KRAJEVNA SKUPNOST
DOLE
e-mail: ksdole gmail.com
Številka: 21- 2021

Datum: 9.11. 2021
ZAPISNIK
17. redne seje KS Dole z dne 4.11. 2021

Prisotni člani: Aleš Žakelj, Branko Razložnik, Nina Gantar, Tomaž Kavčič, Urban Petrič, Gantar
Darko, Marko Govekar, Matjaž Govekar, Maruška Gnjezda
Odsoten: Marko Gantar
Ostali prisotni: Dorica Gnjezda
Pričetek seje: ob 18.00 uri.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 16. seje
2. Informacijske table, poročilo o poteku naročila
3. Cene grobarin
4. Problematika o ločevanju odpadkov na pokopališču Gore
5. Razno
Ad 1 – Pregled zapisnika
K zapisniku 16. redne seje bomo pod 2. točko- Projekt Vaško jedro, dodali še:
- Ureditev kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 2 –Informacijske table, poročilo o poteku naročila
- K točki Označbe na zemljevidu – razgledni vrhovi - dodamo še Govekarjev vrh
- Prečrtamo Matjaževe kamre
- Sonjo in Mira Mohoriča bomo vprašali, če dodamo še njun vrt
Sklep: Povezali se bomo z Dejanom Hvala, da bi uredil vsebino za na table.
Z Markom Gantarjem se bomo dogovorili, če bo uredil tudi glede usmerjevalnih tabel.
Ad 3 – Cene grobarin
Občina Idrija je predlagala, da se cene grobarin povišajo za 100%
Trenutno veljavne cene so:
- Za enojni grob: 17,00 € ………….predlog 35,00 €
- Dvojni grob:
30,00 € ……….. predlog 70,00 €
- Otroški grob: 10,00 € ……….. predlog 20,59 €
To so cene brez DDVja
Sklep: S podražitvijo cene grobarin se strinjamo, vendar se nam zdi povišanje previsoko.
Naš predlog je 25€+DDV za enojni grob, za dvojni pa 34€+DDV in za otroški 15 € +DDV.
Ad 4 – Problematika o ločevanju odpadkov na pokopališču
Ko so se urejali grobovi pred praznikom Dneva mrtvih, smo opazili, da je na pokopališču prišlo do
neločevanja odpadkov. Komunala nam že eno leto zaračunava odvoz odpadkov. Da smo se
izognili visoki ceni, smo se odločili, da pričnemo z ločevanjem odpadkov. Zato smo veliki kontejner
namenili za biološke odpadke. Tu sodijo samo biološki odpadki, v našem primeru so samo rastline.
Vsakršna koli embalaža sodi med mešane odpadke, to je v mali kontejner. Tako imamo zabojnik za
mešane odpadke, zabojnik za biološke odpadke in zabojnik za sveče..
Sklep: Želimo, da smo pazljivi pri ločevanju odpadkov, zato pozivamo vse krajane in
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druge obiskovalce pokopališča, da se strogo ločuje, saj v nasprotnem primeru obremenjujemo
vzdrževalca pokopališča.
Ad 5 – Razno
- Glede optike se stvari premikajo, ni pa še uradnih informacij.
- Nina Gantar je opozorila, da se je podrla škarpa na LC relacija Gore 3 do Gore 5ce.
- Nina Gantar je opozorila na problem, ker niso urejeni smerokazi do turističnih znamenitosti
v naši KS.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
zapisnikar
Maruška Gnjezda

Predsednik sveta KS Dole
Branko Razložnik
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