KRAJEVNA SKUPNOST
DOLE
e-mail: ksdole@gmail.com
Številka: 21-2019

Datum: 10.12. 2019
ZAPISNIK
6. redne seje KS Dole z dne 10.12. 2019

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje
2. Prepoved prometa vlačilcev skozi našo KS
3. Predstavitev plana investicij KS Dole podžupanu g. Kristjanu Brusu
4. Smernice za razvoj podeželja
5. Razno
Ad 1 – Pregled zapisnika
Na zapisnik 5. redne seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 2 – Prepoved prometa vlačilcev skozi našo KS
Sklep: Člani sveta krajevne skupnosti Dole se strinjamo s postavitvijo tabel za prepoved vlačilcev na
Veharšah, za Ravne, Jelični vrh in Gore. Dodatna tabla: DOVOLJENO ZA DOSTAVO.
Ali je možna postavitev table za prepoved vožnje za vlačilce in ostane cesta odprta za lokalno dostavo? To
naj se poizve na Občini Idrija ali na PP Idrija.
Ad3 – Predstavitev plana investicij KS Dole podžupanu g. Kristjanu Brusu
Sklep: Predsednik Branko Razložnik predstavi potek investicije:
-

vodovoda Jelični Vrh, povezava z Idrijo. Stvari se odvijajo po planu. Dela se na projektu določitve
lokacije, kjer bo stalo prečrpališče v Jeličnem vrhu.

-

Asfaltacija lokalne ceste ob zaprtju Zale v letu 2020. Sredstva v višini 200.000€ bi radi porabili za
sanacijo-izravnavo jaškov na cesti v Triglavski ulici. Triglavska ulica spada pod KS Idrija in ne pod
KS Dole. Cesta od Trevna do Rebra, sploh na odcepu Žabja vas, je potrebna širitev cestišča in
preplastitev ter odsek Eržen - Kovačev rovt je potrebena preplastitev, ker je asfalt uničen.

S strani župana je bila dana obljuba, da se ob vzpostavitvi vodovoda oz. povezave na Kovačevem rovtu
naredi preplastitev cestišča, ki je bilo poškodovano ob izkopavanju za izgradnjo vodovoda.
-

Prednostna investicija v KS DOLE: lokalna cesta ZALA-JELIČNI VRH-REBRO.

Cesta je v zelo slabem stanju, sanacija plazu ni bila uspešna. Naročen je bil geološki pregled pri g.
Janežu. Podžupan Kristjan Brus je obljubil, da naj bi se v prihajajočem letu uredilo z odkupi zemljišč ob

Zapisnik 6. seje

Stran 1

KRAJEVNA SKUPNOST
DOLE
e-mail: ksdole@gmail.com
Številka: 21-2019

Datum: 10.12. 2019

cesti na trasi Jesenko-Sedej. Izvedba del bo v letu 2021.
-

Vaško jedro: idejna zasnova je narejena. Reši se vaško jedro do Hamcave doline. Zapleta se pri
vzpostavitvi zveze z irskimi lastniki manjšega dela parcele. Problem je pri materialu in izgledu
razmejitvenega zidu. V zvezi s to temo naj se obrnemo na podžupana g.Brusa.

-

Javne poti: problem je nastal z ukinitvijo sredstev za vzdrževanje asfaltiranih javnih poti. Ni prav, da
ni denarja za sprotno, stalno vzdrževanje teh cest. V proračunu 2019/2020 ni bilo predstavljeno,
kako se delijo deleži za KS za vzdrževanje javnih poti. KS IDRIJA in KS SPODNJA IDRIJA dobita
več denarja za vzdrževanje poti po km, kot ostale KS med njimi tudi KS DOLE.

Sklep: Predlagamo, da se z januarskim rebalansom vskladi delitev sredstev za vse KS enako.
- Mobilni signal Dole
V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za postavitev oddajnika mobilnega signala v Dolah.
Pospešitev na Upravni enoti Idrija, ko bodo na Telekomu oddali vlogo. Za zaselek Tabor bodo še enkrat
naredili izmere moči signala, ko bodo postavili oddajnik v Dolah.
- Raskovec: zaprtje smetišča, odkup zemljišča. Izmera je bila izvedena že pred 4 leti, potreben je še odkup
od lastnikov zemljišč.
- JP Gore-Mikuš: Občina Idrija je dolžna preplastiti z novo asfaltno prevleko, saj je bila poškodovana ob
gradnji vodovoda.
- Sklep: NaObčini se preveri, kako je z odkupom zemljišč ob cestah za Raskovec in do Svetleta.
Ad4 – smernice za razvoj podeželja
Do 15.1. 2020 naj se na ICRA odda predloge. Do 10. 1. 2020 jih sprejema Nina Gantar in internetna stran
KS DOLE.
Lahko je to izobraževanje, seminarji, povezave s KS ZAVRATEC v zvezi z lokalno pridelavo hrane, koline...
Pospešitve turizma v naši KS.
Predlog_1: Predlogi naj se posredujejo na internetno stran KS DOLE.
Predlog_2: Spodbudi se projekt Sopotnik.
Predlog_3: Krajevna skupnost naj bo pravna oseba, tako da bodo vse KS v občini Idrija obravnavane
enakovredno.
Ad5 – Razno
-

Javna pot Gričer – Kočna. Problem odvodnjavanja, ko bodo prestavljali cesto, naj se zmenijo z
uporabnico, katero pot bo sploh uporabljala. To naj poda na Občino Idrija.

-

Tečaj računalništva. Potekal bo v drugi polovici januarja 2020, saj je sedaj organizator prezaseden.
Po 15. 12. 2019 se bo možno ponovno prijaviti. Izveden bo osnovni tečaj za spletno pošto in
uporabo interneta. Minimalno je potrebno zagotoviti 5 udeležencev, maksimalno do 12.

-

Tabla-oglasna deska. Cena za leseni del znaša cca 420€, 6 profilov 600€.

-

Sklep:
Table bi bile postavljene v Jeličnem vrhu, na Gorah pod lipo in v Dolah pri odcepu za lovsko kočo.
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Večerja:
Termin petek po novem letu: 10.1. ali 17.1. 2020
INFORMACIJA:
Ureja se arhiv KS DOLE, ki je bil v pisarni KS in na Gorah pri mrliški vežici. Vse to bo uredil novi zaposleni
na Arhivu v Idriji, g. Dejan Hvala.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

zapisnikar
Nina Gantar

____________________
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Predsednik sveta KS Dole
Branko Razložnik

____________________
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