SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
DOL PRI HRASTNIKU
Cesta VDV brigade 2
1431 Dol pri Hrastniku

Datum: 23. 3. 2015

ZAPISNIK
4. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 23. 3. 2015 ob 16.00 uri v prostorih KS Dol
pri Hrastniku. Ob 17. uri se je seja razširila na sestanek s poslancema Vojko Šergan in Ivanom
Hršakom ter občinskimi svetniki z območja Dola.
Prisotni:
Timotej Funkel, Jože Buden, Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap, Janez Košir in Jani
Medvešek.
Ob 17. uri so se pridružili poslanca Vojka Šergan in Ivan Hršak ter občinski svetniki Vesna
Planinc, Valter Moljk, Dare Planinc, Vojka Povše, Anita Kozole, Rosanda Kladnik.

Dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti članov sveta
2. Potrditev zapisnika 3. seje, z dne 7. 1. 2015
3. Pregled realizacije sklepov in tekoče zadeve
4. Pobude in vprašanja
5. Srečanje s poslancema in občinskimi svetniki
Ad. 1
Ugotovitev navzočnosti članov sveta.
Navzočih je bilo 6 od 7 članov Sveta KS Dol pri Hrastniku.
SKLEP 1: Sklepčnost je zagotovljena, zato lahko nadaljujemo s sejo.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 2. seje, z dne 7. 1. 2015
Pripomb na zapisnik ni bilo. Svet je soglasno s 6 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 2. seje, z dne 7. 1. 2015.
Ad. 3
Pregled realizacije sklepov in tekoče zadeve

Člani sveta so izrazili zadovoljstvo s prenovljenimi prostori KS Dol in ugotavljajo, da bo delo
lahko potekalo še bolj učinkovito.
Predsednica sveta Nataša Kreže je članom prenesla pozitivne vtise in zadovoljstvo krajanov s
prireditvijo Pokop Pusta. Člani so se strinjali, da je bila odločitev o obuditvi tradicije pravilna
in so sklenili, da bodo prireditev izpeljali tudi v prihodnjem letu.
Nataša Kreže je člane seznanila s sestankom na občini glede postavitve novih igral,
namestitve urbane opreme in ureditve zelenice v središču Dola ter ogledom na terenu, ki so se
ga udeležili tudi nekateri drugi člani Sveta KS Dol. Sklenjeno je bilo, da se aktivnosti urejanja
začnejo v najkrajšem možnem času.
Timotej Funkel je poročal, da se je udeležil ogleda odseka ceste Javoršek-Urlep, ki je
predviden za obnovo. Povedal je, da je bilo sklenjeno, da projektant oceni višino stroškov
predvidenega posega.
Predsednica Nataša Kreže je poročala, da se je udeležila občnih zborov številnih društev na
območju naše KS in pojasnila, da na vseh občnih zborih zaradi številnih obveznosti žal nismo
mogli zagotoviti predstavnika KS.
Nataša Kreže je poročala, da smo prejeli nekaj prošenj za urejanje cest in poti, ki se nanašajo
predvsem na zagotovitev peska za utrjevanje: prošnje so naslovili Ravnikar, Skok, Borovšak,
Gorenc. Pojasnila je, da je prošnje posredovala pristojnim na občini Hrastnik, ki so zagotovili,
da bodo zadeve preverili in uredili.
G. Šurina je na nas naslovil poizvedbo, kdo ima v lasti del zemljišča na Partizanski cesti in če
je to zemljišče KS dala komu v upravljanje. Nataša Kreže je povedala, da se je o zadevi
pozanimala na občini, kjer je izvedela, da ima omenjen del zemljišča v najemu g. Frankovič.
Predsednica je spomnila, da je občina objavila razpis za občinske nagrajence. Člani sveta so
ugotovili, da nimajo predloga za kandidate za občinsko priznanje.
Glede razpisa za priznanje Zaslužni krajan (KS Dol) so se člani strinjali, da ga objavijo do
konca meseca in ga pošljejo tudi na vsa društva in organizacije ter objavijo na spletni strani
občine Hrastnik. Rok za oddajo predlogov je 16. maj. Člani so se tudi strinjali, da se za
potrebe krajevnega praznika naroči 10 šatulj in 10 priznanj.
Svet je s 6 glasovi za sprejel naslednji
SKLEP 3: Objavi se razpis za priznanje Zaslužni krajan. Rok za oddajo predlogov je
16. maj. Naroči se 10 šatulj in 10 priznanj.

Ad. 4

Pobude in vprašanja
Člani so se odločili, da si v aprilu ogledajo možne trase trim steze ali rekreativno-učne poti na
Dolu in nekatere cestne odseke.
Nataša Kreže je predlagala da bi KS ocenjevala urejenost okolice hiš. Člani so predlagali, da
se raje povežemo s turističnim društvom, ki je v preteklosti nekaj podobnega že izvajal in
poizvemo, če mislijo s projektom nadaljevati. Strinjali so se, da se član sveta KS Dol vključi v
ocenjevalno komisijo pri tovrstnem projektu.
Ad. 5
Srečanje s poslancema in občinskimi svetniki
Ob 17. uri se je seja razširila na sestanek s poslancema Vojko Šergan in Ivanom Hršakom ter
občinskimi svetniki z območja Dola.
Predsednica Nataša Kreže je pojasnila, da smo jih povabili medse, ker se krajani na nas
obračajo z najrazličnejšimi vprašanji, ki pa velikokrat niso v naši pristojnosti in jih bomo
uspeli rešiti samo s sodelovanjem na vseh ravneh.
Debata je tako tekla o glavni cesti skozi Dol, o cesti Hrastnik-Zidani Most in s tem povezanim
projektom hidroelektrarn, o dolskem pokopališču, o vodovodu na Kalu, črpanju evropskih
sredstev, obnovi šole in kulturnega doma na Dolu, o novi formuli delitve sredstev krajevnim
skupnostim ter o opciji prestavitve spomenika iz središča Dola.
Razprava je bila nekonsistentna, s številnimi nasprotujočimi mnenji in brez konkretnih
odgovorov in rešitev.

Seja je bila zaključena ob 19.00.

Zapisal:
Jani Medvešek

Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku:
Nataša Kreže

