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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: 900-159/2015-2 

Datum: 4. maj 2015 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

4. seje sveta, ki je bila 23. aprila 2015 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: 

Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Aleš 

Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA:  

Majda Kajzer. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 1.  izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2015 

5. Prostorski načrt MOL 

6. Imenovanje delovnih teles Sveta ČS Šentvid 

7. 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. 

 

Glede na nova dejstva v zvezi s prizadevanjem Sveta za postavitev zbirnega centra komunalnih 

odpadkov na Rojah, je predsedujoči predlagal, da se dnevni red razširi s točko dnevnega reda: Zbirni 

center komunalnih odpadkov na območju ČS Šentvid. 

Predlagal je, da se točka kot 4. doda za točko Pobude članov Sveta ČS Šentvid, ostale pa se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu in predlagani razširitvi tega. 
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Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog razširjenega dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 1.  izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

4. Zbirni center komunalnih odpadkov na območju ČS Šentvid 

5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2015 

6. Prostorski načrt MOL 

7. Imenovanje delovnih teles Sveta ČS Šentvid 

8. Pobude občanov 

 

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 3. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo zato je dal na glasovanje predlog sklepa 4/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. 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 1. izredne seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo zato je dal na glasovanje predlog sklepa 4/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. 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 

 

1. Ureditev prometa in varne šolske poti na ulici Štula 

 

Predsednik Sveta je člane sveta seznanil z aktivnostmi v zvezi z ureditvijo prometa v ulici Štula, ki so 

stekle na pobudo tam živečih krajanov. S predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  

MU MOL sta bila opravljena dva ogleda dejanske situacije na terenu. 

Rešitev se kaže v uvedbi enosmernega prometa v celi dolžini ulice. Ker gre za lokalno prometno 

povezavo namenjeno predvsem tam živečim krajanom, je potrebno njihovo večinsko soglasje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

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

 

Predsednik Sveta po e-pošti povabi vse zainteresirane člane Sveta na sestanek delovne skupine, 

ki bo proučila možne ureditve in pripravila predlog ureditve, ki bo obravnavan na seji sveta. 

 

 

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. Parkirišče za TC Merkur 

 

Predsednik Sveta je predstavil problematiko dostopne poti do smučišča nad TC Merkur.  

Meteorne vode namreč ob vsakih večjih padavinah uničujejo dostopno pot in nosijo pesek in zemljo 

na spodje parkirišče in ulico. 

Na parkirišču za TC zadnje čase parkirajo tovornjaki in druga večja vozila. 

Po poizvedbah se je izkazalo, da je dostopna pot, pa tudi parkirišče za trgovskim centrom v zasebni 

lasti in MOL nima podlage za ukrepanje v nobenem od naštetih primerov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL, da 

preveri pogodbo oz. drugačen sporazum med MOL in investitorjem TC Merkur. V primeru, 

da tako izhaja iz pogodbe, uredi zemljiškoknjižni vpis oziroma pridobi služnostno pravico v 

obsegu, ki bo zaščitila interese MOL in omogočala urejanje tega dela zemljišč. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

Zbirni center komunalnih odpadkov na območju ČS Šentvid 

 

Dan pred sejo je na sedež četrtne skupnosti prispelo negativno mnenje podjetja Snaga d.o.o. v zvezi s 

predlagano mikrolokacijo zbirnega centra komunalnih odpadkov na Rojah. (mnenje v pisni obliki so 

člani Sveta prejeli pred samo sejo) 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči povzel glavne misli razprave in jih strnil v predlog sklepa 4/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid na eno od prihodnjih sej Sveta povabi predstavnike Snage 

d.o.o., oddelka za urejanje prostora in oddelka za ravnanje z nepremičninami MU MOL z 

namenom, da se v razpravi ugotovi, katera predlagana lokacija zbirnega centra je najbolj 

optimalna. Za analizo lokacij se zaprosi podjetje Snaga d.o.o. 

 

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 5. 

Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2015 

 

 

Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2015 so člani Sveta prejeli s sklicem 

seje. 

 

V uvodu je predsedujoči povedal, da je bil za izdelavo predloga uporabljen koncept finančnega 

načrta, ki ga četrtna skupnost uporablja in dopolnjuje že nekaj mandatov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem finančnem načrtu. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 4/7: 

 

FINANČNI NAČRT ČS ŠENTVID ZA LETO 2015  

 

  

Naziv naloge / programa 
Plan 2015 

    

Delovanje sveta ČS Šentvid 13.989,00 

Izdatki za reprezentanco 1.400,00 

Drugi splošni material in storitve 351,00 

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 

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

6.000,00 

Sejnine članom sveta (odlok) 5.938,00 

    

Program sveta ČS Šentvid 14.819,00 
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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 

    

NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 2.700,00 

a) Lutkovne predstave 1.700,00 

b) Darila za otroke 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 3.619,00 

Čistilna akcija 500,00 

Projekt Oživitev Ljudskega doma 400,00 

Jesensko srečanje ČS Šentvid 2.500,00 
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Nepredvideni programi/izdatki 19,00 

VSE SKUPAJ 28.808,00 

Razpoložljivo 28.808,00 

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. 

 

 

ter predlog sklepa 4/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta g. Damijana Volavška, da skupaj s 

strokovno službo izvede potrebne postopke za izvedbo finančnega načrta ČS Šentvid za leto 

2015. 

 

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 6. 

Prostorski načrt MOL 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da  se je v torek 21. aprila pričela javna razgrnitev 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del, 

ki se bo zaključila 22. maja 2015. 

21. maja bo tudi javna obravnava in sicer na Gospodarskem razstavišču ob 18. uri. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči povzel naslednji dogovor: 

 

 Člani sveta individualno pregledajo gradivo v javni razgrnitvi na spletni strani MOL. 

 Predsednik povabi k sodelovanju g. Matjaža Briškega, člana Sveta v preteklem mandatu, ki je 

že izrazil interes, da bi sodeloval pri takšnih projektih. 

 Predloge se pošlje na sedež ČS Šentvid. 

 Svet se ponovno sestane predvidoma 14. maja 2015, kjer se oblikuje predloge, ki bodo 

posredovani nosilcu javne razgrnitve. 

 

Dogovor je potrdilo vseh 13 navzočih članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
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AD 7. 

Imenovanje delovnih teles Sveta ČS Šentvid 

 

Člani Sveta so bili predhodno pozvani, da posredujejo svoje kandidature za sodelovanje v komisijah 

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

1. Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 

  

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 4/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid spremeni sklep o ustanovitvi Komisije za urejanje prostora, 

varovanje okolja in promet in sicer v delu, ki določa sestavo komisije, tako da se ta glasi: 

Komisijo sestavlja pet članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid in eden zunanji član. 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ter predlog sklepa 4/10: 

 

Za člane Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet svet imenuje: 

1. Janeza Kregarja, 

2. Jožeta Severja,  

3. Matijo Jutraž, 

4. Roberta Ivanca, 

5. Samota Podgornika in 

6. Matjaža Briškega kot zunanjega člana komisije. 

 

 

Predsednika komisije, člani komisije izvolijo izmed svojih vrst. 

 

 

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. Komisija za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem 

 

Člani Sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa 4/11: 

 

Za člane Komisije za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem Svet Četrtne skupnosti 

Šentvid imenuje: 

 

1. Aljo Strunčnik Urbanč, 

2. Janeza Kregarja, 

3. Janeza Marna, 

4. Roberta Ivanca in 

5. Sama Podgornika. 

 

Predsednika komisije, člani komisije izvolijo izmed svojih vrst. 
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Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Komisija za prosti čas, vzgojo in izobraževanje 

 

Člani Sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa 4/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid spremeni sklep o ustanovitvi Komisije za prosti čas, vzgojo 

in izobraževanje in sicer v delu, ki določa sestavo komisije, tako da se ta glasi: 

Komisijo sestavlja šest članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ter o predlogu sklepa 4/13: 

 

Za člane Komisije za prosti čas, vzgojo in izobraževanje Svet Četrtne skupnosti Šentvid 

imenuje: 

 

1. Aleša Perčiča, 

2. Blaža Gregorina, 

3. Lili Tancar, 

4. Matijo Jutraža, 

5. Mirto Lučič in 

6. Roberta Ivanca. 

 

Predsednika komisije, člani komisije izvolijo izmed svojih vrst. 

 

 

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 8. 

Pobude občanov 

 

 

1. Grbine – Vižmarska pot 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/14 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke. 
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Pobudo naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da ugotovi 

upravičenost pobude in po potrebi 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. 

 

 

2. Grbine – Cesta na Poljane 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/15 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke. 

Pobudo naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da ugotovi 

upravičenost pobude in po potrebi 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. 

 

 

3. Kolesarska pot 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/16 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da predlagana kolesarska pot v načrtih MOL ni 

predvidena. Načrtuje pa se pot vzdolž reke Save. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Grbine – Taborska cesta 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke. 

Pobudo naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da ugotovi 

upravičenost pobude in po potrebi izvede potrebne ukrepe za umiritev prometa. 
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Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. Grbine – Breznikova ulica 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

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

 

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. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. Ureditev občinske ceste v Mednem 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga pristojnim službam MOL, da uredi zamenjavo 

parcel, če pa to ni mogoče, pa zagotovi nemoteno uporabo občinske javne poti. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

7. Kozlarjeva pot 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/20: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da po potrebi intenzivira 

vzdrževanje omenjene poti ter jo opremi s potrebno prometno signalizacija. 

 

Asfaltiranje Kozlarjeve poti se doda v seznam prioritetnih nalog Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid. 
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Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. Hotel Medno – ureditev javne ceste 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za 

informacijo o izvedbi javne razsvetljave v okolici Hotela Medno, kot je bilo zapisano v 

odgovoru mestnemu svetniku g. Danisu Strikoviču (LN 03200-22/2014-51). 

 

V delu, ki se nanaša na ukrepe za zmanjšanje hitrosti na cesti mimo hotela, pobudo naslovi 

istemu oddelku MU MOL s prošnjo, da ugotovi upravičenost pobude in po potrebi izvede 

potrebne ukrepe za umiritev prometa. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. Prehod za pešce – Cesta  Andreja Bitenca 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/22: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo za ureditev prehoda za pešce Oddelku za 

gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da se organizira skupni ogled na terenu in 

ugotovi optimalna lokacija prehoda za pešce. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. Postaja BICIKELJ 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/23: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo Biotehniškega izobraževalnega centra 

Ljubljana za postavitev postaje BICIKELJ na območju Četrtne skupnosti Šentvid.  
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da bi bila lokacija postaje BICIKELJ na zelenici za 

trgovino Mercator v Šentvidu primernejša za širšo rabo storitev. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

11. Grbine – Hodoščkova ul. 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/24: 

 

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. 

 

 

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 izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


