MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid
tel: 01 512 46 07 fax: 01 512 06 81
e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si

Številka:
Datum:

900-148/2010-2
14. junij 2010

Z A P I S N I K
22. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek 10. junija 2010 v prostorih MOL
Služba za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.
Sejo je sklical predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi
vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Jožef Duhovnik, Alojz Hitij, Janez Jemec, Janez Kregar, Bogomir Polajnar, Igor Povše,
Zmagoslava Sešelj, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Mojca Vadnjal in Emil Verbič.
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:
Franc Florjančič in Zmagoslava Sešelj.
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.

Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
Imenovanje volilne komisije Sveta ČS Šentvid
Izvedbeni finančni načrt Sveta ČS Šentvid za leto 2010

V uvodu je predsedujoči pozdravil navzoče ter gosta Iva Tomca – člana organizacijskega
odbora za pripravo Svetovnega prvenstva v kajak kanu slalomu Ljubljana 2010, ki ga je tudi
predstavil.
Ugotovil je, da je prisotnih 10 od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z
delom.
Navzočim članom sveta je predstavil predlog dnevnega reda in predlagal, da se ta razširi in
sicer:
a) Da se kot prva točka doda točka "Predstavitev priprav na Svetovno prvenstvo v kajak
kanu slalomu Ljubljana 2010 – SLOKA 2010" ter
b) da se doda kot zadnja točka "Pobude občanov".
Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
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1. Predstavitev priprav na Svetovno prvenstvo v kajak kanu slalomu Ljubljana
2010 – SLOKA 2010
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
4. Imenovanje volilne komisije Sveta ČS Šentvid
5. Izvedbeni finančni načrt Sveta ČS Šentvid za leto 2010
6. Pobude občanov in drugih

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.
Predstavitev priprav na Svetovno prvenstvo v kajak kanu slalomu Ljubljana 2010 –
SLOKA 2010
Predsedujoči je predal besedo g. Ivu Tomcu – generalnemu sekretarju Organizacijskega
odbora SLOKA 2010.
Ta je v uvodu povedal, da bo prvenstvo potekalo na progi v Tacnu. Priprave so se pričele že
pred letom in pol. Pričakuje se, da se bo prvenstva, ki bo potekalo v mesecu septembru,
udeležilo 350 tekmovalcev iz 70 držav, skupaj s spremljevalnim osebjem pa okrog 500
udeležencev prvenstva. Prvenstvo naj bi si ogledalo cca. 20.000 obiskovalcev.
Kot partner pri izvedbi SLOKA 2010 se je vključilo Mesto Ljubljana.
Narejena je bila celostna podoba prvenstva, ki jo je podrobneje opisal.
Poleg samega športnega dela se pripravlja tudi kulturni del. V sodelovanju z osnovnimi
šolami se pripravljajo razstave-instalacije del, ki so jih ustvarili osnovnošolci na temo
potočnega raka, ki je eden logotipov prvenstva. Pripravlja se tudi umetniška instalacija, ki bo
v času prvenstva postavljena na Prešernovem trgu.
Organizacijski odbor bo moral najti tudi odgovore na številne tehnične izzive, ki jih s seboj
prinaša organizacija tako velike prireditve.
Po zaključku predstavitve se je predsedujoči zahvalil gostu in odprl razpravo. Glavni
poudarek v razpravi je bil na prometni obremenitvi za lokalne – nevzdrževane poti (zlasti
Taborska cesta in Marinovševa ulica). Ocenjeno je bilo, da te prometne površine v sedanjem
stanju tega bremena niso sposobne prevzeti. Opozorjeno je bilo, da lahko tovrstno stanje, če
bi pri njem vztrajali, razvrednosti še tako dovršeno in odlično organizacijo prvenstva.
Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji dogovor:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Mestne uprave MOL naslovi dopis v katerem se ta oddelek opozori na pomembnost
prireditve – Svetovnega prvenstva v kajak kanu slalomu Ljubljana 2010 tako za
Ljubljano kot tudi Slovenijo in zahteva, da se takoj pristopi k aktivnostim potrebnim za
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zagotovitev stanja lokalnih prometnic v katerem bodo te sposobne prevzeti breme, ki
ga takšna prireditev prinaša.
Za pripravo dopisa se zadolži g. Jožefa Duhovnika in g. Bogomirja Polajnarja.

AD 2.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta do seje niso vložili nobene pobude.
K besedi se je prijavil g. Jemc in opozoril na nepregledno prometno signalizacijo v okolici
trgovskega centra Merkur. Opozoril je, da zaradi slabe označitve številni kupci končajo na
koncu, sicer slepe, Rovšnikove ulice.
Sprejet je bil naslednji dogovor:
Preveri se, ali je bil projekt prometne označitve izpeljan v celoti ali ne. V kolikor je bil
zaključen, se predlaga dodatna prometna označitev.

AD 3.
Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 2/22:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 21. seje sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Imenovanje volilne komisije Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je navzoče spomnil na sklep 21. seje sveta v skladu s katerim so se člani sveta
zavezali, da bodo do 4. junija 2010 posredovali predloge za člane volilne komisije.
Predsedujoči je prosil predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ga. Vadnjal, da poroča.
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Ta je povedala, da je komisija v roku prejela tri kandidature, eno pa pred samo sejo, skupaj 4
od potrebnih 6 predlogov. Iz tega razloga komisija ni mogla, kot je bila zadolžena z istim
sklepom sveta, pripraviti predloga za imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid.
Razpravo, ki je sledila je predsedujoči povzel v predlog sklepa 3/22:
Rok za oddajo kandidatur za člane(ice) Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid se
podaljša do 14. junija 2010.
Kanidature lahko posredujejo tudi stranke, ki so že posredovale predloge, s tem, da
imajo prednost predlogi strank, ki še niso predlagale kandidatov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se sestane v torek 15. junija
2010 in pripravi predlog sklepa za imenovanje volilne komisije.
V sredo 16. junija 2010 predsednik sveta skliče korespondenčno sejo na kateri se
glasuje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid.
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 5.
Izvedbeni finančni načrt Sveta ČS Šentvid za leto 2010
V gradivu so člani sveta prejeli kandidaturo KUD Šentvid nad Ljubljano – Ženskega
pevskega zbora Rozke Usenik za izvedbo jubilejnega koncerta ob 35. obletnici zbora.
Pred samo sejo so člani sveta prejeli kandidaturo Prostovoljnega gasilskega društva
Stanežiče – Dvor za postavitev košarkaškega koša pred gasilnim domom v Stanežičah.
Predsedujoči je navzoče spomnil, da je bil Izvedbeni finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid
za leto 2010 sprejet na 21. seji sveta.
Ocenil pa je, da sta obe kandidaturi skladni z dolgoletno politiko in prizadevanji sveta in jih
zato velja vključiti v Izvedbeni finančni načrt. Tak je tudi predlog predsednika Komisije za
finančna vprašanja, g. Florjančiča, ki se seje zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti.
Ta je predlagal, da se sredstva za financiranje navedenih dodatnih programov zagotovijo s
prerazporeditvijo sredstev s konta 4029 38 – prejemki zunanjih sodelavcev (sejnine), ki jih
zaradi nižje udeležbe na sejah sveta, kot je bila načrtovana, ni mogoče izkoristiti v načrtovani
namen. Groba ocena kaže, da je ta ostanek vsaj 1.000,00 €.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednje predloge sklepa:
Predlog sklepa 4/22:
Za izvedbo reprize jubilejnega koncerta Ženskega pevskega zbora Rozke Usenik, ki
deluje v okviru KUD Šentvid nad Ljubljano, svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni
300,00 €.
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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.
Predlog sklepa 5/22:
V okviru projekta postavitve koša za košarko pred gasilskim domom v Stanežičah,
svet Četrtne skupnosti Šentvid naroči postavitev koša za košarko, ki ga kupi
Prostovoljno gasilsko društvo Stanežiče – Dvor.
V ta namen svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 250,00 €
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa 6/22:
Sredstva za izvedbo dodatnih programov svet Četrtne skupnosti Šentvid zagotovi s
prerazporeditvijo sredstev iz konta 4029 38 (proračunska postavka 016023) na konto
4020 99 v okviru iste proračunske postavke.
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 6.
Pobude občanov in drugih
a. Prošnja za uporabo prostora (MOL SLS)
S sklicem seje so člani sveta prejeli prošnjo Službe za lokalno samoupravo MU MOL, v
katerem ta prosi za mnenje do upravičenosti brezplačne uporabe prostorov MOL za potrebe
izvajanja tečajev karateja za otroke v starosti od 4 – 7 let.
V razpravi so navzoči ugotovili, da se v Četrtne skupnosti Šentvid odvija vse premalo
dejavnosti namenjeni otrokom ravno te starosti. Zato je predsedujoči dal na glasovanje
predlog sklepa 7/22:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je naklonjen razvoju dejavnosti za otroke in predlaga
da se prošnji ugodi.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.

5/6

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
b. Trajna ureditev otokov zelenic (Bognarjeva ulica)
Vlogo občana so člani sveta prejeli pred pričetkom seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 8/22:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nasprotuje spreminjanju namembnosti zelenih
površin.
Vlagatelju se svetuje, da se obrne na Mestno redarstvo oziroma Upravo za notranje
zadeve.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo bo 20:30 uri.
Zapisal
Robert Golavšek
Bogomir Polajnar
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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