Številka: 900-119/2017-1
Datum: 10. april 2017

Z A P I S N I K
9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 6. aprila 2017 na sedežu Četrtne skupnosti
Šentvid, Prušnikova ul. 106, Ljubljana - Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.
Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta ČS Šentvid, Damijan Volavšek.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Mateja Brus, Matjaž Briški, Alojz Hitij, Janez Kregar, Mirta Lučič, Aleš Perčič, Janez Marn, Samo
Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek.
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Blaž Gregorin, Robert Ivanc in Matija Jutraž
OSTALI NAVZOČI:
-

Jelena J. Wilfan, Tomaž Babič in Milena Tomšič - predstavniki Civilne iniciative proti izgradnji
zbirnega centra v Stanežičah in za celovito vizijo urejanja Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij ( v
nadaljevanju zapisnika Civilna iniciativa)
Urška Podgoršek, Franc Matos, Slavica Prihoda in Rade Djurica - občani
Snježana Zrnič in Robert Golavšek, MOL Služba za lokalno samoupravo.

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:
1. P & R ter zbirni center komunalnih odpadkov Stanežiče
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 12 od 15 članov Sveta,
da je Svet s tem sklepčen in lahko prične z delom.
Povedal je, da so udeležbo na seji napovedali predstavniki Civilne iniciative, udeležili pa so se jo tudi
nekateri občani.
Goste je prosil, da se predstavijo.
Po predstavitvi gostov, je predsedujoči opozoril, da se v skladu s smiselno uporabo poslovnika
Mestnega sveta MOL, o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje, ter prešel na prvo
točko dnevnega reda.

AD 1.
P & R ter zbirni center komunalnih odpadkov Stanežiče
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so predstavniki Civilne iniciative izrazili željo, da bi
Svetu ČS Šentvid predstavili zahteve Civilne iniciative in te tudi vložili v pisni obliki.
Besedo je predal predstavnikom Civilne iniciative.
Zahteve je predstavila ga. Jelena J. Wilfan in sicer:

1. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo od vodstva MOL in Javnega podjetja
Snaga, da Takoj ustavijo vse aktivnosti, v zvezi z izgradnjo Zbirnega centra za ravnanje z odpadki
v Stanežičah.
2. Mestni svet MOL pozivamo, da takoj skliče izredno sejo, oziroma, da najkasneje na 24. redni seji,
ki bo 24. aprila 2017, sprejme naslednji sklep:
"Iz Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (TUS MOL) in iz Izvedbenega
načrta TUS MOL 2014-2020, ki je bil sprejet na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana, dne 27. marca 2017, se črta projekt 37: Izgradnja zbirnega centra Stanežiče."
3. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij od Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
zahtevamo, da pred kakršnokoli odločitvijo v mestnem svetu, ki se nanaša na prostorsko ureditev
v naseljih Gunclje, Dvor, Stanežiče in Vižmarij, uskladi predloge z mnenjem krajanov teh naselij
po opravljeni javni razpravi v Četrtni skupnosti Šentvid in dovoli, da predstavniki lokalnih
skupnosti in civilne iniciative mestnim svetnikom na seji Mestnega sveta predstavijo stališča
krajanov v zvezi z omenjeno prostorsko ureditvijo. prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in
Vižmarij od Mestnega sveta in MOL zahtevamo, da nas sproti seznanja in primerno obvešča o
vsaki načrtovani spremembi ali načrtu sprememb prostorske ureditve v naših naseljih in vabi naše
predstavnike na seje mestnega sveta, na katerih bo obravnavana omenjena problematika.
4. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo, da se ureditev območja med
Guncljami in Stanežičami uredi celovito, kot en projekt in da se ne razdeli med posamezna
podprojekte, ki bi predstavljali med seboj nepovezane celote. Zahtevamo, da se ob sodelovanju
predstavnikov lokalne skupnosti sprejme tak celovit projekt, ki bo zadovoljivo rešil potrebe in
želje večina naših krajanov.
5. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo, da se pred kakršnimkoli posegom v
prostor po TUS 2014-2020 najprej uredijo obstoječe težave v naseljih, kot so promet, nedograjena
kanalizacija, vodovod in mestna razsvetljava, torej osnovne infrastrukturne dobrine, ki so ljudem v
civiliziranih območjih kot tudi ostalim prebivalcem Ljubljane že zdavnaj zagotovljene.
6. Svet Četrtne skupnosti Šentvid naj se o pričujoči Zahtevki izjasni z glasovanjem o podpori le- tej
in jo nemudoma po zaključku te seje v obravnavo pošlje svetu Mestne občine Ljubljana in Županu
MOL Zoranu Jankoviću.
Predstavniki Civilne iniciative so povedali, da je zahteve - peticijo podpisalo 650 krajanov.
V nadaljevanju je predsednik Sveta ČS Šentvid, g. Damijan Volavšek, povedal, da se pripravlja
sestanek na temo zbirnega centra, na katerega bodo povabljeni vsi sodelujoči pri izvedbi projekta
zbirnega centra in P & R v MOL z zunanjimi sodelavci, predstavniki Civilne iniciative in Svet ČS
Šentvid. Sestanek je napovedan v Mestni hiši, najkasneje v 14 dneh, to je do 21. 4. 2017.
K besedi se je prijavil g. Aleš Perčič in se svetnikom ČS Šentvid, ki niso bili povabljeni na sestanek v
Stanežičah (5. 4. 2017) opravičil in pojasnil, da je do tega prišlo po pomoti.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je bilo povedano:



Povzeta je bila vsebina sestanka krajanov v Stanežičah 5. aprila 2017;
Tudi Svetniki Mestnega Sveta MOL pred niso pred glasovanjem o IN-TUS v celoti poznali
obravnavane problematike, oziroma vseh vključenih projektov;

2/4






Svet Četrtne skupnosti Šentvid je do zbirnega centra komunalnih odpadkov zavzel stališče že
na svoji 2. seji 4. 12.2014, ko je bila ponovno potrjena že v prejšnjem mandatu predlagana
lokacija zbirnega centra komunalnih odpadkov na Rojah. Takrat zavzeto stališče Sveta se do
danes ni spremenilo;
Izpostavljena je bila nekonsistentnost predlagane umestitve zbirnega centra z obstoječimi
prostorskimi akti, pa tudi Strategijo MOL;
Predlagano je bilo, da v primeru, da zbirnega centra ni mogoče umestiti na Rojah, naj se ta
umesti na lokacijo predvideno z Državnim prostorskim načrtom.

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 1/9i:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira zahteve in tudi razloge navedene v dokumentu,
ki ga je vložila Civilna iniciativa.
S sklepom se seznani Župan MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU
MOL, Oddelek za urejanje prostora MU MOL ter Snaga d.o.o.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 2/9i:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Matjaža Briškega, da pripravi vprašanja
vezana na izgradnjo P & R ter Zbirnega centra komunalnih odpadkov v Guncljah in
Stanežičah.
Svet ČS Šentvid vprašanja naslovi na: Pristojne organe MOL, JP Snaga d.o.o. ter
Direkcijo RS za infrastrukturo.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 3/9i:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zahteva od Mestnega Sveta MOL, da na prvi naslednji
(redni ali izredni) seji iz Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije MOL izvzame
projekt 37 ter ga vrne v prvo fazo priprave.
Za projekt 18 pa se lokacija P & R Stanežiče prestavi na lokacijo predvideno v
veljavnem DPN (Enota urejanja ŠE 519).
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
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Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 4/9i:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid na svoji spletni strani objavi celovito informacijo v zvezi
z Zbirnim centrom komunalnih odpadkov in P & R Stanežiče, ki jo glede na razvoj
dogodkov redno dopolnjuje.
Za urejanje vsebin, Svet pooblasti Alojzija Hitija.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 5/9i:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid izda predčasno številko glasila ČS Šentvid, Šentvid nad
Ljubljano, v kateri se objavi tekoča problematika povezana z IN-TUS MOL.
Številka se izda v najkrajšem močnem času po napovedanem sestanku s predstavniki
MOL v Mestni hiši.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

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

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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