
 

 

Številka: 900-305/2019-2 

Datum: 17. oktober 2019 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

6. seje sveta, ki je bila 15. 10. 2019 , s pričetkom ob 18.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 

106, Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Cilka Cimperman, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta Lučič, Doroteja 

Mlakar, Jože Sever in Damijan Volavšek 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Janez Cedilnik, Blaž Gregorin, Barbar Moškon in Urša Sofranič Bogdanovič. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Razgrnitev prostorskega načrta MOL 

3. Pobude  

 

 

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 povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Razgrnitev prostorskega načrta MOL 

3. Pobude  
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Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 5. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

Povedal je, da je Urša Sofranič predlagala dopolnitev sklepa 13/5 tako, da se v sklep izrecno napiše, da 

se enaka povezava naredi tudi za Stanežiče. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki z dopolnitvijo, da se na koncu sklepa 13/5 doda stavek: 

"Enaka povezava - osvetljena pešpot, se zagotovi tudi za Stanežiče" 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Razgrnitev prostorskega načrta MOL 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da javna razgrnitev poteka do 20. oktobra 2019 in spomnil 

na dogovore 5. seje Sveta: 

 

1. Strokovna služba članom Sveta z e-pošto posreduje povezavo na spletno stran, kjer so razgrnjeni 

prostorski dokumenti   

(posredovano) 

2. Člani Sveta do vključno 10. oktobra oblikujejo morebitne predloge za spremembo prostorskega 

načrta in te posredujejo na sedež ČS Šentvid  

(ni bilo predlogov) 

3. Na podlagi prejetih predlogov bo Matjaž Briški oblikoval predlog sklepa (sprememb OPN MOL), 

ki ga bo Svet obravnaval na 6. seji, ki bo sklicana v torek 15. 10. 2019. 

 

 

Glede na to, da člani Sveta niso posredovali predlogov, je g. Briški predlagal, da se ponovno pregleda 

že vložene pobude Sveta ČS Šentvid in izloči aktualne in se jih oblikuje v nov predlog sprememb 

prostorskih načrtov. 
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Predsedujoči je odprl razpravo. 

V razpravi je bilo izpostavljeno, da na področju ČS Šentvid praktično ni con namenjenih obrti oziroma 

proizvodnji. 

 

 

Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji sklep 3/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Matjaža Briškega, da pregleda predloge sprememb 

prostorskih načrtov vloženih v preteklosti in izloči aktualne ter jih v sodelovanju s strokovno 

službo oblikuje v Predlog sprememb prostorskih načrtov Mestne občine Ljubljana. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

G. Keber je zahteval, da se v zapisniku navede, da se je glasovanja vzdržal, ker ne pozna vsebine 

predloga, ki bo posredovan  Oddelku za urejanje prostora. 

 

 

 

AD 3. 

Pobude 

 

 

 

1. Marinovševa cesta 

 

 

V uvodu je predsedujoči povedal, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zaprosil za 

mnenje Sveta ČS glede predlagane prometne ureditve na Marinovševi cesti. 

 

Predlog ureditve so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja s predlagano prometno ureditvijo na Marinovševi 

cesti. 

 

  

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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2. Ureditev ulice Štula med Štularjevo in ul. Pregnancev 

 

Pobudo je podal Jože Sever. 

Po kratki obrazložitvi, je predsedujoči odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/6: 

 

Svet ČS Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da se na 

delu ulice Štula med Štularjevo ulico in ulico Pregnancev uredi hodnik za pešce. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Poročilo s sestanka glede uporabe pritličnih prostorov Kosijeva 1, 3 

 

Predsedujoči je besedo predal g. Hitiju, ki je sklical sestanek. 

 

G. Hitij je povedal, da so povabljeni pozdravili idejo in izrazili pripravljenost za sodelovanje. 

Izpostavljena je bila potreba po vključitvi poklicnega strokovnjaka za pripravo razstave. 

Predlagano je bilo tudi, da se vsaj del stroškov izvedbe projekta krije iz zbranih donacij. 

 

V nadaljevanju je g. Briški seznanil navzoče z načrtom ureditve malega prostora in omenil, da je 

želja, da se tudi velik prostor opremi na način, ki bo omogočal pripravo razstave. 

 

Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji dogovor - sklep 6/6: 

 

Do torka, 22. oktobra 2019 se pripravi skica in ponudba za potrebna dela za ureditev 

prostorov Kosijeva1, 3 - pritličje, ki se jih posreduje Službi za lokalno samoupravo MU 

MOL v potrditev. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da bo strokovna exkurzija na Dunaj v soboto, 9. novembra 

2019. Podrobnejše informacije bodo posredovane v kratkem. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


