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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D  
Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid 
Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 
e.mail: mol.sentvid@siol.net 

Številka: 900-6/2007-2-14206 
Datum: 16. februar 2007 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 15. februarja 2007 v prostorih MU 
MOL OLS Prušnikova 106, s pričetkom ob 18. uri. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Janez Jemec, Bogomir Polajnar, Igor Povše, 
Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič; 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Robert Golavšek, MU MOL OLS – koordinator Četrtne skupnosti Šentvid 
 
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 
Brane Kopač, Gregor Istenič in Eta Mirnik Hiti; 
 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z pripravo Strategije 

prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL. 
2. Dogovor o delu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid pri izvedbi predstoječih nalog 
 
 
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. 
 
 

AD 1. 
Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z pripravo Strategije 

prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda, so člani Sveta prejeli s sklicem 2. zasedanja 3. redne seje: 
Zabeležko problemske obravnave za območje Četrtne skupnosti Šentvid št. 12_Šentvid ter 
Povzetek predlogov podanih na problemski obravnavi v okviru priprave Strategije prostorskega 
razvoja MOL in Prostorskega reda MOL. 
Pred samo sejo pa so člani Sveta prejeli še: Predlog za pripravo strategije prostorskega razvoja 
mesta, ki ga je posredoval g. Franc Florjančič – član Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Vlogo za 
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soglasje k gradnji – Hitelektronik d.o.o. ter Občinski lokacijski načrt za območje ŠP6/2 SKIP – 
poročilo z usklajevalnega sestanka, ki ga je pripravil g. Janez Jemec. 
  
Predsedujoči je po kratkem uvodu v točko odprl razpravo o predlaganih dokumentih. V razpravi, 
v kateri so sodelovali vsi navzoči, so se oblikovala naslednja stališča v zvezi s pripravo 
Strategije prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL: 
 
SPLOŠNO: 
 
• Cestni promet se zaradi novogradenj vse bolj gosti, hkrati pa prebivalci premalo uporabljajo 

obstoječe avtobusne proge. Neizkoriščen potencial je tudi železniška proga, ki bi lahko 
napajala območje. Urediti bi bilo potrebno staro železniško postajo v Šentvidu in več 
parkirišč P&R; 

• Pri urejanju prometa na območju Četrtne skupnosti Šentvid bi bilo potrebno medobčinsko 
sodelovanje MOL in občine Medvode; 

• Predpogoj za kakršno koli nadaljnjo pozidavo na območju Četrtne skupnosti Šentvid je 
predhodna ureditev prometne, družbene in komunalne infrastrukture, saj sedanja v mnogih 
primerih ne zadošča niti za sedanjo poselitev; 

 
JAVNA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
 

Promet 
 

• Gorenjska vpadnica naj se izgradi kot 4-pasovna cesta, oziroma tako kot je bilo 
načrtovano (del med križiščem 'Metalka' in križiščem 'Jelen'); 

• Povezovalna cesta Stanežiče-Brod naj se načrtuje, kot sestavni del zunanje Severne 
obvoznice z nadaljevanjem na ustrezno rekonstruirano Nemško cesto. Ta naj bo v celoti 
štiripasovna in izgrajena tako, da se vplivi na poseljena območja skozi katera poteka 
minimalizirajo (pokrit vkop). Pri tem je smiselno načrtovati tudi povezavo z industrijsko 
cono Stegne; Glede na lego in pomen ceste bi morala MOL vztrajati, da se ta povezava 
obravnava kot medregionalna povezava; 

• Rekonstrukcija Prušnikove ceste po modificiranem projektu brez avtobusa (vseskozi 
vzdolžna parkirišča in sicer v celotnem poteku); 

• Rekonstrukcija križišča Tacenska/Kosmačeva/Miheličeva cesta, s tem da se uredi 
dodatni pas za desno zavijanje proti Šentvidu na Tacenski in dodatni pas za desno 
zavijanje proti Miheličevi na Kosmačevi vse od Tischlerjeve; 

• S tem v zvezi ureditev kolesarske steze na celotni Tacenski cesti; 
• Ureditev semaforiziranega križišča Tacenska/Marinovševa/Brodska, saj bi to olajšalo 

vključevanje prebivalcev Broda na sicer prometno preobremenjeno Tacensko cesto; 
• Razširitev in rekonstrukcija Taborske ceste v strnjenem naselju, vključno s pločnikom 

(za ta dela je bilo že pred letom 1990 izdano gradbeno dovoljenje); 
• Mestni potniški promet naj se uredi do Stanežič; 
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POSELITEV 
 
 Stanovanja 
 

• Nadaljnja pozidava na območju Četrtne skupnosti Šentvid naj bo restriktivna. Predlaga 
se zaključevanje in smiselno zaokroževanje obstoječih pozidav; Nova pozidava naj bo 
namenjena predvsem individualni gradnji, deloma tudi nadstandardni z ustrezno 
prometno, komunalno in družbeno infrastrukturo; Naj se ne načrtuje, poleg že 
načrtovanih stanovanjskih sosesk Stanežiče in Škofovi zavodi, nove strnjene 
stanovanjske soseske; 

• V območju ŠO6/1 naj se predvidi izgradnja doma starejših občanov, nadaljnja pozidava 
pa naj se temu prilagodi (nizki stanovanjski objekti namesto predvidenih blokov); 

 
 
 
Druga urbana območja 
 
• Meje proizvodne cone ŠP6/1 naj se prilagodijo dejanskemu stanju, glede na legalno 

zgrajene objekte; 
 
 
Družbena infrastruktura 
 
• Območje med Savo in Marinovševo cesto naj se nameni za rekreacijski namen – za 

revitalizacijo kajak – kanu kluba, dodatne rekreacijske objekte, manjši hotelček, ne pa za 
stanovanjsko blokovsko gradnjo; 

• V Južnem delu območja ŠP6/2 naj se rezervira prostor za ureditev izteka smučišča in 
eventualno razširitev; 

• Območje ŠR4/2 naj ostane namenjeno športno-rekreacijskim dejavnostim. Območje naj 
se razširi in omogoči gradnja ustreznih športnih objektov (dvorana); 

• Območje na katerem leži igrišče NK Arne Tabor ob OŠ Brod se nameni športno 
rekreativni dejavnosti tako, da bo omogočena legalizacija obstoječih pomožnih športnih 
objektov in eventualna razširitev območja. Območje naj sega do načrtovane povezovalne 
ceste Stanežiče – Brod; 

• Območje širšega pasu ob Savi naj se nameni rekreativni dejavnosti 
• Kapacitete obstoječega vrtca zaradi novogradenj in vozačev iz Gorenjske ne zadoščajo 

več potrebam naselja. V kolikor ni možnosti, da bi namenili vrtec zadovoljevanju 
lokalnih potreb prebivalcev Vižmarje – Brod, je potrebno poiskati lokacijo za izgradnjo 
novega vrtca; 

 
 
 
Središča in javni prostori 
 
• Trgovina Merkator ne zadošča potrebam naselij Vižmarje in Brod. Prav tako v območju 

manjkajo storitvene dejavnosti; 
• Območje pod daljnovodi ob Tacenski je idealno za ureditev javnih parkirišč za potrebe 

lokalnega središča z obstoječo trgovino, pošto…; 
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RAVNANJE Z ODPADKI 
 
• Predlaga se ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov; 
• Obstoječo čistilno napravo je potrebno kar najhitreje povezati s centralno čistilno 

napravo v Zalogu; 
 
 
DRUGO (Javna razsvetljava) 
 

• Potrebno je urediti javno razsvetljavo na cesti Na Gmajni ter na Gaju, na območju Ob 
Savi, Brodska in Na Rojah, v Ulici Ivanke Kožuh ter po Marinovševi ulici; 

 
 
 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/1-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika Sveta, da ob pomoči strokovne 
službe pripravi stališča Sveta Četrtna skupnost Šentvid v zvezi  z pripravo Strategije 
prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL. Pri tem se upoštevajo predlogi iz 
zgornje razprave, predlog zabeležke MU MOL – Oddelka za urbanizem, Povzetka 
predlogov podanih na problemski obravnavi v okviru priprave Strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda  MOL ter pripombe oz. predlogi Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v zvezi z osnutkom proračuna MOL za leto 2007. 
 
Sočasno s stališči Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, se Oddelku za urbanizem MU MOL 
posredujejo tudi do sedaj zbrani predlogi krajanov, vezani na urejanje prostora na 
območju Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 2/1-I je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
Dogovor o delu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid pri izvedbi predstoječih nalog 

 
Predsedujoči je navzočim povedal, da pred Svetom Četrtne skupnosti Šentvid v bližnji 
bodočnosti stojijo naslednje naloge: 
 
1. Priprava finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2007 (usklajenega z novimi 

smernicami), 
2. Priprava in sprejem finančnega poročila za leto 2006, 
3. Priprava in sprejem poslovnega poročila za leto 2006, 
4. V skladu z dogovorom na 3. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, priprava programa dela 

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2007 (glavnino predlogov naj bi posredovale 
komisije s svojih delovnih področij), 
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5. Priprava stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi s predlaganimi spremembami 
Statuta Mestne občine Ljubljana, 

 
 
Dogovorjeno je bilo, da se o konkretni izvedbi navedenih nalog člani Sveta dogovorijo na prvi 
prihodnji seji. 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo. 
 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
 
 
        Predsednik Sveta 
           Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 
 


