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           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 
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telefon: 01 512 46 07 
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Številka: 900-316/2016-2 

 Datum: 14. september 2016 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 20. oktobra 2016  na sedežu Četrtne 

skupnosti Šentvid, Prušnikova ul. 106, Ljubljana - Šentvid, s pričetkom ob 18. uri. 

 

Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta ČS Šentvid, Damijan Volavšek. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Mateja Brus, Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, 

Mirta Lučič, Aleš Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Stunčnik Urbanč, Lili Tancar in 

Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Peter Kovač - Policijska postaja Šiška, vodja okoliša, Snježana Zrnič in Robert Golavšek, oba MOL 

Služba za lokalno samoupravo. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Varnostna problematika v ČS Šentvid 

2. Morebitni začasni begunski zbirni center v Stanežičah 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče, posebej pa predstavnika Policijske postaje Šiška 

in vodjo rajonskega okoliša g. Petra Kovača.  

Povedal je, da je bila izredna seja Sveta sklicana na pobudo podpredsednika sveta g. Alojzija Hitija.  

Ugotovil je, da je navzočih 14  od 15 članov Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

Ker se o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne odloča, je predsedujoči prešel na prvo točko 

dnevnega reda. 

Seja se je snemala. 

 

AD1. 

Varnostna problematika v ČS Šentvid 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bila dodatna vzpodbuda za uvrstitev točke na dnevni 

red izredne seje, pobuda krajana v zvezi z nedavnim incidentom, ko so v Zavodu sv. Stanislava na 

otroškem igrišču zaklali in razkosali eno od dveh ovc, za katere so v okviru učnega programa skrbeli 

učenci šole. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči zaprosil g. Kovača da nevede dejstva vezana na incident. 

 

Ta je povedal, da se je incident dogodil 3. oktobra 2016. 
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Iz posnetkov videonadzora so lahko identificirali storilce (mladoletni člani družine Strojan). Ker pa je 

oškodovanec odstopil od pregona, do bili nadaljnji postopki ustavljeni. 

Povedal je, da se je ravnateljica Osnovne šole Alojzija Šuštarja osebno srečala s predstavniki družine 

Strojan in se dogovorila, da tovrstnih incidentov v prihodnje ne bo več. Vrnjeno je bilo tudi odtujeno 

kolo. 

 

V nadaljevanju je povedal tudi, da je bila velika večina članov družine Strojan kazensko obravnavana 

in da je večina odraslih moških na prestajanju zaporne kazni. Kljub pozivom k nepristranskosti pri 

obravnavi članov družine Strojan se ni mogoče izogniti dejstvu, da so ti storilci številnih kaznivih 

dejanj na območju ČS Šentvid, pa tudi izven. 

 

Trenutno na Rojah prebiva okrog 30 Romov, a se to število iz dneva v dan spreminja. Policija si 

prizadeva uveljaviti določbo zakona, ki narekuje prijavno stalnega ali začasnega prebivališča, a 

ugotavlja, da pristojni inšpektorat redko ukrepa. 

 

Naselje na Rojah se obravnava kot območje povečanega tveganja, zato policija na tem območju 

izvaja nadzor vsaj trikrat tedensko. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 

 

Glavni poudarki razprave so bili: 

 pred zakonom morajo biti vsi ljudje enaki 

 izogibati se je potrebno posploševanjem in vsako kaznivo dejanje obravnavati individualno 

 razrešitev nasprotji med večino in manjšino je iskati v dialogu in vključevanju 

 

V oceni splošne ravni varnosti se ugotavlja, da ni posebnih oz. neobičajnih odstopanj od ravni v 

preteklih letih. 

Člani Sveta so izrazili željo po večji vidnosti in prisotnost policijskih patrulj na vseh območjih ČS 

Šentvid. 

V zvezi s tem je g. Kovač pojasnil, da je za kaj takega policistov zaposlenih v Policijski postaji Šiška 

premalo. Velikokrat so  tudi iz rednih obhodov preusmerjeni na druge nujne naloge. 

V zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6I/1: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da bi bilo mogoče že s pogostejšimi rednimi obhodi v 

ČS Šentvid znatno zmanjšati število kaznivih dejanj, zato Policijski uprav Ljubljana predlaga, 

da kadrovsko okrepi Policijsko postajo Šiška. 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

Sklep JE bil sprejet. 

 

 

Ad. 2 

Morebitni začasni begunski zbirni center v Stanežičah 

 

 

Predsedujoči je zaprosil g. Alojzija Hitija, da, glede na to, da je predlagatelj sklica izredne seje, poda 

kratek uvod v točko dnevnega reda. 

 



3/3 

 

Ta je povedal, da je razburjenje med krajani povzročil dogodek, ko je lastnik zemljišča v Stanežičah 

na svoji zemlji "zalotil" geodete in predstavnike Ministrstva za okolje in prostor RS, ki so izvajali 

meritve. 

Povedal je, da so se predstavniki MOP umaknili v avto, geodeti pa so na vztrajanje lastnika zemljišča 

vendarle povedali, da iščejo potencialne lokacije za begunski zbirni center. 

 

G. Hitij je poudaril, da ne gre za apriori nasprotovanje, vendar se sprašuje, če je Četrtna skupnost 

Šentvid sposobna sprejeti dodatno neintegrirano skupino, saj je znano, da tovrstne skupine nujno 

prinesejo določene probleme. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da se je Četrtna skupnost nemudoma odzvala in poskusila 

pridobiti informacije v zvezi s potencialnim zbirnim centrom za begunce. 

Vse povratne informacije so zanikale možnost postavitve tovrstnega centra na širšem območju 

Stanežič. 

 

Informacije so bile pridobljene: 

 pri vodji Oddelka za zaščito in reševanje, g. Robertu Kusu - ustno, 

 pri podžupanu g. Dejanu Crneku - e-sporočilo, ki vsebuje odgovor MNZ in 

 na sestanku predsednikov ČS in župana MOL (zapisano v zabeležki). 

 

G. Kovač je v nadaljevanju povedal, da policija ni seznanjena s kakršnim koli pripravami za 

postavitev begunskega zbirnega centra, vendar to ni merodajno, saj so navadno obveščeni tik pred 

časom, ko bi morali izvesti določene  povezane naloge. 

 

Sledila je razprava. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6I/2: 

 

Četrtna skupnost Šentvid zaprosi pristojne organe Mestne občine Ljubljana za informacijo 

katere geodetske meritve so bile opravljene na širšem območju Stanežič v mesecu septembru in 

oktobru 2016 in s kakšnim namenom. 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 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 


