Številka: 900-107/2017-4
Datum: 29. 3. 2017
PREDLOG
ZAPISNIK
21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila v torek, 28. 3. 2017 ob 18.00 uri. Seja je potekala na
sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1.
Sejo je na podlagi sedmega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklicala predsednica sveta
Četrtne skupnosti Šiška ga. Darja Zajc.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Rihard Gerbec, Žiga Kosi, Petra Kirn, Marko Lemaić, Miha Mahkota, Igor
Marn, Marija Jožefa Sekulić, Zorica Šetinc, Pavle Šijanec, Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar– opr., dr. Nikola Janović Kolenc– opr., Lily Gradišek
Kalaković– opr., Tamara Krebelj– opr., Tomaž Prodan– opr., Ivan Šček– opr., Mojca Škrinjar– opr..
OSTALI NAVZOČI: Jana Kus-Veenviliet – life artemis, Igor Kejžar, Franc Nadler – predstavnika civilne
iniciative za ulico Draga, Sanja Rizvič Ljubijankić, Cerar Janez –oba SLS MU MOL.
Seja se je pričela ob 18. uri v navzočnosti 10 članov sveta. Predsednica sveta je ugotovila, da je svet sklepčen
in lahko prične s sejo.
Predsednica sveta je pozdravila navzoče. Nato je odprla razpravo o predlaganem dnevnem redu. Razprave ni
bilo, zato je dala predsednica na glasovanje naslednji predlog
DNEVNEGA REDA SEJE:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
2. Predstavitev projekta o tujerodnih vrstah – gostja ga. Jana Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis, ki je
partner pri projektu LIFE ARTEMIS.
3. Obravnava prometne problematike
4. Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
5. Razno
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA20. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom. Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 20. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 1/21:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 20. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 1/21 je bil sprejet.
AD 2
PREDSTAVITEV PROJEKTA O TUJERODNIH VRSTAH

Predsednica je povabila vabljeno gostjo go. Jano Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis, ki je partner pri
projektu LIFE ARTEMIS da svetnikom predstavi projekt in namen obiska. Ga. Veenvliet je svetnikom
pojasnila, da si zavod skupaj z gozdarskim inštitutom Slovenije prizadeva za zgodnje odkrivanje in
obveščanje o pojavu novih tujerodnih rastlin. Gre za 4 letni projekt, ki bo zaključen v letu 2020. S projektom
bi radi seznanili prebivalce ČS Šiška, ker bo akcija potekala tudi v krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski
hrib. Osveščenost prebivalstva pa je za uspeh akcije bistvenega pomena.
Nato je predsednica odprla razpravo. V razpravi so sodelovali, g. Gerbec, g. Kosi, g. Lemaič, ga. Zajc.
Predsednica je svetnike seznanila tudi z akcijo mestne uprave in javnih podjetij o odstranjevanju japonskega
dresnika ob potoku Pržanec, ki bo potekala 1. aprila 2017 med 10. in 13. uro. Zbirno mesto je ob 10. uri ob
Koseškem bajerju pri fitnes napravah. Svetnike je povabila, da se akciji pridružijo.
Po razpravi so se svetniki dogovorili, da bo zavod Simbioza organiziral predavanje o nevarnosti in
prepoznavanju tujerodnih rastlin, na sedežu ČS Šiška , Kebetova 1, 10. maja ob 18.. uri.
Nato se je predsednica g. Jani Kus Veenvliet zahvalila za obisk in gostja je zapustila sejo.
Predsednica je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/21:
Svet ČS Šiška se je seznanil s projektom odstranjevanja tujerodnih vrst .
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 2/21 je bil sprejet.
AD 3
OBRAVNAVA PROMETNE PROBLEMATIKE
Predsednica je pozdravila prisotna gosta g. Kejžarja in g. Nadlerja, ki sta se seje udeležila kot predstavnika
civilne iniciative za vzpostavitev dvosmernega prometa na ulici Draga. Nato je predala besedo g. Kejžarju, da
svetnikom predstavi probleme s katerimi se srečujejo prebivalci po uvedbi enosmernega prometa na ulici
Draga. G. Nadler je je izčrpno predstavil probleme, ki so nastali ob spremenjenem prometnem režimu na ulici
Draga in posledice, ki jih zaradi spremenjenega prometnega režima občutijo prebivalci Vrščajeve, Žigonove,
Kmečke poti, Marjekove poti, Laknerjeve ulice, ulice Bratov Bezlajev in širšega območja. Poudaril je, da so
nastali problemi tako veliki, da iniciativa zahteva takojšnje vzpostavitev prvotnega stanja, to je uvedbo
dvosmernega prometa na ulici Draga in to še pred sklicem sestanka župana s prebivalci, ki je napovedan za
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12. April. Zaradi nedomišljenega ukrepa je prizadetih 1000 prebivalcev. Poudaril je tudi, da civilna iniciativa
nima sogovornika na strani MOL. Kljub temu, da so že 26.11.2016 zahtevali, da se vzpostavi stari prometni
režim MOL vztraja na stališču proti stanovalcem, češ, da naj se v vmesnem času ugotovi ali obstajajo
prednosti uvedbe enosmernega prometa, ki pa jih, kot ugotavlja civilna iniciativa ni, so samo slabosti, na kar
že ves čas opozarjajo a se jih vztrajno ignorira. Pozval je svetnike ČS Šiška, da podprejo prizadevanja civilne
iniciative.
Nato je predsednica predala besedo g. Nadleju. G. Nadler je povedal, da je civilna iniciativa pristopila k
zbiranju podpisov krajanov. Pridobili so podpise 146 krajanov in 3 hiš, iz neposredno prizadetega ožjega
območja ulice Draga, ki so vsi za vzpostavitev prejšnjega stanja, tj, da se na ulica Draga vzpostavi dvosmerni
promet kakor je od njenega nastanka vseskozi tudi veljal. Zbrani podpisi predstavljajo 70% vseh stanovalcev
prizadetega območja. Tudi on je izpostavil težavo, da MOL ne komunicira s civilno iniciativo. Zavzel se je
tudi, da na tem območju ne bi bilo nobenih enosmernih cest. Ob koncu je apeliral na svetnike, da se svet ČS
zavzame za stališča civilne iniciative.
Po poročilih se je predsednica zahvalila gostoma za poročila. Za tem sta gosta zapustila sejo.
Nato je predsednica odprla razpravo o prometni problematiki. Razprava je potekala tudi o Hotimirovi ulici in
ulici Pod Hribom. V razpravi so sodelovali, g. Gerbec, g. Kosi, g. Šijanec, g. Lemaič, ga. Sekulič in ga. Zajc.
G. Šijanec je povedal, da je zasledil, da je na Podpeški ulici že nameščen semafor na katerem se ob
prekoračitvi hitrosti prižge rdeča luč. Tudi on se je zavzel, da bi se takšen semafor postavil na ulici pod
Hribom, grbine pa naj se odstranijo.
Po razpravi je dala predsednica na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 3/21:
Svet ČS Šiška predlaga MOL OGDP odseku za promet, da se takoj vzpostavi dvosmerni promet na
ulici Draga.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 3/21 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 4/21:
Svet ČS Šiška posreduje na OGDP sklep, da se ob ureditvi Hotimirove ulice odstranijo grbine na
križišču s Smrekarjevo ulico in na križišču z Obirsko ulico. Na Hotimirovi ulici naj ne bo nobenih
grbin.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 4/21 je bil sprejet.

SKLEP št. 5/21:
Svet ČS Šiška posreduje na OGDP sklep, da se ob ureditvi Hotimirove ulice zarišejo prehodi za pešce v
križišču z Runkovo ulico, v križišču z ulico Zofke Kvedrove, v križišču z Kebetovo ulico, v križišču z
ulico Majde Vrhovnikove, v križišču z Česnikovo ulico in v križišču z Obirsko ulico.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 5/21 je bil sprejet.
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SKLEP št. 6/21:
Svet ČS Šiška posreduje na OGDP sklep, da se ob ureditvi Hotimirove ulice na vseh prečenjih ulice
poglobijo robniki, da se na ta način omogoči varen prehod invalidom in osebam z vozički.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 6/21 je bil sprejet.

SKLEP št. 7/21:
Svet ČS Šiška posreduje na OGDP sklep, da se Na ulici Pod Hribom odstrani vseh 9 grbin. Grbine naj
se nadomestijo z 2 semaforjema, na katerih se ob prekoračitvi hitrosti prižge rdeča luč oz. v kolikor to
ni mogoče, naj se vsaka druga grbina odstrani, obstoječe grbine pa naj se nadomestijo z montažnimi
nizkimi gumastimi ovirami.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 7/21 je bil sprejet.

AD 4.
INFORMACIJE ZA ČLANE SVETA O TEKOČIH ZADEVAH
Predsednica sveta je člane seznanila z vsebino sestanka predsednikov svetov ČS in podžupanom MOL,
katerega gostiteljica je bila ČS Šiška.
Člani sveta so se seznanili s potekom in zaključki sestanka s stanovalci in upravniki naselja terasastih blokov
v Kosezah.
Svetnik g. Žiga Kosi je svetnike seznanil z zahvalo gasilcev, ki so jo objavili na oglasnem panoju pred
gasilskim domom. Svetnike je tudi pozval, naj organizacijskemu odboru dnevov ČS kar čim preje posredujejo
predloge aktivnosti, ki naj bi se izvajale, da odbor nebi imel težav pri naročanju reklamnega materiala.
AD 5
RAZNO
Predsednica je svetnike seznanila z možnostjo izvedbe tradicionalnega prvomajskega koncerta. Svetniki so
podprli organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta godbe na pihala.
S tem je bil dnevni red 21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška izčrpan in predsedujoča je sejo zaključila ob
19.30 uri.
Zapisal:
Janez Cerar
Darja Zajc
Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana
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