
 

 

 

 

 

 
Številka: 0320-0004/2015-2 

Datum: 17.6.2015 

 

 

Spoštovani člani občinskega sveta, 

 

V prilogi vam pošiljamo vabilo za 2. dopisno sejo z gradivom, ki bo potekala v torek 

23.6.2015 od 9.00 do 11,00 ure. 

 

Glavni razlog za sklic dopisne seje je sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta za Izgradnjo avtobusnega postajališča v Brinju.  

 

Za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo v letu 2015 je Občina Dol pri Ljubljani na 

podlagi 23. člena ZFO – 1 dobila odobrena sredstva v višini 13.075,00 €, ki jih je nameravala 

uveljavljati za projekt za razširitev vozišča za dvosmerni promet do uvoza v OŠ Dol pri 

Ljubljani. Iz tega razloga je bil tudi na 4. seji sprejet Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za razširitev vozišča za dvosmerni promet do uvoza v OŠ Dol pri Ljubljani. 

 

Ker pa se lastnik zemljišča ne strinja s ponujeno ceno, občina le te investicije v letu 2015 ne 

more realizirati. Prav tako ne more realizirati drugega projekta, ki ga je tudi imela v načrtu in 

sicer izgradnja parkirišča za Kulturnim domom v Dolskem, saj tam stanovalci bloka pri 

Kulturnem domu Dolsko ne želijo skleniti dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je bil 

predlagan s strani Občine Dol pri Ljubljani.  

 

Da pa ne bi prišlo do izpada prihodka, ki je v tem času še kako dobrodošel, se je župan 

odločil, da sredstva prerazporedi na način, da se pristopi k investiciji Izgradnja avtobusnega 

postajališča v Brinju, za katero so zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2015, pod 

kontom 420401 in prav tako v Načrtu razvojnih programov. 

 

Glavni razlog za izvedbo avtobusnega postajališča v Brinju je šolski avtobus, ki mora večkrat 

dnevno ustavljati na voznem pasu lokalne ceste LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – 

Dolsko. Zaradi varnosti je potrebno izvesti avtobusno postajališče na omenjeni javni poti 

izven voznega pasu. Predvideni poseg bo izveden na zemljiščih s parc.št. 250/10 in 250/17 

k.o. Beričevo. Na predmetnih zemljiščih ima Občina Dol pri Ljubljani pridobljeno pravico 

graditi. Avtobusno postajališče bo locirano na desni strani iz smeri glavne ceste proti lokalni 

cesti, oddaljeno 20 m pred priključkom na lokalno cesto. 

 

Občina mora podatke o investicijskih projektih iz četrtega odstavka 23. člena ZFO-1 poslati 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo do vključno 15.7.2015 preko spletne 

aplikacije. Na ta dan se aplikacija zapre in vlaganje zahtevkov ni več mogoče. Zaradi tega se s 

sprejemom Dokumenta identifikacije investicijskega projekta mudi in iz tega razloga je 

sklicana tudi dopisna seja. 

 

 

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  

 



Obenem pa občina s projektom za razširitev vozišča za dvosmerni promet do uvoza v OŠ Dol 

pri Ljubljani ne bo prekinila, temveč bo z načrtovanim nadaljevala, zato tudi župan predlaga 

sprejem 2. sklepa o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc.št. 129 in 128/1 k.o. Dol pri 

Ljubljani, s katerim bi lahko občina začela s postopkom razlastitve. 

 

V želji, da bi občina uspešno dokončala investicijo in prejela odobrena sredstva, vas prosimo 

za glasovanje na dopisni seji. 

 

Želimo vam sproščujoče poletje, lepe in sončne počitnice in veliko pozitivne energije. 

 

 

 

 

 


