Številka: 900-321/2017-2
Datum: 15. november 2017

Z A P I S N I K
19. seje sveta, ki je bila 9. novembra 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, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič,
Urša Sofranič, Lili Tancar in Jure Vidmar.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
ODSOTNOST SO OPRAVIČILI:
Janez Marn, Samo Podgornik in Jože Sever.

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 17. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Razgrnitev prostorskih načrtov MOL
Izvedba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017
Pobude občanov

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.
Predsedujoči je povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl
razpravo o predlaganem dnevnem redu.

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 17. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Razgrnitev prostorskih načrtov MOL
Izvedba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017
Pobude občanov

Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 17. 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 19/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 17. 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.
Potrditev zapisnika 18. 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 19/3:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 18. 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 3.
Poročilo predsednika Sveta


Člani sveta so pred sejo prejeli pregled realizacije sklepov Sveta ČS Šentvid od začetka
mandata.
Predsedujoči je predlagal, da se o pregledu razpravlja na prihodnji seji



Predsednik je člane Sveta pozval naj se aktivneje vključijo v pridobivanje oglasov za glasilo
ČS Šentvid. Na ta način se znižajo za izdajo glasila potrebna sredstva iz proračuna MOL, ki se
lahko usmerijo v druge programe.
V ta namen se bo pripravila splošna ponudba za oglaševanje v glasilu ČS.



Predsedujoči je povedal, da se je sestal z vodjo Službe za lokalno samoupravo - Vojkom
Grünfeldom na temo zagotovitve prostorov za predstave v Ljudskem domu. Povedal je, da
primanjkuje 'servisnih' prostorov za garderobe in pripravo nastopajočih, pa tudi skladiščnih
prostorov za kulise aktualnih predstav. Alternativna lokacija za društva v Ljudskem domu bi
lahko bili prostori bivše trgovine Mercator na Kosijevi ul. 1. Svet ČS je bil pozvan, da za te
prostore pripravi predlog novih vsebin.
Povedal je, da se je sestal s predstavniku Društva upokojencev Šentvid, Društva tabornikov
Beli Bober in Planinskega društva Rašica.
Iz razgovorov izhaja, da zaradi narave dejavnosti društev selitev ni možna, razen morda za PD
Rašica.
Predsednik je povedal tudi, da je bil opozorjen na prostorsko stisko Knjižnice Šentvid, ki
preko svojih programov in redne dejavnosti nudi možnost aktivnega preživljanja prostega časa
zlasti šolo obveznim otrokom.
Ena od možnih rešitev bi bila zagotovitev novih - ustreznejših - prostorov za ČS Šentvid, v
katerih bi lahko delovala tudi društva iz Ljudskega doma in širitev Knjižnice Šentvid v
sedanje prostore ČS.
Kot možna rešitev je bila predstavljena ideja, da bi se PGD Šentvid preselilo v nove, za
njihovo dejavnost ustrezne prostore, sedanji gasilski dom, pa bi se preuredil v 'center
družbenih dejavnosti'.

AD 4.
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
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I. Matic Jutraž
1. Opozoril je na neznosen smrad pri polivanju gnojnice na območju Vižmarje - Brod iz hlevov
kjer uporabljajo silažo.
Glede na neučinkovitost inšpekcijskih služb je predlagal, da Mestna občina Ljubljana uvede
subvencio kmetom za dodatek gnojnici, ki nevtralizira vonj.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog Sklepa 19/4
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pristojnim službam MU MOL predlaga, da uvedejo
sofinanciranje nakupa dodatkov za gnojnico, ki nevtralizirajo neprijeten vonj.
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. Zaraščen pločnik na Tacenski cesti
Ugotovljeno je bilo, da je podobno pobudo Svet ČS že obravnaval na 12. seji 22. 11. 2016: gre
za nerešeno lastninsko vprašanje saj se grajeno javno dobro nahaja na parceli(ah) v zasebni
lasti, zaradi česar se je tudi inšpekcijska služba izrekla za nepristojno za ukrepanje; Svet ČS je
predlagal pristojnemu oddelku MU MOL, da se sporno zemljišče odkupi, vendar je bila
pobuda zavrnjena.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da so zemljišča ob Tacenski cesti (parcelne št.
662/1 in 663/6 obe K.O. Vižmarje) neurejena in zanemarjena, razraščeno rastlinje pa
ovira hojo po pločniku, sili pešce na kolesarsko stezo in s tem dela uporabo grajenega
javnega doba, nevarno.
Pristojnim mestnim službam predlaga, da se odkupijo potrebna zemljišča in zagotovi
ustrezni nivo vzdrževanja javnih površin.
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. Taborska cesta
Enako pobudo so vložili prebivalci Taborske ceste in sosednjih prizadetih ulic.
Z novogradnjo oziroma izgradnjo pločnika se je cestišče zožilo toliko, da ni več možno
srečevanje osebnega in tovornega vozila.
V odgovoru na poizvedbo / prijavo OGDP navaja, da je novogradnja izvedena v skladu z
izdanim gradbenim dovoljenjem.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/6:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je Taborska cesta postala preozka za
nemoteno odvijanje prometa zato pristojnim organom MOL predlaga, da se Taborska
cesta ponovno razširi na ustrezno širino.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
4. Sanacija dvorane Na Gmajni 1
Povedal je, da so ga sokrajani opozorili, da je v dvorani poškodovan parket, pri oknih je
prepih, pa tudi sanitarije so na meji ustreznosti.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal ne glasovanje naslednji predlog sklepa 19/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid Službi za lokalno samoupravo predlaga, da kar se da
hitro obnovi (popravilo ali menjava parketa, menjava oken, ureditev sanitarij…)
dvorano Na gmajni 1.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

II. Alojz Hitij
1. Obvozna cesta
Predsedujoči je po predstavitvi pobude in razpravi dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
19/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
naslavlja pobudo, da se dokončno uredi obvozna cesta med Guncljami in
Dvorom/Stanežičami in sicer:
1. Asfaltira in uredi dvosmerna kolesarska steza,
2. Izvede javno razsvetljavo ob celotni trasi ceste in
3. V času do izvedbe gornjih dveh točk pa se nujno takoj začne urejati/kositi traso,
namenjeno za kolesarsko stezo, ki je sedaj popolnoma zaraščena in za kolesarje
neurejena.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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2. Cesta med gasilskim domom Stanežiče in Obvozno cesto
Povedal je, da se zemljišča ob tej cesti prodajajo in predlagal naslednji sklep 19/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pristojnim organom MOL predlaga, da se v Stanežičah
odkupijo ustrezna zemljišča na odseku med gasilskim domom v Stanežičah in Obvozno
cesto ter uredi cestišče, tako da bo omogočalo varno srečevanje mestnega avtobusa z
ostalimi vozili.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Sestanek z vodjem OGDP
Predsedujoči je na predlog g. Briškega - predsednika Komisije za urejanje prostora, varovanje
okolja in promet predlagal naslednji sklep 19/10:
Predsednik Sveta s pomočjo strokovne službe v najkrajšem času organizira sestanek z
vodstvom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na katerem se obravnava vsa
odprta vprašanja in nerešene pobude poslane na oddelek.
OGDP se s povabilo pošlje tudi seznam tem (problemov) o katerih bi se želeli
pogovarjati.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Problematika romskega naselja na Rojah
Predsedujoči je ugotovil, da se vprašanja povezana z naselitvijo družine Strojan na Rojah ne
rešujejo (komunalni, energetski, komunikacijskih priključki, namembnost zemljišč ipd.).
Predlagal je (in dal na glasovanje), da Svet sprejme naslednji sklep19/11:
V sodelovanju s 'konzorcijem' se pripravi akcijski načrt reševanja problematike
romskega naselja na Rojah.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5.
Razgrnitev prostorskih načrtov MOL
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom k
spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana poteka od
24.10.2017 do 24.11.2017, z javno obravnavo (tudi) za ČS Šentvid 23. 11. 2017 na Gospodarskem
razstavišču.
Opozoril je, da so predmet razprave izključno predlagane spremembe in da pobud za nove spremembe
in dopolnitve ni mogoče vlagati.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je bilo ocenjeno, da so bile le redke pobude občanov in institucij upoštevane, so pa sprejete
praktično vse "interne" pobude, s tem, da se v tem primeru četrtne skupnosti ne štejejo kot interni
predlagatelj (torej del MOL).
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Matjaža Briškega, da pripravi predlog pripomb na
razgrnjene prostorske načrte Mestne občine Ljubljana.
V predlogu se vključijo tudi predlogi članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki ji ti pošljejo po
elektronski pošti pripravljavcu predloga.
O predlogu Svet Četrtne skupnosti Šentvid odloči na korespondenčni seji.
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.
Izvedba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bil finančni načrt za leto 2017 načrtovan s
primanjkljajem ob predpostavki, da bo razliko mogoče pokriti s prerazporeditvijo presežka sredstev za
sejnine (neudeležba na sejah) ob izteku leta.
Predlagal je, da se finančni načrt 'zapre' z naslednjim sklepom 19/13:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je bila udeležba na sejah Sveta v letu 2017 nižja od
načrtovane.
Presežek sredstev za izplačilo sejnin (PP 16023 K4029) v višini 760,00 € se prerazporedi na konto
4020 znotraj iste proračunske postavke za izvedbo programa nakupa sladkarij za otroke ob
Dedku Mrazu ter izdaji 4. številke VIII. letnika glasila Šentvid nad Ljubljano.
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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.

AD 7.
Pobude občanov
1. PD Rašica - plezalna stena
Pobudo so člani Sveta prejeli pred samo sejo.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/14:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo Planinskega društva Rašica in predlaga, da
se v načrte za izgradnjo športne dvorane Vižmarje-Brod vključi tudi plezalna stena.
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 izčrpan, se navzočim zahvalil za udeležbo in zaključil
sejo.

Zapisal:
Robert Golavšek

Alojz Hitij
predsednik Sveta
ČS Šentvid
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