
 

 

Številka: 900-195/2018-2 

Datum: 15. oktober 2018 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

25. seje sveta, ki je bila 8. novembra 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, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Jože 

Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Jure Vidmar. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Tomaž Perme in Janez Bečan - predstavnika SD Dolomiti,  

Martin Hočevar, Franc Hočevar ter Raša Böhm Vidmar - krajani živeči na Cesti na poljane. 

Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILI: 

Robert Ivanc, Samo Podgornik in Urša Sofranič Bogdanovič 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta  

3. Poročilo predsednika 

4. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid 

5. 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. Glede na to, 

da je nekaj članov Sveta najavilo predčasen odhod iz seje, je predlagal, da se četrta točka obravnava 

kot 2. točka dnevnega reda, ostale pa se preštevilčijo.   

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu spremenjenega dnevnega reda. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid 

3. Pobude članov Sveta  

4. Poročilo predsednika 

5. 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 24. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje, pred samo sejo pa tudi popravek zapisnika in 

sicer popravek izida glasovanja pod AD3 - 3 točka. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 25/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid 
 

Člani Sveta so s sklicem seje prejeli poročilo strokovne službe o udeležbi predsednika in članov Sveta 

ČS Šentvid na sejah Sveta v letu 2018. 

 

Pred samo sejo so člani Sveta prejeli tudi pregled udeležbe na sejah sveta v celotnem mandatu in sicer 

po posameznih listah, ki so zastopane v Svetu ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu o udeležbi v letu 2018. 

Ker pripomb na poročilo ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 25/3: 
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Na podlagi poročila strokovne službe ter udeležbe na 25. izredni seji Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid, Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja naslednjo udeležbo predsednika in članov 

sveta na sejah sveta v letu 2018: 

Ime Priimek Udeležba 

Alojz HITIJ (predsednik) 8 

Matjaž BRIŠKI 8 

Blaž GREGORIN 6 

Robert IVANC 5 

Matija JUTRAŽ 8 

Janez KREGAR 6 

Mirta LUČIČ 8 

Janez MARN 6 

Grega  MILJUŠ 1 

Samo PODGORNIK 3 

Jože SEVER 7 

Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ 3 

Alja STRUNČNIK URBANČ 4 

Lili TANCAR 7 

Jure VIDMAR 5 

 

Ugotovljena udeležba se poveča za udeležbo na seji Sveta 21. novembra 2018. 

 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 3. 

Pobude članov Sveta 

 

 

Predsedujočo je ugotovil, da do seje ni bila vložena nobena pobuda in zaključil točko. 

 

 

 

AD 4. 

Poročilo predsednika 

 

 

Predsedujoči je člane Sveta spomnil, da je ČS Šentvid že razpravljal o problematiki 

kanalizacijskega kanala C0, vendar ni bilo sprejetih sklepov oziroma dogovorov. Predlagal je, 

da se sprejme naslednji sklep 25/ 4: 
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Ker obstajajo dvomi, da je za izgradnjo kanalizacije za Dvor, Stanežiče in Medno 

potreben predpogoj izgradnja kanala C0, Svet Četrtne skupnosti Šentvid JP Vo-Ka 

zaprosi za odgovore na naslednja vprašanja: 

 

1. Glede na dejstvo, da preverjeno obstajata dva kanala (konec Guncelj ob 

Celovški in na koncu Medenske ceste pod železniško progo), nam odgovorite, 

katerega leta sta ta dva kanala izgrajena, za kakšen namen in kakšne 

projektne kapacitete? 

2. Glede na dejstvo, da je ARSO izdal okoljevarstveno dovoljenje za priklop 

kanalizacije odpadnih voda planiranega P&R – Stanežiče na kanal na koncu 

Guncelj, sklepamo, da je ta kanal operativen iz sprašujemo zakaj se naselje 

Dvor ni že zdavnaj priključilo na ta kanal? 

3. Zakaj se naselje Stanežiče ne priključi na kanal na Rojah (konec Medenske 

ceste, ki je oddaljen le cca 250 m? 

4. Zakaj je potrebno krajanom Stanežič in Dvora že desetletja čakati na 

izgradnjo kanala C0, če pa očitno infrastruktura že obstaja? 

 

 

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 

 

 

 

a) Pritožba prebivalcev Živaličeve ulice 

 

Pritožbo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči pozdravil predstavnika Smučarskega društva Dolomiti in ju 

povabil, da predstavita stališče društva glede navedb v pritožbi. 

 

Predstavnika društva sta povedala, da stanovalci niso komunicirali z društvom. O posamičnih 

pritožbah so seznanjeni zgolj skozi pripovedovanja staršev vadečih otrok. 

Dotaknila sta se vseh navedb v pritožbi in pojasnila stališče društva do posameznih vprašanj. 

 

Kot je bilo potrjeno tudi kasneje v razpravi, je edini dejanski problem povečan promet, ki ga 

generira dejavnost društva in se zavezala, da bodo v društvu starše vadečih otrok ponovno in 

dosledno opozarjali na nujnost vožnje s primerno hitrostjo za tovrstno ulico, ter z drugimi 

organizacijskimi ukrepi poskušali postopoma razbremeniti sporno ulico. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči povzel ugotovitve v naslednji dogovor: 
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1. Smučarsko društvo Dolomiti bo avtorjem pobude pisno odgovorilo na vse navedene 

pritožbe, 

2. SD Dolomiti pripravi projekt - zasnovo ureditve spodnjega dela skakalnic, ki naj 

vključuje tudi ograditev doskočišč s skakalnic, ki bo skupaj s ČS Šentvid predstavljen 

Oddelku za šport MU MOL ter zavodu Šport Ljubljana, 

3. SD Dolomiti bodo ponovno in stalno apelirali na starše, da vozijo po Živaličevi ulici s 

primerno hitrostjo ter 

4. z organizacijskimi ukrepi omejijo promet po Živaličevi ulici. 

 

 

 

b) Cesta Na poljane 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da se Svet ČS Šentvid s problematiko Ceste na Poljane 

ukvarja že več kot deset let. Žal pa pri pristojnih ni bilo posluha za razrešitev nakopičenih 

problemov. 

Predlagano je bilo že več rešitev: od odkupa zemljišč, ki so zaradi stalnega nasipavanja bankin 

ceste postala za kmete neuporabna, do vzpostavitve enosmernega prometa, ki pa vključuje 

asfaltiranje in ureditev makadamske poti ki po severni strani teče vzporedno Cesti na Poljane. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči predal besedo gostom, ki so poudarili, da je na omenjeni cesti 

najbolj pereča varnost pešcev in kolesarjev, zlasti otrok na poti v šolo seveda pa tudi starejših. 

Povedala sta, da so prizadeti krajani pripravili predlog ureditve ceste vsaj v delu  od Ul. Jožeta 

Jame do dela ko Cesta na Poljane zavije ostro desno proti Severu, kjer je že urejen pločnik. 

Predlagajo, da se uredi enostranski pločnik po Severnem delu ceste in postavi nekaj hitrostnih 

ovir. 

S problematiko so se najavili tudi pri Županu MOL, a je bilo srečanje zaradi obveznosti župana 

prestavljeno za nedoločen čas. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Razprava je bila zaključena z dogovorom, da krajani, tako kot so načrtovali, predstavijo 

problematiko županu MOL, Svet ČS pa si bo še naprej prizadeval za ureditev Ceste na Poljane 

na način, ki bo omogočil varno uporabo tako pešcem kot kolesarjem. 

 

c) Asfaltiranje Nove ulice 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 25/5: 

 

Svet ČS Šentvid oddelku za Gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da se Nova ulica v 

delu med hišno št. 9 in 19. asfaltira. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

d) Umiritev prometa v ulic V kladeh 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V predsedujoči je predstavil pobudo in odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 25/6 : 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo občana Mestnemu redarstvu s 

priporočilom, da to občasno opravi meritve hitrosti v času jutranje prometne konice. 

 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet se predlaga, da ponovno prouči upravičenost 

izvedbe omejevalcev hitrosti na cestišču. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

e) Prošnja za izboljšave - Šenvid (Garaže Hafnerjeva) 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 25/ 7: 

 

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

na območju garaž med Hafnerjevo ul. in ul. Bratov Komel asfaltira makadamsko cesto in 

uredi javno razsvetljavo. 

Isti oddelek se tudi ponovno opozori na luknjo v zelenici ob poti na opisanem delu. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

f) Apel - pobuda za ureditev znakovne signalizacije za zg. delu Tacenske c. 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo. 
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Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 25/8: 

 

Svet ČS Šentvid se je seznanil s pobudo za dodatno prometno signalizacijo v zgornjem delu 

Tacenske ceste in jo v celoti podpira. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da prouči situacijo na terenu in 

ustrezno prilagodi prometno signalizacijo. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

K besedi se je prijavil g. Sever in člane Sveta obvestil, da se je država pogodila z lastnikom 

zemljišča, ki je zaviral izvedbo priključka na avtocesto v predoru v Šentvidu in da se bo pospešeno 

začelo delati na realizaciji priključka. 

 

 

 

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

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

               Alojz Hitij 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 


