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ZAPISNIK
8. seje sveta, ki je bila 1. decembra 2011 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:
Marjeta Bilban, Matjaž Briški, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija
Merkun, Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Jure Vidmar, Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Peter Kovač, Andraž Bergant – Policijska postaja Šiška;
Ines Eberl, Robert Golavšek – oba Služba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Blaž Gregorin, Bogomir Polajnar in Mateja Vertačnik.

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil gosta s policijske postaje Šiška: g. Berganta – namestnika
komandirja policijske postaje in g. Kovača – vodjo policijskega okoliša in se jima zahvalil za
udeležbo na seji. Pozdravil je tudi vse navzoče in ugotovil, da je navzočih 12 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 in predlagal da se za 5.
točko dnevnega reda doda kot 6. točka dnevnega reda " Seznanitev s Pravilnikom o kriterijih in
načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti, ter postopek določanja terminskega plana
uporabe prostorov".
V obrazložitvi je povedal Pravilnik, ki bo začel veljati s 1.1.2012 in daje četrtni skupnosti veliko
večji vpliv na uporabo prostorov Službe za lokalno samoupravo. Za mesec Januar 2012 naj bi
pripravili terminski plan, ki ga predvideva 4. člen pravilnika do 15. decembra. (kasneje bo ta rok 20.
– 25. v mesecu). (Pravilnik so člani sveta prejeli v gradivu za sejo.)
Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem redu in dopolnitvi.
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Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
Seznanitev s Pravilnikom o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih
skupnosti, ter postopek določanja terminskega plana uporabe prostorov
7. Pobude občanov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je bila tema varnosti v četrtni skupnosti Šentvid v
preteklosti redko na dnevnem redu sej sveta Četrtne skupnosti Šentvid, čeprav se vsak posamezno, pa
tudi skozi pobude občanov člani sveta srečujejo s problematiko na tem področju.
Povedal je, da je namen današnjega srečanja, da se člani sveta seznanijo z varnostnimi razmerami na
področju četrtne skupnosti, si s pristojnimi policisti izmenjajo informacije in poglede, ter se
dogovorijo za nadaljnje sodelovanje.
Gosta je povabil, da predstavita varnostne razmere na področju Četrtne skupnosti Šentvid.
Roje oz. družina Strojan
Povedano je bilo, da se področje Roj obravnava, kot varnostno obremenjeno območje, zato se na
njem vrši stalni in pogosto tudi poostreni nadzor. Pri tem sodelujejo tudi specializirane enote policije
– konjeniki in vodniki psov, glavnino nadzora pa seveda opravlja Policijska postaja Šiška.
Pri poostrenih nadzorih velikokrat sodelujejo tudi inšpekcijske službe, ki običajno izrečejo tudi
ustrezne ukrepe.
Sicer je bilo vezano na to območje zabeleženo 21 plačilnih nalogov, 12 intervencij v zvezi s kršitvijo
javnega reda in miru, 15 kazenskih ovadb, 2 hišni in ena osebna preiskava.
Se pa v splošnem ugotavlja, da pripadniki družine Strojan glavnino nelegalnih aktivnosti še vedno
opravljajo na območju nekdanjega domovanja na Dolenjskem, na območju Šentvida pa se to dogaja
redkeje.
Gosta sta opozorila, da je kaznivih dejanj v katerih sodelujejo Romi več, a ne gre vse pripisovati
družini Strojan.
Splošne varnostne razmere na območju ČS Šentvid:
Ugotavlja se, da je razmerje med številom kaznivih dejanj in številom prebivalcev v Šentvidu, vsaj v
primerjavi z drugimi področji razmeroma ugodno.
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PP Šiška je v letu 2011 zabeležila 716 prijav kaznivih dejanj med katerimi prevladujejo tatvine (velik
delež teh se zgodi na bencinski črpalki OMV), sledijo vlomi, zgodilo se je tudi 5 ropov.
V povezavi s prometno varnostjo (vključena je tudi avtocesta do izvoza Šmarno) je bilo zabeleženih
144 prometnih nesreč, nobena s smrtnim izzidom.
Kot posebej problematičen je bil izpostavljen Klub 12, saj slovi po tem, da je odprt tudi, ko so vsi
ostali lokali v Ljubljani zaprti. Klub je pod stalnim nadzorom. Lastnik kluba ima vsa potrebna
dovoljenja. Problematični so predvsem obiskovalci, ki se zbirajo zunaj lokala (na parkirišču).
Kot novo problematično žarišče je bil izpostavljen podhod pod avtocesto, kjer se zbira mladina in
velikokrat povzroča vandalizem.
Povedano je bilo tudi, da se na javnih parkiriščih izvaja redni (vsakodnevni) nadzor.
Droge
Ugotavlja se, da so uživalci drog vedno mlajši. Problematika drog je podobna kot na ostalih
področjih v Ljubljani, tako da Šentvid ne izstopa.
V nadaljevanju se je predsedujoči zahvalil gostoma za podane informacije in poudaril koristnost
tovrstne izmenjave informacij. Predlagal je, da bi se tovrstna izmenjava ponovila vsaj dvakrat letno,
po potrebi pa tudi pogosteje.
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o možnih oblikah delovanja na področju varnosti za
območje Četrtne skupnosti Šentvid. Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Sosvet za varnost občanov.
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 2.
Pobude članov sveta
Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vložili nobene pobude in zaključil s točko.
K besedi se je prijavi g. Briški in predlagal, da se za projekt Doma starejših oz. varovanih stanovanj
pripravi prezentacijska mapa, ki se jo dopolni z dopisom četrtne skupnosti in pošlje na naslove
potencialnih investitorjev.
Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa:
G. Matjaž Briški, g. Janez Kregar in g. Jože Sever pripravijo mapo z dokumentacijo za
predstavitev potencialnim investitorjem.
Mapa se z dopisom Četrtne skupnosti Šentvid pošlje na naslove potencialnih investiorjev.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
G. Sever je predlagal da se pristojnim službam Mestne uprave MOL predlaga, da se na križišču
Martinove ulice in ulice Na gmajni postavi varnostno ogledalo.
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 sveta
Predsednik je povedal:
Zaris parkirišč na Prušnikovi
Zarisana so bila nova parkirišča v predelu med cerkvijo in sedežem ČS. To lahko štejemo,
kot dober začetek, vendar to še zdaleč ni to, za kar smo si prizadevali. Cilj je bil, da se
zarišejo parkirišča vzdolž celotne Prušnikove od Lekarne do sedeža ČS. Zato je tudi takoj
interveniral pri Petru Skušku (vodja odseka za promet pri OGDP) in dogovorili smo se za
sestanek, ki se naj bi ga udeležila tudi načelnica oddelka Irena Razpotnik, a je bilo srečanje
žal odpovedano.
Urejeno je bilo križišče pri končni postajo avtobusa LPP št. 1.
Srečali smo se z vodstvo LPP na temo avtobusne proge (delovno št. 15). Po zagotovilih
predstavnika LPP je proga tik pred začetkom obratovanja, čaka se le še soglasje DRSC.
Vozila naj bi na 50 minut, s tem da bi bil vozni red usklajen z avtobusom št. 8 in tako možno
prestopanje brez daljšega čakanja. Prestopanje bo seveda možno tudi na LPP 1.
Srečali smo se z društvi s katerimi smo oblikovali program predstav v Ljudskem domu do
konca marca 2012 in se pogovorili o naslednjih potrebnih korakih pri razvoju projekta
"Oživitve Ljudskega doma"
Finančni načrt je praktično v celoti realiziran. Čakamo le še nekaj računov.
3. številka glasila "Šentvid nad Ljubljano" – redakcija je zaključena, čakamo le še nekaj
prispevkov, ki jih zaradi želje po ažurnosti zaključujemo v zadnjem trenutku (napovednik…)
Prejeli smo nov zemljevid ČS
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je točko zaključil.
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4/9

Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 7. seje so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 7/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
Poročilo o udeležbi na sejah sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da poročilo izhaja iz potrjenih zapisnikov sej sveta ČS
Šentvid. Ker sejnine za seje v pričetku mandata člani sveta niso prejeli, se , izjemoma, upošteva
udeležba na sejah tudi v letu 2010. Višina sejnine se obračuna v skladu z Odlokom o financiranju ČS
MOL, osnova za izračun pa je plača župana ter udeležba na sejah sveta, z omejitvijo, da se obračuna
največ 10 sej. Opozoril je, da se za seje v večjih zasedanjih (6. seja) obračuna za vsako zasedanje le
sorazmerni del (npr. 1. da, drugič ne ali obratno = ½ sejnine).
Predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja naslednjo udeležbo predsednika in članov sveta na
sejah sveta v letu 2011:

Ime
Marjeta
Matjaž
Blaž
Boštjan
Janez
Mirta
Janez
Marija
Bogomir
Verica
Jože
Zvonimir
Mateja
Jure
Damijan

Priimek
Udeležba
BILBAN
5,5
BRIŠKI
6,5
GREGORIN
7,5
JUVANČIČ
3
KREGAR
7,5
LUČIČ
7,5
MARN
5
MERKUN
7
POLAJNAR
6,5
RUTAR
7,5
SEVER
7,5
URBANČIČ
7
VERTAČNIK
5
VIDMAR
6
VOLAVŠEK
8
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Ugotovljeni udeležbi se doda tudi udeležba na današnji 8. seji sveta (1.12.2011) in 9. seji sveta,
ki bo sklicana 8.12.2011.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

ter predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta g. Damijana Volavška, da na
osnovi predhodnega sklepa ter 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) v sodelovanju s strokovno službo pripravi
potrebno dokumentacijo za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta Četrtne skupnosti
Šentvid.
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 6.
Seznanitev s Pravilnikom o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih
skupnosti, ter postopek določanja terminskega plana uporabe prostorov
Pravilnik so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsednik je prosil Roberta Golavška, da pove nekaj več o pravilniku.
Ta je povedal:
Najpomembnejša novost je, da pravilnik ukinja možnost brezplačne uporabe prostorov Službe za
lokalno samoupravo. To možnost imajo le tisti izvajalci programov, ki izvajajo program četrtne
skupnosti. Vsi ostali plačujejo vsaj obratovalne stroške ali pa tržno ceno najema prostorov.
To za četrtno skupnost pomeni, da ima zelo velik vpliv na način uporabe prostorov SLS, saj so druge
dejavnost podrejene programom ČS in lahko uporabniki dobijo prostor le v času, ko ga ČS ne
potrebuje za svoje dejavnosti. Po drugi strani pa s tem svet ČS dobiva nove naloge in sicer:
določitev dejavnosti, ki so del programa ČS (tukaj ni nujno, da ČS te programe tudi financira iz
svojega finančnega načrta)
mesečna priprava terminskega načrta uporabe prostorov za potrebe ČS

V razpravi, ki je sledila, je bilo povedano, da ima Četrtna skupnost Šentvid na razpolago za izvajanje
programov dvorano Ljudski dom (Prušnikova 99), dvorana in sejna soba v objektu Kosijeva 1 ter
dvorana v objektu Na gmajni 1. Dodana je bila tudi sejna soba na sedežu ČS Šentvid, predvsem za
potrebe sestajanja četrtnih odborov političnih strank, ki pa z novim pravilnikom prostor najamejo po
veljavnem ceniku.
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Prostori so tudi v naprej v upravljanju Službe za lokalno samoupravo MU MOL, ki zagotavlja tudi
redno vzdrževanje prostorov, v skladu z možnostmi pa tudi izboljšave v obliki investicijskega
vzdrževanja.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal, da glede na to, da ni mogoče z gotovostjo računati, da se
bo svet vedno sestajal pravočasno za oddajo terminskega plana, se za oddajo terminskega plana
pooblasti predsednika in podpredsednika sveta.

Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Damijana Volavška, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Jožeta Severja ali Janeza Kregarja, da v skladu s programom in smernicami sveta Četrtne
skupnosti Šentvid potrjuje mesečni terminski načrt uporabe prostorov Službe za lokalno
samoupravo MU MOL in sicer na lokacijah Prušnikova 99, Prušnikova 106, Kosijeva 1 in Na
gmajni 1.
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 7.
Pobude občanov
1. Ureditev prometa v Stanežičah – dodatna grbina
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Pobuda se posreduje pristojni službi oziroma oddelku Mestne uprave MOL.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
2. Kategorizacija in vzdrževanje Bernikove ulice
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Pobuda se posreduje pristojni službi oziroma oddelku Mestne uprave MOL. Pobudi se
dodajo tudi vse javne poti, ki jih je svet Četrtne skupnosti Šentvid že predlagal, da se
kategorizirajo.
V pobudo se vključi tudi vprašanje, v kateri fazi je obljubljena dopolnitev kategorizacije
javnih poti na območju Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
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Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Pobuda za namestitev hitrostnih grbin - Cesta na poljane
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Pobuda se posreduje pristojni službi oziroma oddelku Mestne uprave MOL. Pobudi se
dodajo tudi vse javne poti, ki jih je svet Četrtne skupnosti Šentvid že predlagal, da se
kategorizirajo.
V pobudo se vključi tudi vprašanje, v kateri fazi je obljubljena dopolnitev kategorizacije
javnih poti na območju Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
4. Ureditev križišča Ul. bratov Kraljič in Martinova cesta
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Glede na to, da so uporabniki (lastniki) zabojnikov sami dolžni zagotoviti ustrezen prostor
za namestitev zabojnikov, se pobudnika pozove, da predlaga rešitev nastalega problema.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

5. Stanežiče: osvetlitev ceste, asfaltiranje kolesarske ceste ob obvozni cesti ter preplastitev ceste…
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pobudo podpira. Pobudo se posreduje pristojnemu oddelku
oz. službe Mestne uprave MOL, s priporočilom, da če ne bo mogoča takojšnja realizacija
celotnega projekta, se prioritentno zagotovi javno razsvetljavo.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
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ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
6. Avtobusna postaja na Brodu in varnost voznikov in pešcev zaradi parkiranja na pločnikih.
(Alberto Avguštinčič)
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da problem nastaja zaradi nedostopnosti parkirišča
pred objektom. Tako pobudniku predlaga, da preko upravitelja objekta prizadeti
ugotovijo, ali je bila postavitev zapornice legalna.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan. Je po povedal, da ga je ga. Marija Merkun prosila
za besedo pred zaključkom seje.
Ga. Marija Merkun je povedala, da je bila osebno prizadeta, ko je slišala govorice, da je bila edina
članica sveta, ki je nasprotovala izgradnji doma starejših občanov, kar seveda ne drži. Povedala je
tudi, da je slišala, da so njeni predlogi neprimerni in neutemeljeni in celo nerazumni.
Protestirala je, da član(i) sveta širijo tovrstne govorice.
Navzoči so se strinjali, da tovrstni komentarji članov sveta niso primerni. V kolikor obstaja dvom
ali sum, je vedno mogoče zahtevati magnetogram seje sveta.

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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