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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
VAŠKI ODBOR ZA NASELJA 
DOLSKO, OSREDKE, PETELINJE, KAMNICA, VINJE 
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 
e-pošta: obcina@dol.si 

 

ZAPISNIK 2. SEJE VAŠKEGA ODBORA 

Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje 

 ki je bila 4.7.2019 ob 19. uri v Kulturnem domu Dolsko. 

 

Prisotni člani Vaškega odbora: Jernej Rebolj, Tomaž Grad, Matija Pustotnik, Nataša Rotar 

Opravičeno odsotni: Tomaž Lunar, Igor Lapič 

Prisotni svetniki: Drago Sredenšek 

Opravičeno odsotni: Željko Savič, Nika Rovšek, Slađana Brodnik 

Seji sta prisostvovala tudi 2 občana. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje, 

2. Poškodba ceste ob neurju, 

3. Razno. 

AD1 

Na 1. seji VO smo obravnavali naslednje predloge : 

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

predstavitev konkretne lokacije poti. 

- Zaradi slabe vidljivosti pri vključevanju na glavno cesto pri Mercatorju predlagamo ustrezno 

rešitev npr. prestavitev elektro omarice ali kak drug smiselen ukrep. 

- Dajemo pobudo, da se čimprej uredijo viški  meteornih voda v  Dolskem, Vinjah in Petelinjah. 

- Predlagamo, da se ob sanaciji ceste zaradi izgradnje vodovodnega omrežja, prestavi nadzemne 

(viseče) vode v zemljo v Vinjah (glej sliko spodaj). 
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- Podpiramo idejo za prenosi lastništva cest na občino. 

- Predlagamo, da se nova asfaltna prevleka ceste Kamnica - Vinje označi za kolesarje oz. da se 

cestišče označi vsaj z belima črtama. 

 

 

AD2 

Stanovalci in uporabniki novo asfaltirane ceste v Vinjah 45f so že v juliju 2018 obvestili občino, da 

dvomijo o ustreznosti projektne dokumentacije nove ceste, saj so do tedaj že imeli kar nekaj slabih 

izkušenj in so opozarjali na problematiko (glej elektronski dopis z avgusta 2018, zadeva: Izvedba del 

na cesti Vinje 45f).  

Pol leta po končanih delih je zaradi neurja prišlo do poškodb cestišča (voda je odnesla tampon in 

prodrla pod asfaltno prevleko). 
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Predstavnik VO Jernej Rebolj si je ogledal situacijo na terenu, kjer so s sanacijo že pričeli. V prilogi 

zapisnika prilagamo fotografije s komentarji. 

 

Vaški odbor sprašuje: 

- Glede na to, da je cesta nova in da ni bila poceni nas zanima ali je sanacija končana, ali je sanacija 

narejena strokovno ali samo začasno? 

- Želimo in zahtevamo, da občinske strokovne službe ugotovijo in ocenijo ali so dela narejena brez 

nevarnosti ponovit-ve in nam podajo odgovor v najkrajšem možnem času. 

- Želimo tudi, da nam podajo razlog, zakaj je prišlo do poškodb (ali je bil slab nadzor, 

nestrokovnost ali vgrajen slab material)? 

AD3 

VO ima sedaj FB stran, na kateri sprejemamo pobude in predloge naših krajanov. Podane predloge 

bomo obravnavali.  

Na nekatera bomo odgovarjali sproti, bolj zahtevne pa bomo obravnavali na seji in se po potrebi 

obrnili po odgovore na občino. Najbolj perečim in aktualnim bomo namenili več pozornosti.  

Predlogi podani na seji: 

Tomaž Grad: 

- Je postavil vprašane glede količka na parkirnem mestu pred šolo, ki ovira parkiranje. →Prosimo 

za pojasnilo, čemu služi ta količek. 

- Predal je opozorilo občana glede zračnega voda med drevjem ob cesti in šolskim igriščem. Če je 

zračni vod pod napetostjo je nevarnost zaradi zaraščenosti, da pride do poškodbe. 

→Prosimo za pregled občinskih strokovnih služb na terenu in ustrezen odgovor. 

- Prosimo za podatek, ali je prometni znak pri gasilnem domu v Dolskem pravilno postavljen, ker 

smo mnenja, da je preveč na cesti. 
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Jernej Rebolj: 

- Zanima ga možnost pridobitve prostora na Železniški postaji v Lazah za varno kolesarnico. 

- Zanima ga, če je kak napredek glede šolske avtobusne postaje v Vinjah pri Gobočkarju? 

- Ali je narejen kak korak k izgradnji brvi za pohodnike po Vegovi poti na Agato v Dolskem? 

- Zanima ga, kako bo deloval t.i. občinski programski svet? 

- Zakaj VOKA skoraj vsak dan iz šole v Dolskem odvaža fekalno vodo? Preden se je preuredilo 

parkirišče, se je to zgodilo enkrat letno. Ali je šla prej fekalna, skupaj z meteorno, mimo greznice, 

sedaj pa obe nikamor in zastajajo velike količine? Je bilo kaj narejeno v smeri raziskovanja te 

problematike? 

Matija Pustotnik: 

- Pogodbeni vzdrževalec cest je prišel v Vinje, križišče proti Osredkom, s stroji, ki so puščali olje, na 

bagerjih so bile pokvarjene gosenice.  

- Predlaga temeljit pregledat prepustov v Vinjah - prioriteta pa je sanacija ovinka Vinje – Osredke. 

- Prav tako ga zanima možnost postavitve javne razsvetljave na tem območju.  

- Predlaga sanacijo obzidja na pokopališču v Vinjah. 

- Predlaga, da se v naselju Vinje obreže žive meje, ki segajo na območje cest. 

 

Vprašanja postavljena preko FB profila: 

- Postavitev klopi po vasi: 

o pri tabli na Vegovi poti v lipovem drevoredu, 

o na poti do trgovine pri modrem pločniku na Bokalovi parceli. 

 



5/5 

 
- podana je bila pobuda za ureditev igrišča pred vrtcem in šolo v Dolskem. 

- Krajana zanima, kdaj je v planu ureditev 2. faze vodovoda v Petelinjah in istočasno ureditev ceste 

ter ureditev obstoječega odvodnjavanja? 

- Občanko zanima, zakaj so otoki s smetnjaki locirani na lokacijah v neposredni bližini postajališča 

šolskega avtobusa ali otroškega igrišča (ravno v Dolskem je " najlepši primerek")? 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

 

Zapisnik napisala Nataša Rotar 

 

  

 

 

 

 

  

 


