Številka: 900- 150 /2018-4
Datum: 11.05.2018
ZAPISNIK
11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, razširjene z krajani, ki je bila v četrtek,
10.05.2018 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 10 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, Alojz Suhoveršnik,
Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
OPRAVIČENO ODSOTNA: mag. Tanja Muha.
ODSOTNI ČLANI SVETA: dr. Dragan Matić in Marko Ramovž.

OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Dejan Crnek
g. Mirko Verovšek-Policijska akademija Tacen
g. Janez Zajec – Policijska postaja Šiška
Emanuela Žerdin in Barbara Smajila- LJUBHOSPIC
Brigita Pavlič in Snježana Zrnić-strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo MU MOL
cca. 20 krajank in krajanov
Vabilu se niso odzvali oz. so opravičili odsotnost: Tatjana Šuklje-OGDP, Vojko Grünfeld-Služba za
lokalno samoupravo in Maksimilijan Košir- OŠ Šmartno.
DNEVNI RED:
1. Slavnostna otvoritev in nagovor
2. Kulturni program –učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro
3. Podelitev priznanja ČS
4. Predstavitev dejavnosti Hiše LJUBHOSPIC
5. Aglomeracije-kanalizacija na območju ČS Šmarna gora
6. Varnostno poročilo
7. Poročilo o dejavnostih gasilskih društev na območju ČS
8. Pregled dela četrtne skupnosti v obdobju april 2017- april 2018 in poudarki za delo
do konca leta 2018
9. Vprašanja in pobude krajank in krajanov

AD /1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR
Seja se je pričela z pozdravnim nagovorom predsednika Sveta ČS g. Primoža Burgarja gostom in
ostalim navzočim.

AD /2
KULTURNI PROGRAM
V kulturnem programu sta sodelovali učenki OŠ Šmartno pod vodstvom zborovodkinje Anite.

AD / 3
PODELITEV PRIZNANJA ČS
Predsedujoči je podelil priznanje ga. Lučki Kovačič, tajnici Turističnega društva Šmarna gora -Tacen
za njeno dolgoletno sodelovanje in prispevek na področju družbeno koristnega dela v ČS Šmarna
gora.

AD /4
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI HIŠE LJUBHOSPIC
Delovanje in aktivnosti Hiše LJUBHOSPIC je predstavila ga. Emanuela Žerdin, medicinska sestra
z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v hospicu. Prisotnim so bile razdeljene informativne zloženke
in brošure.

AD /5

AGLOMERACIJE-KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČS ŠMARNA GORA
Zaradi odsotnosti predstavnika OGDP je predsedujoči pripravil in podal informacije glede
aglomeracij oziroma izgradnje kanalizacije na območju ČS Šmarna gora ter odgovoril na nekaj
vprašanj krajanov.
AD /6
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 obravnavali kazniva dejanja z zvezi z vlomi v
stanovanjske hiše in avtomobile, tatvinami, nasiljem v družini, obravnavali so 25 kršitev javnega reda
in miru, predvsem na javnih krajih ter 43 prometnih nesreč. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v
križišču Tacenske ceste in Kajakaške ceste, v Šmartnu in na ožjem delu ceste skozi Gameljne.
Predstavil je še samozaščitne ukrepe pri varovanju pred tatvinami in izboljšanju prometne varnosti.

AD/ 7
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 2017 so sodelovali pri 35 intervencijah, požarnih stražah, 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.

AD / 8
PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V OBDOBJU APRIL 2017- APRIL 2018 IN
POUDARKI ZA DELO DO KONCA LETA 2018
Predsedujoči je predstavil najpomembnejše opravljeno delo v obdobju od maja 2017 do aprila 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba dveh odsekov pločnikov in širitev cestišča v Zgornjih Gameljnah
Izvedba asfaltiranja 1. etape ceste med Zg. Gameljnami in Povodjem
Plinifikacija Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca, Šmartno, Cesta v Gameljne – Energetika Ljubljana
Energetska sanacija OŠ Šmartno po Šmarno goro - MOL
Ureditev poljskih in gozdnih poti (Tacen, Šmartno, Gameljne, Rašica)
Postavitev fitnesa v naravi – igrišče Gameljne
Ureditev ceste ob Savi med Tacnom in Gameljnami (mimo pasje šole)
Spremenjena prometna signalizacija Srednje Gameljne
Obrezi, nasutja cest, čiščenje kanalov…

Z pristojnimi službami MO Ljubljana in države je ČS sodelovala glede postopkov vezanih na rekonstrukcijo cestišča ceste
skozi Šmartno, pri dolgoročnem prostorskem planiranju razvoja naselja Šmartno in planiranju širjenja plinovodnega
območja, v projektu Teden mobilnosti. Pri popestritvi družbenega življenja v kraju je bila skupaj z društvi izvedena
Prireditev Krajani krajem. ČS je sodelovala z društvi pri izvedbi prazničnega sejma v Šmartnem, prednovoletnih programih
in obdarovanju otrok. Pripravili in izdali smo 2 številki informatorja Šmarnogorski razgledi, krajane pa informirali tudi
preko spletne strani ČS.

ter pridobitve v ČS od 2014 do 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obnova otroškega igrišča in postavitev fitnesa v naravi Gameljne
Pločnik in razširitev ceste v Zg. Gameljnah
Zamenjava strehe in energetska sanacija OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Plinovodno omrežje na relaciji Tacen – Šmartno (Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca, Šmartno, Cesta v Gameljne)
Optično omrežje Tacen, Šmartno, Gameljne
Asfaltiranje 400 metrov odseka ceste Zg. Gameljne - Povodje
Preplastitev okvirno 400 metrov ceste Šmartno – Povodje
Študija protipoplavnih ukrepov na Gameljščici
Avtobusna linija št. 21 Gameljne – Beričevo
Izdaja informatorja Šmarnogorski razgledi

Predsedujoči je podal informacijo v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog v obdobju 2014-2018, ki
jih je predlagal Svet ČS ob nastopu mandata v letu 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izgradnja vodovoda za sedem hiš na Ul. Bratov Novak - PROJEKTIRANO
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 - v IZVAJANJU
Ureditev pločnika v Zgornjih Gameljnah od AC do prvih hiš - IZVEDENO
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 – v IZVAJANJU
Ureditev ceste v Zg. Gameljnah parc. št. 1542/1 (Zg. Gameljne - proti Povodju - asfaltiranje) –IZVEDENA 1. ETAPA
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 –IZVEDENO 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 na prireditve in dogodke, ki se bodo odvijali v poletnem času:
•
•
•
•
•
•

11. maj 2018 – prireditev ob Dnevu ČS »KRAJANI KRAJEM«
1. junij 2018 – GA_RAŠ tek
12. junij 2018 – Rekord Šmarne gore
15. junij 2018 – veselica PGD Gameljne
18. junij 2018 – predavanje Poletni zelenjavni vrt – Dom gasilcev in krajanov Tacen
18. avgust 2018 – veselica, povorka, proslava PGD Tacen ob 120 letnici

AD / 9

VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANK IN KRAJANOV
Vprašanj s strani krajanov ni bilo. Podano je bilo opozorilo enega izmed krajanov, da se izvajalca
javne službe opozori, da naj njihovi delavci po izpraznitvi zabojnike ne puščajo na pločniku, ker
ovirajo mimoidoče, temveč naj jih vrnejo na mesto, kjer so jih uporabniki pustili za praznjenje.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

