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Z A P I S N I K
6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 25. oktobra 2007 ob 18. uri v prostorih
MOL Službe za lokalno samoupravo, Prušnikova 106.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Eta Mirnik Hiti, Bogomir Polajnar,
Igor Povše, Verica Rutar in Emil Verbič
OSTALI NAVZOČI:
Emilija Guštin, Bogdan Balantič (občana) ter Robert Golavšek – koordinator ČS Šentvid.
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Bogdan Cerovac, Janez Kregar in Zmagoslava Sešelj.
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. Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid do nameravane umestitve veletržnice v
Šentvidu
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 9 od 15 članov
Sveta, da je Svet s tem sklepčen in lahko prične z delom.
Ker se o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje, je predsedujoči prešel na točko
dnevnega reda.
AD 1
Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid do nameravane umestitve veletržnice v Šentvidu
V uvodu je predsedujoči na kratko povzel dogajanje v zvezi z veletržnico. Povedal je, da je Svet
Četrtne skupnosti Šentvid že junija 2007 na pobudo g. Balantiča obravnaval tematiko in se
negativno opredelil do umestitve veletržnice na področje bivših skladišč Metalke v Plemljevi
ulici v Šentvidu. Pobuda je bila posredovana županu in Oddelku za gospodarske dejavnosti in
turizem, vendar je ostala brez odziva z obeh naslovov. Vse informacije je Svet pridobil zgolj iz
javnih medijev (članki v časopisu Dnevnik in Delo). Prva uradna informacija je bila podana na
Javni obravnavi dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
1

15. oktobra 2007, ko je g. Gajšek – načelnik oddelka za urejanje prostora MU MOL izjavil, da je
veletržnica v Šentvidu izvršeno dejstvo in ne more biti stvar razprave.
Povedal je tudi, da so se prizadeti krajani organizirali iz na MOL ter pristojna ministrstva poslali
protest, ki ga je podpisalo več kot sto prizadetih krajanov. Povabil je prisotna krajana, da na
kratko povzameta zahteve podpisnikov protesta.
Ga . Guštin je povedala, da se na področju nekdanje Metalke pospešeno gradi. Tudi njihovi
protesti so naleteli na enak odziv, kot dopis četrtne skupnosti. Odgovorilo je le Ministrstvo za
okolje in prostor, ki je povedalo, da jih je MOL obvestil, da lokacije veletržnice še ni določena.
Opozorila je, da umestitev veletržnice na omenjeno lokacijo pomeni bistveno dodatno
obremenitev že tako preobremenjenih cest, ki bi prizadela ne le sosede tržnice, temveč vse, ki
vsakodnevno prihajajo v Ljubljano z gorenjske smeri. Za prebivalce Plemljeve ulice pa poleg
tega pomeni tudi visoko stopnjo ogroženosti otrok na poti v šolo. Drug, ravno tako pereč
problem, nujno povezan s takšno dejavnostjo pa je hrup, ki ga generira ta dejavnost, v veliki
meri ravno v času počitka.
G. Polajnar je v nadaljevanju povedal, da je poizvedel na Upravni enoti Ljubljana – izpostava
Šiška in dobil odgovor, da niso prejeli vloge za gradbeno dovoljenje ali priglasitev del za
omenjeno lokacijo, niti na ime lastnika. Tudi na Oddelku za gospodarske službe in promet MU
MOL so mu zatrdili, da niso izdali prometnega soglasja za tovrstno dejavnost (tudi ni bilo
zaprošeno). Na osnovi teh ugotovitev, je bila posredovana prijava na pristojne inšpekcijske
službe.
Povedal je tudi, da je na sejo pisno povabil župana MOL.
V razpravi ki je sledila, so člani Sveta izrazili protest nad neodzivnostjo (ignoranco) pristojnih
služb in organov. Menili so, da bi o tako pomembnih zadevah Svet četrtne skupnosti moral
sodelovati pri sprejemanju odločitev.
Svetniki ne pristajajo na začasne rešitve, saj se je začasna rešitev nastanitve družine Strojan
izkazala za stalno. Četrtna skupnost Šentvid tudi ne more biti odlagališče za Slovenske in
Ljubljanske probleme.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje SKLEP 1/6-I:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid obvesti pristojne inšpekcijske službe o aktivnostih na
področju skladišč nekdanje Metalke in zahteva, da te ugotovijo, ali ima investitor za te
aktivnosti potrebna soglasja in dovoljenja.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/6-I:
Pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška se uradno poizve ali je bilo zaprošeno za
gradbeno dovoljenje (priglasitev del) za dela na področju skladišč nekdanje Metalke in ali
je bilo tovrstno dovoljenje izdano.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
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ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/6-I:
Skliče se razširjena izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, na katero se povabi tudi
javnost.
Navzočih je bilo 10 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Istenič se je zadolžil, da organizira sestanek predstavnikov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
in predstavnikov prizadetih krajanov z županom MOL.
Ker je bil dnevni red izčrpan je predsedujoči zaključi sejo ob 19:20 uri.
Zapisal
Robert Golavšek
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
Bogomir Polajnar
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