VAŠKI ODBOR LAZE
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Zapisnik
1 . seje vaškega odbora za območje vasi Laze dne 23.4.2019, ob 20.00 uri pri Hriberniku,
Laze 25 b.
Prisotni člani vaškega odbora: Dušan Hribernik, Slavko Marič in Peter Uršič.
Dnevni red:
1. Formiranje vaškega odbora
2. Komunalna problematika
3. So kreiranje življenja v Lazah

Ad. 1.)
Za predsednika vaškega odbora je bil soglasno izvoljen Peter Uršič za podpredsednika Dušan
Hribernik.

Ad. 2.)
Člani vaškega odbora smo enotnega mnenja, da bi se z manjšimi vzdrževalnimi deli lahko
zmanjšal marsikateri večji strošek.
Prav tako smo v preteklosti občutili marsikatero nepremišljenost in slabo gospodarjenje
občine. Ena izmed napak s prodajo občinske parcele, kjer je potekala intervencijska cesta. Le
ta je služila kot pešpot do železniške postaje, ter kot dovoz, saj je zgornja cesta v slabšem
stanju.
Nujna vzdrževalna in sanacijska dela na območju vasi Laze:

Del vasi nad železniško postajo;
Železniški prehod in povezovalna intervencijska pot:
Križišče ob nivojskem prehodu čez železniško progo je nepregledno, vidno polje ovira tudi
objekt Slovenskih železnic;

Ureditev interventne poti, ki bi se uporabila v primeru izrednega dogodka na
nivojskem prehodu ali v primeru poplave saj je spodnji del pri »krivem« mostu pod
vodo;

-

Plazenje bankine nad Lemuti na zgornjem delu vasi. Ureditev poti in ceste ob bivši
deponiji železniških s povezavo na zgornjo cesto je nujna;

-

Ureditev pešpoti kot povezava z železniško postajo, pot je v lasti občine in ni
vzdrževana. Geodetske izmere poti so bile že narejene. Pešpot bi uporabljali pohodniki
proti Jančam in prebivalci zgornjega dela vasi, ki sedaj hodijo čez privatna zemljišča;

-

Redno praznjenje nanosa iz zadrževalnikov na vseh hudourniških potokih;

-

Cesta od železniškega prehoda, nad Nolimali, …: sanacija odvodnjavanja – zamašeni
odtoki. Voda namesto po ceveh pronica - teče pod cesto. V preteklosti so čiščenje
propustov opravljali naši gasilci. Stanje se je izboljšalo. Potrebno je pa redno čiščenje
odtokov – jaškov;

-

Umiritev prometa na spodnji cesti v Lazah, ne da bi se uporabile grbine.
Ureditev križišča pri savskem mostu. Po našem mnenju prihaja do prometnih nezgod
zaradi »nejasnih« označb v križišču. ;

Del vasi od gasilskega doma;
-

Ureditev vodovodnega omrežja od številke 32 do 38.

-

Cesta proti Jančam, neprimerno odvodnjavanje pri Mlakar Ivanu. Meteorna voda se iz
cestnega jaška izliva po brežini v hišo Bokal Ane.

SKLEP:
Člani VO Laze od Občine Dol pričakujemo, da bo delovala kot dober gospodar, ter z
manjšimi investicijskimi stroški preprečila veliko večje. Predlagamo da občina
pričete projekte nadaljuje in tudi dokonča v doglednem času:
- Križišče nivojski prehod;
- Povezovalna – interventna pot proti gasilskemu domu;
- Obvozna pot v zgornjem delu vasi;
- Pešpot do postaje;
- Nadaljevanje sanacije mostu čez reko Savo!
- …
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi.

Ad. 3.)
Člani VO Laze smo enotnega mnenja, da bomo aktivno pomagali so kreirati življenje v naši
lepi vasi. Poleg urejanja komunalne problematike v sodelovanju z občino Dol pri Ljubljani,
bomo veliko časa in energije posvetili našim sovaščanom.
Plan naših aktivnosti:
-

Udeležba na čistilni akciji;
Urejanje in vzdrževanje parka pri železniški postaji;
Organizirali bomo piknik Lažanov konec avgusta;
Obiskali bomo ob rojstnem dnevu vaščane nad 85 let starosti;
Obiskali bomo družino vsakega novorojenčka v naši vasi;
Postavili bomo vaško novoletno jelko;
…

Zapisal: Peter Uršič

