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ZAPISNIK 1. SEJE VAŠKEGA ODBORA 

Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje 

 ki je bila 24. 4. 2019 ob 18. uri v Kulturnem domu Dolsko. 

 

Prisotni člani Vaškega odbora: Tomaž Grad, Tomaž Lunar, Matija Pustotnik, Jernej Rebolj, Igor Lapič in 

Nataša Rotar 

Ostali prisotni vabljeni: podžupanja ga. Nika Rovšek, g. Drago Sredenšek. 

Župan g. Željko Savič se je opravičil, ker je bil zadržan. 

 

D n e v n i   r e d: 

1. Poročilo predsednika VO preteklega obdobja, 

2. Poročilo o proračunu za leto 2019, 

3. Izvolitev predsednika in namestnika VO 

4. Predlogi in pobude. 

Z dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni. 

 

        AD1 

G. Drago Sredenšek, predsednik VO v preteklem obdobju, je podal poročilo . 

V preteklem mandatu je bilo 7 rednih in 3 izredne seje.  

Bilo je veliko aktivnosti glede pridobivanja prostorov za splošno zdravnico, ki trenutno deluje v vrtcu 

v Dolu. Iščejo se primerni prostori za delovanje ambulante splošne prakse. 

Zavzemali so se za gradnjo doma starejših občanov, vendar je za enkrat ostala samo želja zaradi več 

dejavnikov. 

Sanacija potoka Kamnica se bo izvajal postopoma po načrtu, ki je že pripravljen. 

Sanacija struge potoka v Vinjah bo potekala po fazah. 



Optično omrežje je dobilo 199 hiš v Vinjah. 

Išče se deponija za kosovne odpadke in zeleni rez. 

        AD2 

Podžupanja ga. Nika Rovšek je povedala, da se intenzivno dela na pripravi in sprejemu OPN (občinski 

prostorski načrt). Na podlagi proračuna je podala načrte za dela v naši vaški skupnosti: vodohram v 

Vinjah,dokončanje vaškega jedra v Dolskem, ureditev obračališča, postajališča in otroškega igrišča v 

Vinjah, ureditev pešpoti ob avtobusnih postajah . 

V začetku maja je bil objavljen razpis za referenta za komunalno infrastrukturo. 

       AD3 

Za predsednico je bila predlagana in izvoljena ga. Nataša Rotar, za podpredsednika pa Jernej Rebolj. 

       AD4 

Podpiramo ureditev kolesarskih poti v občini, za katere so sredstva na razpolago. 

Zaradi slabe vidljivosti pri vključevanju na glavno cesto pri Mercatorju predlagamo ustrezno rešitev. 

Prestavitev elektro omarice. 

Ureditev meteornih voda v Dolskem, Vinjah in Petelinjah. 

Možnost prestavitev visečih vodov v Vinjah v zemljo. 

Prenosi lastništva cest na občino. 

Označba nove asfaltne prevleke ceste Kamnica Vinje za kolesarje. 

Ugotavlja se, da ime vaška skupnost oziroma odbori niso pravilno definirani (slovar slovenskega 

knjižnega jezika). 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 

 

Zapisnik napisala Nataša Rotar        Predsednica VO Nataša Rotar 

           

 


