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Številka: 900- 91 /2022-4                                                                           

Datum:  05.05.2022 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 04.05.2022 ob 18.00 uri v  

sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8. 

 

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

 

Seja se je pričela ob navzočnosti 7 članov sveta  od 13 –tih. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Marija Medja, Franc Marolt,  

                                               Dragan Matić, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž in Renata Zajc. 

                                              

ODSOTNI ČLANI SVETA:   

Tomaž Pajnič – opravičeno 

Alojz Suhoveršnik – opravičeno    

Renata Jernejc, Maja Premrl in Monika Morgenstern Vrhovnik                                    

 

OSTALI NAVZOČI: Tadej Bitenc in Janez Koželj – občana, Brigita Pavlič- strokovna sodelavka  

                                    Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava gradiva za pripravo OPPN 33 Center Gameljne –zahod /EUP ŠG-20 

 

 

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

 

 

AD 1 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA PRIPRAVO OPPN 33 CENTER GAMELJNE –

ZAHOD /EUP ŠG-20 

 

Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse navzoče in podal kratko pojasnilo v zvezi z gradivom, ki so 

ga člani sveta prejeli z vabilom.  

Z OPPN –jem se natančno opredeli območje ter namenska raba prostora, kjer se bo izvajala gradnja. 

Območje OPPN Center Gameljne zajema  prostor v osredju naselja Zgornje Gameljne, na mestu 

nekdanjega proizvodnega kompleksa podjetja Rašica. Pred leti je četrtna skupnost predlagala, da se 

na tem območju izvajajo oziroma realizirajo dejavnosti, ki bi krajanom izboljšale življenjske pogoje. 

Vztrajamo pa na stališču, da ne bo na tem mestu kakšnega težkega industrijskega objekta in 

ekstenzivne gradnje. 

Predsedujoči je nato odprl razpravo. Razpravljali so Dragan Matić, Marko Ramovž, Marija Medja in 

Primož Burgar. 
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******** 

 

Ob 18.31 uri se je seji pridružila svetnica  Renata Zajc  (prisotnih 8 svetnikov)  

 
******** 

 

Predsedujoči se je obvezal, da bo pripravil dopis in ga posredoval v pregled  članom sveta, predno bo 

poslan pristojnemu oddelku ter predlagal 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/ 7i: 

Svet ČS se je seznanil z gradivom o pripravi OPPN 33 Center Gameljne –zahod. Oddelek za 

urejanje prostora MU MOL naj pri pripravi OPPN –ja upošteva naslednje usmeritve:  

 da na območju OPPN  ne bo težkega industrijskega objekta in ekstenzivne pozidave; 

 da se s smernicami, ki jih je ČS podala že pred leti za to območje predvidi izvedba 

takšnih  programov oziroma dejavnosti, ki jih na tem območju krajani nimajo  – pošta, 

zdravstvena oskrba, vrtec, ki bi izboljšale  kakovost življenja krajanom; 

 urediti dostopne poti: zarisati traso ceste južno ob Gameljščici  za dovoz do 

stanovanjskega naselja v bodočnosti. Na vzhodni strani obstoječa pot vodi mimo 

območja kompleksa  nekdanje Rašice do stanovanjskih hiš in jo obnoviti; 

 zaledne vode -  pri pripravi OPPN upoštevati, da gre za območje, kjer z Rašice priteče 

veliko meteorne vode, ki zastaja na površini, predno se izlije v Gameljščico  - umestitev 

zadrževalnika; 

 dostop do območja, kjer je predvidena gradnja z OPPN, je preko mosta. Pred 

pričetkom gradnje, je  nujno potrebno preveriti stanje  nosilnosti mostu in mostno 

konstrukcijo ter sanirati morebitne poškodbe zaradi vožnje težkih tovornih vozil v času 

gradnje in kasnejšega dostopa uporabnikov; 

 plinifikacija tega območja – smiselno bi bila izvedba v času gradnje kanalizacije; 

 sanirati cesto Zg. - Sp. Gameljne -  razširiti vozno površino in zgraditi pločnik; 

 povečati faktor zelenih površin naselja; 

 promet mora v času gradnje potekati neovirano, da se ne poslabša prometna varnost in 

da ne bo prihajalo do zastojev. 

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/ 7i: 

Oddelek za urejanje prostora se zaprosi, da v postopku  priprave OPPN – ja sodeluje 

predstavnik četrtne skupnosti.  

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19:00 uri. 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

  


