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Zadeva: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL zastavljam naslednje ustno svetniško vprašanje, ki 

se nanaša na izgradnjo zbirnega centra Stanežiče: 

 

V Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014 

–2020) je med prioritetne projekte umeščen tudi projekt z oznako »Projekt 37: Izgradnja 

zbirnega centra Stanežiče«, ki ga je Mestni svet Mol sprejel na 3. izredni seji MOL, 

27.3.2017. Iz medijev, ki v zadnjih dneh objavljajo dogajanja v zvezi z izgradnjo tega 

zbirnega centra, je možno razbrati, da krajani Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij niso bili 

seznanjeni s sprejemanjem IN TUS MOL 2014–2020, njihova možnost sodelovanja v javni 

obravnavi pa je bila okrnjena in omejena na le 15 dni in še to v času zimskih počitnic. Prvo 

informacijo o projekta 37 so krajani dobili šele iz marčevske številke lokalnega glasila 

Šentvidčan, ki je izšel v distribucijo 26. marca 2017, torej po zaključku javne obravnave 

dokumenta IN TUS MOL 2014–2020. Ne gre tudi spregledati dejstva, da je bila v lokalnem 

glasilu tudi prvič  javno objavljena in predstavljena prostorska umestitev Projekta 37: 

Izgradnja zbirnega centra Stanežiče. Iz prostorskega prikaza izhaja, da je zbirni center 

umeščen neposredno v naselje Gunclje pri Šentvidu. Dejansko velikost celotnega projekta 37 

je iz samega opisa težko razbrati. Dejstvo je, da bodo samo stavbe zavzemale 13.435 m2 

(pritličje in nadstropje) kmetijskih površin, prostor za manipulacijo in uvozom 8.746 m2 

kmetijskih površin ter, da znaša celotna vrednost projekta 3,7 mio evrov. Po hitrem izračunu 

projekt obsega 28.000 m2 kmetijskih površin. 

 

Iz prostorskega prikaza umestitve in vsebine projekta 37 je možno povsem upravičeno 

sklepati, da bo ta zbirni center, trajno regijsko stičišče zbiranja odpadkov, veliko toliko 

kot naselje tako imenovanih »novih Guncelj«. 

 

Iz medijev je bilo mogoče razbrati tudi, da je bil odziv krajanov Guncelj, Dvora, Stanežič in 

Vižmarij takojšen in številčen. Na zboru krajanov v Stanežičah, 5. 4. 2017 so oblikovali 

zahteve do vodstva Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid in JP Snaga ter na 

sestanku tudi podpisali peticijo za ustanovitev civilne iniciative proti projektu 37 in za 

celovito vizijo urejanja Stanežiškega polja.  

 



 

 

 

Njihove predloge so svetniki Četrtne skupnosti Šentvid obravnavali in jih s sklepom tudi 

soglasno podprli in potrdili. Po seji svetnikov Četrtne skupnosti Šentvid je odstopil 

predsednik, nato podpredsednik in še dva člana sveta četrtne skupnosti. V tem trenutku je 

Četrtna skupnost Šentvid brez vodstva s polnimi pooblastili, in menim, da to predstavlja 

precedenčni primer v Mestni občini Ljubljana. 

 

Projekt 37: Izgradnja zbirnega centra v Stanežiče je torej umeščen v samo naselje Gunclje, 

pred domove občanov in na kmetijska zemljišča. Projekt 37 torej ni umeščen v degradirano 

območje, kamor po svoji dejavnosti in prostorski zakonodaji sodi. Hkrati se umešča projekt v 

vrednosti 3,7 mio evrov v prostor, ki nima urejenega prometa, čeprav je območje naselij 

Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij izpostavljeno dnevni migraciji 20.000 vozil, to 

območje nima urejene niti kanalizacijske infrastrukture. 

 

Ob tem krajani opozarjajo na samooskrbo z zelenjavo, ki se prideluje točno na istem mestu, 

kjer je predvidena izgradnja centra za zbiranje odpadkov. 

 

Glede na to, da kot mestna svetnica, ob sprejemu IN TUS MOL 2014–2020 na 2. izredni seji 

Odbora za urejanje prostora in 3. izredni seji MOL, nisem bila celostno seznanjena s 

prostorsko umestitvijo Projekta 37: Izgradnja zbirnega centra Stanežiče in nisem bila 

seznanjena z dejstvom, da projekt krajanom naselij Guncelj, Dvora, Stanežič in Vižmarij ni 

bil korektno predstavljen in tako ne vsebuje pozitivnega mnenja krajanov, postavljam 

naslednje svetniško vprašanje: 

 

1. Kako konkretno boste postopali, da se vse aktivnosti za izgradnjo Projekta 37: 

Izgradnja zbirnega centra Stanežiče (pridobitev gradbenega dovoljenja v 

mesecu avgustu 2017, pričetek gradnje v mesecu novembru 2017), v naselju 

Gunclje pri Šentvidu, ustavijo? 
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