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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: 900-184/2012-2 

Datum: 29. oktober 2012 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

13. seje sveta, ki je bila 24. oktobra 2012 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, Verica Rutar, Jože Sever, 

Zvonimir Urbančič, Mateja Brus, Jure Vidmar, in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Tomislav Sledič – pomočnik komandirja PP Lj. Šiška, Peter Kovač – rajonski policist za Četrtno 

skupnost Šentvid PP Lj. Šiška, Ines Eberl in Robert Golavšek – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Marjeta Bilban in Marija Merkun. 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Problematika povezana z romsko družino Strojan 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid 

5. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013 in 2014 s planom malih del 

6. Pobude občanov 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil goste in navzoče člane sveta in ugotovil, da je navzočih 10 

od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Prebral je predlagani dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

 

Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Problematika povezana z romsko družino Strojan 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid 

5. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013 in 2014 s planom malih del 

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. 

Problematika povezana z romsko družino Strojan 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da čeprav na Četrtno skupnost ni pritožb oziroma prijav v 

zvezi z ravnanjem članov romske družine Strojan, pa člani sveta kot posamezniki slišimjo marsikaj 

(in to malo dobrega), kar se govori med ljudmi. Povabil je goste, da kot gotovo najbolj informirani, 

predstavijo dejansko situacijo. 

 

Gosta sta povedala, da policija opravlja redni nadzor in kontrolo na območju, kjer prebiva družina 

Strojan. Ravno tako se vsaj nekajkrat letno vrši na območju inšpekcijski nadzor. 

 

Povedala sta tudi, da člani družine Strojan glavnino hujših kaznivih dejanj še vedno izvajajo na 

območju nekdanjega prebivališča oz. širšem območju občine Grosuplje. Lokalno pa beležijo zlasti 

lažja kazniva dejanja kot so manjše tatvine (izstopajo tatvine poljščin), kršitve Zakona o javnem redu 

in miru, kršenje Zakona o varnosti v cestnem prometu in podobna. 

Posedovanje orožja in večje količine prepovedanih substanc ni bilo dokazano, čeprav za oba primera 

obstaja utemeljen sum. 

V splošnem pa področje Četrtne skupnosti Šentvid po številu kaznivih dejanj ne izstopa iz 

Ljubljanskega povrprečja. 

 

Na vprašanje o povečanem številu ljudi, ki prebivajo na omenjenem območju sta odgovorila, da na 

Rojah prebiva 39 stalno prijavljenih oseb od tega 34 ožjih članov družine Strojan, 11 oseb pa je 

prijavljeno začasno ali pa jim je prijava začasnega prebivališča potekla, ki pa niso po narodnosti 

Romi. Največ je brezdomcev in polnoletnih mladostnikov, ki so pobegnili od doma. 

 

Izražena je bila bojazen zaradi naraščanja števila prebivalcev omenjenega območja, pri čemer je bilo 

izpostavljeno, da veliko priseljenih živi v začasnih objektih v okolici stavbe, ki so jo Strojani dobili v 

posest. Odstranitev tovrstnih prebivališč je možna le na zahtevo lastnika zemljišča. 

 

Razpravo, ki je sledila, je predsedujoči strnil v naslednji predlog sklepa 2/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga lastniku zemljišč – Ministrstvu  za obrambo 

Republike Slovenije, da svoje zemljišče Na Rojah ogradi in na ta način omeji neupravičeno 

uporabo teh zemljišč.  

 

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. 
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Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

AD 3. 

Poročilo predsednika sveta 

 

V poročilu je predsednik sveta povedal: 

 

1. 6. oktobra 2012 je bila izvedena prireditev Jesensko srečanje. Udeležila so se praktično vsa 

društva, ki delujejo na področju Četrtne skupnosti Šentvid, nekaj tudi gostujočih, ki 

uporabljajo prostore Službe za lokalno samoupravo, vse šole,  vrtec Šentvid in knjižnica 

Šentvid. Povabilu so se odzvali tudi policisti, služba nujne medicinske pomoči, Snaga in 

Ljubljanski potniški promet. 

Društva so se predstavila na stojnicah, ki smo si jih sposodili v Četrtni skupnosti Polje in 

podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, poleg tega pa so društva glede na svojo dejavnost 

pripravila tudi točke programa na glavnem odru, ki je tekel ves čas prireditve, se pravi od 9. 

do 17. ure. 

Poskrbljeno je bilo tudi za gostinsko ponudbo. 

Strošek prireditve je bil v okviru planiranega zneske (1.400 €) in je znašal 1.389,01 €. 

Ocenjujemo da je prireditev presegla pričakovane cilje. To nam potrjujejo tud vsi odzivi, ki 

smo jih prejeli. 

Prihodnje leto, bomo prireditev organizirali v pomladanskem času. 

 

2. Urejena je bila Prušnikova ulica: zarisana so bila parkirišča povsod, kjer je cesta dovolj 

široka, narejeno pa je bilo tudi nekaj dodatnih parkirišč, narejena so bila trije dodatni 

nadvišani prehodi za pešce, urejeno je bilo križišče pri izvozu na Celovško cesto: narejeno je 

bilo nekaj umaknjenih parkirnih mest pred trgovino Tüš, na novo zarisana kolesarska steza in 

zaradi tek narejen zamik prometnih pasov na izvozu na Celovško cesto, narejen je bil robnik 

in del pločnika v delu kjer se na Prušnikovo priključi ulica Štula ter spremenjen prometni 

režim, tako da je potek prednostne ceste spremenjen, narejen je bil pločnik vizavi trgovine 

Mercator (gostišče Stara Pumpa). 

 

3. V križišču Celovška – Gunceljska – Kosmačeva so bila narejena znižanja robnikov pločnika 

v vseh delih križišča. 

 

4. Proga LPP 15 bo v kratkem začela obratovati na podaljšani trasi Stanežiče – Medvode 

 

5. Izšla je tretja številka glasila Šentvid nad Ljubljano, tudi tokrat v nakladi 5.500 izvodov. 

Zaradi stalnih zapletov pri dostavi časopisa gospodinjstev, je uredniški odbor odločil, da se 

za distribucijo glasila poišče drugega izvajalca. 

 

6. Največji del programa Četrtne skupnosti Šentvid je izveden, preostanek pa bo izveden v 

kratkem – najkasneje do konca novembra 2012. 

 

7. V okviru projekta Oživitve Ljudskega doma se je z današnjim dnem začel abonma otroških 

predstav v prvi vrsti namenjen otrokom  - Šodrček v organizacijo KUD Šentvid nad 

Ljubljano – Šodr teatra, Družinskega gledališča Kolenc in KUD Unikat. 

Abonma vključuje 8 predstav razporejenih čez vse leto. 

 

 

 

AD 4. 

Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika 11. seje so člani sveta  prejeli s sklicem seje. 
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Predsedujoči je odprl razprav o zapisniku. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013 in 2014 s planom malih del 

 

Predlog finančnega načrta za leti 2013 in 2014 so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je povedal da predlog v celoti izhaja iz finančnih načrtov preteklih let, seveda z 

največjim poudarkom na letošnjem letu. 

Na osnovi predloga finančnega načrta, ki bo sprejeli na današnji seji, bo, kot vsako leto, 

izdelan izvedbeni finančni načrt, ki pa bo, za razliko danes obravnavanega, ki določa le 

področja porabe, natančno opredelil programe, ki si jih bomo zadali za leto 2013 in kasneje 

2014. 

Predlog finančnega načrta izhaja iz dosedanje prakse, da za mala dela namenimo le obveznih 

20 %  variabilnih proračunskih sredstev. 

Če se bomo torej zedinili o finančnem načrtu, moramo le še določiti vsebino malih del, ki bi 

jih želeli izvesti v letih 2013 oz. 2014. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave, je predsedujoči povzel razpravo v predlogu sklepa 4/13: 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji predlog finančnega načrta Četrtne 

skupnosti Šentvid za leto 2013 in 2014: 

 

PP Konto Naziv postavke 
Proračun 

2013 

Proračun 

2014 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.409 29.409 

 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.409 29.409 

  06029001   Delovanje ožjih delov občin 24.806 24.806 

     

     

016023  Četrtna skupnost Šentvid 11.644 11.644 

 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.351 5.351 

 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 

 4029 Drugi operativni odhodki 5.993 5.993 
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016040  Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva 100 100 

 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 

 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 

     

084011  Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in 

drugih-ČS Šentvid 

13.062 13.062 

 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.062 13.062 

     

  SKUPAJ ČS ŠENTVID 24.806 24.806 

 

 

Za izvedbo programa v okviru plana malih del svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 

za vsako leto po 4.603 €. 
 

V letu 2013 se v plan malih del uvrsti Ureditev otroškega igrišča na Prušnikovi ul. 

 

V letu 2014 se v okviru plana malih del izvede/uredi  postavitev pasjih stranišč na področju 

Četrtne skupnosti Šentvid. 

 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

in predlog sklepa : 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da s 

strokovno službo pripravi potrebne obrazložitve in dokumente potrebne za posredovanje 

predloga finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leti 2013 in 2014. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 
Pobude občanov 

 

 

1. Igrišče – Waldorfski vrtec 

 

Pobudo so člani sveta prejeli pred pričetkom seje. 

Predsednik je pojasnil vsebino pobude in predlagal naslednji sklep: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo staršev otrok, ki obiskujejo Waldorfski 

vrtec v Šentvidu in predlaga mestnim službam, da pobudo rešijo pozitivno, vendar s 

pogojem, da je otroško igrišče odprto tudi za okoliške otroke. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

2. Meteorna voda v Stanežičah 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Predlagal je naslednji sklep: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo pristojni mestni službi s predlogom, da 

situacijo prouči in ustrezno ukrepa. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Vodohran ob smučišču 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Predlagal je naslednji sklep: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid prouči problematiko in se bo odločil na podlagi 

ugotovljenih dejstev na prihodnji seji. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 17. uri. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


