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Številka: 900-  105 /2014-4                                                                                

Datum:  06.05.2014 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v ponedeljek 05.05.2014 ob 

17. uri v jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta  navzočih  11 članov sveta,  kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:  Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik,  

                                             Boštjan Lah,Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Maja Premrl,  

                                             Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Renata Jernejc                                               

 

ODSOTNI ČLAN SVETA:  Jože Ježek,(opravičeno) 

 

OSTALI NAVZOČI: Franc Možina - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL   

                                Janez Zajec -vodja policijskega okoliša Šmarna gora PP Šiška   

                                Maksimiljan Košir   -ravnatelj OŠ Šmartno  

                                Brigita Pavlič in Snježana Zrnić - strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                samoupravo, MOL  

                                cca. 100 krajanov  

 

  

 

Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Slavnostna otvoritev in nagovori 

2. Kulturni program 
- nastop učencev OŠ Šmartno 

- podelitev priznanj in zahval 

3. Prometna varnost pešcev  

4. Varnostno poročilo 

5. Pregled dela četrtne skupnosti v mandatnem obdobju 2010-2014 

6. Vprašanja in pobude občank in občanov 

 

 

                                                                           AD 1 

 

                                        SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR 

 

Povezovalka programa je pozdravila navzoče in predala besedo predsedniku Sveta. 

 

V  nagovoru je predsednik Sveta g. Dejan Crnek  pozdravil  navzoče goste,  predstavnike društev, 

občanke in občane ter se za izvedbo slavnostne seje zahvalil OŠ Šmartno oz. ravnatelju g. Koširju, ki 

je zagotovil prostor. Zahvalil se je  tudi članom in članicam Sveta, za pomoč pri delovanju in izvedbi 

nalog četrtne skupnosti, še posebej pa g. Suhoveršniku za njegov prispevek pri urejanju Gameljn in 



 

 

Meti Buh-Gašparič za prizadevanja pri aktivnostih  za rekonstrukcijo državne ceste Šmartno-

Povodje. 

Povedal je, da pričakuje, da bo do poletja izveden še en projekt- to je uvedba nove avtobusne linije 

LPP, nadaljujejo se tudi aktivnosti v zvezi z projektom za izgradnjo Centra četrtne skupnosti v 

Šmartnem. 

 

 

 

                                                                           AD 2 

 

                                                           KULTURNI PROGRAM 

 

V kulturnem programu je  nastopil otroški pevski zbor OŠ Šmartno. 

 

V nadaljevanju je predsednik Sveta g. Crnek  podelil priznanja. Prejeli so jih  Prostovoljno gasilsko 

društvo Tacen, Gameljne in Rašica,  za  pomoč pri razvoju kraja, varovanju življenj ljudi in njihove 

imovine, zaščiti naravne dediščine in sodelovanju pri družabnem življenju četrtne skupnosti. 

                                                                           

 

 

                                                                            AD 3 

PROMETNA VARNOST PEŠCEV 

 

Predstavitev teme o prometni varnosti pešcev  je  podal  g. Franc Možina iz MOL-Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet. Povedal je, da so najšibkejši člen v prometu prav pešci, predvsem 

otroci, zato se daje poseben poudarek varnosti otrok.  Na območju četrtne skupnosti je več krajev 

brez pločnikov, ni kolesarskih poti. Še vedno pa je Slovenija na vrhu po prometnih nesrečah. 

 

Občani so postavili nekaj  vprašanj, na katera je  g. Možina  tudi  odgovoril. 

 

 

 

                                                                            AD 4                                                          

                                                          VARNOSTNO POROČILO 

 

Poročilo je podal vodja policijskega okoliša PP Šiška  g. Janez Zajec. Povedal je, da pokriva območje 

ČS Šmarna gora, ki po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopata od povprečja. Podal je varnostno 

oceno, ki je zelo dobra in statistiko števila kaznivih dejanj v letu  2013, v katerem so zabeležili: 

 

- 112  kaznivih dejanj, največkrat v ponedeljek in petek. Največ je bilo tatvin, sledijo velike tatvine  

  (vlomi v stanovanjske hiše in   avtomobile) in  poškodovanje tuje stvari. Povedal je tudi, da so od  

  začetka januarja do maja 2014 zabeležili 31  kaznivih dejanj; 

 

- 18 kršitev javnega reda in miru. Do 1. maja letošnjega leta so zabeležili 7 kršitev JRM; 

 

- 35 prometnih nesreč, največ na Tacenski cesti, v januarju, juniju in maju. V 25 prometnih  

  nesrečah je nastala samo premoženjska škoda, v 10 primerih pa je šlo za lahke telesne  

  poškodbe. Povzročitelji prometnih nesreč so bili v 27 primerih moški,ostalo ženske, med njimi v  

  treh primerih mladi vozniki. 

 

- opozoril je tudi na dogodek, ki se je zgodil v mesecu marcu  v bližini šole, ko je doslej še neznana  

  oseba slikala otroka in ga vabila v avto. K sreči  je ostalo le pri poizkusu. 

 

Krajani se lahko za obvestila Policiji obračajo na tel. št. 58 33 700, na  anonimni telefon 080 1200 ali 

na št. 113. 

 



 

 

 

Predsedujoči je predlagal, da se točki AD/5- Pregled dela četrtne skupnosti v mandatnem obdobju 

2010-2014 in AD/6 - Vprašanja in pobude občank in občanov združita in obravnavata skupaj. 

 

Pred obravnavo te točke dnevnega reda so prisotni na predlog predsedujočega, z minuto molka  

počastili spomin na prezgodaj preminulo strokovno sodelavko Ladko Debevc ter se na ta način 

zahvalili za njen dolgoletni prispevek pri izvajanju del in nalog v četrtne skupnosti. 

 

                                                                       

 

AD 5 in AD 6 

PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014 

VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV 

 

Člani sveta so gradivo prejeli skupaj s sklicem seje. Pregled dela  je priloga originalnega zapisnika.  

 

Delo četrtne skupnosti skozi mandatno obdobje 2011-2014 je bilo občanom in občankam 

predstavljeno v power pointu. 

 

V obdobju november 2010- 2011  je  bila izvedeno: 
V okviru Plana malih del:  

-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 

 
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  

 

 Četrtna skupnost je v sodelovanju z društvi izvedla :  

-prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS  

-sodelovala pri izvedbi čistilne akcije  

 
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  
 

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 



 

 

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)  

 

 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  
 

 

V letu 2012 je bilo izvedeno: 
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  

 

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  

 

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  

 
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  

 
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  
 

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  

 

 
 

V letu 2013 je bilo izvedeno: 
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)  
 

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 



 

 

 

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  
 
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)  

 
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  
 

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  

 

V obdobju januar- april  2014  je bilo izvedeno: 
 Za izvedbo del v okviru Plana malih del je četrtna skupnost podala predlog za UREDITEV POTI OB SAVI. Dela še niso izvedena.  

 

 Četrtna skupnost bo v sodelovanju z društvi tudi letos izvedla :  
-prireditev Planinska pesem na Šmarni gori v počastitev Dneva ČS  
 

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  

 

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  

 

Občanom je bilo povedano, da ima četrtna skupnost novo spletno stran in  da vsako  soboto  poteka 

tržnica z domačimi pridelki v Tacnu.                                                             

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V nadaljevanju so občanke in občani izpostavili naslednjo problematiko, pobude in predloge: 

 

- Povečan nadzor nad nad prometom, izvaja tehtanje tovornih vozil in kontrola na 

Kajakaški cesti,kjer se je  zaradi obnove mostu v Mednem zelo povečal in zgostil 

promet, ne samo osebnih pač pa tudi tovornih vozil  
- G. Zajec je obljubil, da bo predlagal povečano spremljanje prometa po Kajakaški cesti   

- Ureditev otroškega igrišča v Tacnu 
Predsedujoči je obrazložil, da je 98% zemljišč na območju ČS v privatni lasti. MOL mora za ureditev igrišča 

zemljišče kupiti, zato je zaprosil, da občani ali lastniki na četrtno skupnost sporočijo, kje je kakšno takšno 

zemljišče. 

- Poskrbi naj se za vzdrževanje zelenice pri parkirišču v Tacnu, ker Turistično društvo, 

ki začasno vzdržuje zelenico tega zaradi visokih stroškov več ne zmore 

- Čistilna akcija s strani društev in organizacij je bila izvedena zelo dobro, odziva 

občanov pa ni bilo    

- Na parkirišču v Tacnu naj se uvede parkirnina 

- Pomanjkanje kolesarskih stez okoli Šmarne gore 

- Popravilo kolesarskih stez do Šentvida 

- Problematično križišče pri Tacenskem mostu oz. Gostilni Košir – avtomobili vozijo 

preko pločnika iz Sodarske na Tacensko cesto in obratno,čeprav tam ni urejenega 

uvoza in izvoza  

- 2.7.2013 je občan na četrtno skupnost posredoval dopis na katerega  ni prejel odgovora       

- Ureditev Juričeve ulice- del ulice pred koncem v dolžini 150 m 

- Ponovna oziroma po možnosti stalna postavitev preventivne radarske table na  

regionalni cesti Šmartno-Povodje in pridobitev dosedanjih podatkov o  prekoračitvah 

hitrosti.  
Članica Sveta je povedala, da si kot stanovalka tega dela naselja ob regionalni cesti tudi sama želi, da bi bila 

preventivna radarska tabla postavljena trajno, iz lastnih izkušenj pa tudi ve, da je postavljena tabla bistveno 

zmanjšala hitrosti vozil na določenem odseku ceste.  

Kot je pojasnil g. Možina, se preventivne radarske table postavljajo kot začasna rešitev in predvsem na mestih, 

kjer je problem prometa največji ter, da se podatki o prekoračitvah hitrostih shranjujejo.  

Glede projekta rekonstrukcije regionalne ceste Šmartno-Povodje pa je predsedujoči povedal, da je bilo od leta 

1986 izdelanih že več projektov, vendar neizvedenih zaradi dejstva, da večina lastnikov ni hotela prodati zemljišč. 

Sedaj je narejen nov projekt, problem pa je nastal, ker država sedaj ni zagotovila sredstev, da bi se ta projekt začel 

izvajati vsaj na tistem delu, kjer so zemljišča že odkupljena. 

- Zarisanje prehoda za pešce na  Cesti vstaje (pri Ulici Na Palcah )- problematičen je 

prehod šoloobveznih otrok in drugih pešcev čez Cesto Vstaje iz Ulice Na Palcah, saj 

nekateri  vozniki  ne prilagodijo hitrosti in vozijo tudi 80km/h 
Predsedujoči je pojasnil, da je četrtna skupnost že v preteklosti predlagala, da se uredi prehod za pešce na delu 

Tacenske ceste- pri pekarni, vendar pa, ker gre za državno cesto, ni pogojev za zaris prehoda čez cesto ne pri 

pekarni, kjer je avtobusno postajališče in tudi ne pri Ulici Na Palcah 

- Ker se novogradnja v vasi Rašica ( pri cerkvi) ne izvaja, prostor pa je zapuščen, se 

predlaga, da MOL zemljišče odkupi in na njem uredi ali otroško igrišče ali parkirišče 

za obiskovalce Rašice 

- Ulica Angele Ljubičeve- ureditev ulice (pločnik), postavitev prometnih znakov “otroci 

na cesti “in “prepovedano za motoriste”. Cesta mimo šole je bila narejena kot 

intervencijska pot za gasilce in reševalce, sedaj pa jo uporabljajo tudi učitelji 
Predsedujoči je povedal, da smo prejeli uradno informacijo s strani OGDP, da gre cesta v asfaltiranje takoj po 

zaključku šolskega leta, zaradi varnosti otrok. 

- Problematika parkiranja vozil v času pogrebov- ob pogrebih  vozila zaparkirajo  vso 

okolico ob pokopališču tudi dovoze do stanovanj 

- Šmarnogorska pot: kdaj se bo asfaltirala, na informacijski tabli je čez hišo vrisana pot, 

razraščena živa meja in drevje pri sosedu  
Na postavljena vprašanja je predsedujoči odgovoril sledeče:  

● projekt ureditve dela Šmarnogorske poti usklajujejo za skupno izvedbo spomladi 2014( JP VO-KA, Energetika  

   in OGDP). Zaradi racionalizacije se bo betoniranje oziroma asfaltiranje izvedlo po izvedenih delih JP VO-KA,  

   ki mora za tovrstna dela pridobiti gradbeno dovoljenje. Točni datum začetka del, ki jih bo izvajalo  JP VO-KA  

   še ni znan 

 

● turistične table, postavljene  v Šmartnem so namenjene samo za predstavitev kraja in nimajo nobene zveze z  

   projektom ureditve Šmarnogorske poti 

 



 

 

- Na  Ul. Janeza Štruklja naj se ob urejanju Šmarnogorske poti, po kateri se bo v tem 

času odvijal  promet, položi protiprašna prevleka 
Predsedujoči je povedal, da  MOL  asfaltira sedaj samo tiste ulice oziroma ceste kjer je predhodno urejena vsa 

komunalna infrastruktura  

- Nesmiselna omejitev hitrosti iz Zg. Gameljn (40 km) proti Šmartnemu in od mostu nad 

gorenjsko avtocesto proti Šmartnemu (60km ) 

- Nekulturno obnašanje kolesarjev na Cesti na Rašico nad pohodniki (ker nimajo 

zvoncev, kolesarji kričijo na pohodnike, da se umaknejo) in velike hitrosti kolesarjev  

 

 

 

 

Članica sveta ga. Meti Buh Gašparič  povabila krajane,da si na naslovu: www.smarna-gora.si 

ogledajo  prenovljeno spletno stran četrtne skupnosti.   
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Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.30 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Dejan Crnek 
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