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Mestna občina Ljubljana  

21. seja MS           k 2. točki  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Pisno svetniško vprašanje v zvezi z nedostavo dokumentacije, ki se nanaša na NRP 

7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE  045196 in NRP 7560-

19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE 

CESTE 045199 

 

Spoštovani,  

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

službam. 

 

Spoštovani župan, 

pred enim mesecem – 27.1.2021 sem na MOL naslovil naslednjo vlogo: 

»kot občan, četrtni svetnik četrtne skupnosti Šmarna gora in mestni svetnik Mestne občine 

Ljubljana (MOL) sem zainteresiran glede tega kako poteka načrtovanje in izvedba investicij. 

Sodeč po proračunskih dokumentih, ki so bili sprejeti na 19. seji Mestnega sveta MOL je za 

obdobje do 2023 ti. Gameljska obvoznica praktično edina investicija na območju četrtne 

skupnosti Šmarna gora.    

Načrtovanje infrastrukturnih projektov mora temeljiti na ugotovljenih problemih in potrebah 

občanov. Prometna študija je eden od osnovnih dokumentov, ki pokaže kakšen obseg prometa 

je pričakovati na novi cesti ob izgradnji oz. v naslednjem obdobju 15- 20 let. Ti rezultati so 

uporabni za nadaljnje vrednotenje projekta in oceno ekonomske upravičenosti.      

V zvezi z načrtovano Gameljsko obvoznico in odprtima projektoma v okviru NRP: NRP 7560-

18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE  045196 In NRP 7560-19-

0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD  GRAMOZNICE DO DUNAJSKE 

CESTE 045199, prosim za:  izdelano prometno študijo in druge strokovne podlage, ki 

utemeljujejo naveden projekt, nadalje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
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ki je podlaga za odprtje  NRP projekta (obeh) v mestnem proračunu  in  Predinvesticijsko 

zasnovo (PIZ).« 

 

Verjetno se oba strinjava, da se NRP v proračunih ne da odpreti brez ustrezne, predpisane 

dokumentacije. Povsem nelogično je torej, da že mesec dni čakam na nekaj, kar bi – z ozirom 

da sta NRP v zvezi z Gameljsko obvoznico odprta - moralo biti zbrano in na voljo takoj 

komurkoli, ki za to izrazi interes. 

 

Prosim torej za pojasnilo zakaj po mesecu dni zaprošene dokumentacije še nisem dobil oz. 

informacijo ali ta sploh obstaja ali pa sta NRP bila odprta brez nje. 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


