Številka: 900-161/2017-4
Datum: 10. 5. 2017
PREDLOG
ZAPISNIK
22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila v torek, 9. 5. 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, Lily Gradišek Kalaković, dr. Nikola Janović Kolenc, Petra Kirn,
Žiga Kosi, Tamara Krebelj, Marko Lemaić, Miha Mahkota, Tomaž Prodan, Marija Jožefa Sekulić, Pavle
Šijanec, Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar– opr., Igor Marn – opr., Ivan Šček– opr., Zorica Šetinc –
opr., Mojca Škrinjar– opr..
OSTALI NAVZOČI:

Cerar Janez –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. Zaradi osebne zadržanosti je predsednica predlagala, spremenjeno
zaporedje obravnavanja točk dnevnega reda. 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 21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana

2. Pobude in predlogi svetnikov
3. Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
4. Evropski teden mobilnosti
5. Obravnava prometne problematike
6. 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 ZAPISNIKA21. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom. Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 21. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 1/22:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 21. 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 1/22 je bil sprejet.
AD 2
POBUDE IN PREDLOGI SVETNIKOV
Na sejo sta pristopila člana sveta, g. Mahkota in g. Prodan.
Pisnih pobud vloženih pred sejo ni bilo.

PREDLOG SKLEPA št. 2/22:
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
INFORMACIJE ZA ČLANE SVETA O TEKOČIH ZADEVAH
Predsednica je povedala, da je bil prvomajski koncert zelo dobro obiskan. Udeležilo se ga je okrog 150 ljudi.
Predsednica je svetnike pozvala, da se udeležijo predavanja INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE, ki bo v
sredo v dvorani na sedežu ČS Šiška, ter SLIKARSKE RAZSTAVE katere otvoritev bo 22.5. ob 13. uri v prav
tako v dvorani na Kebetovi 1.
V nadaljevanju je člane seznanila z vsebino sestanka, ki ga je imela z upravniki v stanovanjskem naselju
Koseze glede fizičnega zaprtja naselja za motorna vozila.
Nato je svetnike seznanila z pobudo, da se ČS Šiška udeleži tekmovanja v veslanju v velikem kanuju, ki bo
27.5.17 na Ljubljanici. Svetniki so se dogovorili, da bodo sestavili ekipo, ki se bo udeležila tekmovanja.
Udeležbo so potrdili g. Kosi, g. Janović, g. Mahkota, g. Gerbec. Dokončen popis tekmovalcev se uskladi do
konca tedna in posreduje organizatorjem tekmovanja.
Prav tako je svetnike pozvala, da formirajo ekipo za udeležbo na tekmovanju v prstometu, ki bo 20.5.17 na
OŠ Franceta Bevka.
Predsednica je svetnike seznanila z odgovorom direktorja ZD Ljubljana, na peticijo krajanov proti ukinitvi
pljučnega rentgena ki predlaga skupni sestanek na katerem bi v celoti predstavil razmere v zdravstvu na
nivoju MOL.
Predsednica je člane seznanila tudi s pobudo občanke s področja terasastih blokov v Kosezah, da se otroci
igrajo na zelenici in jo uničujejo, in z odgovorom na pobudo.
Na koseškem bajerju bo 21.6.2017 prireditev »Pozdrav poletju« in otvoritev Parka Gustava Tönniesa.
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AD 4.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Predsednica je svetnike seznanila, da bo MOL že 16. leto zapored sodeloval pri projektu Evropski teden
mobilnosti, ki izpostavlja pozitivne vplive okolju in zdravju prijaznejših načinov transporta. Glede na dober
lanski odziv MOL predlaga, da se po ČS tudi letos, 22. septembra, na »Dan brez avtomobila« za ves motorni
promet zapre eno cesto v ČS. Nato je odprla razpravo: V razpravi so sodelovali g. Gerbec, g. Mahkota, ga.
Zajc.
Po končani razpravi je dala predsedujoča na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 3/22:
Svet ČS Šiška je sprejel sklep, da naj bo 22. septembra za 1 dan za ves promet zaprta Vodnikova cesta
od križišča z Tugomerjevo ulico do križišča s Šišensko cesto.
V kolikor to ne bo mogoče Svet predlaga, da se za ves promet zapre ulica Pod Hribom od križišča z
ulico Za vasjo do križišča z Vodnikovo cesto.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep 3/22 je bil sprejet.

SKLEP št. 4/22:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana povabi zavod Divja misel, Mladinski četrtni
center Šiška, IPOP, VDC Tončke Hočevar, in vrtce k sodelovanju pri oblikovanju programa
aktivnosti22. septembra na predlaganem območju.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep 4/22 je bil sprejet.

AD 5.
OBRAVNAVA PROMETNE PROBLEMATIKE
Predsednica je zaradi nujnih obveznosti vodenje seje predala podpredsedniku Žigi Kosiju.
Sejo sta zapustili ga. Zajc in ga. Krebelj?
Podpredsednik je predal besedo predsedniku odbora za promet in komunalno infrastrukturo g. Gerbcu. G.
Gerbec je predstavil prispele pobude. Po predstavitvi je podpredsednik odprla razpravo o prometni
problematiki. V razpravi so sodelovali, g. Gerbec, g. Janović, ga. Kirn, g. Kosi, g. Lemaić , g. Mahkota,
g. Prodan, g. Šijanec.
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Po razpravi je dal podpredsednik na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 5/22:
Svet ČS Šiška se je seznanil s poročilom odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno
varnost, ter sprejel naslednje sklepe:
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 5/22 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 6/22:
Svet ČS Šiška posreduje na OGDP pobudo, da se spremeni urnik plačljivega parkiranja na parkirišču
Tivoli. Parkiranje na parkirišču naj bo od 18. ure dalje brezplačno.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 6/22 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 7/22:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana podpira pobudo stanovalcev Kebetove 19-23,
da se na delu Kebetove ulice uredi sprememba prometne ureditve tako, da se omogoči parkiranje vozil.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 7/22 je bil sprejet.

SKLEP št. 8/22:
Svet Četrtne skupnosti Šiška posreduje na OGDP, sklep, da se na Derčevi ulici na križišču z Pavšičevo
ulico postavi semaforiziran prehod za pešce. Semafor naj bo opremljen z radarjem, ki pri prekoračitvi
omejene hitrosti prižge rdečo luč in s tem ustavi promet na Derčevi ulici in odpre prehod za pešce, ne
glede na to ali je pešec prisoten.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 8/22 je bil sprejet.

SKLEP št. 9/22:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, se je seznanil s poročilom o poteku delavnice celostne prometne strategije
MOL.
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Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 čla1ov sveta.
Sklep 9/22 je bil sprejet.

AD 6
RAZNO
Podpredsednik je zaprosil predsednika odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost g. Janovića, da predstavi
program kulturnih prireditev ob dnevih ČS Šiška. Po predstavitvi je g. Kosi predstavil program športnih
prireditev ob dnevih ČS Šiška. Tako so se svetniki so se seznanili z programom in termini izvedbe dnevov ČS
Šiška.
S tem je bil dnevni red 22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška izčrpan in predsedujoča je sejo zaključila ob
19.40 uri.
Zapisal:
Janez Cerar
Darja Zajc
Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana
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