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

Datum: 21.2.2021

Klopce 40
1262 Dol pri Ljubljani

ZAPISNIK
1/2021 seje vaškega odbora Klopce za naselja Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska vas Občine Dol pri
Ljubljani, ki je bila dne 21.2.2021 ob 10.00 uri v prostorih Gasilskega doma – Doma krajanov , Klopce
40, ob upoštevanju vseh korona ukrepov.
Prisotni člani VO: Marijan Prašnikar, Anton Prašnikar, Maks Jemec
Tine Merela se je opravičil, služba – potrdil zapisnik na daljavo
Vabljeni prisotni:Irena Prašnikar svetnica obč. sveta, Iztok Vodnik predsednik Športnega društva
Zagorica
Dnevni red:
1. Odvoz odpadkov Vrh
2. Najem prostorov v Gasilskem domu-Domu krajanov
3. Razno
Ad-1
Maks Jemec pozdravi navzoče in jim predstavi problematiko odvoza odpadkov z Vrha. S strani Občine
je prejel dopis snage o tem problemu in ga posredoval ostalim članom VO. V tem dopisu podjetje
Snaga podaja razloge, zakaj odvoz z Vrha ni mogoč in predlaga, da so kontejnerji pri Gasilskem domu
malo stran od sedanjega mesta.
Sedaj so namreč ob cesti pri gasilskem domu in je postalo neurejeno smetišče, saj so kontejnerji takoj
polni, nato pa odpadki ležijo vse naolkoli. Tja vozijo odpadke od vsepovsod, za vaščane Vrha pa
potem ni prostora. (sliki na zadnji strani dokumenta-stanje en teden po odvozu....)
Maks pove, da se je v petek 19.2.2021 na telefonski poziv g. Župana naše občine sešel z njim, sicer
zaradi druge teme, mu je pa župan pojasnil predlog občine o rešitvi tega problema - odpadki Vrh.
Župan ima plan, da se pod cesto, pod živo mejo ob ograji s sosedom Jerasom pripravi ograjen
zaklenjen prostor v katerem naj bi bili kontejnerji za vas Vrh. Dostop do tega prostora bi bil mimo
Doma po severni strani.Vaščani bi dobili ključe tega prostora za dostop do zabojnikov. Vaščani Vrha
naj bi dobili od Snage tudi vreče za odpadke in jih pred rednim odvozom prepeljali v te zabojnike.
Člani VO so v kritični debati izrazili nestrinjanje s to rešitvijo.
Tone v imenu vaščanov Vrha poudari in strinjali so se vsi prisotni, da so tako kot vsi drugi vaščani v
občini upravičeni, da se odvoz izvede iz vasi Vrh. V ta namen je tudi občina odkupila prostor na Vrhu,
poglobila cesto pod hlevom in asfaltirala.
V praksi se je pokazalo, da dnevno na Vrh vozijo takšni ali pa še večji kamioni kot je smetarsko vozilo
(prikoličar, vozilo za les). Zato razlog, ki ga je navedla Snaga ne drži.
V primeru slabih snežnih razmer pa je seveda razumljivo, da je dostop otežkočen, vendar je to
nekajkrat na leto ali pa lahko tudi nič krat. V tem primeru bi krajani z razumevanjem potrpeli in
počakali naslednji odvoz.
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Člani VO se nikakor ne strinjajo, da so zabojniki pri Gasilskem domu – Domu krajanov, tudi iz razloga
neprimernosti - vmeščenosti v ta prostor (zelenica, parkirišče, veselica).
Glede na izražena mnenja so člani VO sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP Ad - 1
VO od občine Dol pri Ljubljani zahteva, da se dogovori s Snago, da se odvoz odpadkov iz vasi Vrh
izvaja iz Vrha. Odvoz lahko vrši tudi kdo drug, vendar kontejnerji morajo biti nameščeni na Vrhu in
odvoz iz Vrha.
Ad-2
Kot zapisano v prejšnji točki Maks pojasni, da se je na poziv g. Župana občine Dol pri Ljubljani v petek
19.2.z njim pred gas. domom sestal. Župan je od njega želel imeti ključe Doma krajanov, torej
zgornjega dela stavbe nad 1. Etažo. Občina naj bi naredila dvojnik ključev. Maks mu je ključe izročil.
Pridružila se jima je oseba, ki dela za POP TV. V naših krajih naj bi snemali daljšo nadaljevanko. Želijo
imeti prostore za masko in pa eno pisarno. Ogledali so si prostore Doma Krajanov. Za njih so zanimivi
prostori kjer sedaj domuje Športno društvo Zagorica za masko in pa dvorana v medetaži za pisarno.
Člano VO so se na to temo z g.Županom pred dnevi že sestali na sedežu občine. Takrat so soglasno
izrazili negativno odločitev glede tega najema, ki pa naj bil v nekoliko drugačni obliki. Ob daljši
razpravi so člani izpostavili, da je to Dom krajanov, ki naj bi v osnovnem namenu služil krajanom.
Nekaj poudarkov:
Ni nobenega problema, če bi v njem deloval zdravnik, zobozdravnik, trgovina oz. dejavnost, ki služi
kraju.
Občina je pridobila lastištvo naključno in sicer zaradi ukinitve Krajevnih skupnosti v občini. Lastništvo
ne pomeni, da občina brez soglasja lokalne skupnosti oziroma krajanov z Domom krajanov razpolaga
samostojno, popolnoma po svoji želji. Torej v teh prostorih morajo imeti zagotovljeno domovanje
društva oz. druge interesne dejavnosti iz krajev Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska vas.
Objekt se je gradil večinoma s prostovoljnim delom krajanov, večinoma v imenu Prostovoljnega
gasilske društva Klopce, ki ima svoje osnovne prostore v pritličju in dvorano v medetaži.
Sofinanciranje obnove in vzdrževanje objekta s strani občine ne pomeni, da so to sredstva občine, ki
so občini padla z neba, ampak so to sredstva krajanov, ki financirajo občino preko raznih davkov ali
sredstva države, ki sofinancira občino in tudi to so sredstva krajanov. Občina nič ne daje, ampak
delno vrača.
Po ukinitvi Krajevnih skupnosti je bilo dogovorjeno, da z objektom upravlja PGD Klopce.
V dokončanem delu v zgornji etaži ima svoje domovanje Športno društvo Zagorica.Tam se sestajajo in
imajo shranjeno opremo za razne prireditve.
V prvi etaži, kjer je bila nekoč trgovina in bife namerava občina preurediti v občinski arhiv. VO se s
tem namenom načelno strinja, kljub temu ima mnenje, da je takšnega prostora za ta namen škoda.
Prostor je dosegljiv z invalidskim vozičkom, in morda morda je primernejši za kakšno drugo živo
dejavnost.
Po koncu razprave so bili sprejeti:
Sklepi AD-2
-

VO v soglasju z Športnim društvom ponuja roko sodelovanja in dovoljuje najem prostorov
kjer domuje Športno društvo v namen »maske« ob snemanju nadaljevanke za dobo enega
leta.
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-

-

Oprema (pokali, rekviziti..) se preseli v prostor, ki je ob WC ju na severni strani, vstop preko
prostora, je v najemu in vrat, ki se zaklepajo. Možnost vnosa in iznosa rekvizitov (to se dogaja
občasno, parkrat na leto), vstopi lahko samo ena oseba ŠD, ko ni aktivnosti
Sestanke ima ŠD v dvorani v medeataži.
Dvorano v medetaži gasilci dajejo v najem za pisarno najemnika. Če je v planu kakšna
prireditev se sporazumno dogovori z najemnikom da to omogoči.
Za najem prostorov se sklene pogodba o najemu, ki jo sklene Občina Dol pri Ljubljani in
sopodpiše predsednik VO ali pooblaščenec.
Vsa sredstva iz najemnin se porabi za vzdrževanje in obnovo Doma Krajanov v sodelovanju z
VO.
Samovoljno poseganje v pravice krajanov koriščenja Doma krajanov s strani občine se smatra
kot nepooblaščeno in nasilno. Vsi posegi morajo biti v soglasju za VO.

Ad – 3
-

Irena predstavi sprejeti proračun občine Dol pri Ljubljani kar se tiče našega področja in tudi
širše
Plazovi; občino se zaprosi za plan sanacije plazu pod Vrhom in na začetku Zagorice – sredstva,
način, terminski plan
Vodovod; kdaj pričetek obratovanja novega vodohrama na Vrhu
Bankine, propusti...; bankine na lokalni cesti Kamnica – Križevska vas zlasti pa na priključkih
so v katastofalnem stanju, dela se škoda, voda izpodjeda asfalt, kanalete polne nanosov,
propusti so zamašeni – občasno (»enkrat letno«) na hitro narejno vzdrževanje ne zadostuje.
Občino se zaprosi za plan tovrstnega vzdrževanja.

Končano ob 11.45 h.
Zapisal:
Preds. VO
Maks Jemec

DODATEK K ZAPISNIKU UO KLOPCE Z DNE 21.2.2021, DODAN 25.2.2021 S STRANI PREDSEDNIKA VO
IN JE SESTAVNI DEL ZAPISNIKA
V uvodu druge točke je je zapisano, da sem na željo g. Župana njemu predal ključe Doma krajanov,
torej prostorov nad spodnjo etažo. Res je, da sva s tem namenom sešla. Ko sem mu ključe že izročil je
prišel predstavnik iz ekipe, ki ureja najem prostorov in smo si še enkrat ogledali prostore. Po
končanem ogledu sem ključe avtomatsko odložil na mestu v Gasilskem domu kjer so običajno. Do
danes sem bil prepričan da sem jih predal županu. Na tem mestu sem jih opazil danes 25.2.2021 ko
sem bil v GD zaradi nekih aktivnosti. G.županu se za neljubi, nenameren dogodek iskreno
oprevičujem.
Predc. VO
Maks Jemec
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