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

Datum: 31. 4. 2016

ZAPISNIK

8. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 30. 3. 2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Dol
pri Hrastniku.
Prisotni:
Timotej Funkel, Nataša Kreže, Jože Buden, Janez Košir, Jani Medvešek, Borut Špacapan
Opravičeno odsoten:
Damjan Pap
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev navzočnosti članov Sveta KS
Potrditev zapisnika 7. seje, z dne 11. 11. 2015
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. seji Sveta KS
Tradicionalna prireditev "Pokop pusta" 2016
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in priznanj "Zaslužni
krajan"
6. Obravnava tekočih zadev
7. Pobude in vprašanja
Ad. 1

Ugotovitev navzočnosti članov sveta.
Navzočih je bilo šest članov Sveta KS Dol pri Hrastniku.
SKLEP 1: Sklepčnost je zagotovljena, zato lahko nadaljujemo s sejo.
Ad. 2
Potrditev zapisnika 7. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 11.11. 2015
Pripomb na zapisnik ni bilo. Svet je soglasno s 6 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 7. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, z dne 11. 11. 2015.

Ad. 3
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. seji Sveta KS
Uspešno smo izvedli prireditev Milavževanje in zbor krajanov.

Ad. 4
Tradicionalna prireditev "Pokop pusta" 2016
Na prireditev smo se začeli pripravljati v začetku meseca januarja. Člani sveta KS Dol smo se
sestajali enkrat tedensko. K sodelovanju smo povabili krajevne skupnosti, različna društva in
zainteresirane posameznike, ki delujejo v občini Hrastnik. Pri pripravi je sodelovala tudi ekipa
»pogrebcev« iz Radeč. Prireditev smo uspešno izpeljali 10. 2. 2016.

Ad. 5
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in priznanj "Zaslužni
krajan"
•

Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku je navzoče člane seznanila z
razpisom za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj. Predloge je
potrebno vložiti do 15. 4. 2016. Sledila je krajša razprava.

•

Priznanje "Zaslužni krajan" podeljuje Svet KS Dol pri Hrastniku. Predloge
bomo zbirali do 20. 5. 2016. Obvestila bomo poslali vsem društvom, javnim
zavodom in podjetjem, ki imajo sedež v naši KS. Obvestilo bo objavljeno tudi
v lokalnem časopisu Hrastov list in na oglasni deski KS.

SKLEP 3: Člani Sveta KS Dol pri Hrastniku nimamo ustreznega predloga za občinska
priznanja. Javni razpis za zbiranje predlogov »Zaslužni krajan« se pošlje vsem društvom,
javnim zavodom in podjetjem, ki imajo sedež v KS Dol pri Hrastniku do 15. 4. 2016.
Obvestilo bo objavljeno tudi v lokalnem časopisu Hrastov list in na oglasni deski KS.
Ad. 6
Obravnava tekočih zadev
•
•

V februarju in marcu so društva izpeljala redne letne občne zbore. Predsednica KS se
je večino občnih zborov udeležila.
5. 2. 2016 je bil na spletni strani občine objavljen Javni razpis o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastni 2016. Razpis je odprt do 16. 5.
2016.

•

•

•
•

11. 2. 2016 je bila v kulturni dvorani na Dolu javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN za
prenovo centra Dol pri Hrastniku. Obisk je bil slab, pripomb ni bilo.
Eko sklad je objavil razpis za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom
za zamenjavo starih kurilnih naprav na trda goriva. Razpis je še odprt. Obvestilo je
objavljeno na oglasni deski.
Občina Hrastnik poziva k «Akciji pomladanskega čiščenja okolja 2016«. Razpored
odvoza kontejnerjev je objavljen na oglasni deski KS.
Predsednica KS se bo na občini dogovorila za sestanek z direktorjem občinske uprave
in vodjo oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, da pridobi tekoče
informacije o projektih, ki se nanašajo na našo KS ( sprehajalna pot, izdelava idejne
zasnove za ureditev okolice spomenika v centru Dola...).
Ad 7

Pobude in predlogi
•
•

•

•
•

Predsednica KS je predlagala, da bi prireditev ob krajevnem prazniku izvedli v torek,
28. 6. 2016, ob 18. uri. Ostale podrobnosti bomo dorekli na naslednji redni seji.
Predsednica KS je predlagala, da na naslednjo redno sejo povabimo poslanca RS
gospoda Ivana Hršaka in gospo Vojko Šergan, da izmenjamo mnenja in se
pogovorimo o tekoči problematiki.
G. Alojz Sotlar, stanujoč na Partizanski cesti 17, je na občino Hrastnik vložil vlogo za
najem zemljišča, v kateri prosi, da bi zemljišče, ki ga obdeluje že 30 let še naprej
obdeloval. Parcela je v lasti KS Dol pri Hrastniku. Člani Sveta KS ne nasprotujemo
najemu zemljišča, vendar prosimo strokovne službe na občini, da preverijo, če
omenjeno zemljišče ni že dano v najem ali uporabo komu drugemu.
Jože Buden je opozoril, da se ob hujšem vetru nevarno nagiba borovec pri podjetju
Esiks v centru Dola. Predlaga, da se obrežejo veje oz, da se drevo odstrani.
Timotej Funkel je opozoril, da je na pločniku ob regionalni cesti na relaciji Dol –
Hrastnik (Brnica) razpokan asfalt okoli jaškov za cestno razsvetljavo in da je potrebno
obnoviti sprehajalno pot čez stari Hrastnik (razpokani trami, povišati je potrebno
robove, ker zemlja vdira na pot).

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

Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku:
Nataša Kreže

