Številka: 900-154/2021-2
Datum: 14. junij 2021

Z A P I S N I K
16. seje sveta, ki je bila 10. junija 2021, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih MOL SLS, Kosijeva ul.
1 (dvorana – I. nadstropje), Ljubljana.
Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Janez Kregar, Doroteja
Mlakar, Barbara Moškon, Jože Sever in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL
Pobude

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 9 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.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL
Pobude

Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta.

Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/16:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Poročilo predsednika
V poročilu je predsednik Sveta povedal da so se na Četrtno skupnost obrnili stanovalci ulic iz
vplivnega območja Ceste na poljane, ki je v urejanju s prošnjo za pomoč pri uveljavitvi interesov
prebivalcev. Zbrali so skoraj 100 % soglasje prizadetih stanovalcev in sicer za zahtevo, da se hitrostne
ovire izvedejo na način, ki bo preprečeval hitrosti višje od predpisanih 30 km/h v 'coni 30'.
Z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet je bil dogovorjen sestanek v petek 11. 6. ob 10. uri
na terenu.
V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je izšla poletna številka glasila Šentvid nad Ljubljano.
Vse navzoče je povabil, da se po zaključku seje udeležijo otvoritve "Spominske mizarnice" v pritličju
objekta – Kosijeva 3. Društvo Blaž Potočnikova čitalnica je v prostorih, ki jih je dobilo v stalno
uporabo tudi s pomočjo ČS Šentvid, odprlo razstavo o razvoju mizarstva v Šentvidu.
V zaključku poročila je predsedujoči opozoril, da Svet še vedno ni določil malega dela za leti 2022 in
2023.
Dogovorjeno je bilo, da se to določi najkasneje na naslednji redni sejo (konec meseca Avgusta oz.
začetek Septembra).

AD 3.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL
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V uvodu v točko je predsedujoči člane Sveta spomnil, da so bili o načrtovani javni razgrnitvi
obveščeni na prejšnji seje Sveta. Kasneje je bila članom Sveta poslana preko e-pošte poslana tudi
povezava na elektronsko razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL.
Opozoril je tudi, da bo 22. junija 2021 ob 17. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani javna
obravnava razgrnjenega gradiva.
Predsedujoči je povabil navzoče, da podajo svoje pripombe na razgrnjeno gradivo.
K besedi se je prijavil g. Jože Sever in opozoril, da je predvidena razširitev pokopališča (sprememba
namenske rabe) manjša, kot je bila predlagana iz strani ČS Šentvid.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 3/16:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se ne strinja s krčenjem zemljišč predvidenih za razširitev
pokopališča v Šentvidu.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju so se člani Sveta dogovorili, da se morebitne druge pripombe posreduje na sedež ČS
Šentvid, da jih g. Matjaž Briški zbere in primerno oblikuje za vložitev kot pripombo na podane
predloge sprememb.
Rok za oddajo pripomb je 21. junij 2021.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlagani sklep.
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 4.
Pobude

1. Parkirišče ob Tacenski cesti
Pobudo so člani Sveta prejeli na sami seji.
Ugotovljeno je bilo, da predlagatelj ni natančno opredelil mesto spornega, verjetno nelegalnega
parkirišča, tako, da se predlagatelja zaprosi, da pobudo dopolni z natančnejšo opredelitvijo mesta
parkirišča.
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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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