Številka: 900- 150 /2016-4
Datum: 09.05.2019
ZAPISNIK
2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora z krajani, ki je bila v sredo 08.05.2019 ob 17.00
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 9 članov sveta, kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Marija Medja, Renata Jernejc,
Franc Marolt, Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Alojz Suhoveršnik
in Renata Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Dr. Dragan Matić ( opravičil), Monika Morgenstern Vrhovnik
(opravičila), Marko Ramovž in Valentin Zavašnik.
OSTALI NAVZOČI: Liljana Batič - Zavod za oskrbo na domu
Tanja Hodnik - Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo MU MOL
Janez Zajec – Policijska postaja Šiška
Irena Babnik-ravnateljica OŠ Šmartno
Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno
samoupravo MU MOL
in cca. 50 krajank in krajanov
Določen je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Slavnostna otvoritev in nagovor
2. Kulturni program in podelitev priznanja
3. Iz zgodovine ČS Šmarna gora - Vila ob Gameljščici ( Jure Šilc)
4. Predstavitev dejavnosti Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo MU MOL
5. Varnostno poročilo – ( vodja varnostnega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec);
6. Poročilo o delu gasilskih društev
7. Pregled dela ČS Šmarna gora v mandatu 2014 - 2018 in plan dela v mandatu 2018-2022
8. Vprašanja in pobude krajank in krajanov

AD 1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR
Predsednik Sveta g. Primož Burgar je pozdravil in nagovoril navzoče. Prisotne je pozdravila tudi
ravnateljica OŠ Šmartno ga. Irena Babnik.
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AD 2
KULTURNI PROGRAM IN PODELITEV PRIZNANJA
V kulturnem programu sta sodelovala učenca OŠ Šmartno.
V nadaljevanju je predsedujoči Tanji Muha, prvi urednici Šmarnogorskih razgledov podelil priznanje
za njen prispevek na področju informiranja krajanov.

AD 3
IZ ZGODOVINE ČS ŠMARNA GORA - VILA OB GAMELJŠČICI
Zgodovino vile ob Gameljščici je predstavil dr. Jure Šilc.
Po koncu predstavitve je navzoče povabil na 2 dogodka - slovesnost ob praznovanju 150 – letnice
vižmarskega tabora, 17. maja in projekcijo filma pred 20 leti uprizorjene ljudske igre »Prisega o
polnoči«, ki bo 21. junija.

AD 4
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ODDELKA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
MU MOL
Delo Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo (OZSV) na MO Ljubljana, organizacijsko strukturo in
naloge, ki jih opravljajo s področja zdravstva in socialnega varstva je predstavila ga. Tanja Hodnik.
Sledila je še predstavitev ga. Liljane Batić o delovanju Zavoda za oskrbo na domu.

AD 5
VARNOSTNO POROČILO
Poročilo o varnostnih razmerah za obdobje do konca aprila 2019 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 skupna varnostna ocena za ČS Šmarna gora 4 (prav dobro). Podal je informacije o
samozaščitnih ukrepih za varnost, ki bi jih morali upoštevati krajani, da zaščitijo svoje premoženje.
Na Kajakaški in Tacenski cesti pa je največ kršitev prometnih predpisov.

AD 6
POROČILO O DELU GASILSKIH DRUŠTEV
Skupno poročilo o aktivnostih treh prostovoljnih gasilskih društev je podal podpredsednik PGD
Gameljne g. Alojz Suhoveršnik.
V letu 2018 so v okviru operativnega dela sodelovali pri 15 intervencijah, 8 požarnih
stražah,usposabljanjih in vajah, tečajih,4 delovnih akcijah, 5 tekmovanjih,preverjanju radijskih zvez,
servisiranju in pregledovanju opreme,sodelovanju na proslavah, pogrebih in mašah ter izvedli
družabne dogodke.
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AD 7
PREGLED DELA ČS ŠMARNA GORA V MANDATU 2014 - 2018 IN PLAN DELA V
MANDATU 2018-2022
Pregled dela in delo v prihodnje je v power pointu pripravil in predstavil predsedujoči.
Navzoče je seznanil z delom četrtne skupnosti v obdobju od leta 2014 do 2018 - s stanjem in
realizacijo prioritetnih nalog, izvedenimi malimi komunalnimi deli ter za kakšne namene so bila
porabljena sredstva, ki jih je četrtna skupnost planirala v finančnih načrtih v štiriletnem obdobju
(nasipanje makadamskih cest – Gameljne, Šmartno, obrezovanje vegetacije ob cestah v Gameljnah,
Šmartnu in Tacnu,čiščenje jarkov in kanalov – Gameljne, Šmartno in Tacen, vzdrževanje radarske
table – Šmartno, ureditev okolice avtobusnega postajališča – Gameljne, sodelovanje z društvi pri
pripravi Dneva ČS, soorganizacija prazničnega sejma v Šmartnu, prednovoletna predstava za otroke
in obdaritev, tiskanje in raznos informatorja Šmarnogorski razgledi…).Najpomembnejši poudarki
opravljenega dela in problematika s katero se srečuje ČS, stanjem oziroma rešitvami je navedeno v
nadaljevanju:
Prioritetne naloge (2014 – 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevzem in ureditev dveh cest v Sr. Gameljnah v upravljanje in vzdrževanje MOL – NEUREJENO
Sanacija plazu v Sp. Gameljnah nad ribogojnico – DELNO UREJENO
Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodov v celotni ČS aglomeracije – V PRIPRAVI
Ureditev pločnika v Zg. Gameljnah od AC – UREJENO
Uvedba nove avtobusne linije do Črnuč – UREJENO
Ureditev bankin ob cesti skozi Gameljne oz. doasfaltiranje – zgolj VZDRŽEVANJE
Pot sodarjev – sanacija in ureditev – UREJENO
Popravilo podpornega zidu v Sp. Gameljnah 19b – DELNO UREJENO
Izgradnja kanalizacije v vasi Rašica – V PRIPRAVI
Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Gustinčičevi ulici – V PRIPRAVI
Ureditev manjkajočega pločnika v Tacnu – PROJEK DRŽAVE
Izgradnja ceste do naselja Brezovica v Sr. Gameljnah - NI V PLANU MOL
Izgradnja vodovoda za sedem hiš na Ul. bratov Novak v Tacnu – V PRIPRAVI
Prevzem ceste mimo Mercatorja v upravljanje in vzdrževanje MOL – NI MOŽNO (privatna lastnina)
Protipoplavna zaščita Gameljščice – projekt države, MOL pripravila projekt z ukrepi
Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanje na Šmarnogorski poti – V PRIPRAVI
Preplastitev ceste v vas RAŠICA – NEUREJENO
Ureditev Juričeve ulice – UREJENO
Ureditev ceste Zg. Gameljne – Povodje – DELNO UREJENO
Odkup zemljišč in izgradnja PUC Šmarna gora – V PRIPRAVI
Izgradnja doma starejših občanov – PROJEKT DRŽAVE
Ureditev pločnika v Zg. Gameljnah – UREJENO
Ureditev otroškega igrišča v Gameljnah in Tacnu – DELNO UREJENO

Mala dela (2014 – 2018)
•
•
•
•
•
•
•

Ureditev poti ob Savi
Obnova otroškega igrišča in postavitev fitnes naprav v Sr. Gameljnah
Urejanje cvetličnih gred in korit v Gameljnah, Šmartnu in Tacnu
Postavitev 6 klopi na igrišču OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Koši za smeti v Šmartnu in Tacnu
Stojalo za kolesa – Dom krajanov Gameljne
Barvanje mostovne ograje – Zg. Gameljne

Ostalo opravljeno delo (2014 – 2018)
•

•
•

•

Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami MOL in države
–
Sodelovanje pri spremembi OPN
–
Aglomeracije (kanalizacija)
–
Sodelovanje z DRSI, DARS, DRSV, …
•
Gramoznica Gameljne
•
Obvozna cesta Gameljne
•
Rekonstrukcija ceste skozi Šmartno
Sodelovanje v projektu Teden mobilnosti
Sodelovanje v družbenem življenju v kraju
–
Prireditev Krajani krajem v počastitev Dneva ČS
–
Pomoč pri delovanju društev
–
Prednovoletni programi in obdarovanje za otroke
–
Sodelovanje na božičnem sejmu v Šmartnem
–
Mladi zmaji in Rdeči križ
Informiranje občanov
–
2 številke Šmarnogorskih razgledov letno
–
Objave v glasilu Ljubljana
–
Spletna stran ČS
–
Omogočanje prostora za razna predavanja
–
Spletna stran ČS
–
FB stran ČS – v zametkih
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Nezaključeni projekti:
•
•
•
•
•

Aglomeracije (kanalizacija)
Gramoznica Gameljne
Obvozna cesta Gameljne
Projekti vezani na državne institucije
–
Ureditev ceste skozi Šmartno /DRSI/
–
Cesta vstaje in Tacenska cesta ter Tacenski most čez Savo (DRSI)
Poslovno upravni center Četrtne skupnosti v Šmartnu

Svet ČS si bo tudi v prihodnje prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja krajanov, vezano na
dograditev kanalizacije in ureditev ostale komunalne infrastrukture. Predvsem pa se ne more
zanemariti dejstva, da je pri reševanju navedenih zadev ključnega pomena tudi sodelovanje krajanov.
Je pa Svet ČS v začetku mandata pripravil tudi predlog prioritetnih nalog za obdobje 2018-2022, za
katere upa, da bodo izvedene. Izvedba le-teh je namreč odvisna od pristojnih oddelkov na MO
Ljubljana in razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu MO Ljubljana.
Prioritetne naloge 2018 – 2022 so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izgradnja pločnika skozi Gameljne
Ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnem in na Rašici
Ureditev ceste Zgornje Gameljne – Povodje
Prevzem, ureditev in kategorizacija 2 cest v Srednjih Gameljnah
Zagotovitev rednega vzdrževanja tacenskega parkirišča
Nadaljevanje sanacije plazu nad ribogojnico v Spodnjih Gameljnah
Popravilo podpornega zidu v Spodnjih Gameljnah 19b
Izgradnja kanalizacije v vasi Rašica
Prevzem ceste mimo trgovine Mercator v Gameljnah v upravljanje in vzdrževanje MO Ljubljana
Preplastitev ceste v vas Rašica
Odkup zemljišča in gradnja Poslovno upravnega centra Šmarna gora
Ureditev odvodnjavanja na Cesti vstaje in Cesti Cirila Kosmača
Sanacija asfaltne površine na klancu Ceste Cirila Kosmača
Izvedba protipoplavnih ukrepov na Gameljščici

AD 8
VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANK IN KRAJANOV
Pred sejo smo prejeli pisna vprašanja krajanke, ki je želela odgovore na seji:
1. Kdaj bodo urejeni pločniki na cesti skozi Šmartno pod Šmarno goro, pešci smo namreč
dnevno na tej cesti ogroženi? Hkrati kakšne so bile dosedanje aktivnosti ČŠ Šmarna gora pri
reševanju tega problema in kakšne so aktivnosti ČŠ Šmarna gora za vnaprej?
2. Ali je možno, da se na avtobusni postaji LPP 60 uredi nadstrešek za čakajoče na avtobus in
kaj lahko ČŠ Šmarna gora za navedeno stori?
3. Ker na avtobusni postaji LPP 60 velikokrat prostor zavzamejo avtomobili
pohodnikov/obiskovalcev Šmarne gore me zanima ali se lahko ob postajališču doda znak
prepovedano parkiranje in ali lahko ČŠ Šmarna gora navedeno prošnjo poda na pristojne
organe?
4. Postajališče LPP 60 je oblepljeno z trakom "Pazi energetski kabel", ker Energetika
Ljubljana z deli na tem območju ni seznanjena, me zanima ali ČŠ Šmarna gora lahko pojasni
kaj se bo na postajališču izvajalo? V lepem vremenu se sicer namesto energetske "prenove"
izvaja prodaja jagod in špargljev.
5. Ali lahko ČŠ Šmarna gora pristojne organe naprosi (npr. Redarstvo Ljubljana, Policija), da
se na področju postajališča LPP 60 in naproti gostišča Bizeljčan izvaja nadzor nad parkiranjem
na mestih, kjer so pešci ali potniki ogroženi?
Predsedujoči je povedal, da si je četrtna skupnost vsa leta aktivno prizadevala, da se uredi prometna
problematika ceste skozi Šmartno, odgovori pa bodo podani na predstavitvi projekta ureditve ceste
skozi Šmartno, v mesecu juniju.
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Občani so izpostavili še naslednjo problematiko,pobude oz. predloge in vprašanja:
 Možnost širitve pokopališča v Šmartnu
Odgovor: širitev pokopališča trenutno ni predvidena. JP Žale po Odloku lahko pokopava
pokojnike tudi iz drugih delov Ljubljane in da naj bi bilo po informaciji JP Žale prostora za
pokope še za nekaj let.
 Neurejena kanalizacija in makadam na Cesti Cirila Kosmača 58 in Grobeljci, kljub
podpisanim pogodbam in položeni plinifikaciji še niso priključeni na plinovodno
omrežje
Odgovor: Plinovod je bil položen samo na določenem delu zaradi izvedbe energetske sanacije
šole. Zaradi izvedbe aglomeracij- kanalizacije, da se ne bi 2x kopalo, nekateri še nimajo plina
do stanovanjskih hiš, kljub podpisanim pogodbam.










Propadajoča novogradnja v Šmartnu
Odgovor: Dokler ne bo zaključen postopek na sodišču in znan lastnik, ostaja zadeva takšna
kot je sedaj.
Kakšne možnosti parkiranja bodo namenjene obiskovalcem Šmarne gore in
udeležencem pogrebov po izgradnji Centra ČS v Šmartnu?
Odgovor: Parkiranje bo v kleti, nekaj parkirnih mest pa bo tudi na površini ob objektu.
Problematika hrupa iz avtoceste na pokopališču- izvedba protihrupne zaščite
Odgovor: Protihrupna ograja se lahko izvede ob avtocesti, ne pa ob lokalni cesti. Izvedba
protihrupne zaščite je v pristojnosti države.
Zakaj se zapisniki sej Sveta ČS ne objavljajo na spletni strani
Odgovor: Programska oprema- wordpress tema, ki je osnova na kateri stoji sedanja spletna
stran, ni več transparentna. Ko bo spletna stran posodobljena, bodo objavljeni tudi vsi
zapisniki. Medtem pa si je možno ogledati potrjene zapisnike v času uradnih ur v pisarni ČS.
Zaraščena in neugledna zelena vegetacija v Šmartnu ob Cesti vstaje ter od križišča s
Cesto Cirila Kosmača do AC priključka na avtocesto proti Gorenjski, predlog nasaditve
sadnega drevja pri izvozu iz AC
Odgovor: Zemljišča so v lasti države ali DARSA.

**************
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
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