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 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900-239/2011-2 

Datum: 9. november 2011 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

7. seje sveta, ki je bila 27. oktobra 2011 s pričetkom ob 18. uri v prostorih MOL Sluţbe 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: 

Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Marija Merkun, Bogomir Polajnar, Verica 

Rutar, Joţe Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja Vertačnik, Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Ines Eberl, Robert Golavšek – oba Sluţba za lokalno samoupravo (koordinator ČS) 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Marjeta Bilban, Boštjan Juvančič in Janez Marn. 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta ČS Šentvid 

4. Potrditev zapisnika 6. seje sveta ČS Šentvid 

5. Predstavitev programa oţivitve Ljudskega doma 

6. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov sveta, 

da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Prebral je predlagani dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje in Odprl je razpravo o 

predlaganem dnevnem redu. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta ČS Šentvid 

4. Potrditev zapisnika 6. seje sveta ČS Šentvid 

5. Predstavitev programa oživitve Ljudskega doma 

6. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 1. 

Pobude članov sveta 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vloţili nobene pobude in zaključil s točko. 

 

 

 

AD 2. 

Poročilo predsednika sveta 

 

Predsednik je povedal: 

 

1. Dom starejših občanov 

Korespondenčna seja v zvezi z domom starejših občanov (DSO) je bila zaključena 19. junija 

2011 s sprejetjem predlaganega sklepa, ki ji bil tudi posredovan ţupanu MOL. 

3. oktobra 2011 je bil sestanek z ţupanom in podţupanom za lokalno samoupravo na temo Doma 

starejših občanov (podrobneje v priloţeni zabeleţki, ki je sestavni del originala tega zapisnika).  

Ocenil je, da se stvari premikajo v pozitivni smeri. Povedal je tudi, da s potencialnim 

investitorjem Miax potekajo konkretni razgovori okrog morebitne investicije v Šentvidu.  

 

Dogovorjeno je bilo, da se zaprosi, da na ogledu zemljišča predlaganega za DSO sodelujejo 

tudi predstavniki sveta ČS Šentvid. 

 

2. Zaris parkirišč na Prušnikovi ulici 

O zarisu parkirišč na Prušnikovi ul. je tekel razgovor z ţupanom ţe ob njegovem zadnjem obisku 

v Šentvidu. Nov krog prizadevanj pa je gotovo sproţila akcija mestnega redarstva, ki je 

intenzivno "česalo" Prušnikovo skoraj en mesec. 

 

Tako smo se sestali s predstavniki OGDP, da si ogledamo konkretne razmere na terenu. Po 

številnih intervencijah smo le dobili odločbo o zarisu parkirnih mest, a ta ne rešuje problematike, 

tako da si prizadevam za sestanek s podţupanom, da mu predstavimo lastno zamisel rešitve. 

 

3. Sestanek s predstavniki prostovoljnih gasilskih društev s področja ČS Šentvid 

1. septembra bil sestanek s predstavniki gasilskih društev, z namenom, da se dogovorimo o 

izvedbi skupnega dneva poţarne varnosti. Ugotovili smo, da je za tako velik projekt časa 

premalo in se dogovorili, da se tovrstne prireditve lotimo pomladi 2012. 

 

4. Sestanek predsednikov svetov ČS in ţupana 

Sestanek je bil 8. septembra 2011. Več informacij je v zabeleţki, ki je priloga izvirnika tega 

zapisnika. 

 

5. Otvoritev nove enote vrtca MišMaš v Guncljah 

S 1. septembrom je začela obratovati nova enota vrtca Šentvid – MišMaš v Guncljah, ki sprejme 

tri skupine. Uradna otvoritev, ki so se je udeleţili tudi predstavniki sveta ČS Šentvid, je bila 5. 

oktobra 2011. 

 

6. Projekt oţivitve Ljudskega doma 
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Podrobneje o projektu pod 5. točko dnevnega reda 

 

7. Izšla je 2. številka glasila "Šentvid nad Ljubljano" 

2. številka je obširnejša (16. strani), pa tudi vsebinsko bogata. Uredniški odbor je ocenil, da je ta 

številka najboljša do sedaj.  

Strošek te številke je bil 1.640,00 €, pridobljeno pa je bilo za 600,00 € oglasov. 

Več članov sveta je opozorilo, da časopisa niso dobili. 

 

Dogovorjeno je bilo, da člani sveta javijo na sedež ČS če po obvestilu, časopisa niso prejeli, 

tako, da lahko napotimo raznašalca, da napako odpravi. 

 

8. Spletna stran 

Čeprav se neprestano dodaja nova vsebina, je spletna stran resnično ţiva ţe skoraj 2 meseca. 

Pohvaliti gre tudi izvajalca / programerja saj se sproti odziva na naše ţelje in pripombe. Tako 

pričakujem, da bo z naslednjim tednom zaţivela tudi "meiling lista" – samodejno obveščanje 

naročnikov obvestil o dogodkih, ki jih zanimajo. 

 

Povedal je, da je bil pri načrtovanju ureditve spletne strani pozabljen strošek gostovanja na 

streţniku v višini 130,00 €. Strošek je vsakoleten in predstavlja nadomestilo za zaseden prostor 

na streţniku, kjer je spletna stran postavljena. Predlagal je, da se napaka popravi tako, da se 

sprejme naslednji sklep: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni za strošek gostovanja spletne strani Četrtne 

skupnosti Šentvid 130,00 €. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. Realizirani programi sveta ČS Šentvid: 

Realizacija načrta teče po predvidevanjih. Realizirani so bili naslednji programi: 

o Ex tempore 

o Šentviški teden 

o Turnir v balinanju 

o Revija šentviških pevskih zborov 

o Predstavitev Rugbyja 

 Ostali programi pa so v realizaciji. 

 

10. Načrt Četrtne skupnosti Šentvid 

Pripravlja se nova izdaja zemljevida ČS. Oddani so bili 2. popravki, tako da pričakujemo, da bo 

zemljevid v kratkem natisnjen. 

 

Matjaţ Briški je predlagal, da komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in promet pripravi 

predlog za postavitev tabel za označitev krajev v ČS Šentvid. 

 

11. Avtobusna proga Staneţiče – Pirniče 

V torek 2. novembra 2011 je predviden ponoven sestanek z direktorjem LPP na sedeţu LPP. 

 

12. Posvet o prostorskih rešitvah 

Za kontaktno osebo je bila imenovana Verica Rutar. 

Povedala je, da je bilo ponujeno sodelovanje pri pridobivanju informacij v zvezi s prostorskimi 

rešitvami, ki zadevajo Četrtne skupnosti Šentvid. 
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AD 3. 

Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika 1. korespondenčne seje so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 7/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. korespondenčne seje sveta Četrtne 

skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 

 

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 4. 

Potrditev zapisnika 6. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika 6. seje so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 7/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 6. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

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. 

Predstavitev programa oživitve Ljudskega doma 

 

Predsedujoči je povedal, da smo Šentviščani  lahko ponosni na število prostovoljnih društev, ki 

delujejo na kulturnem področju. Uspehi ŠODR teatra, pa tudi Šentviškega teatra so še dodatno 

vzpodbudili razmišljanje, da bi dvorano v Ljudskem domu lahko spremenili v lokalni kulturni in  tudi 

zabavni center. Počasi se je prvotna ideja oblikovala v osnutek projekta in povabili smo glavne 

kulturne akterje v naši ČS na delovni razgovor, da morda skupaj postavimo jasnejše elemente 

projekta. Kot plod razgovora je nastal program, ki ste si ga lahko ogledali v prvem delu napovednika 

v zadnji številki našega časopisa. Vsi udeleţenci razgovora so projekt navdušeno podprli in tudi 

prispevali k oblikovanju programa. Ţelja je, da se projekt nadaljuje tudi v prihodnjem letu. V ta 

namen načrtujemo ponovno srečanje, da sestavimo vsaj grobi program in se pogovorimo tudi o 

drugih zamislih: 

 ţeleli bi, da je v domu vsako soboto neka prireditev 

 poleg domačih društev, bi v program ţeleli vključiti tudi gostovanja podobnih društev iz 

drugih ČS, pa tudi drugih krajev iz Slovenije 

 ko se bo projekt "prijel" bi si ţeleli oblikovati abonmajsko ponudbo 
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 v projekt bi ţeleli vključiti dogodke namenjene vsem generacijam in vsem okusom (ne 

strogo zgolj gledališke igre ali drug ţanr) 

 

Opozoril je tudi, da če tudi ostanemo zgolj pri realizaciji zgornjih zamisli, bo dela veliko. Seveda pa 

si ţelimo program neprestano izboljševati in dopolnjevati ter ga prilagajati naukom iz prakse in 

povabil člane sveta, da se vključijo v realizacijo projekta. Računamo, da bo s časom potrebno 

ustanoviti organizacijski odbor, ki bo samostojno vodil projekt. 

 

 

 

AD 6. 

Pobude občanov 

 

 

Ureditev – asfaltiranje Rotarjeve ulice na Brodu 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/5: 

 

Četrtna skupnost ne razpolaga s finančnimi sredstvi za vzdrževanje prometnih površin. Si bo 

pa prizadevala, da se ulica kategorizira in vključi v načrt vzdrževanja mestnih prometnih 

površin. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Betonarna Brod 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/6: 

 

ČS ne more prepovedati gospodarske dejavnosti, ki ima potrebna dovoljenja. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Osvetlitev prehoda na Prušnikovi – pred OŠ Franca Rozmana – Staneta 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/7: 

 

Od pristojnih služb se zahteva pojasnilo, zakaj naloga ni bila realizirana, kljub temu, da je bilo 

to dogovorjeno ob obisku župana v Šentvidu 3. 10. 2011. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Varnostno ogledalo v Mednem 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/8: 

 

Predlog se posreduje pristojnemu oddelku MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Motenje posestni na Arkovi in Tacenski cesti 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da se moteča dejavnost ne odvija več, zato pobuda ni 

aktualna. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Prometna signalizacija na C. Andreja Bitenca 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je napačno obrnjen prometni znak urejen. Sicer 

pa je svet o problematiki že odločal in z njo seznanil Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem 

prometu pri MS MOL. Na osnovi tako pridobljenega mnenja so bili izvedeni ustrezni ukrepi, 

za katere svet Četrtne skupnosti Šentvid ocenjuje, da so zadostni. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zelenica za Merkurjem 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da pobuda ni več aktualna. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Asfaltiranje – Arkova 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet in zaprosi za skupen ogled situacije na terenu. 

V kolikor asfaltiranje celotne površine ni mogoče, svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da 

se ob telovadnici Gimnazije Šentvid uredi (asfaltira) pot za kolesarje in pešce. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zniţanje dreves ob Tratnikovi ulici 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet s priporočilom, da se poišče rešitev, ki bo zadovoljila tako prizadete krajane kot tudi 

stroko in zakonodajo. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 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 


