
 

OBČINA HRASTNIK 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK 

 

 

Z A P I S N I K 

zaključne seje Sveta KS Rudnik, ki je potekala 10.10.2022 ob 19.30 uri v restavraciji Rondo. 

 

Navzoči: Simona Jeraj, Aleš Laznik, Mojca Greben in Nika Zavrašek.  

 

Zaključno sejo sveta KS je vodila predsednica KS Rudnik, ga. Simona Jeraj. 

Ugotovljeno je bilo, da so navzoči štirje člani Sveta KS in da je seja sklepčna. Svojo 

odsotnost sta opravičila Vesna Ojsteršek in Gregor Jelenko. 

Predsednica je sejo Sveta KS zaključila ob 20.30 uri, nato sta sledila pogostitev in druženje. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled dela 

2. Razno 

 

K 1. točki 

Predsednica Sveta KS člane seznani, da je realizirana večina predlogov iz programa KS. Prav 

tako so realizirani predlogi iz volitev predlogov za participatorni proračun. V realizaciji še 

vedno ostaja cesta v Studencah. 

Predsednica Sveta KS člane informira tudi o preostanku financ iz tega mandata. Člani Sveta 

soglasno podprejo idejo, da se ostanek denarja, ki je prvotno bil namenjen poštnini in 

kurirskim storitvami ter splošnemu materialu KS, nameni otvoritvi pešpoti Zdravstveni dom - 

Dom starejših občanov, zasaditvi medovitih rastlin, pogostitvi krajanov ali v dobrodelne 

namene. 

Sklep: V kolikor se bo preostanek sredstev lahko uporabil za zgoraj navedene ideje, se bodo 

člani Sveta KS dogovarjali naknadno. Glede prerazporeditve sredstev je potrebno pridobiti 

dovoljenje Občine. 

 

K 2. točki 

Član Sveta KS Aleš Laznik predlaga, da se v naslednjem mandatu spremeni pravilnik KS, in 

sicer glede odsotnosti članov. Ta naj omogoča večjo fleksibilnost glede zamenjave članov 

zaradi neudeležbe na sejah in neopraviče udeležbe na sejah. Predsednica pojasni, da so to 

zadeve, ki so določene z zakom, da pa pomisleke o imenovanju članov, ki se seje ne 

udeležujejo vseeno prenese odgovornim na občini.  



Sklep: Člani sveta KS enotno podprejo predlog. Predlog bo predsednica KS posredovala na 

Občino.  

 

 

 

ZAPISALA:                                                                          PREDSEDNICA SVETA KS: 

Nika Zavrašek                                                                                 Simona Jeraj 


