
 

OBČINA HRASTNIK 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK 

 

 

Z A P I S N I K 

12. redne seje Sveta KS Rudnik, ki je potekala 23.3.2021 ob 19.30 uri v prostorih KS Rudnik. 

 

Navzoči: Mojca Greben, Aleš Laznik, Mitja Pajnkiher, Vesna Ojstršek Drnovšek, Simona Jeraj, 

opravičeno odsotna: Nika Zavrašek. Odsoten: Gregor Jelenko.  

Na seji je bil prisoten tudi župan Marko Funkl.  

 

Sklicateljica 12. redne seje je bila predsednica KS Rudnik Hrastnik ga. Simona Jeraj.  

 

DNEVNI RED: 

1. Poročilo o opravljenem delu v letu 2020, realizacija po planu KS 

2. Plan dela za 2021 (sodelovanje s krajani, dan KS, … )  

3. Razno 

 

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

Ugotovljeno je bilo, da je navzočih pet članov Sveta KS, kar pomeni, da je seja Sveta KS sklepčna. 

Svojo odsotnost je opravičila Nika Zavrašek. 

Predsednica je sejo Sveta KS vodila in jo zaključila ob 20.30 

 

Pred sejo smo dali besedo županu Marku Funklu, ki je pojasnil nekatere izpostavljene probleme (glede 

na plan dela 2020 in 2021), teme in podal kratko poročilo o opravljenem delu ter sodelovanju s KS 

Rudnik v letu 2020.  

1. točka:  

Ker je župan že uvodoma pojasnil kaj vse se je v KS Rudnik delalo in realiziralo, smo uvodno 1. točko 

dnevnega reda tako združili z uvodoma in nadaljevali sejo.  

Leto 2020 je bilo iz vidika opravljanja dela po planu KS otežkočeno zaradi pandemije, pa vendar so se 

nekatere stvari realizirale. Posodobljen plan dela je priloga temu zapisniku.  

 

2. točka:  

Krajani so se s svojimi predlogi in pobudami tudi tekom leta 2020 obračali na KS, tako smo v plan 

dela vključili tudi ureditev parkirišča pred večstanovanjskim blokom nad ZD, ureditev otoka za smeti 



v Studencah, ureditev otoka za smeti za cerkvijo in hkrati celostna ureditev tega dela mesta, predlog 

postavitve dodatnega radarja pri cerkvi in na NAK. Predlog je bil tudi, da se v sodelovanju s Tic-em 

pripravi sprehod po Hrastniku, da bi krajanom predstavili zanimive kotičke Hrastnika in tako 

pripomogli k večji prepoznavnosti kraja in turističnih zanimivosti v Hrastniku.  

 

Predlagano je, da se dan KS Rudnik obeleži. Kako, bo dogovorjeno naknadno, saj je treba upoštevati 

vse omejitve in priporočila.  

ZAPISALA:        PREDSEDNICA SVETA KS: 

Simona Jeraj        Simona Jeraj 


