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Z A P I S N I K
6. seje sveta, ki je bila 6. oktobra 2015 s pričetkom ob 17. 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, Janez Marn, Samo
Podgornik, Jože Sever in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Nina Sankovič ter Jože Gregorič – Snaga d.o.o., Snježana Zrnić, Robert Golavšek – Služba za
lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Alojz Hitij, Robert Ivanc, Aleš Perčič in Lili Tancar.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 3. izredne seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov
Varna pot v šolo - Štula
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 povedal, da je dan pred sejo Mestna volilne komisija posredovala ugotovitveni sklep
o imenovanju nadomestnega člane Sveta ČS Šentvid, g. Matjaža Briškega, ki nadomesti članico
Sveta, ki je odstopila.
V skladu s smiselno uporabo Poslovnika Mestnega sveta MOL, se kadrovske zadeve obravnavajo kot
prva točka dnevnega reda in predlagal, da se doda nova prva točko dnevnega reda in sicer : "1.
Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta ČS Šentvid".
V nadaljevanju je predsedujoči povedal da je potrebno do petka 9.10. 2015 oddati predlog rebalansa
finančnega načrta ČS za leto 2015 ter predlog sprememb finančnega načrta ČS za leto 2016.
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Zato je predlagal, da za 5. točko (sedaj 6.) uvrsti 7. točka dnevnega reda: "7. Predlog rebalansa
Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2015 in predlog sprememb FN ČS Šentvid za leto 2016".
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 3. izredne seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov
Varna pot v šolo – Štula
Predlog rebalansa Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2015 in predlog sprememb FN
ČS Šentvid za leto 2016
8. Pobude občanov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 mandata nadomestnemu članu Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je zaprosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja g. Jožeta
Severja, da predstavi zaključke seje Komisije, ki se je sestala pred samo sejo Sveta.
Ta je povedal da se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestala 6. oktobra 2015
ob 16.40 uri.
Na podlagi ugotovitve Mestne volilne komisije, da mandat članice Sveta Četrtne skupnosti Šentvid,
ki je odstopila, preide na nadomestnega člana na Listi za Šentvid, g. Matjaža Briškega, Komisija
Svetu Četrtne skupnosti Šentvid predlaga da potrdi mandat nadomestnemu članu Sveta g. Matjažu
Briškemu, Koščeva ul. 4, Ljubljana – Šentvid.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa št. 6/2, kot ga je oblikovala
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje mandat članu Sveta ČS Šentvid, g. Matjažu Briškemu,
Koščeva ul. 4, Ljubljana - Šentvid.
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 5. 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 6/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Potrditev zapisnika 3. izredne 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 6/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
G. Damijan Volavšek je izpostavil problem, ki ga je ustvarilo novo semaforsko križišče pri 'Metalki'.
Povedal je, da se zaradi dodatnega semaforja promet na Celovški cesti še dodatno gosti, po drugi
strani pa je v času prometne konice ravno zaradi kolone v smeri Ljubljane onemogočeno
vključevanje vozil ki prihajajo iz smeri Stanežič. Tako se ta promet dodatno preusmeri preko
Guncelj. Problem je zlasti pereč v okolici vrtca Šentvid, enote na Kosijevi ulici, kjer ravno v času
prometne konice največ staršev pripelje oz. odpelje otroke.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/5:
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid povabi na delovni sestanek na terenu predstavnike
Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet – odseka za promet MU MOL in pobudnike
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postavitve semaforja pri Metalki Loberia d.o.o., s ciljem, da se ugotovi novo nastala situacija s
postavitvijo semaforja in se dogovori za izvedbo potrebnih 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.

AD 5.
Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov
V uvodu v točko je predsedujoči pozdravil goste iz Snage d.o.o.: ga. Nino Sankovič in Jožeta
Gregoriča. Povedal je, da je bilo o umestitvi zbirnega centra komunalnih odpadkov govora že na več
sejah tekočega in predhodnih mandatov Sveta ČS Šentvid.
Ugotovil je, da žal predlog, da se zbirni center uredi na Rojah ni dobil podpore v MOL, in ocenil, da
bi bila realizacija izredno težka, če sploh mogoča.
Izrazil je prepričanje, da se člani Sveta strinjajo, da je tovrstni zbirni center za ČS Šentvid potreben in
zaželen.
Z namenom, da se razišče mogoče rešitve, so bili na sejo povabljeni predstavniki Snega d.o.o.
Ga. Nino Sankovič je zaprosil, da predstavi koncept in vsebino zbirnih centrov komunalnih
odpadkov.
Ta je povedala, da je bil v podjetju Snaga narejen velik korak v smeri modernizacije in spremembe
filozofije zbiranja odpadkov. Če so se odpadki včasih zgolj zbirali in odvažali na deponije, kjer so
bili zasuti, je danes preko sistema ločenega zbiranja odpadkov prednostna naloga preprečevanje
nastajanja odpadkov, reciklaža in ponovna uporaba.
V zbirnih centrih se ne zbira biološki, mešanih, gradbenih in azbestnih odpadkov.
Odpadki se stiskajo. Po projekciji na podlagi ZC Povšetova, bi zaradi zbirnega centra po dostopni
trasi peljalo cca 8 tovornih vozil tedensko.
Predsedujoči je odprl razpravo in predlagal, da razgovor teče o predlaganih lokacijah za Zbirne
centre komunalnih odpadkov:
Roje:
Predstavnika Snage d.o.o. sta izpostavila več problemov v zvezi s predlagano lokacijo.







Prvi in verjetno odločilni problem je, da se lokacija nahaja v 2A vodovarstvenem območju, v
katerem po veljavni zakonodaji ni mogoče graditi tovrstnih objektov četudi so izvedeni vsi
potrebni zaščitni ukrepi.
Člani Sveta so tu opozorili, da je prav ta lokacija zaradi svoje lege pod črpališčem
vodovarstveno najoptimalnejša.
V veljavnem prostorskem načrtu ni predvidena tovrstna dejavnost. Ocenjuje se, da zaradi
prve alineje sprememba nebi bila mogoča.
Predlagano zemljišče je v lasti Republike Slovenije in Župnije Ljubljana-Šentvid in sicer v
idealnih deležih.
Člani Sveta so iz poizvedovanj v zvezi s tem povedali, da bi bila Župnija pripravljena skleniti
dogovor o dejanski delitvi, z Republiko Slovenijo pa bi se bilo potrebno dogovoriti o
brezplačnem prenosu na MOL.
Teren je nagnjen in bi ga bilo mogoče izravnati le z gradbenim posegom.
Člani sveta se z ugotovitvijo niso strinjali, saj je na predlagani lokaciji trenutno obrat
Cestnega podjetja Ljubljana in je idealno urejen tudi za potrebe zbirnega centra.

Na vztrajanje članov Sveta, da gre za idealno lokacijo, sta se predstavnika Snage d.o.o. zavezala, da
se lokacija ponovno preveri.
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Park & Ride Stanežiče
Je popolnoma nova lokacija. Veljavni prostorski načrt sicer dopušča dejavnost za potrebe zbirnega
centra, vendar bo potrebno izdelati Podrobni prostorski načrt. Ocenjuje se, da bi na predlagani
lokaciji zbirni center lahko začel obratovati v 3 – 5 letih.
Člani Sveta so za predlagano lokacijo izrazili močan pomislek glede dostopnosti, zlasti v času
prometnih konic. V kolikor se ta problem reši, so ocenili, da je predlagana lokacija sprejemljiva.
Brod – bivša betonarna
Po zagotovilih predstavnikov Snaga d.o.o. je lokacija začasna, to pomeni, da se iščejo rešitve za
stalno lokacijo zbirnega centra, za kar lokacija Brod iz več razlogov ni primerna. Povedali pa so, da
so za postavitev začasnega zbirnega centra dani vsi pogoji.
Člani Sveta so opozorili na močno nasprotovanje prebivalcev na poti v zbirni center kot tudi tistih v
neposredni bližini.
V zaključku točke je predsedujoči povzel ugotovitve razprave in se zahvalil predstavnikoma Snaga
d.o.o. za udeležbo in dana pojasnila.

AD 6.
Varna pot v šolo – Štula
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da si Svet Četrtne skupnosti Šentvid že dalj časa prizadeva
urediti varno pot v šolo po ulici Štula. Ker širina cestišča ne dopušča kakršne koli ureditve površine
za pešce ob dvosmernem prometu, je nujna sprememba prometnega režima v enosmernega.
V pogovorih z oddelkom za Gospodarske dejavnosti in promet MU MOL je bilo izpostavljeno, da je
za spremembo prometnega režima na lokalnih krajevnih ulicah potrebno pridobiti soglasje
neposredno prizadetih krajanov. Tovrstno soglasje bi pridobili na razširjeni seji Sveta Četrtne
skupnosti Šentvid na katero bi povabili vse neposredno prizadete krajane.
Predlog je bil Svetu že predložen, a se o njem Svet ni odločal.
Predlaga se: Na ulici Štula se v delu med križiščem z ulico bratov Komelj in ulico Pregnancev
prometni režim spremeni v enosmernega v smeri od ulice bratov Komelj do ulice Pregncev. Prometni
režim se spremeni tudi na delu med križiščem s Štularjevo ulico ter križiščem s Prušnikovo ulice in
sicer v smeri od Štularjeve ulice do Prušnikove ulice.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/6:
Da bi bilo mogoče urediti varno pot v šolo po ulici Štula v Šentvidu, Svet Četrtne skupnosti
Šentvid predlaga da se:
1. na ulici Štula se v delu med križiščem z ulico bratov Komel in ulico Pregnancev
prometni režim spremeni v enosmernega v smeri od ulice bratov Komel do ulice
Pregnancev.
2. Prometni režim se spremeni v enosmernega tudi na delu med križiščem s Štularjevo
ulico ter križiščem s Prušnikovo ulico in sicer v smeri od Štularjeve ulice do Prušnikove
ulice.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Predlog rebalansa Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2015 in predlog sprememb FN ČS
Šentvid za leto 2016
Gradivo: Predlog rebalansa finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2015 in predlog sprememb
finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016 so člani Sveta prejeli pred sejo. Gradivo je priloga
izvirnika tega zapisnika.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se z rebalansom proračuna se masa sredstev za ČS ne
spreminja, je pa to priložnost, da finančni načrt nekoliko optimiziramo na zaznane potrebe.
Predlagal je, da sredstva za časopis povečamo za 800 EUR in s tem prihranimo namenska sredstva za
čas, ko ne bomo mogli pridobiti oglasov. Vir za povečanje je presežek sejnin glede na dosedanjo
udeležbo, nekaj pa tudi reprezentanca, brez da bi okrnili našo zaključno sejo ob Novem letu.
Del sredstev bi prerazporedili na programe in sicer za obeležitev 40. obletnice Pevskega zbora Rozka
Usenik – KUD Šentvid v višini 300 EUR.
Za leto 2016 niso predvidene spremembe višine kvote proračunskih sredstev namenjenih za
delovanje četrtnih skupnosti, je pa sprememba finančnega načrta nujna zaradi uskladitve
(zmanjšanja) deleža sredstev ČS Šentvid v celotni kvoti za delo ČS MOL, ki je posledica nižjega
relativnega deleža prebivalcev MOL v ČS Šentvid.
Predsedujoči je oprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme predlog rebalansa finančnega načrta ČS Šentvid za
leto 2015 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.

Ter predlog sklepa 6/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme predlog spremembe finančnega načrta ČS Šentvid za
leto 2016 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.
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AD 8.
Pobude občanov

1. Prehod Tacenska (Napast)
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje na sami seji pa odgovor Ministrstva za infrastrukturo
RS – Direkcija za ceste (št. 37152-124/2015/3/4).
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odgovor na pobudo ter odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je odgovor Ministrstva za infrastrukturo RS –
Direkcija za ceste utemeljen in merodajen.
Z odgovorom seznani predlagatelja pobude za ureditev prehoda za pešce na Tacenski cesti.
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 zemljišča Prušnikova 48
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pobudnico seznani, da je Mestna občina Ljubljana na
zemljišču stavbe Prušnikova 48 pričela z deli z namenom ureditve površin za potrebe vrtca
v Šentvidu.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Ležeči policaji na Prušnikovi ul.
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/11
Svet Četrtne skupnosti Šentvid po posvetu z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in
promet MU MOL, nosilko pobude seznani, da je pred začetkom postopka za postavitev
hitrostnih ovir v prometu je za te potrebno pridobiti 2/3 soglasje stanovalcev v neposredni
bližini hitrostnih ovir.
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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. Parkiranje na površinah vrtca na Brodu
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi za mnenje Vrtec Šentvid, ki je upravljalec
površine, ki je sicer v lasti Mestne občine Ljubljana.
Na osnovi pridobljenega mnenja, bo Svet ČS Šentvid o pobudi odločal na prihodnji seji
Sveta.
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. Varna šolska pot Šula
Predsedujoči je ugotovil, da je bila problematika obravnavana pod 5. točko seje.

6. Sprememba prometnega režima
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je poprosil g. Podgornika, da kot vlagatelj pobude, to predstavi Svetu ČS.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/13:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo in v njej predlagane ukrepe. S pobudo se
seznani ČS Posavje, ter se jo posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU
MOL.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

7. Hitrostne ovire pri uvozu v Marinovševo cesto

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
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Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/14:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid po posvetu z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in
promet MU MOL, nosilca pobude seznani, da je pred začetkom postopka za postavitev
hitrostnih ovir v prometu je za te potrebno pridobiti 2/3 soglasje stanovalcev v neposredni
bližini hitrostnih ovir.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

8. Pluženje kraka ul. Rozke Usenik 3 – 9A
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/15:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je ulica Rozke Usenik v celoti v lasti MOL in
tudi ustrezno kategorizirana. Ocenjuje, da je prišlo pri pripravi plana zimske službe do
pomote in je bil krak med hš. 3 -9a izpuščen.
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da pomoto odpravi in v načrt
zimske službe vnese tudi del ul. Rozke Usenik med hš. 3 – 9a.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

9. Ureditev Kozlarjeve poti
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in ugotovil Svet je na 4. seji (23.4.2015) že obravnaval
podobno pobudo in sprejel naslednji sklep:
"Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke.
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da po potrebi intenzivira vzdrževanje
omenjene poti ter jo opremi s potrebno prometno signalizacija.
Asfaltiranje Kozlarjeve poti se doda v seznam prioritetnih nalog Sveta Četrtne skupnosti
Šentvid."
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/16:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
ugenco / prošnjo za odgovor na že poslani odpravek sklepa Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
št. 371-153/2015-3.
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.

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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