Številka: 900- 99 /2012-4
Datum: 07.05.2012
ZAPISNIK
3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v ponedeljek 07.05.2011 ob 18. uri v
jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 10 članov sveta, (kasneje sta se
pridružila še dva člana), 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
ODSOTNI ČLAN SVETA: Jože Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Vodja policijskega okoliša g. Janez Zajec
Vodja Oddelka za varstvo okolja MOL ga. Alenka Loose
Predstavnik JS Snaga g. Igor Petek
Predstavnica Biotehniške fakultete ga. Simona Strgulc Krajšek
Predstavnika Energetske svetovalne pisarne g. Matjaž Valenčič in g. Franc Kalan
Ladka Debevc , Brigita Pavlič strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL
cca. 100 krajanov
Predsedujoči je povedal, da bo 8. točka Dnevnega reda Nekaj o zgodovini četrtne skupnosti postala 3. točka
dnevnega reda, zaradi naknadne potrditve prisotnih predavateljev za Energetsko svetovanje se doda nova 6.
točka Energetsko svetovanje za občane, ostale točke pa se preštevilčijo.
Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Slavnostna otvoritev in nagovori
Nastop učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Nekaj o zgodovini ČS Šmarna gora
Kakovost zraka v Ljubljani
Stanje na področju nelegalnih odlagališč odpadkov
Energetsko svetovanje za občane
Novosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
Tujerodne rastline
Varnostno poročilo
Pregled dela četrtne skupnosti v zadnjem letu
Vprašanja in pobude občank in občanov

Predlagan spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1
SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVORI
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče goste, predstavnike društev, občanke in občane, ter
opravičil odsotnost g. župana Zorana Jankovića. Povedal je, da prav na današnji dan mineva 147 let od
ustanovitve šole v Šmartnem, za izvedbo slavnostne seje pa se je zahvalil OŠ Šmartno, tako ravnateljici, ki je
zagotovila prostor, kot učenkam in učencem, ki so pripravili kulturni program. G. Crnek je tudi podelil
priznanje dolgoletnemu predsedniku Turističnega društva Šmarna gora g. Dragu Erjavcu

AD 2
KULTURNI PROGRAM
Učenci OŠ Šmartno so pripravili dve točki glasbeno kulturnega programa.

AD 3
NEKAJ O ZGODOVINI ČS ŠMARNA GORA
Kratko zgodovino kulturne dejavnosti krajev in življenja v ČS Šmarna gora dokumentirano iz starih slik in
razglednic je predstavil g. Jurij Šilc.
AD 4
KAKOVOST ZRAKA V LJUBLJANI
Kakovost zraka v Ljubljani s predstavitvijo stanja, trendov in predvidenih ukrepov s poudarkom na ukrepih, ki
jih lahko izvaja vsak posameznik je predstavila Vodja Oddelka za varstvo okolja ga. Alenka Loose.
Ga. Loose je povedala, da ima Ljubljana zaradi kotlinske lege in slabe prevetritve slabe pogoje za naravno
razredčevanje škodljivih snovi v zraku. Onesnaženost zraka v Ljubljani se redno spremlja od leta 1968, vsaka
štiri leta pa se izdela Poročilo o okolju, ki ga MOL izdela skupaj z ARSO. Danes je največji onesnaževalec
zraka promet, ki se odraža v emisijah dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, hlapnih organskih spojin in
delcev, v toplejših mesecih pa se pridruži še ozon. Zrak, ki ga danes dihamo v Ljubljani je bistveno boljši
predvsem zaradi omejevanja prometa v mestnem središču, izboljšanja kakovosti vozil in manjšanja
individualnih kurišč, predvsem večji objekti in stanovanjsko blokovska naselja so priključena na daljinsko
ogrevanje.
Pomemben dejavnik pri ohranjanju kakovosti zraka je tudi gozd, MOL je leta 2010 razglasila gozd s posebnim
namenom, namenjen je rekreaciji in sprostitvi, hkrati pa prečiščuje zrak in ščiti pred emisijo avtomobilskih
plinov.
G. Šilc je vprašal kaj narediti s sprehajalci, ki ne hodijo po poteh ampak delajo nove in povzročajo erozijo tal?
Ga. Loose je povedala, da mora lastnik gozda vsako kršitev prijaviti na policijo, saj za škodo odgovarja tudi
tisti, ki škode na svojem zemljišču ne prijavi.
AD 5
STANJE NA PODROČJU NELEGALNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
Stanje je predstavila Vodja Oddelka za varstvo okolja ga. Alenka Loose.Povedala je, da se največ nelegalnih
odlagališč nahaja na Ljubljanskem barju in ob obeh bregovih Save. Najbolj negativen vpliv imajo na
vodovarstvenih območjih s tem pa tudi na kakovost pitne vode. Lastniki zemljišč so odgovorni za odpadke na
svojem zemljišču in jih morajo odstraniti na svoje stroške. Z zemljišč v lasti MOL odpadke odstrani JP Snaga,
nevarne odpadke npr. azbestne plošče pa odstranjujejo podjetja, ki imajo z državo sklenjeno koncesijo.
Novembra 2009 je bil končan popis nelegalnih odlagališč odpadkov na zemljiščih v lasti MOL.Popisanih je bilo
282 nelegalnih odlagališč, od tega 119 azbestnih. Ga. Loose je občane pozvala, da vsako nelegalno odlaganje
takoj prijavijo na policijsko postajo.
Ga. Buh Gašparič je izpostavila nelegalna odlagališča za Savo in vprašala kaj se da narediti?
Ga. Loose je povedala, da naj se kršitelje zapiše (registrsko št. avtomobila) in poslika ter pokliče policijo, ki se
najhitreje odzove. Manjše količine odpadkov ( s tovorno prikolico) pa se lahko odpelje brezplačno na deponijo
(tudi gradbeni odpadki).
G. Erjavec je povedal, da Turistično društvo Šmarna gora že enajst let organizira čistilne akcije na območju
četrtne skupnosti, kjer sodelujejo tudi ostala društva in ribiške družine. Ugotavljajo, da na tem področju ni
nobenega napredka, in nadzora, država pa se ne odziva. Potrebno bi bilo večje ozaveščanje otrok in mladine, ter
zbiranje in odkup odpadne embalaže.

AD 6
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
Projekt energetskega svetovanja je predstavil g. Matjaž Valenčič iz Energetske svetovalne pisarne Ljubljana.
Povedal je, da projekt ENSVET deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor in je skupni projekt
države in občin. Glede na specifiko MOL je zaželeno, da se projekt izvaja tudi v četrtnih skupnostih, vsaj v
tistih, ki so oddaljena od lokacije ESP (Energetso svetovalne pisarne) na Dalmatinovi ulici. Nasveti za občane
so brezplačni, pomagajo pa zmanjšati stroške za energijo in nudijo osnovne informacije za učinkovito rabo
energije in obnovljivih virov energije. Svetovalno dejavnost za občane sofinancira Eko sklad, svetovalne
pisarne delujejo na več kot 35. lokacijah in so rezultat partnerskega sodelovanja z občinami.
AD 7
NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Novosti je predstavil g. Igor Petek predstavnik podjetja JP Snaga.
Povedal je, da z naraščanjem standarda in urbanizacijo naselij narašča tudi število odpadkov. Pri načrtovanju
novosti sledijo evropskim predpisom, reševanja problematike se lotevajo odgovorno, vodilo pa je kakovost. Do
leta 2020 naj bi se recikliralo najmanj 50% vseh komunalnih odpadkov, analize kažejo na to, da je v črnih
zabojnikih za mešane odpadke še vedno več kot 75% odpadkov, ki tja ne sodijo. Ločeno zbrano odpadno
embalažo JP Snaga predaja podjetjemza zbiranje odpadne embalaže, ki poskrbijo za nadaljno reciklažo. V letu
2012 bo JP Snaga zagotovila ločevanje odpadkov že doma, v ČS Šmarna gora bo v obdobju med 21.5.14.6.2012 do vsake hiše dostavila kontejner z rumenim pokrovom, kamor se bo odlagala odpadna embalaža.
Kontejnerji bodo v dveh dimenzijah in sicer 240 literski in 1100 literski. V začetku leta 2013 pa je predvidena
tudi dostava kontejnerjev za papir, tako bodo pri vsaki hiši štirje kontejnerji. Z dostavo novih kontejnerjev se bo
spremenil tudi urnik odvoza izmenično na 14 dni bodo odvažali črne in rumene posode, bio (rjava) poleti vsak
teden, v zimskem času na 14 dni, z dostavo kontejnerja za papir se odvoz posod vrši na tri tedne. Nov Odlok o
zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov, ki ga je sprekjel Mestni svet na seji 23.4.2012 pa predvideva tudi
sankcije za neločevanje odpadkov, brezplačni kosovni odvoz 1x letno po predhodni prijavi in brez določenega
urnika , enkrat letno pranje zabojnikov za biološke odpadke, gradbišča pa se bodo morala obvezno vključiti v
zbiranje komunalnih odpadkov.
G. Erjavec je vprašal kam z odpadki, ki jih JP Snaga v okviru kosovnega odvota ne pobere?
G. Petek je povedal, da na deponiji brezplačno vzamejo vse komunalne odpadke tudi avtomobilske gume,
vendar samo količino, ki izhaja iz gospodinjstva.
AD 8
TUJERODNE RASTLINE
Tematiko je predstavila dr. Simona Strgulc Krajšek z Biotehnične fakultete.
Uvodoma je naštela tuje rastlinske in živalske vrste v Sloveniji. Gre za primere, ki jih je človek prinesel iz
drugih delov sveta, nekatere so bile prenešene namenoma kot pašne, okrasne, medonosne rastline, nekaj vrst pa
je bilo prenesenih ne, da bi se tega zavedali ( z vodo, semeni, drugimi rastlinami in živalmi).
Tuje rodne invazivne vrste se v novem okolju hitro širijo in s tem negativno vplivajo na naše okolje. Nekatere
rastlinske invazivke imajo še dodatne negativne vplive na ljudi (alergije – ambrozija lastniki parcel so jo s
svojih parcel dolžni odstranjevati), močno spreminjajo okolje s hitrim razraščanjem, v tla sproščajo snovi, ki
zavirajo rast drugih rastlin (dresnik), s pomočjo bakterij vežejo v zemljo dušik (robinija). Tako porušijo
ravnotežje v našem naravnem okolju, veča se erozija in spreminja količina vode v zemlji. Pri odstranjevanju teh
rastlin je potrebno biti še posebno pazljiv, da se poleg nadzemnega odstrani tudi podzemne dele, saj lahko iz
vsakega dela korenine vznikne nova rastlina. Vso maso rastline je potrebno uničiti (sesekljanje, sežiganje).

AD 9
VARNOSTNO POROČILO

Poročilo je podal vodja policijskega okoliša g. Janez Zajec. Povedal je, da pokriva območje ČS Šmarna gora,
ki po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopata od povprečja in se lahko primerja s sosednjima občinama
Medvode in Domžale. Največ prometnih nesreč se zgodi na glavni cesti Tace in skozi Šmartno (prevelika
hitrost), največ velikih tatvin pa na Rašici, parkirišču v Tacnu in na pokopališču v Šmartnem.
Podal je varnostno oceno in statistiko števila kaznivih dejanj v letih 2009, 2010, 2011 in v prvih mesecih 2012.
Leto 2009: kaznivih dejanj je bilo 183 največ v avgustu, najmanj v novembru
kršitev javnega reda in miru 46, 27 na javnih krajih in 13 v zasebnih prostorih od tega največ v
juliju, najmanj v oktobru
prometnih nesreč je bilo 32 od tega 18 brez poškodb in 13 z lahkimi telesnimi poškodbami
Leto 2010: kaznivih dejanj je bilo 145 največ v septembru, najmanj v avgustu
kršitev javnega reda in miru 31 največ v septembru, najmanj v februarju
prometnih nesreč 36 od tega 27 brez poškodb največ v maju in juniju
Leto 2011: kaznivih dejanj je bilo 163 največ v marcu, najmanj v decembru
prometnih nesreč 32 od tega 26 brez poškodb največ maja, najmanj novembra
Leto 2012 do konca aprila: 29 kaznivih dejanj največ marca, najmanj aprila
5 kršitev javnega reda in miru od tega 4 na javnem kraju
2 prometni nesreči
Krajani se lahko za obvestila Policiji obračajo na anonimni telefon 080 1212 ali na št. 113.
G. Novak Ciril je vprašal, koliko je uspešno rešenih primerov na območju četrtne skupnosti?
G Zajc je povedal, da podatka o rešenih primerih nima.
Krajan je vprašal, kdo je zahteval omejitev hitrosti na 30 km/h na odseki Kajakaške ceste od tacenskega mostu
do bivše tovarne Kot?
Predsedujoči je povedal, da je bila hitrost na 30 km/h omejena zaradi želje stanovalcev, ležeče cestne ovire pa
niso zaželjene.
AD 10
PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU
Predsedujoči je povedal, da so bila v letu 2011 na območju četrtne skupnosti izvedena naslednja dela:
Iz sredstev MOL:
Dokončanje del na Kajakaški cesti
Izgradnja pločnika v Sp. Gameljnah
Popravilo ceste na Rašico
Izmera Ingličeve ulice
Postavitev prometnih znakov in ogledal
Iz sredstev četrtne skupnosti:
Čiščenje meteornih jarkov Šmartno, ob ul. Ivice Pirjevec
Ureditev podvoza pod avtocesto
Dobava in posip peska v Šmartnem in Gameljnah

Iz malih del:
Obrezovanje drevja in grmičevja Šmarnogorska pot, cesta C. Kosmača
Postavitev luči javne razsvetljave v Gameljnah

AD 11
VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV
G. Novak Ciril je vprašal, kako daleč je gradnja Doma za ostarelev Tacnu? Predlagal je novo lokacijo z
odkupom zemljišča.
Predsedujoči je povedal, da je lokacija gradnje doma zajeta v urbanističnem načrtu, domovi se gradijo na
podlagi podeljene koncesije s strani države, potrebno je izdelati tudi strokovne podlage.
Dodatno je glede omejitve hitrosti povedal, da na državnih cestah velja drugačen režim omejitve hitrosti kot na
občinskih cestah, Tacenska in Cesta vstaje pa sta državni cesti.Za rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno se še
vedno pridobivajo zemljišča, potrebno je izdelati tudi nov načrt izgradnje, saj se vseh zemljišč ne bo dalo
odkupiti. Prav tako ne bo dvostranskega pločnika ampak samo enostranski, ko bo rebalans državnega proračuna
potrjen, se bo tudi vedelo, koliko sredstev bo na voljo in kdaj se bo lahko začela rekonstrukcija.
Krajan je povedal, da ekološki otok v Sr. Gameljnah pred mostom iz strani Rašice ovira preglednost ceste.
Krajanka Prelog je povedala, da je preglednost ovirana tudi v Prelogah, zaradi parkiranih avtomobilov je cesta
postala enosmerna.
Krajan je izpostavil problem prometnih znakov okrog šole in stanovanjskega bloka, vozniki jih ne upoštevajo.
Krajan je opozoril na problem pešcev med Sr. in Zg. Gameljnami, hoditi morajo po cesti zaradi manjkajočih
pločnikov.
Predsedujoči je povedal, da pločnikov vsaj še dve leti ne bo.
Ga. Loborec je vprašala, kako je z zarisanjem prehodov za pešce na Tacenski cesti in z živimi mejami za katere
lastniki ne skrbijo.
Predsedujoči je povedal, da prehodov ne bo, dokler ne bo zgrajen pločnik, v kolikor stanovalci ne skrbijo za
žive meje lahko vsak pokliče inšpekcijo.
G. Lah je povedal, da so vse seje javne, vse pobude krajanov pa se pošiljajo na pristojne organe v reševanje.
Predsedujoči je povedal, naj krajani na četrtno skupnost pismeno posredujejo probleme in pobude, vse se
pošilja na pristojne organe, nima pa četrtna skupnost take pristojnosti, kot jih je imela včasih krajevna skupnost.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 22. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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