MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900- 106 /2009-2-15215
Datum: 06.05.2009
ZAPISNIK
6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v torek 05.05.2009 ob 18. 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, Bogdan Groznik , Jelka Lebesmühlbacher, Nataša Lipovec, Boštjan
Lah, Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Marjan Gradišar (opravičeno), Alenka Juvančič (opravičeno), Marko Potočnik,
Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MOL in cca. 60
krajanov, Komandir Policijske postaje Šiška g. Ludvik Gomboc in vodja policijskega
okoliša g. Rajko Gaber, ravnateljica OŠ Šmartno ga. Tatjana Furlan in g. župnik Franc
Novak
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče in zaradi predstavnikov Policijske Postaje Šiška
predlagal zamenjavo 5. in 6. 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
Nastop učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Varnostno poročilo
Pregled dela sveta v zadnjem časovnem obdobju
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, ga. ravnateljico, g. župnika,
občanke in občane, ter opravičil odsotnost g. župana Zorana Jankovića in podžupana g. Janija Möderndorferja.
AD 2
NASTOP UČENCEV OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Nastopil je učenec 8. razreda devetletke Rok Zupančič na harmoniki.
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AD 3
NEKAJ O ZGODOVINI ČS ŠMARNA GORA
Kratko zgodovino ČS Šmarna gora in predvsem razvoj šolstva, ter nastopa prvega učitelja pred 144 leti, na
katerega je vezan tudi Dan četrtne skupnosti 5.5. je predstavil g. Jurij Šilc.
Povedal je, da je bila na mestu današnje pošte leta 1865 zgrajena prva enoletna ljudska šola, v njej pa je dne 5.5.
službo nastopil učitelj Lovrenc Arko. Šola je povezala kraje Šmartno, Gameljne in Tacen, leta 1888 je bila v
šolski okoliš vključena še Rašica. Potres 14.4.1895 je šolo porušil, nova dveletna šola je bila zgrajena leta 1898.
Zgodovina in imena krajev: vsi kraji so omenjeni že v srednjeveških pisnih virih in sicer
-

Šmartno leta 1118 ime je dobilo po cerkvi Sv. Martina
Gameljne in Rašica leta 1260, ime Rašica lahko povežemo s poljsko vrano (Jerashiza), ime Gameljne
pa verjetno izvira iz starejšega germanskega osebnega imena.
Tacen leta 1283 (Taezzen an der Sawe) pa je verjetno povezan z daco torej davščino

Med leti 1785 - 1789 so bile ustanovljene katasterske občine Rašica, Gameljne, Šmartno, ki so spadale pod
Ljubljansko upravo. V času Ilirskih provinc so Francozi ustanovili večje občine in sicer je Rašica spadala pod
občino Mengeš, Gameljne pod Črnuče, Šmartno in Tacen pa pod Smlednik. Leta 1947 so Gameljne in Rašica
spadali v občino Črnuče, Šmartno in Tacen pa pod občino Šentvid. Leta 1999 so bili vsi kraji vključeni v
Mestno občino Ljubljana.
AD 4
NASTOP UČENCEV OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Nastopila sta Jan Šilc učenec 8. razreda devetletke na klavirju in Tilen Šilc učenec 6. razreda devetletke na
trobenti.
AD 5
VARNOSTNO POROČILO
Poročilo sta podala predstavnika PP Šiška Komandir g. Gomboc in vodja policijskega okoliša g. Gaber.
G. Gomboc je povedal, da 60% vseh kaznivih dejanj v R Sloveniji pokriva Policijska uprava Ljubljana.
V letu 2008 je bilo na področju Policijske postaje Šiška 6200 kaznivih dejanj, od tega jih je bilo raziskanih
2400, zgodile so se 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, žrtve so bili pešci, izdali so tudi 2500 ukrepov zaradi
nepravilnega parkiranja.
V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo 2400 kaznivih dejanj. parkiranja.
Na Policijski postaji Šiška je trenutno zaposlenih 70 policistov, sistematiziranih mest pa je 100.
G. Gaber je povedal, da so se v četrtni skupnosti varnostne razmere poslabšale konec leta 2008 in v začetku leta
2009, gre za skupino mladostnikov, preiskava pa še ni zaključena. Prometna problematika v primerjavi z
Ljubljano ne izstopa, je pa večja ogroženost pešcev in kolesarjev, ker ni pločnikov, hujših poškodb pa v
letošnjem letu ni bilo. Kritična točka je v Šmartnem, nasproti gostilne Bizeljčan zaradi gradbišča in
avtomobilov, ki so parkirani ob/na cesti. Problem je v zakonski podlagi iščejo pa način, da bi lahko ukrepali
bolj represivno. Kazniva dejanja so ostala v povprečju, v primerjavi z mestom jih je manj.
G. Malovrh je opozoril, da so se prometne razmere bistveno poslabšale, prometa je več, avtobus št. 8 vozi
pogosteje, omejitev hitrosti ne upošteva nihče, ceste pa ostajajo enake.
G. Gaber je povedal, da so na Policijski postaji napisali že veliko mnenj in priporočil na pristojne organe glede
pločnikov in prometne varnosti, zadeve pa se žal premikajo zelo počasi.
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G. Dušan Verbič je povedal, da je od pristojnih organov na MOL dobil zagotovila, da naj bi se v letu 2010 začela
izgradnja pločnika v Sp. Gameljnah od mostu do odcepa h kmetiji Košir, gledano proti Črnučam. Gradnja bi se
morala začeti že v letošnjem letu, vendar MOL ni zagotovila sredstev za sanacijo vodovoda ter izgradnjo
meteorne in fekalne kanalizacije, ki se gradita pred pločnikom.. Za pločnik so bile že narejene izmere, LUZ pa je
izdelal projekt. Ob trasi pločnika in naprej čez Stražo proti Črnučam bo postavljena tudi varovalna ograja, na
cest pa grbine.
G. Gaber je povedal tudi, da tabla na pokopališču, ki opozarja na kraje pomaga, saj je kraj na pokopališču manj,
ponovno pa opozarja, naj ljudje ne puščajo stvari v kabini avtomobila.
Ga. Lipovec je opozorila na mirujoči promet v Šmartnem, predvsem ob vikendih in da je potrebno več
kaznovanja in manj opozarjanja.
AD 6
PREGLED DELA SVETA V ZADNJEM ČASOVNEM OBDOBJU
Poročilo je podal predsednik Sveta g. Crnek, ki je povedal, da proračun ČS znaša približno 21.000 EUR, nekaj
sredstev je namenjenih delovanju četrtne skupnosti, večji del sredstev pa razdeljen na tri Pododbore Tacen,
Šmartno in Gameljne z Rašico in namenjen za manjša komunalna dela. Predstavil je nekaj projektov, ki so bili
na pobudo četrtne skupnosti že realizirani v preteklih letih in sicer:
-

postavitev postaje LPP v Zg. Gameljnah v smeri proti Ljubljani, nadstrešek je obljubljen v letošnjem
letu
podaljšanje proge LPP št. 8 do Gameljn s pogostejšimi intervali vožnje
ureditev in prevzem javne razsvetljave v naselju Preloge
dokončanje rekonstrukcije Kajakaške ceste do bivše tovarne Kot

Tudi v letu 2009 naj bi se nadaljevali nekateri projekti in sicer:
-

nadaljevanje rekonstrukcije Kajakaške ceste do občinske meje
postavitev luči javne razsvetljave z novim prižigališčem v spodnjem delu Rašice (pri tabli), delno iz
plana malih del, razliko bo prispevala MOL
- gradnja centra četrtne skupnosti v Šmartnem kot javno zasebno partnerstvo s podjetjem Reality, v
katerem bodo prostori ČS, vrtec, trgovina, večnamenska dvorana, mladinski center, knjižnica, pošta in
lekarna ter cca. 170 parkirnih mest
- na zemljišču za parkiriščem v Tacnu potekajo pogovori za morebitno gradnjo Doma starejših občanov
ter gradnjo odprte garažne hiše s poglobitvijo
- z občino Medvode so uspešno potekali razgovori o podaljšanju LPP do Pirnič, soglasje mora podati še
MOL
Opozoril pa je tudi, da so nekateri postopki dolgotrajni, tudi zaradi nesodelovanja občank in občanov. Izpostavil
je predvsem primer izgradnje pločnika in rekonstrukciji Tacenske ceste in ceste Vstaje. Obe cesti sta državni,
rekonstrukcija pa je razdeljena v dve fazi: od križišča v Šmartnem do Povodja in od Tacenskega mostu do
križišča Šmartno. Z deli bi začeli na odseku Šmartno Povodje, v letu 2008 je prišlo tudi do »zakoličbe« trase.
Problem je pri pridobivanju zemljišč ( problematičnih je 39 parcel). V kolikor bi v letu 2009 zemljišča pridobili,
je možna izvedba v letih 2010/2011. Predvidena je obnova cestišča, in izgradnja komunalne infrastrukture in
pločnika. Za izgradnjo II. faze do Tacenskega mostu je izdelana PGD/PZI tehnična dokumentacija, idejni
projekt in izdelana predinvesticijska zasnova. Obnovljeno bo cestišče, ter zgrajena komunalna infrastruktura ter
pločnik.
Predsedujoči je glede pokopališča Šmartno, ki ga je s 1.1.2009 v upravljanje prevzelo podjetje Žale povedal, da
se je to zgodilo na podlagi Odloka, ki ga je sprejel Mestni svet, četrtna skupnost je temu nasprotovala. Na
predhodnih sestankih je četrtna skupnost večkrat opozorila na prispevek občank in občanov za izgradnjo
mrliške vežice s strani MOL in Žal je bilo rečeno, da se bo to upoštevalo pri najemninah. Ker se na Žalah
dogovora niso držali je četrtna skupnost na Žale in v vednost županu poslala dopis, da se to upošteva in pošlje
nove položnice z nižjo najemnino. Poleg tega morajo na Žalah na zadnjo stran položnic napisati plan del, ki se
bodo izvajala na pokopališču Šmartno in ne del, ki se bodo izvajala na pokopališču Žale.
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AD 7
VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV
G. Cedilnik je povedal, da je bil projekt za trgovino, pošto in banko narejen že pred 25. leti za parkiriščem v
Tacnu, izvedbo so preprečili lastniki zemljišč. Prav tako bi lahko »kadetski« dom pri Policijski šoli v Tacnu
preuredili v Dom za starejše, saj je prazen.
G. Malovrh je vprašal, zakaj se je za cesto v Sp. Gameljnah našla rešitev v enem letu (izgradnja pločnika), za
Tacensko pa se rešuje že 30 let? Predlagal je, da se namesto grbin postavi stacionarne kamere poleg radarjev in
se tako kaznuje prehitre voznike.
G. Crnek je ponovno pojasnil, da je cesta skozi Gameljne v upravljanju MOL, Tacenska pa je v upravljanju
države. Povedal je tudi, da je svet ČS vesel vsake pomoči krajanov, da se zadeve hitreje realizirajo.
Občanka iz Šmartna je povedala, da je na Žalah pridobila informacijo, da se kot enojni grob upošteva širina do
150 cm, kar je več se šteje kot dvojni grob.
Ga. Črešnovec z Gustinčičeve ul. je povedala, da so že večkrat poslali ¸dopise s prošnjo za popravilo
Gustinčičeve, ki je zaradi vožnje težkih tovornjakov, ter neurejenega odvodnjavanja popolnoma uničena. Cesto
so pokrpali, vendar to ni rešitev, na dopise pa odgovorov ne dobijo. Glede vožnje tovornjakov pa je predlagala,
da se postavi vsaj ustrezna tabla o prepovedi.
G. Crnek je povedal, da je bil ogled ulice narejen tako s strani četrtne skupnosti kot podjetja KPL, ki je
pripravilo tudi predračun sanacije, ki znaša 61.000 EUR, čaka pa na odobritev pristojnih. Za postavitev table za
prepoved vožnje tovornjakov bo četrtna skupnost na pristojni oddelek poslala dopis.
G. Tome je vprašal, kaj je z nadaljevanjem obnove Kajakaške ceste?
G. Zavašnik je povedal, da je projekt narejen, v kratkem naj bi bil objavljen Javni razpis za izbiro izvajalca,
zagotovljena naj bi bila sredstva za odkup zemljišč in gradnjo kanalizacije, ki naj bi se začela v letu 2009,
celotna rekonstrukcija pa naj bi bila končana v letu 2010.
G. Okorn je vprašal, kaj je z gradnjo kanalizacije na Rašici?
G. Suhoveršnik je povedal, da so bili opravljeni ogledi in določene tri lokacije za gradnjo 3. čistilnih naprav. V
letošnjem letu so zagotovljena sredstva za izdelavo glavnega projekta, začetek gradnje pa je odvisen tudi od
pridobitve zemljišč. Ko pa bo glavni projekt izdelan, se bodo s stanovalci Rašice ponovno dobili na terenu.
G. Rožič je posredoval pobudo, da bi četrtna skupnost organizirala predavanje na temo »Podnebne spremembe in
varčnejša uporaba električne energije«.
G. Crnek je pozval g. Rožiča, da pridobi izvajalca.
Dnevni red 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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