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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid 
tel: 01 512 46 07   fax: 01 512 06 81 

e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si 

  
Številka: 900-69/2011-4 
Datum: 11. marec 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
4. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 9. marca 2011 na sedeţu Četrtne skupnosti 
Šentvid, 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. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Marjeta Bilban, Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija 
Merkun, Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Joţe Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja Vertačnik, 
Jure Vidmar in  Damijan Volavšek; 
 
OSTALI NAVZOČI; 
Tomo Šarf – krajan, Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL Sluţba za lokalno samoupravo. 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 
2. Poročilo predsednika sveta 
3. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid 
4. Predstavitev projekta ureditve pešpoti ob Savi 
5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 
6. Opredelitev plana malih del 
7. Poročilo o zahtevkih za informacije javnega značaja 
8. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 
9. Ustanovitev delovnih teles sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
10. Pobude občanov 

 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 13 od 15 članov 
sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
V nadaljevanju je predsedujoči člane sveta seznanil s predlogom dnevnega reda, ki so ga ti 
dobili s sklicem seje in pozval k razpravi. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 
2. Poročilo predsednika sveta 
3. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid 
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4. Predstavitev projekta ureditve pešpoti ob Savi 
5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 
6. Opredelitev plana malih del 
7. Poročilo o zahtevkih za informacije javnega značaja 
8. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 
9. Ustanovitev delovnih teles sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
10. Pobude občanov 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 1. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 
 
 

Predsedujoči je ugotovil, da v roku, ki je bil dogovorjen na 3. seji sveta (5 dni pred 
dnevom, ko je sklicana seja) ni bilo vloţenih pobud ali vprašanj. Zato je zaključi s 
točko dnevnega reda. 
 
 
 

AD 2. 
Poročilo predsednika sveta 

 
Predsedujoči je pojasnil, da je namen (v bodoče redne) točke dnevnega reda, da se člani 
sveta seznanijo z dogodki in aktivnostmi med sejami sveta. Dogajanje med zadnjo in tekočo 
sejo je povzel: 
 

- 10.3. je predviden sestanek z ga. Breskvarjevo iz OGDP - Odsek za Vzdrţevanje na 
temo sprehajalne poti ob Savi; 

- 14.3. je predviden sestanek z g. Milkovičem iz Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v zvezi z razširitvijo pločnika na Ulici pregnancev, kjer trenutno 
urejajo oz. obnavljajo vodovod. Druga tema razgovora pa je vezana na označitev 
varne poti do oz iz OŠ Alojzija Šušterja, 

- MOL je pozval četrtne skupnosti, da do 31.3.2011 oblikujejo seznam prioritetnih nalog 
; 

- V mesecu marcu se bomo dogovorili z društvi za oţivitev kulturnega programa v 
Ljudskem domu – če kdo ţeli sodelovati se lahko pridruţi – uvodni sestanek bo tudi 
ţe v mesecu marcu 

- 30.3. imamo dogovorjen sestanek z načelnico OGDP-ja ga. Ireno Razpotnik  ob uri 
17. uri na sedeţu ČŠ Šentvid. (Peter Skušek in Gorazd Rous – OGDP ODSEK ZA 
PROMET) Tu moramo pripraviti vsa naša odprta vprašanja, ţelje, ter jih dobro 
argumentirati 

- Vrtec na Kosijevi – 28.2. je bil na podlagi razpisa izbran izvajalec del s katerim bo v 
kratkem podpisana pogodba, tako da bodo z deli pričeli ţe v mesecu marcu, če ne bo 
dodatnih zapletov 

- Pogovori vezani na problematiko lokalnega časopisa Šentvid nad Ljubljano – 
potrebno se je dogovoriti kako naprej (več pod 5. točko DN) 

- Revizija poslovanja: 
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V letu 2010 je ČS podpisala sporazum k pristopu k skupni sluţbi za notranjo revizijo 
MOL. S tem je bil vzpostavljen mehanizem notranjega nadzora nad postopki 
izvrševanja finančnega načrta ČS. 
Glede na to, da so bile v letu 2010 lokalne volitve in se je s tem zamenjal tudi svet 
ČS, predvsem pa so bili imenovani novi odredbodajalci, je bilo odločeno, da se 
revizija za leto 2010 omeji predvsem na pripravo poročila o sistemu notranjega 
nadzora finančnega poslovanja. Tako je bil 25. 1. Organiziran posvet s sluţbo za 
notranjo revizijo MOL, kasneje pa so imeli tudi koordinatorji ČS delavnice na katerih 
je bil skupno pripravljen osnutek Izjave o oceni notranjega nadzora, ki je sestavni del 
poslovnega poročila, ki ga mora oddati ČS ob zaključku poslovnega leta. Tako 
pripravljen osnutek je bil osnova za pripravo končne Izjave o oceni notranjega 
nadzora, ki je bila oddana skupaj s poslovnim poročilom (v gradivu). 

- Sestanek z izvajalcem obnove vodovoda na temo zaprtja ceste in morebitnega 
izboljšanja prometne ureditve po zapori na Ulici pregnancev 

- V januarju in februarju na sedeţ ČS dobivamo številna povabila na občne zbore 
društev in povabila na različne prireditve v organizaciji društev. Na večino vabil se 
odzivam, seveda, če mi to dopuščajo ostale obveznosti.  

- Vzpostavil se bo dan odprtih vrat in sicer na začetku vsako prvo sredo v mesecu tako 
da bo prvi dan odprtih vrat 6.4.  v mesecu marcu pa bo to 16.3. – za obisk bo 
potrebna predhodna najava pri Robertu, ki mu bo potrebno tudi posredovati določene 
podatke. V kolikor se ne bo nihče najavil dneva odprtih vrat ne bo, prav tako ne bo 
odprtih vrat v poletnih mesecih. 

 
 
Realizacija sklepov: 
 
Pripombe na proračun – poslano na Oddelek za finance in računovodstvo 
Finančni načrt in plan malih del – poslano na MOL SLS 
Pobude: 
Osvetlitev prehoda za pešce (OŠ FRS) – poslano na MOL OGDP / še ni bilo odgovora 
Vrednotenje nepremičnin – poslano na Geodetsko upravo / še ni odgovora 
 
 
Edini odgovor, ki smo ga prejeli je nalog za postavitev ogledala v ulici Na Gmajni (pobuda 
sveta z 2. seje). 
 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 
Prijav k razpravi ni bilo. 

 
 
 

AD 3. 
Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K razpravi se je prijavil Sever Joţe in ugotovil, da v sklepu št. 3/3 pod 1. točko niso navedene 
parcele, ki opredeljujejo predlagano lokacijo doma starejših občanov. Zahteval je tudi, da se 
pojasnilo v isti točki sklepa "(primanjkuje 8.000 mest)" opredeli natančno tako, kot je sam 
predstavil na seji in sicer "(primanjkuje 8.123 mest)". 
Predsedujoči je v odgovoru na pripombo ugotovil, da na 3. seji v razpravi v zvezi z izgradnjo 
doma starejših občanov ni bila navedena natančna lokacija DSO, zato je formulacija sklepa 
korektna. 
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V razpravi, ki je sledila, se je oblikovalo mnenje, da je navedba lokacije pomembna iz 
stališča uveljavljanja interesov Četrtne skupnosti Šentvid in je zato smiselno zapisnik 
dopolniti s predlaganimi številkami parcel. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/4: 
 
Zapisnik 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid se sprejme v predlagani obliki s tem, 
da se v sklepu št. 3/3 v točki 1. dopolni s številkami parcel, ki opredeljujejo lokacijo 
doma starejših občanov, ki jo predlaga svet Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Popravi se tudi pojasnilo navedeno v oklepaju in sicer tako da se glasi "(primanjkuje 
8.123 mest)". 

 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
Predstavitev projekta ureditve pešpoti ob Savi 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči pozdravil gosta Tomota Šarfa in ga prosil, da predstavi 
projekt pešpoti ob Savi. 
 
G. Šarf je povedal, da si prizadeva za ureditev sprehajalne poti ob Savi in sicer na območju 
med mostom čez Savo na Brodu ter visečim mostom pri Tacnu, ki jo krajani ţe sedaj 
mnoţično uporabljajo, a ob slabem vremenu postane na določenih mestih neprehodna. Po 
svojih zmoţnostih je preveril tudi lastništvo nad zemljišči, po katerih poteka sprehajalna pot 
in ugotovil, da so zemljišča v lastništvu Mestne občine Ljubljana. 
 
Ureditev sprehajalne poti na Brodu je del večjega projekta, ki ga pripravlja MOL in ima za to 
moţnost pridobitve sredstev in evropskih skladov. Gre za sprehajalno pot ob celotni dolţini 
reke Save, ki se bo predvidoma uredila sočasno z izgradnjo kanalizacijskih vodov, ki bodo 
povezali obstoječo čistilno napravo na Brodu z glavno čistilno napravo za Ljubljano v Zalogu. 
Za izdelavo projektne dokumentacije, je letošnji proračun MOL namenil 170.000 €. 
 
G. Šarf je povedal, da je ţe navezal stike z Oddelki mestne uprave MOL in sicer z Oddelkom 
za gospodarske dejavnosti in promet ter Oddelkom za šport. Sestanek, oz. terenski ogled bo 
v prihodnjih dneh. 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s projektom pešpoti ob Savi. 
 
Svet ocenjuje, da bi izvedba projekta pozitivno vplivala na kvaliteto prebivanja zlasti 
prebivalcev Broda, pa tudi vseh ostalih prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid. Zato 
svet projekt podpira in se zavezuje, da si bo v okviru svojih pristojnosti in možnosti 
prizadeval k uresničitvi projekta. 
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Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 5. 
Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je današnjo razpravo o lokalnem časopisu 
sproţilo pismo članom sveta Četrtne skupnosti Šentvid starega mandata, ki ga je napisal g. 
Igor Povše – tudi sam član sveta v preteklem mandatu. Najbolj grobi povzetek pisma bi bil, 
da se g. Povše pritoţuje nad neplačilom računa za tiskarske storitve ob izidu prve številke 
glasila. 
 
V razgovoru z g. Povšetom in ga. Mojco Vadnjal (predstavnico izdajatelja – Zavod Pika), se 
je izkazalo, da stvari niso črno bele, zato sta bila na sejo povabljena oba. Ţal je g. Povše v 
naprej odklonil sodelovanje v tovrstnem  razgovoru, ga. Mojca Vadnjal pa je svojo odsotnost 
opravičila pred sejo. 
 
Ker se prizadeta nista udeleţila seje in svet ne razpolaga z dokumentacijo, na osnovi kateri 
bi lahko oblikoval mnenje v zvezi z zapleti pri plačevanju stroškov izdaje časopisa, je 
predsedujoči predlagal, da se razprava usmeri predvsem v iskanje moţnih rešitev za 
nadaljnje izhajanje časopisa. 
 
V razpravi, ki je sledila, je bil izraţen pomislek, da bi upnik svojo terjatev naslovil na Četrtno 
skupnost Šentvid. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je izdajatelj časopisa "Šentvid nad Ljubljano" po sklepu sveta in 
seveda v soglasju z Zavodom Pika, Zavod Pika. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je pri Zavodu Pika zakupil prostor za svoje objave v treh 
številkah časopisa, za kar je namenil v skladu z izvedbenim načrtom sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid 2.000,00 €. 
Za opravljeno storitev je Zavod Pika izstavil ustrezen račun, ki je bil tudi plačan. Kot dokazilo, 
da je bila storitev dejansko opravljena, arhiv Četrtne skupnosti Šentvid hrani vse tri številke 
glasila, v katerih je zakupi oglasni prostor. 
 
Pravno – formalno gre torej za strogo posloven odnos med naročnikom in izvajalcem 
storitve, ki v nobenem primeru ne more biti podlaga za prenos terjatev iz Zavoda Pika na 
Četrtno skupnost Šentvid. 
Ker pa ne gre prezreti dejstva, da je splošen vtis prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, da je 
glasilo "Šentvid nad Ljubljano", glasilo Četrtne skupnosti Šentvid, je bil svet pripravljen 
vstopiti v razrešitev konflikta kot mediator. Razumeti pa je, da prizadeti stranki, s tem, da sta 
odklonili sodelovanje na seji sveta, tovrstno vlogo sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
odklanjata. 
 
V nadaljnji razpravi so člani sveta izrazili stališče, da je glasilo "Šentvid nad Ljubljano" 
doseglo svoj namen in našlo svoje mesto med prebivalci četrtne skupnosti, zato je svet 
zainteresiran, da glasilo izhaja tudi v bodoče. 
 
Po zaključku razprave, je predsedujoči to povzel v predlog sklepa 4/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ločeno povabi ga. Mojco Vadnjal in g. Igorja Povšeta, 
da v primeru, da sta zainteresirana, da prevzameta izdajateljstvo lokalnega časopisa, 
pripravita finančni načrt, ki bo zagotavljal izdajo vsaj treh številk lokalnega glasila za 
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področje Četrtne skupnosti Šentvid v letu 2011 in opredeljeval možnosti za izhajanje 
tudi v prihodnjih letih. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 6. 
Opredelitev plana malih del 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bil v okviru sprejema finančnega načrta 

Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 na zadnji (3.) seji opredeljen znesek, ki se ga nameni 

za izvedbo plana malih del, ni pa bila določena vsebina. 
  
Zaradi priprave predloga proračuna MOL (predvidoma bo sprejet na 4. seji MS MOL 21.3.), 
smo bili pozvani, da opredelimo tudi vsebino. Člani sveta so bili  z elektronsko pošto pozvani, 
da se opredelite do predloga predsednika sveta, da se v okviru malih del za leto 2011 uredi 
regulacija odrske razsvetljave v 'Ljudskem domu' v Šentvidu. Predlog izhaja iz ţelje, da bi v 
domu zagotovili redni kulturni program vsaj enkrat mesečno. Računa se na sodelovanje 
lokalnih društev. 
 
Večina, ki se je odzvala se je s predlogom strinjala, zadrţke je izrazila le ga. Rutar. 
 
V razpravi, ki je sledila, so bili izraţeni pomisleki, da bi z izvedbo predlaganega plana malih 
del zagotovili najemniku dodatna sredstva (inventar) za uresničevanje pridobitne dejavnosti. 
 
Pojasnjeno je bilo, da najemnik ni in tudi ne bo uporabljal tehničnih sredstev zagotovljenih s 
planom malih del, da so ta namenjena v prvi vrsti za izvedbo kulturnih prireditev, ki jih 
preteţno organizirajo lokalna društva. Povedano je bilo tudi, da potekajo dogovori, da bi s 
tehničnimi sredstvi upravljala ozka skupina tovrstno tehnično usposobljenih članov društva 
Šentvid nad Ljubljano. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 5/4: 
 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid v okviru plana malih del za leto 2011 naroči 
ureditev regulacije odrske razsvetljave v kulturnem domu 'Ljudski dom' v 
Šentvidu. 
 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 7. 
Poročilo o zahtevkih za informacije javnega značaja 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil, da je Poročilo o zahtevkih za informacije javnega 
značaja eno od rednih poročil, ki jih mora svet pripraviti in sprejeti vsako leto. 
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Predsedujoči je ugotovil, da na podlagi poročila strokovne sluţbe, v letu 2010 tovrstnih 
zahtevkov ni bilo in predlagal naslednji sklep 6/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v letu 2010 ni prejel nobenega zahtevka 
za izdajo informacij javnega značaja. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 8. 
Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da vsako leto svet četrtne skupnosti obravnava in 
sprejema poslovno poročilo za preteklo leto. Poslovno poročilo je sestavni del poslovnega 
poročila Mestne občine Ljubljana. 
 
Poslovno poročilo je sestavljeno iz treh dokumentov: Poslovno poročilo, Poročilo o 
doseţenih ciljih ter Poročilo o realizaciji finančnega načrta. 
(Vse tri dokumente so člani sveta prejeli s sklicem seje.) 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje  naslednji predlog sklepa 7/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid za leto 2010, Poročilo sveta Četrtne skupnosti Šentvid o doseženih ciljih v letu 
2010 ter Poročilo o realizaciji finančnega načrta sveta Četrtne skupnosti Šentvid za 
leto 2010. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 9. 
Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Predsedujoči je povedal, da je svet imel v preteklem mandatu imel, poleg Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere ustanovitve Statut MOL in poslovnik MS 
MOL: 
 
1. Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 
2. Komisija za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem 
3. Komisija za prosti čas, vzgojo in izobraţevanje 
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4. Komisijo za finančna vprašanja 
5. Sosvet za varnost občanov 
 
Komisije imajo za nalogo, da podrobneje proučijo problematiko s svojega področja, ki jo bo 
Svet obravnaval in pripravijo predloge za razrešitev pa tudi samostojno pripravljajo predloge 
za obravnavo na seji Sveta. Dobro delo komisij pomeni učinkovitejše delovanje Sveta, kot 
tudi bolj poglobljeno obravnavo problemov s katerimi se Svet srečuje. 
 
Ocenil je, da naštete komisije dobro pokrivajo vsa področja Sveta, ki jih je mogoče 
predvideti, zato je predlagal, da Svet ponovno ustanovi enaka delovna telesa. 
Sestavo (število članov Sveta v komisiji ter morebitno število zunanjih članov komisije), 
področje delovanja in člane komisije Svet določi s sklepom. 
 
Učinkovitost delovanja SOSVETA ZA VARNOST OBČANOV je v veliki meri odvisna od 
vključitve zunanjih članov. Tudi delovno področje sosveta je precej kompleksno, tako, da 
predlagam, da o funkciji in vlogi sosveta še malo razmislimo, se posvetujemo tudi s 
potencialnimi zunanjimi člani in se šele nato odločimo o ustanovitve le tega. 
 
Povedal je tudi, da je na podlagi ankete, ki so jo izpolnili člani sveta sestavil tudi predloge za 
sestavo komisij. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
 
 
Predlog sklepa 8/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za urejanje prostora, varovanje 
okolja in promet. 
 
Delovno področje komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko urejanja 
prostora, okolja in prometa v okviru pristojnosti Četrtne skupnosti Šentvid ter daje 
Svetu pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.  
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 9/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za predsednika Komisije za urejanje prostora, 
varovanje okolja in promet Bogomirja Polajnarja za člane komisije pa Matjaža 
Briškega, Verico Rutar, Jureta Vidmarja in Janeza Marna. 
 
KANDIDATI SO SE STRINJALI S KANDIDATURO. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 10/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za gospodarske dejavnosti, 
kmetijstvo in turizem. 
 
Delovno področje komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko 
gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma v okviru pristojnosti Četrtne skupnosti 
Šentvid ter daje Svetu pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko. 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog sklepa 11/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za predsednika Komisije za gospodarske dejavnosti, 
kmetijstvo in turizem imenuje Matjaža Briškega za člane komisije pa: Bogomirja 
Polajnarja, Janeza Marna, Mirto Lučič in Zvonimirja Urbančiča. 
 
KANDIDATI SO SE STRINJALI S KANDIDATURO. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 12/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za prosti čas, vzgojo in 
izobraževanje. 
 
Delovno področje Komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko 
preživljanja prostega časa, vzgoje in izobraževanja v okviru pristojnosti Četrtne 
skupnosti Šentvid ter daje Svetu pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko. 
 
Komisijo sestavlja sedem članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 13/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za predsednika Komisije za prosti čas, vzgojo 
in izobraževanje Janeza Marna, za člane komisije pa Marjeto Bilban, Jureta Vidmarja, 
Marijo Merkun, Blaža Gregorina, Mirto Lučič in Zvonimirja Urbančiča. 
 
KANDIDATI SO SE STRINJALI S KANDIDATURO. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 14/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za finančna vprašanja. 
  
Delavno področje komisije je: 
 
1. pripravlja predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. spremlja izvajanje finančnega načrta 
3. spremlja vprašanja povezana s proračunom MOL in Svetu po potrebi poroča in 

pripravlja predloge za uvrstitev v proračun MOL oz. črpanje postavk. 
4. Izdeluje finančne podlage za odločanje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predlog sklepa 15/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za predsednika Komisije za finančna 
vprašanja Boštjana Juvančiča, za člane pa Janeza Kregarja, Jožeta Severja, Blaža 
Gregorina in Matejo Vertačnik. 
 
KANDIDATI SO SE STRINJALI S KANDIDATURO. 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 



11/11 

 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 10. 
Pobude občanov 

 
 
Vzdrţevanje Viţmarske poti in pločnik na Medenski cesti 
 
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 16/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 
da ga seznani z načrtom vzdrževanja javnih prometnih površin na območju Četrtne 
skupnosti Šentvid in za pojasnilo, zakaj pločnik na Medenski cesti ni bil dokončan v 
skladu z načrti. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 
 
 
Zapisal  
Robert Golavšek 
 
        Damijan Volavšek 
        Predsednik sveta 
               Četrtne skupnosti Šentvid 


