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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@ljubljana.si 

Številka: 900-8/2008-2-15210 
Datum: 26. junij 2008 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 24. junija 2008 v prostorih MOL 
Službe za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18 uri.  
 
Sejo je na podlagi 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklical predsednik Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi vodil. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
 
Alojz Hitij, Gregor Istenič, Brane Kopač, Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, Bogomir Polajnar, 
Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič 
 
OSTALI NAVZOČI: 
 
Robert Golavšek – Koordinator ČS Šentvid (MOL SLS) 
 
IZSTANEK SO OPRAVIČILI: 
 
Bogdan Cerovac in Franc Florjančič 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 9 od 15 članov 
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Šestmesečno poročilo o poslovanju neposrednega proračunskega uporabnika – Četrtna 

skupnost Šentvid 
2. Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009 s planom malih del 
3. Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 s planom malih del 
4. Predlog sprememb poteka prog MPP št. 8 in št. 26 
 
 
Ker se o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje, je predsedujoči po branju 
dnevnega reda prešel na prvo točko dnevnega reda. 
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Ad 1. 

Šestmesečno poročilo o poslovanju neposrednega proračunskega uporabnika – Četrtna 
skupnost Šentvid 

 
 
Predlog Šestmesečnega poročila o poslovanju neposrednega proračunskega uporabnika – 
Četrtna skupnost Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika tega 
zapisnika. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 
 
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje predlog SKLEPA 1/11-I: 
 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Šestmesečno poročilo o poslovanju neposrednega 
proračunskega uporabnika – Četrtna skupnost Šentvid v predlagani obliki. 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

Ad 2. 
Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009 s planom malih del 

 
 
Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009 s planom malih del so člani 
Sveta prejeli s sklicem seje Sveta in je sestavni del izvirnika tega zapisnika. 
 
V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil, da je Svet že razpravljal o predlogu finančnega načrta 
Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009 in tudi o predlogu malih del. Sprejeti predlog je bil 
osnova za pripravo predloga, ki je v razpravi. Pojasnil je, da so proračunski uporabniki morali 
valorizirati postavke v okviru finančnega načrta v skladu z navodilom Oddelka za 
računovodstvo in finance MU MOL. Ker je višina sredstev, s katerimi razpolaga Četrtne 
skupnosti Šentvid ostala nespremenjena, je prišlo do prerazporeditve sredstev iz postavke 
016023 podkonto 4020 99 ( Drugi operativni odhodki) na postavko malih del v višini 76,00 €. 
Nekoliko je povečana tudi postavka na podkontu 4029 38 ( Prejemki zunanjih sodelavcev) in 
sicer za 186 €. Ker se sredstva za ta namen zagotavljajo z drugih virov, to nima vpliva na 
razpoložljiva sredstva za izvedbo programov Sveta ČS Šentvid. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 2/11-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti 
Šentvid za leto 2009 s planom malih del v predlagani obliki. 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 3. 
Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 s planom malih del 

 
 
Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 s planom malih del so člani 
Sveta prejeli s sklicem seje Sveta in je sestavni del izvirnika tega zapisnika. 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da tudi za finančni načrt za leto 2010 velja vse, kar je 
bilo povedano pri predlogu finančnega načrta za leto 2009. Opazna razlika je le pri planu malih 
del, ki je zaradi oddaljenosti obdobja za katerega se planira postavljen le v splošnih potezah, 
detajlno pa bo opredeljen prihodnje leto. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/11-I: 
  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti 
Šentvid za leto 2010 s planom malih del v predlagani obliki. 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

Ad 4. 
Predlog sprememb poteka prog MPP št. 8 in št. 26 

 
Gradivo za točko so člani Sveta prejeli s sklicem seje Sveta. 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je LPP po opravljenih analizah učinkovitosti 
zadnjih uvedenih sprememb ponovno pripravil predlog sprememb na določenih delih prog 
avtobusov MPP. Sprememba, ki najbolj zadeva prebivalce Četrtne skupnosti Šentvid je gotovo 
ukinitev linije št. 26 in podaljšanje linije št. 8 do Gamelj. Povedal je tudi, da se v bližnji 
bodočnosti načrtuje nakup 'minibusov', ki jih nameravajo uporabiti tudi za povezavo med 
Gameljnami in Črnučami. 
 
Glavno vprašanje pri tej spremembi je bilo, kako naj vozi avtobus po posameznih deli proge 
skozi Vižmarje – Brod. Povedal je, da je predstavnikom LPP predlagal, da bi avtobus v smeri 
Ljubljana-center peljal po Martinovi c. nazaj pa po Tacenski cesti. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji UGOTOVITVENI SKLEP 
4/11-I: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s predlaganimi spremembami linij MPP št. 8 
in št. 26. 
Svet ugotavlja, da se s spremembami znižuje že doseženi standard storitve javnega 
prevoza za območje Vižmarje – Brod, saj se intervali na podaljšani progi št. 8 LPP 
podaljšujejo istočasno pa se podaljšuje povprečna razdalja do najbližjega postajališča. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan. 
 
Za besedo je prosil g. Kopač. V imenu Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana – Šentvid, je 
Svetu Četrtne skupnosti Šentvid izročil priznanje za uspešno sodelovanje z društvom, ki ga 
društvo podeljuje ob 120 obletnici društva. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:48 uri. 
 
 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
              Predsednik Sveta 
        Četrtne skupnosti Šentvid 
              Bogomir Polajnar 


