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Zadeva: Amandma k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem      

             prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 

 

K Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ljubljana – izvedbeni del, uvrščen na dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicane za dne 23. 11. 2015, vlagamo naslednji amandma: 

 

AMANDMA: 1 

 

V gradivu Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, se ukine območje urejanja: Cesta v Sadinjo 

vas SO 2899, PC - površine pomembnejših cest, ki se vodi pod interno pobudo Mestne občine 

Ljubljana 2292. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Svet ČS Sostro je že na svoji 5. redni seji, dne 8.4.2015, Obravnaval Osnutek Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del in 

sprejel naslednje sklepe in priporočila za umestitev nove ceste v Sadinjo vas:  

Svet ČS Sostro podpira predlog MOL, da je v OPN potrebno predvideti novo cesto v Sadinjo vas, ki 

bo obstoječe ceste razbremenila prometa, vendar je potrebno najti optimalno rešitev. Svet ČS Sostro 

hkrati podaja pripombo, da bi MOL morala Svet ČS Sostro, že predhodno vključiti v pripravo tega 

dokumenta, predvsem glede izbire optimalne variante za cesto v Sadinjo vas. Svet ČS Sostro 

poudarja, da je le v skupnem sodelovanju ČS Sostro in predstavnikov MOL, MU, OUP možno 

pripraviti optimalno rešitev za ureditev prometne situacije v ČS Sostro. Svet ČS Sostro bo zato svoj 

predlog pripravil  do konca javne razgrnitve sprememb in dopolnitev OPN MOL. 

 

Svet ČS Sostro opozarja, da nova cesta nikakor ne sme biti zgrajena samo za potrebe širitve 

kamnoloma, ampak predvsem za potrebe razbremenitve obstoječih cest, ki pa jih je potrebno 

pred izgradnjo nove ceste tudi nujno sanirati. 

 

Svet ČS Sostro tudi zanima, zakaj cesta, ki je bila s strani ČS Sostro v letu 2010 posredovana na 

MOL,  kot ena izmed možnih variant, v tem gradivu ni predvidena?  

Hkrati Svet ČS Sostro želi, da MOL poda podrobne informacije o nadaljnjem razvoju Kamnoloma 

Sostro. 

Svet ČS Sostro je omenjeno zadevo ponovno obravnaval na svoji 6. redni seji, dne 6.5.2015, in se 

skupaj s krajani udeležil javne obravnave, dne 18.5.2015. Na javno razgrnitev Sprememb in 

dopolnitev  OPN MOL- izvedbeni del, je Svet ČS Sostro podal naslednja mnenja in stališča: 



 

 

Svet ČS Sostro predlaga, da se  dodatno preveri pripombe občanov  po zaokrožitvi območij 

zazidljivosti, saj Svet ČS Sostro ugotavlja, da se veliko pobud nanaša na zelo majhne kvadrature.  

Svet ČS Sostro predlaga povečanje rekreativnih in športnih površin v bližini Trim steze Zadvor, ki so 

v lasti TD Zadvor. Predlagamo, da se območje preveri na terenu. Saj je prišlo do zmanjšanja na 

površinah v zasebni lasti.  

Svet ČS Sostro predlaga določitev območja za centralne dejavnosti, kjer bo možno zgraditi nov 

gasilni dom v Sostrem.  

Svet ČS Sostro predlaga, da se zemljišče na območje nekdanjega sedeža KS Besnica spremeni iz 

kmetijskega zemljišča v zemljišče centralnih dejavnosti, kjer bo možno legalno sanirati  in uporabljati 

objekt nekdanjega sedeža KS Besnica in kmetijske trgovine s črpalko. 

Svet ČS Sostro v zvezi z izgradnjo ceste do Sadinje vasi podaja naslednje pripombe: 

 

Svet ČS Sostro želi z novo cesto urediti prometno problematiko kraja ter povečati varnost vseh 

udeležencev v prometu. Svet ČS Sostro predlaga, da se cesta ustrezno uredi tako, da bo nova 

cesta zadoščala potrebam kraja ter poudarja, da cesta ne sme biti zgrajena samo zaradi 

delovanja Kamnoloma Sostro, ampak predvsem zaradi razbremenitve prometa po obstoječi 

Cesti II. grupe odredov. Svet ČS Sostro predlaga, da se pri izgradnji nove ceste upoštevajo 

naslednja priporočila: 

 

Da se pri izgradnji ceste zaščiti kmetijska zemljišča v največji možni meri, predvsem naj se zaščiti 

dolino Konjščice, kjer je neokrnjena narava s športno rekreativnimi površinami (kulturni park Urh, 

športno rekreativne površine v Zadvoru in trim steza Zadvor). Predvsem pa je na območju, od 

Litijske ceste do sedeža ČS Sostro, območje z že obstoječimi številnimi cestami (Cesta na Urh, 

Dobrunjska cesta, Cesta II. grupe odredov). 

Da se ustrezno uredi priključek Sostrske ceste na novo cesto. 

Da se ustrezno uredi priključek ceste v Češnjico na novo cesto. 

Da se ustrezno uredi nov dovoz do Kamnoloma Sostro. 

Da se uredi območje od vrtca do šole kot območje za pešce. 

Da se uredi območje od šole do križišča s cesto v Češnjico kot cona z omejitvijo hitrosti na 30 km/h. 

Da se na območju celotne Ceste II. grupe odredov uredi enostranski pločnik ter kolesarska steza. 

 

Predsednik sveta ČS Sostro je bil, dne 29.5.2015, seznanjen tudi s terenskim ogledom predstavnikov 

MOL in državnih institucij, kjer so se seznanjali s problematiko poteka nove ceste v Sadinjo vas. 

Predstavniki države so podali stališče, da je potrebno do sedeža ČS Sostro (Cesta II grupe odredov 

43) rekonstruirati obstoječo cesto, v nadaljevanju pa je sprejemljiva verzija 4 (a), ki poteka na 

obronku hribovja. Predsednik ČS Sostro je opozoril na problematiko naselji v Žabji vasi in podal 

pobudo, da MU MOL, glede na sklepe 5. in 6. redne seje Sveta ČS Sostro, pripravi skupno delovno 

skupino, za določitev končnega predloga poteka nove ceste.  

Svet ČS Sostro je na svoji 10 redni seji, dne 30.09.2015, ob prisotnosti predstavnikov CI za zaprtje 

Kamnoloma Sostro, obravnaval problematiko delovanja Kamnoloma Sostro in Spremembe Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 

izvedbeni del. Svet ČS Sostro je ugotovil, da se je delovanje Kamnoloma Sostro spet povečalo in s 

tem se je ponovno povečala obremenitev cest. Zato je Svet ČS Sostro na omenjeni seji je sprejel 

sklep: Svet ČS Sostro pooblašča predsednika Sveta ČS Sostro, g. Janeza Moškriča, člana sveta, g. 

Mateja Javornika in predstavnika CI za zaprtje Kamnoloma Sostro, g. Bogdana Znoja in Milana 

Škrjanca, da se udeležijo sestanka pri Županu MOL, g. Zoranu Jankoviću, na katerem bi mu 

predstavili problematiko delovanja Kamnoloma Sostro. Svet ČS Sostro in CI za zaprtje Kamnoloma 

Sostro želita, na omenjenem sestanku, pridobiti stališče MOL do pomembnosti delovanja 

Kamnoloma Sostro z vidika javnega interesa MOL in vseh krajanov ČS Sostro. 

Dne 29.10.2015, je pri Županu MOL, g. Zoranu Jankoviću, potekal sestanek in pregled gradiva v 

zvezi s potekom nove ceste v Sadinjo vas. Predstavniki Sveta ČS Sostro in predstavniki CI za zaprtje 



 

 

Kamnoloma Sostro so ugotovili, da je predlagana nova varianta ceste v Sadinjo vas (4c), zgolj 

tovorna cesta do kamnoloma Sostro, kar je v temeljnem nasprotju z usmeritvami Sveta ČS Sostro.  

Svet ČS Sostro je o zadevi ponovno razpravljal tudi na 11. redni seji, dne 04.11.2015, na kateri so 

bili poleg predstavnikov CI, prisotni tudi predstavniki OUP MU MOL, ki so prisotnim razložili potek 

nove ceste. Svet ČS Sostro je ugotovil, da je nova cesta neprimerna, zato predlaga, da se jo izbriše iz 

sprememb in dopolnitev OPN MOL. Svet ČS Sostro meni, da je obstoječa cesta namenjena le za 

delovanje Kamnoloma in nima nikakršnih koristi za kraj, zato je kot taka za krajane tega območja 

nesprejemljiva. Svet ČS Sostro prav tako meni, da bi podjetje KPL na podlagi navedene ceste lahko 

ponovno pridobilo obratovalno dovoljenje za delovanje kamnoloma, želja krajanov pa je zaprtje 

Kamnoloma Sostro. 

 

Svet ČS Sostro namreč že od začetka načrtovanja nove ceste, to je od leta 2009, poudarja, da cesta ne 

sme biti namenjena zgolj delovanju Kamnoloma Sostro, ampak predvsem za potrebe kraja, ki bo 

razbremenila obstoječo cesto. Prav tako Svet ČS Sostro poudarja, da bi pri načrtovanju omenjene 

ceste morala aktivno sodelovati ČS Sostro. Svet ČS Sostro meni, da je načrtovanje najboljše možne 

rešitve, možno le ob dobrem sodelovanju sveta ČS Sostro in strokovnih služb MOL. 

 

 
 

 

                                                                   Janez Moškrič. mestni svetnik MOL 

                                                                   Matej Javornik, mestni svetnik SMC 

                                                                   Janez Žagar, samostojni svetnik SLS 


