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

ZAPISNIK
1. redne seje Vaškega odbora za območje naselja Senožeti, ki je potekala dne 24. 04. 2019,
ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Senožeti.

PRISOTNI:
Člani vaškega odbora:
Železnik Majda, Rumič Helena, Bakovnik Simona, Tkalec Tara
Ostali prisotni (vabljeni): Pirc Gregor, Savič Željko
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednice in namestnice predsednice vaškega odbora
Pregled dela vaškega odbora v prejšnjem mandatu
Potrebe vasi Senožeti v prihodnjem obdobju
Razno

AD – 1
Za predsednico vaškega odbora Senožeti je bila predlagana Helena Rumič, za namestnico
predsednice Simona Bakovnik in za zapisnico Tara Tkalec. Predlog je bil soglasno sprejet.

AD – 2
Člani vaškega odbora so v prejšnjem mandatu največ moči usmerili v reševanje problematike
predšolskega varstva otrok, z možnostjo ukinitve podružnične šole Senožeti in pa izgradnjo
pločnika ob magistralni cesti Ljubljana-Litija. 18.05.2017 je bil s strani vaškega odbora tudi
podan predlog dopolnitve pri urejanju cestišča v Senožetih.

AD – 3
Župan Željko Savič nam je predstavil aktualno dogajanje v občini Dol pri Ljubljani in načrt za
Senožeti. Trenutno je v Senožetih aktualna prenova javne poti JP 569611 in sicer cestnega
odseka od št. 41c do št 45. Na tem delu so posedki od 15cm do 25 cm, kar otežuje promet
osebnih vozil. V jeseni pa naj bi se začela gradnja dolgo pričakovanega pločnika na Zasavski
cesti ob naselju Senožeti.

V prihodnjem obdobju vaški odbor Senožeti opaža naslednje potrebe vasi Senožeti:
1. Dokončanje izgradnje pločnika ob magistralni cesti Ljubljana – Litija
2. Nakup zemljišča za izgradnjo večnamenskih prostorov za športno in kulturno
dejavnost v Senožetih
3. Zagotovitev večnamenskega prostora za medgeneracijska srečanja in dnevnega
varstva starejših
4. Ureditev čiščenja meteornih voda
5. Čiščenje peskolovov
6. Dograditev javne razsvetljave na delih vasi, kjer še manjka
7. Obnova dotrajanih cest
8. Asfaltiranje makadamskih cest
9. Izgradnja polnilnice za električne avtomobile
10. Uvedba vsaj prve triade PŠ Senožeti

AD – 4
Pod razno smo se pogovarjali o spremembah in obnovah, ki jih naša vas potrebuje in v katere
bi poskusili vključili tudi Športno društvo Senožeti in vaščane.
Predlagamo še naslednje potrebne obnove:
1. Obnovo tribune in otroških igral ter vzdrževanje igrišča
2. Zamenjavo odra v gasilskem domu
3. Razširitev mostička čez Stajski most

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisnik zapisala
Tara Tkalec

Senožeti, 26. 04. 2019

Predsednik Vaškega odbor
Helena Rumič

