
 

 

Številka: 900-131/2021-2 

Datum: 31. maj 2021 

 

Predlog 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

15. seje sveta, ki je bila 27. maja 2021, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Kosijeva ul. 

1,3 (pritličje), Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Blaž Gregorin, Jože Keber, Janez Kregar, Doroteja Mlakar, Barbara 

Moškon in  Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Cilka Cimperman, Alojz Hitij in Jože Sever. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. Prilagoditev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

6. Pobude 

 

 

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.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. Prilagoditev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

6. Pobude 
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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 14. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 14. seje Sveta Četrtne skupnosti 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 2. 

Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 3/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 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. 
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AD 3. 

Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 4/15: 

 

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

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 4. 

Poročilo predsednika 

 

 

V poročilu je predsednik Sveta povedal da je bila 17. aprila 2021 izvedena Čistilna akcija ČS Šentvid. 

Akcija je bila izvedena v COVID ukrepom prilagojeni obliki, tako da so udeleženci sodelovali 

posamično ali v krogu družinskih članov. 

ČS je poskrbela za vrečke in rokavice. Udeleženci so zbrane odpadke odložili v njim najbližje eko – 

otoke. 

 

V ponedeljek, 3. 5. 2021 se je v ČS Šentvid začela predaja štafetne žoge UEFA.  

Prevzem žoge je bil izveden ob sodelovanju Društva Arne Tabor 69, žogo pa je predsedniku predal 

podžupan MOL, g. Dejan Crnek. 

Žoga je bila predana ČS Črnuče v sredo 5. maja 2021. 

 

Isti dan je bila tudi otvoritev informacijske table o pešpoti Krona Slovenije, katere avtor je g. Viktor 

Grošelj, svetovno znani alpinist, ki prebiva v Guncljah. Otvoritev je bila medijsko zelo odmevna. 

 

V soboto, 8. 5. 2021 je bil v sodelovanju z avtorjem poti, g. Grošljem, prvi organiziran pohod po 

pešpoti Krona Slovenije. Pohoda se je udeležilo 40 krajanov. 

 

Ženski pevski zbor Svoboda, ki deluje v dvorani Na gmajni 1, je prejel Plaketo Mesta Ljubljane za 

dosežke na področju pevske kulture. Kandidaturo je vložil Svet Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

V zaključku poročila je predsednik najavil javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev OPN MOL z okoljskim poročilom, ki bo potekala od 1. do 30. junija. Del gradiva bo tudi 

na sedežu ČS Šentvid, celotno pa na Oddelku za urejanje prostora MU MOL in spletu. 
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AD 5. 

Prilagoditev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da zaradi epidemiološke situacije ni bilo mogoče izvesti  

'družabnega dela' čistilne akcije, tako da tudi s tem povezanih stroškov ni bilo. 

 

Na drugi strani pa je projekt 'Pešpot Krona Slovenije' v sodelovanju z Viktorjem Grošljem prerastel 

načrtovane okvire. Organizirana sta bila dva dogodka in sicer medijsko precej odmevna otvoritev 

informacijske table o pešpoti, ki se je je udeležil poleg predsednika Planinske zveze Slovenije tudi 

podžupan MOL in številni drugi ugledni gostje. 

Takoj, v soboto, pa je bil organiziran pohod po prvem delu trase Krone Slovenije. 

 

Razširitev programa imela tudi finančne posledice, zato je predlagal, da Svet sprejme naslednji sklep 

5/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da sredstva namenjena izvedbi čistilne akcije ČS 

Šentvid v višini 500,00 €, zaradi epidemiološke situacije, ni bilo mogoče porabiti. 

Ta sredstva prerazporedi na izvedbo razširjenega programa Promocija krožne pešpoti z 

izhodiščem v Guncljah ('Krona Slovenije'). 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlagani sklep. 

 

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. 

Pobude 

 

1. Podaljšanje nove linije LPP Stadion Stožice – Šentvid (ČS Posavje) 

 

Pobudo je na sami seji podal Jože Keber, ki je predlagal, da se načrtovana nova linija LPP na 

relaciji Stadion Stožice – P & R Stanežiče podaljša do Broda. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  6/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga načrtovalcem nove proge LPP Stadion Stožice – P 

& R Stanežiče, da oceni, ali bi bilo smiselno načrtovano progo podaljšati do Broda. 

 

 

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. 

 

 

 

2. Semaforiziran prehod za  pešce na Tacenski cesti 

Pobudo je na sami seji podal Jože Keber, ki je predlagal, da se prehod za pešce pri objektu 

Tacenska c. 121- 125 semaforizira. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je Svet enako pobudo že obravnaval na prejšnji seji Sveta in odprl 

razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga da se 

prehod za pešce pri objektu Tacenska cesta 121 – 125 semaforizira. 

 

 

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. Predlog ureditve enosmernega prometa v delu Ulice bratov Komel  

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je vse preveč odprtih vprašanj, da bi se lahko odločali o 

predlagani ureditvi, zato se izvede terenski ogled. 

 

 

4. Zahteve krajanov po drugačnih 'grbinah' in večjem številu le teh na Cesti na Poljane 

Pobudo so člani Sveta prejeli na sami seji. 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in povedal, da prebivalci ob Cesti na Poljane 

zahtevajo izvedbo drugačnih grbin, pojavljajo pa se tudi zahteve po večjem številu. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 8/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira zahteve krajanov po prilagoditvi ureditev Ceste na 

Poljane, vendar le tiste, ki so podprte z večino pisnih soglasij krajanov, ki prebivajo v 

vplivnem območju ureditve. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
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Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

5. Postavitev informacijske table Tkalnica 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo v kateri se predlaga postavitev informacijske table o 

Tkalnici Vižmarje pred ali na mostu čez Savo in čiščenje zelenja tako da bo viden odtočni kanal. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo za postavitev informacijske table z opisom 

kratke zgodovine Tkalnice Vižmarje. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. Parkiranje na pločniku na Brodu 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in povedal, da se krajanka zavzema za postavitev 

stebričkov po robu cestišča pred objektom Tacenska cesta 121 – 125 in s tem preprečitev 

parkiranja na pločniku in kolesarski stezi. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo krajanke, ki predlaga da se vzdolž objekta 

Tacenska cesta 121 – 125 ob cesti postavijo količki, ki bi preprečevali parkiranje na pločniku 

in kolesarski stezi. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da izvede postavitev stebričkov. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

PROTI je glasoval 1 član Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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7. Ureditev pločnika in kolesarske steze ob obvozno cesti 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji ugotovitveni sklep 11/15: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid si že vrsto let prizadeva za ureditev pločnika in kolesarske 

steze ob obvozni poti (med Guncljami in Stanežičami). 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

8. Pobuda za postavitev količkov na pločnik v križišču Vižmarska  Bognarjeva pot 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli na sami seji. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in dal na glasovanje predlog sklep 12/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajanke, ki predlaga, da se na 

pločnik v križišču Bognarjeve in Vižmarske poti postavijo količki in s tem zagotovi 

preglednost na cesto pri izvozu iz Bognarjeve poti. 

 

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

na terenu ugotovi dejansko stanje in izvede ukrepe, ki bodo zagotavljali varno odvijanje 

prometa v križišču Bognarjeve in Vižmarske poti. 

 

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 in zaključil sejo. 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


