
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI                                                       Datum: 7. 1. 2015 
DOL PRI HRASTNIKU 
Cesta VDV brigade 2 
1431 Dol pri Hrastniku 
 
 
 
 

ZAPISNIK 

 
3. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 7. 1. 2015 ob 16.00 uri v prostorih KS Dol 
pri Hrastniku. Ob 17. uri se je seja razširila na sestanek z županom občine Hrastnik Miranom 
Jeričem in predstavniki občinske uprave. 
 
Prisotni: 

 
Timotej Funkel, Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap, Janez Košir in Jani Medvešek. 
 
Ob 17. uri so se pridružili župan občine Hrastnik Miran Jerič, direktor občinske uprave Janez 
Kraner, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe Tomaž Sihur in 
strokovni sodelavec Rok Jenko. 
 
Opravičeno odsoten:  
 
Jože Buden 
 
Dnevni red: 

 
1. Ugotovitev navzočnosti članov sveta 
2. Potrditev zapisnika 2. seje, z dne 14. 11. 2014 
3. Status osnovne šole na Dolu pri Hrastniku 
4. Obnova prostorov KS 
5. Predstavitev načrtov KS Dol županu in njegovi ekipi 
 

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 14. 11. 2014 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. Svet je soglasno s 6 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 2. seje, z dne 14. 11. 2014. 
 



Ad. 3 
 

Status osnovne šole na Dolu pri Hrastniku 

 
Predsednica sveta Nataša Kreže je predstavila aktivnosti, ki so bile peljane v zvezi s 
samostojno šolo na Dolu pri Hrastniku. Povedala je, da sta na to temo potekala dva sestanka. 
Nadalje je še povedala, da je pobudnike samostojne šole predstavnik občine Ljubomir 
Zalezina seznanil z odgovorom ministrstva glede obravnavane tematike. Z ministrstva so 
sporočili, da so ugotovitve sektorja za osnovne šole bile, da dolska šola ne izpolnjuje 
kriterijev za samostojno šolo, saj je na njej premalo oddelkov. Nataša Kreže je ob tem 
pojasnila, da so to predlagatelji že sami vedeli in so ministrstvo ravno zato zaprosili za 
odgovor glede samostojne šole, ki bi ji priključili še tri oddelke vrtca. Na ministrstvo so 
ponovno naslovili prošnjo naj poda mnenje še v primeru te opcije, saj so se v sedanjem 
odgovoru temu izognili.  
 
Svet je s 6 glasovi za sprejel naslednji 
 
SKLEP 3: Svet KS Dol pri Hrastniku bo pred sprejemom stališča o omenjenem vprašanju 
počakal na nov odgovor pristojnega ministrstva in na ugotovitve delovne skupine, ki jo je 
imenoval župan in mora preučiti vse prednosti in slabosti takšne odločitve. 
 

Ad. 4 
 

Obnova prostorov KS 

 
Predsednica KS Nataša Kreže je predstavila pobudo vodje fotografske sekcije KUD Svoboda 
Dol Bojana Šibile, da bi se prostori KS Dol obnovili v tej meri, da bi bilo v njih mogoče 
pripraviti tudi fotografske in druge razstave, saj za tovrstne aktivnosti na Dolu ni pravega 
prostora. Člani sveta so se strinjali, da so stari prostori potrebni obnove, ne samo za 
predlagane aktivnosti, ampak tudi nasploh, saj se v njih zbirajo številna dolska društva ob 
različnih priložnostih. Nataša Kreže je povedala, da je že v kontaktih s podjetniki, ki so 
pripravljeni sponzorirati nove lamelne zavese za v prostor, člani sveta pa so poudarili, da so v 
obnovo pripravljeni vložiti tudi svoje delo. 
 
Svet je s 6 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP 4: Pobuda se predstavi predstavnikom občine in se na njih naslovi prošnjo za pomoč 
pri obnovi. 
 

Ad. 5 
 
Predstavitev načrtov KS Dol županu in njegovi ekipi 
 
Ob 17. uri so se pridružili župan občine Hrastnik Miran Jerič, direktor občinske uprave Janez 
Kraner, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe Tomaž Sihur in 
strokovni sodelavec Rok Jenko. 
 
Predsednica Nataša Kreže je občinski ekipi zaželela dobrodošlico in župana povprašala o 
najpomembnejših projektih, ki jih občina načrtuje na območju Dola. 
 



Župan je sprva povedal, da si želijo dobrega sodelovanja, ki naj bo predvsem v dobro vseh 
krajank in krajanov Dola. Poudaril je, da imajo težavo z oblikovanjem proračuna, saj še ni 
znana višina povprečnin, ki jo bodo za svoje delovanje prejele občine. 
Dejal je, da ena izmed prioritet v tem mandatu obnova (tudi nadzidava) in energetska sanacija 
kulturnega doma na Dolu. Računajo na to, da bi bila lahko vsa potrebna dokumentacija 
pripravljena v prvi polovici tega leta, s čimer bodo pripravljeni na ustrezen razpis za obnovo. 
V pripravo dokumentacije bodo vključili tudi predstavnike KS Dol. 
 
Kot drugo prioriteto je izpostavil obnovo ali novo gradnjo Osnovne šole na Dolu. Povedal je, 
da so na sestanku na Direktoratu za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
predlagali, da se preučijo tako možnost obnove kot tudi možnost novogradnje. Kar se tiče 
obnove so jih seznanili z nekaterimi novimi metodami zagotavljanja stabilnosti in varnosti 
stavb in jim predlagali tudi strokovnjake s fakultete za gradbeništvo, ki bi tovrstne posege 
preučili. 
 
Člani sveta so županu in ekipi predstavili tudi nekatere poudarke z zbora krajanov KS Dol. 
Dogovorili so se, da bodo vse pobude in pripombe krajanov reševali ločeno na posameznih 
oddelkih občinske uprave. Z nekaj najbolj perečimi vprašanji pa so občinsko ekipo seznanili 
že takoj. Največkrat so krajani opozorili na nevarno križišče sredi Dola in na zboru omenjali 
celo možnost mirnega protesta za ureditev problematike. Župan se je strinjal, da je ta odsek 
nevaren in zagotovil, da bo občina še v tem letu namenila 30 tisoč evrov, za vse mogoče 
signalizacije in varnostne mehanizme, ki bi izboljšali varnost pešcev na prehodu. Seveda pa je 
prava rešitev celostna ureditev ceste skozi Dol. Dejal je, da bi protest za to ureditev sam 
podprl, da pa je morda bolje, če se počaka, da država izpolni svoje zadnje zaveze in sicer, da 
še v tem letu pripravi vsaj vso ustrezno dokumentacijo za ureditev te ceste. 
 
V razpravi se je odprlo tudi vprašanje novega pokopališča, za katerega je župan pojasnil, da 
so v prostorskem načrtu, ki bo sprejet še letos, že določili lokacijo novega pokopališča in sicer 
na Brnici, da pa bo pot do zgraditve še dolga in draga. Treba je pripraviti zahtevno 
dokumentacijo ter zagotoviti velika investicijska sredstva za izgradnjo pokopnih polj, 
poslovilnega objekta, itd.  
 
Župan je povedal, da v letu 2016 računajo na sredstva za zapiranje RTH, med katerimi se naj 
bi našel tudi denar za ureditev in obnovo ceste na Krištandol in na Marno, vključno z 
razsvetljavo.  
 
Kar se tiče vodooskrbe na Kalu je župan pojasnil, da je v pripravi projekt, ki bo celovito rešil 
oskrbo vode na celotnem območju Kala. Prepričan je, da bodo za vodooskrbo na voljo 
sredstva. Projekt bi moral biti pripravljen še letos. Na opozorilo Jeršeta iz Partizanske ceste, ki 
je na zboru krajanov izpostavil kakovost vode na tem območju - voda je neprimerna, v pipe 
uhaja zrak, filtri so neprimerni -  je Tomaž Sihur dejal, da bodo težavo odpravili v nekaj 
tednih. 
 
Ker se je kar nekaj vprašanja tudi na zboru krajanov nanašalo na javno razsvetljavo, je župan 
pojasnil, da bo še letos podpisana pogodba s koncesionarjem, ki bo zamenjal večino sedanje 
razsvetljave v sklopu tega projekta pa bodo na številnih odsekih nameščene tudi nove javne 
luči. Tomaž Sihur je razložil, da se s to predvideno zamenjavo pričakujejo dolgoročni 
prihranki energije, s prihranjenimi sredstvi pa se bo lahko mreža javne razsvetljave še dodatno 
širila. 
 



Na pobudo članov sveta KS Dol je občinska ekipa v čim krajšem možnem času obljubila tudi 
namestitev nekaterih naprav za fitnes na prostem na Dolu, dodatne koše za smeti in za pasje 
iztrebke na več lokacijah, namestitev klopi ob športnem igrišču, dodaten ekološki otok na 
območju Krištandola, hortikulturno ureditev Dola, plezala za starejše otroke na otroškem 
igrišču in pomoč pri obnovitvi prostorov KS Dol. 
 
Eden glavnih namenov obiska župana in občinske ekipe je umestitev investicijskih projektov 
krajevnih skupnosti v občinski proračun. Člani sveta KS Dol so se načeloma strinjali z idejo, 
da se investicije ne bi več drobile na vsa štiri leta, pač pa bi se sredstva sicer namenjena letno 
posameznim KS združevala in na ta način omogočilo izvedbo večjih projektov. Župan je 
pojasnil, da ta ideja za enkrat po ostalih krajevnih skupnostih še ni bila sprejeta, zato so člani 
KS predlagali, da se del sredstev za KS Dol v tem proračunskem letu nameni za ureditev 
cestnega odseka, ki je že bil v preteklih predlogih proračuna, in sicer Majcen-Javoršek-Urlep, 
del pa za začetek urejanja trim steze na Dolu. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30. 
 
 
 
Zapisal:                                                                       Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku: 
Jani Medvešek                                                                                    Nataša Kreže 


