KRAJEVNA SKUPNOST
DOLE
e-mail: ksdole@gmail.com
Številka: 17-2019

Datum: 26.10. 2019
ZAPISNIK
5. redne seje KS Dole z dne 15.10. 2019

Prisotni člani: Urban Petrič, Marko Gantar, Tomaž Kavčič, Matjaž Govekar, Aleš Žakelj, Nina Gantar, Branko
Razložnik, Darko Gantar, Marko Govekar, Maruška Gnjezda
Pričetek seje: ob 19.30 uri.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. redne seje
2. Izdaja soglasja Rally Idrija 2019
3. Prošnja za prestavitev JP 630041 na predlog Urške Močnik
4. Poročilo o poteku aktivnosti posameznih investicij
5. Razno
Ad 1 – Pregled zapisnika
Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 2 – Izdaja soglasja Rally Idrija 2019
Sklep: Člani sveta krajevne skupnosti Dole se strinjamo z izvedbo Rally Idrija 2019. Želimo pa, da
organizator zagotovi in poskrbi za varnost udeležencev ob progi, kjer bo potekala dirka. Po zaključku dirke
pa pričakujemo, da se cestišče uredi v prvotno stanje (uredijo bankine, očisti cestišče, poberejo smeti…).
Dogovorili smo se tudi, da za ponudbo ob progi poskrbijo domača društva in gostinci.
Ad3 - Prošnja za prestavitev JP 630041 na predlog Urške Močnik
Sklep: Člani sveta krajevne skupnosti Dole menimo, da je prestavitev trase dela kategorizirane javne poti JP
630041 zaradi predvidene investicije-gradnja enostanovanjske stavbe, sprejemljiva. Ob tem pa zahtevamo:
-

Da se nova trasa uredi tako, da bo cesta prevozna v vsakem vremenu. Nova trasa naj se sanira
tako, da se vrh strmine zniža in vznožje nasuje z gramozom tako, da bo strmina vzpona sprejemljiva.
(Sedanja trasa je bila speljana prav zaradi tega, da se je zmanjšala strmina vzpona.) Javna pot mora
imeti primerno širino in urejeno odvodnjavanje.

-

Iz obstoječe trase ima Kunc Franc, Dole 25, služnostni dostop do njegovih parcel. V kolikor stranka
vztraja, da mu ta pravica ostane, mu je potrebno omogočiti.

-

Na spodnjem delu parcele (mejaš je Menard Dominik Jelični vrh 22) ni urejeno odvodnjavanje
meteorne vode. Potrebno se je dogovoriti in zadevo urediti tako, da se bo voda odvajala iz cestišča
javne poti.

-

Krajevna skupnost za prestavitev trase nima namenskih sredstev.
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Ad4 - Poročilo o poteku aktivnosti posameznih investicij
Predsednik Branko Razložnik predstavi potek posameznih investicij:
-

Vodovod Gore – Dole

Svet KS Dole se je v sedanji sestavi prizadeval, da naj bi bila sredstva, katera so krajani vlagali v investicijo
vodovoda Gore – Dole, vsaj v določeni višini povrnjena takratnim investitorjem. Na žalost smo od Občine
dobili negativen odgovor. Obljubljeno pa je, da naj bi resno pričeli s pridobivanjem dokumentacije okrog
ureditve vaškega jedra v Rebru, tako kot je bilo prvotno načrtovano.
Sklep: Svet KS Dole predlaga Občini Idrija, da prične s pripravo dokumentacije okrog ureditve
Vaškega jedra v Rebru.
-

Vodovod Jelični vrh

Z Občine Idrija smo dobili informacijo kako potekajo aktivnosti pri načrtovanju trase vodovoda Jelični vrh. In
sicer:
Trenutno je v izdelavi hidravlični izračun in izdelava IZP (idejna zasnova projekta).
- Izdelava IZP in pošiljanje vloge za projektne pogoje – rok za dokončanje 25.10.2019.
- Izdelava DGP (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) dokumentacije in pošiljanje
dokumentacije za izdajo mnenj – rok za dokončanje 25.11.2019.
- Izdelava in oddaja dokumentacije – rok izdelave 31.01.2020.
PZI (projekt za izvedbo) bo izdelan v roku treh mesecev od pridobitve gradbenega dovoljenja.
-

Mobilni signal Dole

V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za postavitev oddajnika mobilnega signala v Dolah.
Pričakovati je, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno tekom naslednjega leta.
-

Mobilni signal Tabor

Zaselek Tabor (Žabja vas) ni možno v celoti pokriti z oddajnikom kateri bo postavljen v Dolah. Zato bo
zaselek Tabor dobil svojo mini bazno postajo, katera bo pokrivala samo območje omenjenega zaselka.
Priprave za izvedbo tega projekta so že v teku. Pričakovati je, da bo čas za pridobivanje dokumentacije krajši
kot pa v Dolah. Obseg oddajnika je manjši, zato tudi manj potrebne dokumentacije.
-

Asfaltacije v letu 2020 iz naslova obvoza ob zaprtju Zale

Iz Občine smo dobili informacijo, da naj bi se sredstva 200.000 € (pridobljena od države ob zapori Zale)
porabila za sanacijo Triglavske ulice pri Likarci. Svetniki smo bili ogorčeni, saj je prav KS Dole najbolj
prizadeta glede varnosti, kadar je Zala zaprta. Največ Idrijčanov uporablja obvoz skozi KS Dole, občina pa
naj bi za to območje namenila najmanj namensko pridobljenih sredstev. Sprejet je bil sklep.
Sklep: Občina Idrija je dolžna, da namenska sredstva porabi za preplastitve med Trevnom in Rebrom
in odsek od Eržena do Kovačevega Rovta. Na teh mestih je asfaltna prevleka najslabša. Na določenih
mestih je potrebno urediti primerno širino. Za sanacijo Triglavske ulice pri Likarci pa naj se najprej
pripravi vso potrebno dokumentacijo, tako da se ne bo ponovil Kovačev Rovt.
-

Prednostna investicija

Občina je določila, da naj si vsaka KS izbere prednostno investicijo. Člani sveta smo bili soglasni, da se kot
prednostna investicija izvede sanacija lokalne ceste Zala - Jelični vrh – Rebro.
Sklep: Prednostna investicija v vrednosti 120 000 – 150 000€ naj se izvede sanacija in asvaltacija LC
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na relaciji Zala – Jelični vrh – Rebro. Investicija naj se izvede v letu 2020.
Ad5 – Razno
-

Marko Gantar pove, da je dobil predračun za 3 oglasne deske 4.000€.

Sklep: Za predračun za oglasne deske se vpraša še kakšnega ponudnika.
-

Urban Petrič poroča o igrah krajevnih skupnosti. Vsi smo mnenja, da je ideja super, vendar bi bilo
potrebno nekaj sprememb.

Sklep: Predlagamo, da bi se igre KS naenkrat odvijale samo v eni KS, da ne bi bilo tako razpršeno in bi bilo
mogoče več zanimanja in udeležbe.
-

Nina Gantar pove, da se je pri Rožici usula cesta ter, da je pri Erženu odneslo podporni zid.

Sklep: Branko se bo pozanimal in urgiral.
-

Marko Gantar je povedal, da je bil za delavnico Digitalni ABC velik odziv. Zainteresirani se bodo
morali še enkrat prijaviti na izobraževanja, ki bodo potekala od oktobra do marca.

-

Branko Razložnik je pojasnil, da je morala KS Dole iz lastnih sredstev poravnati del računa pri
sanaciji lokalne ceste v Rebru smer Jelični vrh. Račun bo poravnan v višini okrog 9.500€. Župan je
zatrdil, da bomo v naslednje letu 2020 dobili omenjena sredstva vrnjena. Nekateri svetniki so izrazili
začudenje, kako je možno, da se na LC Gore – Ledinsko Razpotje izvajajo dela v takem obsegu, na
odseku Rebro – Jelični vrh pa mora KS poravnati dobršen del računa, pa čeprav so izvršena dela v
neprimerno manjšem obsegu.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

zapisnikar
Maruška Gnjezda
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predsednik sveta KS Dole
Branko Razložnik
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