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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA                                                                         
Pločanska 8                                                            
1211 ŠMARTNO 

    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net 
 

 
Številka: 900-14/2005-2-14211 
Datum:  17.05. 2005 
 
                                           ZAPISNIK 
 
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 17.5. 2005 ob 18. uri v sejni sobi 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Dejan Crnek. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 7  članov sveta, kar je 
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Aljoša Gadžijev, Jože Ježek,Nataša Lipovec,     
                                          Janez  Novak,  Alojz  Suhoveršnik, kasneje so se seje udeležili še Boris    
                                          Verbič, Špela  Verbič in Uroš Prosen      
                                             
OPRAVIČILA STA SE :       Andrej Korenč in Boštjan Lah 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNA: Tamara Krebelj 
 
OSTALI NAVZOČI:  Rotar Bogdan, krajan Gameljn vabljen k 2. točki dnevnega reda, Marja Klemenčič   
                                 in Ladka Debevc - strokovni sodelavki Oddelka za lokalno  samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA  št. 1/14: 
 
14. seja sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo  7  članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7   članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je dodatno dal na glasovanje tudi PREDLOG SKLEPA  št. 2/14: 
 
Snemajo se vse seje sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna 
gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 
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1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 
občine Ljubljana 

2. Informacija o možnosti ogrevanja z biomaso v Gameljnah 
3. Poraba sredstev za proračunsko obdobje 2005 
4. Predlogi za nadaljni razvoj ČS ( predlog nalog in pristojnosti v bodoče) 
5. Določitev datuma za sklic razširjene seje sveta Četrtne skupnosti 
6. Razno 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7  članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7  članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
                                                               
                                                                  AD 1 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA,  
                                                MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Ker pripomb na zapisnik ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/14: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 13. seje sveta brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                  AD 2 
 
                   INFORMACIJA O MOŽNOSTI OGREVANJA Z BIOMASO V GAMELJNAH 
 
Predsedujoči je uvodoma povedal, da je bil sklep prejšnje seje sveta, da g. Bostič pridobi več 
informacij o ogrevanju z biomaso in to predstavi na naslednji seji sveta. Pozdravil je tudi g. Rotarja, 
krajana iz Gameljn, ki se s problematiko ogrevanja z biomaso ukvarja že nekaj časa in predal besedo 
g. Bostiču. 
 
G. Bostič je povedal, da bo sam podal  splošne informacije, g Rotar bo predstavil tehnološke 
možnosti, g. Suhoveršnik pa ekonomsko upravičenost. V začetku delovanja sveta, je bil podan 
predlog, da se pristopi k projektu upravičenosti in uvajanja ogrevanja na biomaso, vendar do danes s 
strani MOL-a ni bilo nobenega odgovora.Na Pododboru za Gameljne je bilo to vprašanje večkrat 
izpostavljeno, vendar se je čakalo na odgovor MOL. Namen ponovnega odpiranja te problematike je 
predvsem v tem, da se na MOL ponovno pošlje dopis s predlogom, da  pristopi k proučitvi 
upravičenosti uvajanja tovrstnega ogrevanja oz.obnovljivih virov energije. Tak način ogrevanja bi bil 
zanimiv predvsem pri novogradnjah, zato bi MOL glede tega morala zavzeti določena stališča. V 
Ljubljani naj bi se planirale 3 – 5 postaj. 
 
G.Rotar je povedal, da je biomasa zanimiva zaradi obnovljivih virov energije, 15% energije je potrebno 
zamenjati z obnovljivim virom energije, kar je za Slovenijo lahko zanimivo, saj velja v Evropi za drugo 
najbolj poraščeno državo z gozdovi. Obstaja več sistemov za ogrevanje z biomaso, eden najbolj 
uspešnih je tovarna Stol v Kamniku. Za najbolj racionalno rešitev se je izkazala povezava ogrevanja in 
dobave električne energije istočasno. 
 
G.Crnek je vprašal, ali je dovolj zaledja… 
 
G.Rotar je povedal, da je, čeprav nastaja s strani Italije zelo močna konkurenca, vsi, ki imajo kakršno 
koli biomaso jo meljejo in vozijo v Italijo, največ so tudi naredili na tem področju. Najbolj zanimiva 
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postaja komunalna biomasa, saj naša smetišča niso reciklirana tako, kot bi morala biti, zato bi MOL 
morala iti v izgradnjo kurilnice na biomaso. 
 
G.Crnek je vprašal, kje bi taka centrala na tem območju stala? 
 
G.Rotar je odgovoril, da verjetno južno od Gameljn, da ne bi preveč obremenjevala okolja, točna 
lokacija pa je stvar dogovorov. 
 
G.Crnek: ali obstajajo  predpisi, kolikšna je oddaljenost  od najbližjih hiš? 
 
G.Rotar: predpisi obstajajo, vse pa je odvisno od filtrov, ki so vgrajeni v centralo, je pa daljinsko 
ogrevanje lažje nadzorovati kot pa individualna kurišča 
 
G.Crnek: kako je z vodi, ali se da priklopiti na obstoječe, ali jih je potrebno napeljati na novo? 
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