Številka: 900- 82/2012-2
Datum: 4.4.2012

ZAPISNIK
11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 4.4.2012 ob 18,00 uri, na
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. Članov sveta navzočih 12 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik,
Jože Ježek, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt,
Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNA ČLANA SVETA: Jože Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec, vodja policijskega okoliša,Ladka Debevc, Brigita Pavlič –
strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL , Valentin
Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen,
Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj
z vabilom na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev novega vodje policijskega okoliša
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
3. Obravnavanje problematike odlaganja odpadkov v ČS Šmarna gora
4. Izhodišča za pripravo seje z občani Rašice
5. Priprava na Dan četrtne skupnosti
6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREDSTAVITEV NOVEGA VODJE POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Predsedujoči je povedal, da je g. Janez Zajec novi vodja policijskega okoliša za območje ČS Šmarna
gora in mu predal besedo.

G. Zajec je povedal, da je po upokojitvi predhodnika postal vodja 9. policijskega okoliša, kamor
spade tudi območje četrtne skupnosti Šmarna gora, pristojen je tudi za razne informacije in vprašanja.
V nadaljevanju je predstavil statistične podatke za leto 2011 in prva dva meseca za leto 2012 in
poudaril, da je četrtna skupnost razmeroma varen policijski okoliš in se lahko primerja z občinama
Medvode in Domžale. Statistični podatki pa tudi kažejo, da se največ prometnih kršitev in nesreč na
tem območju zgodi v mesecu maju ob nedeljah.
G. Lah je vprašal ali so kazniva dejanja, ki so se zgodila na območju četrtne skupnosti in bila
prijavljena na policijsko postajo tudi raziskana?
G. Zajec je povedal, da tega podatka nima.
Ga. Zajc je vprašala ali bi bilo glede na statistiko, da se v mesecu maju ob nedeljah zgodi največ
prometnih prekrškov in nesreč vršiti poostreno kontrolo na Tacenski cesti, vendar ne na Brodu, kjer
je cesta urejena s pločnikom, ampak v Tacnu, kjer pločnika ni? Nevarni so predvsem motorist.
G. Zajec je povedal, da bo s tem vprašanjem seznanil vodstvo Policijske postaje, sicer pa je prioriteta
kontrole prometa na krajih, kjer večkrat prihaja do prometnih nesreč.
G. Ramovž je povedal, da policija in mestno redarstvo večkrat ustavljata na koncu naselja Sp.
Gameljne na mestu, kjer ni izogibališča in je nevarno, čez “Stražo” ni več omejitve hitrosti na 40
km/h ampak se lahko vozi 90 km/h. Vprašal je tudi, ali je dovoljena vožnja z motorji ali kolesi po
gozdnih poteh?
G. Zajec je povedal, da z motorji in motorji za kros ne, načeloma pa tudi ne s kolesi.
G. Ježek je vprašal, kaj storiti z onesnaževalci okolja?
G. Zajec je povedal, da se lahko obvesti njega, ali javi na policijsko postajo, najbolje je sporočiti še
registrsko številko avtomobila, policija pa bo kršitelja opozorila. Pozanimal pa se bo ali lahko policist
kršitelja tudi kaznuje in kakšne so sankcije ter odgovore posredoval po e pošti.
G. Lah je predlagal, da bi si skupaj s policistom in sinom, ki obiskuje srednješolski program za
Okoljevarstvenega tehnika z avtomobilom ogledali divja odlagališča za Savo. Opozoril je, da so tudi
policisti zmotljivi, da pri ustavljanju vozil kršijo cestnoprometne predpise in s tem ogrožajo druge
udeležence v prometu.
G. Zajec je povedal, da ima vsak možnost in pravico do pritožbe vodstvu policijske postaje.
G. Crnek je g. Zajca povabil tudi na izredno sejo Sveta z občankami in občani, ki je predvideno v
ponedeljek 7.5.2012 ob 18. uri v OŠ Šmartno.
G. Lah je predlagal, da g. Zajec pripravi primerjalno statistiko zadnjih let, glede povečanja ali
zmanjšanja kaznivih dejanj in prometnih prekrškov oz. nesreč.
G. Zajec je povedal, da bo statistiko pripravil in prosil, da se mu pošlje tudi vabilo za sejo 7. maja.
AD 2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je uvodoma povedal, da je dne 4.4.2012 tako kot ostali člani sveta prejel e. pošto od g.
Laha s pripombami in komentarjem na zapisnik 10. seje Sveta z dne 22.2.2012. Pripomb ni uspel

pregledati, je pa govoril z g. Lahom in ocenjuje, da je zapisnik seje povzetek dogajanja na seji (do
sedaj je tako bilo), ker pa se seje snemajo, lahko vsak, ki ga zanima več to posluša na kaseti.
Predlagal je tudi, da vsak član Sveta, ki bo imel pripombe na zapisnik, le te poda samo na svoja
izvajanja na seji in ne posega v izvajanja drugih članov sveta. V zvezi z Zapisnikoma 9. in 10. seje je
predlagal, da pregleda pripombe (popravke) in zapisnika z njima dopolni, ostalim članom pošlje v
pregled in potrditev na korespondenčni seji.
G. Lah je povedal, da ni imel časa, da bi zapisnik pregledal in pripombe poslal prej, predsedniko
predlog je korekten, v pripombah je opozoril, da so iz zapisnika izpadle pomembne stvari, pripombe
je podal na svoja izvajanja , predlagal je da se mnenje, ki ga je podal na koncu vnese v zapisnik.
G. M. Groznik je povedal, da nima smisla, da se zapisnik popravlja od točke do točke, strinja se, da je
zapisnik povzetek razprave na seji.
G. Suhoveršnik je povedal, da zapisnik ni “reklamiranje, kaj je nekdo dobesedno povedal, je
povzetek razprave na seji, do sedaj je prebral vse zapisnike, pripombe poda na vsebino in ne dovoli,
da se mu očita, da zapisnikov ne bere.
Ga. Zajc je povedala, da je pri zapisniku pomembno, da ni predolg, da so podane izhodiščne točke in
sklepi ter realizacija sklepov.
G. Ježek je povedal, da mora v zapisniku pisati kaj naj bi se naredilo in je narejeno, in ne kaj je
nekdo rekel.
G. Lah je ponovno poudaril, da gre za predlog zapisnika na katerega se lahko podajo pripombe,
zapisnik pa mora biti korektno zapisan, saj je javno objavljen.
Predsedujoči je povedal, da so pripombe na zapisnik dovoljene, Svet pa o njih odloča ali jih bo
sprejel, kdor zapisnike bere, pa mora dobiti vpogled v celoto razprave.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/11:
Zapisnika 9. in 10. seje predsedujoči pregleda skupaj s pripombami (popravki), ki jih je
posredoval g. Lah in zapisnika z njimi dopolni, ostalim članom pošlje v pregled in potrditev na
korespondenčni seji.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
OBRAVNAVANJE PROBLEMATIKE ODLAGANJA ODPADKOV V ČS ŠMARNA GORA
Predsedujoči je uvodoma predstavil rezultate akcije “očistimo svet”. Pohvalil je organizacijo in delo
tabornikov, JP Snaga in vseh prostovoljcev, ki so se akcije udeležili. Sodelovalo je 450 prostovoljcev,
ki so zbrali 70 m3 odpadkov, najbolj problematično je nabrežje Save. Namen akcije pa ni bilo le
čiščenje okolja, ampak tudi ozaveščanje ljudi, da odpadki ne spadajo v okolje. Predlagal je pripravo
zgibanke na to temo izšla bi skupaj z vabilom na slavnostno sejo Sveta za njo pa bi bila zadolžena
ga. Buh Gašparič.
Ga. Zajc je povedala, da je pomembno predvsem osveščanje ljudi, da ne bi odlagali odpadkov,
opazila je, da so že nekaj dni po akciji zopet ležali odpadki, problem pa predstavljajo tudi pasji
iztrebki, zato je predlagala, da se dodatno postavijo koši za pasje iztrebke.

G. Ježek je vprašal, kaj je za akcijo naredila četrtna skupnost?
Predsedujoči je povedal, da je četrtna skupnost prispevala sredstva za malice udeležencem akcije ter
vreče.
G.Lah je predlagal, da se pri pripravi Zgibanke poveže tudi s srednjo gradbeno šolo in njenim
izobraževalnim programom za okoljevarstvenega tehnika. Povedal je tudi, da je bilo pa e pošti na JP
Snago poslano vprašanje glede pravilnika o kompostnikih, ali morajo biti pokriti in ali odprti
zadoščajo higienskim standardom..Odgovor s strani JP Snage je bil, da MOL pravilnika o tem nima.
Predlagal je, da se zadeva ponovno preveri, saj občina Domžale pravilnik ima.
G. Groznik M. je povedal, da glede na prosto prodajo kompostnikov so tako odprti kot zaprti v skladu
z zakonodajo. JP Snaga v spomladanskem času tudi organizira odvoz zelenja, sam živi v strnjenem
naselju in smradu z odprtih kompostnikov ni zaznati.
G Zavašnik je povedal, da sam že leta uporablja odprt kompostnik, če se v kompostnik nalagajo
ostanki sadja, zelenjave in zelenja le to ne smrdi, odvoz bio kontejnerjev se ne obračunava posebej,
ampak je v ceni rednega odvoza, ki ga vrši privatnik s podeljeno koncesijo s strani JP Snaga.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da bo za pripravo zgibanke prosila tudi tabornike in ga. Zajc. G. Zajca
pa je prosila, da se pozanima kakšne sankcije lahko izvede policija poleg opozarjanja.
G. Zajec je povedal, da po njegovih informacijah lahko ukrepa Inšpektor za okolje, predlagal je, da se
v zgibanko zapiše tudi kakšne so kazni.
G. Lah je predlagal ustanovitev koordinacijske skupine v kateri bi bili člani Ribiških družin in
taborniki, ki bi lahko delno vršili nadzor predvsem na območju Save in sodelovali s policijo.
Ga. Buh Gašparič je vprašala ali je zakonsko dovoljen nadzor s kamerami?
G. Zajec je povedal, da ne.
G. Suhoveršnik je povedal, da bi rezultate prinesla samo spremenjena zakonodajo na tem področju.
Ga. Lebesmühlbacher je predlagala, da se v zgibanko vključi tudi opozorilo, da morajo lastniki psov
pobirati pasje iztrebke.
G. Lah je vprašal kako obsežna bi bila zgibanka?
Predsedujoči je povedal da na format A4.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 2/11:
Svet četrtne skupnosti izda zgibanko na temo varstvo okolja, za pripravo je zadolžena ga. Buh
Gašparič v sodelovanju z člani sveta in taborniki.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP ŠT. 3/11:
Na MOL OGDP se naslovi prošnjo za postavitev dodatnih pasjih smetnjakov.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SEJE Z OBČANI RAŠICE
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je povedal, da so na večino točk odgovori pristojnih služb že prejeli, zato je predlagal,
da se čimprej skliče izredna seja s krajani Rašice, na Rašici v Gasilnem domu, na sejo se vabi vse
člane Sveta in predstavnike podjetja JP VO-KA.
AD 5
PRIPRAVA NA DAN ČETRTNE SKUPNOSTI
Predsedujoči je povedal, da priprave že potekajo, slavnostna seja Sveta z občankami in občani bo v
ponedeljek 7.5.2012 v OŠ Šmartno, Planinska pesem na Šmarni gori pa v petek 11.5.2012 ob 17. uri.
Pohod bo organiziran s parkirišča v Tacnu in iz Šmartna (od kapelice) ob 15.30 uri. Majice bodo v
rdeči barvi, na vrhu Šmarne gore pa bo za pohodnike na voljo malice in čaj. V sklopu Dneva ČS je
predvidena zudi gledališka igra v petek 4.5.2012, na katero bi vabili vse četrtne skupnosti, vendar
zaradi organizacijskih težav datum še ni potrjen.
AD 6
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je uvodoma povedal, da je g. Tomo Šarf, ki sodeluje s Turističnim društvom povedal
da:
-

-

je potrebno sprehajalno pot do policijske akademije pred ureditvijo zakoličiti
je dogovorjen za postavitev lesenega “balvana” pri gostilni Grad, kjer bodo pohodniki na
Šmarno giro lahko puščali kolesa
se iz donatorskih sredstev na vstopnih točkah na Šmarno goro postavijo leseni koši
pripravlja nov zemljevid pohodnih poti na Šmarni gori, Rašici in Polhograjskih dolomitih z
višinskimi merami in stopnjo težavnosti, s finančnimi sredstvi naj bi sodelovale tudi sosednje
občine
se uredi breg Save od Tacenskega mosta do Vikrč

G. Ježek je vprašal:
- ali se je četrtna skupnost odzvala na Program usposabljanja in informiranja za leto 2012, ki je bil
poslan s strani Službe za lokalno samoupravo ?
- zakaj na občnem zboru KUD Tacen ni bilo predstavnika četrtne skupnosti?
- ali je na spletnih straneh že nameščen števec, ki šteje obiskovalce?
Predsedujoči je odgovoril, da:

-

se je četrtna skupnost prijavila na vse Programe usposabljanja in informiranja za leto 2012.
se zaradi nenačrtovanega odhoda v tujino občnega zbora ni mogel udeležiti, je pa poslal
pisno opravičilo

G. Groznik M. je predlagal, da četrtna skupnost nameni sredstva za obnovitev fontane v Tacnu.
Predsedujoči je povedal, da se je obnove fontane lotilo Turistično društvo, problem, da ni delovala je
nastal, ker MOL ni hotel prevzeti plačila elektrike za črpalko, sedaj pa bo nameščena sončna celica.
Ga. Buh Gašparič je predlagala, da se organizira sestanek s predstavniki društev in Svetom četrtne
skupnosti.
Predsedujoči je povedal, da so pred leti to že storili, vendar je bil odziv slab, za društva s katerimi
četrtna skupnost večkrat sodeluje pa imamo kontaktne podatke.
G. Suhoveršnik je dal pobudo, da se organizira razstava vseh, ki ustvarjajo, problem pa je kako
obvestiti zainteresirane.
Predsedujoči je povedal, da se je že oglasila ga. Žagar iz Sp. Gameljn, ki bi predstavila razstavo
svojih slik v dvorani v Gameljnah v okviru Dneva ČS.
Predsedujoči je predstavil tudi ga. Lipovec, ki je bila članica Sveta v prejšnjem mandate in jo prosil,
da prevzame koordinacijo in lektorstvo za prispevke, ki naj bi bili objavljeni v časopisu Ljubljana.
Ga. Lipovec je pozvala člane sveta, da se ji prispevki dostavijo do konca tekočega meseca za
naslednji mesec.
Ga. Buh Gašparič je kot predstavnica civilne iniciative za ureditev ceste skozi Šmartno povedala, da:
-

je izdelan dodaten projekt s pločnikom do ribnika
so pridobili skoraj vse parcele razen dveh od vrha klanca v Šmartnem pa do ribnika, tako, da
je izvedba tega dela možna takoj, ko bodo zagotovljena sredstva. Kjer bo možno, bo pločnik
potekal po obeh straneh ceste, kjer pa to ne bo možno bo izveden širši enostranski pločnik s
prehodi za pešce

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je zključil sejo ob 21. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta ČS Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

