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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 23. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško vprašanje v zvezi s cesto v Srednjih Gameljnah, na katero v SK SMC pričakujemo pisni 

odgovor do naslednje seje MS MOL.  

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Vsakodnevno doživljam ne vzpodbudne razmere v naši četrtni skupnosti Šmarna gora, kjer živim že 

več kot 22 let in sem tudi četrtni svetnik. Do zdaj se kot mestni svetnik nisem želel oglašati, da ne bi 

zbujal vtis, da probleme četrtne skupnosti, izrabljam v strankarske namene. Ob zadnjem zapletu v 

zvezi z odgovorom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) na pobudo občanke, glede 

sanacije ceste v Srednjih Gameljnah pa se molčati več ne da. Potrebno je izpostaviti, da je 

zapostavljanje Četrtne skupnosti Šmarna gora s strani Mestne občine Ljubljana oz. njene uprave 

preseglo meje sprejemljivega. 

Kot vam je znano je na pobudo ene od občank, da se omenjena cesta popravi, OGDP poslal skrajno 

neprimeren in ponižujoč odgovor. Ob tem v oči bije dejstvo, da je Četrtna skupnost od leta 2009 tri 

krat naslovila vlogo s prošnjo, da se ta cesta kategorizira in s tem uvrsti na čakalno listo za popravilo. 

Na nobeno od teh treh vlog v osmih letih ni bilo odgovora! 

Ob tem zadnjem žalostnem primeru arogance mestnih oblasti, se je nejevolja prebivalcev ČS Šmarna 

gora upravičeno še stopnjevala in rezultirala v obliki dopisa poslanega s strani četrtne skupnosti 

OGDP, ki ga pošiljam v prilogi. 

Spoštovani gospod župan, zanima me, kaj boste storili, da se prebivalci ČS Šmarna gora ne bomo 

počutili drugorazredne občane. V zadnjih dveh letih ni bilo - z izjemo manjših sredstev za 

financiranje otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah - urejenega v ČS Šmarna gora prav nič.  

Prebivalci pogrešamo investicije, zlasti izboljšanje v prometno infrastrukturo, ki je izrazito dotrajana, 

nevzdrževana in ob odsotnosti minimalnih standardov (npr. pločnikov za pešce) ogroža varnost 

prebivalcev. Prav tako ni rednega vzdrževanja javnih parkovnih oz. zelenih površin, v zadnji zimski 

sezoni so bile ceste izjemno slabo očiščene, mimo naših hiš v nasprotju z dogovorom redno vozijo 

tovornjaki KPL v gramoznico itd.  

Naj ob koncu omenim tudi slabo urejeno križišče med Gameljsko in Dunajsko cesto, kjer stojijo 

semaforji, ki ne delujejo, zavzemajo pa prostor in že tako ozko cestišče delajo še bolj nepretočno. 

Glede tega sem vam že pred nekaj meseci poslal vnovično svetniško vprašanje, na katerega pa ni 

odgovora, kar samo po sebi odraža neprimeren odnos do mestnega svetnika kot tudi ignoranco do  

prometnih oz. infrastrukturnih razmer povezanih s ČS Šmarna gora. 

V upanju, da boste vendarle pojasnili, kako se boste reševanja naštete problematike lotili in popravili 

vtis, da se najlepše mesto na svetu nahaja le v določenih četrtnih skupnostih Ljubljane, vas prijazno 

pozdravljam. 

 

 

Lep pozdrav.  

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 



 

 

Priloge: Odgovor MU MOL, OGDP  

NUJNO popravilo ceste  

 

 Prijavljeno: 10. februar 2017  

 Objavljeno: 10. februar 2017  
 Četrtna skupnost: ŠMARNA GORA  

 

Cesta na območju Srednjih Gameljn od h.št. 24 do h.št.31c (kat. obč. 1749, par. 1532 2) je zaradi ugrezov 

ceste in lukenj v asfaltu že v skoraj nevoznem stanju. Prosimo, da se opravi ogled in sanira cesto na 

odsekih, ki so tega NUJNO potrebni. Izgovor da cesta ni ustrezno kategorizirana ne bo sprejemljiv, saj je 

ČS poslala več pobud za ustrezno kategorizacijo ceste od leta 2009 dalje, na katere pa se MOL ne odziva. 

V nasprotnem primeru bo nekdo moral odgovarjat za škodo povzorčeno na vozilih. 

 

Odgovor pripravil : Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 

 Odgovorjeno: 21. februar 2017  

Pozdravljeni! 

 

 Ogledali smo si cesto Srednje Gameljne od h. št 24 do 31. Cesta je res na več delih posedena, na dveh 

lokacijah je izvedeno odvodnjavanje, ki meteorno vodo s ceste preusmerja stran od dvorišč k hišam. Na 

dveh lokacijah je večji posed po širini vozišča, posedi so tudi po robu vozišča. Cesta je nekategorizirana in 

ni vključena v načrt vzdrževanja po koncesijski pogodbi za vzdrževanje javnih površin. 

 

 V okviru EU projekta  "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja 

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE", je predvidena gradnja 

kanalizacije na območju Srednjih Gameljn, s katerimi se kandidira za sredstva EU v perspektivi 2014-

2020. V primeru pravočasne pridobitve potrebne dokumentacije (pridobitev pravice graditi, gradbeno 

dovoljenje, ...) in odločbe o pridobitvi evropskih sredstev, je po trenutnem planu predviden pričetek del po 

letu 2017. Pri morebitnem odstopanju rokov posameznih aktivnosti bo ustrezno korigiran tudi časovni 

plan izvedbe, tako da je naveden pričetek informativnega značaja. 

 

Odločbe o sofinanciranju z EU sredstvi še nismo prejeli. 

 

 

Trenuntno se asfalterska dela še ne izvajajo zaradi zimske sezone, potem pa imamo v načrtu najprej 

sanacije poškodb po zimi na cestnem omrežju, ki je vključeno v načrt vzdrževanja po koncesijski pogodbi 

za vzdrževanje javnih površin.  Zaradi načrtovane izgradnje kanalizacije na cesti zaenkrat ne bomo 

izvajali nobenih sanacij vozišča. 

 

 

 


