Številka: 900- 166 /2015-4
Datum: 06.05.2015
ZAPISNIK
1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v torek 05.05.2015 ob 17. uri
v jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 11 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož,Bogdan Groznik, Renata Jernejc,
Franc Marolt, mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Dr. Dragan Matić(opravičeno) in Jelka Lebesmühlbacher
OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Dejan Crnek
Igor Petek- JP Snaga
Janez Zajec -vodja policijskega okoliša Šmarna gora PP Šiška
Maksimiljan Košir -ravnatelj OŠ Šmartno
Brigita Pavlič-strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo MU MOL in
cca. 50 občank in občanov.

Določen je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slavnostna otvoritev in nagovori
Kulturni program
Predstavitev članov sveta četrtne skupnosti
Predstavitev dejavnosti JP Snaga
Varnostno poročilo
Pregled dela četrtne skupnosti v obdobju december 2014 - april 2015
Vprašanja in pobude občank in občanov
AD 1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR
 pozdravni nagovor predsednika Sveta g. Primoža Burgarja
 nagovor Podžupana MOL g. Dejana Crneka
 nagovor ravnatelja OŠ Šmartno g. Maksimiljana Koširja
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AD 2
KULTURNI PROGRAM
 Kulturni program je popestril učenec OŠ Šmartno z melodijami, zaigranimi na harmoniko.
 Predsednik Sveta g. Burger je podelil priznanje g. Dejanu Crneku za dolgoletno delo in
vodenje Sveta ČS.

AD 4
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JP SNAGA

G. Igor Petek je predstavil dejavnosti in aktivnosti JP Snaga. Poleg stalnih dejavnosti, ki jih izvajajo v
Mestni občini Ljubljana in 9 primestnih občinah, (ločevanje in zbiranje podatkov, čiščenje javnih
površin, čiščenje zelenih površin), je izpostavil še novi aktivnosti podjetja – to je kampanja proti
zavrženi hrani in ponovna uporaba odrabljene opreme in stvari.
Govoril je še o:
- ciljih podjetja do leta 2020 in 2025
- novem regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, kot najmodernejšo in trajnostno
tehnologijo ravnanja z odpadki
- o nazivu Ljubljane kot prve evropske prestolnice »Zero Waste« 2016- med finalisti je bilo mesto
Ljubljana edina prestolnica, ki nima sežigalnice odpadkov

AD 5
VARNOSTNO POROČILO
Poročilo je podal vodja policijskega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec.
Povedal je, da pokriva območje ČS Šmarna gora, ki po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopa od
povprečja. PP Šiška po novem pokriva tudi območje Stanežič in Mednega.
Statistika varnosti na območju ČS Šmarna gora kaže dobre rezultate. V primerjavi z preteklimi leti je
bilo na območju ČS Šmarna gora v letu 2014 zabeleženih najmanj kaznivih dejanj.
V preteklem letu so na območju ČS Šmarna gora zabeležili:
- 96 kaznivih dejanj-največ je bilo tatvin, sledijo velike tatvine (vlomi v stanovanjske hiše in
avtomobile);
- 32 kršitev javnega reda in miru;
- 33 prometnih nesreč, največ na Tacenski cesti, Kajakaški in Cesti vstaje. V 24 prometnih
nesrečah je nastala samo premoženjska škoda brez poškodb udeležencev v prometu, v 7 primerih je
šlo za lahke telesne poškodbe, 2 nesreči sta bili s smrtnim izidom;
V nadaljevanju je posebej opozoril na problematiko varnosti pešcev in kolesarjev na Cesti Vstaje v
Šmartnem in v Gameljnah.
Krajanom je posredoval telefonske številke PP Šiška, kamor se lahko obračajo v primeru težav in
povedal, da je na internetni spletni strani policije odprta aplikacija – predlogi občanov, kamor občani
lahko sporočajo probleme vezane na prometno varnost.
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Predsedujoči je točki AD/3- Predstavitev članov sveta četrtne skupnosti in AD/6 - Pregled dela
četrtne skupnosti v obdobju december 2014 - april 2015 zaradi med seboj povezane tematike,
združil.
AD 3 in AD 6
PREDSTAVITEV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V OBDOBJU DECEMBER 2014 - APRIL 2015
 Predsednik Primož Burgar je predstavil člane Sveta ČS Šmarna gora.
 Delo četrtne skupnosti v obdobju december 2014 - april 2015 je bilo predstavljeno v power
pointu. Predsednik Sveta je občane in občanke seznanil z problematiko, s katero se srečuje
ČS, stanjem oziroma rešitvami, največjimi problemi, prioritetnimi nalogami za katere ČS
želi, da se izvedejo v obdobju 2014- 2018 ter pobudami, za katere ČS želi, da bi bile
izvedene:


Pregled dela četrtne skupnosti v obdobju december 2014 - april 2015
PROBLEMI
REŠITEV oz. STANJE
- Dom ČS Šmarna gora
- Cesta v Šmartnem
- Pločnik Zg. Gameljne (AC)
- Pločnik Zg. Gameljne- Pirnat
- Pločnik Tacen (na vasi)
-Parkirišče v Tacnu
- Parkiranje v Šmartnem
- Otroško igrišče Gameljne
- Ureditev poljskih poti
- Smeti v ČS
- Avtobus Gameljne- Črnuče
- Vodotok Gameljščica
- Zaledne vode Grobeljca
- Zaledne vode Ul. Ivice Pirjevčeve
- Zaledne vode Gustinčičeva



- Se nadaljuje
- Lastništvi zemljišč
- Leto 2015
- Leto 2016
- Leto 2015 oz. 2016 realno
- Faza dogovora z lastnikom
-Ureditev vsaj pokopališče
- Julij 2015
- Leto 2015 (cca 60% vseh)
- Čistilna akcija (april,maj)
- Izvedeno
- Dokument o zalednih vodah
- Lastništvo, dokument
- Dokument in dogovori OGDP
- Dokument in dopisi

Večji problemi
- Kanalizacija (50% ČS)
- Vodovod ( Ul. Bratov Novak, stare azbestne cevi)
- Odvodnjavanje zalednih in drugih površinskih voda
- Pločniki ( Gameljne, Tacen, Šmartno)
- Posamezni problemi: Gustinčičeva ulica, Šmarnogorska pot, Ul. Ivice Pirjevčeve in Pot sodarjev, Cesta Cirila
Kosmača



Prioritetne naloge ČS za obdobje 2014-2018
Zap.
št.
1

Naziv projekta

2
3
4
5
6
7
8

Prevzem in ureditev dveh cest v Sr. Gameljnah (pri gasilnem domu levo in čez most desno) v upravljanje
in vzdrževanje MOL
Sanacija plazu v Spodnjih Gameljnah nad ribogojnico
Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodov v celotni ČS
Ureditev pločnika v Zgornjih Gameljnah od AC
Uvedba nove linije do Črnuč
Ureditev bankin ob glavni cesti v Zg. Gameljnah oz. doasfaltiranje
Pot sodarjev- od gostilne Košir do Pločanske- sanacija in ureditev
Popravilo podpornega zidu v Spodnjih Gameljnah 19b

9
10
11
12

Izgradnja kanalizacije v vasi Rašica
Izgradnja ceste do naselja "Brezovica" v Sr. Gameljnah
Izgradnja vodovoda za sedem hiš na Ul. Bratov Novak
Prevzem ceste mimo Mercatorja v upravljanje in vzdrževanje MOL

13
14

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Šmarnogorski poti
Preplastitev ceste v vas Rašica

15
16
17

Asfaltiranje makadama in javna razsvetljava na Juričevi
Ureditev ceste v Zg. Gameljnah parc. št. 1542/1 (Zg. Gameljne- proti Povodju- asfaltiranje)
Odkup zemljišč in izgradnja PUC Šmarna gora
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20

Izgradnja doma starejših občanov
Ureditev pločnika skozi Gameljne, ter umiritev prometa z ustrezno ureditvijo cestišča, vključno z
rušitvijo hiše v Zgornjih Gameljnah
Ureditev otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah in Tacnu

21

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Gustinčičevi ulici

22

Ureditev pločnika na Cesti Vstaje in Tacenski cesti od Ul. Ivice Pirjevčeve do Kajakaške ceste

18
19



Vzdrževanje cest v letu 2015
- Sanacija ceste Gameljne- Črnuče zaradi plazu ( nad ribogojnico)
- Sanacija Pot sodarjev ( od Gostilne Košir do Pločanske)
- Popravilo podpornega zidu v Sp. Gameljnah pri h. št. 19b
- Asfaltiranje in postavitev javne razsvetljave na delu Juričeve ulice
- Ureditev cestišča Šmarnogorska pot- po izvedenih delih JP VO-KA



Pobude ČS:
- Parkirišče Tacen
- Začasna raba prostora v Šmartnem ( zemljišče, ki je predvideno za Center Šmartno)
- Prenova otroškega igrišča Gameljne
- krajevna tržnica ( nove stojnice)
- Daljnovod-državni prostorski načrt za prehod iz 220 kV omrežja na 400 kV omrežja od Beričevega do Divače
- Sodelovanje društev in občanov iz celotne ČS ( obletnica osnovnega šolstva v Šmartnem v letu 2016 in Dan ČSprireditev Krajani krajem
- informiranje občanov (spletna stran, Facebook, informativna obvestila, zloženke, brošure ….)

*******************
AD 7
VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV
Občani so izpostavili naslednjo problematiko,pobude oz. predloge in vprašanja:


Ureditev okolice pri trgovini Mercator v Srednjih Gameljnah- zelenica pred trgovino je
zaraščena, zaradi česar pogosto prihaja do vlomov v trgovino
-Predsedujoči je povedal, da se bo preverilo lastništvo zemljišča pred trgovino. Del zemljišča za trgovino Mercator vzdržuje
Športno društvo Rašica- Gameljne.
-Vodja varnostnega okoliša PP Šiška je zaprosil občane, da v kolikor opazijo sumljiva dejanja v okolici trgovine, da pokličejo
na telefonsko številko PP Šiška ali na 113.



Ureditev ceste mimo Mercatorja in čez most
Predsedujoči je pojasnil, da je cestišče mimo trgovine in čez most nad Gameljščico še vedno privatna lastnina in
da kljub večkratnim pobudam na MOL zadeva še ni rešena.

 Postavitev še 1 zabojnika za embalažo na ekološkem otoku na Rašici, saj sedanja 2
zabojnika ne zadostujeta - vrečke z odpadno embalažo so zaradi prenapolnjenosti odložene
ob zabojnikih. Po informaciji občana embalažo pripeljejo tudi iz Planinskega doma, odlagajo
pa jo tudi drugi obiskovalci Rašice.
- Predstavnik podjetja Snage je pojasnil, da ima vsako gospodinjstvo svoj zabojnik za embalažo. V kolikor so
potrebe večje, lahko posameznik naroči še dodatni zabojnik – cena odvoza, ki jo plačuje uporabnik se ne
spremeni. V kolikor so potrebe lahko ČS poda pobudo za postavitev dodatnega zabojnika za embalažo na
ekološki otok na Rašici. JP Snaga postavlja vse manj dodatnih zabojnikov za embalažo na ekološke otoke prav
zaradi dejstva, da ima zabojnik že skoraj vsako gospodinjstvo.

 Kdaj je predvidena izgradnja kanalizacije na Rašici?
- predsedujoči je povedal, da izgradnja ni predvidena niti v letu 2015 niti v 2016

 Sanacija podpornega zidu pod cerkvijo na Rašici- ob večjem in močnem deževju je
nevarnost, da se zruši na cesto, saj je v slabem stanju
- predsedujoči je povedal, da se bo preverilo lastništvo zemljišča in ustrezno ukrepalo

 Problematika parkiranja na Šturmovi ulici in nad Kardeljevo vilo- na že tako ozki ulici
pohodniki parkirajo svoja vozila in ovirajo vožnjo domačinom oziroma stanovalcem te ulice
- predsedujoči je pojasnil, da je ČS podala pobudo za začasno ureditev zemljišča za namen parkiranja, ob že
obstoječem parkirišču v Tacnu. V kolikor bo pobuda sprejeta, se bo nato reševala tudi prometna problematika na
Šturmovi ulici s predlogom za postavitev količkov, prometnih znakov in ureditev enosmernega prometa po
Thumovi ulici. Zemljišče nad Kardeljevo vilo pa je v privatni lasti.
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 Problematika odvodnjavanja in čiščenje kanala za odvod padavinskih vod s Šmarne
gore na Šturmovi ulici- padavinska voda, ki priteče s Šmarne gore, se po kanalu steka skozi
rešetke peskolova, na zemljišče, kjer je jašek. Rešetke se mašijo z odpadlim listjem in
nesnago, jašek pa s peskom. Ker ni rednega čiščenja, prihaja ob deževju do poplavljanja
okoliških stanovanjskih hiš.
- predsedujoči je povedal, da čiščenje hudournikov ni v pristojnosti Mestne občine Ljubljana, pač pa v pristojnosti
države.

 Trgovina v Šmartnem, v sklopu Centra Šmartno bo ali ne bo?
- predsedujoči je povedal, da je želja ČS da bi bila v sklopu centra Šmartno tudi trgovina in da je prejšnji projekt
za izgradnjo centra to tudi predvidel. Mestna občina Ljubljana je vlogo zasebnega partnerja o zainteresiranosti za
izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Center ČS Šmarna gora« zavrnila kot nepopolno in neprimerno,
ker predlagani projekt ni bil izvedljiv v obliki in na način, kot je bil predlagan. Postopki za izgradnjo centra se
bodo nadaljevali s spremembo projekta.


Začasna ureditev parkiranja v Šmartnem, na zemljišču, predvidenem za Center do
pričetka gradnje
- predsedujoči je povedal, da celotno zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana, del zemljišča je tudi v privatni
lasti. ČS bo preverila ali je ureditev začasnega parkirišča, na zemljišču v lasti MOL, sploh možna.



Zarisanje parkirnih prostorov na Cesti v Gameljne, v delu od križišča v Šmartnem in
pri pošti- stranke, ki pridejo na pošto pogosto nimajo kje parkirati, saj jih zaparkirajo
zunanji obiskovalci
- predsedujoči je povedal, da bo pobuda posredovana na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, MOL

 Problematika zalednih vod na cesti Vstaje (od Car centra proti Cesti Cirila Kosmača)jarek in problematika odprtega kanala ob Ul. Ivice Pirjevčeve- potrebno je čiščenje. Pred
ponikovalnim poljem, kjer je bila narejena poglobitev,zaradi nevzdrževanja in
zaraščenosti,prihaja do zastoja vode,kjer se zadržujejo komarji in do poplavljanja travnatih
površin.
- predsedujoči je povedal, da se bo preverilo stanje

********************
Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.30 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar
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