Številka: 900-286/2019-2
Datum: 30. september 2019

Z A P I S N I K
5. seje sveta, ki je bila 26. 9. 2019 , s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106,
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, Blaž Gregorin, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta
Lučič, Doroteja Mlakar, Jože Sever, Urša Sofranič Bogdanovič in Damijan Volavšek
OSTALI NAVZOČI:
Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:
Mateja Brus in Alojz Hitij

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 2. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Razgrnitev prostorskega načrta MOL
Opredelitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 - oprema prostora Kosijeva 1, 3
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 z določitvijo malega dela
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 z določitvijo malega dela
Pobude

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 11 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 spremenjenega dnevnega reda.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 2. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Razgrnitev prostorskega načrta MOL
Opredelitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 - oprema prostora Kosijeva 1, 3
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 z določitvijo malega dela
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 z določitvijo malega dela
Pobude

Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta.
PROTI je glasoval 1 član 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 2/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Potrditev zapisnika 4. 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 3/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
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Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Potrditev zapisnika 2. 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 4/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Razgrnitev prostorskega načrta MOL
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Mestna občina Ljubljana z 9. septembrom začela
zbirati pobude za četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana - izvedbeni del. Zbiranje poteka od 9. septembra do 20. oktobra 2019.
Opozoril je, da se s to razgrnitvijo uveljavijo določila Zakona o urejanju prostora, ki občinam
omogoča določitev takse za obravnavo pobud. Taksa znaša 300 € za obravnavno zasebnih pobud za
spremembo osnovne namembnosti prostora oz. 250 € za spremembo podrobne namenske rabe.
Taksa se obračuna tudi, ko četrtna skupnost vloži pobudo v imenu krajana.
V primeru da četrtna skupnost vloži pobudo z namenom uresničevanja interesa širše skupnosti, se
taksa ne plača.
Predsedujoči je povedal, da pobude v zvezi razširitvijo pokopališča v Šentvidu ni potrebno vlagati, saj
postopek vodi Oddelek za urejanje prostora MU MOL.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči povzel naslednji dogovor:
1. Strokovna služba članom Sveta z e-pošto posreduje povezavo na spletno stran, kjer so
razgrnjeni prostorski dokumenti
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2. Člani Sveta do vključno 10. oktobra oblikujejo morebitne predloge za spremembo prostorskega
načrta in te posredujejo na sedež ČS Šentvid
3. Na podlagi prejetih predlogov bo Matjaž Briški oblikoval predlog sklepa (sprememb OPN
MOL), ki ga bo Svet obravnaval na 6. seji, ki bo sklicana v torek 15. 10. 2019.

AD 5.
Opredelitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 - oprema prostora Kosijeva 1, 3

Predsedujoči je navzoče opozoril, da se čas za natančno opredelitev malega dela načrtovanega za leto
2019 - Oprema večnamenskega prostora Kosijeva 1, zaradi postopkov, ki jih je potrebno izvesti za
izvedbo malega dela, izteka.
Zaradi zagotovitve višje operativnosti je predlagal da Svet sprejme naslednji sklep 5/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika sveta ČS Šentvid, Damijana Volavška, da
v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo MU MOL, ki je izvajalec malega dela, v okviru
potrjenih programov določi natančno vsebino malega dela.
Predsedujoči je odprl razpravo in po zaključku te, predlog sklepa dal na glasovanje.
Navzočih je bilo 11 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 seje izčrpan in zaključil sejo.

AD 6.
Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019
Obrazložitev rebalansa Finančnega načrta ČS Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da Rebalans Finančnega načrta ne prinaša nikakršnih
sprememb. Gre le za tehnični popravek - namenska sredstva pridobljena s prodajo oglasnega prostora
v glasilu se vrnejo na načrtovano raven.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z besedilom rebalansa Finančnega načrta ČS
Šentvid za leto 2019.
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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.

AD 7.
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 z določitvijo malega dela
Predlog finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu je predsedujoči povedal, da se kvota namenjena delovanju četrtnih skupnosti MOL ne
spreminja, se pa nekoliko spreminja relativni delež ČS Šentvid (glede na število prebivalcev) v kvoti.
Tako tudi finančna načrta za leti 2020 in 2021 izhajata iz predhodnih finančnih načrtov in sta si skoraj
identična, s tem, da je bilo v letu 2020 potrebno predvideti strošek digitalnih potrdil za finančno
poslovanje ČS, za leto 2021 pa je bil nekoliko povečan znesek namenjen malim delom (5.633 € oz.
5.650 € za l. 21), tako, da zaradi spremembe relativnega deleža v kvoti, ne bo potrebno popravljati
finančnega načrta.
Predlagana finančna načrta predstavljata okvir porabe, ki se ga bo natančno opredelilo z izvedbenim
finančnim načrtom za aktualno leto.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2020 v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Jože Keber prosil za besedo in predlagal, da se v finančnem načrtu za leto 2020 izdatki za
reprezentanco znižajo.
V nadaljevanju je predsedujoči navzoče spomnil, da si je Svet prizadeval urediti vsaj eno otroško
igrišče v Šentvidu. Predlagal je, da se sredstva za malo delo ČS Šentvid usmerijo v ta namen.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8/5:
Za malo delo za leto 2020 se nameni 5.633 € za ureditev otroškega igrišča v Šentvidu.
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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.

AD 8.
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 z določitvijo malega dela
Predlog finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Ker je bila obrazložitev predloga Finančnega načrta 2021 podana že pot AD 7., je predsedujoči dal na
glasovanje predlog sklepa 9/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2020 v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Jože Keber je predlagal, da se v finančnem načrtu za leto 2021 izdatki za reprezentanco znižajo.
Predsedujoči je predlagal, da se malo delo iz leto 2020 nadaljuje v letu 2021 in dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa 10/5:
Za malo delo za leto 2021 se nameni 5.650 € za ureditev otroškega igrišča v Šentvidu - II. faza.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Jože Keber je želel pojasniti, da o predlogu ni glasoval, ker ni mogoče predvideti, kaj bo leta 2021.

AD 9.
Pobude
1. Vloga za dodelitev denarne pomoči
Pobudo je podal Jože Keber.
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Po kratki obrazložitvi, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 11/5:
ČS Šentvid predlaga Zdravstvenemu domu Ljubljana in Mestnemu svetu MOL, da sprejme
sklep, da se v zdravstvenem domu Šentvid in ostalih zdravstvenih domovih na reklamne
panoje v čakalnicah pritrdi Vlogo za dodelitev denarne pomoči v mestni občini Ljubljana in
tako to informacijo približa zlasti starejšim, spleta manj vajenim krajanom.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Omejitev tovornega prometa
Pobudo je podal Jože Keber.
Po kratki obrazložitvi, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 12/5:
Svet ČS Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da se na
križišče Tacenske ceste in Marinovševe ceste postavi prometni znak, na začetku
Marinovševe ceste: "prepovedano za vozila skupne teže nad 3,5 tone" in spodaj znak "razen
za lokalni prevoz-dostavo".
Enak znak se postavi tudi za trgovino Špar na Brodu, ter na Taborski cesti.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Pešpot do P & R
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 13/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ocenjuje da je pobuda krajana smiselna zato Oddelku za
gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da se predlagana pot uredi v okviru izgradnje
parkirišča P & R Stanežiče.
Enaka povezava - osvetljena pešpot, se zagotovi tudi za Stanežiče.
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.
4. Predlog za premik prehoda za pešce na Tacenski c.
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/5:
Svet ČS Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da se
prehod za pešce v križišču Arkove ulice in Tacenske ceste premakne tako, da se smiselno
zaključi na pločniku (pri kapelici) ob Tacenski cesti.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
5. Ureditev kolesarske steze ob Tacenski c. (v delu od križišča z Miheličevo do križišča Na gmajni
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 15/5:
Svet ČS Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da se v
sklopu urejanja kolesarske poti na Tacenski cesti na mostu čez Savo z upravljavcem
Tacenske ceste dogovori in uredi tudi obojestranska kolesarska steza, pa tudi površina za
pešce, v delu med križiščem Tacenske in Miheličeve ulice od križišča z ulico Na gmajni.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
6. Zaris prehoda čez Brodsko cesto
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 16/5:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid na pobudo krajana Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet predlaga, da prouči možnost označitve prehoda za pešce čez Brodsko cesto v bližini
Kurirske 11 in, če je mogoče, prehod tudi zariše in opremi s potrebno signalizacijo.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

7. Hitrostne oviru - ulica V Kladeh
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 17/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na pobudo krajanov iz ulice V Kladeh, Oddelku za
gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da izvede ukrepe za umirjanje hitrosti v skladu
z željo udeleženih krajanov.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
8. Sprememba namembnosti zemljišča - mnenje ČS
Prošnjo za mnenje so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 18/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid, glede na informacije s katerimi razpolaga, nima zadržkov za
spremembo namembnosti parcel 167/5, 167/1, 168/3 in 168/2, vse KO Vižmarje.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
9. Parkirišče Kosijeva
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
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Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid upravljavca parkirišča opozori na stanje parkirišča in prosi
za sanacijo.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

10. Intervencijska pot
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid odstopi vlogo v reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti
in promet, ki je pristojen za urejanje prometa in tudi zelenih 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.

11. Asfaltiranje Nove ulice
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
predlaga, da se Nova ulica asfaltira v najkrajšem možnem času.

12. Prehod v Mednem - do železniške postaje
Predsedujoči je povedal, da so v Mednem obnovili in uredili železniško postajo, ne pa tudi
varnega prehoda in s tem dostopa do nje.
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Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa 22/5:
Na pobudo krajanov Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet MU MOL predlaga, da ta v sodelovanju z upravljavcem Gorenjske ceste uredi varen
prehod za pešce do obnovljene železniške postaja v Mednem.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

V zaključku seje je predsedujoči povedal, da je ena od četrtnih skupnosti predlagala ogled sežigalnice
komunalnih odpadkov na Dunaju. Četrtne skupnosti so bile zaprošene, da povedo, koliko članov
posameznih svetov bi bilo zainteresiranih za tak ogled.
Ugotovljeno je bilo, da bi se ogleda udeležilo do 8 članov Sveta ČS Šentvid.

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

Zapisal:
Robert Golavšek

Damijan Volavšek
predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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