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Z A P I S N I K
14. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v sredo 21. oktobra 2009 s
pričetkom ob 16:30 uri v prostorih MOL MU Službe za lokalno samoupravo (sedež Četrtne
skupnosti Šentvid).
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi
vodil.
Navzoči člani Sveta:
Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Janez Jemec, Brane Kopač, Janez Kregar, Jožica Papež,
Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič.
Ostali navzoči:
Zoran Janković – Župan MOL, Ana Potočnik ter Marko Veber – MOL MU Odd. za predšolsko
vzgojo in izobraževanje(OPVI), Simona Remih – MOL MU Odd. za ravnanje z
nepremičninami(ORN), Irena Razpotnik ter Peter Skušek – MOL MU Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet(OGDP), Marko Kolenc – MOL MU Odd. za šport(OŠ),
Vojko Grünfeld, Robert Golavšek ter Ines Eberl – MOL MU Služba za lokalno
samoupravo(SLS).
Izostanek so opravičili:
Igor Povše in Zvonimir Urbančič.
Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom:

1. Odprta vprašanja in problematika v Četrtni skupnosti Šentvid
a. Vzgojnovarstveni zavod vrtec Šentvid (zagotovitev zadostnih kapacitet)
b. Trgovski center Merkur, novo križišče nad Šentviškim tunelom in šestpasovnica
ob Guncljah
c. Rekonstrukcija Prušnikove ceste
d. Rekonstrukcija Taborske ceste
e. Trgovska oskrba prebivalcev ČS-nova trgovina
f. Izgradnja športne dvorane ŠD Šentvid
g. Ureditev Ceste na Poljane
h. Parkiranje v Plemljevi ulici

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče. Ugotovil je da je navzočih 11 od 15 članov
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom.
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Povedal je, da so člani Sveta v razpravi na 15. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
(21.7.2009) ugotovili, da se problematika na področju Četrtne skupnosti Šentvid ne razrešuje
v skladu s pričakovanji, zato je bil sprejet dogovor, da se o najbolj perečih problemih
pogovori z Županom MOL v upanju, da bo to vendarle premaknilo stvari z mrtve točke. Temu
je sledilo povabilo Županu na delovno srečanje. V sredini septembra je na sedež Četrtne
skupnosti Šentvid prispel pisni odgovor na teme, ki so bile predlagane kot delovno gradivo za
razgovor z Županom. Svet Četrtne skupnosti Šentvid je ocenil, da odgovori niso zadovoljivi in
Župana ponovno povabil na delovno srečanje.
V nadaljevanju je povedal, da se je Župan opravičil zaradi manjše zamude in predlagal, da
se seja kljub temu prične. Glede na to, da večina članov Sveta ne pozna gostov, je te prosil,
da se predstavijo.

AD 1.

Odprta vprašanja in problematika v Četrtni skupnosti Šentvid

a) Vzgojnovarstveni zavod vrtec Šentvid (zagotovitev zadostnih kapacitet)
Problematiko je orisal g. Franc Florjančič. Pozdravil je razmišljanja zapisana v pisnem
odgovoru na predlagane tematike, vendar je opozoril, da načrtovani proračun za leto 2010
ne predvideva tovrstnih aktivnosti z izjemo izgradnje prizidka za enoto Mravljinček na Brodu.
Povedal je tudi, da podobne odgovore v zvezi z dokupom zemljišč za enoto Sapramiška, kot
je tisti zapisan v pisnem odgovoru, v Šentvidu beremo in poslušamo že več kot 10 let.
G. Veber je v odgovoru povedal, da se OPVI zaveda problematike enote Sapramiška in da je
bilo že več neuspešnih zahtev s strani oddelka za odkup potrebnih zemljišč. Oddelek si bo
še naprej prizadeval v tej smeri, vendar sredstev za odkup v proračunu 2010 ni
zagotovljenih. Odkup prostorov Merkurja ne pride v poštev ravno zaradi premajhnih zunanjih
površin vrtca.
Za enoto Mravljinček je bil dosežen dogovor z upravno enoto, da bo možna izgradnje
prizidka 6 enot v okviru obstoječih prostorskih aktov, tako, da je za leto 2010 načrtovan
razpis za projektiranje objekta.
Pri adaptaciji prostorov na Kosijevi 1 se zatika pri izdaji gradbenega dovoljenje, se pa
računa, da bo to mogoče razrešiti do konca leta. Glede na to, da bo adaptacija prostorov
financirana iz donacij, torej mimo proračuna, bo možno začeti z deli takoj ko bo pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
Župan g. Zoran Janković je na to temo dodal, da je bil v preteklih treh letih zagotovljen
prostor za 2473 otrok oziroma 732 oddelkov. Z izgradnjo novih kapacitet se nadaljuje, so pa
ravnatelji vrtcev dobili za nalogo, da poskušajo pridobiti v okolici vrtca stanovanja, ki bi se jih
lahko preuredilo za potrebe vrtcev. Namen MOL je da to problematiko deloma razrešuje tudi
s podelitvijo koncesij. Računa se, da bo imela Ljubljana v dveh letih zadostne kapacitete za
vse ljubljanske otroke. Poleg tega se pripravljajo tudi spremembe pravilnika, ki ureja sprejem
otrok v vrtce na način, ki bo dajal večjo težo stalnemu prebivališču.
O razmerah v okolici enote Sapramiška je bila obveščena tako mestna kot tudi republiška
inšpekcija.
V kolikor bi članom Sveta Četrtne skupnosti Šentvid uspelo doseči dogovor za odkup
potrebnih zemljišč, je obljubil, da bodo sredstva za odkup zagotovljena.
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Ga. Simona Remih je povedala, da je lastnik zemljišč pokojen in da na sodišču teče
zapuščinska razprava. Dodatno odkup otežujejo tudi številne služnostne pravice na
zemljiščih, ki jih bo seveda potrebno urediti.

b) Trgovski center Merkur, novo križišče nad Šentviškim tunelom in šestpasovnica ob
Guncljah
Problematiko je na kratko orisal g. Polajnar.
G. Skušek (OGDP) je povedal, da se po zagotovilih Direkcije za ceste RS pričakuje, da bo s
prihodnjim letom začel odkup potrebnih zemljišč za ureditev Celovške med "Galantom" in
"Metalko", temu pa bo sledila sama realizacija rekonstrukcije tega dela Celovške ceste.
Križišče pri TC Merkur je sestavni del tega projekta.
G. Verbič je opozoril na številne pobude, tudi kot prioritene naloge ČS v letu 2007, Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid, da bi se v križiščih pri "Galantu" in "Jelenu" dodala še rumena
puščica za zavijanje levo, vendar do realizacije še do danes ni prišlo.
Odgovorjeno je bilo, da je Celovška cesta v pristojnosti države in zato mora ta dati ustrezno
soglasje.

c) Rekonstrukcija Prušnikove ceste
G. Polajnar je povedal, da je bil projekt za rekonstrukcijo Prušnikove ulice narejen že l. 2002,
vendar je takrat Svet Četrtne skupnosti Šentvid zavrnil zamisel, da bi se po Prušnikovi
speljala proga MPP št. 7, projekt pa je z modifikacijo (postajališča se spremenijo v dodatna
parkirna mesta) potrdil. V delu Prušnikove je bila rekonstrukcija narejena, nato se je projekt
ustavil.
G. Skušek je povedal da je še v letošnjem letu predvideno, da se uredijo trije prehodi za
pešce (pred šolo, vrtcem in trgovino), pred šolo pa se uredi tudi izogibavališče za šolski
avtobus.
G. Florjančič je opozoril, da Prušnikova ulica ni zgolj neka lokalna cesta, temveč je centralna
os življenja Šentvida. Zato delni posegi niso zadostni. Potrebna bi bila rekonstrukcija ulice v
celotni dolžini ulice.
V odgovoru je bilo povedano, da je usmeritev MOL, da ne začenja projektov rekonstrukcije
ceste, dokler se ne rekonstruirajo tudi komunalni vodi v telesu ceste.

d) Rekonstrukcija Taborske ceste
G. Verbič je opisal problematiko Taborske ceste, staro že več kot 20 let. Projekt je bil narejen
že leta 1988 vendar se je zaradi nepripravljenosti lastnikov potrebnih zemljišč ustavil. V
vmesnem času so se lastniki zamenjali, zemlja prodala, vendar se MOL ni pojavila kot
interesent za odkup vsaj dela parcel potrebnih za izvedbo projekta. Konec leta 2008 je bila
investitorjem novih stanovanjskih objektov posredovana ponudba z odkup s strani MOL MU
ORN, vendar se od tedaj ni zgodilo nič.
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Ga. Remih je povedala, da na ponudbo ORN, po opozorilu, da je na zemljišču hipoteka, od
dopisa ni bilo.
Predlagano je bilo, da Svet Četrtne skupnosti Šentvid poskusi stopiti v stik z investitorjem in
pridobiti informacije zakaj se odkup ne realizira.

e) Trgovska oskrba prebivalcev ČS-nova trgovina
Problematiko je opisal g. Verbič, ki je kot idealno rešitev predlagal odkup zemljišč nasproti
obstoječe trgovine Mercator na Brodu (preko Taborske c.), kjer naj se postavi sodoben
trgovski center, prostori sedanje trgovine pa pridejo v upravljanje MOL.
Župan g. Zoran Janković je povedal, da se v Tacnu, tako za mostom čez Savo predvideva
gradnja sodobnega trgovinskega centra v sklopu katerega bo tudi garaža P&R. Glede na to,
da je razdalja od sedanje trgovine na Brodu manj kot kilometer, ni smiselno razmišljati o še
enem trgovinskem centru.
Menjava zemljišča za grajeno stavbo ni realna.

f) Izgradnja športne dvorane ŠD Šentvid
Tematiko je na kratko opisal g. Florjančič. Povedal je, da je glavna skrb Športnega društva
Šentvid ustrezna opredelitev področja v okviru Izvedbenega prostorskega načrta MOL, ki go
omogočila tako graditev dvorane, kot tudi dopolnilne, s športom povezane dejavnosti.
Župan g. Zoran Jankovič je povedal, da v kolikor ima ŠD Šentvid investitorja, je MOL
pripravljen prispevati tudi zemljišče. Sama opredelitev športnega območja v okviru IPN MOL
pa nebi smela biti problematična. Predhodno tega podatka ni mogoče pridobiti, bo pa na
razpolago ob ponovni razgrnitvi predloga IPN MOL.

g) Ureditev Ceste na Poljane
G. Polajnar je povedal, da Cesta na Poljane že dolgo služi kot obvoznica preko Stegen proti
mestu. Izgrajena je bila kot izrazito lokalna cesta za dovoz do stanovanjskih hiš v tem delu in
nikakor ni kos prometu, ki se dejansko odvija po njej. Nujno bi jo bilo razširiti ali pa za promet
usposobiti sedaj makadamsko cesto preko polja za stanovanjskimi hišami.
Morda rešitev predstavlja načrtovana cesta, ki povezuje Stegne in Škofove zavode, v
vsakem primeru pa je potrebno poiskati tudi kratkoročne rešitve.
G. Skušek je povedal, da je MOL naletel na hude odpore v poskusu za odkup potrebnih
zemljišč, da bi se Cesta na Poljane lahko uredila. Morda bi lahko kratkoročno rešili problem z
ureditvijo enosmernega prometa. Svet Četrtne skupnosti Šentvid je pozval, da posreduje
predlog v katero smer naj bi se odvijal promet.
Predlagal je tudi, da se počaka do razgrnitve IPN MOL in se glede na to išče nadaljnje
rešitve.
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h) Parkiranje v Plemljevi ulici
G. Polajnar je povedal, da si Svet Četrtne skupnosti Šentvid prizadeva za ureditev parkiranja
in zaščito pešcev, zlasti otrok na poti v šolo, prizadeva že od samega začetka delovanja
Veletržnice v kompleksu Metalke. Svet Četrtne skupnosti Šentvid ni nikoli pristal na to, da se
prometna ureditev odloži na čas, ko se bo Veletržnica preselila na ustreznejšo lokacijo, saj
bo prostore v vsakem primeru zasedla neka druga dejavnost.

Predsednik se je zahvalil gostom za udeležbo in posredovane odgovore, ugotovil, da je
dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 18:25 uri.

Zapisal:
Robert Golavšek

Bogomir Polajnar
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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