
 
 
Številka: 900-285/2015-3                      

Datum:   16. 9. 2015   

                  PREDLOG 

Z A P I S N I K 

 

8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila v torek,  15. 9. 2015 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, Žiga Kosi, Tamara Krebelj, 

Marko Lemaić, Igor Marn, Tomaž Prodan, Marija Jožefa Sekulić, Zorica Šetinc, Pavle Šijanec, Mojca 

Škrinjar, Darja Zajc. 

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar, dr. Nikola Janović Kolenc, Petra Kirn, Miha 

Mahkota, Nina Šušteršič. 

                          

OSTALI NAVZOČI:  Cerar Janez – 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. Predsednica je predlagala razširitev dnevnega reda z novima 

točkam. 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 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška  Mestne občine Ljubljana  

2. Pobude in predlogi svetnikov  

3. Poročilo KMVI 

4. Ugotovitev o prenehanju mandata svetnici ČS 

5. Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost  

6. 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 7. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA, 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom. Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 7. seje Sveta 

Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.  

 

Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/8: 
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Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 7. 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 1/8 je bil sprejet. 

 

AD 2. 

POBUDE IN PREDLOGI SVETNIKOV 

 

Na sejo je pristopil član sveta, g. Tomaž Prodan. 

 

Predsednica sveta je zaprosila člana sveta, g. Marka Lemaića, da na kratko predstavi svojo pobudo.  

 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali g. Rihard Gerbec, ga. Mojca Škrinjar, ga. Darja Zajc.  

 

Članica sveta, ga. Mojca Škrinjar je podala pobudo, da se uredi pločnik na križišču Goriške in 

Černetove, ki je poškodovan zaradi razraslih korenin. 

 

Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep: 

 

PREDLOG SKLEPA  št. 2/8: 

Svet Četrtne skupnosti Šiška se je seznanil s pobudo člana sveta, g. Marka Lemaića glede 

sporazum o izvedbi odpusta dolgov socialno najšibkejšim. 

Svet Četrtne skupnosti Šiška je sprejel sklep, da se krajane obvesti o sporazumu na krajevno 

običajen način.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za je glasovalo 11 čla1ov sveta. 

Sklep 2/8 je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA  št. 3/8: 

Svet Četrtne skupnosti Šiška se je seznanil s pobudo članice sveta, ge. Mojce Škrinjar glede 

uredi pločnik na križišču Goriške in Černetove. 

Svet Četrtne skupnosti Šiška je sprejel sklep, da se pobuda posreduje pristojnim službam MOL, 

da se pločnik sanira.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za je glasovalo 11 čla1ov sveta. 

Sklep 2/8 je bil sprejet. 

 

 

  

 

AD 3. 

POROČILO  KMVI 

 

Poročevalec, Pavle Šijanec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je svet 

seznanil, da je svetnica Nina Šušteršič podala pisno odstopno izjavo. KMVI se je sestala dne 

15.9.2015, proučila odstopno izjavo in pripravila poročilo za svet iz katerega je razvidno, da so 

nastopili razlogi za pričetek postopka za imenovanje nadomestnega člana sveta ČS Šiška. 

 

Po poročilu je predsednica odprla razpravo o poročilu. 

Razprave ni bilo zato je predsedujoča je dala na glasovanje: 
 

PREDLOG SKLEPA št. 4/8: 
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Svet Četrtne skupnosti Šiška se je seznanil s poročilom KMVI. 
 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep 4/8 je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA SVETNICI ČS 

 

Glede na ugotovitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je svet ČS ugotovil, da 

se lahko prične postopek za imenovanje nadomestnega člana Sveta ČS Šiška MOL.  

 

Predsedujoča na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA  št. 5/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šiška MOL je ugotovil:  

Da gospe Nini Šušteršič preneha mandat v Svetu Četrtne skupnosti Šiška, ker je dne 12. 9. 2015 

podala pisno odstopno izjavo. Sklep se posreduje MVK, da prične postopek za imenovanje 

nadomestnega člana Sveta ČS Šiška MOL. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep 5/8 je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

POROČILO ODBORA ZA PROMET, KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN SPLOŠNO 

VARNOST 

 

Na sejo je pristopil član sveta, g. Marko Lemaič. 

Predsednica sveta je zaprosila predsednika odbora, g. Riharda Gerbca, da poda poročilo o delu 

odbora. Po poročilu je sledila razprava v kateri so sodelovali člani sveta:  g. Tomaž Prodan, ga. Mojca 

Škrinjar, ga. Darja Zajc, g. Marko Lemaić, g. Igor Marn, ga. Lily Gradišek Kalaković, g. Rihard 

Gerbec. 

 

Po razpravi je dala predsednica na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA  št. 6/8: 

 

Svet ČS Šiška se je seznanil s poročilom odbora za promet, komunalno infrastrukturo in 

splošno varnost, ter sprejel naslednje sklepe: 

 

Svet ČS Šiška posreduje na MOL odsek za promet predlog, da se na obeh krajih ulice 

Milčinskega namesti prometna znaka prepoved vožnje tovornih vozil in omejitev hitrost 

(Cona 30). Prav tako naj se na uvozi iz Magistrove ulice postavi znak za omejitev hitrosti 

(cona 30), s čimer naj se celotno področje med železniško progo, Magistrovo ulico in ulico 

Milčinskega opredeli kot področje omejene hitrosti - cona 30. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 6/8 je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA  št. 7/8: 

Svet ČS Šiška zaprosi MOL, OU, oddelek za šport in OGDP za informacijo, ali se ob 

prenovi stadiona ŽAK načrtuje tudi prometna ureditev dostopa do štadiona ter prometni 

režim celotnega območja štadiona ter spremljajočih pomožnih športnih objektov, ki zajema 

področje med železniško progo, Magistrovo ulico in ulico Milčinskega. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 7/8 je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA  št 8/8:  

Svet ČS Šiška posreduje na MOL odsek za promet predlog, da se na Obirski ulici zariše 

sredinska črta. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 8/8 je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA  9/8:  

Svet ČS Šiška ne podpira pobude za postavitev količkov za preprečitev parkiranja na 

zelenicah ob garažah v križišču Derčeve in Šišenske. Svet predlaga, da se stanovalci, preko 

upravnika  organizirajo in povežejo s ČS, ki je pripravljena sodelovati pri iskanju 

najustreznejše rešitve problema parkiranja na tem območju. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 9/8 je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA  10/8:  

Svet ČS Šiška MOL odsek za promet pozove, da ponovno odredi namestiev manjkajočega 

količka Pred OŠ Valentina Vodnika na Vodnikovi ulici, ter  postavitev dodatnega količka 

na začetku pločnika, ki bo preprečil dostop z avtomobili na pločnik. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 10/8 je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA  11/8:  

Ulica Draga, med Koseško cesto in Bratov Bezljajev, nima pločnika kar za vse pešce, še 

posebej otroke, pomeni veliko nevarnost. Glede na parkirišče, nasproti gostilnice Avšič, 

postavljeno na zemljišču MOL, bi pri lastniku lokala zaprosili za dovoljenje pri širitvi 

pločnika med lokalom in Marjekovo potjo. Glede pločnika v nadaljevanju ulice Draga proti 

ulici Bratov Bezljajev za enkrat  ne vidimo ustrezne rešitve. Rešitve z grbinami ne 

podpiramo. 
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Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 11/8 je bil sprejet. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA  12/8:  

Svet ČS Šiška ne podpira namestitve grbin na ulici Bratov Bezljajev. Svet predlaga, da se 

pri prehodu za pešce namesti semafor z radarjem, ki bo nastavljen tako, da se bo na 

semaforju vsakič, ko bo vozilo prekoračilo omejitev hitrosti, prižgala rdeča luč.  

 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep 12/8 je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

RAZNO  

 

Predsednica je svetnike seznanila: 

- o poteku razstave »Stara Šiška«, ki je bila odprta od 28.8. do 8.9. v dvorani ČS, Kebetova 1 in je 

bila dobro obiskana, 

- da bo 12. oktobra ob 18h, v sejni sobi ČS Šiška, v sklopu šole zdravja, predavanje »možganski 

fitnes«, 

- da bo 1.10. v sejni sobi ČS Šiška organizirana delavnica o temeljnih postopkih oživljanja s 

prikazom pravilne uporabe defibrilatorja, 

- o pripravah na dogodek ČS zeleni ambasador. 

 

Član sveta Marko Lemaić je svetnike seznanil s potekom javne obravnave o Dopolnjenem osnutku 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj. 

 

 

S tem je bil dnevni red 8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška izčrpan in predsedujoča je sejo zaključila 

ob 19.15 uri. 

 

 

Zapisal: 

Janez Cerar 

 

 

   Darja Zajc 

   Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška 

   Mestne občine Ljubljana 


