Številka: 900- 143 /2017-4
Datum: 08.05.2017
ZAPISNIK
7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, razširjene z krajani, ki je bila v četrtek,
04.05.2017 ob 17. uri v prostorih OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7.
Seja se ni snemala.
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. Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI ČLANI SVETA: dr. Dragan Matić in mag. Tanja Muha.

OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Dejan Crnek
g. Mirko Verovšek-Policijska akademija Tacen
g. Janez Zajec – Policijska postaja Šiška
g. Jernej Šostar-Mediacijski center Ljubljana
g. Maksimiljan Košir -ravnatelj OŠ Šmartno
Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo MU MOL
cca. 50 krajank in krajanov

DNEVNI RED:
1. Slavnostna otvoritev in nagovor;
2. Kulturni program;
3. Predstavitev Mediacijskega centra Ljubljana;
4. Varnostno poročilo – ( vodja varnostnega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec);
5. Poročilo o delu gasilskih društev in preventivni napotki za zmanjšanje nevarnosti;
6. Pregled dela ČS Šmarna gora v obdobju april 2016 – april 2017;
7. Poudarki za delo v prihodnje (aglomeracije - kanalizacije, komunalni vodi, ceste, pločniki,....);
8. Vprašanja in pobude krajank in krajanov

AD 1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR
Predsednik Sveta g. Primož Burgar je pozdravil in nagovoril navzoče.

AD 2
KULTURNI PROGRAM
V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Šmartno.
Predsedujoči je podel priznanja. Priznanje sta prejela Alojz Suhoveršnik - za nesebično pomoč pri
razvoju kraja ter organiziranju in vodenju gasilske enote v Gameljnah in Jurij Šilc - za pomoč pri
ohranjanju zgodovinskih virov ter razvoju družbenega in družabnega življenja v ČS Šmarna gora.

AD 3
PREDSTAVITEV MEDIACIJSKEGA CENTRA LJUBLJANA
Delovanje in aktivnosti Mediacijskega centra Ljubljana je predstavil g. Jernej Šostar.

AD 4
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
ter, da je na območju Policijske postaje Šiška visoka stopnja varnosti.
V preteklem letu so na območju ČS Šmarna gora obravnavali kazniva dejanja z zvezi z vlomi v
stanovanjske hiše, tatvine, popisanjem kapelice in obzidja v Šmartnu, požari na območju Šmartnega
ter nasilja v družini, ugotovljenih je bilo 7 kršitev javnega reda in miru in tudi nekaj prometnih
nesreč.
V nadaljevanju je posebej opozoril na omejitev hitrosti za varnost pešcev in kolesarjev ter predstavil
nekaj samozaščitnih ukrepov kako lahko občani sami poskrbijo za sebe in 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, lahko
pa se najavijo tudi osebno na razgovor z vodjem varnostnega okoliša. Občani lahko preko posebne
aplikacije na spletni strani policije podajo predloge, kje in kdaj naj se izvede prometna kontrola.

AD/ 5
POROČILO O DELOVANJU GASILSKIH DRUŠTEV IN PREVENTIVNI NAPOTKI ZA
ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
Poročilo o aktivnostih treh prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju četrtne skupnosti
je podal podpredsednik PGD Gameljne g. Alojz Suhoveršnik.
V letu 2016 so sodelovali pri 18 intervencijah, 8 požarnih stražah,4 usposabljanjih in vajah,
izobraževanju tečajnikov, delovnih akcijah, tekmovanjih, na proslavah, pogrebih in mašah. Izvajali so
dela, vezana na preverjanje radijskih zvez, servisiranje in pregledovanje opreme, redno usposabljanje

operativcev in delo z mladino. Redno se sestajajo na sestankih, na katerih sprotno rešujejo
problematiko. Nakupili so tudi veliko nove opreme.
Povedal je, da je bilo v lanskem letu 11 požarov, v prvi polovici leta 2017 pa so zabeležili že 10
požarov. Zato naj bodo krajani pri kurjenju previdni, predvsem, da morajo imeti ustrezno kurilno
napravo in očiščen dimniški odvod.

Predsedujoči je točki AD/6- PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V OBDOBJU APRIL
2016 – APRIL 2017 in AD/7 - POUDARKI ZA DELO V PRIHODNJE (aglomeracije kanalizacije, komunalni vodi, ceste, pločniki,....) združil in predstavil skupaj.

AD/6 in AD 7
Predsedujoči je najprej predstavil bistvene naloge četrtne skupnosti.
V nadaljevanju pa predstavil opravljeno delo v obdobju od maja 2016 do aprila 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dogovori in začetek del na dveh odsekih pločnikov in delne rekonstrukcije cestišča v Zgornjih Gameljnah
Delna sanacija Ceste vstaje (med Vipotnikovo in Molekovo) - DRSI
Delna sanacija cestišča v Šmartnem od Prelog proti Povodju - DRSI
Delna sanacija cestišča Srednje Gameljne (h.št. 24 – 31c)
Ureditev poljskih poti (Tacen, Šmartno, Gameljne)
Študija Celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice
Čiščenje brežin ob avtocesti - DARS
Ureditev zelenic pred trgovino Mercator in končni postaji avtobusov v Gameljnah
Sanacija vodovodnih cevi v Spodnjih Gameljnah (med Gostilno Maček in h.š. 35)
Popravila & novi prometni znaki, ogledala, zarisi na cestiščih, napis ŠOLA
Novi koši za smeti Šmartno in Tacen - Šturmova (maj 2017)
Dodatni zabojniki za papir Gameljne
Klopce na šolskem igrišču
Ureditev oziroma čiščenje peskolova na Ul. Bratov Novak
Začasna ureditev stanja na
– na povezavi Zgornje Gameljne – Povodje

•

Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami MOL in države
–
–
–
–

•
•
•

Sodelovanje v projektu Zelena prestolnica Evrope 2016
Sodelovanje v projektu Teden mobilnosti
Sodelovanje v družbenem življenju v kraju
–
–
–
–
–

•

Rekonstrukcija cestišča ceste skozi Šmartno
Sodelovanje pri dolgoročnem prostorskem planiranju razvoja naselja Šmartno
Sodelovanje z DRSI, DARS, ARSO, …
Sodelovanje z JP Energetika pri planiranju širjenja plinovodnega območja

Prireditev Krajani krajem
Pomoč pri delovanju društev
Prednovoletni programi in obdarovanje za otroke (Gameljne, Tacen)
Sodelovanje na božičnem sejmu v Šmartnem
Predstave Družinsko gledališče Kolenc - prostor

Informiranje občanov
–
–
–
–
–

izdaja 2 številk Šmarnogorskih razgledov
Objave v glasilu Ljubljana
Spletna stran ČS
FB stran ČS – v zametkih
Inzistiranje za obveščanje VOKA ob ukrepih za prekuhavanje vode v delu Šmartnega

– Omogočanje prostora za razna predavanja:
•
•
•

Delavnice ozaveščanja ob ukrepih pred, med in po nesreči, prikaz delovanja defibrilatorja
Okrogla miza o Aktivnem staranju v domačem okolju
Predavanje o demenci

Sledila je predstavitev projektov, ki še niso zaključeni:
•
•
•

•
•
•
•

•

Cesta skozi naselje Šmartno
Cesta čez Stražo in cesta Zgornje Gameljne – Povodje (2017)
Javna razsvetljava
– Spodnje Gameljne od h.š. 25 a do 25 f
– Šmartno (2 lokaciji)
– Tacen (Cesta vstaje in Cesta C. Kosmača)
Projekti vezani na državne institucije
– Šmartno (DRSI)
– Cesta vstaje in Tacenska cesta (DRSI)
Parkirišče za obiskovalce Šmarne gore
Center Četrtne skupnosti v Šmartnem
Postavitev fitnes naprav ob športnem igrišču v Gameljnah – izvedba 2017
Aglomelioracije – oziroma kanalizacija in druga infrastruktura

Predsedujoči je podal informacijo v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog v obdobju 2014-2018, ki
jih je predlagala četrtna skupnost:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 - DELOMA
Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodov v celotni ČS
Ureditev pločnika v Zgornjih Gameljnah od AC do prvih hiš - V IZVAJANJU
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. Gameljnah – ZAVRNJENO
Prevzem ceste mimo Mercatorja v upravljanje in vzdrževanje MOL
Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Šmarnogorski poti
Preplastitev ceste v vasi Rašica
Asfaltiranje makadama in javna razsvetljava na Juričevi
Ureditev ceste v Zg. Gameljnah parc. št. 1542/1 (Zg. Gameljne - proti Povodju - asfaltiranje) – jesen 2017
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 – V IZVAJANJU
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

Na koncu je prisotne povabil, da se udeležijo naslednjih dogodkov:
•
•
•
•
•
•

12. maj 2017 – prireditev KRAJANI KRAJEM
1. junij 2017 – Tek k rašiškemu stolpu
13. junij 2017 – prireditev Rekord Šmarne gore
16. junij 2017 – veselica PGD Gameljne (ans. Smeh)
17. junij 2017 – letni koncert KUD Tacen
20. avgust 2016 – veselica PGD Tacen (ans. Donačka)

AD 8

VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANK IN KRAJANOV
Občani so izpostavili naslednje probleme in pobude:
cesta na Rašico ni bila pometena, poleg tega je v odtočnem kanalu ob cesti polno listja ;
problematika odvodnjavanja na Cesti Vstaje, ki je nastala po obnovi vozišča in razširitvi
bankin na privatne parcele- meteorna voda ne odteka v peskolov pač pa na travnike;

cesta

skozi Šmartno je v zelo slabem stanju in nevarna- že nekaj let se obljublja, da,
da bo cesta rekonstruirana;

- predsedujoči je pojasnil, da je bila ta cesta včasih glavna cesta do Brnika. Po izgradnji avtoceste je cesta skozi Tacen ostala državna cesta.
Dokler ne bodo nekateri lastniki, v delu od Gustinčičeve do križišča v Šmartnem prodali zemljišča, ki so potrebna, cesta ne bo
rekonstruirana. Postopek odkupa zemljišč vodi pooblaščena oseba Direkcije RS za investicije.

zaradi parkiranja avtomobilov, ki jih obiskovalci Rašice puščajo vsepovsod, tudi ob cesti in
na privatnih zemljiščih, bi bilo potrebno urediti parkirišče na Rašici;
izvedba pločnika v Tacnu;
- predsedujoči je povedal, da si bo četrtna skupnost še naprej prizadevala, da se uredi pločnik od trgovine Čuki ( sadje-zelenjava) do
tacenskega mostu.

problematika nedovoljenega parkiranja obiskovalcev Šmarne gore in sanacija Tacenske
ceste, ki je državna cesta od leta 1991, bi morala Mestna občina Ljubljana od države
zahtevati prevzem v upravljanje in lastništvo lokalne skupnosti;
Mestna občina bi morala v odloku določiti, da je hoja po Šmarni gori dovoljena samo po za
to označenih poteh;
čistilna akcija » Za lepšo Ljubljano« 2017 - v akcijo so se številčno vključili člani društev,
s strani krajanov pa ni bilo odziva- predlaga se, da Turistično društvo v bodoče izpelje akcijo
na en dan, ne pa, da ima vsako društvo akcijo na dan, ki si ga izbere.
Predsedujoči je pred zaključkom seje predal besedo še Podžupanu g. Dejanu Crneku, ki je naprej
izrekel čestitke ob Dnevu ČS ter pohvalil zelo dobro sodelovanje predsednika Sveta ČS z mestno
upravo, ki je vložil veliko napora, da se v četrtni skupnosti realizirajo določene naloge.
V nadaljevanju je podal nekaj informacij glede vprašanj in pobud, ki so jih izpostavili krajani:
- zakonodaja trenutno ne dovoljuje prenosa državnih cest v občinsko last;
- nekaj posameznikov na vlogo za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo projekta aglomeracijkanalizacije v Ljubljani, vztrajno pošilja pritožbe. Ker mora evropska komisija v Bruslju vsako
pritožbo obravnavati, se podaljšuje tudi postopek podpisa pogodbe;
- parkirišče na Rašici je vrisano v prostorski načrt-vse pa je odvisno od tega, ali bo lastnik zemljišče
pripravljen prodati;
- zelena površina ob Savi v Tacnu je vaško jedro, zato Zavod za spomeniško varstvo ne da soglasja za
ureditev te površine v parkirišče.

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

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

