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 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900-183/2013-2 

Datum: 18. oktober 2013 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

21. seje sveta, ki je bila 3. oktobra  2013 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Službe za lokalno 

samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin,  Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Verica Rutar, 

Jože Sever,   Mateja Brus, Jure Vidmar  in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Peter Kovač – Policijska postaja Šiška, Robert Golavšek, Simona Križanec – Služba za lokalno 

samoupravo  

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL:  

Bogomir Polajnar.  

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov sveta, da je s tem svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika 

4. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

5. Varnostna problematika vezana na družino Strojan 

6. Pobude občanov 

 

 

Predsedujoči je predlagal da se točka 4. in 5. zamenjata, ker je na seji prisoten gost s Policijske 

postaje Šiška  ter odprl razpravo o predlogu dnevnega reda 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika 

4. Varnostna problematika vezana na družino Strojan 

5. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

6. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 20. 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 21/1: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 20. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 6. izredne 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 21/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 6. izredne seje sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid v predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik je v poročilu povedal: 

 

1. Izšla je 3. številka glasila Šentvid nad Ljubljano v nakaldi 5.500 izvodov 

2. V soboto 14. septembra 2013 je na rugby igrišču v Guncljah potekalo Jesensko srečanje ČS 

Šentvid. Sodelovalo je 38 društev, vse šole razen Vižmarje-Brod;  
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Pri organizaciji je bilo nekaj težav zaradi Euro Basketa (Stojnice, udeležba nekaterih…), se pa je 

letos prvič srečanja udeležila tudi Gorska reševalna služba. 

Stroški prireditve so bili v okviru sprejetega proračuna, a ker še niso prispeli vsi računi, podatek 

ni dokončen.  

3. Narejena pešpot za športno dvorano gimnazije Šentvid (Pot k igrišču) 

4. Asfaltiran je bil del Vrtnarske ceste (pri Škofovih zavodih) 

5. Dokončano je bilo malo delo ČS – otroško igrišče v Guncljah (pod skakalnico) 

 

 

 

AD 4. 

Varnostna problematika vezana na družino Strojan 

 

V uvodu  je predsedujoči pozdravil predstavnika Policijske postaje Šiška  g. Kovača in se mu zahvali 

za udeležbo. 

 

Spomnil je, da je bila na zadnji, izredni seji, izpostavljena problematika občutka ogroženosti 

krajanov, zlasti prebivalcev Vižmar in Broda. Izrazil je mnenje da mora Svet kot uradna institucija 

nastopati s konkretnimi dejstvi, sicer se lahko zgodi, da bodo prizadevanja sveta  odpravljena kot 

romsko nestrpna. 

 

Predlagal ja, da se razprava usmeri k cilju, da si Svet zagotovi kar največ dejstev o obravnavani 

problematiki in se dogovori za organiziran nastop na pram organom in institucijam, ki naj bi skrbeli 

za krajane kar se da nemoteče sobivanje Romov v našem okolju. 

 

V nadaljevanju je povedal, da je problematika naselitve Romov na Cesti na poljane razrešena z 

rušitvijo stare železokrivnice. Dejstvo je potrdil tudi g. Kovač, ki pa je povedal, da so bili prebivalci 

porušene železokrivnice na naslovu stalno prijavljeni. Očitno je prišlo do napake pri izpeljavi 

upravnega postopka, saj lastnik objekta in zemljišča s tem ni bil seznanjen iz se zagotovo tudi nebi 

strinjal oz. dal dovoljenja za stalno prijavo. 

Povedal je tudi, da policija stalno izvaja poostren nadzor nad lokacijo Na rojah in tudi takoj ukrepa v 

kolikor pride do prijave ali ugotovitve kršitve predpisov. Tako je bila izdana vrsta plačilnih nalogov 

za različne prekrške, ki pa so glede učinkovitosti vprašljivi. Še najbolj učinkovita je zaplemba 

tehnično neustreznih in največkrat neregistriranih osebnih vozil. 

 

Povedano je bilo, da se prebivalci četrtne skupnosti, zlasti pa tisti, ki žive na Brodu čutijo ogrožene 

tako osebno kot glede lastnine. Po pripovedovanju gre za nasilno beračenje in pasivno ustrahovanje 

tistih, ki odklonijo zahtevano, kot tudi za vrsto drobnih tatvin (drobno orodje, obuvala…). Rečeno je 

bilo, da se prizadeti, v strahu pred maščevanjem, bojijo prijavljati tovrstne dogodke. 

 

G. Kovač je povedal, da policija brez prijave ne more ukrepati. V največ primerih, pa mora biti 

prijavitelj sam oškodovanec, le izjemoma bi to bila lahko tretja oseba (npr. četrtna skupnost). 

Povedal je tudi, da so poskušali aktivno poizvedovati o dogajanju na terenu, a ljudje niso bili 

pripravljeni dajati informacij, tako, da vsaj na videz ni težav. 

 

K besedi se je prijavil tudi krajan Broda g. Simikič, ki je sicer Svetu posredoval pobudo vezano na 

problem kriminalitete na Brodu. 

Predstavil je svojo pobudo v kateri navaja,da se prebivalci Broda srečujejo s povečano kriminaliteto 

v svojem bivalnem okolju, zlasti vlomov in drznih tatvin. Izpostavil je, da je problem toliko bolj 

pereč, saj gre za večinoma starejše prebivalce. Izrazil je tudi prepričanje, da stvari ne gre 

poenostavljati in vsa kriminalna dejanja pripisati Romski družini Strojan. 

Povedal je, da sosede vzpodbuja k prijavljanju vsakega kriminalnega dejanja in predlagal, vsaj kot 

delni protiukrep, povečano prisotnost policije. 

 

G. Kovač je zagotovil, da bo poskušal v okviru možnosti večkrat usmeriti patrulje na območje Broda, 

je pa povedal, da se policija že nekaj let sooča z velikim kadrovskim primanjkljajem  in temu 

primerno, se tudi pokritost terena manjša. 
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Povedal je tudi, da v bližnji prihodnosti pripravlja usklajen inšpekcijski nadzor nad dejavnostjo v 

okolici bivališča družine Strojan in predlagal, da Svet ČS Šentvid počaka na izsledke nadzora, predno 

se zančne z drugačnimi aktivnostmi. 

 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči povzel zaključke : 

 

 Svet Četrtne skupnosti Šentvid pozove krajane, da morebitna kazniva ali druga dejanja, ki 

vplivajo na občutek varnosti redno prijavljajo policiji ali pa vsaj anonimno na sedež četrtne 

skupnosti. 

 Pridobi se podatke o lastništvu parcele na kateri prebiva družina Strojan 

 Po zaključenem inšpekcijskem nadzoru, se udeležene službe zaprosi, da posredujejo 

ugotovitve nadzora 

 Svet Četrtne skupnosti Šentvid oblikuje načrt nadaljnjih aktivnosti na podlagi pridobljenih 

informacij na eni od prihodnjih sej.  

 

 

 

AD 5. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

Pobudo, ki zadeva več področji , je vložila Verica Rutar: 

 

1. Družina Strojan 

Problematika je bila obravnavana v prejšnji točki 

 

2. Vzdrževanje spomenikov v ČS Šentvid 

Ugotovljeno je bilo, da so bili spomeniki pred prazniki urejeni in očiščeni 

 

3. Gradnja prizidka vrtca na Brodu 

Povedano je bilo, da smo za informacijo prosili, a je nismo dobili. V razgovoru je bilo 

dogovorjeno, da se poskusi pridobiti skico končne podobe prizidka 

 

4. Glasilo ČS Šentvid 

Ga. Rutar je ocenila, da se v glasilu objavljajo pretežno športne vsebine, novic o drugih 

dogodkih, ki po njenem mnenju zanimajo krajane, pa praktično ni. 

Predsednik je poudaril, da so seje uredniškega odbora javne in da je sodelovanje vsakogar, ki 

bi želel prispevati k oblikovanju vsebine več kot dobrodošlo. To kaže tudi dejstvo, da 

vsebino glasila uredniški odbor v veliki meri oblikuje na osnovi prispelih prispevkov društev 

in posameznikov. Seveda poskuša uredniški odbor vedno pridobiti tudi prispevke o aktualnih 

oz. drugače pomembnih dogodkih na področju ČS, a ker je pisanje prispevkov prostovoljno, 

takšnih tem ni mogoče vedno pokriti.  

Pregled vsebine zadnje številke je tudi pokazal, da šport zdaleč ni prevladujoče tema, četudi 

opredelimo vsebine kot športne zelo široko. 

 

Razpravi se je pridružil tudi g. Jože Sever, sicer član uredniškega odbora glasila, in povedal, 

da je za glasilo napisal že nekaj člankov, nazadnje članek o zgodovini prometa v Šentvidu, ki 

pa je bil brez njegovega soglasja skrajšan, so pa v članku ostale grafične priloge, ki niso 

imele povezave s tekstom, ki je bil objavljen. 

Ga. Brus – odgovorna urednica glasila, se je strinjala, da postopek ni bil povsem korekten, a 

je pojasnila, da je bilo nujno sprejeti hitro odločitev, ker bi kasnejša oddaja materiala tiskarju 

pomenila, da glasilo nebi izšlo pravočasno – pred prireditvijo "Jesensko srečanje ČS 

Šentvid".  

 

V nadaljevanju je predsednik podal pobudo, da Svet ČS Šentvid ponovno predlaga, da se zemljišče, 

kjer stoji rugby igrišče in zadnji čas ureja golf igrišče, v prostorskem načrtu MOL opredeli, kot 

športna površina. Na prostoru med rugby in golf igriščem, bi si Svet ČS Šentvid želel športne 

površine odprtega tipa. 
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AD 6. 

Pobude občanov 

 

1. Lojka Paulus – pobude 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje;   

 

 Koši za pasje iztrebke 

Postavitev košev za pasje iztrebke je načrtovana z izvedbo malega dela ČS Šentvid za 

leto 2014 

 

 Pešci in kolesarji na Hafnerjevi in Prušnikovi 

Predlagateljici se predlaga, da obvesti Mestno redarstvo MOL. 

 

 Oglasne table 

Postavitev oglasnih tabel ni v načrtu. Svet bo poskusil pridobiti informacije ali je 

postavitev možna in kakšen je postopek. 

 

 

 

2. Postavitev cestnega ogledala (Ul. Veliki Kamen) 

Člani sveta so pobudo prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  se je seznanil s pobudo krajanov ul. Pri velikem kamnu in 

jo podpira. 

 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da na križišču ul. Pri velikem 

kamnu in Ceste na poljane postavi varnostno ogledalo. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 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 


