MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900- 102 /2010-3
Datum: 06.05.2010
ZAPISNIK
12. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v četrtek 06.05.2010 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 9 članov sveta, kar je pomenilo, da
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Marjan Gradišar, Bogdan Groznik , Jelka Lebesmühlbacher, Nataša
Lipovec, Boštjan Lah, Janez Novak, Alojz Suhoveršnik,, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Angela Ribič (opravičeno), Alenka Juvančič, Marko Potočnik, Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Jani Möderndorfer, vodja policijskega okoliša g. Rajko Gaber,Ladka
Debevc , Brigita Pavlič strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL in
cca. 100 krajanov
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče in zaradi predstavnikov Policijske Postaje Šiška
predlagal zamenjavo 5. in 7. točke dnevnega reda.
Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slavnostna otvoritev in nagovori
Nastop učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Nekaj o zgodovini ČS Šmarna gora
Varnostno poročilo
Pregled dela sveta v zadnjem časovnem obdobju
Predstavitev projekta izgradnje centra četrtne skupnosti
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, g. podžupana Janija Möderndorferja, predstavnika PP
Šiška, g. Gabra, mestnega svetnika g. Polajnarja, občanke in občane, ter opravičil odsotnost g. župana Zorana
Jankovića, ga. ravnateljice in g. župnika. Povedal je, da je to zadnje srečanje z občankami in občani v tem
mandatnem obdobju ter se za sodelovanje v tem mandatnem obdobju zahvalil županu, podžupanom, mestni
upravi, svetnicam in svetnikom Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, strokovnima sodelavkama, vsem občankam
in občanom, ki so podajali pripombe in pobude, za izvedbo slavnostne seje pa OŠ Šmartno, tako ravnateljici, ki
je zagotovila prostor, kot učenkam in učencem, ki so pripravili kulturni program.
Podžupan MOL g. Jani Möderndorfer je povedal, da je četrtna skupnost Šmarna gora ena najaktivnejših četrtnih
skupnosti, z novim mandatom se pripravlja tudi nova vizija in spremembe pri delu četrtnih skupnosti, po zaslugi
predsednika sveta pa bo četrtna skupnost Šmarna gora prva, ki bo dobila nov center na podlagi javno zasebnega
partnerstva. Vse navzoče je tudi povabil, da se udeležijo rekreativnega pohoda »ob žici« v soboto 8.5.2010.
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Podžupan g. Möderndorfer in predsednik Sveta četrtne skupnosti sta skupaj podelila tudi priznanje g. Snoju za
njegovo dolgoletno delovanje in predsedovanje Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tacen.
AD 2
NASTOP UČENCEV OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Učenci so uprizorili igrico in pripravili glasbeno točko..
AD 3
NEKAJ O ZGODOVINI ČS ŠMARNA GORA
Kratko zgodovino ČS Šmarna gora in predvsem razvoj industrije na tem območju je predstavil g. Jurij Šilc.
Začetki industrije na tem območju segajo v leto 1870, kjer je v opuščenem mlinu podjetje Štadler začelo
izdelovati stole. Podjetje je delovalo do konca prve svetovne vojne, ko ga je kupilo podjetje Stora, ki je
izdelovalo zavese in prte, tu so začetki tovarne Rašica. V tem času so delovali tudi mlini in sicer 2 v Tacnu in 12
v Zg. Gameljnah.
Leta 1908 so trije družabniki ustanovili opekarno v Sr. Gameljnah, po drugi svetovni vojni pa ni bila
nacionalizirana, saj jo je lastnik podaril državi, v zameno pa je lahko ostal direktor.
Leta 1909 je šest tacenskih sodarjev ustanovilo skupno delavnico, začetek Sodarske zadruge Tacen, ki je
delovala tudi med drugo svetovno vojno, leta 1989 pa v okviru podjetja Slovin propadla.
Ob »Pirjevčevi« vili v Tacnu je delovala tudi Kemična tovarna Keber, pogorela je leta 1925, izdelovali pa so
»globin« za čevlje. Nad pogorelo delavnico so zgradili novo imenovano ČIT – čipkarska industrija Tacen, kjer
so tudi med vojno izdelovali čipke, leta 1947 je bila proizvodnja preseljena v Gameljne, v tovarno Rašica.
Leta 1919 je Ivan Seunig v opuščenem mlinu začel izdelovati lesene žebljičke za čevlje, kasneje pa naredil novo
tovarno KOT.
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.
Policijska postaja Šiška na leto obravnava:
-

od 5.000-7.000 prometnih prekrškov od tega 500-600 povezanih s prometnimi nesrečami
od 800-1.000 kršitev javnega reda in miru
od 5.500-6.000 drugih kaznivih dejanj

Na leto raziščejo 25%-35% kaznivih dejanj, najbolj pereči na tem območju so vlomi v avtomobile tako na
parkirišču v Tacnu kot na pokopališču v Šmartnem, vlomov v hiše in lokale je manj. Pri vlomih v avtomobile so
problem predmeti, ki se nahajajo v njih, zato je ponovno apeliral, da mora biti avtomobilska kabina prazna.V letu
2009 pa so večkrat posredovali tudi zaradi vandalizma na OŠ Šmartno.
Prometno problematiko rešujejo s postavitvijo radarjev (kjer lahko) in s tem posledično kaznovanjem. Sam je bil
večkrat pred OŠ Šmartno, odkar je cesta enosmerna, sam kršitev ni opazil.
Občan Šmartna je povedal, da se poostren nadzor prometa izvaja samo 1. septembra, policija pa pravi, da ne
more ukrepati, ker ni ustrezne signalizacije. Enosmerni promet mimo šole se redno krši, tudi šolski kombiji.
Podžupan g. Möderndorfer je povedal, da je policija samo predlagatelj, ni pa izvajalec postavitve, MOL pa na
državnih cestah ne more ukrepati. Redarska služba svoje radarje ima, vendar za ukrepanje v naseljih, lahko se
dogovorijo za tritedenski poostren nadzor.
Predsednik Sveta g. Crnek je povedal, da se je za enosmerni promet mimo šole dolgo prizadevala tako šola kot
četrtna skupnost, gre predvsem za varnost otrok, napako pa je naredila ga. ravnateljica, ki je podala napačno
informacijo o poteku enosmerne ceste, zato je že naročena postavitev dodatnih znakov na dovozu do šole,
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namesto montažnih ležečih policajev pa bodo postavljeni »trajni«. Dogovorjeno je tudi, da vsak, ki pripelje
otroka na šolsko dvorišče, lahko pelje naprej mimo šole in pokopališča na glavno cesto.
Za cesto skozi Šmartno so že narejeni projekti, že dve leti so zagotovljena sredstva, vendar je problem pri
odkupu zemljišč, 15 lastnikov noče podpisati pogodb, zato je predvideno, da se bodo predstavniki DRSC-ja z
vsakim izmed njih sestali individualno.
AD 5
PREGLED DELA SVETA V ZADNJEM ČASOVNEM OBDOBJU
Predsednik Sveta g. Crnek je povedal, da je četrtna skupnost izdala Zgibanko, v kateri je predstavila delo sveta v
zadnjem štiriletnem obdobju. Uspehi pri reševanju posameznih problemov so bili predvsem tam, kjer je imela
pristojnost MOL, pri problemih, kjer je pristojnost države pa uspehov ni bilo (ceste, brežina Save, sanacija
Gameljščice), na dopise ne dobimo niti odgovorov.
Svet četrtne skupnosti je organizacijsko razdeljen na tri Pododbore in sicer za Tacen, Šmartno in Gameljne z
Rašico, katerih člani si probleme ogledajo na terenu, manjše krije četrtna skupnost iz lastnih sredstev, ki znašajo
letno 20.000€.
AD 6
PREDSTAVITEV PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI
Predsednik Sveta g. Crnek je povedal, da bo Center stal v Šmartnem pod pošto, aktivnosti za njegovo izgradnjo
potekajo že skoraj dve leti. V Centru bo urejen vrtec, trgovina pošta, lekarna knjižnica, večnamenska dvorana,
knjižnica, sedež četrtne skupnosti. Center se bo gradil v okviru javno zasebnega partnerstva, v pripravi je
dokumentacija, ki jo mora sprejeti Mestni svet. Po sprejetju novega Izvedbenega načrta MOL predvideno junija
2010 bo možno zaprositi za izdajo gradbenega dovoljenja, začetek gradnje je predviden jeseni 2010 in končanje
konec leta 2011.
AD 7
VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV
Prisotni občani so postavili vprašanja s sledečo vsebino:
-

kje je predvidena gradnja Doma upokojencev v četrtni skupnosti Šmarna gora?
zakaj četrtna skupnost ni aktivno sodelovala pri ustavitvi gradnje na Šturmovi?
zakaj je problem postavitve kontejnerja na koncu Šturmove ulice

Odgovor: Dom je umeščen v Izvedbeni prostorski načrt MOL, zemljišče je privatno za parkiriščem v Tacnu
Leta 1996 je država vzela pristojnost gradnje domov za starejše lokalni skupnosti, ki domove lahko
samo načrtuje, gradi pa jih država ali pa le ta podeli koncesijo
Pri gradnji na Šturmov četrtna skupnost ni bila stranka v postopku, večkrat pa četrtna skupnost na UE
Ljubljana Šiška že poslala dopis, da o večjih gradnjah na območju četrtne skupnosti odloča komisija,
kar pa UE ne upošteva.
Pri postavitvi kontejnerja na Šturmovi ul. je problem odvoza odpadkov, četrtna skupnost teh stroškov
ne more plačevati, alternativa je zato postavitev več manjših košev, ki jih Snaga redno prazni in
ekološki otok na parkirišču v Tacnu
-

problem uvoza do stanovanjske hiše na cesti v Gameljne zaradi uvedbe enosmernega prometa mimo
šole

Odgovor: na četrtno skupnost nasloviti v pisni obliki, da se lahko pošlje tudi pristojnim organom
-

izgradnja kanalizacije ločeno zbiranje odpadkov
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Odgovor: Direktiva EU je, da mora biti vsa kanalizacija zgrajena do leta 2015, v okviru tega je tudi plan MOL
Ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov se postavljajo tam, kjer so na razpolago zemljišča,
problem v naši četrtni skupnosti pa je, da so v glavnem zemljišča privatna, kar pomeni, da mora
lastnik dati soglasje. Predlaga, da občani uporabljajo že obstoječe ekološke otoke (v Prelogah,
parkirišču Tacen, Zg. Gameljnah, Sr. Gameljnah pri trgovini)
-

ali je predvidena nova obvozna cesta do novega naselja »Brezovica« v Sr. Gameljnah? Obstoječa je
preozka, brez prometnih znakov in ogledal, napačno pa so postavljene tudi table s hišnimi št..

Odgovor: V novem izvedbenem načrtu MOL je cesta predvidena in sicer mimo trgovine Mercator, zgrajena pa
bo, ko bodo sredstva.
Člani Pododbora za Gameljne z Rašico si na terenu ogledajo vse probleme na katere so opozorjeni,
projekt uličnih tabel s hišnimi št. je pripravila četrtna skupnost, postavili pa so ga na MOL
-

vzdrževanje meteornega jaška ob ul. Ivice Pirjevec, ta del Tacna je ekološko in meteorno ogroženo
območje

Odgovor: Omenjeni meteorni jašek poteka po privatnem zemljišču, MOL meteornih jaškov ne vzdržuje, to je
naloga države (Hidrotehnik), ki pa na dopise četrtne skupnosti ne odgovarja.
-

izgradnja vodovoda na ul. Bratov Novak, 7 hiš še vedno brez vodovoda

Odgovor: Po direktivi EU je rok za izgradnjo leto 2013, izgradnja pa je vezana tudi na rekonstrukcijo Tacenske
Ceste
-

kdaj bo prišlo do ureditve Gustinčičeve ulice?

Odgovor: Ulica se bo urejala v sklopu rekonstrukcije glavne ceste skozi Šmartno, odgovor JP VO-KA pa je, da
ulica ni uvrščena v Poslovni načrt za leto 2010, niti v program naložb za leto 2011.
-

kdaj bo začetek rekonstrukcije glavne ceste skozi Šmartno?

Odgovor: Finančna sredstva za rekonstrukcijo so zagotovljena že dve leti, manjka pa še 15 soglasij lastnikov
zemljišč za odkup, z njimi se bodo predstavniki DRSC-ja ponovno pogovarjali individualno. Kdo so
se zaradi varstva osebnih podatkov ne sme povedati.
-

komunalna in cestna infrastuktura v vasi Rašica

Odgovor: Obvestilna tabla za tovornjake je v Sr. Gameljnah postavljena
Ureditev parkirišča je četrtna skupnost predlagala za uvrstitev v nov Izvedbeni prostorski načrt,
vendar ga Oddelek za urejanje prostora vanj ni uvrstilo
Idejna zasnova in projektna naloga za kanalizacijo na Rašici sta narejeni, predvidene so tudi že
lokacije za črpališča.
Glede nedovoljene škarpe ob cesti, je četrtna skupnost ponovno poslala dopis na inšpekcijo, enkrat je
inšpekcija zadevo že ustavila, četrtna skupnost pa ne ve, ali je investitor pridobil spremembe
gradbenega dovoljenja
-

zapora Kajakaške ceste in morebiten obvoz

Odgovor: Kajakaška cesta mora v prenovo zaradi navezovanja kanalizacije na Občino Medvode, izkopi bodo
globoki, zato enostranska zapora ni možna. Z obvozom skozi Rocen so iz preteklosti slabe izkušnje,
stanovalci so se pritoževali, z Občino Medvode so iskali rešitve že od lanske jeseni, niso jih našli,
zato bo obvoz skozi Medvode in Vodice. Zapora bo trajala 6 mesecev, stanovalcem in interventnim
vozilom bo omogočen dostop skozi gradbišče. Terminski načrt gradnje je narejen, delalo se bo od 7.
do 19., v nasprotnem primeru bo ukrepal tudi župan
-

varnost na Tacenski cesti, ni prehodov za pešce, pločnika, cesta je tudi slabo osvetljena
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Odgovor: Tacenska cesta je državna cesta, prehodov za pešce ne smejo začrtati, ker ni pločnika, izdelani so tudi
idejni projekti, kdaj se bo začela rekonstrukcija ni znano
S strani krajanov je bila podana tudi pobuda, da se sestanki organizirajo po posameznih krajih.
G. Lah je povedal, da se članom sveta četrtne skupnosti izteka že tretji mandat, sodelovanje četrtnih skupnosti z
MOL se je v zadnjem mandatu izboljšalo, manjše komunalne probleme rešuje četrtna skupnost sama, v zadnjih
štirih letih je bilo realiziranih tudi več pobud četrtne skupnosti (enosmerni promet mimo šole, avtobusna postaja
v Zg. Gameljnah…). Četrtna skupnost Šmarna gora tudi ne deluje politično, ampak skuša predvsem reševati
probleme, ki nastajajo.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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