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ZAPISNIK
2. redne seje Vaškega odbora za območje naselja Senožeti, ki je potekala dne 30.09.2015.
PRISOTNI:
Člani Vaškega odbora:
Majda Železnik, Tomo Dukarič, Gregor Pirc, Franc Jaklič
Ostali prisotni (vabljeni): Škarja Branko
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Zaprtje mostu Senožeti-Jevnica
2. Delovanje kulturnih društev
3. Komunalna problematika
AD – 1
Dnevne migracije iz Senožet potekajo v treh smereh. Takoj za glavno povezavo po regionalki
proti Dolskem je po številu uporabnikov most Senožeti-Jevnica (nekaj ljudi se vozi tudi proti
Litiji). Most je naravna povezava z železniško postajo Jevnica, enoto vrtca Jurček in Športnim
parkom Jevnica .
Zaprtje mostu je povzročilo velike težave mnogim Senožečanom. Več kot 20 staršev
manjših otrok je primoranih voziti svoje otroke v vrtec v Jevnico, saj Občina Dol ni poskrbela
za varstvo otrok v domačem kraju. Pot do vrtca se jim je podaljšala za več kot 10 kilometrov
v eno smer, kar pomeni, da jih dnevno čaka več kot 40 kilometrov vožnje.
Številni Senožečani, predvsem tisti, ki živijo na vzhodnem in zahodnem robu vasi, so se
vozili z avtomobilom do železniške postaje v Jevnici in nato z vlakom proti Ljubljani oziroma
Litiji. Odkar je most zaprt se praviloma vozijo z avtom kar do službe oziroma šole, kar seveda
ni v duhu vzpodbujanja uporabe javnega prometa.
Nogometni klub Jevnica ima cca. polovico članov iz Senožet. V lepem vremenu se res da
na trening ali tekmo peš ali s kolesom, v slabem pa starši v glavnem pripeljejo svoje otroke z
avtom.
Ne nazadnje se je že v parih dneh pokazala še ena negativna posledica zaprtega mostu.
Krepko je upadel promet v trgovini in Rondo baru. Verjetno pa bo čas pokazal še na kaj, za
kar trenutno nismo informirani (most so uporabljala tudi intervencijska vozila).

Iz naštetega se jasno vidi, da je most, prevozen tudi za avtomobile, vitalnega pomena za
našo vas. Glede na mačehovski odnos občinske uprave do Senožet nasploh smo upravičeno v
skrbeh. Zato na g. župana naslavljamo naslednja vprašanja:

1. Do kdaj bo most zaprt?
2. Kaj nameravata občini Dol in Litija v smislu kratkoročne sanacije?
3. Kako se bo problem povezave Senožet in Jevnice reševal dolgoročno?
Za čimpejšnje odgovore se vam v naprej zahvaljujemo.

AD - 2
Vaški odbor naslavlja na g. župana prošnjo, da kulturnemu in turističnemu društvu Senožeti
zagotovi javni prostor v Senožetih za izvajanje društvenih dejavnosti in javnih prireditev.
Zadeva je akutna, zato prosimo za takojšnjo rešitev.

AD – 3
Večina problemov, na katera smo že večkrat opozorili, v zvezi s komunalno ureditvijo kraja,
še vedno ni rešenih. Od župana ponovno zahtevamo:
1. Izgradnjo varne peš poti od bencinskega servisa Agip do konca prvih Senožeti in od
krožišča v Senožetih do druge avtobusne postaje pri Janezu. Otroci hodijo na avtobus po
regionalni cesti, na kateri se odvija promet z 90 in več kilometri na uro.
2. Ureditev varnih prehodov za pešce na avtobusnih postajah Senožeti 1 in Senožeti 2.
3. Redno vzdrževanje športne ploščadi in otroškega igrišča. Uporabniki igrišča opozarjajo na
zanemarjenost trate, nereden odvoz smeti in poškodovana igrala.
4. Vzdrževanje lokalnih cest (zagotovitev svetlega profila - obrez drevesnih vej) in čiščenje
obcestnih jarkov in prepustov.
5. Ureditev vodotokov Stajski graben in Močilnik.
Za hitro in pozitivno ukrepanje v zvezi z našimi zahtevami se vam zahvaljujemo in vas lepo
pozdravljamo.

Zapisal predsednik Vaškega odbora Senožeti: Franc Jaklič

