
 

 

Številka: 900-195/2018-2 

Datum: 27. junij 2018 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

23. seje sveta, ki je bila 21. junija 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, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, 

Janez Marn, Jože Sever, Urša Sofranič Bogdanovič, Alja Strunčnik Urbanč in Lili Tancar. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Samo Podgornik 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

5. Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur 

6. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsednik Sveta ČS Šentvid, Alojz Hitij, 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 in odprl 

razpravo o predlaganem dnevnem redu. 
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Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

5. Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur 

6. Pobude občanov 

 

 

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 22. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 23/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 22. 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. 

Potrditev zapisnika 5. korespondenčne 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 23/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta Četrtne 

skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
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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 3. 

Poročilo predsednika Sveta 

 

 

Predsedujoči je povedal, da nova Evropska direktiva o varstvu osebnih podatkov nalaga vsem pravnim 

osebam javnega prava, da morajo določiti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. 

Četrtnim skupnostim je bilo predlagano, da za pooblaščeno osebo določijo osebo, ki je pooblaščena 

oseba MOL in bo opravljala predpisane naloge za MOL, kot tudi za četrtne skupnosti. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 23/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za varstvo osebnih podatkov pooblašča osebo, ki je določena za 

varstvo osebnih podatkov v MOL in bo opravljal predpisane naloge tudi za četrtne skupnosti 

MOL.   

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet že pred 

časom poslal v pregled in potrditev predlog prometne situacije v ulici Štula, na kateri si Svet ČS 

Šentvid že vrsto let prizadeva vzpostaviti varno šolsko pot. 

 

Predlagano prometno rešitev so člani Sveta prejeli že z gradivom 22. seje, vendar se o predlogu niso 

izrekli. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 23/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ocenjuje, da je predlagana prometna rešitev za ulico Štula  

skladna s predlagano rešitvijo Sveta ČS Šentvid. 

 

Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je na sedež ČS prispelo pismo sopodpisano s strani 

Šentjakobskega gledališča, Zveze kulturnih organizacij in Službe za lokalno samoupravo MU MOL, v 

katerem podpisniki prosijo za izbor izvajalca pete predstave v okviru abonmaja, pa tudi pozivajo ČS, 

da podprejo projekt Abonmaja ljubiteljske kulture z nakupom abonmajskih vstopnic. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je bil oblikovan naslednji dogovor: 

 

Sodelovanje v abonmaju ljubiteljske kulture se ponudi društvu Blaž Potočnikova čitalnica. 

 

Svet je sicer naklonjen predlogu, da ČS Šentvid podpre abonma z nakupom abonmajskih vstopnic, 

vendar bo o tem dokončno odločal, ko bo znana cena abonmaja. 

 

 

Predsednik Sveta je člane Sveta ČS Šentvid obvestil, da je bila v ponedeljek 4. junija 2018 v 

Ljudskem domu v Šentvidu predstavitev projekta 'Kanala C0', na katero so bili povabljeni lastniki 

zemljišč po katerih bo potekal kanal, in predstavniki Sveta ČS Šentvid. 

Predstavitev je organiziral Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, udeležil pa se je je tudi 

župan MOL, predstavniki oddelka za urbanizem, projektanti, predstavniki izvajalca in nekateri drugi. 

 

Predsednik je povedal, da je bil, po predstavitvi, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

zaprošen za skico ali načrt umestitve kanala v prostor, vendar se oddelek do seje ni odzval. 

  

 

 

 

AD 4. 

Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Pobudo naslovljeno: Pobuda za štetje prometa v Šentvidu je vložil Samo Podgornik in sicer po 

elektronski pošti. 

Ker je predlagatelj opravičil izostanek, je pobudo predstavil predsedujoči in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 23/6: 

 

Pobudo se pošlje pristojnemu oddelku - Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, s 

predlogom, da se predlagane meritve izvedejo. 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Jože Sever je vložil pobudo, da se vzdolž Kosmačeve ulice in Tacenske ceste uredi kolesarska steza v 

obe smeri. 

 

Predsedujoči je g. Severja zaprosil, da predstavi pobudo. 

Ta je povedal, da med podvozom pod železniško progo in priključkom Medenske na Tacensko cesto 

ni kolesarske steze. Ta se za podvozom konča na cestišču brez opozorila kolesarjem ali voznikom. 

Glede na to, da to pot vsakodnevno uporablja veliko kolesarjev, je predlagal, da se kolesarska steza 

uredi v čim krajšem času. 
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Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 23/7: 

 

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

predlaga, da na Tacenski cesti uredi manjkajoči del kolesarske steze in sicer od Kosmačeve ulice 

(takoj za podvozom pod železniško progo v smeri Vižmarje-Brod) do priključka Medenske ceste 

na Tacensko cesto. 

 

 

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 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. 

Pobude občanov 

 

 

1. Odstranitev zabojnikov za smeti z javnih površin 

 

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 23/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov (Ur. l. 34/2012) predpisuje, da morajo biti zbirna mesta na zasebnih površinah. 

 

Za nadzor nad izvajanjem odloka je zadolžen Inšpektorat Mestne uprave MOL. 
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Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Postavitev varnostnega ogledala na c. Andreja Biteca 

 

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 23/9: 

 

Svet ČS Šentvid podpira pobudo občana, v kateri ta predlaga, da se na izvozu na Cesto 

Andreja Bitenca za hišne številke 24, 26, 28 in 30 postavi varnostno ogledalo, ki bo omogočilo 

varno vključevanje v promet. 

 

Navzočih je bilo 11 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. 

 

3. Prošnja za uporabo prostora 

 

Prošnjo društva Blaž Potočnikova čitalnica so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je na kratko povzel prošnjo in odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 23/10: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v Ljudskem domu trenutno ni primernih 

prostih prostorov. 

 

Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

               Alojz Hitij 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 


