KS KRNICE – ŠAVNA PEČ
Svet KS
Datum: 09.03. 2020
ZAPISNIK
5. seja Sveta Krajevne Skupnosti Krnice – Šavna Peč, ki je bila v ponedeljek, 09. 03. 2020
ob 18: 00 uri v domu Krajevne Skupnosti.
Prisotni: Nina Kmetič, Ivica Jamšek, Albina Ocepek, Mirko Mihelič, Uroš Durnik, Mateja
Durnik, Alojz Čebin.
Ostali prisotni: župan Marko Funkl
Predsednica Nina Kmetič je otvorila 5. sejo sveta KS, vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila
prisotnost in sklepčnost ter pričela z dnevnim redom.
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav župana in predstavitev glavnih točk proračuna občine Hrastnik za leto 2020
Asfaltiranje k Durnikovi delavnici
Optična povezava
Skale v Šavni peči in Krnicah
Prometna povezava Krnice- Kovk
Ad/1

Predsednica je prisotne lepo pozdravila in pričela s sejo. Najprej je k besedi povabila župana
občine Hrastnik, Marka Funkl.
Župan je najprej lepo pozdravil vse prisotne na seji, povedal, da konec meseca marca prične
veljati nov pravilnik o delovanju krajevnih skupnostih. Predstavil glavne poudarke proračuna
občine Hrastnik za tekoče leto in investicije, ki se izvajajo.
Predstavil problematiko v kraju Podkraj, kjer imajo problematiko s cestno povezavo zaradi
plazu, kjer še ne vejo kako jo sanirat. V nekaj dneh se bo pričela izvajat rekonstrukcija
podvoza za krajane Dirmajerjevega hriba. Preplastitev del cestišča in ureditev odvajanja v
Šavno peč.
Ad/2
Asfaltiranje k Durnikovi delavnici. Člani sveta KS smo seznanjeni s problematiko, na to temo
smo že imeli v preteklosti sejo. Vsi člani smo bili enotnega mnenja, da se o tej zadevi
dogovorijo izključno lastniki parcel skupaj z občino.
Ad/3

Optična povezava. V KS Krnice- Šavna peč imajo nekateri krajani zelo slabo internetno
povezavo ali zelo slab signal. Župan je povedal, da se izvaja projekt RUNE, projekt je
načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem
uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji.

Ad/4
Krajani Šavne peči so zaskrbljeni zaradi njihove varnosti pred odtrganim delom skale nad
cesto, ki vodi v vas. Župan je povedal, da je bila skala pregledana in strokovnjak na tem
področju je zagotovil, da skala ni nevarna za krajane, ki se tam vsakodnevno vozijo.
Na začetku našega mandata je izpostavla naša članica sveta, Albina Ocepek, da je med
spodnjim in zgornjim delom Krnic nad kolovozno potjo del terena s skalo natrgan in bi lahko
pretil nevarnost krajanov spodnjih Krnic. Odgovor župana je bil, da bo uredil ogled tudi te
skale. Podala je tudi, da so poškodovani ali pa manjkajo betonski pokrovi jaškov ob cesti, ki
pelje od kozolca do Grlice.
Ad/5
Prometna povezava med Krnicami in Kovkom. Ta povezava bi prišla v poštev, ko se bo pričela
izgradnja rekonstrukcije ceste Hrastnik Zidani most. Izgradnja te ceste se je premaknila že v
leto 2023, na to temo še nimamo točnega odgovora. Krajani obeh krajev smo zainterisirani
za to povezavo.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
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