
 

Številka: 90000-5/2017-3 

Datum:   13. 4. 2017 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 24. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba SMC zastavljam 

županu in mestni upravi MOL naslednje ustno vprašanje oz. pobudo, na katerega v SK SMC 

pričakujemo ustni odgovor na 24. seji MS MOL. Vprašanje, ki ga naslavljamo županu ter mestni 

upravi MOL, se nanaša na Izgradnjo zbirnega centra v Stanežičah (Projekt 37 – IN TUS MOL). 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Svet ČS je po odstopu treh članov z Liste Zorana Jankoviča v okrnjeni sestavi. Po odstopih 

predsednika in podpredsednika vodi tekoče posle ČS podpredsednik v odstopu. Na območju ČS 

Šentvid se je tako ustanovila CIVILNA INICIATIVA PROTI IZGRADNJI REGIJSKEGA 

ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV V STANEŽIČAH (proti Projektu37) IN ZA CELOVITO 

VIZIJO UREJANJA GUNCELJ, DVORA, STANEŽIČ IN VIŽMARIJ, ki je zbrala že preko 1000 

podpisov, zbiranje pa se še nadaljuje in se bo razširilo tudi na ostale dele ČS Šentvida, saj umeščanje 

tako megalomanskega projekta prizadene prebivalce cele ČS, ne pa le neposredno ob predvideni 

lokaciji.  

 

Svet ČS Šentvid je tako že na svoji 9.izredni seji dne 6.4.2017 sprejel sklep o absolutni podpori 

navedeni Civilni iniciativi, še posebej kar se tiče njenega očitka o kršenju njihove pravice 

soodločanja kot prizadete lokalne skupnosti pri umeščanju takega projekta, kot je Projekt 37, v 

prostor, tako po mikrolokaciji kot po vsebini dejavnosti. 

 

Po mnenju Civilne iniciative se predstavniki JP Snaga sprenevedajo v smislu “zglednega” 

sodelovanja in “popolnega obveščanja” saj po nam dostopnih informacijah in navedenem redosledu 

ter načinu obveščanja in razkrivanja ključnih podatkov o Projektu 37 le ti niso bili zadostni in tudi 

morebiti zavajujoči. 

 

Na župana in MU MOL ter Snago zastavljamo naslednja vprašanja in jih obveščamo o vprašanjih 

Civilne iniciative ter o Memorandumu Civilne iniciative: 

 

- Ali pomeni tak pospešen in prikrivan postopek umeščanja tako specifičnega objekta, kot je 

Regijski Center za zbiranje odpadkov Stanežiče  in obdelavo odpadkov kršenje in krčenje osnovnih 

pravic zainteresirane lokalne skupnosti v postopku soodločanja ali ne? 

- Kakšna je smiselnost takšnega Projekta?
1
  

                                                      
1
 Predstavnica JP Snage v odgovoru četrtnim svetnikom z dne 5.4.207 navaja in razlaga 15. Člen  “Odredbe o 

ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki”, ki naj bi 

JP Snagi nalagal in opravičeval gradnjo takega objekta. Odredba sicer navaja, da je potrebno zagotoviti eno 

zbirno mesto/center na vsakih 80.000 prebivalcev. Smiselno temu se postavlja vprašanje, zakaj se center za 

zbiranje odpadkov postavlja na samo zunanjo mejo občine, kjer je izredno redka poseljenost (v radiusu 2km od 

predlagane lokacije se zajame komaj 5-6000 prebivalcev); če se ta center financira z denarjem MOL in torej je 

(bi moral biti) namenjen občanom MOL, je veliko bolj smiselna umeščenost proti centru mesta (v višino 

obvoznice), kjer v radiusu 2 km z lahkoto zaobjame celo več kot 80.000 prebivalcev. Poleg tega je praksa v 

“razvitejših” EU državah, da se tak objekt s takšnimi dejavnostmi, kot so vse manipulacije z odpadki (ne glede 
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- Ali ni takšno parcialno ad hoc umeščanje in delno reševanje trenutnih problemov napad in 

destrukcija prizadevanj za iskanje celostne urbane zasnove celostnega področja bivše Stanežiške 

separacije (cca 47ha), kot to “naj bi” narekovala stroka, ali pač stroka pri urbaniziranju v MOL nima 

nobene besede več. 

- Kakšne so možnosti za spremembo Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 

(TUS MOL) in iz Izvedbenega načrta TUS MOL 2014–2020, ki je bil sprejet na 3. izredni seji 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 27. marca 2017, da SE ČRTA projekt 37: Izgradnja 

zbirnega centra Stanežiče? 

- Kje so predvideni ostali (vsaj še dodatna dva) zbirni centri na območju MOL in na katerih 

zemljiščih ter v katerih ČS MOL? Kako bo potekal postopek vmeščanja omenjenih projektov v 

prostor in v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom? 

- Kdaj bo v javni razgrnitvi osnutek odloka (oz. sprememb) OPPN za omenjeno območje, kjer 

se bo gradil Zbirni center v Stanežičah (ŠE 791, ŠE 788 in drugi)? 

- Kdaj bo predvidena sprememba izvedbenega dela OPN MOL? 

- Kakšna je skladnost OPN MOL in DPN s predvideno gradnjo in cestno infrastrukturo? 

- Kakšna je možnost postavitve omenjenega projekta v Roje? 

 

Mestni svetniki in svetnice SK SMC se županu in MU MOL ter Snagi že vnaprej zahvaljujemo za 

izkazano pripravljenost, da se problem urbanizacije in infrastrukturnega urejanja severnega vhoda v 

Ljubljano rešuje in reši na strokoven in premišljen način skupaj s Civilno iniciativo in v soglasju z 

občankami in občani ČS Stanežič. 

 

 

 

Lep pozdrav.  

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Memorandum Civilne iniciative PROTI izgradnji zbirnega centra v Stanežičah in ZA 

celovito vizijo urejanja Guncelj, Dvora in Stanežič.      

- Vprašanja Sveta ČS Šentvid v zvezi z možnostjo gradnje Zbirnega centra Odpadkov in P+R 

v Guncljah in Stanežičah 

                                                                                                                                                                    
na predlagane dodatne, vzporedne socialne in gostinske dejavnosti), umeščajo v industrijske cone in že 

obstoječa degradirana območja, ki jih je tudi ob ljubljanski obvoznici precej. Za potrebe Regijske sežigalnice pa 

naj občine-potencialne dobaviteljice poskrbijo za svoje lokalno zbiranje odpadkov blizu svojih občanov. 
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Priloga 1: 
CIVILNA INICIATIVA PROTI IZGRADNJI REGIJSKEGA ZBIRNEGA 
CENTRA ODPADKOV V STANEŽIČAH IN ZA CELOVITO VIZIJO UREJANJA 
GUNCELJ, DVORA, STANEŽIČ IN VIŽMARIJ 
 
Zahteve prebivalcev Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij do vodstva 
Mestne občine Ljubljana, mestnih svetnikov, članov sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid in JP Snaga. 

 

1. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo od vodstva Mestne 
občine Ljubljana in Javnega podjetja Snaga, da TAKOJ ustavijo vse aktivnosti, 
v zvezi z izgradnjo Zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Stanežičah. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pozivamo, da takoj skliče izredno sejo, 
oziroma, da najkasneje na 24. redni seji, ki bo 24. aprila 2017, sprejme 
naslednji sklep: 

 

 Iz Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (TUS MOL) 
in iz Izvedbenega načrta TUS MOL 2014–2020, ki je bil sprejet na 3. 
izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 27. marca 
2017, SE ČRTA projekt 37: Izgradnja zbirnega centra Stanežiče. 

 

3. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij od Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana zahtevamo, da pred kakršnokoli odločitvijo v mestnem 
svetu, ki se nanaša na prostorsko ureditev v naseljih Gunclje, Dvor in 
Stanežiče, uskladi predloge z mnenjem krajanov teh naselij po opravljeni 
javni razpravi v Četrtni skupnosti Šentvid in dovoli, da predstavniki lokalnih 
skupnosti in civilne iniciative mestnim svetnikom na seji Mestnega sveta 
predstavijo stališča krajanov v zvezi z omenjeno prostorsko ureditvijo. 
Prebivalci Guncelj, Dvora in Stanežič od Mestnega sveta in MOL zahtevamo, 
da nas sproti seznanja in primerno obvešča o vsaki načrtovani spremembi ali 
načrtu sprememb prostorske ureditve v naših naseljih in vabi naše 
predstavnike na seje mestnega sveta, na katerih bo obravnavana omenjena 
problematika. 

 

4. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo, da se ureditev 
območja med Guncljami in Stanežičami uredi celovito, kot en projekt in da se 
ne razdeli med posamezne podprojekte, ki bi predstavljali med seboj 
nepovezane celote. Zahtevamo, da se ob sodelovanju predstavnikov lokalne 
skupnosti sprejme tak celovit projekt, ki bo zadovoljivo rešil potrebe in želje 
večine naših krajanov. 
 

5. Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij zahtevamo, da se pred 
kakršnimkoli posegom v prostor po TUS 2014-2020 najprej uredijo obstoječe 
težave v naseljih, kot so promet, nedograjena kanalizacija, vodovod in 
mestna razsvetljava, torej osnovne infrastrukturne dobrine, ki so ljudem v 



 

4 

 

civiliziranih območjih kot tudi ostalim prebivalcem Ljubljane že zdavnaj 
zagotovljene. 

 
Obrazložitev zahteve: 

 

Mestna občina Ljubljana je v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije 
Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014–2020) med prioritetne projekte 
umestila tudi projekt z oznako »Projekt 37: Izgradnja zbirnega centra 
Stanežiče«. V postopku sprejemanja dokumenta IN TUS MOL 2014–2020 je 
imela prizadeta javnost možnost podati pripombe in predloge v času od 21. 
februarja 2017 do 7. marca 2017 (zimske počitnice), pri čemer občina te iste 
javnosti o obravnavanem gradivu in zbiranju pripomb ni obvestila oziroma jo je 
obvestila na popolnoma neustrezen način. Načrt oziroma pregledni prikaz 
prostorske umestitve projekta Izgradnje zbirnega centra Stanežiče, čeprav je 
bil  izdelan že avgusta 2016, ni bil dan v javno obravnavo, pa bi moral biti. Zgolj 
vsebinska predstavitev projekta lahko namreč ključno odstopa od prostorskega 
prikaza, zato bi bilo nujno, da bi bil načrt priložen podrobnejšemu opisu 
prioritetnih projektov za pripravo in obravnavo IN TUS MOL 2014–2020 ter dan v 
javno razpravo.   

 

Tako pa krajani Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij vse do ponedeljka, 27. 
marca 2017 o izgradnji in prostorski umestitvi Zbirnega centra Stanežiče niso 
vedeli popolnoma nič. Prvo informacijo so dobili šele iz marčevske številke 
lokalnega glasila Šentvidčan, ki je izšel 23. marca 2017, torej po zaključku javne 
obravnave dokumenta IN TUS MOL 2014–2020. V lokalnem glasilu je bil tudi 
prvič javno objavljen načrt prostorske umestitve Projekta 37: Izgradnja zbirnega 
centra Stanežiče. Načrt oziroma pregledni prikaz je Projektno podjetje LUZ 
izdelalo avgusta 2016 po naročilu MOL. Iz slednjega izhaja umestitev projekta v 
naselje Gunclje, pri čemer je ta velik kot del naselja, imenovan »nove Gunclje«. 

       
Pomembno je torej dejstvo, da je omenjena številka lokalnega glasila izšla in 
bila tudi razdeljena (ne na naslove vseh krajanov, le nekaterih) po zaključku 
javne obravnave IN TUS MOL 2014–2020, tj. po 7. marcu 2017, in dan ali največ 
nekaj dni pred obravnavo IN TUS MOL 2014–2020 na Mestnem svetu. Ob tem ne 
gre spregledati dejstva, da je Odbor za urejanje prostora MOL obravnaval IN 
TUS MOL 2014–2020 dne 22. marca 2017, (torej pred samo izdajo lokalnega 
glasila), Odbor za gospodarske javne službe in promet 23. marca 2017 (torej na 
dan izdaje lokalnega glasila) in Odbor za zdravje in socialno varstvo dne 24. 
marca 2017. S tem je bilo kršeno načelo javnosti, ki ga določa 4. člen Zakona o 
prostorskem načrtovanju. 

 

Po takojšnjem medsebojnem obveščanju krajanov, začetkom postopka 
ustanovitve civilne iniciative ter sestanka krajanov v sredo, 5. aprila 2017, 
katerega točka je tudi potencialna umestitev in gradnja Zbirnega centra za 
ravnanje z odpadki Stanežiče, se je izkazalo, da ima lokalno prebivalstvo močan 
interes za dajanje pripomb, predlogov, komentarjev in mnenj, za kar pa so bili 
krajani Guncelj, Dvora in Stanežič zaradi neustreznega obveščanja prikrajšani. 
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Statut Mestne občine Ljubljana v 60.a členu določa:  
 

Četrtna skupnost opravlja naloge in pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na 
prebivalce skupnosti, in sicer: 

 

 na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, 
POMEMBNIH za četrtno skupnost. 

 

Menimo, da sta umestitev Zbirnega centra Stanežiče, ki naj bi bil trajnostno 
stičišče zbiranja odpadkov in obvestilo, da poteka javna razprava z zbiranjem 
pripomb o tej temi, ki je časovno omejena, POMEMBNA za prebivalce Četrtne 
skupnosti Šentvid, ki pa o tem niso bili primerno obveščeni oziroma sploh niso 
BILI OBVEŠČENI.  
Zaradi zgoraj naštetih dejstev imamo krajani Guncelj, Dvora in Stanežič za  
umestitev Zbirnega centra za odpadke na seznam prioritetnih projektov IN TUS 
2014–2020 za NEZAKONITO, saj so nam bile kratene osnovne državljanske 
pravice, določene z Ustavo. Zato zahtevamo, da se omenjeni projekt iz IN TUS 
2014–2020 in seznama prioritetnih projektov umakne. Mestna občina Ljubljana 
naj razveljavi sklep, ki je bil sprejet na 3. izredni seji Mestnega sveta dne 27. 
marca 2017, v nadaljevanju pa s svojimi dejanji omogoči ustrezno in zadostno 
obveščenost ter zakonito in do prebivalcev spoštljivo obravnavo. 
Poleg naštetega menimo, da je celoten projekt pripravljen v nasprotju s 6. 
členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa, da se prostorski razvoj 
usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah 
znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. 
Prvovrstne kmetijske površine, ki se obdelujejo za namen samooskrbe četrtne 
skupnosti, se prav gotovo ne morejo šteti kot degradirane površine, še več, 
večina modernih naselij stremi k temu, da bi s samooskrbo zmanjšala odvisnost 
od izdelkov, pripeljanih od daleč. 
Projekti, kot je predvideni Zbirni center odpadkov Stanežiče, so se v preteklosti v 
Sloveniji že večkrat izkazali za premalo premišljene. Posledično se zanje po 
nepotrebnem troši javni denar – primer Barje, ki navkljub 155 milijonski 
investiciji deluje z veliko izgubo. Nova milijonska investicija, ki prav gotovo ne bo 
rentabilna, Mestni občini in njenim občanom ni v korist. 
Prebivalci Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij Mestni upravi MOL ter JP Snaga, 
sporočamo, da smo prebivalci naselij v zgoraj zapisanih zahtevah enotni, od njih 
ne odstopamo. Menimo, da je predvideni zbirni center Stanežiče tako z 
ekonomskega kot tudi z okoljskega vidika škodljiv in nepotreben. Če nam pri 
naših zahtevah ne bo ugodeno in bo Mestna občina Ljubljana in Snaga JP projekt 
proti naši volji nadaljevala, bomo za svojo zaščito uporabili vsa možna pravna 
sredstva, obenem pa o dogajanju obvestili široko zainteresirano javnost, tako 
domačo kot tudi mednarodno. 

 

Za prebivalce Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij - Civilna iniciativa PROTI 
izgradnji zbirnega centra v Stanežičah in ZA celovito vizijo urejanja Guncelj, 
Dvora in Stanežič.      
                                                                    V Stanežičah, 5. aprila 2017   
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PRILOGA 2: 
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