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ZAPISNIK 
 
1. ZBORA KRAJANOV KS DOL PRI HRASTNIKU v mandatnem obdobju 2014-2018, ki je 
potekal 26. novembra 2014 ob 18.00 uri v kinodvorani na Dolu pri Hrastniku. 
 
Na podlagi 64. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/10, 19/10) je 
svet KS Dol pri Hrastniku na 2. redni seji, z dne 5. 11. 2014, sklenil sklicati Zbor 
krajanov KS Dol pri Hrastniku.  
 
Na seji je bilo sklenjeno še, da se vsem gospodinjstvom v KS Dol vabila pošlje po pošti in da 
se na zboru krajanov 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. 
 
Zbora krajanov se je udeležilo 63 krajanov in krajank ter člani Sveta KS Dol: Timotej Funkel, 
Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap, Janez Košir in Jani Medvešek. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev članov sveta KS 
2. Pristojnosti KS 
3. Kratek pregled dosedanjega dela Sveta KS za mandatno obdobje 2010 do 2014 
4. Vprašanja in pobude 

Ad. 1 
 

Predstavitev članov sveta KS. 
 
Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku Nataša Kreže je prisotnim predstavila novo sestavo 
Sveta KS Dol pri Hrastniku in se v imenu vseh članov zahvalila za izkazano podporo. Izrazila 
je upanje, da bodo člani podporo krajanov opravičili in da bomo s skupnimi močmi v 
naslednjih štirih letih poskrbeli da bo Dol lepše urejen in da bo bivanje na Dolu za vse krajane 
prijetnejše.  
 
Predsednica je še predstavila novo vodstvo Sveta in pojasnila, da si bo svet zavzemal za 
transparentno delovanje. Povedala je, da bo Svet vse aktivnosti objavljal na spletni strani 
občine pod rubriko krajevne skupnosti, krajani pa lahko predloge, mnenja in vprašanja 
posredujejo po navadni ali elektronski pošti (ks.dol.hrastnik@gmail.com), lahko pokličejo na 
telefonsko številko (031 318 996), oz. se oglasijo v prostorih KS (vsako zadnjo sredo od 17. 
do 18. ure). 
 



 
Ad. 2 

 
Pristojnost KS  
 
Predsednica Sveta KS Nataša Kreže je prisotne seznanila s pristojnostmi krajevnih skupnosti. 
Prisotne je seznanila z 59., 60. in 64. členom Statuta Občine Hrastnik in predstavila način 
financiranja. 
 
Ad. 3 
 
Kratek pregled dosedanjega dela Sveta KS za mandatno obdobje 2010 do 2014 
 
Član sveta KS Timotej Funkel, ki je bil član sveta tudi v preteklem mandatnem obdobju, je 
prisotne na kratko seznanil z glavnimi investicijami v Krajevni skupnosti Dol pri Hrastniku v 
mandatnem obdobju 2010-2014.   
 
Ad. 4 
 
Vprašanja in pobude 
 
Predsednica KS Nataša Kreže je prisotnim pojasnila, da na Občini že pripravljajo proračun za 
naslednje leto in da mora vsaka KS predlagati plan investicij. Povedala je, da bodo člani Sveta 
KS v ta namen prisluhnili predlogom in pobudam krajank in krajanov, ki jih bodo upoštevali 
pri oblikovanju plana in jih poskusili umestiti v občinski proračun. Besedo je nato predala 
prisotnim krajankam in krajanom: 
 
- Samo Filipič, Kal 4c 
Povedal je, da je v KS Dol pri Hrastniku 2300 krajanov in predlagal spremembo statuta 
Občine Hrastnik, ki bi večjim krajevnim skupnostim zagotovila povečanje finančnih sredstev. 
Nadalje je povedal, da si krajani Kala že štiri mandate prizadevajo zagotoviti  osnovno 
dobrino – pitno vodo. Predlagal je, da se oblikujejo kriteriji kaj je najpomembnejše za 
življenje in da umestitev investicij izhaja iz teh kriterijev.  Njihova želja je, da se vsaj v tem 
mandatu izpelje zagotovitev pitne vode in pojasnjujejo, da turističnih kmetij, turizma in 
izletniških točk brez vode ne bo. Dejal je še, da tudi smučišče žalostno propada in predlagal, 
da se s člani sveta KS dobijo na Kalu, da povedo kaj je bilo narejenega in da povedo tekoče 
probleme. 
Predsednica Sveta Nataša Kreže je dejala, da se bodo za sestanek dogovorili. 
 
- Bernarda Gorenc  
Pojasnila je, da zastopa vlogo za cesto – Škorjanc. Dejala je, da so rudnik zalili in da jim sedaj 
odnaša cesto ter da je sami ne morejo več sanirati. Dejala je, da so se z občino dogovorili, da 
bodo naredili odvodnavanje ter da so jim še svetovali naj dajo vlogo za nadaljnjo ureditev  
ceste. 
Nataša Kreže je povedala, da so s to pobudo že seznanjeni in da gre za odsek v vrednosti cca 
20 tisoč evrov. 
 



- Ivan Pavlič, Brnica  
Izpostavil je problematiko  razsvetljave na odseku Pavlič-Vene in povedal, da se s tem borijo 
že nekaj mandatov. Dejal je, da so v cesti že plastične cevi in da je treba le zagotoviti cestne 
luči. 
Opozoril je, da se je stanje mostu čez glavno cesto ob zadnjem neurju poslabšalo, da potok 
Brnica spodjeda dno glavnega mostu na glavni cesti med hišama Šentjurc-Pavlič in opozoril, 
da bodo z mostom, na katerega so pritrjeni vodi plina, pitne vode, glavnih fekalij in telefonski 
kabli, nastali veliki problemi. 
Opozoril je tudi, da je treba sanirati nabrežje potoka po levi strani potoka gledano od Dola 
proti Hrastniku na odseku od glavnega mosta pri Šentjurcu do Igričnika. Dejal je še, da je 
potrebno urediti hudourniško vodo, ki nekontrolirano teče mimo Šentjurc Borisa proti 
Šentjurčevi, Dragarjevi, Pustovi in Grbčičevi parceli in drvi na glavno cesto. Pri kmetiji 
Igričnik Marinke je potrebno urediti dovoz na travnik, kjer je pred leti potok odnesel 
kolovozno pot. 
Izpostavil je še dovoz s stranske ceste izpod Kovka na glavno cesto- pri Savkoviču, kjer so na 
pločniku visoki robniki, zaradi česar so vozniki pri zavijanju v nevarnosti, saj je vozni pas 
prekratek za vključevanje na glavno cesto. Prosil je, če bi se robniki lahko znižali. 
 
- Andreja Pavlič Udovč, Brnica 
Opozorila je na posledice rudarjenja na dveh objektih na Brnici. Dejala je, da od RTH želijo 
informacije, če spremljajo gibanja tal in vode. Hočejo biti natančno seznanjeni s postopki 
sanacije, da bodo vedeli kaj se dogaja. Bojijo se, da bo voda vdirala v domove. Dejala je še, 
da se sprašujejo, če zdaj ne bodo dobili ustreznih informacij, kdo jim bo kasneje reševal 
nastalo škodo. 
 
- Milena Zore, Slatno 
Dejala je, da je Črdenc preveč razsvetljen, oni pa bi radi tri luči na Slatno, saj neosvetljeni 
odseki predstavljajo nevarnost za otroke. 
Izpostavila je tudi kanalizacijo in vodovod – dejala je, da se govori, da bo priključnina na hišo 
2000 evrov, drugi pa so plačevali 400-500 evrov.  
 
- Ivan Činžar, predsednik društva upokojencev Dol 
Dejal je, da je dolski bankomat – prazen, pokvarjen in da se do denarja ne da.  
Izpostavil je zid proti pokopališču, ki se zelo nagiba, kar je nevarno, Dejal je še, da se zaveda, 
da gre za republiško cesto.  
Izpostavil je tudi šolsko pot. Hodimo čez pokopališče, bil je predviden pločnik. Apelira za 
pločnik ob razširitvi ceste 
 
- Franc Jug 
Izpostavil je staro krištandolsko pot – Gre za 180 metrov ceste, ki je velikokrat popravljena. 
Predlaga poseg – narediti kanal in asfaltirati, s čimer bi ustavili nanašanje kamenja. 
 
- Miha Javoršek 



Povedal je, da so krajani merilo, da povedo svoje probleme – Svet pa jih prenaša naprej. Dejal 
je, da kot občinski svetnik ni imel podpore– vse informacije je prenesel na občino. 
Tudi za bankomat – pritožbo so naslovili pismeno na banko, vendar je bankomat še več v 
okvari. Dejal je, da je v preteklosti večkrat opozoril na zid ob pokopališču in dejal, da sta   
letos bila že dva pogreba tik ob zidu, kar pomeni, da se zdaj še 16 let ne bo moglo urejati na 
tem delu.  
Dejal je še, da je na pokopališču razsvetljava zanič in da ciprese dvigujejo spomenike. 
Kot težavo je izpostavil prehode pločnikov za invalide in za otroške vozičke – pri Kranerju je 
velika stopnica, zadeva se 3 leta ni uredila. 
Ugotovljeno je bilo, da je cesta Javoršek-Urlep  v občinskem planu za realizacijo v letošnjem 
letu. 
 
- Matija Koritnik, Pod hribom 
Zbor krajanov pozdravlja. Dejal je, da ga skrbi kvaliteta zraka – ob plinifikaciji se je stanje 
izboljšalo, po desetih letih se spet poslabšuje in je iz leta v leto slabše. Ugotavlja, da je čedalje 
manj črnih kant za smeti in sumi, da občani smeti kurijo. 
Podal je pobudo gradnje manjšega trgovskega centra – nimamo ne železnine, prodajalne 
tekstila, ... Povedal je, da je bil vesel, saj je na predvolilnih zborovanjih ena stranka dala 
pobudo za odprtje trgovskega centra (Jager). Ugotavlja, da je zadeva utihnila, ne govori se o 
tem in se želi pozanimati kaj je s tem. 
 
-  Viktor Jerše, Partizanska cesta 
Izpostavil je sistem oskrbe z vodo od zajetja Bele vode iz leta 1926 do rezervoarja Burnik. 
Dejal je, da je življenjska doba rezervoarjev 90 let, filtri so katastrofalni, instalacije so stare. 
Sprašuje se kakšen vpliv ima Zavod za zdravstveno varstvo – kontrole je malo, nihče pa ni 
meril intervalov zraka, ki uhaja v pipe. Predlagal je, da tudi KS zahteva renovacijo. Stanovalci 
v hišah Kalem, Žibert,Maševič in Jerše nimajo zadostnega pritiska v pipah, zato jim v pipe 
uhaja zrak. Posledično se jim hitreje kvarijo gospodinjski aparati. 
 
Opozoril je še na ceste- flikanje asfalta in da bi se na Zgornjem delu Partizanske ceste 
zagotovilo internetne priključke. 
 
- Martin Hribarnik, Krištandol 
Dejal je, da je na krištandolski cesti ob sneženju nevarno, saj sneg ostane v kolovoznicah – 
zaflikati je treba luknje v asfaltu. 
Povedal je, da je bil asfalt na odseku Trbovc-Jesih narejen ter da so bile dane obljube, da bo 
tudi pri njih – ljudje niso dali soglasja – izvedba spet se odlaga. 
 
- Alojz Trbovc, Partizanska cesta   
Opozoril je na odcep Skok - teče voda, ob nizkih temperaturah nastaja nevaren led. Predlaga 
ureditev. 
 
- Bernarda Gorenc 
Znova je izpostavila, da tudi pri njih voda dere in vsak naliv prinese material. 



 
- Drago Funkl, Partizanska cesta 
Opozoril je na pločnik pri Drakslerju, gostišče Pavčnik – dejal je, da je cesta zožana, 
Pavčnikove mize pa povzročajo oviro na šolski poti. Poleg tega pred trgovino Mercator 
parkirajo vozila. 
Izpostavil je posodobitev ceste do privatnikov in dejal, da želijo oznake ceste na katerih bodo 
razvidne tudi dovoljene osne obremenitve - kdo se lahko pelje. Predlaga tudi smerokaze.  
Predlaga postopek proti Pavčniku, ki ima kontejner za odvoz smeti, v katerem zažiga olje in 
plastiko. Povedal je, da kljub opozorilom nadaljuje s sežiganjem. Tudi krajani kurijo kable in 
podobno, o čemer je že obvestil Tomaža Sihurja na Občini Hrastnik. 
 
- Jozo Jukič, Krištandolska cesta  
Izpostavil je rekonstrukcijo ceste na njihovem območju. Povedal je, da bi ureditev moral 
zagotoviti rudnik v zapiranju, a so ostali brez. Rekonstrukcija bi morala biti izvedena do leta 
2015, uredil pa se je samo en del z 58 šohtlci, ki vode ne požirajo, zaradi česar bo pozimi 
poledica. Predlagal je asfaltiranje njihovega odseka. 
 
- Lado Golobič, VDV brigade  
Opozoril je na zelo ozko cesto. Med možnimi rešitvami je omenil morebiten dvig ceste, ali 
postavitev količkov ... 
Opozoril je še na prehod pri Črdencu – ni pločnika – predlagajo znake oziroma ustrezne 
označbe. 
 
- Suzana Sevenšek 
Predlagala je graditev nove šole in izpostavila, da v obstoječi šoli zelo smrdi. 
Predlagala je postavitev manjših tribun ob šolskem igrišču, da bi lahko sedeli, odložili 
oblačila, ... Opozorila je še, da je potreben nov gol na igrišču. 
Dejala je, da je glavna cesta čez Dol nevarna, da je potrebno poiskati neko rešitev, saj dvomi, 
da bo z gradnjo nove ceste Hrastnik-Zidani most čez Dol peljalo manj tovornjakov.  Možna 
rešitev je morda semafor. Dejala je, da tudi stopnice od bivše banke navzdol niso varne. 
Predlagala je še, naj se začne vršiti pritisk za ureditev pokopališča.  
 
- Nataša Kreže 
Prisotnim je pojasnila, da je župan v pogovoru omenil, da bo na območju naše krajevne 
skupnosti prioriteta obnova kulturnega doma in projekt za izgradnjo nove šole. 
Kot predstavnica učiteljev je predala tudi informacijo o pobudi po samostojni šoli na Dolu in 
priključitvi vrtca. Povedala je, da je župan imenoval delovno skupino za pripravo elaborata o 
tej pobudi. Predlagala je, da krajani njihovo pobudo podprejo, ko se bo treba o tej temi 
izjasniti.  
Samo Filipič je predlagal naj bo ta problematika tema posebnega Zbora krajanov.  
Suzana Sevenšek je dejala, da so se predstavniki sveta staršev pridružili pobudi samostojne 
šole, prednost vidi v tem, da bo na Dolu na voljo vsaj tajnica. 
Vzgojiteljica Tatjana Gorenc je podala osebno mnenje, da združevanje šole in vrtca ni dobro, 
saj ima Vrtec Lučka kot sestavni del hrastniškega vrtca svoje specifike. Dejala je, da če gre 



vrtec pod šolo bodo potem morali uvesti jasli, kar prinaša dodatne stroške. Rekla je, da je 
kader bolj star, imajo dopuste, ki jih je treba med počitnicam izkoristiti.   
Jani Medvešek se je pridružil predlogu Filipiča, da bi na to temo morda res morali organizirati 
posebno razpravo, če bo glede na izsledke delovne skupine problematika sploh še aktualna. 
 
- Ivan Činžar  
Predlagal je semafor na glavnem križišču na Dolu ali pa vsaj bolj osvetljen prehod, preko 
katerega gre 400 otrok vsak dan - če ne drugega vsaj svetlobne oznake. Timotej Funkel je 
pojasnil, da je namestitev svetlobnih opozoril v cestišču občinski Svet za preventivo že 
sprejel. 
 
- Rosanda Kladnik 
Pozdravila je Zbor krajanov, ki ga v prejšnjem mandatu niso imeli. Izrazila je prepričanje, da 
bo Svet KS dobro delal in izpostavila tudi, da so nekateri člani izpeljali predvolilno kampanjo, 
ki je doslej sicer niso bili vajeni. 
Poudarila je, da so vse danes slišano in našteto že zapisali v zapisnike in da verjame, da nam 
bo s skupnimi močmi uspelo. Predlagala je več pozitivizma.   
 
- Samo Filipič  
Predlagal je profesionalni vmesni člen med KS in Občino – tajnika, ki bi bil zaposlen za štiri 
ure. Meni, da bi za 2300 ljudi lahko zaposlili enega mladega človeka ...  
 
- Damir Kozolič  
Povedal je, da je na Dolu doma 10 let in da ima vsaka občina, tudi Zagorje od koder izhaja, 
enake probleme. Dejal je, da so pločniki, šole, zadeve, ki so v pristojnosti države, nekatere 
druge zadeve pa v pristojnosti občine.  
Pohvalil je gospoda Borisa Deželaka in sokrajane, ki sami urejajo pešpoti.  
Dejal je še, da pogreša koše za smeti na otroškem in športnem igrišču ter tudi kante za pasje 
iztrebke. 
 
- Bernarda Gorenc  
Za križišče na Dolu predlaga ureditev podhoda za pešce, kot najbolj varne ureditve prometne 
situacije. 
 
- Janez Košir   
Apeliral je na vse vaščane Dola, da ob pluženju ne mečejo snega s svojih dvorišč nazaj na 
cesto. Apeliral je tudi za drevesa in žive meje ob cestah, ki so nevarne, lahko se zlomijo – 
pozval je krajane naj odstranijo veje, ki gredo na cestišče, saj še posebej pozimi predstavljajo 
nevarnost, vplivajo na prevoznost in preglednost. Dejal je, da bi s tem izboljšali varnost za vse 
občane, predvsem pa otroke. 
 
- Lado Golobič   
Prosil je, če se lahko na izvajalce zimskega pluženja naslovi prošnja, da bi na območju VDV 
brigade plužili bolj počasi, saj ob pluženju meče sneg na njihovo hišo.  



 
- Rok Petrič 
Povedal je, da se bodo rokometaši RK Dol 17. decembra uvrstili med najboljše štiri v pokalu 
Slovenije. Pozval je krajane naj pridejo na tekmo in podprejo rokometaše, da pridejo na 
Final4 – s tem bomo Hrastnik naredil bolj prepoznaven. 
 
- Bernarda Gorenc  
Dejala je, da je na Partizanski cesti veliko majhnih otrok in dejala, da sta Podmenika zaprla 
prehod, da morajo hoditi po cesti, kar je nevarno. Predlaga odstranitev mreže, da se odpre pot 
za pešce. 
 
- Nataša Kreže 
Predsednica Sveta KS se je vsem zahvalila za udeležbo in vse krajane povabila na 
tradicionalno Miklavževanje na Dolu.   
 
 
 
 
Zbor krajanov je bil zaključen ob 19.45. 
 
 
 
 
Zapisal:                                                                       Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku: 
Jani Medvešek                                                                                    Nataša Kreže 


