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 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: 900-159/2015-2 

Datum: 4. maj 2015 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

 

 

5. seje sveta, ki je bila 14. maja 2015 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Službe za lokalno 

samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana. 

 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Mateja Brus, Alojz Hitij, , Matija Jutraž, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja 

Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnić, Robert Golavšek – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK SO  OPRAVIČILI:  

Blaž Gregorin, Maja Kajzer in Aleš Perčič 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Prostorski načrt MOL 

4. Ukinitev statusa pravne osebe četrtnih skupnostim MOL 

5. Pobude občanov 

 

 

Seja se je snemala. 

 

 

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

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

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.  

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Prostorski načrt MOL 

4. Ukinitev statusa pravne osebe četrtnih skupnostim MOL 

5. Pobude občanov 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
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ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo zato je dal na glasovanje predlog sklepa 5/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 2. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani Sveta niso vložili nobene pobude in zaključil točko. 

 

 

 

 

AD 3. 

Prostorski načrt MOL 

 

Na 4. seji Sveta je bilo dogovorjeno, da člani Sveta individualno pregledajo predlagane spremembe 

prostorskih načrtov MOL in morebitne pripombe posredujejo na sedež ČS Šentvid. 

Dodatno jim je bilo posredovano po elektronski pošti izpis pobud Sveta ČS Šentvid in odgovorov 

nanje ter gradivo, ki ga je pripravil g. Matjaž Briški. 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko ugotovil, da člani Sveta niso posredovali pobud in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje ugotovitveni sklep 5/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid nima pripomb na predlagane spremembe in dopolnitve občinskega 

prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del.  

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o pobudi krajanke iz Dvora v zvezi s predpisanim 

OPPN-62 Dvor. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke in ocenjuje da je upravičena, 

zato Oddelku za urejanje prostora predlaga, da na enoti urejanja ŠE – 599 umakne zahtevo za 

izdelavo OPPN, za enoto urejanja pa uveljavi enake zahteve, kot veljajo na sosednji enoti 

urejanja ŠE-695. 

 

V kolikor obstajajo zakonski ali drugi pravni razlogi za uveljavitev omenjenega OPPN, Svet 

Četrtne skupnosti Šentvid prosi za utemeljitev in pojasnilo. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 4. 

Ukinitev statusa pravne osebe četrtnih skupnostim MOL 

 

Z gradivom za sejo so člani Sveta prejeli tudi pismo podžupana MOL g. Dejana Crneka v katerem ta 

prosi, da se sveti četrtnih skupnosti opredelijo od spremembe pravnega statusa četrtnih skupnosti – 

ukinitev statusa pravne osebe. 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil vsebino pisma in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ne soglaša z ukinitvijo statusa pravne osebe za četrtne 

skupnosti MOL dokler niso predstavljeni vsi predlogi sprememb statuta MOL, ki se nanašajo 

na četrtne skupnosti in bo o njih glasoval Mestni svet MOL. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

Pobude občanov 

 

 

1. Kategorizacija ceste v Stanežičah 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 
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Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/6 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanov. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, da 

javno pot – cesto  do stanovanjskih hiš Stanežiče 3a do 3m uvrsti v načrt vzdrževanja 

javnih prometnih površin. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Zeleni pas - pritožba 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/7 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Iniciativnega odbora. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je sporno zemljišče v prostorskih načrtih 

MOL opredeljeno kot rekreacijska površina, zato Oddelku za ravnanje z nepremičninami 

predlaga, da začne s postopki za odkup zemljišča, kar bo omogočilo krajanom nemoteno 

rabo sprehajalne poti, MOL pa ustrezno vzdrževanje rekreacijskih površin. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Umiritev / upočasnitev prometa v naselju MEDNO 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 5/8 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana in jo v celoti podpira. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in  promet predlaga da izvede vse v pobudi predlagane 

ukrepe. 

Mestnemu redarstvu Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da na omenjenem odseku 

redno izvaja nadzor hitrosti motornih vozil. 

 

 

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 ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


