OBČINA HRASTNIK
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK

ZAPISNIK

8. redne seje Sveta KS Rudnik, ki je potekala 13.7.2020 ob 19.00 uri v pisarni KS Rudnik.
Navzoči: Mojca Greben, Simona Jeraj, Aleš Laznik in Nika Zavrašek.
Sklicateljica 8. redne dopisne seje je bila predsednica KS Rudnik Hrastnik ga. Simona
Jeraj.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Otvoritev pisarne in uradne ure
3. Dan KS Rudnik – 3.8.2020
4. Občinska spletna stran
5. Ostalo
K 1. točki
8. redno sejo sveta KS je vodila predsednica KS Rudnik, ga. Simona Jeraj.
Ugotovljeno je bilo, da so navzoči štirje člani Sveta KS, kar
pomeni, da je bila seja Sveta KS sklepčna. Svoje odsotnosti niso opravičili Mitja Pajnkiher,
Vesna Ojsteršek in Gregor Jelenko.
Predsednica je prisotne člane Sveta KS prav tako seznanila z dnevnim redom
seje, s katerim so se navzoči strinjali.

K 2. točki (SKLEP):

Ker prvotno načrtovana otvoritev pisarne ni bila mogoča zaradi epidemije, so člani Sveta
izglasovali, da zaradi trenutnih razmer uradne otvoritve pisarne ne bo, bo pa slovesnost
namenjena tudi temu ob Dnevu KS Rudnik – 3.8.2020. V prihajajočem tednu v pisarno
dobimo še rudniški omari. G. Laznik bo uredil orientacijsko tablo s kontaktno številko KS.
Uradnih ur zaenkrat še ne bo, bojo pa krajani za informacije in predloge lahko poklicali na
dežurni telefon KS. V izdelavo bodo šli tudi letaki za vsa gospodinjstva KS Rudnik o lokaciji
pisarne in kontaktu.
K 3. Točki (SKLEP):
Člani Sveta so potrdili, da bo prvo praznovanje Dneva KS Rudnik za vse krajane 3.8.2020 ob
cca 18.00 uri. O točnem poteku dogodka se bo razpravljajo na naslednji seji Sveta, in sicer v
sredini julija. Vključeno bo Turistično društvo Hrastnik, MoPZ in drugi. O samem dogodku
bodo krajani obveščeni preko Hrastovega lista in spletne strani KS Rudnik (Facebook).
K 4. točki:
Predsednica Sveta ga. Jeraj navzočim članom pove, da bo na novi spletni strani Občine
Hrastnik potrebno posodobiti tudi predstavitev KS Rudnik. Predlaga, da za pomoč pri
zgodovinskem delu predstavitve prosimo g. Primoža Frajleta. Svoje ideje čimprej
posredujemo na njen e-mail.
Sklep: S predlogom ge. Jeraj se vsi navzoči strinjajo.

K 5. točki:
G. Laznik opozori, da je cestišče na cesti 1. maja po razkopu še vedno nesanirano. Prav tako
cestišče na Logu. Izpostavi problematiko z nevarno višino smrek pri rudniški Vili na Cesti
padlih borcev in zelo slabim dostopom intervencijskih vozil k Log 2. Ga. Jeraj pove, da je
prav tako zelo poškodovano cestišče od Doma starejših občanov do Zdravstvenega doma. Ga.
Zavrašek pove, da bi bilo potrebno umiriti hitrost prometa skozi Naselje Aleša Kaple (cesta
med bloki in parkiriščem), ter ponovno oceniti primernost ali znižati višino hitrostnih ovir na
cestišču Ceste 3. Julija.
Predsednica Sveta bo podane predloge podala na Občino.
Seja Sveta KS Rudnik je bila končana 13.7.2020 ob 20.30 uri.

ZAPISALA:
Nika Zavrašek

PREDSEDNICA SVETA KS:
Simona Jeraj

