Številka: 900-163/2018-2
Datum: 21. maj 2018

Z A P I S N I K
22. seje sveta, ki je bila 17. maja 2018, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106,
Ljubljana.
Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Alojz Hitij, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Matjaž Briški, Alojz Hitij, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, Jože Sever, Urša Sofranič, Alja
Strunčnik Urbanč in Jure Vidmar.
OSTALI NAVZOČI:
Snježana Zrnič in Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:
Blaž Gregorin, Janez Marn, Samo Podgornik in Lili Tancer.

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019
Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019
Pobude občanov

V uvodu v sejo je podpredsednik Sveta ČS Šentvid, Matjaž Briški, pozdravil navzoče in povedal, da
bo predsednik zamudil na sejo, zato ga je pooblastil, da prične s sejo ob sklicani uri.
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 in odprl
razpravo o predlaganem dnevnem redu.

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019
Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019
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 21. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje, popravek zapisnika (Navzoči), pa pred samo
sejo..
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 22/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.
Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 12. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Poročilo predsednika Sveta
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da se je zadnje koordinacije predsednikov ČS MOL udeležil
v dogovoru in na podlagi pooblastila predsednika Sveta ČS Šentvid. Na koordinacijo je bil povabljen
vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, g. David Polutnik.
Izpostavljeni so bili naslednji problemi:
Ureditev enosmernega prometa na Štuli,
Možnost spremembe prometne signalizacije na cesti Medno - Stanežiče - Gunclje,
Kosijeva ulica - hitrostne ovire pred vrtcem,
Zaris parkirišč na Prušnikovi ulici na delu med cerkvijo in sedežem ČS - vzpostavitev
prvotnega stanja po polaganju elektrokabla,
5. Ureditev ceste na Poljane,
6. Rekonstrukcija hitrostnih ovir na ulici Bratov Komel in
7. Gradnja otroškega igrišča ter ureditev parka pred Osnovno šolo Šentvid.
1.
2.
3.
4.

Rečeno je bilo, da bodo vsi izpostavljeni problemi preverjeni na OGDP, odgovori pa podani na
naslednji koordinaciji predsednikov ČS MOL.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da podobno kot v Šentvidu, prebivalci pogrešajo otroško igrišče tudi
na Brodu, tisto v Stanežičah pa je potrebno temeljite prenove. Izpostavljen je bil tudi problem športnih
igrišč (košarka, nogomet…).
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AD 4.
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Pobudo naslovljeno: Pobuda za spremembo prometnega režima na javni poti za pešce in kolesarje med
Šentvidom, Stegnami in Cesto Urške Zatlerjeve (Cesta na Poljane, Ulica Jožeta Jame, Selanova ulica)
je (ponovno) vložil Samo Podgornik.
Ista pobuda je bila obravnavana na 6. seji Sveta ČS Šentvid, 6. oktobra 2015.
Dogovorjeno je bilo, da se pobudo ponovno pošlje pristojnemu oddelku - Oddelku za gospodarske
dejavnosti in promet.

Matjaž Briški je predlagal, da se Svet ČS Šentvid pridruži skupnemu Sporočilu za javnost v zvezi z
razlastitvijo pokopališča v Šentvidu Župnika Ivana Jagodica in Društva Blaž Potočnikova čitalnica.
Besedilo prelaganega sporočila za javnost so člani Sveta prejeli z elektronsko pošto, v 'fizični' obliki
pa tudi pred samo sejo.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so se člani Sveta strinjali, da je razlastitev pokopališča nepotrebna in neracionalna, vendar
pa je predlagano besedilo, kot tudi zaključni sklep izjave neustrezno.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da Mestna občina Ljubljana ustavi postopek
razlastitve lokalnega pokopališča v Šentvidu, ki je lasti župnije Šentvid, na Upravni enoti
Ljubljana, ki se vodi pod številko 362-2/2018-3.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Zaradi številnih dopolnitev in predlaganih sprememb, je predsedujoči predlagal, da se o končnem
besedilu odloči na korespondenčni seji in dal na glasovanje naslednji sklep 22/5:
Člani sveta Četrtne skupnosti Šentvid odločijo o besedilu stališča ČS Šentvid v Sporočilu za
javnost na korespondenčni seji, ki jo predsednik Sveta skliče v tednu od 21. do 25. maja 2018.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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***
Vodenje seje je prevzel predsednik Sveta ČS Šentvid, g. Alojz Hitij

***

AD 5.
Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so razmere v okolici skakalnice v Guncljah neurejene.
Sosedje se pritožujejo zaradi prometa, ki ga generira prihod in odhod na treninge, člani SD Dolomiti
opozarjajo na velikokrat nevarne situacije, ko se sprehajalci gibljejo po izteku skakalnice, mnogi pa
tudi uporabljajo iztek ter sosednje otroško igrišče za pasje sprehajališče in ne odstranjujejo pasjih
iztrebkov.
Razmere so neurejene in razlog nezadovoljstva tako članov SD Dolomiti kot okoliških krajanov.
Prvi korak pri reševanju bi verjetno bila vzpostavitev dialoga, morda ograja pri izteku skakalnic in
ureditev statusa parkirišča pri Merkuju, ki je bil v osnovi namenjen uporabnikom smučišča, in
izgradnji dostopne poti po predvidenem koridorju pod hribom.

AD 6.
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018
Predlog rebalansa finančnega načrta ČS Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da MOL se pripravlja rebalans proračuna MOL za leto
2018, katerega sestavni del je tudi Finančni načrt ČS Šentvid.
Za ČS Šentvid ni predvidenih bistvenih vsebinskih sprememb. Edina sprememba, glade na navodilo
Oddelka za finance, je povečan znesek namenskih sredstev, ki jih načrtujemo pridobiti v letošnjem
letu.
Ker, po novem, pri koriščenju namenskih sredstev ni mogoče preseči predvidenega zneska, ne glede
na dejanske prihodke, je ta znesek načrtovan v višini 3.000 €.
Predsedujoči je odprl razpravo:
Dajem a glasovanje predlog sklepa 22/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Ad. 7
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019
Predlog finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni
del izvirnika tega zapisnika.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da predlog v celoti temelji na finančnem načrtu za leto
2018, korigirana je tudi višina načrtovanih namenskih sredstev.
Povedal je tudi, da bo Svet Četrtne skupnosti Šentvid v novi sestavi (po volitvah v jeseni 2018) imel
vse možnosti, da finančni načrt prilagodi svojem potrebam in predlagal, da člani Svet glasujejo o
naslednjem predlogu SKLEPA 22/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019 v predlagani
obliki.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019
V uvodu v točko je predsedujoči povedla, da pogovori o oživitvi prostora bivše prodajalne Mercator
na Kosijevi 1 tečejo že dalj časa.
Na prejšnji seji je bil potrjen program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v prenovljenih prostorih.
Predlagal je, da se projekt podpre tudi s sredstvi namenjenimi izvedbi malega dela ČS Šentvid za leto
2019 in sicer nakupa vsaj dela potrebne opreme prostora, ko bo ta obnovljen.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 22/8:
Za malo delo ČS Šentvid za leto 2019 se izvede nakup opreme večnamenskega prostora Kosijeva
1.
Predviden znesek je predpisanih 20 % mase sredstev oz. 5.670,00 €.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9.
Pobude občanov
Obravnava prispelih pobud se prestavi na naslednjo redno sejo Sveta ČS Šentvid.

Zapisal:
Robert Golavšek
Alojz Hitij
predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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