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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D  
Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid 
Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 
e.mail: mol.sentvid@siol.net 

Številka: 900-11/2007-2-14206 
Datum: 24. avgust 2007 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
4. izredne seje Sveta Četrtna skupnost Šentvid, ki je bila 21. avgusta 2007 s pričetkom ob 18. uri 
v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, Prušnikova 106 – Ljubljana Šentvid. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, 
Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Robert Golavšek – MOL OLS; koordinator ČS Šentvid. 
 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov 
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
Seja Sveta je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid do predlagane spremembe poteka proge LPP 

št. 8 
 
 
Ker se o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje, je predsedujoči prešel na prvo 
točko dnevnega reda: 
 
 

AD 1. 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid do predlagane spremembe poteka proge LPP št. 8 
 
Gradivo za točko - Predlog sprememb linij LPP, št. 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20 in 21 z dnem 
1.9.2007, ki sta ga pripravila MOL MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet ter JP 
Ljubljanski potniški promet d.o.o. so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bil na temo, ki se obravnava 14. avgusta 2007 
sklican posvet predsednikov Svetov četrtnih skupnosti MOL, vendar se ga zaradi 
neobveščenosti (vabila so bila poslana zgolj po elektronski pošti dan pred posvetom, v primeru 
predsednika le na služben elektronski naslov, ki pa mu je bil nedosegljiv zaradi dopusta). Tudi 
gradivo je prispelo na sedež Četrtne skupnosti Šentvid šele v ponedeljek 13. avgusta 2007 brez 
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kakršnega koli spremnega dopisa ali vabila na posvet. Povedal je tudi, da vabilo ni bilo poslano 
tudi ne na sedež Oddelka za lokalno samoupravo. 
 
Ocenil je, kakor je bilo mogoče razbrati iz gradiva, da sprememba poteka trase proge MPP št. 8 
pomeni za prebivalce Vižmarje – Brod korak nazaj. S preusmeritvijo omenjene proge izgublja to 
območje ustrezno povezavo s centrom mesta, ki je vendarle destinacija večine uporabnikov 
mestnega potniškega prometa. Na ta način se bo bistveno podaljšal potovalni čas, za vse tiste, ki 
nimajo mesečnih vozovnic pa se bo cena prevoza podvojila zaradi nujnega prestopanja.  
Iz gradiva sicer izhaja, da se istočasno uvaja nova proga št. 26  Gameljne – Beričevo, ki naj bi 
povezala progi št. 16 in 21, vendar v gradivu ni prav nobenih zagotovil, da bo interval med 
vozili enak, kot je sedaj interval med vozili proge št. 8. Povedal je, da je v pogovoru s 
predstavniki MPP sicer dobil ustna zagotovila, da bo interval proge št. 26 le  minuto ali dve 
daljši, kot je sedaj interval proge št. 8. 
 
Po uvodu je predsedujoči odprl razpravo. 
 
V razpravi so se člani Sveta zedinili v mnenju, da je sprememba poteka proge št. 8 pomembna 
pridobitev za študente in dijake, ki se šolajo za Bežigradom, kot tudi tiste, ki obiskujejo 
gimnazijo Šentvid ali Škofijsko gimnazijo. Vendarle se pri tem ne sme zanemariti interese 
večine prebivalcev območja Vižmarje – Brod. Nujno je zagotoviti enako kvalitetno povezavo s 
centrom mesta. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 4-I/1: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zastopa stališče, da mora biti prebivalcem področja 
Vižmarje – Brod zagotovljena redna, neposredna in dovolj frekventna povezava s centrom 
mesta (vsaj taka kot do sedaj s progo št. 8). 
Če navedeni pogoj ni izpolnjen, Svet Četrtna skupnost Šentvid nasprotuje predlagani 
spremembi poteka trase proge MPP št. 8. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo ob 19:23 uri. 
 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
        Predsednik Sveta 
            Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 


