OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
VAŠKI ODBOR
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si
ZAPISNIK
8. seje Vaškega odbora za območje Beričevo-Brinje za leto 2012, ki se je odvijala dne
17.12.2012 ob 19.00 uri v prostorih PGD Beričevo-Brinje v Beričevem.
PRISOTNI:
Člani vaškega odbora Beričevo-Brinje (B-B):
1. NATAŠA VALENTINČIČ, predsednica
2. MIHA ANŽIČ, član
3. DAVORIN MALEC, član
Ostali prisotni:
1. BRANKO ŠKARJA, podžupan
2. ANGELCA ŠKRAJNAR, svetnica
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
Diskusija na odgovore občine na naša vprašanja s tretje letošnje seje in aktualne zadeve v
naši občini.
*****
I.

Diskusija:

Na tretji letošnji seji smo občini podali nekaj vprašanj oziroma predlogov in nanje smo dne
11.10.2012 prejeli naslednje odgovore:
1. ZAPORNICA V BERIČEVEM
Člani vaškega odbora smo pozvali občino, naj čim preje organizira čiščenje in popravilo
zapornice na reki Pšati v Beričevem (to je med RTP in reko Kamniško Bistrico).
Prejeli smo odgovor, da je bil poslan dopis na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v
katerem jih je občina prosila, naj ukrepajo v skladu s pristojnostmi.
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2. PROMETNI ZNAKI
Zanimalo nas je, kdaj se bodo po občini zamenjali stari prometni znaki.
Prejeli smo odgovor, da se bodo znaki menjali takoj, ko bo občina pridobila mnenje
Policijske postaje Bežigrad glede omejitev hitrosti na tej cesti

3. SUBVENCIJE ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
Zanimalo nas je, kdaj lahko v naši občini pričakujemo subvencije za kmetijsko dejavnost.
Prejeli smo odgovor, da bo izveden javni natečaj za pridobitev sredstev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Dol pri Ljubljani in
sicer v mesecu decembru 2012, z izplačilom v letu 2013.
Podžupan g. Škarja nam je to potrdil in dodal, da je v jeseni 2013 predviden še en
takšen natečaj.

4. ZAVAROVANJE NEVARNEGA ODSEKA CESTE V BRINJU
Občino smo prosili, naj sanira nevarni odsek ceste na začetku vasi Brinje, gledano iz smeri
Dola proti Pečniku, saj ob cesti sploh ni več dodatnega prostora posutega s peskom, ki bi
omogočal pešcem in kolesarjem varno pot v tem ovinku.
Prejeli smo odgovor, da postavitev ograje na tem nevarnem odseku v Brinju ni
predvidena v letošnjem proračunskem obdobju in se bo planirala Načrtih razvojnih
programov.

5. POSTAJALIŠČA ZA ŠOLSKI AVTOBUS V BERIČEVEM IN BRINJU
Občino smo prosili, naj nemudoma prične vse aktivnosti, da se uredijo pregledna in
označena postajališča za šolski avtobus, tako da bo pot otrok iz šole in domov varna, njihovo
čakanje na avtobus pa tudi varno in prijetno v zavetju nadstrešnic.
Prejeli smo naslednje odgovore:
Brinje: za postajališče je v izdelavi idejna rešitev.
Gospod Škarja nam potrdi, da je z lastnikom zemljišča vse dogovorjeno in se bo
postavitev postajališča realizirala v letu 2013.
Beričevo, pri cerkvi: občina je zaprosila za mnenje Zavod za kulturno dediščino
Slovenije, saj je območje zaščiteno s kulturno dediščino območja cerkve Sv. Križa.
Za postavitev drugega postajališča v Beričevem pa ni lokacije, kjer bi bilo možno
pridobiti zemljišče.

Zapisnik 4. seje vaškega odbora B-B, 2012

2

II.

Aktualne zadeve v naši občini:

1. Že večkrat smo izpostavili levi breg reke Save pod naseljem Brinje, ki je po vsakih
padavinah ožji oziroma ga je reka že zdavnaj odnesla, skupaj s cesto vred.
Sedaj pa Sava izpodkopava naprej in odnaša material, poleg tega pa odnaša tudi vse
tisto, kar se je naredilo ob že začeti sanaciji brežine, ki pa je bila ustavljena s strani
Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Društvo je podalo prijavo
o uničenju kolonije lastovk breguljk, ki gnezdijo na levem bregu reke Save.
Kot je razvidno iz slik, ki jih prilagamo, je trenutno stanje po zadnjih padavinah naravnost
katastrofalno:

Gospod Škarja nam je povedal, da so si predstavniki občine zadevo pogledali in urgirali na
Agencijo RS za okolje (ARSO). Predstavniki ARSO so se že oglasili in pregledali stanje, tako
da sedaj lahko pričakujemo nadaljevanje sanacije del, kar nas zelo veseli.
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SKLEP:
Člani Vaškega odbora skupaj s svetnico Angelco Škrajnar predlagamo občini, naj na
podlagi slik obstoječega stanja brega reke Save in dopisov DOPPS obvesti pristojno
ministrstvo, kaj je omenjeno društvo s svojimi zahtevami naredilo in naj jih vpraša,
kdo bo sedaj to škodo saniral.
Menimo, da imajo takšna in podobna društva v Sloveniji veliko preveč pristojnosti,
glede na to, da se sploh ne zavedajo svojih nepremišljenih dejanj, ki lahko vodijo v
pravo katastrofo.
2. Gospod Rok Prevc nam je poslal kopijo odgovora od Telekoma Slovenije glede izgradnje
optičnega telekomunikacijskega omrežja na območju naselij Beričevo in Brinje.
V njihovem odgovoru vidimo, da v letu 2013 izgradnja optičnega omrežja pri nas ni
predvidena.
3. Zanimalo nas kaj novega nas čaka v prihodnjem letu in od gospoda podžupana izvedeli
naslednje:
Planirana je izgradnja postajališča za šolski avtobus v Brinju.
Planirana je izgradnja pločnikov v Beričevem in Brinju.
Izveden bo javni natečaj za pridobitev sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja na območju občine Dol pri Ljubljani in sicer v mesecu
decembru 2012, z izplačilom v letu 2013, potem pa je planiran še eden v jeseni 2013.
V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za PGD Beričevo-Brinje.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Brinje, 18.12.2012
Zapisnik pripravila:
Predsednica VO Beričevo-Brinje
Nataša VALENTINČIČ
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