Mestna občina
Ljubljana

Številka:
Datum:

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

900 - 25 / 2015 - 2
16. februar 2016

Z A P I S N I K
8. seje sveta, ki je bila 11. februarja 2016 s pričetkom ob 18. 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:
Mateja Brus, Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Mirta Lučič,
Janez Marn, Aleš Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Lili Tancar in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – Služba za lokalno samoupravo

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2016
Pobude občanov

Seja se je snemala.
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 12 od 15 članov sveta,
da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2016
Pobude občanov

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Drugih prijav k razpravi ni bilo zato je dal na glasovanje predlog sklepa 8/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Pobudo za postavitev hitrostnih ovir in ogledala v Hodoščkovi ulici je vložil Matija Jutraž.
Predsedujoči je opozoril, da je Svet o isti pobudi razpravljal na svoji 4. seji 23. aprila 2015 ter
odpravek sklepa poslal Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, vendar odziva ni bilo.
K besedi se je priglasil Matija Jutraž in povedal, da so stanovalci pobudo poslali neposredno Oddelku
za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. Svetovano jim je bilo, da za postavitev hitrostnih
ovir zberejo 2/3 soglasij prizadetih krajanov, kar so tudi storili. Kopijo dopisa so posredovali v
vednost ČS Šentvid in je priloga izvirnika tega zapisnika.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je nosilka pobude za postavitev hitrostnih ovir
(grbin) v Ulici 24. avgusta, ga. Petra Donko zbrala potrebna soglasja stanovalcev, zato
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da v čim krajšem času
izvede predlagane hitrostne ovire in tudi postavi varnostno ogledalo v križišču Hodoškova ul. –
Martinova pot.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju točke je predsedujoči povedal, da je v zvezi s pobudo, dano na prejšnji – 7. seji, glede
ureditve javnega otroškega igrišča v sklopu urejanja igralnih površin za Vrtec Šentvid na Prušnikovi
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ulici, da je o pobudi obvestil ravnateljico Vrtca, ki je odgovorila z uradnim dopisom, ki so ga člani
Sveta prejeli z gradivom za sejo.
Iz dopisa izhaja, da že obstoječa površina ne zadostuje zakonskim normativom za potrebe Vrtca.
Zato je predsedujoči predlagal, da se pobuda preoblikuje tako, da se namesto izgradnje novega
igrišča na Prušnikovi ulici, postavijo dodatna igrala na otroškem igrišču na Selanovem trgu.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 4/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da bi izgradnja javnega otroškega igrišča v sklopu
urejanja igralnih površin za Vrtec Šentvid nesorazmerno okrnila pogoje za delovanje vrtca,
zato mestnim službam predlaga, da se namesto tega z dodatnimi igrali, glede na prostorske
možnosti, opremi javno otroško igrišče na Selanovem trgu.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2016
Predlog izvedbenega finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2016 so člani Sveta prejeli s
sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je predlog finančnega načrta izdelan na podlagi
lanskega finančnega načrta.
Opozoril je, da je bilo potrebno predlog korigirati zaradi dejstva, da so bile obveznosti za plačilo
računa dobavitelju Čuri – Muri d.o.o. za darila za otroke ob prihodu Dedka Mraza, zaradi
nelikvidnosti proračuna MOL prenesene v leto 2016, kar pomeni, da se je kvota razpoložljivih
sredstev znižala za 1.000,00 EUR. Obljubljeno je bilo, da bo razlika pokrita z Rebalansom proračuna
MOL za leto 2016, vendar v tem trenutku s temi sredstvi ni mogoče planirati realizacije programov.
Da nebi okrnili načrtovanih programov, so bila za ta znesek znižana sredstva za izdajo glasila ČS
Šentvid – Šentvid nad Ljubljano. Razlika se bo pokrili iz zbranih namenskih sredstev.
Naslednja sprememba so predvidena sredstva za realizacijo programov, ki jih bo izvedla ČS Šentvid
v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope in sicer v višini 580,00 EUR.
Sprememba je predvidena tudi v okviru programa 'Novoletne predstave za otroke', kjer so sredstva
povečana za neplačane obveznosti za leto 2015. Kot samostojna postavka je dodano tudi
Miklavževanje v organizacijo Društva Blaž Potočnikova Čitalnica, kateremu je bilo vsako leto na
njihovo prošnjo namenjeno nekaj daril iz skupne kvote za darila.
Kot dodatni program, ki ga bo verjetno potrebno vključiti v finančni načrt je 150 let šolstva in
čitalništva v Šentvidu. Prvi sestanek pripravljalnega odbora bo 12. februarja 2016.
V kolikor se bo pokazala potreba, da ČS Šentvid tudi finančno sodeluje pri izvedbi programa, bodo
sredstva zagotovljena z obljubljenim rebalansom proračuna MOL in z dopolnitvijo finančnega načrta
ČS Šentvid.
Prejeta je bila tudi prošnja za sofinanciranje prireditve 'Dan ulice', ki jo že nekaj let zapored
pripravljajo stanovalci Hodoščkove in okoliških ulic.
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S prosilci je dogovorjeno, da bi se sredstva v višini 200,00 EUR zagotovila v okviru vsakoletnih
prerazporeditev znotraj proračuna ČS Šentvid.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2016 sprejema naslednji izvedbeni finančni načrt:
Naziv naloge / programa

Plan 2016

Delovanje sveta ČS Šentvid

12.388,00

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

Drugi splošni material in storitve (gostovanje, Sigen-CA)

150,00

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok)

300,00

Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano"

5.000,00

Sejnine članom sveta (odlok)

5.938,00

Program sveta ČS Šentvid

16.383,00

ŠENTVIŠKI TEDEN

1.500,00

- Kulturne, zabavne in športne prireditve

1.500,00

DNEVI ČS ŠENTVID

4.850,00

1. Športne aktivnosti in tekmovanja

2.700,00

- Balinanje

350,00

- Tenis

350,00

- Košarka (ŠD Šentvid)

250,00

- Košarka (ŽKK)

350,00

- Nogomet

350,00

- Odbojka - ženske ekipe

350,00

- Rugby

350,00

- Smučanje/skoki

350,00

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu

1.650,00

- Gledališka igra

600,00

- Slavnostna akademija

250,00

- Revija šentviških pevskih zborov

600,00

- Extempore

200,00

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino

500,00

a) delavnice za otroke

500,00

NOVOLETNE PREDSTAVE ZA OTROKE

3.699,00

a) Lutkovne predstave

1.999,00
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b) Darila za otroke (Šentvid, Gunclje, Vižmarje-Brod, Stanežiče)

500,00

c) Miklavževanje (BPČ)

200,00

č) Darila za otroke (Prenos iz 2015)

1.000,00

DAN POŽARNE VARNOSTI

1.750,00

a) Dan požarne varnosti (Vižmarje)

350,00

b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid)

350,00

c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno)

350,00

č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov (Stanežiče)

350,00

d) Prikaz gašenja manjših požarov v gospodinjstvu (Gunclje)

350,00

UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU

600,00

a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Stanežiče

300,00

b) ureditev obeležja na OŠ Brod in Vižmarskem Taboru

300,00

DRUGI - DODATNI PROGRAMI

3.984,00

Čistilna akcija

500,00

Projekt Oživitev Ljudskega doma

400,00

Jesensko srečanje ČS Šentvid

2.500,00

Zelena prestolnica Evrope

580,00

Nepredvideni programi/izdatki

4,00

VSE SKUPAJ

28.771,00

Razpoložljivo

28.771,00

Razlika

0,00

Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Pobude občanov
1. Problematika Podgorske ceste
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odrl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/8:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zaprosi za
informacije v zvezi z reševanjem problematike Podgorske ceste.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Neprevozna cesta v Medno
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je povedal, da se problem rešuje že skoraj eno leto. Na pobudo občanov je bilo
opravljenih več terenskih ogledov. ČS Šentvid se je povezala z lastniki zemljišč – ceste in
organizirala skupni sestanek z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL.
Zaradi kadrovskih sprememb na omenjenem oddelku je zadeva popolnoma zastala in to kljub
nekaj urgencam vodje Službe za lokalno samoupravo MU MOL, na katere pa ni bilo odgovora.
Tudi Mestni inšpektorat ni mogel ukrepati, saj je sporni del ceste v zasebni lasti.
V pogovoru z lastniki zemljišča po katerem teče cesta, je bila izražena njihova pripravljenost, da
zemljišče prodajo, vendar le pod pogojem, da se reši tudi problem odvodnjavanja ne samo ceste
temveč tudi kmetijskih zemljišč v bližini.
Na predlog predsednika Sveta je bilo dogovorjeno, da se z nadaljnjo razpravo počaka na odgovor
na zadnjo urgenco vodje SLS MU MOL.

3. Varnostno ogledalo Arkova / Pot k igrišču
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid oddelku za Gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da
v križišču Arkova ulice in Pot k igrišču postavi varnostno ogledalo.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Sanacija stopnic v podhodu na Tacenski cesti in ureditev pločnika
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8/8:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da
nemudoma izvede za zagotovitev varne uporabe nujno sanacijo podhoda pod Tacensko
cesto, celovito sanacijo podhoda in pločnika pa takoj ko bodo to dopuščale vremenske
razmere.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

5. Hitrostne ovire na Kolesarski poti
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, da
na osnovi proučitve prometne situacije na Kolesarski poti izvede potrebne ukrepe za
umiritev prometa.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

6. Varnost pešcev v križišču pri Merkurju.
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je povedal, da je bil izveden terenski ogled situacije s Petrom Skuškom – vodjo
odseka za promet pri Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na katerem je bilo dano
zagotovilo, da se bo pri prehodu za pešce postavilo varnostno ogledalo, ki bo omogočalo pregled
nad cesto/ prehodom za pešce tudi v primeru, ko na postajališču stoji mestni avtobus.

7. Sanacija bankine ceste v Stanežičah pri HŠ 3 in 3S
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet, s prošnjo, da nevarne bankine na cesti v Stanežičah pri hš 3 in 3S sanira takoj, ko
bodo to dopuščali vremenski pogoji.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

8. Ureditev prehoda za pešce v Mednem
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 11/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za
informacijo v zvezi z rešitvijo varnega prečkanja pešcev Celovške (Gorenjske) ceste v
Mednem.
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je v preteklih mandatih že večkrat podal pobudo, da se v
Mednem uredi semaforiziran prehod za pešce, vendar konkretnega odgovora nikoli ni
prejel.
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. Hitrostne ovire v Ul. bratov Komel in varnostno ogledalo
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 12/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da
izdela strokovno oceno varnostnih razmer v delu ulice bratov Komel od hš 57 do hš 80 in
po potrebi izvede potrebne ukrepe za umiritev prometa.
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 seje izčrpan in zaključil sejo.

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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