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Številka: 900- 125 /2016-4                                                              

Datum:  06.05.2016 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora z krajani, ki je bila v četrtek 05.05.2016 ob 17.30 

uri v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

 

Seja se ni snemala. 

 

Na  seji je bilo od 13 članov sveta  navzočih  12 članov sveta,  kar je pomenilo, da je bil svet 

sklepčen. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož,Bogdan Groznik, Renata Jernejc,                                              

                                               Franc Marolt, mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,  

                                              Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.                                               

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Dr. Dragan Matić  

 

OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Dejan Crnek 

                                   Tanja Markič- JP Energetika Ljubljana 

                                   Klemen Gabršček- Mestno redarstvo 

                                   Rok Košir – Mestno redarstvo- vodja četrtnega okoliša Šmarna gora 

                                   Mirko Verovšek-Policijska akademija Tacen 

                                   Janez Zajec – Policijska postaja Šiška   

                                   Maksimilijan Košir  -ravnatelj OŠ Šmartno  

                                   Brigita Pavlič in Snježana Zrnić-strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                   samoupravo MU MOL  

                                   cca. 70 občank in občanov 

 

  

Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Slavnostna otvoritev in  nagovori;  

2. Kulturni program; 

3. 150 letnica osnovnega šolstva v  ČS Šmarna gora; 

4. Pregled dela ČS Šmarna gora v obdobju april 2015 – april 2016 in poudarki za delo  

    v prihodnje; 

5. Predstavitev plana JP Energetika Ljubljana;  

6. Predstavitev Mestnega redarstva in problematike nedovoljenega  parkiranja v naši  

    ČS;  

7. Varnostno poročilo; 

8. Pregled aktivnosti treh prostovoljnih gasilskih društev v naši ČS v letu 2015; 

9. Vprašanja in pobude krajank in krajanov. 
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AD 1 

SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR 

 

 

Predsednik Sveta g. Primož  Burgar je pozdravil in nagovoril navzoče.  

 

 

 

AD 2 

KULTURNI PROGRAM 

 

Kulturnega programa ni bilo. 

 

 

 

AD 3 

150 LETNICA OSNOVNEGA ŠOLSTVA V  ČS ŠMARNA GORA 

 

Zgodovino razvoja osnovnega šolstva v četrtni skupnosti je predstavil dr. Jure Šilc. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči Osnovni šoli Šmartno podelil priznanje za dolgoletno sodelovanje in 

prispevek na področju dela in življenja v ČS Šmarna gora. 
 

 

 

AD 4 

PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V OBDOBJU APRIL 2015 – APRIL 2016 IN 

POUDARKI ZA DELO V PRIHODNJE 

 

Predsedujoči je pripravil in predstavil Pregled dela in delo v prihodnje.  

Delo četrtne skupnosti v obdobju april 2015  - april 2016  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: 

 
Opravljeno delo: 

• Obnova otroškega igrišča v Srednjih  Gameljnah 

• Avtobusna povezava Gameljne – Črnuče 

• Delna sanacija  Ceste vstaje (od Vipotnikove proti Šmartnem) 

• Ureditev poljskih poti (Tacen, Šmartno, Gameljne) 

• Začasna ureditev stanja na 

– cesti čez Stražo 

– na povezavi Zgornje Gameljne - Povodje 

• Nosilci projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 

– Lokalna samooskrba 

– Visokonapetostni daljnovodi v naši sredini 
• Sodelovanje v družbenem življenju v kraju 

– Prireditev Krajani krajem v letu 2015 in 2016 

– Pomoč pri delovanju društev 

– Prednovoletni programi za otroke in odrasle (Gameljne, Šmartno, …) 

– Sodelovanje pri obletnici šole 

 

• Informiranje občanov 

– 3 številke Šmarnogorskih razgledov 

– Objave v glasilu Ljubljana 

– Spletna stran ČS 

– FB stran ČS – v zametkih 

Nezaključeni projekti: 
• Pločnik Zg. Gameljne od AC do blokov 

• Pločnik Zg. Gameljne – pred odcepom za Povodje 

• Cesta čez Stražo in cesta Zgornje Gameljne - Povodje 

• Javna razsvetljava 
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– Spodnje Gameljne od h.š. 25 a do 25 f 

– Šmartno (2 lokaciji) 

– Tacen (Cesta vstaje) 

• Meteorne vode Rašica – v sklopu poljskih poti 

• Projekti vezani na državne institucije 

– Šmartno (DRSI) 

– Cesta vstaje in Tacenska cesta (DRSI) 

– Čiščenje brežin ob avtocesti (DARS) 

Pobude: 

• Parkirišče Šmarna gora - Tacen 

– Projekt črnega parkiranja v Tacnu, Šmartnem,… 

– Kratkotrajno parkiranje ob pokopališču 

– Ureditev znakov za dovoljene dovoze samo za stanovalce (Šturmova, Pot na goro, Ul.Bratov Novak, Šmarnogorska 

pot, Juričeva,…) 

• Ureditev ceste skozi Šmartno in nadaljevanje skozi Tacen (Cesta vstaje in Tacenska cesta, tudi tacenski most čez Savo) 

• Ureditev Šmarnogorske poti 
• Postavitev prometnega ogledala na križišču Rocenska – Kajakaška – Thumova 

 

Prioritne naloge ČS za obdobje 2014 - 2018 

• Izgradnja vodovoda za sedem hiš na Ul. Bratov Novak 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  IZVEDENO  

• 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    

• Izgradnja kanalizacije v vasi Rašica 

• Izgradnja ceste do naselja Brezovica v Sr. Gameljn 

• Prevzem ceste mimo Mercatorja v upravljanje in vzdrževanje MOL 

• Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Šmarnogorski poti 

• Preplastitev ceste v vas Rašica 

• 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 

• 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 – delno IZVEDENO 

• Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Gustinčičevi ulici 

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

 

 
 

 

AD 5                                                          

PREDSTAVITEV PLANA JP ENERGETIKA LJUBLJANA 

 

Tanja Markič, predstavnica JP Energetika Ljubljana je predstavila plan izgradnje 

plinovodnega omrežja na območju četrtne skupnosti Šmarna gora. 

 
Povedala je, da projekt izgradnje zajema območja Ceste vstaje, Ceste Cirila Kosmača,  Molekove 

ulice, ulice Na Palcah, Vipotnikove ulice, Grobeljce, Ceste v Gameljne, Šmarnogorske poti, 

Pšatnika in Ulice Jožeta Štruklja, kar je bilo prikazano v pregledni situaciji iz Projekta idejne 

zasnove. Projekt izgradnje se bo skozi pripravo dokumentacije zagotovo še spreminjal, saj je odvisen 

od soglasij soglasodajalcev in lastnikov zemljišč, po katerih naj bi plinovod potekal in s katerimi je 

potrebno v skladu z Zakonom o graditvi objektov, skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti. 

Terminski plan same izgradnje je odvisen predvsem od soglasodajalcev. Predvideva se, da bi  

do konca septembra pridobili gradbeno dovoljenje in v jeseni 2016 ali spomladi 2017 začeli z gradnjo 

plinovodnega omrežja na območju Ceste Cirila Kosmača in Molekove ulice. 

 

Krajani lahko za informacije v primeru vprašanj v zvezi z izgradnjo predvidenega plinovodnega 

omrežja dobijo na JP Energetika Ljubljana- kontakt Tanja Markič (tanja.markič@energetika-lj.si.), 

tel. št. 01/ 5889-626.  

  

  

mailto:tanja.markič@energetika-lj.si
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AD 6 

PREDSTAVITEV MESTNEGA REDARSTVA IN PROBLEMATIKE 

NEDOVOLJENEGA  PARKIRANJA V NAŠI ČS 

 

G. Klemen Gabršček in g. Rok Košir- vodja četrtnega okoliša Šmarna gora sta predstavila delo in 

aktivnosti Mestnega redarstva.  Znana jim je problematika neurejenega in nedovoljenega 

parkiranja na območju Tacna in Šmartna. Mestno redarstvo je  na Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, MU,MOL posredovalo kar nekaj pobud za ureditev stanja oz. omilitev 

nastale problematike na katero so naleteli pri svojem delu. Sodelujejo tudi z Policijsko 

postajo Šiška in sicer na podlagi strategije, ki predvideva skupno delo policije in redarstva. 

 

Krajani so nato podali nekatera opažanja, vezana na delo Mestnega redarstva in opozorili na 

naslednje: 

- v kritičnih situacijah, ko prihaja do nedovoljenega parkiranja ( tudi pred vhodi stanovalcev)  

  bi moralo Mestno redarstvo opravljati pogostejši nadzor saj tega sedaj ni opaziti; 

- pobudi za ureditev začasnega parkirišča na zemljišču v Šmartnem, do izgradnje Centra  

  Šmarna gora in območja ob avtocesti za P+R; 

- nedovoljeno parkiranje na avtobusnem postajališču avtobusa št. 60 v središču Šmartna, ki je  

  predvsem nevarno za šolarje; 

- izsiljevanje prednosti in nepravilno vključevanje v križišču Kajakaška-Tacenska- predlaga  

  se povišanje prehodov za pešce; 

 
 

 

 

 

                                                                            AD 7                                                          

                                                          VARNOSTNO POROČILO 

 

Poročilo je podal vodja policijskega okoliša PP Šiška  g. Janez Zajec.  

 

Povedal je, da območje ČS Šmarna gora po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopa od povprečja.  

 

V preteklem letu so na območju ČS Šmarna gora zabeležili: 

- 153 kaznivih dejanj- prevladujejo tatvine, od tega največ na Rašici in na parkirišču v Tacnu, vlomi v  

   stanovanjske hiše; 

- 50 prometnih nesreč - v 39 prometnih nesrečah nastala samo premoženjska škoda brez poškodb  

  udeležencev v prometu. Največ prometnih prekrškov je bilo na Tacenski cesti,v Šmartnem in v  

  Gameljnah ( prekoračitev hitrosti); 

- 18 kršitev javnega reda in miru, največ na javnem kraju 

 

V nadaljevanju je posebej opozoril na problematiko varnosti pešcev, zlasti otrok in starejših ter 

kolesarjev ter predstavil nekaj samozaščitnih ukrepov s katerimi lahko občani sami poskrbijo za 

svojo varnost svoje lastnine (alarm v hiši, pes čuvaj, zaklepanje vrat, osvetlitev dvorišča, zapiranje 

oken, dogovor s  sosedi…). 

Krajanom je posredoval telefonske številke PP Šiška, kamor se lahko obračajo v primeru težav.    
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AD 8 

PREGLED AKTIVNOSTI TREH PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V 

NAŠI ČS V LETU 2015 

 
Poročilo o aktivnostih treh prostovoljnih gasilskih društev je podal predsednik PGD Gameljne  

g. Alojz Suhoveršnik. 

 

V letu 2015 so sodelovali pri 13 intervencijah, 6 požarnih stražah,usposabljanju in vajah, 

izobraževanju tečajnikov,7 delovnih akcijah,7 tekmovanjih za mladino in odrasle,preverjanju 

radijskih zvez, servisiranju in pregledovanju opreme,sodelovanju na proslavah, pogrebih in mašah ter 

opravili skupaj  6933 brezplačnih ur, v katerih  pa niso zajete vaje mladine ter celotna priprava in 

izvedba družabnih dogodkov.  
 

 

AD 9 

VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANK IN KRAJANOV 

 

Občani so izpostavili naslednjo problematiko,pobude oz. predloge in vprašanja: 

 

 Pobuda za ureditev prostora za mladinski center; 

 Mestna občina bi lahko pripravila podatek koliko sredstev iz proračuna ostane za 

občana četrtne skupnosti Šmarna gora; 

 Problematika odvodnjavanja na Rašici  

- predsedujoči je pojasnil, da si četrtna skupnost prizadeva, da se zadeva uredi, vendar dokler ne bodo pridobljena  

  soglasja vseh sosedov na navedenem območju, se zadeva ne bo pričela reševati. Obljubil je, da bo organiziral sestanek z  

  lastniki, ki mejijo na parcelo št. 862 k.o. Rašica;  

 Problematika Vipotnikove ulice (visoka javna razsvetljava,problematičen izvoz na Cesto 

vstaje, ni pločnika na Cesti vstaje in ni avtobusne postaje v bližini); 

 Propadajoči novozgrajeni objekt nasproti Gostilne Bizeljčan- možnost spremembe 

namembnosti objekta 

 Divjanje avtomobilov in motorjev po Cesti vstaje- predlog za postavitev radarjev na tem 

območju 
- vodja varnostnega okoliša PP Šiška je povedal, da bodo izvedli preventivno akcijo; 

 Ureditev sprehajalne poti za Savo 
- predsedujoči je pojasnil, da je v dolgoročnem planu je sicer predvidena ureditev, vendar ne skozi območje četrtne skupnosti; 

 Onesnaževanje fasade PGD Gameljne s pasjim urinom 
- vodja četrtnega okoliša Mestnega redarstva je povedal, da morajo lastniki imeti pse na povodcu    

 Možnost ureditve otroškega igrišča v Šmartnem-Preloge in  Željka Tonija 
- ravnatelj OŠ Šmartno je povedal, da je možnost dostopa na  šolsko igrišče kadarkoli skozi vrtljiva vrata in tako dostopno 

  vsem ,ki to želijo ( otrokom, mladini  in odraslim); 

 

 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:15 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

 

 

 

                                    


