
 

 

 

Štev.: 900-  244 /2020 -3 

Datum: 11.12.2020 

 

 

Z A B E L E Ž K A 

 

2. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti  Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, ki jo je  

dne 08. decembra 2020 sklical  predsednik  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljane  Primož Burgar.  

 

Korespondenčna seja je trajala  od  08.12.2020  od 17.00 do vključno 11.12.2020 do 12.00 ure z 

naslednjim  

 

 

DNEVNIM  REDOM: 

 

1. Predlogi prioritetnih nalog pri zagotavljanju prometne varnosti na območju MOL za 

leto 2021 

 

 

 

*********** 

 

Na korespondenčni seji so člani Sveta odločali o naslednjih  predlogih sklepov 

 

1/2: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga izvajanje  meritev hitrosti na  CESTI SKOZI 

GAMELJNE  zaradi prevelikih  hitrosti in neupoštevanje prometne zakonodaje vožnje skozi naselje -

odsek  Zgornje Gameljne – Srednje Gameljne (do odcepa za Rašico ) ter v Spodnjih Gameljnah,  do 

mosta iz smeri Črnuč.  

 

2/2: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga nadzor nad parkiranjem in upoštevanjem prometne 

signalizacije na ŠTURMOVI ULICI zaradi parkiranja vozil  obiskovalcev Šmarne gore na vrhu ulice 

in neupoštevanja prometne signalizacije pri uvozu  iz Thumove na Šturmovo. 

         

3/2: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga izvajanje meritev hitrosti ( zlasti mimo Prelog), kontrolo 

nad vožnjo tovornih vozil ter nadzor nad nepravilnim parkiranjem na CESTI SKOZI ŠMARTNO, 

zaradi neprilagojenih hitrosti na cesti, vožnje tovornih vozil, ki nimajo domicila v ČS Šmarna gora ter 

nepravilnim parkiranjem vozil ob robu vozišča. 

 

 

4/2: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga na TACENSKI CESTI izvajanje meritev hitrosti ter  

nadzor pri vključevanjem na glavno cesto pri gostilni Košir  na Kajakaško cesto. 

 

 



 

 

 

 

*********** 

 

Svoje odgovore so do 11. decembra 2020  do 12:00 ure posredovali naslednji člani in članice sveta, kar 

je razvidno iz tabele, ki je priloga originalne zabeležke:Primož Burgar, Stanislav Artelj, Franc 

Marolt,   Dragan Matić, Monika Morgenstern Vrhovnik, Alenka Pirjevec, Tomaž Pajnič, Marko 

Ramovž, Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc. 

 

Seje se niso udeležili oziroma niso posredovali svojih odgovorov članice sveta: Marija Medja, Renata 

Jernejc in Maja Premrl. 

 

                                    

*********** 

 

 

Člani Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana so na 2. korespondenčni seji 

sprejeli  

 

SKLEP 1/2k: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga izvajanje  meritev hitrosti na  CESTI SKOZI 

GAMELJNE  zaradi prevelikih  hitrosti in neupoštevanje prometne zakonodaje vožnje skozi 

naselje -odsek  Zgornje Gameljne – Srednje Gameljne (do odcepa za Rašico ) ter v Spodnjih 

Gameljnah,  do mosta iz smeri Črnuč.  

 

z 6 glasovi »ZA« in 4 glasovi »PROTI« 

 

SKLEP 2/2k: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga nadzor nad parkiranjem in upoštevanjem 

prometne signalizacije na ŠTURMOVI ULICI zaradi parkiranja vozil  obiskovalcev Šmarne 

gore na vrhu ulice in neupoštevanja prometne signalizacije pri uvozu  iz Thumove na 

Šturmovo. 

 

z 8 glasovi »ZA« in 2 glasovi »PROTI« 

SKLEP 3/2k: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga izvajanje meritev hitrosti ( zlasti mimo Prelog), 

kontrolo nad vožnjo tovornih vozil ter nadzor nad nepravilnim parkiranjem na CESTI SKOZI 

ŠMARTNO, zaradi neprilagojenih hitrosti na cesti, vožnje tovornih vozil, ki nimajo domicila v 

ČS Šmarna gora ter nepravilnim parkiranjem vozil ob robu vozišča. 

 

z 10 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKLEP 4/2k: 

Svet ČS Šmarna gora  za leto 2021 predlaga na TACENSKI CESTI izvajanje meritev hitrosti 

ter  nadzor pri vključevanjem na glavno cesto pri gostilni Košir  na Kajakaško cesto. 

 

 

z 7 glasovi »ZA« in 3 glasovi »PROTI« 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

 Brigita Pavlič                                                                                                          
 

                                                                              Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 

                                                                                                  Šmarna gora 

                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                               Primož Burgar 

 

 

 

 


