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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: 900-5/2008-2-15210 
Datum: 7. april 2008 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 3. aprila 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: 
 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Gregor Istenič, Janez Jemec, Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, 
Bogomir Polajnar, Igor Povše, Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
 
Robert Golavšek – Koordinator ČS Šentvid (MOL SLS) 
 
IZSTANEK SO OPRAVIČILI: 
 
Verica Rutar in Mojca Vadnjal. 
 
 
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 je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 
1. Pobude članov Sveta 
2. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Potrditev zapisnika 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. Seznanitev z zabeležko delovnega sestanka Župana MOL in Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
7. Seznanitev z zabeležko ogleda možnosti razvoja smučarsko – rekreacijskega centra na 

Šentviškem hribu v povezavi z načrtovano gradnjo Trgovinskega centra Merkur 
8. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2007 
9. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2007  
10. Delovni finančni načrt za leto 2008  
11. Pobude občanov 
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Predsedujoči je navzoče pozval, da podajo morebitne pripombe oz. predloge k predlaganemu 
dnevnemu redu. Ker k razpravi ni bilo prijav je dal na glasovanje predlog dnevnega reda: 
 
 
1. Pobude članov Sveta 
2. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Potrditev zapisnika 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. Seznanitev z zabeležko delovnega sestanka Župana MOL in Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid 
7. Seznanitev z zabeležko ogleda možnosti razvoja smučarsko – rekreacijskega centra na 

Šentviškem hribu v povezavi z načrtovano gradnjo Trgovinskega centra Merkur 
8. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2007 
9. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2007  
10. Delovni finančni načrt za leto 2008  
11. Pobude občanov 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
Pobude članov Sveta 

 
Predsedujoči je ugotovil, da do sklica seje člani Sveta niso vložili nobene pobude. 
 
 

AD 2. 
Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o zapisniku. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 2/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 
predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
SKLEP 2/9 je bil sprejet. 
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AD 3. 
Potrditev zapisnika 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s 
sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o zapisniku. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti 
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 3/9 je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Predlog zapisnika 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s 
sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o zapisniku. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 4/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
SKLEP 4/9 je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
Potrditev zapisnika 2. korespondenčne Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 2. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli 
s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi o zapisniku. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 5/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
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Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
SKLEP 5/9 je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 6. 
Seznanitev z zabeležko delovnega sestanka Župana MOL in Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid 
 
 
Zabeležko so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je opozoril, da se o zabeležki ne razpravlja in ne glasuje. Z zabeležko se Svet le 
seznani. Lahko pa je zabeležka osnova za dogovor o nadaljnjih dejanjih na dogovorov zapisanih 
v zabeležki. 
 
Navzoče je pozval k razpravi. 
 
Ker prijav ni bilo je dal na glasovanje predlog SKLEPA 6/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z zabeležko delovnega sestanka Župana 
MOL in Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
SKLEP 6/9 je bil sprejet. 
 
 
 

AD 7. 
Seznanitev z zabeležko ogleda možnosti razvoja smučarsko – rekreacijskega centra na 

Šentviškem hribu v povezavi z načrtovano gradnjo Trgovinskega centra Merkur 
 
 
Zabeležko so člani Sveta prejeli s sklicem Seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po krajši razpravi, ki pa ni prinesla konkretnih dogovorov, je predsedujoči dal na glasovanje 
predlog SKLEPA 7/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z zabeležko ogleda možnosti razvoja 
smučarsko – rekreacijskega centra na Šentviškem hribu v povezavi z načrtovano gradnjo 
Trgovinskega centra Merkur. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
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SKLEP 7/9 je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 8. 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2007 

 
 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2007 so člani Sveta prejeli s sklicem 
seje. 
 
V uvodu v točko je predsedujoč povedal, da gre za poročilo, ki ga je bilo potrebno oddati že v 
mesecu februarju, žal pa ni bilo priložnosti, da bi ga Svet ČS obravnaval pred oddajo. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 8/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS 
Šentvid za leto 2007 v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 8/9 je bil sprejet. 
 
 
 

AD 9. 
Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2007 

 
 
Poslovno poročilo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je povedal, da za poslovno poročilo velja enako kot za poročilo o realizaciji 
finančnega načrta. 
 
Navzoče je pozval k razpravi. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 9/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2007  
v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 9/9 je bil sprejet. 
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AD 10. 
Delovni finančni načrt za leto 2008 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je za pripravo predloga delovnega finančnega 
načrta zadolžil Komisijo za finančna vprašanja. Komisija se je sestala večkrat in pripravila 
predlog, ki so ga člani Sveta prejeli pred pričetkom seje Sveta.  
V nadaljevanju je predsedujoči prosil predsednika Komisije – Franca Florjančiča, da predstavi 
predlog oziroma poročilo komisije. (poročilo komisije je priloga k izvirniku tega zapisnika) 
 
Po predstavitvi glavnih poudarkov iz predloga delovnega finančnega načrta, je predsedujoči 
odprl razpravo. 
 
Ker na predlog delovnega finančnega načrta ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje 
predlog SKLEPA 10/9: 
 
Svet Četrtna skupnost Šentvid sprejme naslednji 
 

DELOVNI FINANČNI NAČRT SVETA ČS ŠENTVID ZA LETO 2008 

    

    
Plan 
 2008 

Okvirni  
termin 

I. ŠENTVIŠKI TEDEN 800,00 Junij 2008 

  - Kulturne, zabavne in športne prireditve     

II. DNEVI ČS ŠENTVID 7.700,00 Avgust-Oktober 2008 
  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.500,00   
  - Balinanje 450,00   
  - Srečanje ČS in občine Medvode - tenis (s pogostitvijo) 450,00   
  - Košarka  700,00   
  - Nogomet 450,00   
  - Odbojka - ženske ekipe 450,00   
        
  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 2.700,00   

  - Gledališka igra 700,00   
  - Slavnostna akademija 250,00   
  - Revija šentviških pevskih zborov 1.100,00   
  - Predstavitev slovenskega kulturnega izročila (razstava) 350,00   
  - Razstava ročnih del 100,00   
  - Extempore 200,00   

        
  4. Otroške igre in delavnice 1.600,00   
  a) lutkovna predstava 1.100,00   
  b) kreativne delavnice 500,00   
        
  5. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 900,00   
        

III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 1.500,00 December 2008 

  a) Novoletna obdaritev otrok z območja Šentvida     

  b) Novoletna obdaritev otrok z območj Stanežiče Dvor     

  c) Novoletna obdaritev otrok z območja Vižmarje - Brod     
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IV. DAN POŽARNE VARNOSTI 2.500,00 Oktober 2008 

  a) Dan požarne varnosti     

  b) Dan gasilstva v Šentvidu     

  c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno     

  č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov     

  d)      
        

V. UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 1.000,00 November 2008 

  a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove     

  b) ureditev spomenika pri odcepu Stanežiče     
        

VI. PROJEKT OBNOVE IN  UREDITVE OTROŠKIH IGRIŠČ   600,00 Poletje - Jesen 
  (animacija uporabnikov - delavnice )     
        

VII. IZOBRAŽEVANJE MLADIH 500,00 Avgust -  

      Oktober 2008 

VIII. DRUGI - DODATNI PROGRAMI 900,00   

  a) 50. obletnica OŠ Šentvid 300,00   

  b) Jubilenjni koncert zbora Ženskega pevskega zbora Svoboda 300,00   

  c) Proslava ob Slovenskem kult. Prazniku -  8. februarju 300,00   

         

  SKUPAJ PROGRAMI 15.500,00  

 Razpoložljivo 15.853,00  

 Razlika 353,00  
 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 10/9 je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 11/9: 
 
Svet Četrtna skupnost Šentvid pooblašča Komisijo za finančna vprašanja in predsednika 
Sveta Četrtna skupnost Šentvid, da izpeljejo vse potrebne postopke za realizacijo 
delovnega finančnega načrta v sprejetih okvirih. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 11/9 je bil sprejet. 
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AD 11. 
Pobude občanov 

 
 

I. Krajani Taborske ceste - pritožba 

Pobudo (pritožbo) so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Po obravnavi pobude je predsedujoči 
dal na glasovanje predlog SKLEPA 12/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo/ pritožbo krajanov Taborske 
ceste. Svet si že dolgo prizadeva uvrstiti rekonstrukcijo taborske ceste v program in 
proračun MOL. Predlog postavitve omejevalcev hitrosti smatra, kot možno kratkoročno 
rešitev vendar meni, da bi bilo predhodno smiselno postaviti preventivni radar. Predlog 
pošilja Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v presojo. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 12/9 je bil sprejet. 
 
 

II. Daniel Malenšek – pobuda za preimenovanje ulic 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Po obravnavi pobude je predsedujoči dal na 
glasovanje predlog SKLEPA 13/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Daniela Malenška. Čeprav ne 
zanika argumentov navedenih v pobudi, pa Svet meni, da je ime Prušnikova ulica med 
ljudmi sprejeto. Svet tudi ne more spregledati stroškov, ki bi jih s preimenovanjem imeli 
občani in gospodarske družbe, zato predloga ne more podpreti. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 13/9 je bil sprejet. 
 
 

III. Rituper Bogomila – parkiranje v Plemljevi ul. 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Po obravnavi pobude je predsedujoči ugotovil, da 
Svet ni seznanjen z vsemi dejstvi potrebnimi za odločanje in dal na glasovanje predlog 
SKLEPA 14/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži Komisijo z urejanje prostora, varovanje okolja in 
promet, da si do naslednje seje ogleda situacijo na terenu in pripravi ustrezne predloge v 
odločanju Svetu. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 14/9 je bil sprejet. 
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IV. OŠ Vižmarje – Brod – ureditev prometne varnosti 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Po obravnavi pobude je predsedujoči dal na 
glasovanje predlog SKLEPA 15/9: 
 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Osnovne šole Vižmarje – Brod in 
jo v celoti podpira.  
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 15/9 je bil sprejet. 
 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 19.46 uri. 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
 
        Predsednik Sveta 
        Bogomir Polajnar 


