SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
DOL PRI HRASTNIKU
Cesta VDV brigade 2
1431 DOL PRI HRASTNIKU
Datum: 23. 11. 2019

ZAPISNIK
7. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, katera je potekala 22. 11. 2019 ob 19.00 uri v prostorih
KS Dol pri Hrastniku.
Navzoči:
Marko Funkl, Timotej Funkel, Franc Romih, Tadej Logar, Anja Bantan, Urban Romih,
Damjan Pap in Sabina Klemen.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika 6. seje,
2. seznanitev z izvedenimi deli in planiranimi deli v KS s strani Občine Hrastnik,
3. pobude občanov (tudi ustne svetnikom) in
4. razno.
Ad.1
Navzoči smo prebrali zapisnik 6. seje in ni bilo podane nobene pripombe, zato je sprejet.
SKLEP 55:
Potrdi se zapisnik 6. seje KS Dol pri Hrastniku.

Ad. 2
Župan nas seznani z izvedenimi deli na območju KS Dol pri Hrastniku, člani sveta KS pa
dodamo še vprašanja za različna področja.
- zaključena izgradnja podružnične šole,
- v letu 2020 še ne bo rušenja objektov ob regionalni cesti. V tem letu naj bi se izvedli
vsi odkupi in izrisali projekti, v letu 2021 pa bi se pričelo z deli,
- po zaključku rekonstrukcije regionalne ceste se bo zgradil tudi nov dovoz do
spodnjega dela ceste – do blokov, Grče,…,
- po pridobitvi prostora zaradi rušenja hiš obstaja možnost izgradnje trgovskega centra,
- na Občini si želijo tudi, da bi se zgradil manjši stanovanjski objekt,
- v letu 2020 bo zaključena obnova kulturnega doma,
- v naslednjem tednu se bo odstranil kozolec ob domačiji Mirt,
- center Dola se bo obnavljal po zaključku rekonstrukcije ceste,
- v letu 2020 se načrtuje izgradnja pešpoti od Leše do Dola. Izvedla naj bi se
študentska delovna brigada,
- urejanje vodotokov ni bilo izvedeno, opozorjena je bila direkcija za vode, ki pa ni
odreagirala,
- ustavljena je sanacija plazu Zajc, ker država ni zagotovila denarja,
- potrebno urediti zemljišče in cesto do Holeškovih na Brnici,
- Občina Hrastnik in DU Dol se skupaj prijavlja na projekt LAS za nakup opreme v
kulturnem domu,

-

-

2020 naj bi se izvedla dolska noč v centru Dola. Ob tem bi se izvedla še otvoritev
gasilskega doma in kulturnega doma. Delo pri tem bi potekalo v soorganizaciji
gostincev in zainteresiranih društev,
na Kalu je čistilna naprava že nameščena, delovati prične v letu 2020. Prav tako se v
letu 2020 načrtuje zaključek izgradnje vodovoda na Kalu,
cesta v Grčo je zelo poškodovana in potrebna čimprejšnje ureditve. Potrebno je
izdelati načrt za rekonstrukcijo in jo urediti v letu 2020,
cesta proti Hribarniku – Partizanska cesta je v fazi izgradnje,
potrebna preplastitev ceste proti Ramšaku – Partizanska cesta zaradi spolzkega
asfalta
urediti odvodnjavanje in vozišče do hiše Gorenc na Partizanski cesti
za kraje kjer stanuje manj kot 2000 oseb ni možno pridobiti kohezijskih sredstev,
v parku pri šoli naj se namesti še kakšno igralo in pitnik za vodo,
ureditev vodotokov pri Velej, Zupan,…
postaviti luč med garažami pri blokih v smeri pokopališča,
zamakanje hiš pod Javorjem na Partizanski cesti,
plaz Klemen na Pot Hameršak Emila ni bil saniran v celoti, zato še vedno prihaja do
vdora vode v hišo,
težave pri dovozu do hiše Deželak za restavracijo Milena,
športno igrišče pri Dolanki se je zaradi novih dostopov zmanjšalo. Apeliramo, da se
poiščejo alternative in se igrišče uredi nazaj v primerne gabarite,
želimo prižig novoletne okrasitve 5.12.2019 ko se bo izvedlo miklavževanje,
glede predloga za postavitev drsališča smo ugotovili, da je strošek le tega okoli
17.000 EUR, nimamo pa še vseh odgovorov glede same organizacije,
v kulturnem domu se ne bo urejalo dvorane, samo menjava oken in ureditev hodnika
– strop in beljenje,

SKLEP 56:
V letu 2020 se izvede rekonstrukcija ceste v Grčo.

Ad. 3
Pobud krajanov v tem času nismo prejeli.
Ad. 4
Razpravo glede menjave na mestu predsednika KS prestavimo za naslednjič.

SKLEPI 7. SEJE SVETA KS DOL PRI HRASTNIKU
SKLEP 55:
Potrdi se zapisnik 5. seje KS Dol pri Hrastniku.
SKLEP 56:
V letu 2020 se izvede rekonstrukcija ceste v Grčo.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Timotej Funkel

Predsednik Sveta KS Dol pri Hrastniku
Timotej Funkel

