


Obdobje november 2010-2011 

1. V okviru Plana malih del so bila  izvedena  naslednja dela: 
 postavitev javne  razsvetljave v Zg.  in Sr. Gameljnah 

 obrez drevja in grmičevja  ob Cesti Cirila Kosmača v Šmartnem 

 postavitev prometnega ogledala v Sp. Gameljnah ( nasproti cerkve) 

 postavitev  cestno prometne signalizacije  v križišču Ceste Šmartno- 
Gameljne in ceste iz smeri Povodja v Zg. Gameljnah: 

                   - zaris stop črte, 

                   -  postavitev znaka obvezna smer  

                   -  znak folija stožec 

 



2 . Četrtna skupnost je izvedla  še: 
za območje Gameljne- Rašica  je financirala nabavo in posip peska po  
    makadamskih nekategoriziranih   javnih poteh in ulicah v Gameljnah in  
    Šmartnem, ki predstavljajo javno dobro 

za območje Šmartna je financirala čiščenje meteornega jarka  
za območje Tacna pa čiščenje meteornega jarka ob Ul. Ivice Pirjevčeve 

 
 
 
 

3. Četrtna skupnost je v sodelovanju  z društvi  izvedla :   
prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS 
sodelovala pri izvedbi čistilne akcije 

 



4. Na podlagi pobud, ki jih je  četrtna skupnost posredovala pristojnim  
     oddelkom MOL in drugim službam  so bile realizirane naslednje   
     naloge: 
izgradnja pločnika v Sp. Gameljnah 

dokončanje del na Kajakaški cesti in opravljen tehnični pregled 

sanacija robnikov na Rocenski cesti, poškodovanih ob rekonstrukciji Kajakaške ceste 

postavitev prometne signalizacije- prometnih znakov  na Ul. Angele Ljubičeve, Gustinčičevi ulici,Juričevi  
    ulici,Ulici Željka Tonija, Rocenski ulici,Thumovi ulici, Kajakaški cesti, Šmarnogorski poti, v Prelogah in Sp.   
    Gameljnah 

postavitev prometne signalizacije – preventivni radar »VI VOZITE« v Šmartnem in v Sp. Gameljnah iz smeri  
    Črnuč 

postavitev prometne signalizacije – prometnih ogledal na Cesti vstaje ob izvozu iz Vipotnikove ulice in  v Sp.  
ureditev klančine pri Gostilni Košir 
ureditev bankin ob glavni cesti v Zg. Gameljnah 

ureditev poti v Zg. Gameljnah parc. št. 1542/1 

popravilo glavne  ceste  na Rašico 

geodetska izmera Ingličeve ulice v Šmartnem 

postavitev novih vrtljivih  vrat  na šolskem igrišču 

urejanje gozdne  ceste na Rašico do razglednega stolpa 

sanacija Gameljščice  na odsekih v Zg. Gameljnah in v Sr. Gameljnah ( poglobitev struge, odstranitev  
    gramoza, čiščenje brežine ) ter  v Sp. Gameljnah  
manjša vzdrževalna dela cest na območju četrtne skupnosti 

 



5. Četrtna skupnost je na pristojne oddelke MOL in druge službe 
posredovala naslednje pobude: 
 
pobudo za začetek ureditve Gustinčeve ulice v Šmartnem 

pobudo za ureditev Ulice Angele Ljubičeve 

pobudo za čimprejšnji začetek gradnje kanalizacije, vodovoda in pločnikov v Sr.  
    Gameljnah 

pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gameljn 

 pobudo za izvedbo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije  
     na Rašici 
pobudo za podaljšanje proge LPP  Brod - Črnuče z možnostjo povezave na Rašico. 
 



6. Dela, ki na predlog četrtne skupnosti  niso bila izvedena oziroma 
upoštevana: 
 
vrednotenje razredov glede komunalne opremljenosti za Tacen in Šmartno 

ureditev okolice objekta v Sr. Gameljnah 

postavitev ekološkega otoka na Gustinčičevi ulici ( lastnik zemljišča ne dovoli  
    postavitve) 

 
 
 
 

7. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala še pri: 
aktivnostih povezanih  z  izgradnjo Centra četrtne skupnosti v Šmartnem 

aktivnostih za ureditev levega brega Save v Tacnu 

aktivnostih v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno 
 



LETO 2012 

1. Plan malih del- izvedena  dela na predlog četrtne skupnosti: 
 postavitev luči javne razsvetljave v Gameljnah 
 obrez drevja ob Cesti na Rašico 
 barvanje ograje mostu v Zg. Gameljnah 
 

2 . Četrtna skupnost je tudi: 
 financirala nabavo in posip peska po nekategoriziranih makadamskih  ulicah v 

Gameljnah in Šmartnem 
 čiščenje meteornega jarka v Šmartnem na Juričevi ulici  
 čiščenje meteornega jarka v Grobeljci 
 čiščenje dveh meteornih jarkov v Tacnu 
  
  

3. Četrtna skupnost je v sodelovanju  z društvi  izvedla :   
 prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS 
 sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Očistimo Slovenijo« 
 sodelovala pri izvedbi Božično-novoletnega sejma v Šmartnem 

 



4. Na podlagi pobud, ki jih je  četrtna skupnost posredovala pristojnim   
    oddelkom MOL in drugim službam  so bile realizirane naslednje   
    naloge: 
 
vzdrževalna dela na lokalnih cestah ( dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev  
    odvodnjavanj, popravilo asfalta na območju ČS 

asfaltiranje  pešpoti in postavitev stebričkov  med Cesto Vstaje in cesto v Gameljne v  
    Šmartnem ( varna šolska pot) 
popravilo Tacenske ceste 

postavitev in popravilo manjkajoče prometne signalizacije- prometnih znakov in  
    ogledal na območju ČS 

postavitev hitrostnih ovir na cesti C. Kosmača 

obnova stopnic in napisa na stebričkih na pokopališču v Šmartnem 

postavitev koša za odpadke na koncu Šturmove ulice 

čiščenje meteornih jarkov ob avtocesti v Šmartnem 

ponovna postavitev bankomata v Gameljnah 

popravilo telefonske govorilnice v Šmartnem 
 



5. Dela, ki na predlog četrtne skupnosti  niso bila izvedena oziroma   
     upoštevana: 
motenje nočnega miru in hrup na parkirišču v Tacnu 

pluženje na Šturmovi  ulici ( tenis igrišče)- cesta ni kategorizirana, zato se ne bo plužilo  
   ( odg. MOL-OGDP) 
zmanjšanje najemnin za grobove na pokopališčih na območju MOL – cene najemnin glede  na  
    vsa opravljena dela in s tem povezane stroške so celo prenizke ( odgovor JP Žale) 
motnje pri dobavi električne energije na območju ČS  
namestitev prikazovalnika prihoda avtobusov LPP na postaji Tacenski most 

 
 
 

 
 

6. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala še pri: 
aktivnostih povezanih  z  izgradnjo Centra četrtne skupnosti v Šmartnem 

aktivnostih za ureditev levega brega Save v Tacnu 

aktivnostih v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno 



LETO  2013 

1. Plan malih del- izvedena  dela na predlog četrtne skupnosti: 
 montaža  luči javne razsvetljave v  Sr. Gameljnah 23 
 postavitev javne razsvetljave  pešpot  med Cesto Vstaje in cesto v Gameljne (šolska pot) 
  

2 . Četrtna skupnost je tudi: 
 financirala nabavo in posip peska po nekategoriziranih  makadamskih ulicah v Gameljnah in 

Šmartnem 
 čiščenje meteornega jarka v Šmartnem na Juričevi ulici  
 čiščenje meteornega jarka v Grobeljci 
 čiščenje dveh meteornih jarkov v Tacnu 
 postavitev informativnih tabel v Šmartnem 
 postavitev nove spletne strani ČS 
 popravilo robnikov pločnika ob cesti Cirila Kosmača 
  

3. Četrtna skupnost je v sodelovanju  z društvi  izvedla :   
 prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS 
 sodelovala pri izvedbi Božično-novoletnega sejma v Šmartnem 
  

 



4. Na podlagi pobud, ki jih je  četrtna skupnost posredovala pristojnim  
    oddelkom MOL in drugim službam  so bile realizirane naslednje  
    naloge: 
vzdrževalna dela na lokalnih cestah ( dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanj,  
    popravilo asfalta na območju ČS 

popravilo Tacenske ceste 

postavitev  in popravilo manjkajoče prometne signalizacije- prometnih znakov in ogledal na  
    območju ČS 

postavitev hitrostnih ovir na Thumovi ulici 
obnova napisov  na stebrih na pokopališču v Šmartnem 

ureditev postajališča lokalnega avtobusa v Šmartnem 

anacija poškodovanih cestišč  po hudi zimi  
sanacija gradbene jame in jarka ob delu glavne ceste na Rašico  
izgradnjo pločnika v Sp. Gameljnah 

sanacija dela nabrežine Save ob Židankovi ulici 
sanacija hudournika na Poti na goro 

postavitev količkov med Cesto Vstaje in Cesto v Gameljne ( varna šolska pot) 
popravilo ceste, čiščenje jarkov  in zamenjava 2 dotrajanih drogov na Gustinčičevi ulici  
asfaltiranje podaljška Ingličeve ulice 

izgradnja kanalizacije stranskega kraka Spodnje Gameljne 26 do 27 b 

asfaltiranje in javna razsvetljava stranskega kraka Spodnje Gameljne 29 do 29 c 

asfaltiranje ceste v Zg. Gameljnah in postavitev  luči javne razsvetljave parc.št. 75/7 in  

   75/8 (Zg. Gameljne h.št. 8,10 in 10a) 
nasutje peska po makadamski poti Grobeljca 40-44 
delna sanacija- pregled s kamero in čiščenje kanala ob Ul. Ivice Pirjevčeve ( zacevljeni del) 
 



5. Dela, ki na predlog četrtne skupnosti  niso bila izvedena: 
ureditev cestišča (betoniranje) dela ceste Šmarnogorska pot 

asfaltiranje celotne ulice in ureditev hodnika za pešce v začetku Ulice Angele Ljubičeve   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala še pri: 
aktivnostih povezanih  z  izgradnjo Centra četrtne skupnosti v Šmartnem 

aktivnostih za uvedbo nove avtobusne linije LPP do Črnuč in določitev postajališč 

aktivnostih v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno 

aktivnostih za izgradnjo pločnika v Zg. Gameljnah do avtoceste  
ogledu  trase in določitvi  postajališč  za obratovanje nove avtobusne linije LPP 

 



LETO 2014  

1. Za izvedbo del v okviru Plana malih del je četrtna skupnost  podala 
predlog za  UREDITEV POTI OB SAVI. Dela še niso izvedena. 

  
2. Četrtna skupnost bo v sodelovanju  z društvi  tudi letos izvedla :   
 prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS 
  
3. Na podlagi pobud, ki jih je  četrtna skupnost posredovala pristojnim 

oddelkom MOL in drugim službam  so bile realizirane naslednje naloge: 
 montaža luči v križišču Thumova ulica- Tacenska cesta  
  
4. Četrtna skupnost bo sodelovala pri aktivnostih  vezanih : 
  za  izgradnjo Centra četrtne skupnosti v Šmartnem 
 za uvedbo nove avtobusne linije LPP do Črnuč  
 za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno 
 za izgradnjo pločnika v Zg. Gameljnah do avtoceste  

 


