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Vaški odbor Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje  
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Zadeva: Odgovori na vprašanja iz zapisnika 1. in 2. seje  

 

Spoštovani! 

 

Najprej se vam želimo na občini opravičiti zaradi dolgega čakanja na odgovore na vaša 

vprašanja, predloge in pobude, ki so bile podane na zapisnik 1. in 2. seje vaškega odbora. V 

prihodnje si bomo prizadevali, da bodo odgovori posredovani v razumnem roku.  

 

V nadaljevanju vam sporočamo, da  

- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog osvežitve fasade in 

obnovitev napisa in freske na gasilskem domu Klopce; 

- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog postavitve avtobusne 

postaje v Vinjah; 

- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog ureditve sprehajalne poti 

v Dolskem in Petelinjah. V okviru tega bo posodobljena in dodatno urejena Vegova 

pot ter urejena krožna pot med Dolskim in Petelinjami (čiščenje tabel, postavitev 

košev za pasje iztrebke, postavitev lesenega mostička, klopi, propusta, označevalnih 

tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi); 

- ima občina tudi v predlogu proračuna za leto 2020 predvidena sredstva za odkup 

zemljišč, ki so v prvi vrsti namenjena urejanju občinskega lastništva na javnih cestah. 

Urejanje poteka sukcesivno in postopoma, saj gre za dolgoročni projekt; 

- projekt umeščanja povezanosti kolesarskih poti z Mestno občino Ljubljano in drugimi 

sosednjimi občinami (v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 

regije) v tej finančni perspektivi 2013 - 2020 ni izvedljivo, saj občina v preteklem 

mandatu ni izrazila interesa po umeščanju tovrstnih projektov v naš prostor. Občina si 

bo v novi finančni perspektivi 2021-2027 prizadevala za vzpostavitev kolesarske 

povezave z glavnim mestom in ostalimi sosednjimi občinami;   

- se problem viška meteornih voda ureja postopoma. Tako je v proračunu za leto 2020 

v novih Vinjah (pri mostu čez Kamnico) predvidena rekonstrukcija dela ceste in 

ureditev meteorne vode z iztokom v Kamnico ter ureditvijo propusta mostu. Prav tako 
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se bo v okviru projekta rekonstrukcije vodovoda z gradnjo pločnika v Dolskem  

vzporedno urejala tudi problematika odvajanja meteornih voda. 

- bo željo po označitvi nove asfaltne prevleke ceste med Kamnico in Vinjami 

obravnaval Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.    

- Sanacija nove ceste pri stanovanjski hiši 45f je bila izvedena na stroške občine, saj 

so bila dela izvedena skladno s projektom. Krivda ni bila na strani izvajalca.   

- Slovenske železnice že izvajajo projekt postavitev kolesarnic ob najbolj frekventnih 

železniških postajah. Na sestanku so nam predstavniki Slovenskim železnic 

zagotovili, da je postavitev kolesarnice v Lazah v planu v drugi fazi, torej v letu 2020; 

- V okviru LAS projekta bo občina v letu 2020 izvedla prenovo otroških igral pred POŠ 

Dolsko, čakamo še na odobritev projekta; 

- 2.faza izgradnje vodovoda v Petelinjah je v fazi izvajanja. Asfaltiranje ceste se bo 

izvedlo v spomladanskem času; 

- Občina je sprejela odločitev, da bo na lokacijah, kjer prihaja do nevestnega  

odlaganja odpadkov, umaknila zabojnik za embalažo, torej tudi pred otroškim 

igriščem v Dolskem.  

 

V novem letu vam želim veliko sreče in zdravja! 

 

 

  mag. Rok Prevc 

 v.d. direktorja občinske uprave 

 

 


