MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900- 229 /2009-2
Datum: 05.11.2009
ZAPISNIK
8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora s predstavniki MOL, Oddelka za gospodarske dejavnosti in
promet, Odseka za promet, ki je bila v četrtek, 05.11.2009 ob 9. uri v sejni sobi Službe za lokalno samoupravo,
MU, MOL, Pločanska 8.
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, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Jelka Lebesmühlbacher, Boštjan
Lah, Nataša Lipovec, Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik, Valentin
Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Marjan Gradišar (opravičeno), Marko Potočnik, Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič, strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL,
Peter Skušek, Gorazd Rous, Mateja Bregar MOL OGDP, Dušan Verbič občan
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1.

Prometna problematika na območju ČS Šmarna gora, MOL

Predlagani Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1
PROMETNA PROBLEMATIKA NA OBMOČJU ČS ŠMARNA GORA, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal, da se prometna problematika obravnava po predlaganih
temah, ter predal besedo g. Skušku z OGDP.
G. Skušek je glede realizacije v letu 2009 povedal:
1.

Postavitev nadstreška na avtobusni postaji v Zg. Gameljnah – urejeno, postavili bodo še oznake

2.

Ureditev izteka povezovalne ceste Sp. Gameljne Šmartno – proti glavni cesti bodo spustili robnike
ter začrtali prehod za pešce, realizacija v letu 2009

3.

Postavitev hitrostnih ovir v naselju Rašica – realizirano

4.

Ureditev enosmernega prometa mimo šole v Šmartnem – realizirano

5.

Zamenjava montažnih hitrostnih ovir s fiksnimi pred šolo – predlog OGDP je, da se montažnih ovir
v zimskem času ne odstrani, fiksne ovire pa bodo nameščene v letu 2010 takoj, ko bo to dopuščalo
vreme, najkasneje pa spomladi. V kolikor so montažne ovire že odstranjene, jih bo KPL namestil nazaj.
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6.

Dopolnitev krajevne table na Rašico z znakom za prepoved vožnje tovornih vozil – naročeno LPT,
table so že pripravljene in bodo postavljene v tem tednu

7.

Sprememba lokacije premičnega radarja v Gameljnah – lahko se pusti stalno na istem mestu, lahko
pa se po dogovoru s četrtno skupnostjo lokacije spreminjajo
G. Verbič je vprašal, ali so že zbrani podatki o meritvah na trenutni lokaciji?
Ga. Bregar je odgovorila, da podatke že imajo

8.

Izgradnja pločnikov v Sp. Gameljnah – predvidena je realizacija v letu 2010, pločnik bo enostranski
in bo potekal po desni strani gledano proti Črnučam od mostu v Sp. Gameljnah do odcepa h kmetiji
Košir
G. Verbič je povedal, da je danes dne 5. 11. dogovorjen ogled trase s predstavniki JP VO-KA, saj je
izgradnja pločnika vezana na predhodno izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda

9. Postavitev hitrostnih ovir na Thumovi, ul. Janeza Rožiča, Poti sodarjev in Pločanski – pravilo
postavitve hitrostnih ovir na lokalnih ulicah je, da se pridobi 2/3 podpisov stanovalcev, ko bodo podpisi
pridobljeni se pobuda ponovno pošlje na OGDP, realizacija pa bo v letu 2010
10. Izgradnja pločnikov v Sr. Gameljnah – idejne zasnove še ni, naročili jo bodo v letu 2010
11. Ureditev enosmernega prometa mimo policijske šole na Rocenski ul. - predlog OGDP je, da se ta
del Rocenske po rekonstrukciji Kajakaške ceste uredi kot slepa ulica, na koncu stanovanjskih hiš se
postavi pregrada stanovalci bi lahko vozili do svojih hiš kot sedaj, obiskovalci Policijske akademije pa
po Kajakaški do odcepa na Rocensko v Vikrčah
G. Zavašnik je povedal, da je uvoz iz Kajakaške s strani Vikrč preozek, zato opozarja na morebitni
problem srečevanja vozil
G. Skušek je odgovoril, da bi pri enosmernem prometu tudi stanovalci Rocenske imeli daljšo pot, prav
tako pa bi bile višje tudi hitrosti. Zato se zdi OGDP rešitev s slepo ulico boljša in bo pripravil dva
predloga ureditve, ki ju bodo poslali Policijski akademiji in četrtni skupnosti, ter organizirali skupni
sestanek .
12. Izgradnja pločnikov v Zg. Gameljnah – za pridobitev zemljišč za izgradnjo pločnika bodo potrebna
tudi rušenja hiš, zato je začetek aktivnosti težko opredeliti
G. Crnek je vprašal, kako je z izgradnjo pločnika od križišča z avtocesto do prvih hiš v Zg. Gameljnah,
kjer hiš ni in bi lažje prišli do zemljišč
G. Skušek je povedal, da bo ta del pločnika lažje izvedljiv in bi ga lahko realizirali v zelo kratkem času,
četrtno skupnost pa bodo prosili za pomoč pri pridobivanju zemljišč
13. Ureditev nove dovozne poti v Sr. Gameljnah za novo naselje Brezovica – vezano na nov Izvedbeni
prostorski načrt MOL
Člani sveta so podali še naslednje pripombe in pobude:
-

popravilo neprekinjene sredinske črte na glavni cesti pred trgovino Mercator

G. Skušek: OGDP je že naročil, da v katastru popravijo napako, na sami cesti pa bo napaka v kratkem
odpravljena
-

obnova sredinske črte na glavni cesti na Rašico

G. Skušek: črta je obnovljena
-

izdelava in postavitev krajevnih tabel s h.št. v vasi Rašica

Izvedeno bo v mesecu novembru
-

namestitev hitrostnih ovir na cesti Cirila Kosmača

Pridobiti je potrebno 2/3 podpisov stanovalcev
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-

predlogi za novo kategorizacijo cest za območje celotne četrtne skupnosti

Predlogi nove kategorizacije cest so vezani na Izvedbeni prostorski načrt MOL in se bodo izvajali v letu
2010
-

postavitev hitrostnih ovir v Sr. Gameljnah h.št. 68-70

Pridobiti je potrebno 2/3 podpisov stanovalcev
-

uvoz/izvoz s Poti sodarjev na Tacensko cesto pri Gostilni Košir, ali je v načrtih MOL?

MOL OGDP se strinja in podpira uvoz/izvoz s Poti sodarjev na Tacensko cesto in bodo poslali predlog na
DRSC ter pomagali pri izvedbi projekta. Prioritetno pa bo šel v rekonstrukcijo tudi tacenski most
-

bodoči center ČS v Šmartnem : kako rešiti uvoze, križišče, čigavi so pločniki?

G. Skušek: Pobudo za ureditev se naslovi na MOL OGDP
-

postavitev varovalne ograje pri spomeniku na regionalni cesti Tacen-Šmartno

Na DRSC je potrebno nasloviti vlogo za izdajo soglasja
-

gradnja pločnika ob regionalni cesti, kako je s financiranjem?

MOL ima z državo sklenjen sporazum o sofinanciranju pločnikov ob državni cesti
-

zakaj je na glavni cesti v Gameljnah rezkan asfalt?

To je začasna rešitev, do nove preplastitve, prejšnji asfalt je bil pregladek
-

poškodovanje ceste v Sr. Gameljnah pri h.št. 31, neustrezna sanacija po napeljavi vodovoda na Rašico

Zadeva spada pod Odsek za vzdrževanje, prijava v ELPRIN
-

povezovalna pot med avtobusno postajo in šolo v Šmartnem – asfaltiranje

Zadeva spada pod Odsek za vzdrževanje, prijava v ELPRIN
-

ali bo MOL sodelovala pri gradnji povezovalne obvozne ceste Jeprca – Vikrče – Brod, občina Medvode
je projekt že potrdila?

MOL OGDP o tem nima podatka
-

kako je z upravljanjem in vzdrževanjem parkirišča v Tacnu?

Parkirišče ni zajeto v Odloku, v zemljiški knjigi je še vedno vpisano kot njiva, obrniti se je potrebno na
Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 10.30. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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