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

Datum: 5. 11. 2014

ZAPISNIK
2. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 5. 11. 2014 ob 18.00 uri v prostorih KS Dol
pri Hrastniku.
Prisotni:
Jože Buden, Timotej Funkel, Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap, Janez Košir in Jani
Medvešek
Dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti članov sveta
2. Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje, z dne 24. 10. 2014
3. Obravnava organizacije tradicionalne prireditve Miklavževanje 2014
4. Izvedba Zbora krajanov
5. Status osnovne šole na Dolu pri Hrastniku
6. Razno
Ad. 1
Ugotovitev navzočnosti članov sveta.
Navzoči so bili vsi člani Sveta KS Dol pri Hrastniku.
SKLEP 1: Sklepčnost je zagotovljena, zato lahko nadaljujemo s sejo.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 24. 10. 2014
Pripomb na zapisnik ni bilo. Svet je soglasno s 7 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 24. 10.
2014
Ad. 3
Obravnava organizacije tradicionalne prireditve Miklavževanje 2014
Potekala je razprava o organizaciji prireditve in razdelitvi nalog med člani KS in ostalimi
sodelujočimi. Svet je soglasno s 7 glasovi ZA sprejel naslednji

SKLEP 3: Prireditev Miklavževanje 2014 se izpelje 5. 12. 2014 ob 17. uri. Kot
soorganizatorje prireditve se povabi dolgoletne partnerje pri izvedbi – Klub Kmečkih žena in
deklet Hrastnik.
Ad. 4
Izvedba Zbora krajanov
Predsednica KS Nataša Kreže je predlagala, da se zbor krajanov izvede čim prej in da se na
podlagi pobud in vprašanj krajanov oblikuje tudi kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni
program dela Sveta KS. Ostali člani so se strinjali s predlogom in ugotovili, da so nekateri
novi člani Sveta že pred volitvami obljubljali zbore krajanov kot osnovo za delo članov Sveta.
Člani so se tudi strinjali, da na Zbor krajanov ne bodo posebej vabili občinskega vodstva,
predstavnikov občinske uprave, poslancev, občinskih svetnikov ali predstavnikov društev, saj
z vsemi omenjenimi načrtujejo izvedbo ločenih sestankov.
Svet je soglasno s 7 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 4: Zbor krajanov KS Dol pri Hrastniku se izvede 26. 11. 2014 ob 18. uri v
kinodvorani na Dolu pri Hrastniku. Vsem gospodinjstvom v KS Dol se vabila pošljejo po
pošti. Na zboru krajanov se predstavi nova sestava Sveta KS Dol in njegove pristojnosti.
Prisluhne se tudi vprašanjem in pobudam krajanov, ki jih bo Svet KS Dol upošteval pri
pripravi načrta dela in pri investicijskih predlogih Sveta KS za umestitev v občinski proračun.
Ad. 5
Status osnovne šole na Dolu pri Hrastniku
Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku Nataša Kreže je v imenu predlagateljev predstavila
pobudo o samostojni osnovni šoli na Dolu. Pobudniki so želeli Svet KS Dol seznaniti s
pobudo in izraziti željo za podporo. V razpravi je bilo pojasnjeno, da je bila s strani župana
Mirana Jeriča imenovana delovna skupina, ki mora preučiti vse prednosti in slabosti takšne
odločitve, predvsem pa preučiti vso zakonodajo na tem področju. Ugotovljeno je bilo tudi, da
mora svoje mnenje podati resorno ministrstvo.
Svet je s 7 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 5: Svet KS Dol pri Hrastniku bo pred sprejemom stališča o omenjenem vprašanju
počakal na ugotovitve delovne skupine in pristojnega ministrstva.
Ad. 6
Razno
- Nataša Kreže je prisotne seznanila s prošnjo krajana Borisa Deželaka, ki je zaprosil za 4 m3
peska za ureditev pešpoti na Laz. Povedala je, da je s pobudo seznanila Roka Jenka na občini
Hrastnik, ki je zagotovil, da bo pesek dobavljen v najkrajšem možnem času.
- Jani Medvešek je prisotnim pojasnil, da sta se s predsednico Sveta na občini dogovorila, da
bo spletna stran Sveta KS Dol delovala kot podstran na spletni strani občine Hrastnik, vsa
aktualna obvestila in novice pa se bodo objavljale med obvestili na občinski spletni strani.
Podstran KS Dol je že aktivna. Predsednica je pojasnila, da se bo na tej strani objavili tudi vsi

kontaktni podatki Sveta, tudi telefonska številka mobilnega telefona, ki ga bo zagotovila
Občina Hrastnik.
- Člani sveta so obravnavali pobudo s prvopodpisano Nadi Gorenc za ureditev ceste na
območju Partizanske ceste 20-30. Člani so se strinjali, da se s pobudo seznani občinsko
upravo oziroma da se najprej sploh ugotovi ali gre za odsek ceste, ki je v zasebni ali javni
lasti.
- Član Sveta Janez Košir je predlagal, da se stanovalce zasebnih hiš opozori, naj napluženega
snega s svojih dvorišč ne mečejo nazaj na cestišče in da naj v skladu z občinskim odlokom
skrbijo za urejenost grmičevja in vej, ki segajo na območje cestišča. Člani so se strinjali, da se
s pobudo seznani tudi udeležence bližnjega Zbora krajanov.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisal:
Jani Medvešek

Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku:
Nataša Kreže

