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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: 900-10/2007-2-14206 
Datum: 29. junij 2007 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 26. junija 2007 v prostorih MOL OLS 
Prušnikova 106, Ljubljana s pričetkom ob 18. uri. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Gregor Istenič, Brane Kopač, Janez Kregar, Jožica Papež, 
Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Robert Golavšek – Koordinator Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je prisotnih 11 od 15 članov 
Sveta, da je Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta 
3. Finančni načrt za leto 2007 
4. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje 
5. Pobude članov Sveta 
6. Pobude občanov 
 
Predsedujoči je pozval k razpravi o predlogu dnevnega reda. Ker razprave ni bilo je dal 
predsedujoči predlog dnevnega reda na glasovanje: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta 
3. Finančni načrt za leto 2007 
4. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje 
5. Pobude članov Sveta 
6. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 1 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta 

 
Predlog zapisnika 4. seje Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o predlogu. 
 
Razprave ni bilo zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 5/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 
predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta 

 
Predlog zapisnika 3. izredne seje Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o predlogu. 
 
Razprave ni bilo zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 5/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 
Finančni načrt za leto 2007 

 
Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid, kot je bil vključen v proračun MOL za leto 2007 so 
člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
Na sami seji je predsednik Sveta v sodelovanju s predsednikom Komisije za finančna vprašanja 
in predsednikom Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet podal predlog 
operativnega finančnega načrta, ki ga je naslonil na finančni načrt Sveta Četrtna skupnost 
Šentvid za leto 2006.  
Predlog operativnega finančnega načrta za leto 2007 je predložil tudi predsednik Komisije za 
prosti čas, vzgojo in izobraževanje. 
 
Predsedujoči je zaprosil g. Povšeta, da predstavi predlog operativnega finančnega načrta. Ko je 
ta zaključil s predstavitvijo je predsedujoči odprl razpravo o obeh predlogih. 
 
Skozi razpravo je bilo ugotovljeno, da sta si finančna načrta v tolikšni meri podobna, da ju je 
mogoče združiti. Oblikovan je bil predlog operativnega finančnega načrta, ki ga je predsedujoči 
po zaključku razprave povzel v predlog sklepa 5/4: 
 

 Program € Sit
I. DNEVI ČS ŠENTVID 9.466,42 2.268.533,66

  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.036,31 487.981,69
  - Balinanje 452,51 108.440,38
  - Srečanje ČS in občine Medvode - tenis (s pogostitvijo) 452,51 108.440,38
  - Košarka - turnir 452,51 108.440,38
  - Nogomet 452,51 108.440,38
  - Odbojka - ženske ekipe 226,26 54.220,19
        
  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 2.986,59 715.706,48

  - Gledališka igra 746,65 178.926,62
  - Slavnostna akademija 373,32 89.463,31
  - Revija šentviških pevskih zborov 1.119,97 268.389,93
  - Predstavitev slovenskega kulturnega izročila (razstava) 373,32 89.463,31
  - Razstava ročnih del 373,32 89.463,31

        
  3. Srečanje pevskih zborov Šentvidov 2.407,21 576.863,80
        
  4. Otroške igre in delavnice 1.357,54 325.321,13
        
  5. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 678,77 162.660,56
        

II. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 543,02 130.128,45
        

III. DAN POŽARNE VARNOSTI 2.500,00 599.100,00
        

IV. 
UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH  
IN 1. NOVEMBRU 543,02 130.128,45
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V. 
PROJEKT OBNOVE IN  UREDITVE  
OTROŠKIH IGRIŠČ   857,54 205.500,89

  (animacija uporabnikov - delavnice )     
        

VI.  IZOBRAŽEVANJE MLADIH 500,00 119.820,00
        

  SKUPAJ PROGRAMI 14.410,00 3.453.211,44
 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 4. 
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje 
 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid v okviru 
aktivnosti v zvezi s pripravo novih prostorskih dokumentov Oddelku za urbanizem MU MOL 
dne 23. 2. 2007 posredoval pobude, ki jih je prejel od občanov in organizacija v zvezi s 
spremembami prostorskih dokumentov. Ena izmed pobud je bila tudi pobuda Hit Elektronik 
d.o.o., v pobudi predlagane spremembe pa so v javni razgrnitvi. Ocenil je, da je bila pobuda 
Sveta sprejeta in na njeni osnovi razpisana javna obravnava. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči pozval navzoče k razpravi. 
 
V razpravi je bilo opozorjeno, da je potrebno upoštevati, da v neposredni bližini območja 
urejanja stoji kapelica Sv. Vida, ki predstavlja kulturno-zgodovinski spomenik. Tega je nujno 
zaščititi pred vsakršnimi posegi. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da Osnutek odloka o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – 
Vižmarje v celoti povzema pobudo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, zato Svet Četrtne 
skupnosti Šentvid Osnutek odloka podpira. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
Pobude članov Sveta 

 
Pobudo ga.Verice Rutar – Prostorska stiska v vrtcu Mravljinček so člani Sveta prejeli s sklicem 
seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je Svet Četrtna skupnost Šentvid že razpravljal o omenjeni 
problematiki. Nakazani sta bili dve rešitvi, kratkoročno, kot je zapisano v pobudi, bi bilo 
potrebno najti dodatne (že obstoječe prostore) za dejavnost vrtca, dolgoročno pa bo nujna 
novogradnja – izgradnja dodatnih kapacitet vrtca, kar verjetno vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča v okolici vrtca. 
 
Predlog sklepa št. 5/6: 
 
Glede na veliko premajhno kapaciteto vrtca Mravljinček (Martinova pot 16 – Vižmarje –
Brod), Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport MU MOL predlaga, da preveri možnosti vzpostavitve dodatnih enot za izvajanje 
programov vrtca v Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta, ki zaradi generacijskega 
preskoka (manjši vpis v prvi razred OŠ) ne uporablja vseh prostorov. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog sklepa št. 5/7: 
 
Vrtec Šentvid se zaprosi, da posreduje naslednje podatke: 
- število prijavljenih otrok za sprejem v vrtec 
- število sprejetih in odklonjenih otrok 
- merila in kriterije, po katerih se odloča o sprejemu oz. zavrnitvi otroka 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog sklepa 5/8: 
 
Oddelku za urbanizem MU MOL se posreduje pobuda za začetek postopka za spremembo 
namembnosti zemljišča v okolici vrtca Mravljinček (Martinova pot 16 – Vižmarje –Brod), 
tako da bo omogočena izgradnja dodatnih kapacitet za potrebe vrtca. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6. 
Pobude občanov 

 
 
I. S. Čarman – Javna razsvetljava 
 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Staneta Čarmana in jo v celoti 
podpira. Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da javna razsvetljava sodi med osnovno 
infrastrukturo, ki bi jo moralo mesto zagotavljati meščanom, zato pristojnim službam 
mestne uprave predlaga, da preverijo in dopolnijo sistem javne razsvetljave na celotnem 
območju Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
II. N. Grmovšek – povezovalna cesta Stanežiče - Brod 
 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
Predsedujoči je opozoril, da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid je o povezovalni cesti razpravljal 
in sklepal na svoji 10. izredni seji 20.5.2004 in sprejel naslednje sklepe: 
 
SKLEP 1/10-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja s predlaganim potekom povezovalne ceste Stanežiče – 
Brod vendar zahteva da: 
a. se povezovalna cesta Stanežiče – Brod obravnava kot del nove državne medregionalne 

povezave Gorenjska – Posavje, 
b. se predvidi temu ustrezen profil ceste – cesta naj bo vsaj štiripasovna. 
 
SKLEP 2/10-I: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva čimprejšnjo razširitev Gorenjske ceste v štiripasovno 
cesto do občine Medvode kot prvo fazo urejanja prometa na vzhodni vpadnici v Ljubljano in 
istočasno izgradno povezovalne ceste Stanežiče – Brod. 

SKLEP 3/10-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva, da mestna uprava Mestne občine Ljubljana v pogajanjih 
z DARS čim bolj zaščiti interese prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid. Mestna uprava MOL naj 
zagotovi istočasno izgradnjo povezovalne ceste Stanežiče – Brod z odprtjem avtocestnega 
odseka Šentvid – Koseze.  
 
SKLEP 4/10-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva, da mestna uprava Mestne občine Ljubljana, vsaj 
tromesečno obvešča Svet Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih povezanih z izgradnjo 
prometne infrastrukture na območju četrtne skupnosti. 
 
SKLEP 5/10-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid naproša mestno upravo Mestne občine Ljubljana, da izdela 
študijo prometnih tokov in oceno finančnih stroškov za odsek Medvode – Jeperca – Stanežiče – 
Nemška cesta do Ježice s priključkom na severno obvoznico. 
 
SKLEP 6/10-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva od MOL, da istočasno z izgradnjo povezave Stanežiče – 
Brod, razreši, oziroma izpelje rekonstrukcijo Nemške ceste do navezave na Dunajsko cesto. 
 
 
 
Predlagal je ugotovitveni sklep 5/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da se razmere in okoliščine v zvezi z omenjeno 
problematiko niso spremenile toliko, da bi bilo potrebno ponovno pretehtati in spremeniti 
že sprejeta stališča Sveta. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
III. J. Jeglič – prometna ureditev Medveščkove ul. 
 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/11: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Jegliča in jo v celoti podpira. 
Pobuda se posreduje pristojnim službam MU MOL s priporočilom, da se Medveščkova 
ulica uredi v skladu s prvotnim (izvirnim) projektom, prebivalcem pa zagotovi tudi ostala 
potrebna infrastruktura. 
 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
IV. OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – hitrostne ovire na Prušnikovi ul. 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/12: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Osnovne šole Franca Rozmana 
Staneta in jo v celoti podpira. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da bi ureditev celotne dolžine Prušnikove ulice po 
modificiranem projektu, ki ga je pripravil in predlagal MU MOL Oddelek za gospodarske 
javne službe in promet, razrešila prometne zagate centra Šentvida in umirila promet. Svet 
Četrtne skupnosti Šentvid bo vztrajal, da se projekt izvede. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
V. D. Njenjič – hitrostne ovire v ul. Bratov Komelj 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo prebivalcev ulice Bratov Komelj. 
Pristojnim službam MU MOL predlaga, da proučijo prometne razmere na omenjeni ulici 
in izvedejo ustrezne ukrepe za umiritev prometa. 
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Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
VI. E. Boštjančič – asfaltiranje ulice Na Trati 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/14: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je problematiko asfaltiranja ulice Na Trati že obravnaval 
na svoji 4. seji 27. 3. 2007. 
S sklepom in tudi odgovorom Oddelka za gospodarske javne službe in promet MU MOL 
se seznani vlagateljico pobude. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
VII. B. Belantič – veletržnica v Šentvidu 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa št. 5/15: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Bogdana Balantiča. Svet Četrtne 
skupnosti Šentvid se z vlagateljem pobude strinja, da umestitev veletržnice na območju 
'Metalke' ni primerna tako zaradi narave dejavnosti (neposredna bližina bivalnih 
objektov), še bolj pa zaradi prometne infrastrukture, ki daleč zaostaja za trenutnimi 
potrebami.  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nasprotuje umestitvi živilske veletržnice na področju 
Šentvida in apelira na pristojne mestne službe, da to preprečijo. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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VIII. D. Malenšek – Pobuda za oblikovanje samostojne občine Šentvid 
 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Člani Sveta so se strinjali, da se razprava o pobudi preloži na naslednjo sejo Sveta. 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 
 
 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
        Predsednik Sveta 
            Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 


