
KS KRNICE – ŠAVNA PEČ 
Svet KS 
Datum: 11.06. 2020 
 
                                                                             ZAPISNIK 
 

 6. seja Sveta Krajevne Skupnosti Krnice – Šavna Peč, ki je bila v četrtek, 11. 06. 2020 ob 19: 
00 uri v domu Krajevne Skupnosti. 

 
Prisotni: Nina Kmetič, Ivica Jamšek, Albina Ocepek, Mirko Mihalič, Uroš Durnik, Mateja 
Durnik, Alojz Čebin. 
 
 
Predsednica Nina Kmetič je otvorila 6. sejo sveta KS, vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila 
prisotnost in sklepčnost ter pričela z dnevnim redom. 
 

1. Pripombe k nezadovoljstvu izvajanju del v Šavni peči, 
2. Igrala ( odslužena vrtčevska igrala podarjena krajevni skupnosti, 
3. Predsednica Nina Kmetič odstopila s funkcije predsednice krajevne skupnosti 
4. Dogodki med karanteno virusa covid 19 

 
Ad/1 

 
Uroš Durnik je imel velike težave  z izvajalci del ceste, ki vodi v neposredni bližini njegove 
stanovanjske hiše. Napisala se je pripomba na občino, dne 29.05.2020 in do danes, ko 
imamo sejo Sveta Krajevne skupnosti Krnice- Šavna peč niso podali nobenega odgovora. 
Prvotno je bilo v dogovoru, da naj bi cesto samo preplastili, ne pa tudi izvajali celotno 
rekonstrukcijo tega dela ceste, ki vodi v Šavno peč. Vsi člani naše KS smo mnenja, da se v 
bodoče za vsa dela, ki se bodo izvajala na območju celotne KS o tem predhodno obvesti 
krajane parcel, kjer naj bi potekala dela. Pred pričetkom del pa skliče sestanek s 
projektantom, vodjo izvajanja del, da pojasnijo krajanom in lastnikom kaj in kako bojo 
potekala dela, da v prihodnje ne bi prišlo do nesoglasij, nezadovoljstva in motenj do 
zaključka del. Izvajalec del še mora odmakniti kamne ob sesti in travnati površini in pobrati 
smeti, ki so jih delavci pustili za sabo ( plastenke, tetrapaki,…). 
 
                                                                               Ad/2 
 
Krajevna skupnost Krnice- Šavna peč je dobila odslužena igrala z vrtca. Igrala so seveda 
potrebna celotne obnove. Občina Hrastnik je obljubila finančno pomoč pri celotni obnovi ( 
sem sodi ves material, ki bi bil potreben za prenovo)  in postavitvi teh igral. Seveda pa je na 
nas krajanih, da sami organiziramo to delovno akcijo.  Prostor, kjer naj bi igrala bila 
postavljena je na robu dvorišča pred domom krajevne skupnosti, v neposredni bližini bivše 
mlekarne. Podala se je tudi ideja, da bi se ta trenutno nefunkcionalen prostor podrl in s tem 
pridobil dodaten prostor za ta igrala. Potrebno bo pobarat vse krajane, ki bi tako ali drugače 
imeli korist od igral, da se pridružijo in solidarno pomagajo pri obnovi ter postavitvi. Člani KS 
pa poskrbimo za malico in pijačo. 
                                                                           



 
                                                                            Ad/3 

 
Predsednica je vse člane sveta krajevne skupnosti še uradno seznanila, da je v veselem 
pričakovanju drugega otroka ter, da bi svojo funkcijo predala drugemu članu, ki bi jo bil 
pripravljen prevzet. Ostaja pa seveda še v svetu KS Krnice- Šavna peč. 
 
 
                                                                             Ad/4 
 
Predsednica je povedala, da je dobila navodila s strani občine, da mora sporočiti seznam 
krajanov, za katere si v času karantene niso mogli sami zagotoviti osnovni sredstev za 
preživetje. 
 
 
                                           
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednica KS: 
Ivica Jamšek                                                                                                              Nina Kmetič 
 
 
 


