Številka: 900-184/2019-4
Datum: 23. 5. 2019
ZAPISNIK
6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL, ki je bila
v sredo, 22. 5. 2019 ob 18.00 uri in
v sredo, 9. 10. 2019 ob 18.00 uri in 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.
Na I. zasedanju, dne 22.5.2019 so bili navzoči člani in članice sveta četrtne skupnosti:
NAVZOČI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar, Tamara Krebelj, Marko Lemaić, Miha Mahkota,
Igor Prodanović, Marija Pušnik, Marija Jožefa Sekulić, Tina Sekulić, Blaž Sašek, Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Rihard Gerbec-opr., Lily Gradišek Kalaković –opr., Žiga Kosi-opr., Ivan
Šček –opr., Branka Marinšek -opr., Sanja Mehmedić–opr.., Mojca Škrinjar-opr.
OSTALI NAVZOČI:

mag. Miran Gajšek - vodjo OUP MU MOL
Janez Cerar – SLS MU MOL
Sanja Rizvič Ljubijankić SLS MU MOL

Na II. zasedanju, dne 9.10.2019 so bili navzoči člani in članice sveta četrtne skupnosti:
NAVZOČI ČLANI SVETA: Rihard Gerbec, Gradišek Kalaković, Žiga Kosi, Tamara Krebelj, Sanja
Mehmedić, Igor Prodanović, Marija Pušnik, Blaž Sašek, Ivan Šček, Mojca Škrinjar, Darja Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Slavko Ilnikar -opr., Marko Lemaić –opr., Miha Mahkota -opr.,
Branka Marinšek –opr, Marija Jožefa Sekulić –opr., Tina Sekulić –opr..
OSTALI NAVZOČI:

Janez Cerar – SLS MU MOL
Sanja Rizvič Ljubijankić SLS MU MOL

PRVO ZASEDANJE, DNE 22.5.2019 OB 18. URI
Sejo je na podlagi sedmega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklicala predsednica
sveta Četrtne skupnosti Šiška ga. Darja Zajc.
Seja se je pričela ob 18. uri v navzočnosti 9 članov sveta. Predsednica sveta je ugotovila, da je svet
sklepčen in lahko prične s sejo.
Predsednica sveta je pozdravila gosta, vodjo oddelka za urbanizem g. Gajška. 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 5. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine
Ljubljana
2. Seznanitev z načrtovanimi urbanističnimi posegi na območju ČS Šiška
3. Dnevi ČS
4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
5. Razno
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠIŠKA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom.
Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine
Ljubljana. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoča dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 1/6:
Svet Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana potrjuje zapisnik 5. seje Sveta Četrtne
skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep 1/6 je bil sprejet.
AD 2.
SEZNANITEV Z NAČRTOVANIMI URBANISTIČNIMI POSEGI NA OBMOČJU ČS ŠIŠKA
Seji je pristopil svetnik g. Sašek.
Predsednica je svetnikom predstavila g. Gajška, vodjo službe za urejanje prostora. Nato mu je predala
besedo. G. Gajšek je svetnikom predstavil področja nameravanih urbanističnih posegov na območju
ČS Šiška. Povedal je, da velja za področje korotanskega naselja leta 2009 sprejet OPN, ki je bil
dopolnjen leta 2010. Prav tako gradnjo na področju Kosez omogoča veljaven OPN. G. Gajšek je
svetnike seznanil, da se bo jeseni pričelo s postopkom sprememb OPN MOL. S tem bodo imeli občani
možnost vlaganja pobud in predlogov za spremembo OPN.
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo. V razpravi so sodelovali: ga. Zajc, g. Ilnikar, g. Sašek,
g. Prodanović. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebno, glede na dejstvo, da postaja severno
področje ČS Šiška najbolj poseljen del Ljubljane z največjo gostoto poselitve, opozoriti župana in
pristojne službe MOL, da je potrebno za to območje izdelati posebno varnostno oceno.
Po zaključeni razpravi je predsednica dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/6:
Svet ČS Šiška se je seznani z načrtovanimi urbanističnimi posegi na območju ČS Šiška.

Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 2/6 je bil sprejet.
AD 3.
DNEVI ČS
V odsotnosti predsednika odbora za šport je program prireditev predstavila predsednica sveta. Svetniki
so se seznanili z bogatim kulturnim in športnim programom:
- Razstava slikarske sekcije Društva upokojencev Na jami; otvoritev 22.5.2019, ob 13 uri, sedež ČS
Šiška, Kebetova 1. Razstava bo odprta do 6.6.2019 vsak delavnik od 9. do 15. ure
- Tečaj rolanja za otroke: ponedeljek, 27.5.2019 in torek, 28.5.2019, ob 17h na kotalkališču Tivoli pri
Mini golfu )
- Balinanje: sreda, 29.5.2019, ob 18. uri na balinišču Ilirija
- Otroški knjižni festival: sobota, 1.6.2019, od 10h do 19h, pred Vodnikovo domačijo
- Kolesarski izlet LJ-Horjul-LJ: ponedeljek, 3.6.2019, ob 18h. Start in zaključek pri kavarni Lokus
- Mladinski rugby turnir: sreda, 5.6.2019, ob 17h na igrišču Panonija
- Rekreacijski tek na 6 km: četrtek, 6.6.2019. Prevzem številk ob 17.30, start ob 18.30, pri Koseškem
bajerju (pred kavarno Lokus).
- Zaključna prireditev: četrtek, 6.6.2019, ob 19.30 v kavarni Lokus
Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo. Ker razprave ni bilo je dala predsednica na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 3/6:
Svet ČS Šiška se je seznani s programom prireditev ob dnevih ČS Šiška.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 3/6 je bil sprejet.
AD 4.
POBUDE IN PREDLOGI SVETNIKOV
Pisne pobude je vložil g. Prodanović.
Svet je razpravljal o njegovi pobudi glede postavitve urbanomatov na postajališčih LPP v Kosezah,
Bratov Učakar in Kneza Koclja. Predsednica je odprla razpravo glede pobude.
Po razpravi je dala predsednica na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 4/6:
Svet ČS Šiška zaproša LPP in MOL OGDP Odsek za promet, da svetu ČS Šiška posredujejo
informacijo kakšni so načrti v zvezi s postavitvijo novih urbanomatov na področju ČS Šiška.
Predvsem kje in kdaj.

Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep 4/6 je bil sprejet.
Svet je razpravljal o pobudi g. Prodanovića glede znižanja cene vozovnic LPP.
Po razpravi, ki je sledila predstavitvi je dala predsednica na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 5/6:
Svet ČS Šiška podpira pobudo.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za so glasovali 3 člani sveta.
Sklep 5/6 ni bil sprejet.
Svet ČS Šiška pobude ni podprl..
Sejo sta zapustila g. Lemaić in ga. Pušnik.
Predsednica je ugotovila, da svet ni več sklepčen zato je zaključila sejo.

DRUGO ZASEDANJE, DNE 9. 10. 2019 OB 18. URI
Nadaljevanje 6. seje Sveta četrtne skupnosti je na podlagi sedmega odstavka 58. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana sklicala predsednica sveta Četrtne skupnosti Šiška ga. Darja Zajc.
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 in predlagala nadaljevanje seje s 4. točko dnevnega reda
»Pobude in predlogi krajanov in članov sveta«, kjer je bila 6. seja zaradi nesklepčnosti prekinjena.
K besedi se je priglasil svetnik g. Prodanović, ki je podal postopkovni predlog, glede obravnave
vloženih pobud. Po razpravi je dala predsednica postopkovni predlog na glasovanje. 3 svetniki so bili
za postopkovni predlog 6 svetnikov je bilo proti postopkovnemu predlogu. Postopkovni predlog ni bil
sprejet.
Nato je svetnica nadaljevala sejo s 4. točko dnevnega reda »Pobude in predlogi krajanov in članov
sveta«

AD 4.
POBUDE IN PREDLOGI SVETNIKOV
Pisne pobude je vložil g. Prodanović.
Svet je razpravljal o njegovi pobudi da se sistem BicikeLJ z najmanj 10 kolesi namesti na vsako
postajališče v ČS Šiška na linijah 5 in 22, kot tudi na vseh ostalih linijah LPP na območju ČS Šiška
Svet se je o pobudi opredeli. Za to, da svet ČS pobudo podpira sta glasovala 2 svetnika, proti je
glasovalo 5 svetnikov.
Nato je svet razpravljal o pobudi g. Prodanovića, da Mestna občina Ljubljana, preneha z namero
gradnje parkirne hiše pod glavno ljubljansko tržnico. Sredstva, ki so namenjena za garažno hišo ( 30
milijonov), nameni za izgradnjo neprofitnih stanovanj na lokaciji LPP. Za LPP pa se najde
primernejša lokacija. Svet se je o pobudi opredeli. Za to, da svet ČS pobudo podpira sta glasovala 2
svetnika, proti je glasovalo 5 svetnikov.

Svetniku g. Prodanoviću je bilo povedano, da je svet ČS pridobil odgovore na njegova vprašanja glede
postavitve semaforja, ter da mu bodo odgovori posredovana po e-pošti.
Nato je svet obravnaval pobude krajanov. Pobudi sta poslala g. Bračko in ga. Kogovšek. Na pobudi je
bil krajanoma že posredovan odgovor.

AD 5.
RAZNO
Ni bilo nobenih predlogov.
S tem je bil dnevni red 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška izčrpan in predsedujoča je zaključila sejo.

Zapisal:
Janez Cerar
Darja Zajc
Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana

