Številka: 900-256/2017-4
Datum: 13. 9. 2017
ZAPISNIK
24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila v torek, 12. 9. 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, Matjaž Slavko Ilnikar, dr. Nikola
Janović Kolenc, Žiga Kosi, Tamara Krebelj, Tomaž Prodan, Marija Jožefa Sekulić, Ivan Šček, Pavle Šijanec,
Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Petra Kirn– opr, Marko Lemaić,- opr., Miha Mahkota– opr., Igor Marn,– opr.,
Zorica Šetinc– opr., Mojca Škrinjar– opr..
OSTALI NAVZOČI:

Sanja Rizvič Ljubijankić, Cerar Janez –oba SLS MU MOL.

Seja se je pričela ob 18. uri v navzočnosti 11 članov sveta. Predsednica sveta je ugotovila, da je svet sklepčen
in lahko prične s sejo.
Predsednica sveta je pozdravila navzoče. Predstavila je dnevni red seje. Nato je odprla razpravo o
predlaganem dnevnem redu. Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča na glasovanje naslednji predlog
DNEVNEGA REDA SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
2. Pobude in predlogi svetnikov
3. Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
4. Razno
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom. Predsedujoča je odprla razpravo o zapisniku 23. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA št. 1/24:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 23. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep 1/24 je bil sprejet.

AD 2
POBUDE IN PREDLOGI SVETNIKOV
Predsednica sveta je svetnike seznanila z odgovori na pobude:
- odložen gradben stroji v naselju Koseze je bil odstranjen,
- živa meja ob gorenjski progi je bila obrezana 11. in 12. julija,
- Oddelek za Kulturo je posredoval informacijo o izkopavanjih na Podutiški cesti
Pisnih pobud vloženih pred sejo ni bilo. Na seji so pobude podali: ga. Zajc, g. Kosi in g. Gerbec. G. Zajc je
podala pobudo za postavitev prometnega znaka ob uvozu v Mostec, ki bo udeležence v prometu opozarjal, da
se nahajajo na neprednostni površini. G. Kosi je predlagal, da se odredi odvoz divjega kosovnega odlagališča
na ulici Pod hribom. G. Gerbec je predlagal obrez grmovnic na kolesarski stezi na Drenikovi cesti.
PREDLOG SKLEPA št. 2/24:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana se je seznanil z odgovori na pobude svetnikov.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep 2/24 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 3/24:
Svet ČS Šiška daje pobudo, da se na križišču poti parc. št. 1051/5 k.o. Zg. Šiška in parc. št. 1897/6 k.o.
Zg. Šiška-cesta v Mostec, na poti parc. št. 1051/5 k.o. Zg. Šiška postavi znak STOP nimaš prednosti.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep 3/24 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 4/24:
Svet ČS Šiška daje pobudo, da se odredi odvoz odloženega kosovnega materiala na ulici Pod hribom
nasproti hišne številke 42.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep 4/24 je bil sprejet.
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AD 3
INFORMACIJE ZA ČLANE SVETA O TEKOČIH ZADEVAH
Predsedujoča je svetnike seznanila
-

1. s potekom priprav na ETM 22.9. 2017,
2. s problematiko sanacije Šišenske ulice,
3. s problematiko parkiranja ob ZD Šiška,
4. s sežiganjem nevarnih odpadkov - opravljen je bil inšpekcijski ogled,
5. z ukrepi za umiritev kolesarskega prometa na povezovalni poti Koseze-Podutiška,
6. z izsledki prvih meritev prekomernega hrupa- Livarna Litostroj
7. s potekom akcije naj blok 2017 – SPL je prijavil ZA LETO 2017 2 objekta s področja ČS ŠIŠKA::
blok na Malgajevi in blok na Frankopanski,
8. s pobudo za postavitev igral v naselju Koseze,
9. s terminskim planom razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb OPN MOL: 24.10.-27.11.javna razgrnitev na sedežih ČS; 20.11.do 23.11 javne razprave na Gospodarskem razstavišču
10. z dopisom TD Koseze za postavitev elektro priključka ob koseškem bajerju,
11. da je končana ureditev ploščadi pred stolpnico C-106,
12. s pobudo, da se v ČS za krajane organizira izobraževanje – predavanje o organiziranju zaščite v
primeru elementarnih nesreč

Nato je predsedujoča odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: g. Gerbec, g. Ilnikar, g. Šijanec, g. Kosi, ga.
Zajc. Po razpravi je dala predsedujoča na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 5/24:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana je v zvezi s sklepom upravnega odbora TD
Koseze, ki se nanaša na zgraditev električnega priključka pri koseškem bajerju mnenja, da ČS Šiška
ne more biti investitor priključka. Svet predlaga, da priključek naroči TD Koseze. Svet ČS Šiška je v
tem primeru TD Koseze pripravljen nuditi pomoč pri pridobivanju soglasij kakor tudi, sicer omejeno,
finančno pomoč v kolikor bi do realizacije projekta prišlo.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 čla1ov sveta.
Sklep 5/24 je bil sprejet.

AD 4
RAZNO
Predsedujoči je svetnike seznanil s predvidenimi datumi naslednjih sej sveta ČS Šiška. Predvideni termini so
26. septembra,
10. oktobra
14. novembra
28. novembra
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S tem je bil dnevni red 24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška izčrpan in predsedujoča je sejo zaključila ob
19.40 uri.
Zapisal:
Janez Cerar
predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana
Darja Zajc
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