ZAPISNIK

2. REDNE SEJE VAŠKEGA ODBORA Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica, Vinje
ki je bila dne 24.6.2015 ob 18.00 uri v prostorih Kulturnega doma Dolsko.
Prisotni člani vaškega odbora:
Anton Jemec, Janez Selšek, Matija Pustotnik, , Slađana Brodnik, Drago Sredenšek, .
Ostali prisotni vabljeni:
Nika Rovšek, Zajec Marija
Dnevni red.
Pregled in uskladitev predlogov akcijskih planov .
Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1) Obravnava in sprejem pobud in predlogov aktivnosti VO.
Člani odbora predlagamo, da se na območju naše skupnosti izvedejo sledeča dela:
postavitev ogledala v križišču Nove Vinje (Zavrl)
proučitev možnost čiščenja odpadnih voda, ki se stekajo v potok v naselju
Nove Vinje, Kamnica
ureditev lastništva cestnih površin
dokončanje izgradnjo lesene brvi na poti med avtobusnim postajališčem in trgovino
Mercator v Dolskem (varna pot)
urediti je potrebno zbirališče kosovnih odpadkov in vejevja (zeleni rez)
izgradnja pločnika Kamnica –Vinje
opozoriti prodajalce, ki z avtomobili dostavljajo izdelke po domovih in ob tem
predvajajo glasbo naj bo to s primerno jakostjo (obvestilo v občinskem glasilu)
ponovna izgradnja kanala v Petelinjah mimo Bregarjevega Janeza. Kanal je bil zasut
ob izgradnji krožišča
na Zeleni poti v Dolskem zamenjati montažno cestno oviro z asfaltno in postaviti znak
za mirujoči promet
postaviti ogledalo na cesti med OŠ in kulturnim domom

sanacije ceste Dolina-novo naselje
obžagati veje , ki visijo na cestišče
cestna ovira na koncu naselja Nove Vinje je uničena (potrebno je postaviti novoustreznejšo)
nujno je nadaljevati z obnovo ceste Osredke-bivša farma
asfaltiranje ceste Dolina Vinje proti Matetu
pri ekološkem otoku v Dolini postaviti razsvetljavo
obzidje pri pokopališču Vinje je potrebno obnove
čimprejšnjo ureditev že označenih mest (z belo rdečim trakom!) ob cesti v Petelinjah
in sicer jašek pri Bavdkovih in ob Jeršinovem travniku nepokrit betonski jašek
premera 40 cm globok 60-80 cm!
- čiščenje jarka od Bavdkovih do Klemenčiča je nujno potrebno očistiti, ker že dalj
časa ni bil očiščen
- zelo poškodovan asfalt z udarno jamo iz Kamnice v Petelinje

Vinje, 24.6.2015

Vaški odbor
predsednik:
Drago Sredenšek

.
Zaključeno ob 19.30 uri.

