
 

 

 

 

 

 
Številka:0310-0001/2015-42 
Datum: 20.06.2017 
 

ZAPISNIK 
 

3. IZREDNE SEJE VAŠKEGA ODBORA DOLSKO, OSREDKE, PETELINJE, KAMNICA, VINJE, ki je 
bila dne,14.6.2017 ob 17.00 v prostorih Občine Dol pri Ljubljani 
 
Prisotni: Drago Sredenšek- VO, Slađana Brodnik –VO, Matija Pustotnik –VO, Nataša Rotar –VO, Janez 
Tekavec, Marija Zajec Igor Lapič – OS, Nika Rovšek – OS, Jurij Kuhar-VO Dol, Jože Pogačnik -VO Dol, 
Sabina Grošelj-VO Dol 
 
Opravičeno odsotni: Anton Jemc-VO 
 
Na sejo so bili vabljeni tudi člani VO Dol. 
 
Dnevni red: 

1. Spremembe pri zdravstveni oskrbi v ambulantah v Dolskem 

AD - 1 
 

Sestanek,na katerem so sodelovali predstavniki  VO Dolsko , VO Dol ter predstavniki občine, je bil 
sklican, zaradi pomanjkanja informacij v zvezi z zdravstveno oskrbo v prihodnje. 
Župan občine je pojasnil, da smo pridobili še eno koncesijo na področju javne zdravstvene službe-
osnovne zdravstvene dejavnosti, za katero pa trenutno ni rešena ustrezna prostorska ponudba. 
Trenutno se ta dejavnost izvaja v prostorih , v katerih  je sedanja zdravnica v KD v Dolskem. 
Predlog župana je, da se dejavnost  zobozdravnice, ki dela ravno tako v prostorih KD Dolski, preseli v 
prostore v vrtec v Vidmu (pri čemer se ukine delo protetike) v izpraznjene  prostore, pa nova zdravnica. 
Župan naproša vse tiste, ki imajo ustrezne prostore za omenjeno dejavnost, naj posredujejo ponudbe 
na občino. 
V razpravi so bili podani pomisleki glede predloga in podani nekateri predlogi za rešitev nastale 
situacije. Med drugim, da se lahko koristijo prostori trenutne sejne sobe v pritličju KD, v katerih je že bila 
zdravstvena dejavnost. Prevladovalo je tudi mnenje , da je v kraju primerneje  imeti zdravnico osnovne 
zdravstvene dejavnosti in zobozdravnico,kot dve zdravnici  iste dejavnosti. 
Sprejet je bil dogovor,da vodstvo občine v glasilu Pletenice pojasni nastalo situacijo in poda predloge 
rešitve. 
 VO Dolsko ni spreminjal sklepov prejšnje izredne seje. 

Predsednik: 
Drago Sredenšek l.r. 

 
 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
VO Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica, 

Vinje 
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 
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