OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si
Številka:
Datum:

0310-0001/2015-26
5.7.2016
ZAPISNIK

4. REDNE SEJE VAŠKEGA ODBORA Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica, Vinje
ki je bila dne 28.6.2016 ob 19.00 uri v prostorih Kulturnega doma Dolsko.
Prisotni člani vaškega odbora:
Drago Sredenšek, Janez Selšek, Matija Pustotnik,
Ostali prisotni vabljeni:
Zajec Marija, Bojan Babič
Predlagani dnevni red:
1. Pregled uresničevanja akcijskega plana
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1) Pregled uresničevanje akcijskega plana
Pregled uresničenih nalog iz podanih predlogov in pobud.
Postavitev ogledala v križišču Nove Vinje
Ugotovitev. SPV je ugotovil da ogledalo v križišču ni potrebno, saj je preglednost ustrezna.
Na intervencijo se je ogledalo postavilo.
Proučitev možnost čiščenja odpadnih voda, ki se stekajo v potok v naselju Nove Vinje,
Kamnica
Ugotovitev: Občina bo nadaljevala z proučitvijo možnosti čiščenja odpadnih voda iz zadnjih
prekatov greznic.
Ureditev lastništva cestnih površin. Izpostavljeno je lastništvo ceste v Nove Vinjah
(od parcelne št. 340/5 do 344/1)
(sedanji lastniki bi želeli sofinanciranje s strani občine, pri asfaltiranju po posegu
Telekoma)
Ugotovitev: Občina nadaljuje s ureditvijo lastništva. Zadeve so za celotno občino zelo
komplekse in potrebujejo določen čas. Proučila se bo možnost sofinanciranja, vendar s
pogojem prenosa zemljišč na občino, ter prioritet za celotno občino.

Dokončanje izgradnje lesene brvi na poti med avtobusnim postajališčem in trgovino
Mercator v Dolskem ( varna pot).
Ugotovitev: ugotavlja se, da stanovalci bloka ostro nasprotujejo izgradnji lesene brvi.
Ugotavlja se, da so zaradi vožnje in hoje ob cesti ogrožena človeška življenja. Skuša se doseči
sporazum z stanovalci in postaviti brv.
Urediti je potrebno zbirališče kosovnih odpadkov in vejevja ( zeleni rez)
Ugotovitev: zbirališče se je v letošnjem letu uredilo in je bilo tudi zelo pozitivno sprejeto pri
občanih. Za prihodnje leto se predlaga boljše obveščanje občanov, tako da se lahko
pripravijo. Stroške je pokrila Občina Dol.
Izgradnja pločnika Kamnica - Vinje
Ugotovitev: občina nima v NRP 2016 – 2018 predvidene investicije. Želeli bi, da se le to
vključi čim bodo podane finančne možnosti in prioriteta glede na potrebe občine.
Predhodno pa je potrebno urediti lastništvo zemljišč.
Opozoriti prodajalce, ki z avtomobili dostavljajo izdelke po domovih in ob tem predvajajo
glasbo, naj bo to s primerno jakostjo ( obvestilo v občinskem glasilu).
Ugotovitve: Dovoljenje za tovrstno dejavnost se izdaja na upravi enoti. Občani želijo, da jih
pristojni organ občine ali redarstva opozori na primerno jakost. Obvestilo bo pa podano tudi
v Pletenicah.
Ponovna izgradnja kanala v Petelinjah mimo Bregarjevega Janeza. Kanal je bil zasut ob
izgradnji krožišča.
Ugotovitve: Kanala se še vedno ni vzpostavil in povzroča ob vsakem nalivu poplavljanje.
Proučiti možnost kanala v najkrajšem možnem času.
Na zeleni ulici v Dolskem zamenjati montažno cestno oviro z asfaltno in postaviti znak za
mirujoči promet.
Ugotovitve: Montažna cestna ovira se bo zamenjala ob priliki asfaltiranja. Glede mirujočega
prometa se bo proučil nov Pravilnik o cestni signalizaciji in prometnih znakih.
Postaviti ogledalo na cesti med OŠ in Kulturnim domom
Ugotovitve: Ker lastnik zemljišče ne dovoli postavitvi ogledala, se ponovno predlaga, da
Občinska uprava skuša pridobiti soglasje, prouči se pa tudi možnost, da bi se ogledalo
postavijo na občinsko zemljišče med ograjo in pločnikom.
Sanacija cest Dolina – Novo naselje.
Ugotovitve: Ni razpoložljivih sredstev. Podan je predlog, da se prouči omejitve hitrosti na tej
cesti.
Obžagati veje, ki visijo na cestišče.
Ugotovitve: Rezanje vej je bilo izvedeno. Prouči se možnost, da se to izvaja in pregleduje
sproti.
Cestna ovira na koncu naselja Nove Vinje je uničena ( potrebno je postaviti nova –
ustreznejšo.

Ugotovitev: ovira je popravljena, fiksna ni predvidena
Nujno je nadaljevati z obnovo ceste Osredke – bivša farma.
Ugotovitev: Cesta bo obnovljena kot bo zgrajeno novo naselje, Trenutno ni sredstev
predvidenih,
Asfaltiranje ceste na Vinje proti Matetu
Ugotovitev: za asfaltiranje ceste ni predvidenih sredstev. Podan je predlog da se postavi
cestna ovira.
Pri ekološkem otoku v dolini postaviti razsvetljavo.
Ugotovitve: Zaradi pomanjkanja sredstev trenutno ni to predvideno. Proučila se bo možnost,
takoj ko bodo zagotovljena sredstva.
Obzidje pri pokopališču Vinje je potrebno obnove.
Ugotovitve. Glede na pereči problem, se predlaga, da se projekt vključi v NRP.
Čimprejšnjo ureditev že označenih mest ( z belo rdečih trakom) ob cesti v Petelinjah in
sicer jašek pri Bavdkovih in ob Jeršinovem travniku nepokrit betonski jašek premer 40 cm
globok 60 – 80 cm.
Ugotovitve: Večina jaškov je sedaj urejenih ( novi pokrovi)
Čiščenje jarka od Bavdkovih do Klemenčica je nujno potrebno očistit, ker že dalj časa ni bil
očiščen.
Ugotovitve: Čiščenje bo izvedeno v okviru razpoložljivih sredstev.
Zelo škodovan asfalt z udarno jamo iz Kamnice v Petelinje
Ugotovitve: Udarne jame so delno sanirane, potrebno pa bo premisliti o celotni ureditve
ceste, ker je zelo v slabem stanju.
DODATNO
DRAGO S:
Nujna ureditev ekoloških otokov. Proučiti možnost za pogostejši odvoz odpadkov.
Smeti se sedaj, zaradi premestitve ekološkega otoka pri Sv Agati, kopičijo na ekoloških otokih
v Dolskem, Kamnici in Vinjah.
SELŠEK JANEZ
Predlog, da se ukine igrišče ob Kulturnem domu Dolsko in le ta nameni za parkirne prostore.
Igrišče ob OŠ Janka Modra, podružnica Dolsko pa se ogradi. Prostor je sedaj odprt za vodenje
psov, za zadrževanje oseb v nočnem času, KAR JE POVSEM NEPRIMERNO. Potrebno je
postaviti ograjo.
DRAGO S.
Nujno je potrebno urediti izmere ceste parc.št. 237/4 v Novih Vinjah, kjer bo zgrajen jašek za
odvod vode in popravljene bankine ob cesti. Zemljiško ni urejeno, kje poteka meja. Oba
lastnika Rebolj in Mariča morata dati soglasje.

PUSTOTNIK:
Cesto Dolina – do Franceta je potrebno nujno sanirati. Vodovodna cev še vedno pušča.
Cestno oviro pri Marjanu Pečarju se prestavi, ker je za njo nastala velika luknja.
Nujno postaviti znak omejitve hitrosti Vinja – Dolina
Javna razsvetljava pri ekološkem otoku.
Postavljeno je vprašanje glede meteornega kanala v Dolskem kaj so pokazale meritve in
ogled s sondo.
Postavljeno je vprašanje kosovnih odpadkov. Odlagališče zbiranja odpadkov. To zemljišče je
potrebno poiskati v okviru občine Dol.( velikosti c ca 1000 m2).
V novem naselju ( Koprivnikar) so ciprese prerasle PROMETNI ZNAK. POTREBNO UREDITI.
Sestanek zaključen ob 20.30 uri.

Zapisala: Zajec Marija
Dol pri Ljubljani, 2.7.2016

Predsednik VO:
Drago Sredenšek

