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 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900 - 211 / 2016 - 2 

Datum: 20. junij 2016 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

 

10. seje sveta, ki je bila 16. junija 2016 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Službe 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: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič,  Aleš Perčič, Jože Sever, Lili 

Tancar in Damijan Volavšek. 

 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek, Snežana Zrnič, oba Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Alojz Hitij, Robert Ivanc, Janez Maren in Samo Podgornik 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 9. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Predlog sprememb prostorskih načrtov MOL 

4. Pobude občanov 

 

 

Seja se je snemala. 

 

 

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. 

 

Predsedujoči je predlagal, da se na podlagi elektronskega sporočila Maje Rus - Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, v katerem Svet obvešča, da planirano malo delo 

'Postavitev pasjih stranišč na območju ČS Šentvid, ne bo mogoče realizirati, dnevni red razširi z novo 

točko " 4. Sprememba 'Malega dela' ČS Šentvid ", Točka se uvrsti na 4. mesto, ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo. 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.  

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
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1. Potrditev zapisnika 9. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Predlog sprememb prostorskih načrtov MOL 

4. Sprememba Malega dela' ČS Šentvid 

5. 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. 

Potrditev zapisnika 9. seje sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli  v elektronski obliki po e-pošti, na sami seji pa v fizični - 

papirni obliki. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

K razpravi se je prijavila ga. Tancar in predlagala, da se zapisnik dopolni tako, da se pot AD 3. - 

Pobude Članov Sveta ČS Šentvid zapiše dogovor, da strokovna služba pripravi pregled zadev 

vezanih na odločitve (sklepe) sveta ČS Šentvid. 

  

Ker drugih prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 10/2: 

 

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

predlagani obliki z dopolnilom pod AD 3. : " Na pobudo Lili Tancar je bil sprejet dogovor, da 

strokovna služba pripravi pregled zadev vezanih na odločitve (sklepe) Sveta ČS Šentvid.". 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Pobudo v zvezi s problematiko tigrastih komarjev  je z e-pošto vložil Samo Podgornik. 

Pobudo so člani sveta prejeli z elektronsko pošto, na seji pa natisnjeno kopijo. 

 

Predsedujoči je oprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo, da se sproži akcija ozaveščanja krajanov o 

nevarnostih, ki jih prinašajo tigrasti komarji in ukrepih za zmanjšanje njihove populacije. 
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Žal Svet ČS Šentvid ugotavlja, da za financiranje tovrstne kampanije v Finančnem načrtu ČS 

Šentvid za leto 2016 ni predvidenih finančnih sredstev, zato kampanije na predlagani način ne 

more podpreti. 

Obvestilo - oglas z na tematiko vezano vsebino, bo objavljeno v naslednji številki glasila ČS 

Šentvid, Šentvid nad Ljubljano. 

 

 

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 3. 

Predlog sprememb prostorskih načrtov MOL 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Mestna občina Ljubljana je z javnim naznanilom 

začela postopek zbiranja pobud za spremembo prostorskih načrtov MOL v času od 17. maja do 30. 

junija 2016. 

Na prejšnji seji je bilo dogovorjeno, da bo pobude članov sveta zbral Matjaž Briški in jih oblikoval v 

predlog sklepa. 

 

Predsedujoči je prosil g. Briškega, da predstavi predlog. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika Sveta Damijana Volavška in Matjaža 

Briškega, da na osnovi prejetih predlogov članov sveta sestavita predlog sprememb prostorskih 

načrtov MOL ter ga posredujeta Oddelku za urejanje prostora MU MOL. 

 

 

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. 

Sprememba Malega dela ČS Šentvid 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je na naslov ČS Šentvid 14. junija 2016 prispelo 

elektronsko sporočilo OGDP, da malega dela - "Postavitev pasjih stranišč na območju ČS Šentvid" 

ne bodo izvedli s pozivom, da se Svet ČS Šentvid opredeli drugo Malo delo ČS Šentvid. 

 

Predlagal je, da se namesto navedenega malega dela izvede asfaltiranje kolesarske steze ob Obvozni 

cesti (od Guncelj do Stanežič), v obsegu, ki ga predvidena finančna sredstva omogočajo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 10/5: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid na poziv Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL spremeni vsebino Malih del predvidenih za leto 2016 in sicer tako, da se izvede 

asfaltiranje kolesarske poti ob 'Obvozni cesti' med Guncljami in Stanežičami. 

 

 

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 5. 

Pobude občanov 
 

 

1. Ureditev Taborske ceste od hš. 1 do 5a 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanov, da se Taborska cesta  

(odsek od H.št. 1 do 5a) asfaltira in opremi z javno razsvetljavo in jo v celoti podpira. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da omenjeno ureditev uvrsti v 

načrt del za leto 2017. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Ureditev makadamske poti ob žel. progi - podaljšek Hafnerjeve 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo lastnikov garaž ob železniški progi, 

v kateri predlagajo, da se ta del ceste asfaltira in spremeni prometni režim iz enosmerne v 

dvosmerno cesto. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL, da ureditev ulice čim preje uvrsti v načrt del in izvede asfaltiranje v pobudi 

opisanega odseka. 

S spremembo prometnega režima pa se Sveta ČS Šentvid ne strinja, saj je ta del načrta 

ureditve varne šolske poti v tem predelu ČS Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. 'Ležeči policaj' - Stanežiče 11 a 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  se je seznanil s pobudo občanke v kateri ta predlaga 

postavitev hitrostne ovire na cesti mimo stanovanjske hiše Stanežiče 11 a (Parcel. št. 1652 

KO Stanežiče). 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet  MU MOL s prošnjo da oceni upravičenost pobude in v skladu s tem izvede 

potrebne ukrepe. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Javna razsvetljava v Dvoru in pasji iztrebki 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana - prebivalca Dvora, v kateri 

predlaga podaljšanje javne razsvetljave med Dvor 10 in obvozno cesto. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da izvedbo podaljšanja javne 

razsvetljave uvrsti v načrt del za prihodnje leto. 

 

V zvezi s pasjimi iztrebki in neobzirnim obnašanjem lastnikov psov, pa Svet ČS Šentvid 

ugotavlja, da nima podlage za neposredno ukrepanje, saj gre za zemljišče v zasebni lasti. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. Kolesarska pot v vrhnjem delu Tacenske ceste 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/10: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke za ureditev kolesarske poti 

v zgornjem delu Tacenske ceste in jo v celoti podpira. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL, da v duhu 'Trajnostne mobilnosti', ki je sestavni del strategije MOL, kar najhitreje 

uredi kolesarska povezava med Celovško cesto in Tacenskim mostom. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. Svet staršev vrtca - Štula 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Sveta staršev Vrtca Šentvid v kateri 

ti predlagajo uvedbo ukrepov za znižanje hitrosti vozil v ulici Štula. 

Za zagotovitev varnosti otrok na v pobudi navedenem območju ČS Šentvid je Svet ČS 

Šentvid že pred časom izdelal predlog ukrepov, ki bi otrokom omogočil varno pot v šolo in 

iz nje. Predlog je dobil tudi načelno strokovno podporo in soglasje z obljubo, da bo tudi 

izveden. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


