
 

 

Številka: 900-151/2017-2 

Datum: 16. maj 2017 

 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

16. seje sveta, ki je bila 11. maja 2017, s pričetkom ob 18. uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106, 

Ljubljana. 

 

Sejo je sklical podpredsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Alojz Hitij, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, 

Janez Marn, Grega Miljuš, Jože Sever, Urša Sofranič, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Jure 

Vidmar. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Damijan Volavšek - bivši predsednik Sveta ČS Šentvid, Blanka Čušin Marčenko, Robert Golavšek in  

Snežana Zrnič, vsi trije Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Izvolitev predsednika sveta ČS Šentvid 

2. Prenehanje opravljanja funkcije podpredsednika sveta ČS Šentvid 

3. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« 

4. Izvolitev podpredsednika/ov sveta ČS Šentvid 

5. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 

6. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

7. Potrditev zapisnika 8. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

8. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

9. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

10. Pobude občanov 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 11 od 12 članov Sveta, da 

je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je vodil sejo na podlagi tretjega in sedmega odstavka 58. člena Statuta MOL. 

 

V nadaljevanju je  spomnil, da so bili člani Sveta obveščeni o odstopu treh članov Sveta in sicer: g. 

Damijana Volavška, ga. Mateje Brus in g. Aleša Perčiča, ki jim je mandat prenehal z dnem prejema 

odstopne izjave na sedežu ČS Šentvid. 
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O odstopih je bila obveščena tudi  Volilna Komisija MOL, ki je izvedla postopke za imenovanje 

nadomestnih članov Sveta ČS Šentvid. Prejeto dokumentacijo je obravnavala Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja Sveta ČS Šentvid. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pa mora mandate potrditi. 

 

Opozoril je, da se skladno s Poslovnikom Mestnega Sveta MOL (93. člen) o mandatnih vprašanjih 

odloča na začetku seje in zaprosil predsednika Komisije, da poroča o zaključkih komisije in Svetu 

predlaga v sprejem ustrezni sklep. 

 

G. Janez Maren - predsednik KMVVI je predstavil poročilo komisije (poročilo je priloga izvirniku 

tega zapisnika) in v imenu Komisije Svetu predlagal da sprejeme naslednji SKLEP 1/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrdi mandat Urši Sofranič, Gregi Miljušu in Juretu Vidmarju. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je zaprosil nove člane Sveta, da se kratko predstavijo. 

 

Po predstavitvi, je predsedujoči povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem 

seje in odprl razpravo o dnevnem redu. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

1. Izvolitev predsednika sveta ČS Šentvid 

2. Prenehanje opravljanja funkcije podpredsednika sveta ČS Šentvid 

3. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« 

4. Izvolitev podpredsednika/ov sveta ČS Šentvid 

5. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 

6. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

7. Potrditev zapisnika 8. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

8. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

9. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

10. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

Za besedo je zaprosil g. Damijan Volavšek - bivši predsednik Sveta ČS Šentvid in se članom Sveta 

zahvalil za korektno in dobro sodelovanje in članom Sveta tudi v bodoče zaželel uspešno delo. 

 

Predsedujoči se je g. Volavšku v imenu Sveta zahvalil za korektno vodenje sej. 
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AD 1. 

Izvolitev predsednika sveta ČS Šentvid 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da na podlagi tretjega odstavka 58. člena Statuta MOL, 

predlaga kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti najmanj četrtina članov, torej najmanj 4 

člani za 15 članski svet. 

Navzoče je pozval, da podajo predloge za kandidate za predsednika Sveta ČS Šentvid. 

 

Ga. Lili Tancar je predlagala za predsednika Sveta g. Alojzija Hitija in povedala, da so sopredlagatelji: 

Alojz Hitij, Matija Jutraž in Robert Ivanc. 

 

G. Jože Sever je vložil kandidaturo za predsednika Svet in povedal, da so sopredlagatelji Samo 

Podgornik, Alja Strunčnik Urbanč in Janez Maren. 

 

Ga. Mirta Lučič je predlagala za predsednika Sveta g. Blaža Gregorina in povedala, da so 

sopredlagatelji Grega Miljuš, Urša Sofranič in Jure Vidmar. 

 

Vsi predlogi so bili vloženi v pisni obliki in so priloga izvirniku tega zapisnika. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči ugotovil, da so vloženi trije predlogi kandidata za predsednika Sveta in 

sicer: 

1. Alojz Hitij, 

2. Jože Sever in 

3. Blaž Gregorin. 

 

Vsi trije kandidati so izrazili soglasje k kandidaturi. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je nadaljeval s pojasnilom, da se v primeru javnega glasovanja o več 

kandidatih za isto funkcijo opravi glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek 

kandidata za katerega glasuje. Član sveta lahko glasuje le za enega kandidata. (156. člen Poslovnika 

MS MOL) 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 14 članov Sveta. 

 

Člane Sveta je zaprosil, da glasujejo o naslednjih kandidatih: 

1. Alojz Hitij, 

2. Jože Sever in 

3. Blaž Gregorin. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedujoči je nato poimensko klical člane Sveta, da glasujejo za izbranega kandidata: 
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Zap. 

št. 

Ime in priimek člana sveta 

Člani sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 

 

Je glasoval(a) za kandidata: 
 

1. Matjaž BRIŠKI Alojza Hitija 

2. Blaž GREGORIN Blaža Gregorina 

3. Alojz HITIJ Alojza Hitija 

4. Robert IVANC Alojza Hitija 

5. Matija JUTRAŽ Alojza Hitija 

6. Janez KREGAR Alojza Hitija 

7. Mirta LUČIČ Blaža Gregorina 

8. Janez MARN Alojza Hitija 

9. Grega MILJUŠ Blaža Gregorina 

10. Jože SEVER Jožeta Severja 

11. Urša SOFRANIČ Blaža Gregorina 

12. Alja STRUNČNIK URBANČ Jožeta Severja 

13. Lili TANCAR Alojza Hitija 

14. Jure VIDMAR Blaža Gregorina 

15.   

 

 

Po zaključku glasovanje je predsedujoči ugotovil rezultat glasovanja: 

1. Alojz Hitij 7 glasov, 

2. Jože Sever  2 glasova in 

3. Blaž Gregorin 5 glasov. 

 

Za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bil izvoljen Alojz Hitij. 

 

 

Novoizvoljeni predsednik se je navzočim zahvalil za zaupanje. 

 

V nadaljevanju je Svetu predlagal in dal na glasovanje naslednji SKLEP 4/16: 

 

Svet ČS pooblašča predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Alojzija Hitija,  za odgovorno 

osebo za posredovanje informacij javnega značaja ter za odgovorno osebo za stike z mediji. 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 

Prenehanje opravljanja funkcije podpredsednika sveta ČS Šentvid 

 

 

V uvodu v točko  je predsedujoči opozoril, da je funkcija predsednika Sveta nezdružljiva s 

funkcijo podpredsednika Sveta in dal na glasovanje predlog ugotovitvenega SKLEPA 5/16: 

 
Svet ČS Šentvid ugotavlja, da je gospod Alojz Hitij prenehal opravljati funkcijo podpredsednika 

sveta ČS Šentvid, ko je bil izvoljen za predsednika Sveta ČS Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« 

 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da je na podlagi odstopa Mateje Brus, ki ji je s tem 

prenehala tudi funkcija Odgovorne urednice glasila ČS, KMVVI izpeljala kandidacijski postopek za 

imenovanje novega Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči je prosil Komisijo, da predstavi poročilo in predlog sklepa. 

 

Poročilo Komisije je predstavil predsednik Komisije, g. Janez Marn. 

Med drugim je povedal, da je komisija prejela dve kandidaturi, vendar je eden od kandidatov od 

kandidature odstopil. 

 

Poročilo je priloga izvirniku tega zapisnika. 

 

Ker predhodno ni bilo mogoče pridobiti soglasja kandidatke Urše Sofranič, jo je predsedujoči pozval, 

da izrazi soglasje k kandidaturi. 

 

Kandidatka je soglašala s kandidaturo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

V razpravi je bilo pojasnjeno, da je kandidacijski postopek vodila Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja, da je postopek zaključen in tako ni mogoče predlagati novih kandidatov za 

Odgovornega urednika. 

 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči povedal, da se, v skladu s 156. členom poslovnika MS MOL, 

glasuje o enem kandidatu tako, da člane Sveta pozove, da glasujejo ZA ali PROTI. Kandidat je 

izvoljen, če dobi večino opredeljenih glasov. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 13 članov Sveta. 

Člane Sveta je pozval, da glasujejo o predlagani kandidatki Urši Sofranič.  
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Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

Za predlagano kandidatko je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je za Odgovorno urednico glasila ČS Šentvid imenovana Urša 

Sofranič. 

 

 

 

AD 4. 

Izvolitev podpredsednika/ov sveta ČS Šentvid 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da skladno z tretjim odstavkom 58. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana lahko ima svet enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na 

predlog predsednika, izvoli svet ČS. 

Če je kandidatov več, se o vsakem kandidatu glasuje posebej. 

 

Za podpredsednike Sveta je predlagal: 

1. Matjaža Briškega in 

2. Jožeta Severja 

 

Kandidata je zaprosil za soglasje k kandidaturi. 

Matjaž Briški je na kandidaturo pristal, Jože Sever pa je kandidaturo zavrnil. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je prosil člane Sveta, da glasujejo za predlaganega kandidata Matjaža Briškega. 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlaganega kandidata je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Predsedujoči je ugotovi, da je za podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid imenovan 

gospod Matjaž Briški. 

 

 

 

AD 5. 

Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 8/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6. 

Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 9/16: 

Potrditev zapisnika 7. izredne seje se umakne iz dnevnega reda. 

 

Določijo se Tancar Lili, Matija Jutraž in Briški Matjaž, da preposlušajo posnetek 7. izredne seje 

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter ustrezno dopolnijo zapisnik 7. seje Sveta. 

 

K poslušanju posnetka se povabi vse člane Sveta ČS 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. 

 

 

 

AD 7. 

Potrditev zapisnika 8. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog SKLEPA  10/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

v predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog SKLEPA  11/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

v predlagani obliki. 

 

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. 

Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Matjaž Briški je opozoril, da tudi po dveh letih po posegu v cestišče, še vedno niso obnovljene 

označbe parkirišč na Prušnikovi ulici od Šentviške župnije do sedeža ČS Šentvid. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje predlog SKLEPA 12/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva, da Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v 

skladu z določbami iz soglasja za zaporo in prekop ceste, zagotovi, da se vzpostavi prvotno 

stanje Prušnikove ulice - zaris parkirišč na delu Prušnikove ulice od št. 92 do št. 102 in sicer na 

strani sodih hišnih številk. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V nadaljevanju se je k razpravi prijavil Matija Jutraž in Svetu ČS Šentvid predlagal, da podpre 

prizadevanja Nogometnega kluba Arne Tabor 69, da se temu ob izgradnji športne dvorane pri osnovni 

šoli Vižmarje - Brod, zagotovi potrebna zemljišča za delovanje kluba.  

 

Predlagal je, da Svet sprejme naslednji predlog SKLEPA 13/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da Mestna občina Ljubljana, v okviru projekta 

izgradnje telovadnice OŠ Vižmarje-Brod, za potrebe delovanja Nogometnega kluba Arne Tabor 

69 odkupi naslednja zemljišča-parcele: 1266/1, 1145, 1144, 1269/1, 1269/2, 1275, 1272, 1270, vse 

k.o. Vižmarje. 

Z odkupom predlaganih zemljišč, bodo nogometnemu klubu nadomeščena zemljišča, ki jih bo ta 

izgubil z izgradnjo telovadnice in so nujna za delovanje kluba. 
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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 10. 

Pobude občanov 

 

 

1. Prometna ureditev v ulici Štula 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu je predsedujoči člane Sveta spomnil na že sprejeti sklep vezan na to problematiko (12. 

seje Sveta): 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid si v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet 

že dalj časa prizadeva urediti varno šolsko pot po celi dolžini ulice Štula na odseku od Ul. bratov 

Komel do Prušnikove ulice. 

Ureditev vključuje ureditev ustreznih površin za pešce, kjer je le mogoče pločnika in  uvedbo 

enosmernega prometa, seveda z ustrezno prometno signalizacijo. 

Izvedbo ureditve pričakujemo pomladi 2017. 

 

Ocenil je, da se razmere niso spremenile in da sklep ostaja veljaven ter odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA  14/16: 

 

Do naslednje seje člani Sveta pripravijo predloge za prometne ureditve. 

Sezname bo pregledala Komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in promet ter za 

Svet ČS Šentvid pripravila predloge sklepov. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Parkiranje na zelenici nasproti Prušnikove 106 
 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da gre za zemljišče v upravljanju DARS-a. 

Pred leti je bil podan predlog, da se dovoli ureditev začasnega parkirišča na omenjeni zelenici, a je 

bil odgovor ponudba za sklenitev najemne pogodbe. 

Isto vprašanje je bilo sproženo na sestanku na sedežu Ministrstva za promet RS. Takrat je bilo 

povedano, da bo odstop zemljišča MOL mogoč po razmejitvi nujnih zemljišč za funkcioniranje 

predora in avtoceste ob zaključku projekta Šentviškega predora. 
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Povedal je tudi, da Mestno redarstvo nima pristojnosti ukrepanja na površinah, ki niso v lastni 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog SKLEPA 15/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da ni pristojen odločati o zemljišču, ki je v lasti 

DARS. 

Je pa pridobil informacijo, da se bo ta problematika reševala, ko bo zaključen projekt izvoza 

in Šentviškega predora, ki bo zajel uredite Celovške ceste od križišča Celovška c.  - 

Prušnikova ulica do križišča Celovška c. - Kosmačeva ul. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Postavitev prometnega znaka - Ul. Manice Komanove16-28 
 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred samo sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog SKLEPA 16/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je del ulice Manice Komanove 16-28 v lastni 

Mestne občine Ljubljana in s tem javna površina in s tem ni podlage za postavitev 

predlaganega prometnega znaka. 

V dokončno presojo, Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo pristojnemu oddelku 

MU MOL. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju so se člani Sveta seznanili s pobudo Hotela Medno v zvezi z ureditvijo javne 

razsvetljave, pločnika in hitrostnih ovir v okolici hotela, ki je bila naslovljena na Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet. 

 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan, vendar je predlagal, da Svet sprejme še nekaj 

operativnih sklepov. 

 

 

 



 

11/12 

 

I. Zaradi čim hitrejše izvedbe postopkov spremembe zastopnika Četrtne skupnosti Šentvid na 

AJPES, FURS-u in UJP-u ter pridobitve digitalnih potrdil nujnih za izvajanje finančnega 

poslovanje Sveta ČS Šentvid je predsedujoči predlagal, da Svet sprejme naslednji SKLEP 17/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrdi zapisnik 16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid na 

korespondenčni seji. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

II. V ponedeljek 8. maja 2017 je bila članom Sveta z elektronsko pošto posredovana 

popravljena zabeležka sestanka 20. 4. 2017 na Magistratu. 

Ker je bil Svet ČS Šentvid zaprošen, da zabeležko tudi formalno potrdi, je predsedujoči 

predlagal naslednji SKLEP 18/16: 

 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Zabeležko sestanka Župana Mestne občine 

Ljubljana gospoda Zorana Jankoviča s Civilno iniciativo proti izgradnji zbirnega centra v 

Stanežičah in za celovito vizijo urejanja Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij ter Svetom 

četrtne skupnosti Šentvid, ki je bil dne 20.4.2017. 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

III. V isti zabeležki je zapisan tudi sklep, da se izvede štetje prometa skozi Stanežiče in Gunclje. Ker 

je bila ČS Šentvid pozvana, da Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL sporoči 

mikrolokacijo števcev prometa je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji SKLEP 19/16:  

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se naprava za štetje prometa postavi v 

Stanežičah na Obvozni cesti v neposredni bližini odcepa iz obvozne ceste proti stanežiški 

cerkvi, v Guncljah pa na primernem mestu v Kosijevi ulici ter na Gunceljski cesti pri hišni 

številki 2. 

Štetje se izvede v obe smeri. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

IV. V ponedeljek 8. 5. 2017  je na sedež ČS prispelo povabilo, da tudi četrtne skupnosti tudi letos 

sodelujejo v akciji Evropski teden mobilnosti.  
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Predsedujoči je predlagal da se sprejme naslednji dogovor: 

 

Predloge za zaprtje ulice in program ob zaprtju ulice člani Sveta pošljejo na sedež ČS Šentvid do 

26. maja 2017. 

V primeru, da bo predlogov več, do se člani Sveta do njih opredelijo po elektronski pošti. 

Predlog, ki bo prejel največ podpore bo predlog ČS Šentvid.  

O predlogu ČS Šentvid se seznani člane sveta. 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani dogovor je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Dogovor je bil sprejet. 

 

 

Za besedo je zaprosil še Jože Sever in člane Sveta seznanil z novimi informacijami v zvezi z 

izgradnjo izvoza/uvoza in AC predora Šentvid v smeri proti Ljubljani. 

Med drugim je povedal, da je Upravno sodišče spor v zvezi z razlastitvijo g. Babnika predalo v 

presojo Ustavnemu sodišču, ki pa bo zadevo reševalo prednostno, tako, da si je obetati, da bo 

razpis za oddajo gradbenih del objavljen v poletnih mesecih, s tem pa gradnjo v prihodnjem letu. 

 

 

Matija Jutraž je člane Sveta seznanil, da je 'Južna trasa' 2 x 400 kV daljnovoda opuščena, tako, da 

ostaja zgolj 'Severna' trasa, ki pelje preko Vižmarje - Brod. 

 

 

Predsedujoči se je navzočim zahvalil za udeležbo in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

         Alojz Hitij 

                predsednik Sveta 

                     ČS Šentvid 

 

 


