
 
 

 

 

Številka:  90000-17/2020-14 

Ljubljana: 12.01.2021 

 

Mestna občina Ljubljana  

19. seja MS           k 2. točki  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: pisna svetniška pobuda 

 

 

Spoštovani,  

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško pobudo županu in pristojnim 

službam. 

Spoštovani gospod župan! 

 

Parkiranje ob vznožju Šmarne gore je v zadnjih letih postalo zapleteno opravilo. Zlasti je 

postalo problematično po tem, ko je država zaradi epidemije omejila gibanje prebivalcev na 

občine oz. v zadnjem času na regije, saj je pritisk na izletne točke v okolici mesta močno 

narastel. Interes za obisk Šmarne gore raste, premo sorazmerno pa se količina parkirane 

pločevine v naseljih pod njo veča. Parkira se vsepovsod, tudi tam kjer je to prepovedano oz. 

ogroža udeležence v prometu, tudi na zasebnih zemljiščih. Kako nezadostne so parkirne 

kapacitete na tem območju priča že npr. dejstvo, da me znanci in prijatelji, ki se ob vikendih 

odpravljajo na Šmarno goro po brezuspešnem iskanju parkirnega prostora v Šmartnem prosijo, 

če lahko parkirajo na mojem dvorišču - moja hiša pa se nahaja v Gameljnah, 2 km od vznožja 

Šmarne gore! V opisanih razmerah je razveseljivo, da namerava MOL v naselju Šmartno pod 

Šmarno goro v kratkem oskrbeti zasilno parkirišče na zemljišču, ki je predvideno za bodoči 

center četrtne skupnosti. To je gotovo korak v pravo smer. Moj predlog pa je, da MOL v času 

vikendov, ko je obisk Šmarne gore največji poskrbi za poostren nadzor mestnega redarstva na 

območju Šmartna in Tacna, obenem pa ponudi možnost brezplačnega parkiranja na parkirišču 

P+R v Stanežičah od koder bi ob vikendih avtobus brezplačno peljal do Tacna in nazaj. Na ta 

način se problematika parkiranja že desetletja uspešno rešuje npr. v občini Piran, kjer s 

parkirišča na Fornačah vozi brezplačen avtobus do Pirana. Menim, da bi bil tak pristop 

upravičen in bi se ga (če bi bili o tem obveščeni) občani MOL, ki želijo na Šmarno goro, gotovo 



radi posluževali, saj bi jim zagotovil varno in ustrezno parkiranje. Občane MOL iz Šmartna in 

Tacna pa bi prav tako razveselilo, ko bi jih mestna uprava vsaj malo odrešila pločevinaste 

najezde. 

 

V zvezi s parkiranjem podajam še en predlog – konec avgusta 2020 je prišlo do neljubega 

dogodka, ko je v času roditeljskih sestankov mestno redarstvo masovno kaznovalo starše 

Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro. Razumem, da se redarstvo po zakonu mora odzvati 

na prijavo, da je prišlo do kršenja predpisov. Obenem pa je vsem jasno, da starši učencev OŠ 

Šmartno pod Šmarno goro v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur nimajo možnosti 

parkiranja v skladu s prometnimi oznakami, saj je staršev glede na razpoložljiva parkirišča 

enostavno preveč. Zato predlagam, da se akti glede parkiranja na tem območju ustrezno 

dopolnijo, na vse prometne znake, ki v okolici OŠ Šmartno pod Šmarno goro označujejo 

prepoved parkiranja pa doda dopolnilne table z napisov: »Razen za starše in skrbnike učencev 

OŠ Šmartno pod Šmarno goro v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur«. 

 

Gospod župan, upam da boste podane predloge obravnavali z naklonjenostjo in vas lepo 

pozdravljam, 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


