Številka: 900-147/2019-3
Datum: 23. april 2019

Z A P I S N I K
4. seje sveta, ki je bila 23. 5. 2019 , s pričetkom ob 18.15 uri, v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106,
Ljubljana.(prvo zasedanje)
Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Janez Cedilnik, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta Lučič, Doroteja Mlakar, Barbara
Moškon, Jože Sever in Damijan Volavšek
OSTALI NAVZOČI:
Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Matjaž Briški, Cilka Cimperman, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič.

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1. Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid
2. Uporaba novih prostorov na lokaciji Kosijeva 1, 3 (pritličje)
3. 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.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu spremenjenega dnevnega reda.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid
2. Uporaba novih prostorov na lokaciji Kosijeva 1, 3 (pritličje)
3. 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.
Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid
V poročilu je predsednik Sveta povedal:
1. 17. maja je bila izvedena osrednja prireditev ob 150. obletnici vižmarskega tabora v organizaciji
Društva Blaž Potočnikova čitalnica, ki jo je ocenil za uspešno iz medijsko odmevno.
Z oceno so se strinjali tudi navzoči člani Sveta.
2. Izšla je nov številka glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, v veliki meri posvečena prav 150.
obletnici vižmarskega tabora in šentviškim dnevom.
3. 15. 5. 2019 je bila koordinacija predsednikov ČS MOL in podžupana MOL Dejana Crneka.
4. Organiziran je bil sestanek z vodjo Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, g. Davidom
Polutnikom na temo gradnje parkirišča P & R.

AD 2.
Uporaba novih prostorov na lokaciji Kosijeva 1, 3 (pritličje)
Predsedujoči je predal besedo Alojziju Hitiju, ki je nosilec pobude za oživitev novih prostorov na
Kosijevi ulici.
G. Hitij je v uvodu povzel zgodovino dogajanja v zvezi z novimi prostori in poudaril, da so bili
prostori obnovljeni in opremljeni prav za namen izvajanja programov četrtne skupnosti.
Sestavljen je bil okvirni program aktivnosti, ki bi se lahko odvijale v novih prostorih. Med temi
aktivnostmi sta bili najbolj izpostavljeni "House of Fame" - zbirka o za celo Slovenijo pomembnih
Šentviščanov in tematsko pripravljene razstave ter "Kmečka soba".
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 2/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Alojzija Hitija za pripravo programa in koordinacijo
izvedbe potrjenega programa "Hiša slavnih".
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.

2/4

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

ter sklep 3/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid, kot predlagatelja programa pozove Društvo Blaž Potočnikova
čitalnica, da pripravi predlog programa "Kmečka soba".
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Pobude

1. Center aktivnosti Šentvid
Pobudo so člani Sveta prejeli pred samo sejo.
Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo.
V razpravi je bila izražena podpora predlaganemu programu in pripravljenost, da se v okviru
možnosti zagotovi potrebne prostore, seveda pod pogojem, da to ne posega ali omejuje obstoječe
programe.
Izražen je bil pomislek glede višine članarine, kar se preveri in dokončno odloči na prihodnji seji
Sveta.
2. Prometna varnost v Kosijevi ulici po spremembi režima parkiranja
Damijan Volavšek je opozoril, da se je prometna varnost z uvedbo novega režima parkiranja
(bočno - prej diagonalno) bistveno poslabšala saj se je hitrost vozil v tranzitu precej dvignila.
Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa 4/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za
sestanek na terenu, na katerem se naj dogovori potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne
prometne varnosti na Kosijevi ulici.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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3. Omejitev prometa po Taborski cesti za tovorni promet
Pobudo je vložil Jože Keber in predlagal, da se na Taborski cesti postavijo dodatni znaki, ki bi
omejili promet težkih tovornjakov. Glavnina njih izvaja dostavo v trgovino Špar na Brodu in se po
taborski cesti ogiba zastoju na Tacenski cesti.
Dogovorjeno je bilo, da g. Keber natančneje opredeli lokacije in vrsto predlaganih prometnih
znakov.

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

Zapisal:
Robert Golavšek

Damijan Volavšek
predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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