
 

 

Številka: 900-188/2017-2 

Datum: 12. junij 2017 

 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

17. seje sveta, ki je bila: 

- v četrtek, 8. junija 2017, s pričetkom ob 18. uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106, 

Ljubljana in 

- v četrtek, 21. septembra 2017, s pričetkom ob  18. uri v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106, 

Ljubljana. 

 

Sejo je sklical podpredsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Alojz Hitij, ki je sejo tudi vodil. 

 

 

Na prvem zasedanju, 8. junija 2017 so bili: 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Janez Marn, Jože Sever, Alja 

Strunčnik Urbanč in Lili Tancar.  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Mirta Lučič, Samo Podgornik in Urša Sofranič. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek in  Snežana Zrnič, oba Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

 

Na drugem zasedanju, 21. septembra 2017 so bili: 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Alojz Hitij, Robert Ivanc, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo Podgornik, Alja Strunčnik 

Urbanč in Lili Tancar.  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Matija Jutraž in Jože Sever. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek, MOL MU Služba za lokalno samoupravo. 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid 
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2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

3. Imenovanje nadomestnega člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

4. Sprememba statusa zunanjega člana Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 

5. Pobude občanov 

 

 

PRVO ZASEDANJE 8. JUNIJA 2017 S PRIČETKOM OB 18. URI 

 

Predsedujoči je vodil sejo na podlagi tretjega in sedmega odstavka 58. člena Statuta MOL. 

 

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. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem 

seje in predlagal, da se dnevni red razširi z novo 3. točko: "Imenovanje Odgovornega urednika glasila 

ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano" ter točko "6. Poročilo člana Sveta g. Ivanca o aktivnostih 

akcijskega tima povezanih z integracijo romske družine Strojan". 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu in predlagani razširitvi dnevnega reda.  

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

3. Imenovanje Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano 

4. Imenovanje nadomestnega člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

5. Sprememba statusa zunanjega člana Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in 

promet 

6. Poročilo člana Sveta g. Ivanca o aktivnostih akcijskega tima povezanih z integracijo 

romske družine Strojan 

7. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker ni bilo prijav k razpravi, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 17/2: 

 



 

3/8 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta Četrtne 

skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 

Alojz Hitij je predlagal, da Četrtna skupnost Šentvid ustanovi naziv "Časni krajan Četrtne skupnosti 

Šentvid". Pobudo je utemeljil z obrazložitvijo, da meni, da so v ČS Šentvid številni krajani, ki so 

pomembno prispevali k razvoju četrtne skupnosti in si za to zaslužijo priznanje. 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli z e-pošto. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

V razpravi so navzoči izrazili podporo predlogu a opozorili na številna dejstva, ki bi jih bilo potrebno 

upoštevati v kriterijih za podeljevanje naziva. Dogovorjeno je bilo, da se bo o teh predlogih 

razpravljalo v času razprave o predlogu pravilnika za podelitev naziva. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 17/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid prične v letu 2017 podeljevati naziv "Častni krajan Četrtne 

skupnosti Šentvid". 

Naziv se podeli na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva "Častni krajan Četrtne skupnosti 

Šentvid", ki ga sprejme Svet ČS Šentvid. 

Predlog pravilnika pripravi predsednik sveta ČS Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta 

ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je na podlagi odstopne izjave Odgovorne urednice Urše 

Sofranič, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla kandidacijski postopek za 

imenovanje Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid in zaprosil predsednika komisije, da poda 

poročilo. 

 

G. Maren je v poročilu povedal, da je Komisija prejela dve kandidaturi, vendar je bila ena kandidatura 

umaknjena. Tako Komisija Svetu predlaga, da sprejme naslednji SKLEP 17/4: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid za Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad 

Ljubljano imenuje Roberta Ivanca. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu Komisije. 

 

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 17/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad 

Ljubljano imenuje Roberta Ivanca. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlaganega kandidata je glasovalo 5 članov Sveta. 

PROTI predlaganemu kandidatu je glasoval 1 član Sveta. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je za Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid imenovan Robert Ivanc. 

 

 

 

AD 4. 

Imenovanje nadomestnega člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Alešu Perčiču z odstopom iz funkcije člana Sveta ČS 

Šentvid istočasno prenehala funkcija člana Uredniškega odbora glasila ČS Šentvid. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izvedla kandidacijski postopek za imenovanje 

nadomestnega člana uredniškega odbora. 

Predsedujoči je zaprosil predsednika Komisije, da poda poročilo. 

 

G. Marn je povedal, da je Komisija prejela eno kandidaturo in Svetu predlaga, da za nadomestno 

članico Uredniškega odbora imenuje Lili Tancar. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog SKLEPA 17/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za nadomestno članico Uredniškega odbora glasila Četrtne 

skupnosti Šentvid, Šentvid nad Ljubljano imenuje Lili Tancar 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlagano kandidatko je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je nadomestno članico Uredniškega odbora glasila ČS Šentvid 

imenovana Lili Tancar. 

 

 

 

AD 5. 

Sprememba statusa zunanjega člana Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 
 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da v času, ko je bila imenovana Komisija za urejanje 

prostora, varovanje okolja in promet, Matjaž Briški ni bil član Sveta ČS Šentvid in je bil v komisijo 

imenovan kot zunanji član Kosije. Z imenovanjem v Svet ČS Šentvid, je potrebno spremeniti njegov 

status v Komisiji. 
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Na glasovanje je dal naslednji predlog SKLEPA 17/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je v času od imenovanja članov Komisije za 

urejanje prostora, varovanje okolja in promet, bil Matjaž Briški imenovan za člana Sveta 

Četrtne skupnosti Šentvid, zato njegov status zunanjega člana Komisije preoblikuje v status 

člana komisije imenovanega izmed članov Sveta Četrtna skupnost Šentvid. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6. 

Poročilo člana Sveta g. Ivanca o aktivnostih akcijskega tima povezanih z integracijo 

romske družine Strojan 

 

 

G. Robert Ivanc je pripravil poročilo o aktivnostih akcijskega tima povezanih z integracijo romske 

družine Strojan v pisni obliki (e-pošta), ki je bilo posredovano vsem članom Sveta.  

(poročilo je priloga izvirniku tega zapisnika)  

 

Predsedujoči je zaprosil g. Ivanca, da na kratko povzame poročilo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

V razpravi je bila izražena podpora prizadevanjem akcijskega tima, je bilo pa opozorjeno, da številna 

vprašanja povezana s področjem, kjer je naseljena družina Strojan, niso rešena. 

Ugotovljeno je bilo, da na območju nekdanjih vojaških skladišč ne prebivajo le člani družine Strojan, 

temveč tudi številni drugi, ne nujno Romi. Prihaja tudi do primerov, ko se bivalne enote postavljajo 

izven območja skladišč. V splošnem, pa je problematična opredelitev namembnosti zemljišč, kar 

predstavlja oviro pri komunalnem opremljanju bivalnih objektov. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje 

enakosti pred zakonom. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje predlog SKLEPA 17/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z aktivnostmi akcijskega tima povezanih z 

integracijo romske družine Strojan.  

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Po odhodu dveh članov Sveta, je predsedujoči ugotovil, da Svet ni več sklepčen in prekinil sejo ob 

19.40 uri. 
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DRUGO ZASEDANJE 21. SEPTEMBRA 2017 S PRIČETKOM OB 18. URI 

 

 

V uvodu v drugo zasedanje 17. seje Sveta ČS Šentvid je predsedujoči, g. Alojz Hitij - predsednik 

Sveta ČS Šentvid, pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

Povedal je, da je bila seja prekinjena zaradi nesklepčnosti. Obravnavanih je bilo 6 od 7 točk sprejetega 

dnevnega reda. 

Predsedujoči je prešel na neobravnavano točko dnevnega reda: 

 

 

AD 7. 

Pobude občanov 

 

 

1. Hitrostne ovire - Ul. bratov Komel 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

V uvodu v točko je predsedujoči kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 17/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana stanujočega na Ul. bratov 

Komel in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da se cona 30 razširi do 

križišča Miheličeve, Avšičeve in ul. bratov Komel, pri stanovanjski hiši ul. bratov Komel 76 

pa se postavi dvignjen prehod za pešce. 

Za umiritev hitrosti, svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se sredi cestišča na 

problematičnem odseku postavi 'otok' sredi ceste. 

 

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. Večpredmetna pobuda Vižmarje-Brod 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Pobuda je bila obravnavana po točkah: 

1. Na ulici Ob daljnovodu je velikokrat videti embalažo od hitre hrane in plastenke, ki so vržene 

na travnik. Če bi imeli na križišču z Martinovo postavljen koš, menim, da tega ne bi bilo. 

 

Predlog sklepa 17/9: 

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

da se v križišču Ul. Ob daljnovodu in Martinove poti postavi koš za odpadke ter seveda 

zagotovi tudi praznjenje. 
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2. Na isti lokaciji bi nujno potrebovali smetnjak za pasje iztrebke. Ker je to najbolj frekventna 

pot pasjih sprehajalcev, bi s tem preprečili upravičeno jezo ostalih krajanov. Naj dodam, da 

gre po tej poti veliko otrok v vrtec in šolo, zato je zadeva še toliko bolj aktualna. 

 

Prepričana sem, da praznjenje obeh košev ne bi smel biti problem, ker to opravljajo že z 

manjšim vozilom od Snage v okolici vrtca. 

 

Odgovor: 

Košev za pasje iztrebke MOL že dalj časa ne postavlja več. Usmeritev pristojnega oddelka je, 

da se pasje iztrebke odlaga v zabojnik za mešane odpadke. Tako bi bilo s postavitvijo koša za 

odpadke (pod 1 ) rešen tudi ta problem. 

 

 

 

3. Vsakič, ko grem v trgovino Mercator Na gmajni, ne vem, kaj naj rečem. Na poti me najprej 

"razveseli" kup odpadkov, ki ležijo okrog kontejnerjev na otoku pri transformatorju. Naslednje 

smetišče je pred vhodom v dvorano in na zelenici, prav nič bolje ni pred trgovino. Zanima me, 

ali je sploh kdo zadolžen za čistočo v tem primeru. Če ni, moramo to urediti, saj živimo v 

civilizirani družbi, to je naše okolje in ne sme na biti vseeno! 

 

Odgovor: 

Delavci Službe za lokalno samoupravo redno obveščajo Snaga d.o.o. o kosovnih in/ali 

razsutih odpadkih pri ekološkem otoku Na gmajni 1. Ta tudi odpadke v nekaj dnevih po  

obvestilu odpelje. 

Po ugotovitvah Snaga d.o.o. za postavitev dodatnih zabojnikov na lokaciji ni prostora. 

 

 

4. V naselju Vižmarje Brod zelo pogrešam parkovne površine in klopi. Vem, da je postavitev 

povezana s privatno lastnino zemljišča, vendar, če se bomo potrudili, bomo nekaj tudi našli. 

 

Odgovor: 

Parkovne in rekreacijske površine bodo urejene v sklopu projekta povezave s čistilno 

napravo v Zalogu s polaganjem kanala C0. 

 

 

5. V časopisu berem, da bodo na območju MOL na 9 lokacijah postavili igrišča za ulično vadbo. 

Kakšna je prognoza za našo ČS? 

 

Odgovor: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot malo delo v letih 2017/18 predvidel postavitev fitnesa 

na prostem na površinah, ki jih upravlja NK Arne Tabor 69. 

 

6. Letošnja zima je bila zima v pravem pomenu. Zanima me, zakaj so nekatere ulice plužili in 

posipali, nekaterih pa ne? Kakšen je kriterij za vzdrževanje? 

 

Odgovor: 

Obseg vzdrževanja občinskih ulic in cest je določen s kategorizacijo prometnih površin. 

Glede na rang kategorizacije se določa tudi pogostost vzdrževalnih del (pometanje, 

pluženje…) 
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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. 

 

 

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

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

         Alojz Hitij 

                predsednik Sveta 

                     ČS Šentvid 

 

 


