ZAVOD ZA ŠPORT IN TURIZEM
ŠMARTINSKO JEZERO
Prekorje 50
3211 Škofja vas

Celje, 24.10.2018

SESTANEK SKUPNOSTI ŠMARTINSKO JEZERO : SONARAVNI, TRAJNOSTNI
RAZVOJ ŠMARTINSKEGA JEZERA KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

Vprašanja, vezana na razvoj Šmartinskega jezera.
- g. Sandi Sever, Ribiška družina Celje
Vezano na prejeto vabilo in naše jutrišnje srečanje sem pripravil vprašanja RD Celje v
nadaljevanju na katera bomo upam dobili konkretne odgovore pristojnih.
1. Kdaj se planira izgradnja podaljšanja sprehajalne poti in po kateri trasi? V kakšni fazi je
projekt? Kdaj bo javna razgrnitev idejne zasnove na katero bo imel koncesionar RD
Celje in lastniki parcel še možnost podati svoje strinjanje oz. nestrinjanje, pripombe in
predloge.
2. Kako se bo uredil prost prehod na obalnem pasu v delu skakalnic - ladja?
3. Kdaj se planira izgradnja wake parka - krožne vlečnice na vodi?
4. Kje v prostor se nameravata umestiti nova pontonska mostova? Ali se bo v načrtovanju
upoštevala možnost prehoda invalidom in plovil?
5. Kako bo poskrbljeno za varnost, promet in parkirišča za obiskovalce, ki bodo prihajali
iz smeri Šmartna v Rožni dolini in Vojnika? Na področju ribolovne trase LKO Loče
parkirnega prostora v bližini novega pontonskega mostu za obiskovalce ni, bi ga pa
lahko s predhodnim odkupom zemljišča nasproti kmetije Topolak umestiti. Prav tako
bi bilo potrebno obstoječo makadamsko dovozno občinsko cesto sanirati in asfaltirati
v dolžini cca 500m.
6. Pogrešamo postavitev dodatnih informacijskih tabel prostora, lokalnih znamenitosti in
trenutne lokacije na kateri se obiskovalec nahaja. Večkrat namreč ugotavljamo, da
marsikateri obiskovalec zatava in si zaradi razčlenjenosti jezera ne predstavlja kje se
trenutno nahaja in kako se vrniti na izhodišče svoje poti.
7. Kako bo poskrbljeno za čiščenje on odvoz odpadkov s podaljška poti ki bo posledica
povečanega obiska?
8. Kako bo poskrbljeno za stranišča za obiskovalce in kje se načrtuje izgradnja novih?
9. Kdaj bo občina Celje izdala plovni red in uredila kaotično stanje? Pogrešamo mesto(a)
za splavitev plovil, priveze, shrambo istih izven sezone.
10. Kdaj bodo okoli Šmartinskega jezera urejene in razširjene obstoječe občinske ceste, ki
obstoječemu prometu ne ustrezajo več
11. Zakaj novozgrajeno stranišče na lokaciji oz. v bližini gostilne Tepež ne obratuje?
12. Kdaj bo izgrajena kanalizacijska mreža in odvod odpadnih vod s področja Loč in zaledja
prispevnih padavinskih vod iz Šmartnega v rožni dolini in Konjskega ter preprečeno
izcejanje gnojevke z gnojišč in travnikov?
13. Kdo od deležnikov na jezeru plačuje koncesijsko dajatev in dajatev za posebno rabo
vode povezano z dejavnostjo na jezeru?

14. Kakšen je status barakarsko-prikoličarskega naselja in kampiranja na lokaciji Loče
(zahodna obala nasproti gostišča Tepež)?
15. Zakaj mestna straža na področju Šmartinskega jezera ne opravlja nadzora in proti
kršiteljem (parkiranje izven za to urejenih mest, kampiranje, kopanje, vandalizem na
objektih in opremi, ipd) ne ukrepa po uradni dolžnosti?
16. V jezero je v letih obratovanja s padavinskimi vodami in iz gozda prispela ogromna
količina organskih usedlin. Na določenih depresijah jezera so nastali nanosi debeli že
več metrov in tako danes v predelu pregrade jezera globina znaša še samo 7-8 metrov,
medtem ko je ob nastanku jezera znašala več kot 14m. Kako se načrtuje preprečitev
nadaljnjega vnosa teh naplavin še posebej tistih z vnosom meteornih vod iz potokov v
območju registriranih drstišč rib?
17. Ali je izpustni objekt - stolp pri pregradi saniran v tej meri, da omogočen izpust vode v
različnih slojih (spodnja-srednja-površinska voda), daljinski nadzor in delovanje
odpiranja zasunov brez prisotnosti upravljalca. Izpusti vod iz različnih plasteh v
določenih letnih obdobjih so namreč nujno potrebni zaradi izboljšanja kvalitete vode
jezera in možnosti odvoda vode s sedimenti, ki se do sedaj iz jezera niso odvajali ampak
v jezeru odlagali.Posledični izpustom spodnje vode in sedimentov bi bilo potrebno pod
brano izdelati usedalnike in izvajati reden odvoz muja. Tega dolvodno po Koprivnici ne
smemo odvajati, ker je Koprivnica registrirana kot gojitvena voda za sonaravno rejo
avtohtonih rib. Še več, niže na sotočju Koprivnice in Ložnice vse do izliva v Savinjo se
nahaja več registriranih drstišč rib, ki so še posebnega pomena za ohranjanje
domorodnih vrst rib Donavskega porečja.
18. Kdo bo v bodoče nadziral in koordiniral delovanje vseh deležnikov na področju
Šmartinskega jezera? Državna ali Občinska inštitucija in katera? Ali se za to
predvideva ustanovitev zavoda s predstavniki vseh deležnikov?
Sandi Sever, podpredsednik RD Celje

