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ZAPISNIK

  

2. seje KO Dolenja vas, ki je bila v ponedeljek, 21. marca 2011, ob 19. uri v sejni sobi v GD
Prebold - Dolenja vas - Marija Reka.

  

Prisotni člani: Gladek Blaž, Kranjec Darko, Ocvirk Jožica, Ocvirk Manica, Stanko Borut in
Vošnjak Martin

  

Opravičeno odsotni člani: Teržan Danijel

  

Ostali prisotni: Ocvirk Uroš, svetnik OS Prebold Verk Branko

  

Dnevni red:

  

- Predlog za predstavnico KO Dolenje vasi v komisijo »Naš kraj lep in urejen«,

  

- prireditev »Z Dolejčki v pomlad«,

  

- čistilna akcija in

  

- razno.
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Ad 1

  

Predlog za predstavnico KO Dolenje vasi v komisijo »Naš kraj lep in urejen«

  

Predsednik KO Dolenja vas Vošnjak Martin je v nadaljevanju krajevni odbor seznanil z dopisom
podžupana o imenovanju nove članice v posebno komisijo, katera ocenjuje urejenost naših
naselij. S prenehanjem mandata občinskega sveta v obdobju 2006-2010 je prenehal mandat
tudi naši prejšnji članici.

  

Sklep št. 1: V komisijo za ocenjevanje urejenosti naših naselij predlagamo go. Uršič Marjano.

  

Ad 2

  

Prireditev »Z Dolejčki v pomlad«

  

Dne, 26.03.2011 prirejajo mladi člani KO Dolenja vas že 9. tradicionalno srečanje ob
materinskem dnevu, ki tokrat nosi naslov: Z Dolejčki v pomlad. Ob tem smo bili seznanjeni z
dopisom g. župana z dne, 16.03.2011, da je dvorana za prireditev rezervirana. Za prireditev pa
se je potrebno prijaviti na razpis, ki bo objavljen 24.03.2011.

  

Sledila je daljša razprava, saj imajo organizatorji kar nekaj težav s pokrivanjem stroškov
prireditve, predvsem ansambla. G. Ocvirk Uroš je pojasnil, da vsled navedenega prihaja do
zamude plačevanja nastopajočih tudi do nekaj mesecev.

  

Sklep št. 2: KO Dolenja vas priredi 26.03.2011, ob 19. uri prireditev Z Dolejčki v pomlad.
Prijavimo se na razpis za sofinanciranje prireditve v letu 2011.
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Ad 3

  

Čistilna akcija

  

Predsednik KO je člane seznanil o dveh terminih za izvedbo pomladanske čistilne akcije.
Čistilna akcija naj bi tudi drugače družila krajane naše vasi, kar se je pokazalo že v preteklem
letu. Ob tem bomo še posebej veseli vseh naših novih sovaščanov, vsaj v takšnem številu kot
lani.

  

Sklep št. 3: Pomladanska čistilna akcija se organizira dne, 02.04.2011, ob 9. uri. Krenili bomo s
križišča – Gostilna Filijalka.

  

Ad 4

  

Razno

  

Pod to točko je predsednik seznanil člane KO o posredni kritiki s strani nekaterih    članov OS
občine Prebold. Gornje smo zasledili v zapisniku OS. Vso kritiko prevzema predsednik KO
nase.

    
    -  Sledil je pogovor, o na žalost še vedno aktualnih problemih v Dolenji vasi in sicer:  

    
    -  KANALIZACIJA je POLOŽENA, a ne deluje  

    
    -  sekundarni krak kanalizacije še ni položen  

    
    -  preusmeritev tovornega prometa  

    
    -  asfaltiranje severne dovozne ceste  
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Do tedaj pa vsaj čiščenje, nasipavanje oz. cesta naj bo normalno vzdrževana, da bodo
stanovalci le to lahko uporabljali.

  

Izpostavljeno je bilo, da se po večjih delih na polju cesta ne vzpostavi v normalno stanje.

  

V tem delu, ko želimo odpraviti probleme naše infrastrukture, pa bomo rabili podporo tudi tistih
članov OS, ki so nas okarali. Veseli bomo, če bomo v letu 2011 zaključili v vasi vsa
nedokončana dela iz preteklosti. Drugih večjih želja za 2011 tudi nimamo.

    
    -  Pod to točko je bila podana pobuda s strani gasilcev, ki jo je podal g. Ocvirk Uroš in sicer;
V KRIŽIŠČU DOLENJE VASI NI HIDRANTA!   

  

Za gašenje, preventivo bi bilo namestitev hidranta v to območje nujno. Želimo, da se slednja
pobuda da v plan realizacije.

  

  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

  

  

Zapisala: Manica Ocvirk

  

Predsednik KO Dolenja vas
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Martin Vošnjak

  

  

Priloga:

  

Kontakti predstavnikov KO Dolenja vas 

  

Ime in priimek GSM Elektronski naslov:

  

Martin Vošnjak 041 783 183 avtopralnica.herman@siol.net

  

Danijel Teržan 031 886 409

  

Jožica Ocvirk 5724 639

  

Blaž Gladek 031 783 290 blaz.gladek@gmail.com

  

Borut Stanko 041 325 979 tina.stanko@gmail.com

  

Darko Kranjec 041 783 193 darko.kranjec@siol.net

  

Manica Ocvirk 031 513 910 manica.ocvirk@amis.net
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