
 

 

 

 

Številka: 900- 114 /2019-4                                                                                       

Datum:  01.04.2019 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, razširjene z krajani-lastniki zemljišč glede 

odkupa zemljišč na trasi načrtovane obvoznice Gameljne, ki je bila v sredo, 27.03.2019 s pričetkom 

ob  16.30 uri  v dvorani Doma krajanov, Sr. Gameljne 50. 

 

Seja se ni snemala. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta g. Primož Burgar. 

Od 13 članov sveta je bilo  navzočih  10 članov sveta,  kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen. 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Renata Jernejc, Franc Marolt, Dragan Matić,  

                                               Marija Medja, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,  

                                               Renata Zajc in  Valentin Zavašnik.             

                                                

ODSOTNI ČLANI SVETA: Stanislav Artelj, Monika Morgenstern Vrhovnik ( opr.)  

                                               in Maja Premrl (opr.) 

                                                 

 

OSTALI NAVZOČI:  

 Iz Oddelka za ravnanje z  nepremičninami MU MOL (ORN) - ga. Simona Remih, 

ga. Damjana Popović Ljubi in ga. Milena Ratajc;  

 Iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL  (OGDP) - g. David 

Polutnik in ga. Uršula Longar 

 Iz Službe za lokalno samoupravo MU MOL - Blanka Čušin Marčenko, Brigita 

Pavlič, Darko Jelenc, Aleksandar Savić in Snježana Zrnić  

 cca 60 krajanov 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Obvoznica Gameljne 

 

Uvodoma je predsednik Sveta ČS Šmarna gora pozdravil navzoče, nato pa predal besedo g. Uršuli 

Longar, ki je navzočim predstavila traso poteka dovozne ceste do gramoznice in traso načrtovane 

obvoznice Gameljne. Povedala je, da je trasa razdeljena na 3 odseke in sicer: 

-Prvi, takoimenovani modri odsek je predviden od avtocestnega priključka gorenjske avtoceste v  

 Šmartnu do gramoznice za zagotovitev varnega dovoza tovornim vozilom v času dovoza  

 izkopnega materiala. Za omenjeni odsek že  poteka postopek odkupa zemljišč. Predvideni odsek naj  

 bi bil širok okvirno 14m. Pogoj, da se lahko prične postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je   

 odkup zemljišč. Celotni odsek naj bi imel  pas za pešce in za kolesarje.  

- Drugi, rdeči odsek je predviden od gramoznice do konca Spodnjih Gameljn. Trenutno je ta del še  

  kot  idejna zasnova, saj veljavni OPN  še  vedno določa, da so to kmetijska zemljišča. Za navedeni  

  odsek se bodo odkupi zemljišč vršili po spremembi OPN MOL. 



 

 

- Tretji, zeleni odsek pa je načrtovan do Črnuč in predstavlja v naravi sedanjo cesto čez Stražo in naj  

  bi bil, v kolikor bo prišlo do realizacije, v celoti prenovljena. 

 

 

Občani so ponovno opozorili na vrsto problemov, s katerimi se srečujejo  (povečan tranzitni promet 

skozi Gameljne, prekomerna hitrost v naselju, neizvedeni pločniki in slabo stanje ceste skozi 

Gameljne) in pričakujejo, da Mestna občina Ljubljana, poskrbi za izboljšanje pogojev  prebivalcev 

Gameljn.  

 

Lastniki zemljišč so na sestanku prejeli informacijo, da se  glede vprašanj povezanih z odkupi 

obračajo na Oddelek za ravnanje z nepremičninami, glede projektov pa na Oddelek za gospodarske 

javne službe in promet. Za operativne zadeve - (izvedbo parcelacije), bo pooblaščen Ljubljanski 

urbanistični zavod (LUZ). Obveščeni so tudi bili, da v primeru, da do odkupov ne bo prišlo, bodo 

kamioni vozili po obstoječi cesti skozi Gameljne. V zvezi z načrtovano obvoznico Gameljne - od 

Spodnjih Gameljn do Črnuč, pa  naj bi bila med prebivalci Gameljn izvedena anketa.  

 

Na vprašanja krajanov  so odgovarjali g. David Polutnik, ga. Uršula Longar in ga. Simona Remih.  

                                                                       

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:45 uri.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                               Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 


