MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1211 ŠMARTNO
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net

Številka: 900-15-2/2005-14211
Datum: 15.6.2005
ZAPISNIK
15. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 15. 6. 2005 ob 18.00 uri v
jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7.
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku razširjene seje od 13 članov sveta navzočih 8 članov sveta,
kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Jože Ježek, Boštjan Lah, Nataša Lipovec,
Janez Novak, Alojz Suhoveršnik in Špela Verbič, kasneje se je seje
udeležil tudi Boris Verbič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Aljoša Gadžijev, Andrej Korenč, Uroš Prosen
NEOPRAVIČENO ODSOTNA: Tamara Krebelj
OSTALI NAVZOČI: predstavnik Policijske postaje Šiška in vodja okoliša g. Rajko Gaber, Načelnik
Oddelka za lokalno samoupravo g. Vojko Grünfeld,Ladka Debevc in Marja
Klemenčič – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne občine
Ljubljana in 70 občanov.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Analiza varnostnega stanja v četrtni skupnosti Šmarna gora v preteklem obdobju
Vloga in pomen četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana
Pregled dela četrtne skupnosti Šmarna gora v preteklem obdobju
Razno

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
AD 1
ANALIZA VARNOSTNEGA STANJA V ČS ŠMARNA GORA V PRETEKLEM OBDOBJU
Predsedujoči je članom sveta in zbranim občanom predstavil g. Rajka Gabra s Policijske postaje Šiška
in vodjo policijskega okoliša kamor spada tudi četrtna skupnost Šmarna gora.
G. Gaber je povedal, da je ČS Šmarna gora teritorialno zelo velika, s stališča obremenjenosti in dela
policije in Policijske postaje Ljubljana Šiška pa je med srednje obremenjenimi. Povedal je, da
varnostno problematiko spremljajo v treh točkah in sicer:
-

kriminaliteta: v letu 2004 so na območju ČS Šmarna gora obravnavali skupno 131 kaznivih
dejanj, kar je pet manj kot leta 2003, od tega so raziskali 35 kaznivih dejanj, od tega največ
premoženjskih deliktov, tatvin, vlomov, goljufij. Vlomi predstavljajo skupaj 55 kaznivih dejanj.
Najbolj pereča problematika so vlomi v stanovanja, ter poškodovanja tuje stvari, kar je
posledica vandalizma.
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-

Cestni promet: v letu 2004 so na območju ČS Šmarna gora obravnavali 75 prometnih
nesreč, od tega eno s smrtnim izidom, dva udeleženca sta bila hudo poškodovana in 20 lahko
telesno poškodovanih, v ostalih je nastala le materialna škoda. Najpogostejši vzroki prometnih
nesreč so nepravilni premiki z vozili, neprilagojena hitrost, neustrezna varnostna razdalja

-

javni red in mir: obravnavano je bilo 36 kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih in
javnih krajih, v zadnjem času pa predstavlja problematiko tudi odlagališče smeti ob izvozu
avtoceste, kjer ne poteka organizirano zbiranje smeti. Največ problematike je na naslednjih
področjih: vandalizem in namerno poškodovanje tuje stvari, vlomi v stanovanja in
stanovanjske hiše tudi v dopoldanskem času, ni pa zaznati pogostih kršitev javnega reda in
miru v gostinskih lokalih, kjer prav tako opravljajo pogoste nadzore.

Policija ocenjuje, da so varnostne razmere na področju četrtne skupnosti Šmarna gora dobre in
stabilne in še nekoliko boljše od ostalih območij na področju mesta Ljubljane.
Ga. Lipovec je postavila vprašanje zaprtja šolskega igrišča tudi v dnevnem času?
G.Gaber je povedal, da imajo zelo slabe izkušnje z odprtim igriščem, veliko je bilo vandalizma, številne
pa so tudi pritožbe krajanov
Ravnateljica šole ga. Furlan je pojasnila, da se šolsko igrišče uporablja tudi v okviru učnega programa
pri športni vzgoji, dokler je bilo igrišče odprto zaradi stekla, igel, uničenega asfalta uporaba igrišča ni
bila mogoča. Zato so naslovili prošnjo na Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport na
MOL, kjer so jim odobrili sredstva za postavitev ograje. Šola pa kandidira tudi za državna sredstva za
dokončno ureditev igrišča. Lahko pa se organizirane skupine zglasijo v šoli, kjer polnoletna oseba
lahko prevzame ključ za uporabo igrišča.
G.Gaber je tudi povedal, da so uspeli sanirati »črne« kamnolome za Savo, sanacija je trajala nekaj let
AD 2
VLOGA IN POMEN ČETRTNE SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Predsedujoči je predstavil g. Vojka Grünfelda, Načelnika Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne
občine Ljubljana in mu predal besedo.
G.Grünfeld je povedal, da četrtne skupnosti predstavljajo vez med veliko občino in občani, niso
samostojne, ampak jih ustanovi občina, že leta 1995 je bil sprejet Statut, ki je predvideval ustanovitev
četrtnih skupnosti, trajalo pa je še šest let, da je mestni svet potrdil ustanovitev in še dve leti, da so bili
izvoljeni sveti četrtnih skupnosti. Trenutno opravljajo četrtne skupnosti 20-30% vsebin, ki bi jih lahko
opravljale, zato so v pripravi strokovne podlage, kaj bi četrtne skupnosti še lahko opravljale, konec
meseca junija pa bo organizirana tudi okrogla miza na to temo, v jeseni pa naj bi o tem razpravljal tudi
mestni svet. Želja oddelka za lokalno samoupravo je, da dobijo četrtne skupnosti čim več pristojnosti,
svet četrtne skupnosti bo odločal, katere naloge bi želela reševati četrtna skupnost, za te naloge pa
naj bi bile s strani mestne občine prenesena tudi finančna sredstva.
AD 3
PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA V PRETEKLEM OBDOBJU

PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V LETU 2003
V letu 2003 je četrtna skupnost Šmarna gora prejela 2 MIO SIT proračunskih sredstev katere je
namenila za:
-

organizacijo teniškega turnirja v četrtni skupnosti Šmarna gora
organizacijo božično novoletne prireditve v Tacnu (KUD Tacen)
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-

organizacijo jubilejnega koncerta in božično novoletne prireditve v Gameljnah (KUD
Gameljne)
organizacijo kresovanja v Šmartnem (TD Šmarna gora)
pomoč pri izvajanju socialnih programov ( DU Šmartno Tacen, DU Gameljne Rašica)
prispevek šolskemu skladu čebelica za pomoč otrokom
nakup opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Gameljne
popravilo Šmarnogorske poti in Juričeve ulice v Šmartnem
montažo javne razsvetljave na ul. Ivice Pirjevec in Šmarnogorske poti
popravilo odvodne kinete na ulici v Sp.Gameljnah

- s strani MOL so bile postavljene table z imeni naselij in prometni znaki za omejitev hitrosti
v celotni četrtni skupnosti
- s strani Snage so bili postavljeni ekološki otoki v Tacnu in Gameljnah.
-

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s problemom nedokončanega vodovoda na Rašici,
manjkajoči vodovod bo po predvidevanjih zgrajen v drugi polovici leta 2005

-

svet je pozival Družbo za upravljanje cest, da čimprej pristopi k rekonstrukciji
regionalne ceste skozi Tacen in Šmartno, v letu 2005 je bil izdelan idejni projekt

-

skupaj s prizadetimi krajani si je svet prizadeval za ureditev razmer v bivši »Kardeljevi
vili«

-

odlagališčem kosovnih odpadkov ob regionalni cesti v Šmartnem

-

prvič pa smo MOL, Oddelek za kulturo obvestili tudi o poškodovanem spomeniku Vstaje
Slovenskega naroda v Tacnu.
PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V LETU 2004

V letu 2004 je četrtna skupnost Šmarna gora prejela 2 MIO SIT proračunskih sredstev, katere je
namenila za:
- sofinanciranje programov posameznih društev in sicer:
a/ letna in jubilejni koncert KUD Tacen in KUD Gameljne
b/ razstava na temo »med in izdelki«, ki jo je pripravilo TD Šmarna gora
c/ sofinanciranje ureditve poti na Šmarno goro PD Šmarna gora
d/ obiske na domovih starejših ob novem letu v izvedbi DU Šmartno Tacen in DU
Gameljne Rašica
- sofinanciranje urejanja ceste na Rašico (nekaj sredstev je prispevala tudi MOL in vložen trud
skupine krajanov iz Rašice)
- organizacijo teniškega turnirja v četrtni skupnosti
- prispevek šolskemu skladu čebelica za pomoč otrokom
- izdelava vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na križišču v Šmartnem
- postavitev prometnega ogledala na križišču v Šmartnem
- izdelava talnih označb parkirnih mest pred gasilnim domom v Tacnu
- dovoz peska, planiranje in utrditev ceste Angele Ljubičeve v Šmartnem
- predstavitev uporabe in delovanja gasilnih aparatov v izvedbi PGD Gameljne
- ureditev odvodnjavanja na Ingličevi in Juričevi ul. v Šmartnem
- montaža javne razsvetljave ob glavni cesti v Gameljnah (izvedba 2005)
- montaža javne razsvetljave na Židankovi v Tacnu ( izvedba 2005)
- s strani MOL je bilo urejeno parkirišče v Tacnu, pridobljena soglasja lastnikov parcel (do konca leta
2004) za izgradnjo pločnika do »Kota«
- v Proračun za leto 2005 pa je bila uvrščena izgradnja I. faze pločnika do križišča z
Rocensko, ki se bo začela izvajati med 20.6. in 1. 7. 2005, predvidena je obnova
komunalnih naprav v cestišču, razširitev cestišča in izgradnja pločnika do križišča z
Rocensko cesto
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- obnova manjkajočega vodovoda na Rašico (investicijo je MOL odstopil v izvedbo JP VOKA, ki je v ta namen pridobila evropska sredstva, v juniju ali juliju bo izšel javni razpis za
izbiro izvajalca, v drugi polovici leta pa je predvidena izvedba del.
-

Svet četrtne skupnosti se je v letu 2004 ukvarjal s selitvijo pošte iz Šmartna na Brod, po
prizadevanjih pošta v Šmartnem ostane, odprla pa se bo tudi nova na Brodu (v letu 2005)

-

na MOL smo po sklepu sveta naslovili dopis glede slabega stanja mostu v Sp.Gameljnah,
odgovor MOL-a je bil, da bo saniran v letu 2005 ali 2006

-

na občino Vodice smo naslovili dopis glede izgradnje čistilne naprave v Skaručni, odgovor je
bil, da je poseg sprejemljiv z vidika obremenitev in sprememb okolja

-

na MOL smo posredovali pobudo za postavitev tabel s hišnimi številkami v Gameljnah,
vendar je bil odgovor MOL negativen zaradi možnega prehoda na ulični sistem.
s strani skupine krajanov je bila dana tudi pobuda za spremembo Prostorskih aktov za
plansko celoto Š 8 Gameljne, po pojasnilu g. Sovana z Oddelka za urbanizem MOL, pa je
Svet četrtne skupnosti sprejel sklep, da se bo v zvezi z aktivnostmi pri izdaji soglasja za
območje Š8 Gameljne svet vključil ob javni razgrnitvi Prostorskega načrta in Zazidalnega
načrta.

-

-

na upravni enoti Šiška tudi preverjamo, kako je z izdajo gradbenega dovoljenja g. Gjuri za
gradnjo v naselju Preloge v Šmartnem, glede vandalizma v Prelogah smo pisno in ustno
posredovali na Policijski postaji Šiška

-

podprli pa smo tudi občino Vodice pri njenih prizadevanjih, da cestninska postaja ostaja na
Torovem.
PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V LETU 2005

V letu 2005 je četrtna skupnost Šmarna gora prejela 2,5 MIO SIT proračunskih sredstev, ki jih bo
četrtna skupnost razporedila do konca leta 2005, v postopku pa sta že
-

prispevek šolskemu skladu čebelica za pomoč otrokom
nakup peska za pot na Rašico

- v letu 2005 je svet četrtne skupnosti že dal soglasje pobudi za polni priključek avtoceste v
predoru Šentvid, podal pripombe na idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste – odsek
Šmartno
- pridobil urbanistični informaciji, da je pozidava pod Rocnom dovoljena z enodružinskimi
hišami po spremembi plana leta 1999
- na območju tovarne Rašica pa ni podlage za gradnjo stanovanjskih hiš
- svet pa ni izdal soglasja za uvedbo krožne poti mimo športnega objekta »Novi« v Tacnu.
- Pododbor za Gameljne je pripravil tudi pripombe k Odloku o kategorizaciji cest na območju
MOL za Gameljne in Rašico, katere so bile posredovane na pristojni oddelek.
- na podlagi dopisa Oddelka za lokalno samoupravo o prenosu nekaterih nalog z MOL na
četrtne skupnosti, je svet sprejel sklep, da četrtna skupnost prevzame v upravljanje
pokopališče Šmartno, oddelek za gospodarske javne službe in promet pa je to možnost
zavrnil.
- v okviru akcije » čista in zelena Ljubljana« so člani TD Šmarna gora, Gasilci, Društvo
upokojencev in Zveza borcev očistili okolico in spomenik Vstaje Slovenskega naroda v
Tacnu, kdaj bo sanacijo nadaljeval MOL ni znano.
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- v zvezi s pozidavo »Kudrovca« v Šmartnem smo poslali dopise na ustrezne ustanove,
odgovorov še nismo prejeli.
- G.Ježek in g. Korenč sta se osebno angažirala pri pridobitvi soglasja lastnikov zemljišč za
postavitev avtobusne postaje v Zg.Gameljnah proti mestu, razgovori še potekajo, MOL in
LPP pa se tudi strinjata, da se postavi začasna postaja s podestom in tablo.
- svet četrtne skupnosti je tudi poslal dopis na Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport MOL glede zapiranja igrišča tudi podnevi, odgovor oddelka je bil, da je MOL
sofinancirala ograjo in da je igrišče zaprto zaradi vandalizma.
- svet četrtne skupnosti je na pristojne oddelke tudi poslal dopis glede možnega ogrevanja z
biomaso, odgovorov še nismo prejeli.
- sprejet je bil tudi sklep, da se do ureditve komunalne in cestne infrastrukture ustavi vse
večje novogradnje na območju četrtne skupnosti.
AD 4
RAZNO
G.Šuštar Pšatnik: nepregledno križišče Šmarnogorska, glavna cesta skozi Šmartno, predlaga
postavitev ogledala, glede šolskega igrišča ali je možen dogovor za organizirane popoldanske urice
pod nadzorom staršev? Opozoril je tudi na slabo utrjenost Šmarnogorske poti po kabelskem prekopu,
povečan promet skozi Šmartno ob uvedbi cestninske postaje Vodice, velike hitrosti v križišču v
Šmartnem, problem so tudi kolesarji
G.Gaber: Policijska postaja Šiška bo na pristojne organe poslala predlog za postavitev ogledala
G.Ježek je povedal, da bi država morala zgraditi obvoznico okrog Šmartna, ki je bila predvidena že ob
gradnji avtoceste, s tem bi rešili prometne težave v Šmartnem, povedal je tudi, da četrtne skupnosti
nimajo nobenih pristojnosti okrog gradenj, vsi bi gradili samo stanovanjska naselja, infrastruktura pa jih
ne zanima
G.Robas iz ul.Bratov Novak : zaradi vožnje težkih tovornjakov so popokale vodovodne cevi, ker so
nestrokovno sanirane iz njih teče voda neprimerna za pitje
Ga.Furlan ravnateljica šole:predstavila je stališče šole po ureditvi enosmerne ulice mimo šole in
ureditve obeh križišč v Šmartnem tako, da bi s potrebnimi ukrepi umirili promet
G.Gaber je pojasnil, da je Policijska postaja Šiška že leta 2002 na pristojne organe poslala predloge
za umiritev prometa v okolici šole, obljubil je, da bodo predloge ponovno poslali
G. Jakopin, ga.Šuštaršič iz Kajakaške ceste sta spraševala, kdaj je predvidena gradnja pločnika ob
Kajakaški cesti od tovarne KOT proti Vikrčam?
G.Crnek: že večkrat je povedal, da bodo predhodno potrebna soglasja za odkup zemljišč…
G.Gaber je povedal, da je Policijska postaja Šiška že leta 2004 obvestila vse pristojne organe o
prometnih razmerah na Kajakaški, pričakuje pa se sprostitev prometa leta 2006, ko bo zgrajen predor
v Šentvidu.
G.Tome Kajakaška cesta je povedal, da bodo organizirali zaporo Kajakaške ceste…
Ga. Buh Meti je povedala, da so zaradi devetletke taborniki izgubili prostore na šoli, začasno jim je
prostor odstopil g. Župnik, ki pa namerava jeseni župnišče prenoviti in taborniki bodo zopet ostali na
cesti. Sprašuje, ali je v četrtni skupnosti možno dobiti primeren prostor za njihovo dejavnost?
G.Grünfeld je odgovoril, naj taborniki na Oddelek za lokalno samoupravo naslovijo vlogo, prostor bi
se lahko našel v Domu krajanov v Sr.Gameljnah, prostori so v lasti MOL
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G.Novak Ciril: je vprašal, zakaj Mestna občina Ljubljana ne odkupi »Kardeljeve vile« v Tacnu?
G.Grünfeld je povedala, da za vilo še vedno potekajo denacionalizacijski postopki, ko bodo končani,
bo vila verjetno vrnjena lastnikom
G.Erjavec predsednik TD Šmarna gora je povedal, da bi morala Mestna občina Ljubljana na četrtne
skupnosti prenesti čim več pristojnosti, situacija danes pa je taka, da se od oddelkov Mestne občine
ne dobi niti odgovorov na dopise…
Krajan iz Pšatnika je predlagal, naj četrtna skupnost zaposli komunalnega delavca, ki bi skrbel za
komunalne zadeve v četrtni skupnosti…
g. Krotec Boris iz Gameljn: pohvalil je zgibanko, postavil je vprašanje glede javne razsvetljave od
končne postaje avtobusa št.16 do tovarne Rašica ob glavni cesti, krožni promet od Galjn do Črnuč, ter
kateri most v Gameljnah je bil saniran?
G.Suhoveršnik je povedal, da je bil za sanacijo predviden samo most na glavni cesti med Sr.in
Sp.Gameljnami, vendar še ni bil saniran, na odseku ceste med končno postajo in tovarno Rašica pa
bo četrtna skupnost Šmarna gora sama plačala in postavila dve luči v kratkem, krožni promet med
Gameljnami in Črnučami pa zaenkrat ni možen zaradi zožitev cestišča
Krajan iz Rašice je vprašal, kako je z vožnjo s kolesi po gozdnih poteh?
G.Gaber je povedal, da je vožnja s kolesi dovoljena po vseh javnih površinah in gozdnih poteh…
G.Šuštar je povedal, da je po Zakonu o upravnem postopku vsak organ na vlogo dolžan odgovoriti v
30 dneh od datuma sprejete vloge
Ga.Šuštar je vprašala, ali je v četrtni skupnosti narejen seznam prioritenih nalog?
G.Crnek je povedal, da je program narejen, poslan je bil tudi na občino, bo pa četrtna skupnost ta
seznam ponovno poslala na občino
Krajan Prelog je povedal, da stanovalci tega naselja pripravljajo predlog spremembe sedaj veljavnih
Prostorsko ureditvenih pogojev, s katerim bi prepovedali vse večje stanovanjske gradnje na tem
območju
G.Snoj predsednik PGD Tacen je izpostavil požarno varnost v Tacnu in Šmartnem, zaradi parkiranih
avtomobilov je večkrat onemogočen dostop do hidrantov, v zvezi s tem bodo posredovali pobudo
G.Grünfeld je povedal, da bo sam ponovno apeliral na načelnike pristojnih oddelkov, da bodo čimprej
posredovali odgovore na vloge občanov, društev in četrtnih skupnosti.
Razširjena seja sveta s krajani je bila zaključena ob 20.50 uri, nato pa je predsednik članom sveta
predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV, ki bi jih še moral sprejeti svet. Ker pripomb ni bilo je
predsedujoči predlagal naslednje SKLEPE:
SKLEP ŠT. 1/15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se na črno odlagališče smeti v križišču
Šmartno Gameljne postavi obvestilno tablo in ogledalo v skupnem znesku 142.630,00 SIT.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP ŠT. 2/15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša,da se za ureditev odvodnjavanja meteorne vode
na Juričevi cesti v Šmartnem namenijo sredstva v skupnem znesku 194.400,00 SIT
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 3/15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora v skladu s pogodbo št. 900-14/2005-8-14211 potrjuje
zaključno poročilo Šolskega sklada »čebelica«, ki deluje na OŠ Šmartno o izvedbi socialnega
programa, ki ga sofinancira v višini 150.000,00 SIT.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 4/15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje delovni osnutek Predloga Proračuna Četrtne
skupnosti Šmarna gora v višini 5 MIO SIT.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Dnevni red 15. seje Sveta četrtne skupnosti je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21.
uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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