Številka: 900-111/2020-2
Datum: 19. junij 2020

Z A P I S N I K
9. seje sveta, ki je bila 18. junija 2020, s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih MOL SLS, Kosijeva ul.
1,3 (pritličje), 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, Jože Keber, Janez Kregar, Doroteja
Mlakar, Barbara Moškon, Jože Sever, in Damijan Volavšek
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK JE OPRAVIČIL:
Mateja Brus, Mirta Lučič, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič.

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika Sveta
3. Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
121 Poslovna cona Vižmarje
4. Pobude
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.
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. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika Sveta
3. Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje
4. Pobude

Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 8. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
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 2.
Poročilo predsednika Sveta

1. Odpovedana pomladna številka glasila
Predsednik je povedal, da je bil zaradi epidemiološke situacije primoran preklicati izid
pomladne številka glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano, čeprav je največji del
prispevkov že prispel.
Večina prispevkov je bila objavljena v poletni številke, nekaj pa jih je žal izpadlo zaradi
pomanjkanja prostora.
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2. Prestavljena čistilna akcija (29.4)
Vsakoletna čistilna akcija ČS Šentvid, ki je bila načrtovana v soboto, 4. aprila je bila zaradi
epidemiološke situacije odpovedana.
Ko so se razmere dovolj izboljšale, se je tudi ČS Šentvid pridružila ljubljanski čistilni akciji
29. 4. 2020.
Zbrano je bilo kar nekaj odpadkov, presenetljivo, pa je bila udeležba komaj kaj manjša kot v
preteklih letih.

3. Šivanje mask in delitev
Tudi ČS Šentvid se je na pobudo ene od ljubljanskih četrtnih skupnosti pridružila šivanju
zaščitnih mask. Na povabilo se je odzvalo kar nekaj posameznikov in organizacij. Skupaj je
bilo sešitih nekaj manj kot 700 zaščitnih mask, ki so bile podarjene v prvi vrsti šolam na
območju ČS Šentvid, pa tudi drugim organizacijam iz ČS Šentvid.
Material je priskrbela Mestna občina Ljubljana, delo pa je bilo v celoti prostovoljno.

4. Šentviški dnevi
Razmeram primerno so bili letošnji šentviški dnevi zelo okrnjeni, pravzaprav omejeni zgolj na
izvedbo natečajev z učence osnovnih šol na področju ČS Šentvid.
Odziv je bil zelo velik, prispela dela pa na visokem ustvarjalnem nivoju.
Nagrade so bile podeljene na zaključni prireditvi v parku pred OŠ Šentvid v torek, 16. junija
2020.

5. Poletna številka glasila
V petek, 12. junija, je izšla poletna številka glasila Šentvid nad Ljubljano.
Kot je bilo povedano, je bila v njen objavljena večina prispevkov namenjenih pomladni
številki, seveda pa tudi kar nekaj novih, v prvi vrsti najave poletnih aktivnosti.

6. Koordinacija s podžupanom
Koordinacija je bila posvečena pretežno obvestilom v zvezi s prostori za izvajanje programov
ČS, ki so ta hip še vedno zaprti za uporabo.
Podane so bili tudi informacije v zvezi z delovanjem mestne uprave v času epidemije in
priporočilu, da se seje svetov ČS do nadaljnjega ne sklicujejo če to ni zares nujno.

7. Evropski teden mobilnosti
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Predsednik je povedal, da je župan povabil vse četrtne skupnosti k sodelovanju v tednu
mobilnosti v času od 16. do 22. septembra 2020.
Rok za oddajo predlogov je 25. 6. 2020.

AD 3.
Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
121 Poslovna cona Vižmarje

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da se razgrnjeni OPPN se nanaša na območje na desni strani
Celovške v smeri Kranja - špica čez križišče.
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Oddelka za urejanje prostora MU MOL na poljanski c. 28 in
v prostorih ČS Šentvid od 18. 6 do 20. 7. 2020 v času uradnih ur.
Javna obravnava bo potekala 1. 7. 2020 ob 17. uri v Ljudskem domu v Šentvidu.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je bilo ocenjeno, da gre za prostor, ki je že danes degradiran in je logični podaljšek
industrijske cone 'Metalka'.
V okviru urejanja tega prostora bi bilo smiselno zgraditi železniško postajo, tako da bi imeli
uporabniki P & R v neposredni bližini hiter dostop do vlaka.
Predlaga se tudi, da se do zaključka izgraditve predvidenih objektov zagotovi tudi ustrezna prometna
infrastruktura - razširitev Celovške ceste v štiripasovno povezavo vsaj do sedanjega (novega)
semaforskega križišča na koncu 'Metalke'.

AD 4.
Pobude

1. Nevarna cesta (Prušnikova za podhodom)
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Pobuda je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 3/9:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke in ocenjuje, da je povečana
obremenitev obravnavanega dela Prušnikove ulice v prvi vrsti posledica novogradnje
večstanovanjske stavbe v tem delu.
Situacija se ponovno preveri pred pričetkom novega šolskega leta in po potrebi ukrepa.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
PROTI je glasoval 1 član Sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Košarkaško igrišče ob vrtcu na Brodu
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Pobuda je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 4/9:

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana in jo podpira.
Pobudo posreduje pristojnemu oddelku MU MOL s priporočilom, da obnovi talne oznake
na igrišču in, če je mogoče, postavi pitne fontane.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Zoženje Taborske ceste
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Pobuda je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana.
O posegu v prostor se obvesti pristojno inšpekcijo s prošnjo, da ta preveri legalnost posega.
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Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

4. Sprememba prometnega režima (Prinčičeva ul. - del)
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Pobuda je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/9:
Svet ČS Šentvid se je seznanil s pobudo krajana, v kateri ta predlaga spremembo
prometnega režima za del Prinčičeve ulice.
Ker gre za prometno površino namenjeno pretežno dostopu do stanovanjskih objektov, Svet
Četrtne skupnosti Šentvid in prizadeti krajani soglašajo s predlogom, Oddelku za
gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, v skladu z odgovorom na portalu Pobude
občanov z dne 11. 6. 2019, izvede predlagano prometno ureditev.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

5. Težave z vrtcem Šentvid (Pot ilegalcev)
Pobudo so člani Sveta prejeli pred pričetkom seje. Pobuda je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal, da se pred odločanjem o zadevi posvetuje z
ravnateljico Vrtca Šentvid, pridobi njeno mnenje in pogled ter morda poskuša najti sporazumno
rešitev.

6. Krajevno ime Šentvid
Pobudo članice Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je bilo ocenjeno da bi bilo smiselno ugotoviti kateri predpisi urejajo to
področje in ali obstaja možnost poimenovanja in označbe naselja, ki ima izdelan sistem ulic.
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Glede na ugotovitve, se bo o predlogu odločalo na prvi prihodnji redni seji.

7. Ureditev Stanežiške gramoznice
Pobudo članice Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/9:
Svet ČS Šentvid naslavlja na mestne službe poziv za pripravo ali razgrnitev OPPN za
celotno območje stanežiške gramoznice.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

8. Delež spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
Pobudo članice Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika.
V obrazložitvi je povedala da so jo lokalni prebivalci ČS Šentvid opozorili, da se službe MOL pri
razlastitvah sklicujejo na to, da je površina bila prekvalificirana v območje centralne dejavnosti in
predlagala, da Svet ČS pridobi informacijo o deležu menjave kmetijskih zemljišč v zazidalne
površine ob Celovški cesti v smeri Medvod.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/9:
Četrtna skupnost Šentvid naslovi na organe MOL-a vprašanje, kakšen je bil odstotek
menjave kmetijskih zemljišč v stavbna in obratno na območju ob zaključku Celovške ceste
(proti Medvodam).
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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9. Samooskrba in varovanje kmetijskih zemljišč
Pobudo članice Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika.
V obrazložitvi je opozorila da je bila v času COVID-19 oskrba s hrano iz trgovin motena in
posledično nas je vse skupaj v največji meri reševala samooskrba, ki pa je bila na trenutke kar
komaj zadostna. Glede na mnenja strokovnjakov bo takih epizod v prihodnosti vse več, zato
se lokalni prebivalci bojijo, da bi v primeru oženja kmetijskih površin bistveno zmanjšali lokalno
samooskrbo.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/9:
Svet ČS Šentvid organom MOL predlaga , da se, v skladu s politiko o povečanju
samooskrbe, zavzamejo za ohranitev kmetijskih površin na področju stanežiškega polja.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

10. Načrtovanje sej Sveta ČS Šentvid
Pobudo članice Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirniku tega zapisnika.
Predlagala je, da bi se seje Sveta ČS Šentvid načrtovale vsaj 6 mesecev v naprej.
Predsedujoči je v odgovoru povedal, da tovrstno načrtovanje sej ni smiselno, saj se pri sklicevanju
sej velikokrat odziva na zunanje dogodke, na katere nima vpliva (zadnja javna razgrnitev npr.).
V nadaljevanju je članica Sveta predlagala tudi, da se glede na epidemiološko situacijo uvede
možnost video-konferenčne seje svetov četrtnih skupnosti.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 10/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pristojnemu organu MU MOL predlaga, da izvede postopke,
ki bodo omogočili svetom četrtnih skupnosti sklicevanje in izvedbo video-konferenčnih sej
Sveta.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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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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