
 

 

Številka: 900-217/2021-2 

Datum: 4. oktober 2021 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

17. seje sveta, ki je bila 30. septembra 2021, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, 

Kosijeva ul. 1 (dvorana – I. nadstropje), Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Alojz Hitij, Janez Kregar, Barbara Moškon, Jože 

Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Blaž Gregorin, Doroteja Mlakar in Aleš Perčič. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Peter Kovač – PP Ljubljana-Šiška, rajonski policist, Robert Golavšek - Služba za lokalno 

samoupravo MU MOL in trije občani. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika  

3. Prometna ureditev ulice Bratov Komel (del ulice ob zaključku C. na poljane) 

4. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2022 

5. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2023 

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. Ker so se 

seje udeležili gostje, je predlagal, da se vrstni red točk spremeni, tako da 3. točka postane 1. ostale pa 

se preštevilčijo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda. 

 

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

 

1. Prometna ureditev ulice Bratov Komel (del ulice ob zaključku C. na poljane) 

2. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  



 

 

2 / 7 

 

4. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2022 

5. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2023 

6. Pobude 

 

 

 

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. 

Prometna ureditev ulice Bratov Komel (del ulice ob zaključku C. na poljane) 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se je o spremembi prometne ureditve na delu ulice 

bratov Komel začelo razmišljati na pobudo Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ki je želel 

po rekonstrukciji Ceste na poljane urediti tudi ta del. Predlagana je bila rešitev enosmernih ulic. 

Predlog je Svet Četrtne skupnosti Šentvid obravnaval na svoji 15. seji 27. maja 2021 in ga nekoliko 

dopolnil in spremenil. 

Na predlagane rešitve so se odzvali tam prebivajoči krajani. Del njih je predlagano rešitev podprl, 

drugi del pa je predlog zavrnil. 

V začetku meseca septembra je bil organiziran sestanek na terenu kjer je bilo dogovorjeno, da 

stanovalci do 30. 9. 2021 oblikujejo skupni predlog in ga posredujejo svetu ČS Šentvid. 

Enotni predlog ni bil posredovan, sta bila pa poslana dva nasprotujoča si predloga. 

 

V želji, da bi Svet ČS Šentvid pred odločanjem poznal kar največ dejstev in okoliščin je bil na sejo 

povabljen tudi rajonski policist zadolžen (tudi) za območje ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga da se promet po ulici bratov Komel (od priključka na 

Cesto na Poljane ter med hišnimi številkami 48 a in 48 b) omeji samo za lokalni promet. 

V zožitvi, kjer se Cesta  na Poljane priključi na Ulico bratov Komel se prouči možnost 

postavitve semaforja, ki bi izmenično odpiral / zapiral smer vožnje. 

V preostalem delu se prometni režim ne spremeni. 

 

O postavitvi zgoraj navedene prometne signalizacije se obvesti policijo in mestno redarstvo in 

se jih zaprosi, da v okviru možnosti poostrijo nadzor nad upoštevanjem nove prometne 

ureditve. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je zgoraj navedena rešitev zgolj kratkoročna in je 

potrebno poiskati trajno rešitev v posodobitvi Celovške ceste in ureditvi ustrezne obvoznice za 

industrijsko cono Stegne. 

 

 

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.  

AD 2. 

Potrditev zapisnika 16. 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 3/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. 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 3. 

Poročilo predsednika 

 

1. Cesta na Poljane 

 

O Cesti na poljane je bilo govora pod prvo točko dnevnega reda. Predsedujoči je dodal še to, da 

se je s krajani srečal kar nekajkrat, s predstavnico OGDP pa dvakrat. 

 

2. Izšla je jesenska številka glasila 

 

Predsedujoči je povedal, da je jesenska številka glasila izšla 24. septembra 2021. 

 

3. Jesensko srečanje  

 

Predsedujoči je najavil Jesensko srečanje ČS Šentvid v soboto 2. oktobra 2021 med 11. in 15. uro 

na rugby igrišču oval v Guncljah.  

 

4. Delovno srečanje Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je najavil delovno srečanje Sveta ČS Šentvid v četrtek, 7. oktobra 2021 ob 18. uri v 

restavraciji KULT 316. Tema srečanja bo razgovor o glasilu ČS Šentvid – Šentvid nad Ljubljano. 

 

Opozoril je, da je tako za Jesensko srečanje kot tudi delovni sestanek pogoj za udeležbo 

izpolnjevanje pogoja PCT. 

 

 

 

 

 

 

 

AD 4. 
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Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2022 

 

V uvodu v točko je predsedujoči spomnil, da je bilo na prejšnji seji Sveta dogovorjeno, da člani Sveta 

podajo predloge za malo delo ČS Šentvid za leto 2022 in 2023. Poslan je bil tudi opomnik, vendar 

predlogov do začetka 17. seje ni bilo. 

Na podlagi izraženih interesov na sejah Sveta je bilo v sodelovanju s strokovno službo predlagano, da 

se za malo delo ČS Šentvid za leto 2022 določi: 

 

Ureditev prostora Kosijeva 1, 3 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in 

drugih eksponatov (ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve…) 

 

Vrednost malega dela znaša 5.650,00 €. 

 

Predlog malega dela je bil tudi usklajen in potrjen s strani Službe za lokalno samoupravo MU MOL. 

Zaradi velikosti investicije, se malo delo nadaljuje v letu 2023. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Ga. Moškon je povedala, da je pred sejo vložila predlog za malo delo - postavitev klopi. 

Predsedujoči je pojasnil, da je pred določitvijo malega dela potrebno proučiti možnost izvedbe, v tem 

primeru določiti lokacije klopi in preveriti, da je zemljišče v lasti Mestne občine Ljubljana, kot tudi 

pridobiti soglasje izvajalca malega dela – za postavitev klopi Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet. 

Zaradi navedenega in dejstva, da je gradivo za proračun 2022 in 2023 potrebno oddati, je mogoče 

predlog obravnavati le kot pobudo članice Sveta. 

 

Druge razprave ni bilo zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 4/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid bo v okviru finančnega načrta za leto 2022 izvedel naslednjo 

malo delo: 

 

Ureditev prostora Kosijeva 1, 3 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in 

drugih eksponatov (ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve…). 

 

Za izvedbo nameni 5.650,00 €. 

 

 

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 5. 

Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2023 

 

V uvodu v točko je predsedujoči spomnil, da je bil Svet na eni preteklih sej seznanjen s predračunom 

za razstavno vitrino, ki je presegal 7.000,00 € in predlagal, da se malo delo iz leta 2022 nadaljuje v 

letu 2023. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 5/17: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid bo v okviru finančnega načrta za leto 2023 izvedel naslednjo 

malo delo: 

Ureditev prostora Kosijeva 1, 3 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in 

drugih eksponatov (ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve…). 

Za izvedbo nameni 5.650,00 €. 

 

 

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. Pokopališče v Šentvidu 

 

Na pobudo člana Sveta ČS Šentvid, g. Severja, so člani Sveta za gradivom za sejo prejeli tudi 

izpis prvotno predlaganega načrta širjenja pokopališča v Šentvidu in načrta širjenja pokopališča, 

ki je bil naveden v zadnji razgrnitvi prostorskega načrta MOL in predvideva bistveno manjša 

zemljišča za širitev pokopališča. 

 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je zmanjšanje površine za širjenje pokopališča načrt 

državnih organov za obnovo Gimnazije Šentvid na podlagi sprejetega natečaja, ki predvideva 

širjenje objektov na sosednja zemljišča. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bila, v okviru javne razgrnitve prostorskih načrtov MOL, podana 

pripomba Sveta ČS Šentvid, da se z zmanjševanjem površine za širjenje pokopališča ne strinja. 

Za kakršne koli nadaljnje korake je potrebno počakati na uradni odgovor pristojnega oddelka. 

 

2. Neprimerno stanje prometne opreme v križišču Mrharjeve in Gunceljske ceste 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

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

 

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

predlaga, da se v križišču Mrharjeve ulice in Gunceljske ceste postavi prometno ogledalo, 

ki bo povečalo preglednost pri izvozu in Mrharjeve ulice in s tem povečalo prometno 

varnost. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

3. Ponavljajoči se smrad 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje, dopolnitev pobude pa pred samo sejo. 

Predsedujoči je povzel dopolnjeno pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/17: 

 

Svet ČS Šentvid ugotavlja, da so bili pristojni organi seznanjeni s problematiko. 

 

Ocenjuje, da so s tem izčrpane možnosti ukrepov v pristojnosti Sveta četrtne skupnosti. 
 

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. Razširitev Celovške c. 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

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

 

Svet ČS Šentvid zaprosi pristojni republiški organ za posredovanje načrta razširitve 

Celovške 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 

 

 

 

5. Veletržnica Vižmarje 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

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

 

Svet ČS Šentvid zaprosi pristojne službe Mestne občine Ljubljana za informacijo o načrtih 

za vzpostavitev stalne veletržnice. 
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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 

 

 

6. Ureditev Vižmarjske poti 

 

Pobudo in odgovor pristojnega Oddelka so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  9/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke in odgovorom pristojnega 

oddelka. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

7. Prometna ureditev ulice na Gaju (Na gaju 13 – Na gmajni 8) 

 

Pobudo so člani Sveta prejel na sami seji. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa  10/17: 

 

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

v ulici Na gaju (od h. š. 13 do Na gmajni h. š. 8.) prouči možnost uvedbe enosmernega 

prometa, kot je ta urejen v sosednjih (vzporednih) ulicah. 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 

 


