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Zapisnik: 1 . seje vaškega odbora za območje vasi Laze dne 12.5.2015,
ob 19 uri v prostorih občine Dol pri Ljubljani. Prisotni člani vaškega odbora: Dušan Hribernik, Tone
Končar in pred. VO Laze Peter Uršič, ter s strani občine podžupanja Marija Zajec in župan Janez
Tekavc.
Člani VO Laze smo na sestanku opozorili predvsem na pereče komunalne probleme v naši vasi,
dotaknili pa smo se tudi nekaterih perečih zadev.
Povzetek:
-

Pri prepisu smernic, ki jih je je občina Dol poslala na HSE, je prišlo do napake v prepisu
usmeritev, ki jih je pripravila CI Laze. Prosili smo, da se smernice popravijo.

-

Člani VO Laze smo si enotni, da tudi ta vaški odbor v celoti podpira aktivnosti CI Laze glede
BP.

-

Člani vaškega odbora smo enotnega mnenja, da bi se z manjšimi vzdrževalnimi deli lahko
zmanjšal marsikateri večji strošek. Opozorili smo na problematiko čiščenja prebojev pod
cestami po celotni vasi, saj stoječa voda uničuje trdnost cest, ter povzroča plazenje terena,
zaradi prenasičenosti z vodo. S strani občinske uprave je bil izveden ogled in postopek izbire
izvajalca.

-

Prav tako smo v preteklosti občutili 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. Župan je
dejal, da bi bila obnova plazečega dela ceste, ki vodi po zgornjem delu naselja pod hribom,
prevelik finančni zalogaj. Zato bi bilo bolj smiselno ureditev ceste ob bivši deponiji
železniških pragov. Na tem projektu je že delal Lojze Žnidaršič, zato bo s tem projektom
nadaljeval.

-

Opozorili smo na praznjenje nanosa iz zadrževalnikov na vseh hudourniških potokih, ki se ne
izvaja redno.

-

Potok pri Lazah 36a poplavlja pri večjem pretoku, zaradi napake pri izvedbi. Priključek
potoka na obcestno kineto je nepravilno speljan. Strošek za popravilo bi bil za zanemarljiv.
Zadevo naj bi uredila Mojca Marinček.

-

Opozorili smo še na cesto od številke 32 do 38, ki je zaradi posedanja nevarna za vožnjo.

-

Križišče ob nivojskem prehodu čez železniško progo je nepregledno, vidno polje ovira tudi
objekt Slovenskih železnic. Člani VO Laze smo zahtevali, da se križišče z ustrezno uredi tako,
da bo zagotovljena vsaj minimalna prometna varnost na tej točki.

-

Člani VO Laze smo izrazili željo za nakup oz. namestitev »AED« defibrilatorja v prostore
čakalnice na železniški postaji v Lazah. Na tej lokaciji bi bil AED vseskozi dostopen. Zaradi
prisotnosti uslužbenca SŽ, pa tudi varovan. Župan bo dal pobudo na SŽ, da si stroške nakupa
razdelijo, ter da SŽ dovoli postavitev AED v prostor čakalnice

-

Problem predstavlja omejitev nosilnosti mostu na čez reko Savo na cesti Laze – Dolsko. S to
omejitvijo je drastično padla dostopnost krajev na desnem bregu Save za tovorni promet in s
tem prizadela in v nekaterih primerih celo preprečila gospodarsko dejavnost in oskrbo, ter
gradnjo od naselja Laze do Kresniških poljan in višje ležečih krajev ob tej cesti. V istem času
je tudi državo dohitel isti problem s številnimi dotrajanimi mostovi, ki pa ga je elegantno
rešila tako, da je na mostovih uvedla izmenični promet, ter s tem prisotnost ene kolone vozil
na mostu. SPV je že v prejšnjem mandatu podal predlog, da se na mostu čez Savo namesto
znakov, ki omejujejo nosilnost mostu, postavita znaka ki predpisujeta najmanjšo razdaljo med
tovornimi vozili ( 150 metrov) kolikor je dolžina mostu. Širina mostu je namreč preozka za
srečanje tovornih vozil. S tem se zagotovi prisotnost le enega tovornega vozila na mostu. Ta
način je uporabljan na mostu čez Savo v Kresnicah. Na lesenem mostu v Senožetih je za isto
prometno ureditvijo nosilnost mostu povečala iz 1,5 tone na 3,5 tone. V kolikor predlagane
prometne ureditve nebi rešile problema, smo prosili za boljši predlog.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisal: Peter Uršič
Predsednik Vaškega odbora
Peter Uršič

