OBČINA DOL PRILJUBLJANI
Vaški odbor za naselja
Klopce, Vrh, Zagorica, Križevska vas

Datum: 22.4.2019

Klopce 40
1262 Dol pri Ljubljani

ZAPISNIK
1/2019 seje vaškega odbora Občine Dol pri Ljubljani za naselja Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska vas,
ki je bila dne 16.4.2019 ob 20.00 uri v prostorih PGD Klopce, Klopce 40.
Prisotni člani VO: Marijan Prašnikar, Valentin Merela, Anton Prašnikar, Maks Jemec
Vabljeni prisotni: mag. Nika Rovšek podžupanja, Irena Prašnikar svetnica Obč. sveta
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika VO
2. Tekoča problematika
3. Razno
Ad-1
Maks Jemec pozdravi navzoče in uvodoma pojasni, da je bila dne 3.4. 2019 pri Županu skupna seja
vseh članov vaških odborov v naši občini, kjer so bila predstavljena izhodišča delovanja VO. Na tej seji
je bil Maks zadolžen za sklic 1., ustanovne seje VO za naselja Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska vas,
na kateri se izvoli predsednika VO in v nadaljevanju obravnava tekoča problematika.
Pred nadaljevanjem seje prosi za besedo Podžupanjo mag. Niko Rovšek za kratko pojasnilo članom
VO o predvidenem delovanju.
Podžupanja, se zahvali za povabilo na sejo in opraviči odsotnost g. Župana, ki je imel plan priti na
sejo, vendar ima nujne obveznosti. Pojasni, da so VO posvetovalno telo Župana in Obč. Sveta. VO niso
pravne osebe in zaenkrat ne razpolagajo s svojimi sredstvi. Za bodoče, se dela na tem, da bi občina
oblikova participativni proračun, v katerem bi tudi VO lahko razpolagali z določenimi sredstvi
manjšega obsega za reševanje manjših lokalnih perečoih problemov. Pojasni, da Župan in tudi sama
ceni vlogo VO in da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem pripomoremo h kvalitetnejšemu
življenju krajanov. Pojasni, da je v zaključni fazi zaposlitev sodelavca na Občini za komunalne zadeve.
Maks se zahvali Županji za uvodne besede.
Prosi še svetnico Obč. sveta go. Ireno Prašnikar za kratek nagovor.
Irena se zahvaljuje za povabilo na sejo in si želi sodelovanja z VO, saj ji bo to v podporo pri zastopanju
našega kraja na seja Obč. sveta in tudi sicer.
Maks predlaga, da se v nadaljevanju izvedejo volitve predsednika VO in pozove člane, da povejo če
ima kdo željo opravljati to funkcijo. Želje po samokandidaturi ni bilo. Tine predlaga, da se za
predsednika izvoli Maksa Jemca, ke že ima prakso na teh področjih. Maks nad kandidaturo ni
navdušen zaradi siceršnjih obveznosti na razih zadolžitvah, jo pa sprejema, glasoval pa ne bo.
Sledi glasovanje, da se za predsednika izvoli Maks Jemec in:
SKLEP Ad-1

S tremi glasovi za, Maks ni glasoval, je za predsednika VO za naselja Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska
vas izvoljen Maks Jemec.
Izvoljeni se zahvali za zaupanje in izrazi željo po sodelovanju.
Ad-2
Maks predlaga, da se pod točko tekoča problematika posvetijo :
1.
2.
3.
4.

oskrbi z vodo
ceste
odpadki
ostalo

1.
Podžupanja pojasni, da se bo z granjo vodohrama pričelo takoj ko bo zaključeno delo z vodohramom
v Vinjah
Irena poda informacijo, da bo vodohram zgrajen na obstoječem mestu in da so zagotovljena sredstva
cca. 62.000 eur Občina dol in 90.000 VOKA. Velikst 50 m3.
Kdaj je planiran zaključek del in priklop v omrežje točno ni znan.
Člani VO niso zadovoljni s kapaciteto vodohrama in pa samo lokacijo, ker bi višjeležeči vodohram v
nadaljevanju kljub večji začetni investiciji bil bolj ekonomižen (razna prečrpavanja itd..)
Zanima jih, kaj je s soglasjem za priklop vodohrama na elektriko in problematiko dovozne poti.
Sklep 1
Občino se prosi pisna za pojasnila - odgovore:
-

končna lokacija vodohrama
kapaciteta
termin priklopa na omrežje
problem dovozne poti (če je)

2.
Ugotovljeno, je da je večina težav s cestami že evidentiranih, nekatere so izpostavili še člani VO.
Irena pojasni, da so na lokalni cesti Dolsko Križevska vas poškodbe opredeljene kot plazovi, usadi ali
kot poškodbe cestišča, asfalta.
Izpostavljeno je sledeče:
➢
-

lokalna cesta Dolsko-Križevska vas
plaz Zagorica 13, Štefančič
plaz Zagorica 1, Prašnikar
plaz na steni (pod Vrhom)
udor pod cerkvijo Sv. Krž
udor na muldi Zagorica 18 odcep kjer je kontejner za smeti
udor na ovinku pod Zagorica 3 (Prašnikar) – nepregledno, nevarno, urgentno
udor med izvozom Klopce in PGD Klopce
manjši udori med Sv. Heleno in Klopcami
makedam na koncu lokalne ceste do meje z občino Moravče – nov asfalt
poškodovan asfalt od Križevska vas 7 Rozina do cerve Sv. Križ
poškodovana bankina nad Klopce 28 Polanc, nastala luknja zaradi vode, nevarnost za asfalt
poškodovana bankina kjer je nov asfalt na koncu mulde, odlomilo bo muldo,pod Klopce 22

➢ odcepi iz glavne ceste Dolsko – Križevska vas
- odcep Križevska vas 8 Merela – urediti odvodnjavanje hudourniških vod, razliva se na cesto in
dvorišče in dela škodo..ureditev lastništva in tekoče vzdrževanje
- odcep Zagorica 2 Merela, urediti odvodnjavanje i čiščenje kanalov - makedam
- odcep Vrh 4 pod kapelico, sanirati udor in poškodovan asfalt, na klancu proti Vrhu postaviti
zaščitno ograjo, nevarno predvsem pozimi in kadar je spolzka cesta
- odcep Klopce – nad Klopce 6 kjer je nov asfalt čistiti muldo ker se posipa iz brežine; Klopce 5
do Klopce 4 poskodovana mulda, ki je iz polovičnik cevi, ki so se različno posedle in voda ne
odteka, maši se z zemljo, redno čiščenje; Klopce 4 sanacijaroba cestišča nad kozolcem in
zamenjava poškodovanega asfalta. Člani VO poudarjajo, da je do poškodbe prišlo izključno
zaradi preobremenjenosti ceste (težki kamioni), cestišče pa za to ni bilo ustrezno utrjeno.
Lastnik zemljišča Klopce 4 pri tem ni dolžan denarno ali drugače prispevati k sanaciji, ker ni
povzročitelj poškodbe
Sklep 2
Občino se prosi za pisna pojasnila – odgovore
-

za vsako navedeno alinejo, ali je Občina seznanjena s tem, kaj je bilo storjenega do sedaj in
kakšen je plan, da se nepravilnosti odpravijo – časovnica, sredstva.. (za seznanitev z
mikrolokacijo posamezne zadeve ali za predlog o rešitvi problema, so člani VO Občini vedno
na voljo)

3.
Problematika z odpatki je zelo pereča.
Predvsem na otoku pred PGDKlopce se odlagajo vsemogoči odpadki, ki ne sodijo tja. Vse je
pomešano, odlaga se kar tako, ko so zabojniki polni, ležijo odpadki vsenaokrog. Informirani smo s
strani Podžupanje, da bo Snaga umaknila rumene in črne zabojnike z vseh otokov v Občini. Kako
zagotoviti, da se ne bodo kljub temu na ta mesta odlagali odpatki, ki tja ne sodilo. Na tem
konkretnem mestu so tudi zabojniki iz vasi Vrh, ker vozilo na Vrhu zaradi svoje velikosti ne more
obrniti. Podobne težave so tudi na ostalih mestih, kjer so zabojniki za več gospodinjstev ob lokalni
cesti.
Sklep 3
-

VO predlaga Občini, da se s Snago dogovori za možnost odvoza z manjšim vozilom, ki bo
lahko na Vrhu obrnil.
Da se informira krajane da imajo možnost osebnega manjšega zabojnika, ki je največkrat tudi
cenejši in ga na dan odvoza dostavijo na odjemno mesto (morda v glasilu Pletenice)
VO prosi za odgovor Občine kaj se je uspela dogovoriti, oz, kaj bi bile alternativne rešitve

4.
-

-

Pred pokopališčem v Križevsi vasi namestiti javno razsvetljavo, ker je dostop neosvetljen, 2?
Svetilki
Urediti sistem parkiranja pred pokopališčem, sedaj se parkira na dovozu v cerkev in vhodu k
vežici – postavitev signalizacije, talna, ustrezni znaki
Urediti sredinsko potko na pokopališču
Zamenjati luč za vrh, drog visi, pretrgan kabel
Postavitev ogledala na udoru na ovinku pod Zagorico 3 Prašnikar; vozila se v ovinku izogibajo
udora in peljejo po notranji strani ovinka, kar je zelo nevarno, posebej, ker se ne vidi če
morda kdo pelje nasproti
Urediti postajališča za šolske otroke, ki se čprevažajo s kombijem; izogibališča,nadstrešek,
signalizacija

-

V sodelovanju s športnim društvom namestiti igrala na igrišče v Križevski vasi; soglasje
župnika je
V kamnici odstraniti neživljenski znak omejitve za kamione
Nakup defibrilatorja za naše področje, namesti se na gas. Dom (edini v Občini brez)
Sociala, člani VO naj poskušajo preveriti, če je morda kašen od krajano v hudi socialni stiski
(finančno, obnemogel, zapostavljen...)

Sklep 4
Zaprosi se občino za odgovore na izpostavljene probleme, možnosti in ovirna časovnica rešitve.
Ad-3
Želja VO je, da bi v doglednem času spoznali zaposlenega na občini, ki bo zadolžen za komunalne
zadeve.
Predsednik VO se je ob zaključku seje prisotnim zahvalil za udeležbo in razpravo.
Končano ob 22.00 h.
Zapisal:
Preds. VO
Maks Jemec

