
 

 

Številka: 900-365/2017-2 

Datum: 27. septembra 2017 

 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

18. seje sveta, ki je bila 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. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo Podgornik,  

Alja Strunčnik Urbanč in Lili Tancar. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

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

 

ODSOTNOST SO OPRAVIČILI: 

Blaž Gregorin, Matija Jutraž in Jože Sever. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 10. izredne  seje Sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Prometna ureditev šolske poti po ulici Štula 

5. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

6. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 

7. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 9 od 15 članov Sveta, da 

je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl 

razpravo o predlaganem dnevnem redu. 
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Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 10. izredne  seje Sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Prometna ureditev šolske poti po ulici Štula 

5. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

6. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 

7. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 10. 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 18/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid 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. 

 

 

 

AD 2. 

Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Pobudo je vložil g. Samo Podgornik in predlagal, da strokovna služba ČS pripravi pregled realizacije 

sprejetih sklepov Sveta v tem mandatu. 

 

Pobuda je bila soglasno podprta. 
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Sprejet je bil dogovor, da strokovna služba ČS Šentvid do prihodnje seje Sveta pripravi pregled 

realizacije sklepov Sveta ČS Šentvid v tekočem mandatu. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči predstavil predlog, da se določi dan (praznik) Četrtne skupnosti 

Šentvid.  

Predlagal je, da člani Sveta pripravijo predloge do ene prihodnjih sej, ko se bo o predlogih odločalo in 

določilo dan Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

 

AD 3. 

Poročilo predsednika Sveta 

 

Predsednik Sveta je zaprosil g. Briškega - podpredsednika Sveta, da poroča s sestanka predsednikov 

ČS MOL in župana, ki je bil 19. septembra 2017. 

 

G. Briški je povedal, da sta bili na dnevnem redu dve točki in sicer: 

- predstavitev kanala C0; 

 

Povedal je, da je bilo podanih nekaj informacij o samem projektu, glavnina predstavitve pa je bila 

na predstavitvi aplikacije na portalu www.ljubljana.si, kjer bo mogoče spremljati potek realizacije 

projekta.  

Predsedniki ČS so prejeli kodo za dostop do aplikacije. 

 

- projekti MOL 2017/18 

 

Tudi pod to točko je bila predstavljena aplikacija na portalu MOL, s katero je mogoče 

pregledovati, kateri projekti MOL so načrtovani v posamezni ČS in tudi spremljati njihovo 

realizacijo. 

Povedal je tudi, da so bili predsedniki ČS pozvani, da do 15. oktobra 2017 pošljejo predloge za 

morebitne dodatne projekte, za katere Svet ČS meni, da bi jih bilo potrebno uresničiti do konca 

leta 2018. 

 

Povedal je tudi, da je posebej izpostavil problem otroških igrišč v Šentvidu ter problematiko Ceste 

na Poljane. 

 

 

V nadaljevanju je predsednik povedal, da sta bila poleti na obisku pri družini Strojan na Rojah. 

Ponovno se je izkazalo, da večina problemov nastanitve družine izhaja iz neurejenosti statusa 

bivalnega objekta - gre za črno gradnjo, tako da ni mogoče pridobiti priključka za vodovod, elektriko, 

kanalizacijo… 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči spomnil, da so vsi člani sveta z e-pošto prejeli rezultate meritev 

frekventnosti prometa skozi Medno, Stanežiče in Gunclje, ki so (po pričakovanju) pokazali, da so 

lokalne ceste kritično preobremenjene s tranzitnim prometom iz Gorenjske. 

Ker Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, kljub pozivu, ni predstavil niti idejnega predloga 

rešitve prometne situacije, je predsedujoči predstavil lastni predlog in sicer: 

 

1. MEDNO:  del ulice (širina 3m) ki poteka vzporedno skozi naselje Medno in sicer od državne 

ceste mimo Motela Medno do hiše Medno 65, se uredi v enosmerno ulico v smeri sever s 

časovno omejitvijo med 6:00 in 10:00 
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2. STANEŽIČE: del ulice (širine 3m), ki poteka skozi naselje Stanežiče od ceste Medno-

Celovška do uvoza k hiši Stanežiče 46, se uredi v enosmerno ulico v smeri vzhod s časovno 

omejitvijo med 6:00 in 10:00 

3. GUNCLJE: del ceste, ki povezuje Obvozno cesto in Kolesarsko cesto pred hišo Kolesarska 

pot 6, se uredi v enosmerno ulico v smeri vzhod s časovno omejitvijo med 6:00 in 10:00 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na 

podlagi rezultatov meritev frekeventnosti prometa skozi Gunclje, Stanežiče in Medno za zaščito 

prebivalcev omenjenih naselij predlaga: 

 

1. MEDNO:  del ulice (širina 3m) ki poteka vzporedno skozi naselje Medno in sicer od 

državne ceste mimo Motela Medno do hiše Medno 65, se uredi v enosmerno ulico v smeri 

sever s časovno omejitvijo med 6:00 in 10:00 

2. STANEŽIČE: del ulice (širine 3m), ki poteka skozi naselje Stanežiče od ceste Medno-

Celovška do uvoza k hiši Stanežiče 46, se uredi v enosmerno ulico v smeri vzhod s 

časovno omejitvijo med 6:00 in 10:00 

3. GUNCLJE: del ceste, ki povezuje Obvozno cesto in Kolesarsko cesto pred hišo 

Kolesarska pot 6, se uredi v enosmerno ulico v smeri vzhod s časovno omejitvijo med 

6:00 in 10:00 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je bilo 9. septembra izvedeno Jesensko srečanje ČS 

Šentvid, ki ga je ocenil za uspešnega, čeprav je bila udeležba krajanov zelo slaba. 

Predlagal je, da se vsebini prireditve nameni čas na eni od prihodnjih sej. 

 

 

 

Glede ureditve prometa v okolici hotela Medno je predsedujoči povedal, da se je sestal z lastnikom pa 

tudi s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. 

Glede prometne ureditve, kljub prizadevanjem, ni videti nekih hitrih rešitev, se pa bo uredila javna 

razsvetljava. 

 

 

 

1. septembra je izšla jesenska številka glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano pod vodstvom 

novega urednika. 
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V zaključku točke je predsedujoči povedal, da se je sestal v vodjo Službe za lokalno samoupravo MU 

MOL, g. Vojkom Grünfeldom na temo zagotovitve ustreznih prostorov za izvedbo prireditev v 

Ljudskem domu v Šentvidu. 

Rešitev se kaže s selitvijo določenih dejavnosti v Gunclje v prostore nekdanje trgovine, ki bi jih bilo 

potrebno ustrezno urediti. 

 

 

 

AD 4. 

Prometna ureditev šolske poti po ulici Štula 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je prometna ureditev šolske poti v ulici Štula je že dalj 

časa ena od prioritetnih nalog Sveta ČS Šentvid. Delovna skupina v okviru Sveta je oblikovala predlog 

prometne ureditve, ki je bil potrjen na 6. seji Sveta ČS Šentvid 6. 10. 2015. 

 

Po razgovoru z zainteresiranimi krajani smo 5. 6. 2017 stanovalce ulice Štula ter Do proge poslali 

pismo s prošnjo za soglasje k predlagani rešitvi. Soglasja so zbirali zainteresirani krajani in jih 

dostavili na sedež ČS konec avgusta 2017, ter posredovali županu MOL. 

 

Krajani so v svojih odzivih izpostavili problem dostopa s tovornimi vozili do objekta Štula 1, kar je 

mogoče rešiti s premikom prometne signalizacije za ovinek pri objektu Prušnikova ul. 84. 

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL se je odzval z dopisom 224-462/2017-8/IV z 

dne 6. 9. 2017 v katerem Svet ČS obvešča, da bo na podlagi sklepa Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

predlagano ureditev tudi uveljavil. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid na podlagi prejetih soglasij stanovalcev ulice Štula in enotne 

podpore izobraževalnih ustanov v Šentvidu, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet 

predlaga, da se prometni režim v ulici Štula spremeni v enosmernega in sicer od križišča ulice  

Štula s Štularjevo ulico do objekta Prušnikova 84 v Severozahodni smeri. 

 

Na ulici se zariše površina za pešce in kolesarje, s prometno signalizacijo pa opozori, da gre za 

deljeno rabo prometne površine (pešci, kolesarji in motorni promet). 

 

V primeru, da je to potrebno, se dodatno označi tudi 'cona 30'. 

 

 

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 5. 

Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da bo v oktobru 2017 Mestni svet MOL odločal o rebalansu 

proračuna MOL, katerega sestavni del je tudi Finančni načrt ČS Šentvid. 
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Predlog rebalansa FN so člani Sveta prejeli v gradivu za sejo.  

 

Za ČS Šentvid ni vsebinskih sprememb, edina razlika je, da se namenski prihodki iz naslova prodaje 

oglasnega prostora v našem glasilu navedejo v dejanski vrednosti do datuma priprave rebalansa. 

 

V nadaljevanju je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 18/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje rebalans Finančnega načrta ČS Šentvid v predlagani 

obliki. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6. 

Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

 

 

Predsedujoči je povedal, da bo Mestni svet MOL  na oktobrski seje odločal tudi o spremembah 

proračuna MOL za leto 2018. 

 

Spomnil je, da je bil Finančni načrt za leto 2018 sprejet na 11. seji, 27. 10. 2016. 

 

Zaradi spremembe relativnega deleža števila prebivalcev v ČS, ki je eden od kriterijev delitve kvote, ki 

jo določi MS za delovanje ČS MOL, so se razpoložljiva sredstva za ČS Šentvid zmanjšala za 25,00 €. 

Korekcija je narejena znotraj proračunske postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid na kontu 4020 - 

Pisarniški in splošni material in storitve. 

Korekcija ne vpliva na izvedbo načrtovanih programov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 18/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Spremembo finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 

v predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 7. 

Pobude občanov 
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1. Cestne grbine Stanežiče 

 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo, ki so člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovaje naslednji predlog sklepa 18/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana iz Stanežič in se strinja s 

pomisleki v zvezi s pravilno postavitvijo dela hitrostnih ovir na cesti Stanežiče - Medno. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da ponovno preveri ustreznost 

lokacij obstoječih hitrostnih ovir in jih po potrebi odstrani. 

 

 

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. Hitrostne ovire na Breznikovi ulici 

 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo, ki so člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s stališčem Iniciative za prometno ureditev 

Breznikove ulice. 

Svet ČS Šentvid meni, da je v primeru dvoma v verodostojnost meritev pravilno, da se te 

ponovijo. 

 

 

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. Hrup v Šentvidu 

 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo, ki so člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/9: 

 

Pobuda se posreduje DARS s priporočilom, da v okviru projekta priključka v Šentviški 

predor iz strani Šentvida predvidi ustrezne protihrupne ukrepe. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Točka BicikeLj 

 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo, ki so člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo krajanke iz Šentvida in Oddelku za 

gospodarske dejavnosti in promet ponovno predlaga, da se pri končni postaji LPP proge št. 

1 vzpostavi točka BicikeLj. 

 

 

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. Cona 30 - Taborska cesta 

 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo, ki so člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/11: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo krajanke Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet s prošnjo, da na Taborski cesti izvede potrebne meritve in oceni 

utemeljenost v pobudi predlaganih ukrepov. 

 

 

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 se je navzočim zahvalil za udeležbo in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

         Alojz Hitij 

                predsednik Sveta 

                     ČS Šentvid 

 


