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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v torek 15. maja 2012 s pričetkom ob 18.uri 

v prostorih MOL MU Službe za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid (sedež 

Četrtne skupnosti Šentvid). 

 

Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

Navzoči člani Sveta: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija 

Merkun, Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Jure Vidmar in Damijan 

Volavšek. 

 

Ostali navzoči:  

Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL Služba za lokalno samoupravo. 

 

Izostanek je opravičila: 

Marjeta Bilban. 

 

 

Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

MOL – izvedbeni del 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče ter ugotovil, da je navzočih 13 od 15 članov sveta, 

da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Opozoril je, da se v skladu s 57. členom poslovnika MS MOL, o dnevnem redu izredne seje ne 

razpravlja in ne glasuje ter prešel na prvo točko dnevnega reda. 

 

 

 

 

AD 1. 

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL 

– izvedbeni del 

 

 

Gradivo za sejo, ki je bilo tudi v javni razgrnitvi, je bilo članom sveta dostopno na spletni strani 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Ker se je pred sejo sestala Komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in promet, je predsedujoči 

prosil, da predsednik Komisije Bogomir Polajnar člane Sveta seznani z ugotovitvami komisije. 
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V javni razgrnitvi so zgolj dopolnitve že sprejetega prostorskega načrta. Teh je na področju Četrtne 

skupnosti Šentvid razmeroma malo. Najpomembnejša (in tudi edina predlagana sprememba, ki 

predvideva spremembo namembnosti zemljišč) je predlog uvrstitve povezovalne ceste Stanežiče – 

Brod v prostorski načrt MOL. Bistvo spremembe je uskladitev z državnim prostorskim načrtom, trasa 

ceste pa sledi že obravnavanim predlogom te ceste. 

Ostale spremembe so precej specifične (tip pozidave – največkrat dovoljena višina stanovanjskih in 

gospodarskih objektov, rekonstrukcije cest ipd.) in po mnenju komisije zaradi svoje ozkosti zadevajo 

zgolj prizadete/zainteresirane občane. 

 

V razpravi, ki je sledila je bilo ugotovljeno, da svet Četrtne skupnosti Šentvid ni dobil vsebinskih 

odgovorov na podane pobude za spremembo oz. dopolnitev prostorskega načrta MOL, ko je bil ta 

razgrnjen, ki so v veliki meri skladne z opredelitvami MOL, ki so bile izražene v nekaterih medijih. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči glavne poudarke razprave povzel v naslednja predloga sklepov 

in jih dal na glasovanje: 

 

 

Predlog sklepa 1/2I: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da na predlagane spremembe prostorskega načrta 

MOL nima pripomb. 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ter predlog sklepa 2/2I: 

 

Članom sveta Četrtne skupnosti Šentvid se do naslednje seje pošlje pisne pripombe, ki jih je 

svet dal na prostorski načrt. 

Svet na prihodnji seji pripombe pregleda in po potrebi posodobi ter jih pošlje načelniku 

Oddelka za urejanje prostora, g. Gajšku in podžupanu MOL g. Koželju s predlogom za 

sestanek, na katerem bi se pogovorili o danih pripombah. 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


