OBČINA HRASTNIK
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Rudnik, ki je potekala 15.9.2020 ob 19.00 uri v pisarni KS Rudnik.
Navzoči: Mojca Greben, Simona Jeraj, Aleš Laznik in Nika Zavrašek.
Sklicateljica 10. redne seje je bila predsednica KS Rudnik Hrastnik ga. Simona
Jeraj.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Donacija (za DS Hrastnik) - ureditev in realizacija
Načrti v KS za leto 2021
Predlogi in pobude - ostalo/razno

K 1. točki
10. redno sejo sveta KS je vodila predsednica KS Rudnik, ga. Simona Jeraj.
Ugotovljeno je bilo, da so navzoči štirje člani Sveta KS, kar
pomeni, da je bila seja Sveta KS sklepčna. Svoje odsotnost je opravičila Vesna Ojsteršek,
nista pa je opravičila Mitja Pajnkiher in Gregor Jelenko.
Predsednica je prisotne člane Sveta KS prav tako seznanila z dnevnim redom
seje, s katerim so se navzoči strinjali.

K 2. točki (SKLEP):
Vsi člani so se na 9. izredni dopisni seji dne 23.7.2020 enotno strinjali s finančno donacijo RK
in DSO Hrastnik. Predsednica Sveta KS Rudnik ga. Simona Jeraj je na današnji redni seji vse
člane seznanila s finančno situacijo KS Rudnik. V sodelovanju z občino in RK Hrastnik je
prišla do podatka, da direktnega nakazila denarja ni možno izvesti. Člani so sprejeli sklep, da
se bo donacija izvedla v obliki materiala, ki ga nujno potrebujejo, v vrednosti 900e.

K 3. Točki (SKLEP):
Člani Sveta so potrdili, da se v letu 2021 izvedejo še nedokončani načrti iz programa KS
Rudnik. Do konca leta bo občankam in občanom program tudi javno dostopen.
K 4. točki:
G. Laznik predlaga, da se uredi otok odpadkov pri cerkvi. Ga. Zavrašek opozori na nujnost
osvetlitve ceste na CPB proti Studencam.
Sklep: S predlogi se navzoči strinjajo in bodo umeščeni na program KS Rudnik za leto 2021.
Zaključek: Predsednica KS Rudnik ga. Simona Jeraj navzoče še seznani z odgovori občine
na vprašanja iz preteklih sej. Odgovori so zapisani v prilogi k zapisniku in naj bodo javno
dostopni krajankam in krajanom.
Seja Sveta KS Rudnik je bila končana 15.9.2020 ob 20.30 uri.

ZAPISALA:
Nika Zavrašek

PREDSEDNICA SVETA KS:
Simona Jeraj

