OBČINA HRASTNIK
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK

ZAPISNIK

6. redne dopisne seje Sveta KS Rudnik, ki se je izvajala od 29.2.2020 do vključno 2.3.2020,
preko osebne elektronske pošte članov sveta.

Navzoči: Simona Jeraj, Mitja Pajnkiher, Nika Zavrašek, Aleš Laznik, Vesna Ojsteršek,
Simona Greben in Gregor Jelenko.

Sklicateljica 6. redne dopisne seje je bila predsednica KS Rudnik Hrastnik ga. Simona
Jeraj.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pridobitev pohištva za pisarno KS
3. Čiščenje pisarne
4. Otvoritev pisarne
5. Facebook stran KS Rudnik
6. Kamnolom

K 1. točki
6. redno sejo sveta KS je vodila predsednica KS Rudnik, ga. Simona Jeraj.
Ugotovljeno je bilo, da so navzoči vsi člani Sveta KS, kar
pomeni, da je bila seja Sveta KS sklepčna.
Predsednica je prisotne člane Sveta KS prav tako seznanila z dnevnim redom
seje, s katerim so se navzoči strinjali.

K 2. točki

Predsednica KS je članom Sveta poročala o pohištvu, ki ga lahko dobimo za pisarno. Od PGD
Hrastnik smo dobili 2 večji mizi in 10 stolov, ki so že v pisarni. Potrebno je dobiti še manjšo
pisalno mizo. Na RTH lahko dobimo še 2 omari in eno vitrino. Cena omare je 10,00 €, vitrina
stane 15€.
G. Laznik je predlagal, da kupimo eno omaro in eno vitrino.
Sklep: Navzoči se strinjajo s predlogom g. Laznika.

K 3. točki:

Predsednica je povedala, da sta pisarno pred beljenjem delno že počistili ga. Jeraj in ga.
Zavrašek, prebelil pa jo je g. Pajnkiher. G. Laznik je že vzel mere za promocijsko tablo,
vendar z občine še niso podali odgovora kako velike so lahko table. Predsednica še pove, da
se bo dokončno očistilo pisarno v petek, 6.3.2020. G. Laznik opozori, da bi bilo za table
potrebno izvedeti čimprej, ker sama izdelava vzame kar nekaj časa.
Sklep: Navzoči se strinjajo s predlogoma g. Laznika in ga. Jeraj.
K 4. točki:

Članica Sveta ga. Zavrašek predlaga, da bi se otvoritev pisarne izvedla na soboto v času, ko je
tudi tržnica. Idealen datum bi bil 21.3.2020.
Sklep: S predlogom ga. Zavrašek se vsi navzoči strinjajo.
Predsednica KS, ga. Jeraj predlaga, da se ob otvoritvi izvede tudi kulturni program z MoPZ in
GŠ Hrastnik. Povabili bi tudi župana g. Funkla. Na otvoritvi bi se omenil tudi datum 3.8. – ki
je po novem praznik KS Rudnik. G. Primož Frajle bi krajanom na kratko podal zgodovinski
oris tega dne, za lažje razumevanje.
Ga. Greben poda idejo, da bo za pogostitev na otvoriti poskrbelo Turistično društvo Hrastnik.

Sklep: S predlogi ga. Jeraj in ga. Greben se vsi prisotni strinjajo.

K 5. točki:

Predsednica predlaga, da KS ustvari FB stran preko katere bi lahko krajane obveščali o
dogodkih v KS, ter se jim še bolj približali tudi na tak način. Ob tej priložnosti predsednica

vpraša kdo bi prevzel vodenje strani. Ga. Ojsteršek predlaga, da vodenje strani prevzame kdo
mlajši.
Sklep: Navzoči predlagajo, da se glede upravljanja FB strani dogovorimo naknadno, ko bo
stran ustvarjena. Dostop do strani bomo imeli vsi člani Sveta KS.
K 6.točki:

Predsednica opozori, da so se v prejšnjem tednu zopet dogajale zadeve v kamnolomu, za
katere smo se na več sestankih dogovorili, da jih bodo sanirali. Prejela je klice krajanov, kaj
se da storiti, kajti oni sami, tako kot KS Rudnik in KS Boben-Čeče ne morejo nič narediti.
G. Laznik je mnenja, da je prava podpora KS in Občine, da se uredi dovoljenje in najde
sredstva za stalne neodvisne meritev tresenja in onesnaženja, da se lahko potem z argumenti
ukrepa proti kršitvam izvajalca.
Sklep: Člani Sveta se enotno se strinjamo, da bo potrebno zopet organizirati sestanek z
Občino, obema KS in civilno iniciativo in najti skupno rešitev za dobrobit vseh občanov.

Seja Sveta KS Rudnik je bila končana 2.3.2020.

ZAPISALA:
Nika Zavrašek

PREDSEDNICA SVETA KS:
Simona Jeraj

