
Problematika alternativnih poti 

Zapis je razmišljanje zgolj mene osebno, torej predsednika ČS Šmarna gora, za stališče ČS bi namreč 

moral sklicati sejo sveta, zaključki pa verjetno n bi bistveno odstopali od mojih, ki so zapisani v 

nadaljevanju.  

Glavno razmišljanje 

1. Pot je bistveno daljša in se dotika v večji dolžini, kot prvotna trasa kmetijskih zemljišč 

2. Pot ne rešuje problematike sprehajalcev, saj se po teh poteh sprehaja vsaj toliko sprehajalcev, kot 

tudi po zgornji načrtovani poti 

3. Pot je v enem delu v celoti neurejena, torej v naravi predstavlja praktično travnik (dolžina cca.300 

metrov ob sami avtocesti) 

4. Pot je bistveno daljša (cca. 4 km) od planirane (1,3 km) 

 

V nadaljevanju pa natančneje opredeljujem problematiko:  

 

 

1. problem (glej sliko 1. ) 

V tem delu, ki je označen z modro,  je v naravi cca. 300 metrov travnik in ne pot, v dolžini 200 metrov 

pa je v naravi zaraščeno, v cca. 80 metrov pa gremo čez vrtove dveh fizičnih oseb 

V tem delu v resnici ne obstaja nikakršna pot, oziroma je le ta v zelo slabem stanju in bi bil potreben 

večji poseg v naravo.  

Tudi celotna trasa, ki je označena kot problem 1 je v privatni lasti.  



2. problem (glej sliko 1.) 

V delu, kjer je označeno z modro barvo je v resnici zemljišče praktično od pasje šole do gramoznice v 

lasti RS ali splošno dobro, pa vendar ta pot ni v nobenih aktih in načrtih sploh zavedena. V naravi 

seveda obstaja in smo jo deloma s sredstvi ČS Šmarna gora, ter deloma s sredstvi namenjeni sanaciji 

poljskih poti v MOL,  v letu 2017 vzpostavili v stanje, kot smo jo opazili na avtomobilskem ogledu z 

županom. Tukaj bi vsaj po mojem morali najprej spraviti v prostorske načrte cca 1,5 – 2 km trase, saj 

v resnici prostorsko (formalno) gledano pot ne obstaja.  Formalno obstaja zgolj pot do pasje šole iz 

smeri Tacna. 

 

Alternativne poti, o katerih je bilo govora na srečanju v Gameljnah 

 

Dotaknil pa se bom tudi dveh alternativnih možnosti, o katerih pa so govorili krajani na srečanju v 

Gameljnah in sta prikazani na sliki št. 2, kot alternativa 1 in alternativa 2. Tukaj v resnici poti obstajajo 

vsaj v večinskem delu, vendar trenutno zgolj namenjene res redkim traktorjem in kmetom. Problemi 

teh poti, kot jih vidim sam so:  

1. v resnici ostanejo problemi na večjem delu že prej planirane poti in v resnici s tem rešimo samo 

problem Kmetije Rotar (pa še to v resnici ne – pojasnim v nadaljevanju) 

2.če gremo na prvo ali drugo alternativno pot, bo potrebno posegati v bistveno večjem delu v 

kmetijske površine –  

- saj je začetek poti zelo strm 

- saj v enem delu je v resnici to travnik, po katerem gre nekaj traktorjev na leto 

 

 



Če pa se dotaknem podrobneje alternativnih poti pa so dodatni problemi naslednji:  

1. alternativna pot 

- Bistven poseg v naravo, saj del predstavlja v naravi trenutno travnik 

- obremenimo dodatno kar nekaj novih lastnikov kmetijskih zemljišč 

- zopet pridemo do Kmetije Rotar in sicer spodnjega dela kmetije, ki je med gozdom in prvo 

alternativno potjo, oziroma ob lokacijo, kamor bi se Kmetijo Rotar v resnici prostorsko lahko 

premaknilo, torej nismo s tem naredili nič bistvenega, morda celo povečali njihov problem 

 

2. alternativna pot 

- bistven poseg v naravo, saj je v enem delu pot zaraščena, v enem delu pa predstavlja v naravi 

trenutno travnik 

- obremenimo dodatno kar nekaj novih lastnikov kmetijskih zemljišč 

- tudi tukaj večji del poti v resnici prostorsko gledano ne obstaja in bi jo bilo potrebno sploh vrisati v 

prostorske načrte 

 

 

 

Zapisal:  

Primož Burgar 

predsednik ČS Šmarna gora 


