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

Datum: 27. 11. 2015

ZAPISNIK

7. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 11. 11. 2015 ob 18.30 uri v prostorih KS
Dol pri Hrastniku.
Prisotni:
Timotej Funkel, Nataša Kreže, Jože Buden, Janez Košir, Jani Medvešek
Opravičeno odsotni:
Damjan Pap, Borut Špacapan
Dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti članov sveta
2. Potrditev zapisnika 6. seje, z dne 22. 9. 2015
3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 6. seji Sveta KS
4. Organizacija tradicionalne prireditve Miklavževanje 2015
5. Zbor krajanov
6. Obravnava tekočih zadev
7. Pobude in predlogi
Ad. 1
Ugotovitev navzočnosti članov sveta.
Navzočih je bilo pet članov Sveta KS Dol pri Hrastniku.
SKLEP 1: Sklepčnost je zagotovljena, zato lahko nadaljujemo s sejo.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 6. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 22. 9. 2015
Pripomb na zapisnik ni bilo. Svet je soglasno s 5 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 22. 9. 2015.
Ad. 3

Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 6. seji Sveta KS

•

Na občino je bilo posredovano mnenje članov sveta KS, glede odstranitve smrek v
otroškem parku. Z g. Jenkom je bilo dogovorjeno, da se zdrava smreka ob bloku
zaenkrat še ne podre. Najprej bi energetsko sanirali blok, v katerem stanujejo
pobudniki, ki so vložili zahtevo po odstranitvi smreke, po določenem času pa se
ponovno preveri stanje glede vlage v stanovanju.

•

KS Dol pri Hrastniku je podpisala pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega
partnerstva LAS Zasavje.

•

7. 10. 2015 smo na sestanek povabili predstavnika Združenja borcev za vrednote
NOB Hrastnik g. Martina Mlinarja. Strinjal se je z našo pobudo, da preuredimo center
Dola (namesto betona, se zasadijo drevesa in uredijo zelenice, spomenik se zmanjša
ter prestavi na stran).

•

Člani Sveta KS smo opravili ogled nekaterih problematičnih odsekov cest v KS, ki
zaradi vej in razraslega grmičevja zmanjšujejo preglednost cest in predstavljajo
nevarnost za udeležence v prometu. Seznam odsekov smo fotografirali in posredovali
strokovnim službam na občino.

Ad. 4
Organizacija tradicionalne prireditve Miklavževanje 2015
Potekala je razprava o organizaciji prireditve in razdelitvi nalog med člani KS in ostalimi
sodelujočimi. Svet je soglasno s 5 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 3: Prireditev Miklavževanje 2015 se izpelje 5. 12. 2015 ob 17. uri. Kot
soorganizatorje prireditve se povabi dolgoletne partnerje pri izvedbi – Društvo Kmečkih žena
in deklet Hrastnik.
Ad. 5
Zbor krajanov
Predsednica Sveta KS Nataša Kreže je predlagala, da se tudi letos izvede zbor krajanov, ki so
ga krajani zelo dobro sprejeli. Vsem gospodinjstvom v KS Dol se vabila pošljejo po pošti. Na
zboru krajanov se krajane seznani z delom Sveta KS in z aktivnostmi, ki so bile izvedene v
letošnjem letu. Prisluhne se tudi vprašanjem in pobudam krajanov. Svet je soglasno s 5
glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 4: Zbor krajanov KS Dol pri Hrastniku se izvede 2. 12. 2015 ob 18. uri v kinodvorani
na Dolu pri Hrastniku.

Ad. 6
Obravnava tekočih zadev
•

•

•

Člani Sveta KS smo se aktivno vključili v iskanje zainteresiranih pravnih oz. fizičnih
oseb, ki bi prevzeli pogodbeno pošto na Dolu. Pogovarjali smo se z nekaterimi lastniki
lokalov v centru Dola, ki so dejali, da bodo o ponudbi razmislili. Velik interes je
izkazal uslužbenec Pošte Slovenije g. Dejan Debelak, ki je predsednici Sveta KS
predstavil svojo vizijo delovanja pošte in se je na razpis tudi prijavil.
Uspešno je bila zaključena sanacija plazu pri Klemenovih na Dolu. Gospod Klemen je
s sanacijo zelo zadovoljen in hkrati vesel, da se je zgodba po 23 letih uspešno
zaključila.
Predsednica Sveta KS je na LAS Zasavje poslala idejni predlog za naravoslovno učno
pot. S projektom se bomo prijavili na razpis za pridobitev sredstev za izvajanje
operacij za LAS.
Ad 7

Pobude in predlogi
•

•

•
•

Predsednica Sveta KS je predlagala, da se izvede ogled poti, kjer naj bi potekala
naravoslovna učna pot. Pot se začrta na zemljevidu in se opravijo pogovori z lastniki
zemljišč.
Predsednica Sveta KS je predlagala, da se poruši Dolančeva hiša, ker predstavlja
nevarnost za mimoidoče in parkirane avtomobile. Ob slabih vremenskih razmerah
namreč obstaja možnost padanja opeke s strehe. V strehi je tudi luknja, zaradi
zamakanja je vprašljiva trdnost obstoječe strehe, predvsem ob večjih obremenitvah
zaradi snega. Hiša je zanemarjena in kvari izgled v centru Dola.
Krajan Dola, g. Venko, nas je opozoril, da je ograja pri šoli, ki meji na dvorišče g.
Vidmarja, v zelo slabem stanju. Prosimo, da se pozove g. Vidmarja, da ograjo obnovi.
Jani Medvešek je prosil, da ga nekdo izmed članov Sveta KS zamenja pri pisanju
zapisnikov sej, zaradi pomanjkanja časa. Pisanje zapisnikov bo prevzela predsednica
Sveta KS Nataša Kreže.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Nataša Kreže

Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku:
Nataša Kreže

