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Številka: 900- 147 /2021-4                                                                                

Datum:  09.06.2021 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

4. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 08.06.2021 ob 18.00 uri v  

dvorani na sedežu ČS, Pločanska 8. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

 

Na  seji je bilo od 13 članov sveta  navzočih  9 članov sveta,  kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Marija Medja, Renata Jernejc,                                              

                                               Franc Marolt, Dragan Matić, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec in Alojz  

                                               Suhoveršnik                                              

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: Monika Morgenstern Vrhovnik (opravičeno), Marko Ramovž, 

                                               Maja Premrl in Renata Zajc.  

 

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič- strokovna sodelavka Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

 

 

Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala ni tehničnih možnosti snemanja.  

Upoštevana so bili ukrepi Vlade RS ter priporočila in navodila NIJZ ( socialna distanca, maske, 

razkužilo). 

 

Predsedujoči je uvodoma predlagal  in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:  

V skladu s 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 4. izredna seja 

sveta ČS Šmarna gora poteka brez navzočnosti občanov.  

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Dopolnjen osnutek četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

MOL –izvedbeni del (za območje ČS Šmarna gora) 

Dnevni red je bil določen zato se o njem ni glasovalo. 
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AD 1 

DOPOLNJEN OSNUTEK ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL –IZVEDBENI DEL (ZA 

OBMOČJE ČS ŠMARNA GORA) 

 

Uvodoma je predsedujoči pojasnil, da je v letu 2019  Oddelek za urejanje prostora pozval 

zainteresirano javnost za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana –izvedbeni del ( v nadaljevanju OPN MOL ID). Pristojni oddelek je pobude 

obravnaval in so sedaj predstavljene na javni razgrnitvi četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL 

ID. Posebej pomembno je, da so v spremembe in dopolnitve OPN MOL ID vključene tudi 

alternativne rešitve umestitve obvoznice Gameljne – predstavljenih je šest variant.  

Nato je člane sveta seznanil, da bi obravnava potekala v 3 sklopih: 

- sklop A –seznanitev s pripombami, ki jih je posredovala ČS in stališči do pripomb; 

- sklop  B– splošno o OPN MOL in o OPN MOL za območje ČS; 

- sklop  C– obvoznica Gameljne 

 

Sklop A - seznanitev s pripombami, ki jih je posredovala ČS in stališči do pripomb; 

 

Predsedujoči je predstavil pobude, ki jih je posredovala četrtna skupnost ter stališča in obrazložitve 

stališč pristojnega organa do  pobud: 

 

  pobuda ČS (57390) za spremembo  namenske rabe prostora EUP ŠG-422 iz ZPp 

(parki) v ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport) za umestitev delno nadkritega 

vadbenega naravno-biološkega, pretočnega plavalnega bazena, kombiniranega 

športnega in otroškega igrišča, drugih športnih aktivnosti (bazen, spa, vadbišče, …) z 

manjšimi spremljajočimi objekti (garderoba, sprejemnica, manjši prodajni oziroma 

gostinski del) ter novega dodatnega parkirišča, ki bi bilo deloma namenjeno 

samooskrbi novega območja, deloma pa akutnemu problemu parkiranja pod Šmarno 

goro.  
Stališče do pobude in obrazložitev : Pobuda ni sprejemljiva. Predlagane ureditve (otroško 

igrišče, drugo javno igrišče, parkirišče) je v EUP ŠG-422 z namensko rabo ZPp – parki že 

možno izvajati ob upoštevanju določil veljavnega OPN MOL ID. Obstoječe parkirišče za 

obiskovalce lokalnega centra in Šmarne gore je urejeno v EUP ŠG-412, v tem območju pa je 

treba v skladu z OPN MOL ID urediti še dodatno parkirišče, namenjeno obiskovalcem 

lokalnega centra in Šmarne gore, z najmanjšim številom 90 parkirnih mest za potrebe 

obiskovalcev Šmarne gore. EUP ŠG-422 je prvenstveno namenjena ureditvi javnih površin: 

parkovnih površin in otroškega igrišča. Pobude za spremembo podrobnejše namenske rabe 

prostora iz ZPp (parki) v ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport) se zato ne upošteva, saj 

bi se na ta način območje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov zmanjšalo. V 

Urbanističnem načrtu je obravnavano območje v Zasnovi zelenih površin opredeljeno kot 

ključna javna površina zelenega sistema. 

BREZ PRIPOMBE 

 

 pobuda ČS (57510) za spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 265/1 in 277, obe 

k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih površin (K1 - najboljša kmetijska 

zemljišča) v površine namenjene pokopališki dejavnosti (ZK - pokopališča).  
Stališče do pobude in obrazložitev :Pobuda ni sprejemljiva. Širitev pokopališča na kmetijska 

zemljišča zaradi dopustnosti urejanja novih grobnih polj in parkirišča znotraj območja 

pokopališča ni sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s Strateškim delom OPN MOL ID 

niti ni v skladu z varstvenimi režimi. Območje širitve se nahaja na vodovarstvenem območju 

z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na 

območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

ODDATI PRIPOMBO na pobudo št.57510 : Gre za območje, ki je manj problematično, 

četudi je kmetijsko zemljišče K1, je v naravi hrib. Ker nimamo nobene druge alternative, na 
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obstoječem prostoru pokopališča pa zmanjkuje grobnih prostorov, je potrebno vsaj 

dolgoročno predvideti širitev pokopališča na predlagana zemljišča. 

 

 pobuda ČS  (57910) se nanaša na spremembo meje EUP ŠG-299 in ŠG-298. 
Stališče do pobude in obrazložitev : Pobuda ni sprejemljiva. Pri načrtovanju stanovanjskih 

sosesk je treba znotraj tovrstnih območij zagotavljati potrebne odprte zelene površine na 

raščenem terenu in druge bivalne površine, ki niso namenjene prometni ali komunalni 

infrastrukturi. Glede na obstoječo gostoto pozidave predstavlja še nepozidano območje 

ključen element pri zagotavljanju kvalitetnega bivanjskega okolja obstoječe stanovanjske 

soseske. Sprememba meje med EUP in posledično nadaljnje zgoščevanje bi negativno 

vplivalo na podobo naselja ter bivanjske in delovne pogoje predmetnega in sosednjih 

območij. Še nepozidano območje znotraj soseske je namenjeno izključno le urejanju garaž, 

parkirnih mest, otroških igrišč in zelenih zunanjih ureditev. 

 

O pobudi in stališčih sta razpravljala  Alojz Suhoveršnik in Primož Burgar. 

 

             ODDATI PRIPOMBO na pobudo št. 57910: Sprememba meje EUP ŠG-299 in ŠG- 298 je po  

             našem mnenju smiselna, zato predlagamo pristojnim, da se celovito poglobijo v rešitev  

             problema s parkiranjem na tem območju, v dobro stanovalcev. Na območju Prelog je cca 30  

             stanovanjskih hiš. Vozila stanovalcev  so parkirana ob cesti po naselju  zaradi  

             ozkosti ceste je otežena vožnja  večjim dostavnim vozilom. Gradnja parkirne hiše  

             za stanovalce bi bila smiselna. Pobude iz Prelog za ureditev igrišča in  parkirišče prihajajo  

             tudi s strani stanovalcev. 

 

 Pobuda ČS (58010), da se zemljišča s parc. št. 14/1, 15/3, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 

21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, vse k. o. Šmartno pod 

Šmarno goro, ki so del EUP ŠG-346, spremenijo v območje za ureditev parkirišča P+R 

( območje ob uvozu na gorenjsko avtocesto, nasproti novega Centra ČS Šmarna gora in 

nasproti pokopališča). Pobuda za spremembo je bila podana zaradi  pomanjkanja 

parkirišč za avtomobile obiskovalcev Šmarne gore in ob pogrebih na bližnjem 

pokopališču, s predlogom za ureditev končnega obračališča za avtobuse št. 8 in št. 21. 

Parkirišče P+R bi bilo v dopoldanskem času primarno namenjeno dnevnim migrantov 

v središče Ljubljane iz gorenjske strani, v popoldanskem in večernem času ter ob 

vikendih pa bi ga uporabljali pohodniki oziroma obiskovalce Šmarne gore. 
Stališče do pobude in obrazložitev : Pobuda ni sprejemljiva. Predlagana lokacija parkirišč 

leži v območju K1- zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijstvu. Gradnja parkirišč na tem 

območju ni možna. Pobuda za potrebe dnevne migracije v mesto in izvedbo parkirišča P+R 

lokacija ni primerna. Povezave z javnim prevozom v mesto so predolge, da bi privabile večje 

število uporabnikov. 

              BREZ PRIPOMBE 

 

              Razpravljal je Alojz Suhoveršnik. 

 

 Pobuda ČS ( 58340, 58341 )se nanaša na Gameljščico in na poplavno varnost ob njej z 

rešitvami : 

a) ureditve ob Gameljščici naj se odpirajo v vasi, peš poti in kolesarske poti naj se 

uredijo znotraj poplavnega območja, protipoplavne ureditve (zidovi) naj bodo 

večfunkcijske; 

b) razlivno območje Gameljščice naj se uredi v območju OPPN 377 Gramoznica 

Gameljne, v tem območju pa naj se uredi ekosistem mokrišča po referenčnem primeru 

gramoznice pred Gradcem z revitalizacijo v rekreacijsko, eko mokriščno območje; 

c) območje struge Gameljščice naj se razširi z revitalizacijo, povezovanjem prostora in 

sočasnim reševanjem kolesarskih in peš poti, ki vodijo neposredno skozi vasi.  

Stališče do pobude in obrazložitev :Pobuda ni sprejemljiva. Za več območij v MOL so bile 

izdelane študije celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. V OPN MOL ID so 
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bili preneseni ukrepi tudi za območje povodja Gameljščice na podlagi študije Izdelava 

celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice na območju MOL, IZVO-R d.o.o., 

2016, dopolnitev 2017. Za spremembo z navedeno študijo predlaganih protipoplavnih 

ukrepov bi bilo treba izdelati novo strokovno podlago, ki bi ponovno preverila konkretne 

lokacije ob strugi, na katerih bi bila možna drugačna izvedba protipoplavnih ukrepov. Z 

OPPN 377 Gramoznica Gameljne je načrtovano odlaganje izkopnega materiala do kapacitete 

170.000 m3 v okviru izgradnje protipoplavnih ukrepov, ki se načrtujejo z Državnim 

prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in 

naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13), in sanacija opuščene 

gramoznice Gameljne – vzhodni del v površine, primerne za kmetijsko dejavnost, zato 

območje gramoznice ni primerno za razlivno območje Gameljščice in ureditev ekosistema 

mokrišča. 

 

O pobudi in stališčih so razpravljali  Dragan Matić, Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik. 

Predsedujoči je predlagal, da se na naslednji redni seji obravnava problematika poplavne 

varnosti Gameljščice. 

 

ODDATI PRIPOMBO na pobudo št. 58340, 58341: Nadgraditi študijo poplavne varnosti za 

Gameljščico, strokovne podlage, ki so bile izdelane naj se osvežijo. 

 

 

 pobuda ČS (58340, 58341 )se nanaša na EUP ŠG-525 v Gameljnah in predlaga, da se 

cestne parcele združijo v enotno EUP.  

Stališče do pobude in obrazložitev :Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. Cesta 

skozi Gameljne je že določena z eno enoto urejanja prostora, ŠG-525. 

               BREZ PRIPOMBE 

 

 

 pobuda ČS ( 58340, 58343 ) se nanaša na prometno omrežje s predlogom, da se predvidi 

rezervat kolesarske in peš poti ob Gameljščici ter predlogom za  ukinitev rezervata 

Gameljske obvoznice, EUP ŠG-463.  
Stališče do pobude in obrazložitev :Pobuda ni sprejemljiva. Za določitev rezervata 

kolesarske in peš poti je potrebno izdelati strokovne podlage, ki jih pobuda ne vsebuje. 

Načrtovanje poti ob Gameljščici bi moralo hkrati obsegati tudi ureditev vodotoka. Še 

posebej težavno je vodenje poti skozi jedro naselja, ki je gosto zazidano. 

               BREZ PRIPOMBE 

 

 pobuda ČS (58030) se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih s parc. št. 95/1, k. 

o. Rašica, in 484/2, k. o. Gameljne, iz gozdnih (ŠG-238) in kmetijskih (ŠG-343) površin v 

površine za mirujoči promet.  

Stališče do pobude in obrazložitev:  Pobuda je delno sprejemljiva. Pobuda se upošteva na 

način, da se del zemljišča s parc. št. 484/2, k. o. Rašica, ob cesti Srednje Gameljne - Rašica, 

nameni površinam za mirujoči promet. 

              BREZ PRIPOMBE 

 

 

Sklop B - splošno o OPN MOL in o OPN MOL za območje ČS 

 

Ugotovitve: 

- stara in nova verzija OPN MOL se pokrivata; 

- gradivo je preobsežno; 

- ugotavljamo velik interes za izdelavo občinskih podrobnejših prostorskih načrtov ( OPPN); 

- za območje ČS Šmarna gora menimo, da je preveč OPPN-jev. Potrebno bi jih  bilo zmanjšati. 

 



 

5 

 

Dragan Matić je vprašal ali varna šolska pot v Gameljnah ( po dostopni poti do gramoznice ) več ne 

obstaja. 

Predsedujoči je pojasnil, da obstaja zemljevid varnih šolskih poti. Varna šolska pot v Šmartnu  je 

povezovalna pot med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne, zato ima OŠ ima dovoljenje za prevoz 

učencev s šolskim kombijem za celotno območje ČS. 

 

Sklop C - obvoznica Gameljne 

V gradivu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so prikazane idejne rešitve in strokovne podlage   

šestih variant obvoznice Gameljne. 

Uvodoma je predsedujoči povedal, da poteka  trasa variante 1 po obstoječi cesti skozi samo središče 

naselja Sp. Gameljne, trasa variante 6 je podaljšek trase variante 2 in se priključi na obstoječo cesto 

Šmartno- Gameljne –Črnuče v sredini Straže. Trase ostalih  variant  potekajo po poljskih poteh med 

gozdnimi in kmetijskimi površinami. 

 

******** 

 

Ob 18.56 uri je sejo zapustil svetnik  Franci Marolt  (prisotnih 8 svetnikov)  

 
******** 

 
 

 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali Dragan Matić, Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik, Tomaž 

Pajnič, Alenka Pirjevec, Renata Jernejc in Stanislav Artelj. 

 

Ugotovitve in pomisleki iz razprave: 

- za umestitev  obvoznice ni izdelana prometna študija ; 

- ogroža se podtalnica in  pitna voda; 

- povečala se bo poplavna ogroženost; 

- prišlo bo do dodatne obremenitve s hrupom in izpušnimi plini; 

- povečal se bo tranzitni  promet  (sedaj  povečan le v jutranjih in popoldanskih konicah )  in   

  tovornega   prometa čez Gameljne ni; 

- umestitev obvoznice v prostor bi gameljsko polje razdelil na 2 dela; 

- izdelan še ni niti DIIP, v proračunu MOL za leto 2022 in 2023 pa je že predvidenih 13  

  mio. EUR za načrtovano obvoznico. Za posodobitev  oz. razširitev tako imenovane »nemške ceste«,  

  med Šentvidom in Črnučami pa v proračunu ni niti EUR; 

- varianta 1 je nesprejemljiva, ker v delu Srednjih  in delu Spodnjih Gameljn ni možna širitev ceste.  

  Najmanj škodljiva je  varianta 2, ker  ne deli kmetijskih površin. Pri tej izvedbi bi bilo potrebno  

  obvezno urediti podvoze za domače živali in kmetijsko mehanizacijo.  

  Sprejemljiva je tudi varianta 6;  

- pristojni Oddelek za urejanje prostora MU MOL bi moral podati dodatna pojasnila, kaj je smoter in  

  cilj načrtovane obvoznice in  še enkrat preveriti vse vplive gradnje obvoznice za prebivalce  

  Gameljn; 

- obstaja bojazen, da bi lahko  MOL dovolila voziti v gramoznico pepel iz Toplarne Ljubljana.  

 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/ 4i: 

Svet ČS se je seznanil z predstavljenimi variantami obvoznice Gameljne za katere pa imamo še 

vedno pomisleke glede smotrnosti izvedbe, ker nam niso poznani vsi negativni in pozitivni 

vplivi za prebivalce Gameljn. Smiselno bi bilo, da  strokovni organi vplive še enkrat predstavijo 

in pojasnijo. 
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Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/ 4i: 

Od predlaganih  je najmanj škodljiva varianta 2 (južna varianta obvozne ceste, ki poteka od 

gramoznice po severnem gozdnem robu in se pri Zavodu za ribištvo Slovenije priključi 

obstoječi povezovalni cesti Gameljne – Črnuče ) in pogojno varianta 6 (spremenjena varianta 2 

v južnem delu, ki se južno od Zavoda za ribištvo Slovenije priključi obstoječi povezovalni cesti 

Gameljne–Črnuče). 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta. 

PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:10 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

 

 

 

                                    


