KRAJEVNA SKUPNOST
DOLE
e-mail: ksdole@gmail.com
Številka: 8-2020

Datum: 18.6. 2020

ZAPISNIK
9. redne seje KS Dole z dne 10.6. 2020
Prisotni člani: Urban Petrič, Marko Gantar, Aleš Žakelj, Branko Razložnik, Marko Govekar, Matjaž
Govekar, Nina Gantar, Darko Gantar in Maruška Gnjezda
Ostali prisotni: občinska svetnica Dorica Gnjezda, občinski svetnik in podžupan Kristjan Brus, Dejan
Hvala-arhiv
Odsotni člani: Tomaž Kavčič
Pričetek seje: ob 19.30 uri.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o dogodkih v KS Dole v času epidemije Korona virus
3. Prenos dokumentacije KS Dole v Arhiv Idrija
4. Investicije
5. Razno
Ad 1 – Pregled zapisnika
Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 3 – Prenos dokumentacije KS Dole v Arhiv Idrija
Nadaljevali smo s 3.točko dnevnega reda. G. Dejan Hvala nam je predstavil delo ustvarjalcev
arhiva. Povedal je, da je dokumente, ki so bili shranjeni v mrliški vežici in še prej v Zadružnem
domu, pregledal in izluščil vse kar je namenjeno za v arhiv. Iz pisarne KS Dole je bila v arhiv
prenesena celotna dokumentacija projekta Vodovod Gore-Dole. 10m dokumentov je ostalo za
uničenje. G. Dejan poziva, naj tudi druga društva oddajo v arhiv dokumentacijo, ki je starejša od
30 let.
Ad2 – Poročilo o dogodkih v KS Dole v času epidemije Korona virus
Predsednik Branko je povedal, da je bil ves čas epidemije v stiku s Karitasom, če bi kdo potreboval
kakršno koli pomoč. V naši KS ni bilo nobenih zapletov in težav. Predstavniki KS smo dvakrat delili
maske.
Ad4 – Investicije
- Mobilni signal Dole
Gradbeno dovoljenje je izdano, ni pa še pravnomočno. Po zagotovilih predstavnikov Telekoma naj
bi bila tudi gradbena dela končana do novega leta. Potem bo potrebno ponovno preveriti signal v
Žabji vasi. V kolikor se pokaže da signala ni, bo potrebno rešiti s signalom tudi ta zaselek.
- Vodovod Jelični vrh
Projekt za izvedbo (PZI) je izdelan. Čaka se še mnenje ARSO. Pričelo se bo z sklepanje služnostnih
pogodb. V naslednjem proračunu se pričakuje sredstva, tako da bi se gradnja pričela.
- Vaško jedro
Soglasja z Irci so urejena. Potrebno bo še enkrat s projektantom pregledat projekt.
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- Ceste
Po sklepu sveta KS Dole je LC v Jeličnem vrhu prioritetna investicija. Z lastniki je potrebno urediti
lastništvo, odkupi zemljišč. V naslednjem letu naj bi po zagotovilih podžupana g. Kristjana pričeli z
rekonstrukcijo.
- Javna pot Gore-Mikuš
Dolžnost občine je, da se preplasti asfalt. Obljubljeno je bilo že do konca leta 2019, pa še vedno ni.
Udor cestišča na javnih poteh v Jeličnem vrhu
Udora ceste sta na relaciji Pustota – Ferjanc in Pustota – Kališe.
Podžupan g. Kristjan se bo pozanimal pri ga. Bojani Oblak, kako je s sanacijo omenjenega
problema. Predhodno si je omenjene probleme ogledal že g. Aleš Lapajne.
- Javna pot Raskovec
Podžupan g. Kristjan je predlagal, da moramo to investicijo uvrstiti v proračun kot investicijo ob
zapiranju odlagališča Raskovec.
LC Likarca – Rebro
Ko se je izvajala povezava vodovoda Eržen – Kovačev rovt –Felko, je nam bilo zagotovljeno, da bo
na tem odseku narejena tudi nova asfaltna prevleka.
Sprašujemo tudi, kdaj bodo izvedena dela v vrednosti 200.000,00€ kot asfaltna prevleka. Ta
sredstva so nam bila zagotovljena zaradi obvoza ob zaprtju Zale.
To so obljube Občine Idrija za katere upamo, da ne bodo ostale samo obljube, ampak
da bodo dela tudi realizirana.
Ad5 – Razno
- Marko Gantar pove, da so oglasne table že narejene. Potrebno je določit še lokacijo na
Gorah.
- Glede informacijskih tabel se bo potrebno pozanimati in vztrajati, da se namestijo, saj so
bila izdelana že v prejšnjem mandatu.
- Nina Gantar predlaga ureditev avtobusne postaje v Žabji vasi.
- Čistilna akcija je prestavljena na naslednjo pomlad.
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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