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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid 
tel: 01 512 46 07   fax: 01 512 06 81 

e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si 

  
Številka: 900-280/2009-2 
Datum: 18. januar 2010 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 7. januarja 2010 v prostorih MOL Službe 
za lokalno samoupravo Prušnikova 106, s pričetkom ob 18. uri. 
 
Sejo je sklical predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Janez Jemec, Janez Kregar, Bogomir Polajnar, 
Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL Služba za lokalno samoupravo. 
 
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 
Mojca Vadnjal in Igor Povše. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 
4. Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana 
5. Stališča in pripombe sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter 

prejete odgovore  
6. Pobude občanov 

 
 
V uvodu je predsedujoči pozdravil navzoče, ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov sveta, 
da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani sveta 
prejeli s sklicem seje. 
 
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje predlagani dnevni red: 
 

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 
4. Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine 

Ljubljana 
5. Stališča in pripombe sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter 

prejete odgovore  
6. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 1. 
Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 
Predsedujoči je ugotovil, da do začetka seje ni bilo vložene nobene pobude članov sveta, 
zato je zaključil s točko. 
 
 
 

AD 2. 
Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid 

 
 
Predlog zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 
 
K predlogu ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 19/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 18. seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 3. 
Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 

 
Predsedujoči je v uvodu v točko člane sveta seznanil z obvezo sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid da do konca januarja posreduje poročilo o posredovanju informacij javnega značaja. 
 
Glede na to, da v letu 2009 svet ni prejel tovrstnih zahtevkov, je predlagal da svet glasuje o 
naslednjem ugotovitvenem sklepu: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v letu 2009 ni prejel nobenega zahtevka o 
posredovanju informacij javnega značaja. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so na podlagi 100. člena Zakona o javnih 
financah, predstojniki proračunskih uporabnikov odgovorni za vzpostavitev in delovanje 
ustreznega sistema finančnega poslovanja  in za vzpostavitev kontrol ter notranjega 
revidiranja. Prav tako 10. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega revidiranja javnih financ določa, da so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti 
notranje revidiranje svojega poslovanja na način, ki zagotavlja njegovo ustreznost in 
smotrnost.  
 
Zgoraj omenjena določila veljajo tudi za četrtne skupnosti v MOL, ki so pravne osebe in 
neposredni proračunski uporabniki. 
 
Za zagotovitev zgoraj omenjenih zakonskih obvez je Župan izdal Pravilnik o delovanju 
Službe za notranjo revizijo, ki v 3. členu določa, da Služba za notranjo revizijo (SNR) lahko 
deluje kot skupna služba tudi za proračunske uporabnike katerih ustanoviteljica je MOL in 
katerih pristojni organi med drugimi tudi svet četrtne skupnosti MOL podpišejo z županom 
dogovor k pristopu k SNR. 
Predlog sporazuma so člani sveta sprejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je predlagani način najbolj racionalna rešitev za zadostitev 
zakonskim določbam, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 19/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Dogovor o pristopu k Službi za notranjo 
revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana. 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
Stališča in pripombe sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter prejete 

odgovore 
 
V uvodu je predsedujoči spomnil, da je bilo članom sveta že  pred časom z elektronsko pošto 
posredovan pripomoček za ogled razgrnjenih prostorskih aktov na spletu. 
 
Kot gradivo za sejo  so člani sveta prejeli sestavljanko prvotnih pripomb (maj 2008), ki so jim 
bili dodani odgovoru Oddelka za urejanje prostora MOL. 
  
Predlagal je, da se pregleda odgovore in se do njih opredeli, za tem pa morda doda še nove 
pripombe na zadnjo različico razgrnjenih prostorskih aktov. 
 
 
Predlagana so bila naslednja stališča oziroma pripombe: 
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I. Stanežiče – Dvor 
 
Staneški trg 
 
ŠE-236 parcela K.o. Stanežiče št. 84/1 
 
Predlog: 
Parkirni prostor pred gasilskim domom v Stanežičah (K.o. Stanežiče parcela 84/1 v lasti MOL ŠE-236) rezervira za 
trg/središče vasi tako da se namembnost spremeni v POD - druge prometne površine namenjene površinam trgov, nabrežij, 
ploščadi. 
 
 
Obrazložitev: 

V naravi je parkirišče, ki ga gasilci uporabljajo za uvoz in izvoz iz gasilskega doma, servisiranje opreme, usposabljanje 
gasilcev za posredovanje  pri naravnih nesrečah. Prav tako pa se ta prostor uporablja kot družabno-prireditveni prostor, kjer 
se stanovalci naselja Stanežiče srečujejo na kulturnih in zabavnih prireditvah. Je tudi edino igrišče otrok stanovalcev  
Stanežič. Želimo zadržati dosedanji edinstven sociološki način druženja, ki ga ne bo nadomestila nobena predvidena 
rekreacijsko/parkovna ali kakršnakoli druga predvidena površina v novem naselju. 
 
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
2. Sprememba parkirnega prostora pred gasilskim domom v Stanežičah v površine za trg. 
2. Pripomba se upošteva. 
2. Območje gasilskega doma in parkirnega prostora se skladno z usmeritvami Oddelka za zaščito in reševanje MOL 
opredelijo z namensko rabo CDJ, v sklopu katere je možno urejati tudi odprte površine - trg. 

 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
V pregledu grafičnih gradiv je bilo ugotovljeno, da karta 2 ni skladna s karto 3. 
Predlagamo, da se območje urejanja zariše po parcelni meni parcele K.o. Stanežiče 
84/1. 
 

 
 
Ceste 
 
ŠE-2 (K.o. Stanežiče parcela št. 993/4) 
 
Predlog: 
Sprememba vrste rabe: 
PC - površine cest: so namenjene za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja cestnega prometa     ALI 
POG - površine za mirujoči promet: so namenjene stalnemu ali občasnemu parkiranju oz. garažiranju 
 
Obrazložitev: 
Navedena parcela je delno namenjena za razširitev javne ceste-dostopa do dveh stanovanjskih hiš (Stanežiče 7/c in 7/d) in se konča v slepo 
ulico; da bi se omogočilo interventnim in komunalnim vozilom obračanje, je nujno razširiti križišče pri uvozu na dovozno pot do 
stanovanjskih hiš Stanežiče 7/e, 7/f in 7/g; Zato naj se namembnost parcele spremeni in nameni za površino ceste.  
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
4. Zaradi možnosti obračanja interventnih in komunalnih vozil želi ČS spremembo rabe v PC ali POG. 
4.Pripomba se ne upošteva. 
4. Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Pripomba se nahaja na zavarovanem območju. 

 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Po vedenju Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je Zakon  izrecno dovoljuje 
infrastrukturne in transportne objekte.  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid stoji na stališču, da gre zgolj za legalizacijo 
obstoječega stanja saj je obračališče nujno zaradi zagotavljanja javnih služb 
stanovanjskim objektom na tem območju (odvoz komunalnih odpadkov, gasilska 
služba, dostava kurilnega olja…) 
 



 5 

 
 
Nova stanovanjska soseska: 
 
Enote urejanja ŠE-215 in ŠE-166 – vse parcele 
 
Predlog: 

Briše se tip zazidave AV, BV in C 
 
Obrazložitev: 
Navedeni tip zazidave ne ustreza navedenemu faktorju izrabe FI=1,2 max niti ne navedeni dovoljeni višini do P+2 max. 
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
5. ČS nasprotuje tipu zazidave (AV, BV, C) za EUP ŠE-215 in ŠE-166 (OPPN Stanežiče). 
 
5. Pripomba se ne upošteva. 
5. Tipi zazidave (V) predlagani za črtanje omogočajo dopustno etažnost iz usmeritev OPPN in ustrezajo strateškim 
usmeritvam, ki v Stanežičah načrtujejo stanovanjsko zazidavo različnih tipologij srednjih in višjih gostot. 
 
 
1. ČS za soseski Stanežiče in Škofovi zavodi predlaga znižanje FI v soseskah in spremembo tipologije v gradnjo 
stanovanjskih hiš. 
1. Pripomba se ne upošteva. 
1. Soseska Stanežiče ima določene faktorje izkoriščenosti v skladu z izvedenim natečajem, za sosesko Škofovi zavodi pa so se 
izvedle Posebne strokovne podlage, ki so prav tako določile faktorje izkoriščenosti, le te ne presegajo vrednosti FI=1,2 ki je 
obenem tudi priporočena vrednost Prostorskega reda Slovenije za stanovanjska območja. 

 
 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid želi, da se v prostorskih načrtih opredelijo merila in 
kriteriji, ki bodo garantirali, da bo nova soseska v Stanežičah prijazna tako do sedanjih 
kot tudi novih prebivalcev. 
 

 
 
Predlog: 
Komisija predlaga, da načrtovalci nove soseske Stanežiče v svoje načrte vključijo tudi povezavo (peš in/ali kolesarske poti) z 
gozdnim zaledjem in sicer: 
 
 ŠE-163 – vse parcele  se namembnost spremeni v ZS (enako kot ŠE-183) 
 
Obrazložitev: 

Ker je ŠE-163 popolnoma v enakem področju in z enakimi omejitvami kot ŠE-183 (pod daljnovodom) naj tudi zanj veljajo 
isti ureditveni pogoji – ZS; pogoj, naveden pri ŠE-183 (v območju treba je urediti zelene površine tako, da bodo zagotovljeni 
prehodi v naravno zaledje Upoštevati je treba obstoječi daljnovod. Upoštevati je treba načrtovani daljnovod.), je to mogoče 
le, če se tak prehod omogoči preko ŠE-163. 
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
7. Pobuda za spremembo namenske rabe ŠE-163 v ZS. 
7. Pripomba se ne upošteva. 
7. Zaradi lege območja pod daljnovodom je možnost rabe ZS omejena, zato nove širitve površin ZS poleg že predvidenih, 
niso predvidene. 

 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je dolgoročno potrebno načrtovati 
prestavitev daljnovoda v zemljo, s čimer se odprejo nove (predlagane) možnosti rabe 
zemljišča. 
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II. Skip 
 
ŠE-132 – vse parcele 
 
Predlog: 
Obstoječ predlog BD 
I-faktor izrabe (največ): 1,2 
Fz-faktor zazidanosti (največ):30% 
FZP-faktor odprtih zelenih površin (najmanj): 40% 
Višina: do 10m 
Oznaka priključevanja na  prometne infrastrukturo: zagotoviti preko tega območja dostop do ŠE-135 
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
10a. Sprememba rabe v 15,00 m pasu ŠE-2 ob ŠE-132 iz G v ZS za izvedbo dovozne poti do območja Športnega centra 
Gunclje. 
10a. Pripomba se upošteva. 
10. a. Območje ZS se razširi v ŠE-2 tako da se omogoči izvedba poti. 

 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da gre za manipulacijo predloga dopolnitve IPN. 
V vseh pogovorih in dogovorih, kot tudi obravnavah prostorskega načrta za območje 
sedanjega Merkurja je Svet Četrtne skupnosti Šentvid zagovarjal, da bi moral 
investitor zagotoviti na območju trgovine brezplačno parkiranje za uporabnike 
smučišča na Šentviškem hribu ter seveda dostop do smučišča. Predlagana rešitev – 
dostop na smučišče iz Rovšnikove ulice, ni ustrezna in ne rešuje navedenih 
problemov, istočasno pa posega v obstoječe objekte, zato se z njo ne strinjamo. 

 
 
III. Športni park Šentvid (ŠD Šentvid) 
 
Komisija ugotavlja, da so bila stališča Sveta ČS Šentvid upoštevana.  
 
Predlog: 
Vrsta rabe: se spremeni iz ZS - površine za rekreacijo in šport 87. člen odloka v BC - športni centri – 86. člen odloka IPN). 
 
Usmeritve:  V območju se predvidi ureditev večnamenske športne dvorane v športnem centru, kjer bodo dopustne tudi 
upravne in storitvene dejavnosti, vezane na program v območju. 
Upoštevati je treba obstoječi primarni kanalizacijski vod. Upoštevati je treba obstoječi daljnovod. 
 
Obrazložitev: 
V Športno-rekreacijskem centru Športnega društva Šentvid ob Bokalovi ulici, ki meri po površini 32.400 m2 so v I. fazi 
zgrajena letna igrišča za rokomet, košarko, tenis in odbojko, kar zadošča za poletno sezono. V II. fazi gradnje bo osrednji 
objekt večnamenska dvorana za različne dejavnosti vezane na program območja. Po realizaciji celotne zasnove objektov (tudi  
tribune za zunanja igrišča) se bo območje uvrščalo med večje športne centre na mestnem območju Ljubljane. Z zaokrožitvijo 
programov bo to največja športna ponudba na tem področju. 
Sprememba uvrstitve v namensko rabo po 86. členu Osnutka Odloka, BC – športni centri je s tem utemeljena in daje podlago 
v dopustnost posegov v prostor. 
 
GLEJ TUDI PRILOGO 2! 

 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
11. sprememba rabe iz ZS v BC za Športni park Šentvid ob Bokalovi ulici. 
11.Pripomba se ne upošteva. 
11. Strategija športa v vsaki ČS zahteva 5 odprtih otokov športa, v sklopu upoštevanja tega določila se za Športni park 
Šentvid ohranja raba ZS. 
 
19. Sprememba rabe OPPN Žibert iz ZS v BC. 
19. Pripomba se delno upošteva. 
19.Strategija športa v vsaki ČS zahteva 5 odprtih otokov športa, v sklopu upoštevanja tega določila se za Športni park 
Šentvid ohranja raba ZS, del območja kjer je predvidena gradnja športne dvorane pa se opredeli z namensko rabo BC. 
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Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se celotno območje Športno 
rekreacijskega centra ŠD Šentvid – Ljubljana (zemljišča, vpisana v k.o. Šentvid nad 
Ljubljano, parc. št. 984/1, 985, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 992/2, 1000/6, 1000/15 in 
1000/16 – skupna površina cca 32.400 m2) uvrsti v vrsto rabe BC – ŠPORTNI CENTRI V 
II. kategorijo (ŠPORTNI PARKI), kamor glede na površino ter sedanjo in bodočo 
dejavnost vsekakor spada (stran 37-42 Obrazložitve IPN); 
 
2. Ob tem predlagamo še razširitev tega območja BC še na zemljišča parc. št. 1000/1, 
1000/13, 1000/10  in 1000/2, kar bo omogočalo celovito ureditev BC ŠPORTNI CENTER 
ŠENTVI z ustreznim številom in obsegom parkirnih in zelenih parkovni površin; 
 
3. Hkrati predlagamo, da se Bokalova ulica na skrajnem zahodnem delo ŠRC ztapre in 
nameni izključno za p9otrebe novega BC ŠPORTNI CENTER ŠENTVID (dovoz do 
stanovanj, objektov zahodno od ŠRC je mogoč preko ustreznejše javne ceste 
(Arharjeva cesta, Na Trati, …) 
 
4. Glede na predvideno gradnjo večnamenske športne dovrane v športnem centru, 
kjer bodo dopustne tudi upravne in storitvene dejavnosti, predlagana predpisana 
višinba ni zadostna za predvidene potrebe športnih dejavnosti in predlagamo višino 
objektov v skladu s potrebemi večnamenske športne dvorane s prostori tudi za 
upravne in storitvene dejavnosti v skladu s podrobnejšo namensko rabo BC; 
 
5. OPPN 28: CELOVŠA – AVTOSALON : EUP ŠE 475 posega na območje ŠRS ŠD 
Šentvid  na delu parc. št. 984/1 in 985 (dovozna pot) kar onemogoča  celovito izrabo 
zemljišča ŠRC oziroma BC, zato predlagamo, da se uredi enovit uvoz in izvoz in 
območja CDD na Cesto Andreja Bitenca. 
 
Obrazložitev: 
V Športno-rekreacijskem centru ŠD Šentvid ob Bokalovi ulici, ki meri po površini cca 
32.400 m2, so bila v I. fazi zgrajena letna igrišča za rokomet, košarko , tenis in 
odbojko, kar društvu zadošča za poletno sezono. V II. fazi gradnje bo srednji objekt 
večnamenska športna dvorana s prostori tudi različne upravne in storitvene 
dejavnosti, vezane na program območja. Po realizaciji celotne zasnove objektov (tudi 
tribune za zunanja igrišča) se bo območje uvrščalo med večje športne centre na 
mestnem območju Ljubljane. Z zaokrožitvijo programov bo to največja  športna 
ponudba na tem območju. Sprememba uvrstitve celotnega območja v namensko rabo 
BC-športni centri in sprejem tudi ostalih pripomb je s tem utemeljena in daje podlago 
za dopustnost posegov v prostor. 

 
IV.  Škofovi zavodi 
 
ŠE-159 
 
V okviru soseske Škofovi zavodi je potrebno predvideti tudi območja za ureditev centralnih dejavnosti, saj ni računati, da bo 
Šentvid (ožji pomen) zmogel servisirati tako velik prirast prebivalstva.  
Istočasno je potrebno zagotoviti ustrezne povezave, ki bodo omogočile zlitje nove soseske in starega jedra Šentvida.  
Predvidena povezava, ki predvideva razširitev ul. Bratov Komelj kot napajalne žile za novo naselje je izredno problematična, 
saj v zasnovi zahteva rušenje številnih stanovanjskih objektov, tudi takšnih, ki so pridobili gradbeno dovoljenje komaj leto 
nazaj. 
Predlagamo, da se ta povezava nadomesti s povezavo preko sedanje Vrtnarske ceste, ki se jo s podvozom pod železniško 
progo poveže mimo pokopališča s Prušnikovo ulico do Celovške ceste in z novo cesto ob železniški progi na Arkovo ulico ter 
naprej na Kosmačevo cesto. 
Ob tem je potrebno predvideti tudi dva nova lokalna centra (pred trgovino Mercator in pred Ljudskim domom). 
 
 
GLEJ TUDI PRILOGO 3! 

 
ODGOVOR MOL OUP: 
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12. ČS opozarja, da je potrebno v območju Škofovi zavodi predvideti ureditev centralnih dejavnosti in zagotovitev ustreznih 
prometnih povezav. 
12. Pripomba je že upoštevana. 
12. V območju Škofovi zavodi je ureditev centralnih dejavnosti in zagotovitev ustreznih prometnih povezav v IPN MOL že 
predvidena. 

 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
V prvotnem predlogu je Svet Četrtne skupnosti Šentvid ponudil kot možno alternativo 
nerazumni planirani povezavi skozi hiše severno od Ceste na Poljane povezavo preko 
Vrtnarske ulice. Žal ugotavljamo, da je ponujen predlog enako nerazumen kot prvotni, 
ker še potencira prvotni razlog nasprotovanja – delitev obstoječih zaokroženih enot 
poselitve z nerazumno velikim obsegom rušitev, ki jih zahteva, po našem mnenju 
veliko predimenzionirana prometna povezava skozi stari center Šentvida, ki bi 
generirala tudi tranzitni promet skozi center Šentvida na Celovško cesto. Zato tej 
prometni povezavi odločno nasprotujemo. 
 
Svet ne nasprotuje navezavi novega naselja Škofovi zavodi s centrom Šentvida, 
vendar s peš in/ali kolesarsko potjo, ki se lahko izvede s posodobitvijo obstoječih 
povezav. 
 
Navezava Škofovih zavodov na prometno infrastrukturo je mogoča z prilagoditvijo 
obstoječih (tudi makadamskih poti) in z izgradnjo že davno načrtovanega podvoza pod 
železniško progo pri TC Mercator. 
 

 
 
V. Male Vižmarje – Dom ostarelih 
 
ŠE-127 in ŠE-133 
 
Predlog: 
Parcele št. 1509/2, 1508/1, 1508/2,  1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6 in 1507 K.o. Vižmarje (ŠE-133) se izvzamejo iz območja 
in dodajo območju ŠE-127, da se na njih omogoči izgradnja Doma starejših občanov. 
 
Obrazložitev: 
Četrtna skupnost Ljubljana-Šentvid ima 12.000 prebivalcev. Kot vsi kraji v Sloveniji ima tudi Šentvid velik procent starejše 
populacije krajanov. Zato je že pred leti krajevna skupnost izrazila potrebo po domu za starejše občane. Ker prostorski plan 
leta 1996 ni vključil naše potrebe po lokaciji za tak objekt, predlagam, da sedaj, ko se postavljajo novi prostorski plani  to 
našo potrebo vključimo v ta projekt. 
 
Od vseh teh možnih lokacij najbolj izstopa z največ prednosti lokacija,ki je skoraj v centru Šentvida  - to je prostor bivše 
žganjarne Zaletel. 
 
Da je ta prostor-lokacija postal najbolj zanimiv je več razlogov: 
 
1. Bivša Zaletelova žganjarna že 20 let propada. Vzrok temu je nesporazum med lastniki. 
    Tudi v prihodnosti ni videti nobenih projektov s strani lastnikov. Zato mislim, da bi v         
     projektu kot ga navajam našli skupni imenovalec z lastniki in ta prostor prodali        
     investitorju, ki bi bil pripravljen izpeljati ta projekt. 
 
2. Ima idealno lego  - je skoraj v centru Šentvida; blizu je Zdravstveni dom.  
 
3. Lokacija ima možnost dveh dovozov na objekt. To je iz Prušnikove in Tacenske ceste. 
    Taka možnost je za dom starejših občanov velika prednost. 
 
4. V neposredni bližini je park s spomenikom padlim talcem med drugo svetovno vojno. Ta  
     park, bi se zelo lepo vključil v ta projekt. 
 
5. Dovozna cesta je dovolj pretočna, da bi prenesla vso obremenitev tega doma. 
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6. Lokacija je v predelu, kjer je dostop do doma iz vseh bližnjih križišč najbolj idealen. 
 
7. Bivalni pogoji v severnem delu te pozicije so dobesedno idealni za bivanje starejših ljudi. 
 
8. V ta projekt, bi se moralo vključiti tudi zemljišče domačije Šetina. 
 
V grobi ocenitvi naj bi bilo zemljišče veliko približno 3.700 m. Pri upoštevanju vseh meril za izgradnjo na tem območju, bi 
lahko dobili stavbo veliko 4.500 m. To pa je kar primerna velikost za dom starejših občanov.  
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
13. ČS predlaga območje ŠE-127, prostor bivše žganjarne Zaletel + zemljišče domačije Šetina za lokacijo novega doma za 
stare. 
13. Pripomba je že upoštevana. 
13. ŠE-127 je opredeljeno z namensko rabo CU, kjer je dopustna gradnja domov za ostarele. 

 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid želi, da se predlagani prostor rezervira izključno za 
potrebe izgradnje doma starejših občanov. Sedanja opredelitev je nezadostna. 
 

 
VII. Spomenik Vižmarskemu taboru 
 
ŠE-348 parcela K.o. Vižmarje št. 774 in ŠE-231 parcela K.o. Vižmarje št. 773 
 
Predlog: 
Parceli k.o. Vižmarje št. 774 in 773 namenita športno rekreacijskemu parku – sprememba vrste rabe v ZS – površine za šport 
in rekreacijo. 
 
Obrazložitev: 
S tem bi se zaščitilo področje spomenika Vižmarskemu taboru, istočasno pa omogočilo rekreacijo številnim prebivalcem 
novih naselji zgrajenih v zadnjih letih (pretežno mlade družine). S tem bi bila omogočena tudi izgradnja predvidene 
povezovalne ceste (prenos zemljišč iz sklada kmetijskih zemljišč na MOL). 
 
ODGOVOR MOL OUP: 
 
16. ČS predlaga spremembo namenske rabe dela ŠE-348 iz K1 v ZS na območju Športnega parka Na Gaju; in 
Predlog, da se območje spomenika Vižmarskemu taboru (k.o. Vižmarje parc.št. 774 in 773) spremeni namenska raba iz K1 v 
ZS. 
16. Pripomba se ne upošteva. 
16.Pripomba za spremembo dela ŠE-348 se ne upošteva, območje ZS je bilo razširjeno in usklajeno z Oddelkom za šport 
MOL. 
Območje spomenika Vižmarskemu taboru - Pripomba za širitev poselitve ni v skladu s strateškimi izhodišči. 
 
Spomenik vižmarskemu taboru - denacionalizacijski postopek  
Pripomba ni predmet IPN MOL.  

 
 
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 
 
Parcela št. 774/3 k.o. Vižmarje je že danes namenjena spomeniku Vižmarskemu 
taboru, ki je pomemben mejnik v slovenski zgodovini. Svet Četrtne skupnosti Šentvid 
meni, da bi bilo tako pomembnemu spomeniku zagotoviti ustrezen dostop ter 
zadosten prostor za kulturne prireditve. To ne pomeni bistven poseg v okoliška 
kmetijska zemljišča, istočasno pa svet meni, da si tako pomemben spomenik zasluži 
posebno območje urejanja. 
 
 
Glede na to, da so bila posamezna stališča v razpravi sprotno usklajevana in oblikovana, je 
predsedujoči predlagal, da se o vseh pripombah in stališčih glasuje istočasno. 
Navzoči so se s predlogom strinjali. 
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Glasovanje: 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagana stališča in pripombe je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6. 
Pobude občanov 

 
 
Člani sveta so se seznanili s pismom Društvo Blaž Potočnikova čitalnica. (Pismo so člani 
sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika). 
 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 20:25 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
 
        Bogomir Polajnar 
        Predsednik Sveta 
             Četrtne skupnosti Šentvid 
 
 
 


