
 

 

Številka: 900-195/2018-2 

Datum: 15. oktober 2018 

P R E D L O G 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

24. seje sveta, ki je bila 4. oktobra 2018, s pričetkom ob 18. uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 

106, Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik 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, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo 

Podgornik, Jože Sever, Lili Tancar in Jure Vidmar. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Andreja Bečan - podpredsednica društva Blaž Potočnikova Čitalnica, 

Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: 

Urša Sofranič Bogdanovič 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Pobude članov Sveta  

4. Poročilo predsednika 

5. Družina Strojan 

6. Dodelitev prostorov Društvu Blaž Potočnikova čitalnica 

7. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsednik Sveta ČS Šentvid, Alojz Hitij, pozdravil navzoče in  ugotovil da je 

navzočih 10 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. 
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Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Pobude članov Sveta  

4. Poročilo predsednika 

5. Družina Strojan 

6. Dodelitev prostorov Društvu Blaž Potočnikova čitalnica 

7. 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 23. 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 24/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 23. 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 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/3: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 13. 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. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Pobude članov Sveta 

 

 

1. Blaž Gregorin: Dodatne prometne ureditve v ulici Štula 

 

Pobuda je bila posredovana članom Sveta z elektronsko pošto. 

 

Predsedujoči je pobudnika zaprosil za predstavitev pobude. 

 

G. Gregorin je povedal, da so se z uveljavitvijo enosmernega prometa v ulici Štula začeli 

pojavljati zastoji v času, ko je prehod čez železniško progo zaprt in predlagal, da se namesto 

sedanjega makadamskega parkirišča, križišče ul. Štula in ul. Pregnancev razširi s pasom za 

zavijanje desno. 

Povedal je, da je v kasnejšem razgovoru z izvajalcem del dobil zagotovilo, da je pas za zavijanje 

desno predviden v  projektu ureditve, zato je predlagal, da se z odločanjem o pobudi počaka do 

zaključka del. 

 

 

2. Matija Jutraž:Varna šolska pot po ulici Na gaju 

 

Pobuda je bila posredovana članom Sveta z elektronsko pošto. 

 

Predsedujoči je pobudnika zaprosil za predstavitev pobude. 

 

G. Jutraž je opozoril, da se z zaključkom izgradnje športne dvorane pri OŠ Vižmarje-Brod 

pričakuje bistveno povečanje prometa po ulici Na gaju v času prireditev. Povedal je tudi, da so ga 

stanovalci v ulici opozorili, da hitrosti vozil pogosto presegajo predpisano hitrost. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

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

 

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

ulici Na gaju po potrebi namesti hitrostne ovire ter postavi elektronsko tablo, ki bo voznike 

opozarjala na prekoračitev hitrosti. 

 

 

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. 

 

 

3. Matjaž Briški: Pokopališče v Šentvidu 

 

 

Pobuda je bila posredovana članom Sveta z elektronsko pošto. 

 

Predsedujoči je pobudnika zaprosil za predstavitev pobude. 

G. Briški je povedal, da je izvedel, da je župan MOL poklical predsednika društva BPČ in 

predlagal, da se poišče kompromisna rešitev v zvezi s pokopališčem v Šentvidu. 

 

V razgovoru s predsednikom društva in predstavniki Župnije je bil oblikovano naslednje stališče: 

- JP Žale se dovoli ureditev sanitarnih in drugih prostorov v obstoječem servisnem objektu na 

južni strani parcele; 

- za potrebe ureditve objekta, se izvede najnujnejša komunalno-energetska infrastruktura, za 

katero je bil projekt že izdelan (brez soglasja lastnika), 

- ostali deli pokopališča se  vzdržujejo kot doslej 

- oblika, funkcija  pokopališča se do odkupa sosednjih zemljišč in pričetka projekta razširitve ne 

spreminja; 

- upravljavska in najemniška razmerja med JP Žale in Župnijo Šentvid naj se medsebojno 

uskladijo; 

 

Predlagal je, da Svet ČS Šentvid zavzame enako stališče. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z urejanjem pokopališča v Šentvidu zavzame 

naslednje stališče: 

- JP Žale se dovoli ureditev sanitarnih in drugih prostorov v obstoječem servisnem 

objektu na južni strani parcele; 

- za potrebe ureditve objekta, se izvede najnujnejša komunalno-energetska 

infrastruktura, za katero je bil projekt že izdelan; 

- ostali deli pokopališča se  vzdržujejo kot doslej; 

- oblika, funkcija  pokopališča se do odkupa sosednjih zemljišč in pričetka projekta 

razširitve ne spreminja; 

- upravljavska in najemniška razmerja med JP Žale in Župnijo Šentvid naj se 

medsebojno uskladijo. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

PROTI predlaganemu sklepu je glasoval 1 član Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. Alojz Hitij: Gradnja kanala C0 

 

Predsedujoči je povedal, da se je začela izgradnja kanala C0. Ugotavlja se, da za izvedbo del 

izvajalec potrebuje veliko večjo površino, kot je bila predvidena z gradbenim dovoljenjem. Po 

razpoložljivih podatkih pa tudi ni bilo izvedeno zakoličenje parcele MOL oziroma uskladitev 

stanja v naravi z geodetskimi evidencami.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/6: 

 

Na pobudo prizadetih lastnikov parcel ob trasi izgradnje kanala C0, Svet Četrtne skupnosti 

Šentvid Mestni občini Ljubljana predlaga, da se ustavijo dela na izgradnji kanala C0 dokler 

se ne odloči dejansko potrebnih površin za izgradnjo kanala C0 in prizadetim lastnikom 

zagotovi ustrezna odškodnina. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

5. Alojz Hitij: Razširitev programa Sveta ČS Šentvid - aktivnosti za starejše 

 

Predsedujoči je predlagal, da se program Sveta ČS Šentvid razširi s programom namenjenem 

starejši generaciji, ki je v programu Sveta razmeroma slabo zastopan, zlasti zaradi pomanjkanja 

ustreznih izvajalcev. Predlagal je, da program izvede društvo Draiss, ki sicer deluje v dvorani Na 

gmajni 1. 

 

Predlagal je, da se za izvedbo programa nameni 150,00 €, ki se jih zagotovi s prerazporeditvijo iz 

kvote neizkoriščenih sejnin članov Sveta ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/7: 

 

Program Sveta ČS Šentvid se razširi z izvedbo programa za starejšo generacijo . Ustrezno se 

prilagodi tudi finančni načrt ČS Šentvid in sicer se za izvedbo programa nameni 150.00 €. 

 

 

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. 

Poročilo predsednika 

 

 

Predsednik je člane Sveta obvestil, da je projekt Varne šolske poti po ulici Štula vendarle realiziran. 
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Povedal je tudi, da je finančni načrt ČS Šentvid v izvajanju. Največ programov se izvede prav v 

mesecu oktobru. Pričakuje se, da bo finančni načrt realiziran do zaključka meseca novembra, ko 

morajo prispeti še zadnji računi, če naj bodo izplačani iz proračunskih sredstev za leto 2018. 

 

 

 

AD 5. 

Družina Strojan 

 

 

Ker se povabljeni predstavniki družine Strojan niso odzvali vabilu, je predsedujoči točko umaknil iz 

dnevnega reda. 

 

 

 

AD 6. 

Dodelitev prostorov Društvu Blaž Potočnikova čitalnica 

 

 

Prošnjo za dodelitev prostorov društvu Blaž Potočnikova Čitalnica (BPČ) v Ljudskem domu v 

Šentvidu je svet ČS Šentvid že obravnaval na svoji 23. seji 21. junija 2018 in ugotovil, da v tem času v 

Ljudskem domu ni na voljo ustreznih prostorov. 

 

Društvo BPČ je v mesecu septembru ponovno vložilo prošnjo za dodelitev prostorov v Ljudskem 

domu. Kopijo prošnje so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povabil podpredsednico društva, ga. Andrejo Bečan, da pojasni razloge za ponovno 

vlogo. 

Ta je povedala, da je društvo pred kratkim prejelo večjo količino arhivskega gradiva vezano na 

Šentvid in še zlasti delovanje Blaž Potočnikove čitalnice. Začeli so tudi številne nove dejavnosti 

načrtujejo pa še dodatne, tako da sedenji prostori v Župniji Šentvid niso več zadostni. 

Predlagala je, da se prostori nekdanje pisarne 'Bolero' ponudijo PD Rašica, sedanji prostori PD Rašica 

pa se dodelijo Društvu BPČ. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Službi za lokalno samoupravo MU MOL predlaga, da se Društvu 

Blaž Potočnikova Čitalnica omogoči trajna uporaba prostorov bivše pisarne Bolera (prostor št. 

5). 

 

 

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 6. 

Pobude občanov 
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Predsedujoči je predlagal, da se obravnava točke preloži na prihodnjo sejo Sveta. 

 

Člani Sveta so se s predlogom soglasno strinjali. 

 

 

Matjaž Briški je predlagal, da se predlagatelja pobude za ureditev Ceste na Poljane povabi na 

novembrsko sejo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa 24/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid povabi avtorja pobude za ureditev Ceste na Poljane na 

novembrsko sejo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

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 zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

               Alojz Hitij 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 


