Številka: 900-167/2020-2
Datum: 15. september 2020

Predlog

Z A P I S N I K
10. seje sveta, ki je bila 10. septembra 2020, s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih MOL SLS,
Kosijeva ul. 1,3 (pritličje), Ljubljana.
Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Cilka Cimperman, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta Lučič, Doroteja Mlakar, Barbara
Moškon, Jože Sever, Damijan Volavšek in šest občanov (imena razvidna iz liste prisotnih, ki je priloga
izvirnika zapisnika)
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK JE OPRAVIČIL:
Matjaž Briški, Mateja Brus, Blaž Gregorin, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič.

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 9. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020
Pobude

Seja se je snemala.
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 9 od 15 članov Sveta, da
je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom.
Predsedujoči je povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda.

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 9. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020
Pobude

Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 9. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 9. 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 je bil sprejet.

AD 2.
Poročilo predsednika Sveta

1. Otvoritev P & R Stanežiče
Predsednik je povedal, da je bilo odprto parkirišče P & R Stanežiče.
Pri urejanju povezav do Dvora in Stanežič je prišlo do zapletov pri urejanju poti do Stanežič,
ki pa se rešujejo.
2. Izšla je jesenska št. glasila ČS Šentvid Šentvid nad Ljubljano
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3. Odpovedano jesensko srečanje ČS Šentvid
Letošnje Jesensko srečanje ČS Šentvid je bilo odpovedano, saj pogoji, ki jih je v negativnem
mnenju postavil NIJZ, onemogočajo izvedbo ciljne vsebine Jesenskega srečanja.
Zato je bilo odločeno, da se Jesensko srečanje v načrtovani obliki odpove in se poskusi najti
drugačno obliko izvedbe, ki bo v skladu z epidemiološkimi ukrepi vezanimi na Covid-19.

4. Evropski teden mobilnosti - dan ulice v sklopu ETM je bil odpovedan zaradi zahtevanih
ukrepov s strani NIJZ (COVID-19)
Organizator Dneva ulice, zavod Colab je poslal obvestilo, da odpoveduje izvedbo letošnjega
Dneva ulice, ki je bil načrtovan kot del akcije Teden mobilnosti in tudi bil vključen v program
ČS Šentvid.
Kot razlog je bilo navedeno, da Dneva ulice ni mogoče izvesti v obliki, ki bi zagotavljala
izvajanje ukrepov vezanih na preprečevanje širjenja bolezni Covid-19.

AD 3.
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so programi, ki smo vključeni v finančni načrt ČS
Šentvid za leto 2020 v prvi vrsti namenjeni prebivalcem iz naše četrtne skupnosti z željo po čim bolj
množični udeležbi, s katero smo tudi merili učinkovitost porabe sredstev.
Epidemiološka situacija vezana na COVID-19 in z njo povezani ukrepi narekujejo, da se ta kriterij
opusti.
Predlagal je, da Svet ugotovi, da je sedanjih razmerah pomembneje, da se ohrani delovanje obstoječih
društev in se programi izvedejo v obsegu, ki glede na objektivne okoliščine, še omogoča zagotavljanje
varnosti izvajalcev in udeležencev programov.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 3/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da epidemiološka situacija vezana na bolezen COVID19, negativno vpliva na delovanje društev v ČS Šentvid. Z naročilom izvedbe programov
sprejetih s finančnim načrtom za leto 2020 želi Svet vzpodbuditi lokalna društva, da izvedejo
vsaj del zastavljenih programov, pričakovana udeležba na naročenih programih pa se prilagodi
kriterijem za zagotavljanje minimalne varnosti udeležencev in izvajalcem opredeljenih v
predpisanih, pa tudi priporočenih, ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
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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 je bil sprejet.

AD 4.
Pobude

1. Poslovna cona Vižmarje
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje, priloge pobudi pa z elektronsko pošto.
Predsedujoči je povzel pobudo in ugotovil, da je iz prejete pobude mogoče sklepati da so
zainteresirani krajani pravočasno in na prav naslov vložili pripombe in predloge vezane na javno
razgrnitev OPPN 121 - Poslovna cona Vižmarje.
Postopek obravnave vloženih pobud in predlogov vezanih na javno razgrnitev OPPN 121 še tečejo
in do zaključka ni mogoče dajati dodatnih pobud in predlogov.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 4/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira zainteresirane krajane v prizadevanjih, da se pri
izgradnji poslovne cone Vižmarje (OPPN 121) uveljavijo takšne rešitve, ki bodo preprečile
dodatno onesnaženje s hrupom.
V času ponovne razgrnitve OPPN 121 se bo Svet Četrtne skupnosti Šentvid aktivno vključil
v uveljavljane tovrstnih rešitev.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju se je k razpravi prijavil predstavnik navzočih krajanov in poudaril, da krajani ne
nasprotujejo izgradnji poslovne cone, vendar pa želijo, da se pri tem upošteva veljavna
zakonodaja.
Cilj zainteresiranih krajanov je v prvi vrsti, da se pri izgradnji poslovne cone poiščejo rešitve, ki
ne bodo generirale dodatnega onesnaženja s hrupom v naselju oddaljenem od načrtovane poslovne
cone le nekaj 10 metrov.

4/5

2. Bankomat NLB v Šentvidu
Pobudo je vložil član Sveta, g. Matjaž Briški.
Predsedujoči je predstavil pobudo v kateri se predlaga, da se v ljudskem domu postavi bankomat
in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pri Novi Ljubljanski banki preveri ali obstaja interes za
postavitev bankomata v 'ožjem' Šentvidu.
Istočasno se preveri možne lokacije za postavitev bankomata: Ljudski dom, Zdravstveni
dom, Osnovna šola Šentvid, Glasbena šola...
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. Družbeni center v Šentvidu
Na predlog g. Hitija je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na svojo prihodnjo sejo povabi vodjo Službe za lokalno
samoupravo za namenom razgovora o možnostih izgradnje centra družbenih dejavnosti 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.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo.
Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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