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ZAPISNIK
11. seje sveta, ki je bila 6. junija 2012 s pričetkom ob 18. uri v prostorih MOL Sluţbe za lokalno
samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana.
Sejo je 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, Joţe Sever, Jure Vidmar in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – Sluţba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Boštjan Juvančič, Bogomir Polajnar in Verica Rutar

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 10. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 2. izredne seje sveta ČS Šentvid
Ustanovitev Sosveta za varnost občanov
Prostorski načrt MOL
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov sveta,
da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
Prebral je predlagani dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje.

Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 10. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 2. izredne seje sveta ČS Šentvid
Ustanovitev Sosveta za varnost občanov
Prostorski načrt MOL
1/7

7. Pobude občanov

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Pobude članov sveta
Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vloţili nobene pobude in zaključil s točko.

AD 2.
Poročilo predsednika sveta
Predsednik sveta je člane sveta seznanil z naslednjimi aktivnostmi:
Asfaltirana je bila celotna ploščad pred gasilskim domom v Staneţičah. S tem je bilo urejeno
obračališče LPP 15 (z nadstreškom), v kratkem pa pričakujemo, da se bodo tudi zarisala
parkirišča.
V okviru tega projekta smo dosegli tudi, da se uredi otroško igrišče pri gasilskem domu:
igrala so bila obnovljena in popravljena, tista nevarna pa odstranjena. Postavljena je bila tudi
ograja – plot ob cesti, nameščen pa tudi koš za smeti, ki je bil uvrščen v plan vzdrţevanja,
tako da se tedensko prazni, igrišče pa občasno kosi in pospravlja.
Parkirišča na Prušnikovi
Zgodba z zarisom parkirišč se vendarle razpleta, in če se bodo uresničile obljube, se bo z
urejanjem pričelo kmalu po zaključku šolskega leta, ko pričakujemo, da bo na Prušnikovi
manj parkiranih vozil in prometa.
OGDP je naredil projekt ureditve, ki smo ga tudi nekoliko revidirali in končno potrdili, tako,
da pričakujemo, da se bodo uredila parkirišča vzdolţ celotne Prušnikove, povsod, kjer je to
mogoče, dogovorjeni smo za dodaten nadvišan prehod pred lekarno, izpeljavo kolesarske
steze do Celovške in delna rekonstrukcija kriţišča pri trgovini Tüš.
Pregled pobud na terenu z vodjo Odseka za vzdrţevanje Polono Artač (Zabeleţka je bila
razdeljena članom sveta pred samo sejo in je priloga tega zapisnika)
Izšla je nova številka glasila "Šentvid nad Ljubljano", tokrat v nakladi 5500 izvidov.
Začeli smo z izvajanjem dogovorjenih programov sveta ČS Šentvid. Izvedena je bila poletna
odbojkarijada, predstavitev Rugby-ja, poletni smučarski skoki, Extempore (razstava je še
odprta).
V izvajanju oziroma tik pred izvedbo pa so Šentviški dnevi 2012 in Poletne delavnice za
otroke (oratorij).
(skupna vrednost opisanih programov je 2.600 €)
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Povedal je , da se predsedniki svetov ČS 4. julija srečamo z Ţupanom na delovnem sestanku.
Člani sveta so bili seznanjeni, da strokovna sodelavka Ines Eberl, zaradi kadrovskih teţav v
Sluţbi za lokalno samoupravo, polovično dela v Četrtni skupnosti Rudnik.
Obnova Ljudskega doma ostaja v proračunu MOL, tako da je izvedbo pričakovati v poletnih
mesecih (namestitev klimatske naprave in adaptacija dvorane)

AD 3.
Potrditev zapisnika 10. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 10. seje so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 11/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 10. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki z naslednjo dopolnitvijo: Zapis o glasovanju pod AD 7. – 1. točka se popravi
tako da se zapiše " ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta, PROTI predlaganemu
sklepu je glasoval en član sveta"
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Potrditev zapisnika 2. izredne seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 2. izredne seje so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 11/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. izredne seje sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 12 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 5.
Ustanovitev Sosveta za varnost občanov
O ustanovitvi Sosveta za varnost občanov je tekla razprava na zadnji seji sveta;

Na podlagi sklepa, so bile k sodelovanju povabljene vrtec, osnovne šole, obe gimnaziji in
seveda policijska postaja šiška. Prejeli smo naslednje predloge predstavnikov:
–
–
–
–
–
–
–
–

Policijska postaja Šiška – Peter Kovač
OŠ Franc Rozman Stane – Boţo Starešinič
OŠ Šentvid – Marja Godler
OŠ Viţmarje – Nevenka Lamut
OŠ Francija Šturma - Matevţ Bolta
Gimnazijo Šentvid - ni bilo predloga
Klasično škofovsko gimnazijo – Anton Homar
Vrtec Šentvid - Erika Koglar

Ker gre za delovno telo sveta Četrtne skupnosti Šentvid mora biti iz vrst članov sveta imen vsaj en
kandidat več, torej 8 članov sosveta za varnost občanov.
Predsedujoči je pozval člane sveta, da predlagajo ali pa se javijo za kandidate.
Predlagani so bili: Marjeta Bilban, Matjaţ Briški, Janez Kregar, Janez Marn, Marija Merkun, Joţe
Sever, Jure Vidmar in Damijan Volavšek.
Kandidati so se strinjali s kandidaturo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep 11/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi delovno telo sveta: Sosvet za varnost občanov.
Sosvet za varnost občanov Četrtne skupnosti Šentvid obravnava oceno varnostnih razmer, ki jo
pripravi pristojna policijska postaja in na podlagi tega oblikuje predloge za odpravljanje
vzrokov za kazniva dejanja ter pripravlja predloge dejavnosti z namenom odpravljanja
oziroma zmanjševanja razlogov za pojav kaznivih dejanj.
Sosvet za varnost občanov ima 15 članov in sicer 8 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter 7
zunanjih članov.
Za člane Sosveta za varnost občanov svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marjeto Bilban
Matjaža Briškega
Janeza Kregarja
Janeza Marna
Marijo Merkun
Jožeta Severja
Jureta Vidmarja
Damijana Volavška
Petra Kovača
Božota Starašiniča
Marjo Godler
Nevenko Lamut
Matevža Bolta
Eriko Koglar
Antona Homarja

- članica sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- članica sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- član sveta ČS Šentvid
- predstavnika Policijske postaje Šiška
- predstavnika OŠ Franca Rozmana – Staneta
- predstavnica OŠ Šentvid
- predstavnica OŠ Vižmarje – Brod
- predstavnika OŠ Alojzija Šuštarja
- predstavnica Vrtca Šentvid
- predstavnika Klasične Škofovske gimnazije
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Delo Sosveta za varnost občanov vodi predsednik.
Za predsednika Sosveta za varnost občanov svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje Damijana
Volavška.
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.
Prostorski načrt MOL
Na prejšnji seji je bilo dogovorjeno, da člani sveta pregledajo pripombe sveta, ki so bile posredovane
ob sprejemanju prostorskega načrta MOL ter pripravijo predloge za izhodišča za pogovor z
načelnikom Oddelka za urejanje prostora g. Gajškom in podţupanom MOL g. Koţeljem.
Do sklica seje, člani sveta predlogov niso posredovali, je pa g. Briški pripravil predlog stališč v pisni
obliki, ki je bil razdeljen tudi ostalim članom sveta. (predlog je priloga in sestavni del tega
zapisnika).
G. Briški je na kratko predstavil svoje predloge.
G. Volavšek je predlagal da se med pripombe uvrstita tudi dva parkirišča P&R (končna postaja LPP1
in načrtovan P&R v Staneţičah), da se ustrezno opredeli zemljišče na katerem je smučišče in športni
park Gunclje ter rugby igrišče.
Sledila je razprava na osnovi katere je predsedujoči oblikoval naslednji predlog sklepa 11/5:
Gradivo, ki ga je pripravil g. Briški se po elektronski pošti pošlje vsem članom sveta.
Člane sveta se pozove, da posredujejo svoje predloge in pripombe v prosti obliki. Pozove se tudi
Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet, da se po zaključku zbiranja
pripomb sestane in prejete predloge oblikuje v končni dokument, ki bo podlaga za nadaljnje
razgovore z organi MOL na temo dopolnitve in spremembe prostorskega načrta.
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 7.
Pobude občanov

1. Ureditev poti v Dvoru
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje sveta.
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Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/6:
Svet ČS Šentvid podpira pobudo krajanov vasi Dvor.
Pobudo krajanov posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet s predlogom, da
se prometna problematika reši takoj, ostala pa uvrsti v načrt del ter o tem obvesti nosilca
pobude.

Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Ogledalo – ul. Bratov Kraljič
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje sveta.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo za postavitev varnostnega ogledala.
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, da
zagotovi varno vključevanje v promet na izvozu iz ul. Bratov Kraljič na Martinovo pot.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Pasje stranišče pri Prušnikovi 58 – 70
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje sveta.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je mnenja, da je potrebno problematiko pasjih stranišč
rešiti celovito in zato zadolžil Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet,
da pripravi predlog celovite rešitve problematike pasnih stranišč v Šentvidu.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Umiritev prometa na Kosijevi ulici
G. Volavšek je članom sveta prenesel pobudo zaposlenih v Vrtcu Šentvid – enoti Miš Maš (v
Guncljah). Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 11/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je na podlagi pobude zaposlenih v enoti MišMaš Vrtca
Šentvid obravnaval problematiko prehitre vožnje po Kosijevi ulici, zlasti v času jutranje
konice, ko se veliko voznikov izogne čakanju na semafor z obvozom po Kosijevi in
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Gunceljski cesti. Čeprav je Kosijeva ulica kratka, na njej vozniki razvijejo preveliko hitrost
in to ravno v času, ko starši pripeljejo otroke v vrtec.
Da bi se izognili potencialni tragediji, svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se na
omenjeni ulici izvedejo ukrepi za omejitev hitrosti.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
5. Cona 30 na Prušnikovi ulici
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje sveta.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in
promet, da prouči razmere na terenu in pripravi predlog za obravnavo na naslednji seji
sveta.
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 in zaključil sejo ob 20.21. uri.

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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