
 

 

Številka: 900-195/2020-2 

Datum: 19. oktober 2020 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

11. seje sveta, ki je bila 15. oktobra  2020, s pričetkom ob 18.00  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, Alojz Hitij, Jože Keber, Aleš Perčič, Jože Sever in  

Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Cilka Cimperman, Mirta Lučič, Doroteja Mlakar, Barbara Moškon. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor 

5. Pobude  

 

 

Seja se je snemala. 

 

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

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor 

5. 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. 

Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

G. Alojz Hitij je predlagal dopolnitev, kot sledi v predlogu sklepa. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/11: 

 

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

predlagani obliki z dopolnitvijo pod AD2 točka 1. Otvoritev P & R Stanežiče, drugi stavek, tako 

da se ta glasi: "Pri urejanju povezav do Dvora in Stanežič je prišlo do zapletov pri urejanju poti 

do Stanežič, ki pa se rešujejo.".  

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 4. izredne seje 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 3/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

v predlagani obliki.  

 



 

3/7 

 

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 Sveta 

 

 

1. Pobuda - vrtec Šentvid 

 

Predsednik je povedal, da je govoril z ravnateljico Vrtca Šentvid, ki je tudi pripravila odgovor 

na pritožbe krajanov. Poudarila je, da poskušajo vse pritožbe krajanov reševati sproti, seveda v 

okviru možnosti. Največje težave povzroča pomanjkanje kadra (hišnika) in s tem okrnjeno 

izvajanje določenih nalog pa tudi  dotrajanost opreme. V vrtcu pričakujejo, da bo vsaj del 

težav rešen z načrtovano sanacijo vrtca. (Dopis je priloga izvirnika tega zapisnika.) 

 

2. Center družbenih dejavnosti v Šentvidu 

 

Z vodjo službe za lokalno samoupravo tečejo razgovori glede organizacije sestanka. 

 

3. Izvajanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 

 

Predsednik je člane Sveta seznanil, da zaradi ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 ne bo 

mogoče izvesti kar nekaj programov Sveta ČS Šentvid za leto 2020 in izrazil nujo, da se 

finančni načrt prilagodi ter, zaradi slabšanja epidemiološke situacije zagotovi bolj prožno 

odločanje o spremembah finančnega načrta. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/11: 

 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da zaradi ukrepov proti širjenju bolezni 

COVID-19 ne bo mogoče izvesti naslednji programov Sveta ČS Šentvid za leto 2020: 

 

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.650,00 

- Gledališka igra 600,00 

- Slavnostna akademija 250,00 

- Revija šentviških pevskih zborov 600,00 

- Extempore 200,00 

 

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 600,00 

- delavnice za otroke 300,00 

- teden Angleščine  - Medno 300,00 

 

DRUGI - DODATNI PROGRAMI 1.400,00 
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Čistilna akcija 500,00 

Projekt Oživitev Ljudskega doma 400,00 

Jesensko srečanje ČS Šentvid 300,00 

Dan ulice - Zavod Colab 200,00 

 

Skupaj  v vrednosti 3.650 € 

 

Svet pooblašča predsednika Sveta, da navedene programe nadomesti s programi, ki jih 

je v danih razmerah možno izvesti in tudi izpelje vse potrebne postopke za njihovo 

izvedbo. 

 

O spremembah finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2020 seznani Svet 

ČS Šentvid. 

 

 

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. 

Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so pobudo za izdelavo OPPN dali lastniki zemljišč. 

Namen investitorjev je izgradnja eno ali dvostanovanjskih zgradb s tlorisom 160-180 m2. 

Namembnost zemljišč se z OPPN ne spreminja - zazidalno področje. 

 

Edini pomislek je povezan z zmogljivostjo obstoječe infrastrukture (kanalizacija, voda, plin, promet). 

Po zaključku razprave je predsednik dal na glasovanje naslednji ugotovitveni sklep  5/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja z rešitvami navedenimi v predlaganem gradivu za 

pripravo OPPN 62 Dvor. 

 

 

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 5. 

Pobude 

 

 

1. Prinčičeva ulica - ponovno mnenje ČS 

 

Pobudo, prošnjo za ponovno mnenje Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL 

vezano na predlog stanovalcev Prinčičeve ulice, da se uredi enosmerni promet, so člani Sveta 

prejeli pred začetkom seje. 

O pobudi je Svet ČS Šentvid sklepal na 9. seje Sveta ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/11: 

 

Svet ČS Šentvid ugotavlja, da je o predlogu za uvedbo enosmernega prometa v delu 

Prinčičeve ulice odločal na 9. seji Sveta. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da se okoliščine niso spremenile, zato Oddelku za 

gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da izvede prometno ureditev, kot je 

zapisana v pobudi stanovalcev. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Hitrostne ovire na Marinovševi ulici in  Taborski cesti. 

Pobudi KKK Tacen in g. Jožeta Kebra so člani Sveta prejeli s sklicem seje in sta prilogi izvirniku 

tega zapisnika. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Mestnemu redarstvu MOL predlaga, da poostri nadzor 

prometa na Marinovševi ulici in ga zaprosi, da po preteku treh mesecev Svet Četrtne 

skupnosti Šentvid seznani z ugotovitvami vezanimi na prometno varnost. 

 

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

predlaga, da na Marinovševi cesti postavi preventivni radar in po preteku merilnega 

obdobja Svet Četrtne skupnosti Šentvid seznani s statistiko radarja. 

 

 

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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3. Pobuda za preimenovanje (Tacen v Brod) 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika. 

Pobudo je vložil član Sveta, g. Jože Keber.  

 

Predsedujoči je g. Kebra prosil, da predstavi pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid naslovi na Mestno občino Ljubljana pobudo, da se vso 

športno dogajanje in  objekte poimenovane "v Tacnu" spremeni v poimenovanje "na 

Brodu". 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep so glasovali 3 člani Sveta. 

PROTI so glasovali 4 člani Sveta. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

4. Pobuda za povečanje frekventnosti linije LPP 8 

 

Predlog g. Kebra je zajet v pobudi pod točko 3 (hitrostne ovire). 

 

G. Keber je predlagal, da se poveča pogostnost vozil LPP na progi 8 in v okviru tehničnih 

možnosti zniža cena vozovnice v času prometnih konic. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 9/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Ljubljanskemu potniškemu prometu predlaga da se poveča 

pogostnost vozil LPP na progi 8 in v okviru tehničnih možnosti zniža cena vozovnice v času 

prometnih konic. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 5 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasoval 1 član Sveta. 

PROTI so glasovali 4 člani Sveta. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

ter predlog sklepa 11/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Ljubljanski potniški promet, da posreduje mnenje 

ali bi bila povečana frekventnost proge LPP 8 upravičena. 

 

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

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


