
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

4. redne seje Vaškega odbora za območje naselja Senožeti, ki  je potekala dne 28. 09. 2020, 

ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Senožeti. 

 

 

PRISOTNI: 

 

Člani vaškega odbora:  

Helena Rumič, Simona Bakovnik, Majda Železnik   

Ostali prisotni (vabljeni): Gregor Pirc 

 

S strani občine ni bilo nobenega udeleženca kljub temu, da je bilo vabilo posredno tudi 

županu. 

 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 3. redne seje 

2. Pregled odgovorov Občinske uprave  

3. Participativni proračun za leto 2020-predlogi  

4. Razno 

 

 

 

AD – 1 

 

Zapisnika 3. redne seje je bil soglasno sprejet. 

  

 

AD – 2 

 

Pri pregledu realizacije  planov smo ugotovili, da so na komunalnem delu v teku le dela, ki se 

nanašajo na rekonstrukcijo  zasavske ceste in vezana na njih. Vezano na Participativni 

proračun za leto 2020, pa v gasilskem domu potekajo dela na prenovi dvorane. 

 

AD – 3 

 

Obravnavali smo predloge za proračun za leto 2021. in predloge za participativni proračun za 

leto 2021 ki so sledeči:.  

1. V proračun za leto 2021 se za področje vasi Senožeti vključi: 

 

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  

 



- Razširitev  prostorov POŠ Senožeti za potrebe šolstva in otroškega varstva, da 

bo omogočeno vsem otrokom iz šolskega okoliša Senožeti obiskovati pouk v 

svojem okolišu. 

- Odkup parcele neposredno ob asfaltni ploščadi na kateri bi se lahko zagotovili 

pokriti prostori za društvene in športne dejavnosti.  

- Asfaltiranje makadamskih odsekov cest v vasi 

- Izgradnja manjkajoče javne razsvetljave v vasi 

-  Postavitev obvestilnih tabel, ki bodo označevale začetek in konec naselja 

Senožeti in hišne številke na posameznem odseku znotraj naselja Senožeti 

- Obnovite otroškega igrišča-zamenjava igral 

 

2. V participativni proračun za leto 2021 se vključi: 

-  Postavitev pomožnega objekta za shranjevanje športnih in drugih rekvizitov na 

južnem delu asfaltne ploščadi, ki jih za svoje delovanje potrebujejo društva v 

Senožetih. 

 

AD – 4 

 

Pod to točko  je bila obravnavana komunalna in druga problematika vasi Senožeti in 

problematika društev, ki delujejo v vasi Senožeti, ki pa za svoje delovanje v vasi nimajo niti 

enega zaprtega  prostora. Po razpravi so bili sprejeti sledeči zaključki: 

 

1. Občina mora v vasi Senožeti zagotoviti vsaj minimalne prostorske pogoje za 

delovanje:  

- Turističnega društva Senožeti 

- Aktiva žena Klas Senožeti 

- Tamburaškega orkestra Senožeti 

- Kulturnega društva Senožeti 

- Pevskega zbora Senožeti 

- Športnega društva Senožeti  

 

2. Na podružnični šoli v Senožetih je potrebno zagotoviti prostore, da bodo v njej 

imeli možnost šolanja vsi otroci iz vasi Senožeti.  

Letos se je v prvi razred  vpisalo 26 učencev, podobne številke so tudi za prihodnja 

leta, zaradi neprimernih in premajhnih prostorov pa šolo v Senožetih v prvem 

razredu lahko obiskuje le 9 učencev. 

 

3. V sklopu podružnične šole ali ločeno je potrebno zagotoviti primerno povečanje 

prostorov za otroško varstvo, po naši oceni vsaj za dveh enot. 

 

4. Še enkrat opozarjamo, da je v sklopu rekonstrukcije zasavske ceste potrebno 

urediti levo zavijalni pas na odcep ceste gledano iz smeri Ljubljane, ki se od 

magistralne ceste odcepi pred krožiščem in vodi proti šoli.  

      Zahtevo utemeljujemo s tem, da je to najbolj obremenjeni odcep, na celotni trasi  

      rekonstrukcije zasavske ceste  po katerem poteka tudi ves medkrajevni promet za  

      krajane Velike vasi, Zaloga, Prekra, ki se nahajajo v občini Moravče, delno pa tudi  

      krajane Križevske vasi.  

 

Pri tem moramo opozoriti, da preusmeritev prometa preko krožišča mimo trgovine  

 proti šoli ni primerna iz sledečih razlogov: 



- Cestišče ni primerno grajeno in je preozko za dvosmerni promet, predvsem pa 

tovorni promet, in kot taka ni primerno za prevzem povečanja ferkvence, 

prometa, ki bi lahko vključevala tudi medkrajevni in tovorni promet.   

- Cestišče je ob enem tudi šolska pot, za učence, ki uporabljajo avtobusni ali 

železniški prevoz, ki nima urejenega pločnika. Prav tako zaradi omejitve s 

prostorom in objektov ob njem ni možna širitev.  

Z preusmeritvijo prometa na ta odsek bi se hudo povečala prometna ogroženost 

šolajočih otrok.  

- Cestišče ni primerno zgrajeno in utrjeno za sprejem povečane obremenitve 

medkrajevnega in tovornega prometa. 

 

Župana in občinsko upravo ter za to pristojne institucije naprošamo, da naredijo vse, da 

se za navedeni odsek ustrezno uredi levo zavijalni pas, ki je pri pripravi osnovnega 

projekta rekonstrukcije zasavske ceste  nam iz nerazumljivega razloga izpadel. 

 

5. Očistiti je potrebno zaraslo strugo  Stajskega potoka na katerem sta tudi dve lovilni 

pregradi, ki kljub opozarjanju že več let nista bili očiščeni. Zaradi trenutno 

zasutega vodotoka, bo ob večjem nalivu prišlo do poplave cca 10 stanovanjskih 

objektov. 

6. Očistiti je potrebno zasuti del struge potoka Močilnik, na odseku pri stanovanjskih 

hišah št.  41a, 41b…. sicer bo zaradi zasutja struge zopet prišlo do poplave 7 

stanovanjskih objektov. 

7. Odkopati del nasutja na asfaltno cestišče, med hišnimi številkami Senožeti 38 in 

Senožeti 40, ki je zaradi nevzdrževanja v zadnjih letih zasuto z zemljo v širini cca 

1m. 

8. Očistiti in poglobiti obcestne jarke in urediti cestno  odvodnjavanje  po celi vasi. 

9.  Očistiti stekla luči javne razsvetljave, ki so zaradi slabe tesnitve in vremenskih 

vplivov močno zamazana. 

10. Zagotoviti prostore za dnevno varstvo in medgeneracijsko srečevanje starejših 

krajanov. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala  Predsednik Vaškega odbora  

Majda Železnik    Helena Rumič 

 

 

 

 

 

 

Senožeti,  29. 09. 2020 


