Številka: 900-8/2019-4
Datum: 21. 2. 2019
ZAPISNIK
3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila v sredo, 20. 2. 2019 ob 18.00 uri, na sedežu
Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.
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, Branka Marinšek, Igor Prodanović, Marija Pušnik, Marija Jožefa Sekulić, Blaž Sašek,
Ivan Šček, Mojca Škrinjar, Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar–opr., Miha Mahkota -opr., Sanja Mehmedić-opr.,
Tina Sekulić–opr..
OSTALI NAVZOČI:

Janez Cerar – SLS MU MOL
Sanja Rizvič Ljubijankić – 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. 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 2. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine
Ljubljana
2. Ustanovitev delovnih teles sveta ČS in določitev delokrogov (Odbor za kulturo, Odbor za socialne
zadeve in varstvo okolja, Odbor za promet, Odbor za šport)

3. Izvolitev članov delovnih teles sveta ČS
4. Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2018
– poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in
podprogramov,
– poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
– poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
5. Obravnava:
– predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2019
– registra tveganj ČS Šiška
6. Pobude in predlogi svetnikov
7. 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 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom.
Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine
Ljubljana. Podana je bila pripomba, da se dopisnik dopolni s pobudo svetnika Prodanovića, da so med
zasedanjem sej sveta ČS v dvorani izobešene zastave.
Nato je predsedujoča dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 1/3:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 2. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 1/3 je bil sprejet.

AD 2.
USTANOVITEV DELOVNIH TELES SVETA ČS IN DOLOČITEV DELOKROGOV
Predsednica sveta je uvodoma predlagala, da svet ustanovi delovna telesa sveta, določi delovno
področje teles in sestavo delovnih teles sveta. Predlagala je, da svet kot delavna telesa sveta ustanovi
odbore. Nato je odprla razpravo. V razpravi so sodelovali svetniki: Mojca Škrinjar, Rihard Gerbec,
Branka Marinšek, Petra Kirn, Darja Zajc.
Po razpravi je dala predsednica na glasovanje:
PREDLOG SKLEP št. 2/3:
Svet Četrtne skupnosti Šiška ustanovi:
ODBOR ZA KULTURO:
Odbor ima 3 člane in ga sestavljajo člani sveta. Vodi ga predsednik Odbora.
Delovno področje: povezovanje s kulturnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami za
izvedbo programa kulturnih prireditev ČS in oblikovanje predlogov za izvedbo posameznega projekta,
skrb za izvedbo posameznega projekta, načrtovanje potrebnih sredstev za izvedbo posameznega
projekta
PREDLOG SKLEP št. 3/3:
Svet Četrtne skupnosti Šiška ustanovi:
ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN SOCIALNE ZADEVE:
Odbor ima 5 članov in ga sestavljajo člani sveta. Vodi ga predsednik Odbora.

Delovno področje: spremljanje posegov v okolje in prostor na območju ČS Šiška; evidentiranje črnih
odlagališč na območju ČS Šiška, koordinacija akcij čiščenja okolja, motiviranje prebivalstva za ločeno
zbiranje odpadkov. povezovanje z činitelji, ki se ukvarjajo z okoljem, spremljanje socialne in druge
problematike starostno različne populacije, oblikovanje predlogov za izvedbo posameznega projekta,
skrb za izvedbo posameznega projekta, načrtovanje potrebnih sredstev za izvedbo posameznih
projektov.
PREDLOG SKLEP št. 4/3:
Svet Četrtne skupnosti Šiška ustanovi:
ODBOR ZA PROMET:
Odbor ima 3 člane in ga sestavljajo člani sveta. Vodi ga predsednik Odbora.
Delovno področje: oblikovanje predlogov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in kakovosti
prometnic v ČS Šiška, sodelovanje pri projektih MOL za urejanje mirujočega prometa na območju ČS
Šiška, sodelovanje z redarsko službo MOL in policijsko postajo Šiška.
PREDLOG SKLEP št. 5/3:
Svet Četrtne skupnosti Šiška ustanovi:
ODBOR ZA ŠPORT:
Odbor ima 3 člane in ga sestavljajo člani sveta. Vodi ga predsednik Odbora.
Delovno področje: povezovanje s športnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in
oblikovanje predlogov za izvedbo programa športnih in rekreativnih prireditev ČS, skrb za izvedbo
posameznega projekta, načrtovanje potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta
Predsednica je pozvala, da se o vseh predlogih sklepov glasuje sočasno.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za je glasovalo 11 članov sveta.
Sklepi 2/3, 3/3, 4/3 in 5/3 so bili sprejeti.

AD 3.
IZVOLITEV ČLANOV DELOVNIH TELES SVETA ČS
Seji sta pristopila ga. Kalakovič in g. Šček. Predsednica sveta je prebrala predloge sestave delovnih
teles sveta. Nato je odprla razpravo. Razprave ni bilo. Predsednica je svetnike je pozvala, da se o vseh
predlogih sklepov glasuje sočasno. Nato je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 6/3:
Za člane ODBORA ZA KULTURO se izvolijo:
1. Blaž Sašek,
predsednik
2. Marko Lemaić
član
3. Tina Sekulić,
članica
PREDLOG SKLEPA št. 7/3:
Za člane ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN SOCIALNE ZADEVE se izvolijo:
1. Sanja Mehmedić,
predsednica
2. Mojca Škrinjar,
,
članica
3. Igor Prodanović,
član
4. Lily Gradišek Kalakovič
članica
5. Branka Marinšek
članica

PREDLOG SKLEPA št. 8/3:
Za člane ODBORA ZA PROMET se izvolijo:
1. Rihard Gerbec,
predsednik
2. Matjaž Slavko Ilnikar,
član
3. Tamara Krebelj,
članica
PREDLOG SKLEPA št. 9/3:
Za člane ODBORA ZA ŠPORT se izvolijo:
1. Žiga Kosi,
predsednik
2. Miha Mahkota,
član
3. Ivan Šček,
član
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklepi 6/3, 7/3, 8/3 in 9/3 so bili sprejeti.

AD 4.
OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ČS ŠIŠKA ZA LETO 2018
Člani sveta so gradivo za to točko prejeli skupaj s sklicem seje. Predsednica je odprla razpravo po
gradivih.
Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje naslednje sklepe:
PREDLOG SKLEPA št.. 10/3:
Svet četrtne skupnosti Šiška je sprejel Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ČS Šiška za leto
2018.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep 10/3 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 11/3:
Svet četrtne skupnosti Šiška je sprejel Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS za leto 2018.
Svet ČS pooblašča predsednico, da v skladu z navodilom pristojnega oddelka za finance in
računovodstvo posreduje poročilo o realizaciji finančnega načrta oddelku za finance in
računovodstvo.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep 11/3 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12/3:
Svet četrtne skupnosti Šiška je sprejel Poslovno poročilo ČS Šiška za leto 2018.

Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep 12/3 je bil sprejet.

AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA IZVRŠEVANJE FN ČS ŠIŠKA
Gradivo so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. Predsednica je prisotne seznanila z obsegom sredstev
s katerimi razpolaga ČS Šiška v letu 2019. Svetnikom je predstavila program dela sveta ČS s
pregledom razporeditev sredstev po posameznih področjih. Svetnike je seznanila tudi s tveganji s
katerimi se lahko sooči pri izvedbi programov ČS. Nato je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoča na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 13/3:
Svet ČS Šiška je sprejel izvedbeni načrta za izvrševanje FN ČS ŠIŠKA za leto 2019.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep 13/3 je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 14/3:
Svet ČS Šiška je sprejel register tveganj ČS Šiška za leto 2019.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep 14/3 je bil sprejet.

AD 6.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA
Predsedujoča je podala odgovore na vložene pobude svetnika g. Prodanovića. Zaprosila ga je, da svojo
pobudo za sklic skupne seje s sveti ČS Dravlje in ČS Šentvid dopolni z gradivom iz katerega bo
razvidno o čem naj bi se na sestanku razpravljalo, da se bo svet lahko do pobude opredelil.
Nadalje mu je podala odgovor na pobudo, ki jo je vložil glede sklepa o Koseški cesti. Svetnik je bil z
odgovorom zadovoljen.
Predsedujoča je svetnike seznanila z odgovori OUP, na vprašanja stanovalcev Celovških dvorov, ki se
nanašajo na gradnjo dveh stolpnic na križišču Celovške in Rakuševe ceste. Pobudo je v imenu
stanovalcev vložila svetnica ga. Godec. Odgovore se posreduje svetnici ge. Godec, da jih posreduje
stanovalcem.
Svet je obravnaval tudi pobudo g. Prodanovića glede izobešanja zastav ob zasedanju sveta ČS Šiška.
Predsednica je svetnike seznanila z razlago SODMS glede izobešanja zastav ob zasedanju sveta ČS.
Nato se je razvila razprava v kateri so sodelovali: ga. Škrinjar, g. Kosi, g. Lemaić, ga. Marinšek, ga.
Kirn, g. Prodanović, ga. Darja Zajc.
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje,

PREDLOG SKLEPA št. 15/3:
Ob zasedanju sveta ČS Šiška se v prostoru zasedanja izobesijo Evropska, Državna in
Ljubljanska zastava.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za so glasovali 4 člani sveta.
Sklep 15/3 je bil sprejet.

AD 7.
RAZNO
Predsednica je odprla obravnavo o treh nalogah za leto 2019 za katere svet želi, da bi se realiziral e v
letu 2019. Svetniki so se s predlaganimi nalogami strinjali. Nato je predsednica svetnike pozvala, da
podajo predloge prioritetnih nalog za obdobje 2018-2022. Svetniki so se dogovorili, da bodo predloge
posredovali pisarni ČS.
Predsednica je svetnike seznanila z akcijo naj blok 2019 in jih pozvala, da posredujejo svoje predloge
na elektronski naslov pisarne ČS.
Svetniki so obravnavali problematiko košev za smeti v naselju Koseze. Podana je bila pobuda, da
odbor za okolje naveže stik z OŠ Koseze in jim posreduje pobudo, da šola v učni program umesti
projekt osveščanja učencev glede lepega okolja, glede ločevanja odpadkov in okoljske problematike.
Predsednica je svetnike seznanila da letos obeležujemo 200 letnico smrti Valentina Vodnika in podala
pobudo, da odbor za kulturo pripravi predlog izvedbe dogodka v zvezi s tem.
Dnevni red 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška je bil s tem izčrpan in predsedujoča je sejo zaključila
ob 20.00 uri.

Zapisal:
Janez Cerar

Darja Zajc
Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana

