
1/4 

 

 

 

 Mestna občina 

Ljubljana 
           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900-110/2013-2 

Datum: 10. junij 2013 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
5. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek, 6. junija 2013, s pričetkom ob 

18.00 uri na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid – prostori SLS Prušnikova 106, Ljubljana-Šentvid 

 

Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

Navzoči člani Sveta: 

Matjaž Briški,  Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Jure 

Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

Ostali navzoči:  

Simona Križanec in Robert Golavšek – oba MOL Služba za lokalno samoupravo. 

 

Izostanek so opravičili: 

Blaž Gregorin, Mirta Lučič, Janez Marn,  

 

 

Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Oblikovanje predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta MOL – 

izvedbeni del 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče ter ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov sveta, 

da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Opozoril je, da se v skladu s 57. členom poslovnika MS MOL, o dnevnem redu izredne seje ne 

razpravlja in ne glasuje ter prešel na prvo točko dnevnega reda. 

 

 

 

AD 1. 

Oblikovanje predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta MOL – izvedbeni del 

 

 

V uvodu je predsedujoči ugotovil, da je Svet o tematiki razpravljal že na nekaj predhodnih sejah in da 

so stališča sveta v največji meri usklajena. Kot dodatni predlog, pa se na pobudo Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, v predlog četrtne skupnosti uvrstijo predlogi za 

spremembo namembnosti zemljišč, na katerih so obstoječa otroška igrišča na območju ČS Šentvid. 

 

Po nekaj pojasnilih in razpravi, je dal na glasovanje predlog sklepa 1/5I: 

 

Predlagajo se naslednje spremembe prostorskega načrta MOL: 

 

1. Komisija podpira predloga ŠD Šentvid, da se enota urejanja ŠE 419 ZS v celoti ali vsaj do meje 

športnih igrišč uvrsti v vrsto rabe BC – ŠPORTNI CENTRI v II. kategorijo ŠPORTNI PARKI.  
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2. Sprememba bi ŠD Šentvid omogočila, da z začasnimi objekti (do izgradnje športne dvorane) 

zagotovi uporabo igrišč neodvisno od vremenskih razmer. 

 

3. Del ŠE – 584 (Med Škofovimi zavodi, vojašnico in obvoznico) se nameni obrtni coni. 

 

4. Predlaga se zmanjšanje površin, na katerih je dovoljeno oglaševanje, saj je Šentvid v samem vrhu 

v obremenjenosti s tovrstnimi sporočili. 

 

5. Glede na izjave predstavnikov MOL v medijih, da se soseska Stanežiče ne bo gradila v 

naslednjih 10 – 15 letih, se predlaga, da se za področje Rugby centra in golf igrišča v Gucljah 

predvidi prostorska ureditev, ki bo omogočila razvoj in delovanje tovrstnega športa. Sprememba 

prostorske ureditve se omeji časovno. 

 

6. Predvideti  vsaj eno gospodarsko cono oz. področja proizvodnih dejavnosti, ki jih sedaj 

veljavni Prostorski načrt praktično ni predvidel, tako, da možnosti za širitev obrti ali 

kakršne koli proizvodne dejavnosti v  ČS Šentvid ni. 

Predlagane logične lokacije  oz. spremembe obstoječe podrobnejše rabe za tovrstno 

dejavnost so: 

- enota urejanja ŠE 518 (v podaljšku  ŠE 752- bivša Metalka); 

- enota urejanja ŠE 618, ŠE 587, ŠE 588 , vzhodno od območja Zavoda svetega 

Stanislava, južno od Vrtnarske ceste);  

 

7. Za zagotavljanje t.i. samooskrbe lokalne skupnosti predlagam zmanjšanje gostote 

stanovanjske pozidave v enotah urejanja:  

- enota urejanja ŠE 584 (Škofovi zavodi) 

- enota urejanja ŠE 677 in ŠE 166 (bivša separacijska jama Stanežiče).  

 

V teh enotah urejanja predlagam spremembo v področja s pretežno eno in dvostanovanjsko 

gradnjo z zelenimi klini, za kmetijsko dejavnost in vrtičkarstvo, ki bi omogočalo 

samooskrbo lokalne skupnosti. Ureditev neke vrste vrtnega predmestja Ljubljane.  Kot 

tehten razlog za tak predlog navajam tudi dejstvo, da je bila ravno pri načrtovanju ŠE 548 

zelo neupoštevano dejstvo iz Strateškega prostorskega načrta MOL, kjer se je spreminjalo 

najkvalitetnejše kmetijsko zemljišče (ki jih danes še kako primanjkuje) v območja 

stanovanj z visoko gostoto zazidave. 

 

 

8. Predvideti nove zelene površine – površine za oddih rekreacijo in šport. 

Pri izdelavi Prostorskega načrta MOL so bile upoštevane le stare obstoječe površine, novih 

pa se kljub povečanju območij za stanovanja ni predvidelo.  

Predlagane lokacije: 

- enota urejanja ŠE 584 (pas ob železniški progi)  

- enota urejanja ŠE 743 (nadaljevanje ŠE 476) 

- enota urejanja ŠE 677 (pas ob brežini pod cesto, ki bi povezoval ŠE 514 in ŠE 

486) 

  

9. otroško igrišče na Prušnikovi ulici 9-15 

Enota urejanja prostora : ŠE-679 

Namenska raba: SScv – pretežno stanovanjske površine 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

10. otroško igrišče Zvezda 1 

Enota urejanja prostora: ŠE-679 
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Namenska raba: SScv – pretežno stanovanjske površine 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

11. otroško igrišče Zvezda 2 

Enota urejanja prostora: ŠE-679 

Namenska raba: SScv – pretežno stanovanjske površine 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

12. otroško igrišče na Selanovem trgu 

Enota urejanja prostora: ŠE-562 

Namenska raba: SSsv – splošne večstanovanjske površine 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

13. otroško igrišče v Stanežičah (pri gasilskem domu) 

Enota urejanja prostora: ŠE-537 

Namenska raba: CDj – območja centralnih dejavnosti za javno upravo 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

14. otroško igrišče v Mednem (pri gasilskem domu) 

Enota urejanja prostora: ŠE-509 

Namenska raba: CDj – območja centralnih dejavnosti za javno upravo 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.   

 

15. otroško igrišče na Ulici Konrada Babnika 

Enota urejanja prostora: ŠE-68 

Namenska raba: SSce –pretežno eno in dvostanovanjske površine 

Predlaga se, da se znotraj enote urejanja za območje otroškega igrišča spremeni namembnost v 

ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport. 

Obrazložitev:  

Četrtna skupnost meni, da je potrebno tovrstne površine zaščititi pred neželenimi posegi.  

 

  

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je ugotovi, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


