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Z A P I S N I K
9. seje sveta, ki je bila 21. aprila 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:
Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Mirta Lučič, Janez Marn, Jože
Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek, Snežana Zrnič, oba Služba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Mateja Brus, Janez Kregar, Aleš Perčič in Samo Podgornik.

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 8. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. izredne seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Seznanitev s potekom priprav na obeležitev 150 obletnice šolstva in čitalništva v Šentvidu
Pobude občanov

Seja se je snemala.
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.
Predsedujoči je predlagal, da se dnevni red razširi z novo točko "Umestitev 2 x 400 000 V
daljnovoda Beričevo - Divača", na podlagi gradiva, ki ga je posredoval član sveta Matija Jutraž.
Točka se uvrsti na 4. mesto, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
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Potrditev zapisnika 8. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. izredne seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Umestitev 2 x 400 000 V daljnovoda Beričevo - Divača
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Seznanitev s potekom priprav na obeležitev 150 obletnice šolstva in čitalništva v
Šentvidu
7. Pobude občanov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Potrditev zapisnika 8. 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 9/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Potrditev zapisnika 4. izredne 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 9/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Matija Jutraž je vložil pobudo za ureditev smučišča v Guncljah. Pobudo so člani sveta prejeli s
sklicem seje.
Predsednik je prosil predlagatelja, da predstavi pobudo.
Sledila je razprava.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na prihodnji seji ustanovi odbor, ki bo vodil projekt ureditve
smučišča v Guncljah.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Matjaž Briški je predlagal, da se na najbolj frekventih mestih v četrtni skupnosti postavijo 'pasja
stranišča'.
Na pobudo Lili Tancar je bil sprejet dogovor, da strokovna služba pripravi pregled zadev vezanih
na odločitve (sklepe) Sveta ČS Šentvid.

AD 4.
Umestitev 2 x 400 000 V daljnovoda Beričevo - Divača
Gradivo za sejo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je prosil g. Jutraža, ki se že vrsto let ukvarja s to problematiko, predstavi gradivo in
najnovejše informacije v zvezi z izgradnjo daljnovoda skozi naselje Brod.
Ta je povedal, da je le s posredovanjem Pooblaščenca za informacije javnega značaja pridobil
vmesno okoljsko poročilo. To je po njegovem mnenju prirejeno v korist 'Severni varianti'.
Sledila je razprava.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se sestane komisija pri Mestnem svetu MOL in
obravnava pridobljene informacije, ter se do njih opredeli negativno.
Pobudo posreduje Matija Jutraž, kot član komisije pri MS MOL.
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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AD 5.
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Izpis registra tveganj so člani sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je četrtna skupnost v skladu z veljavno zakonodajo
dolžna pripraviti register tveganj, katerega sestavni del je prepoznava tveganj in priprava ustreznih
ukrepov za njihovo odpravo ali zmanjšanje, ter ga letno posodabljati.
V nadaljevanju je v grobem orisal glavna tveganja s katerimi se srečuje ČS pri izvajanju svojih
programov in ukrepov.
Predsedujoči je odprl razpravo ozirom pozval navzoče, da postavijo morebitna vprašanja.
Ker prijav ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 9/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z registrom tveganj.
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 6.
Seznanitev s potekom priprav na obeležitev 150 obletnice šolstva in čitalništva v Šentvidu
Predsedujoči je povedal, da letos v Šentvidu praznujemo 150 let prve šole in čitalnice.
Na pobudo Društva BPČ in OŠ FRS so se pogovori o obeležbi pomembne obletnice začeli
pogovarjati že novembra 2015. Bilo je soglasno, da je ravno ČS tisti dejavnik, ki lahko poveže vse
akterje pri pripravi proslave.
K sodelovanju so bile povabljene vse osnovne šole, obe gimnaziji, Knjižnico Šentvid in seveda
Društvo BPČ. Prvič se je delovna skupina, ki se je kasneje preimenovala v odbor za obeležitev 150.
obletnice šolstva in čitalništva v Šentvidu nad Ljubljano, sestala v januarju 2016, prihodnji mesec pa
se načrtuje že na 5. srečanje.
Čeprav se je v začetku zdelo drugače, je prvotna zamisel zrasla v zelo pomemben projekt.
Ravno te dni je bilo pripravljeno povabilo predsedniku države, nekaterim ministrom, županu in
oddelkom MU, ki delujejo na področju izobraževanja in kulture.
Predsedujoči je člane Sveta povabil, da si podrobnosti pestrega programa, ki je bil pripravljen ob tej
priložnosti ogledajo v priloženem gradivu in seveda povabil vse, da se udeležijo čim večjega števila
dogodkov.
Predsedujoči je odprel razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 9/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z delom Odbora za pripravo obeležitve 150-letnice
šolstva in čitalništva v Šentvidu.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
4/6

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
Pobude občanov
1. Predlogi za ureditev okolice Tacna in Broda (Mateja Milošič)
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odrl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke, kot tudi z odgovorom na
pobudo, ki ga je pripravila Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
Svet ČS Šentvid ugotavlja, da je odgovor veljaven še danes, čeprav je v nekaterih točkah že
zastarel (večja trgovina).
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Omejitev hitrosti v Breznikovi ulici
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je spomnil, da je Svet o istovrstni pobudi je že razpravljal na 4. seji maja 2015 in
sprejel naslednji sklep:
"Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občana.
Pobudo naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da ugotovi
upravičenost pobude in po potrebi izvede potrebne ukrepe za umiritev prometa."
V nadaljevanju je povedal, da je OGDP po številnih urgencah začel reševati zadevo, v prvi fazi je
bil izdan nalog za postavitev preventivnega radarja, katerega statistika naj bi bila podlaga z
odločitev o izvedbi nadaljnjih ukrepov.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo prebivalcev Breznikove ulice in
sosednjih ulic in ugotavlja da je o isti stvari že odločal na svoji 4. seji, 19. 5. 2016. (št.
odpravka sklepa 371-605/2015-2).
Glede na visoko stopnjo soglasja prizadetih prebivalcev Breznikove in sosednjih ulic, svet
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da v najkrajšem
možnem času izvede ukrepe za omejitev hitrosti prometa.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
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Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Postavitev večnamenskega igrišča za vadbo in igro (gimnazija Šentvid)
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 9/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo gimnazije Šentvid za postavitev
večnamenskega igrišča za vadbo in igro in jo v celoti podpira.
Svet ČS Šentvid predlaga Oddelku za šport MU MOL, da izgradnjo predlaganega igrišča
uvrsti v načrt del v letu 2017.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Neprimerna hitrost vozil v ulici V kladeh
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 9/11:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občana.
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da oceni prometno ogroženost na
opisanem odseku ulice V kladeh in po potrebi izvede ustrezne ukrepe.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 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
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Četrtne skupnosti Šentvid
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