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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek 5. februarja 2015 s pričetkom ob 

18. uri v prostorih MOL MU Službe za lokalno samoupravo (sedež Četrtne skupnosti Šentvid). 

 

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

 

Navzoči člani Sveta: 

Mateja Brus, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Majda Kajzer, Janez Kregar, Aleš Perčič, 

Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek. 

 

Ostali navzoči:  

Robert Golavšek – MOL Služba za lokalno samoupravo. 

 

Izostanek je opravičil: 

Matija Jutraž, Mirta Lučič in Janez Marn. 

 

 

Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov 

 

 

AD 1. 

Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov 

 

Gradivo za obravnavano točko: 'Predlagana prostorska umeščenost začasnega zbirnega centra Brod 

in primer zbirnega centra Povšetova' – pripravila JP Snaga, so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je v uvodu v točko kratko povzel gradivo in člane Sveta seznanil za zaključki sestanka 

28. januarja 2015 v prostorih JP Snaga na Povšetovi ul. na temo Zbirnega centra Brod ter odprl 

razpravo. 

 

V razpravi je bilo ocenjeno, da lokacija začasnega zbirnega centra na Brodu ni primerna zaradi 

močnega nasprotovanja tamkajšnjih prebivalcev.  

Tudi predlagana alternativna lokacija v Stanežičah po mnenju članov Sveta ni primerna. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je predlagana lokacija na Rojah po vseh kriterijih 

najoptimalnejša rešitev. Dejstvo, da MOL ne razpolaga z zemljišči na Rojah, nebi smelo vplivati na 

iskanje dolgoročne rešitve pri umeščanju zbirnega centra na lokacijo, ki bi pritegnila tudi uporabnike 

iz sosednjih četrtnih skupnosti (Šmarna Gora, Posavje, Črnuče…). 

 

Po zaključku razprave, je predsedujoči poudarke razprave strnil v naslednji predlog sklepa 1/1I: 

 



1. Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje delovno skupino v sestavi Jože Sever, Janez 

Kregar, Alojz Hitij in Robert Ivanc, ki določi mikrolokacijo predlaganega zbirnega centra 

komunalnih odpadkov Na Rojah. 

2. Podžupanu MOL ali pa županu se predlaga sestanek na temo umestitve zbirnega centra 

komunalnih odpadkov Na Rojah. 

3. V pomladni številki časopisa se predstavi informacijo o zbirnih centrih ter povabilo k 

ogledu delujočih zbirnih centrov. 

4. Organizira se sestanek predstavnikov civilne iniciative in JP Snaga. 

5. JP Snaga se zaprosi za natančnejšo opredelitev predlagane alternativne umestitve zbirnega 

centra na področju Stanežič. 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 


