MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900- 128 /2011-3
Datum: 05.05.2011
ZAPISNIK
1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v četrtek 05.05.2011 ob 17. uri v
jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 10 članov sveta, kar je pomenilo,
da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik, Jože Ježek,
Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Marko Ramovž, Renata Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Jože Ponikvar, Maja Premrl, Alojz Suhoveršnik (opravičeno)
OSTALI NAVZOČI: Vodja policijskega okoliša g. Rajko Gaber,
Predstavnik Oddelka za varstvo okolja MOL g. Andrej Piltaver,
Direktor Policijske akademije
Ladka Debevc , Brigita Pavlič strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL
cca. 100 krajanov
.Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slavnostna otvoritev in nagovori
Kulturni program
Nekaj o zgodovini ČS Šmarna gora
Varnostno poročilo
Pregled dela sveta v zadnjem letu
Vprašanja in pobude občank in občanov

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVORI
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče, predstavnika PP Šiška, g. Gabra, direktorja Policijske
akademije, predstavnika projekta Civitas Elan, ravnateljico šole, predstavnike društev, občanke in občane, ter
opravičil odsotnost g. župana Zorana Jankovića in podžupana g. Janija Möderndorferja. Povedal je, da prav na
današnji dan mineva 146 let od ustanovitve šole v Šmartnem, za izvedbo slavnostne seje pa se je zahvalil OŠ
Šmartno, tako ravnateljici, ki je zagotovila prostor, kot učenkam in učencem, ki so pripravili kulturni program.
AD 2
KULTURNI PROGRAM
Učenka je pripravila glasbeno točko, za njo je nastopila dramska umetnica Jerca Mrzel, navzoče je pozdravila
ravnateljica šole ga. Tatjana Furlan, predsednik Sveta g. Crnek pa je podelil priznanje dolgoletnemu predsedniku
Društva upokojencev Šmartno Tacen in dolgoletnemu članu sveta ČS Šmarna gora g. Janezu Novaku.

AD 3
NEKAJ O ZGODOVINI ČS ŠMARNA GORA
Kratko zgodovino krajev in življenja v ČS Šmarna gora dokumentirano iz starih slik in razglednic je predstavil
g. Jurij Šilc.
AD 4
VARNOSTNO POROČILO
Poročilo je podal predstavnik Policijske postaje Šiška g. Gaber. Povedal je, da pokriva območje ČS Šentvid in
Šmarna gora, ki po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopata od povprečja.
Podal je varnostno oceno in število kaznivih dejanj v letu 2010 in v prvih mesecih 2011.
Vlomi v hiše: 16 v letu 2010, 8 do 1.5.2011, vlomijo tam kjer je najlažje (balkonska vrata ali po predhodnem
opazovanju, preventiva je lahko tudi alarmna naprava.
Vlomi v trgovine in skladišča 6 v letu 2010, 3 do 1.5.2011
Vlomi v avtomobile 14 v letu 2010, 10 do 1.5.2011, največ vlomov je na parkiriščih v Tacnu in na Rašici, ter na
pokopališču Šmartno, ponovno apelira, da občani ne puščajo nobenih predmetov v avtih na vidnih mestih.
Poškodbe zaradi vandalizma 15 v letu 2010, 2 do 1.5.2011
Tatvine 18 v letu 2010, 7 do 1.5.2011
Velika tatvina 1 v letu 2010
Ostala kazniva dejanja 11 v letu 2010, 5 do 1.5.2011
Lažje prometne nezgode 14 v letu 2010, 5 do 1.5.2011
Prometne nezgode s hudimi telesnimi poškodbami 1 v letu 2010
Kršitve javnega reda in miru na javnih krajih 18 v letu 2010, 1 do 1.5.2011
Kršitve javnega reda in miru v zasebnih prostorih 4 v letu 2010, 5 do 1.5.2011
Uspešnost odkrivanja storilcev je 35%, PP Šiška je tako na ravni ostalih policijskih postaj.
Občan je vprašal, kako je z nadzorom prometa pred šolo, kjer nekateri še vedno ne upoštevajo, da je cesta
enosmerna, v nasprotno smer vozi tudi šolski kombi, večkrat se je že obrnil na PP Šiška vendar odziva ni.
Sprašuje tudi, kako je s postavitvijo radarjev.
G. Gaber je povedal, da prometno problematiko rešujejo s postavitvijo radarjev (kjer lahko) in s tem posledično
kaznovanjem. Sam je bil večkrat pred OŠ Šmartno, odkar je cesta enosmerna, kršitev takrat ni opazil.
Direktor Policijske akademije je povedal, da si prizadevajo, da aktivnosti njihovih slušateljev ne bi bile moteče
za okolico in da si tudi sami prizadevajo za izboljšanje varnostnih razmer.
G. Lah je vprašal, kako je z odprtostjo športnih objektov za krajane?
Direktor je pojasnil, da so zunanja igrišča na razpolago vsem, kadar na njih ne potekajo aktivnosti, objekti pa so
v glavnem zasedeni, saj jih njihovi slušatelji uporabljajo tudi poleti. Dobijo veliko prošenj, vsako pregledajo in
nanje tudi odgovorijo.
AD 5
PREGLED DELA SVETA V ZADNJEM LETU
Predsednik Sveta g. Crnek je povedal, da je prisoten tudi predstavnik Oddelka za urejanje prostora na MOL in
sodelavec pri projektu Civitas Elan, g. Andrej Piltaver,ki bo omenjeni projekt predstavil.
G. Piltaver je povedal, da je projekt Civitas Elan pobuda Evropske komisije, ki poteka od leta 2002, njen cilj pa
je izboljšati promet v mestih, učinkovita raba energije ter varstva okolja. V projekt je vključenih več evropskih
mest, Ljubljana pa ima v njem vodilno vlogo in je tudi koordinator projekta. Projekt namenja veliko pozornost
razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije

v prometu dostopne za vse in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Ukrepi, ki se izvajajo v
Ljubljani so:
-

visoko kakovostni koridor javnega prevoza
enotna mestna kartica Urbana
izgradnja dodatnih parkirnih površin za sistem parkiraj in se pelji
tehnološko napredni mestni avtobusi
prilagajanje storitev javnega prevoza glede na potrebe
uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov
izboljšava varnosti na mestnih avtobusih
celovita kolesarska strategija
zmanjšanje dovoljene hitrosti
varne poti v šolo
možnost uvedbe zgoščevalne takse za vstop vozil v ožji center mesta

G. Crnek predsednik Sveta je nato predstavil članice in člane sveta v mandatu 2010-2011 in podal pregled dela
sveta v obdobju od lokalnih volitev do slavnostne seje:
-

aktivnosti v zvezi z ureditvijo vodotoka Gameljščica (čiščenje v Zg. in Sr. Gameljnah) z ARSO-m
Gameljščica je bila očiščena in poglobljena

-

aktivnosti v zvezi z ureditvijo levega brega Save v Tacnu z ARSO-m
ARSO se na pozive stanovalcev in četrtne skupnosti ne odziva, Sava pa levi breg vedno bolj spodjeda

-

aktivnosti v zvezi z dokončanjem del na Kajakaški cesti
po prekinitvi pogodbe z SCT bo dela nadaljevalo Cestno podjetje Ljubljana, rok za dokončanje je 30.
junij 2011

-

aktivnosti v zvezi z gradnjo krožišča za šolski kombi
soglasja so pridobljena, krožišče naj bi bilo urejeno do začetka novega šolskega leta

-

ogledi na terenu s predstavniki OGDP
predstavnica OGDP si je s člani sveta na terenu ogledala vse pereče točke in pripravila zapisnik, sledi
sestanek z ga. Breskvar, kaj se bo lahko realiziralo že v letošnjem letu

-

sestanek z vodstvom LPP za uvedbo novih avtobusnih linij
na sestanku je bilo dogovorjeno, da naj bi bila povezava s Pirničami in Stanežičami realizirana v
septembru, avtobus bi peljal skozi Brod po trasi mimo vrtca, št. 8 pa v obe strani po Tacenski. Časovni
interval med obema avtobusoma bo usklajen, ko pa bo LPP dobil nove minibuse, pa bo uvedena tudi
povezava med Gameljnami in Črnučami.

-

aktivnosti v zvezi z ureditvijo državne ceste Šmartno-Povodje
v reševanje problematike se aktivno vključuje tudi četrtna skupnost, oblikovala se je iniciativna
skupina, ki nadaljuje z aktivnostmi za čimprejšnjo pridobitev zemljišč za rekonstrukcijo ceste skozi
Šmartno, organiziran je bil tudi sestanek pri projektantu g. Šenku, ena od opcij je tudi, da se pešce
preusmeri na povezovalno pot in da se mimo družine Kuhar pločnika ne dela (onemogočal bi jim vstop
v klet hiše). Odkupljenih je dve tretjini zemljišč, pri ostali tretjini pa so problemi z višino odškodnin,
spori, slabo komunikacijo med odkupovalci in oškodovanci, pločnik bi podaljšali do bajerja, potekal bi
enostransko, v kolikor bi v letošnjem letu prišlo do dogovora z preostalimi lastniki, bi za leto 2012
lahko DRSC kandidiral za sredstva. Potrebne bodo tudi spremembe projekta.

-

aktivnosti v zvezi z gradnjo Centra četrtne skupnosti
dediči »ježarjeve domačije« so posredovali ponudbo za odkup zemljišč na MOL, za župana je ponudba
sprejemljiva, v letu 2011 je zato možna izdaja gradbenega dovoljenja. Odkup zemljišč je potreben za
otroško igrišče za potrebe vrtca, odkup naj bi potrdil Mestni svet na julijski seji.

Uspehi pri reševanju posameznih problemov so predvsem tam, kjer ima pristojnost MOL, pri problemih, kjer
je pristojnost države pa uspehov ni (ceste, brežina Save, sanacija Gameljščice), na dopise ne dobimo niti
odgovorov.

AD 6
VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV
Stanovalec Šmartna je pozval četrtno skupnost, da se javno objavi imena ljudi, ki nočejo prodati zemlje.
G. Crnek je ponovno povedal, da so k reševanju problematike pristopili domačini, ki so ustanovili iniciativni
odbor in stvari se premikajo, ker je cesta državna, MOL z odkupi in rekonstrukcijo nima nič.
G. Zaletel je vprašal, kdaj bo zbor krajanov na Rašici?
G. Crnek je povedal, da je to stvar dogovora.
Stanovalec Šmartna je vprašal, kaj se dogaja z gradnjo nasproti gostilne Bizeljčan, dela stojijo.
G. Crnek je povedal, da po znanih podatkih dosedanji investitor išče bančno posojilo ali novega investitorja za
dokončanje gradnje.
G. Robas je opozoril na slabo stanje vodovodnih cevi in s tem povezano kvaliteto vode.
G. Ježek je povedal, da je vsa komunalna in cestna infrastruktura v Tacnu in Šmartnem vezana na rekonstrukcijo
Tacenske ceste, Ceste vstaje (kjer projektov še ni) in ceste skozi Šmartno, kjer so projekti narejeni, za gradnjo pa
so bila zagotovljena tudi sredstva, vendar so težave z odkupi zemljišč.
Stanovalec Rašice je vprašal, kaj je s kanalizacijo na Rašici?
G. Crnek je povedal, da je kanalizacija na Rašici v fazi prenosa pooblastila z OGDP neposredno na JO VO-KA,
priprava za javni razpis za izbiro projektanta pa je v teku.
G. Rožič je predlagal, da se organizira predavanje o varčni uporabi energije.
Stanovalec Kajakaške je vprašal, kaj je z vračanjem daljincev za uporabo prehoda na Kajakaški cesti v času
gradnje?
G. Crnek je povedal, da po informaciji s strani g. Jeraja z Občine Medvode bo možna vrnitev daljincev šele ob
zaključku del na Kajakaški cesti
Stanovalec ul. Angele Ljubičeve je opozoril na povečano število avtomobilov in zbiranja na otroškem igrišču ob
šoli, v nočnem času,ki je bilo prej zaprto, sprašuje, zakaj je igrišče ponovno odprto?
Ga. Furlan ravnateljica šole je povedala, da je šola že leta 2006 od MOL zahtevala, da se okrog igrišča postavi
ograja, za radi varnosti je bilo igrišče zaklenjeno, vendar se je ključ za uporabo dalo dobiti. Po pritožbi občanov
jo je poklical župan in zahteval, da je igrišče v dnevnem času odprto. Zato je bil na četrtno skupnost poslan
predlog, da se zagotovi nekoga, ki bo zvečer igrišče zaklepal.
G. Crnek je povedal, da si je četrtna skupnost ves čas prizadevala, da bi bilo igrišče odprto, ker je to edino igrišče
v Šmartnem, občana, ki bi vsak večer zaklepal igrišče niso dobili, zato se razmišlja, da bi namestili krožna vrata,
ki bi preprečevala dostop z kolesi, motorji in avtomobili.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 22. uri.

Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
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Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

