
KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA 

PODKRAJ 91 a 

1430 HARASTNIK 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA 

 

 

PRISOTNI:  

➢ Robert Sticher ml. 

➢ Dunja Volavšek 

➢ Igor Velikonja 

➢ Sašo Macerl 

➢ Iris Šklander 

 

Seja je potekala 16.12.2022 od 19.00 do 21.00 ure.  

 

DNEVNI RED 

 
1. Izvolitev novega podpredsednika in zapisnikarja 

2.  Predlogi in aktivnosti KS Steklarna 

3. Pregled in zapis neizvedenih investicij 

4. Razno 

 

 

1. Prisotni se z glasovanjem soglasno odločijo da podpredsednica KS Steklarna postane 

gospa Dunja Volavšek, zapisnikarica pa gospa Iris Šklander.  

 

2. Predlogi in aktivnosti KS Steklarna  

o Dokončanje cestnega odseka pri garažah v letu 2023/2024. Investicija KS. 

Pogodba je bila podpisana v letu 2022, zato se denar prenese v naslednje leto, 

o Izpostavi se težava z odlaganjem kosovnih odpadkov. Ponoči odpadke 

pripeljejo z avtomobili, niso stanovalci KS. Dogovorimo se da na komunalo 

pošljemo dopis, glede možnosti zagraditve točke za odlaganje kosovnih 

odpadkov, tako kot imajo to urejeno na Logu v Hrastniku. Pri točki bi 

potrebovali tudi javno razsvetljavo (1 luč), ki bi morebiti preprečila oziroma 

zmanjšala odlaganje odpadkov, 



o Predlagamo namestitev dodatnih smetnjakov na parkirišču pod železniško 

postajo Hrastnik in na otroškem igrišču na Frtici. Tam bi potrebovali smetnjak 

v kombinaciji s pepelnikom,  

o Na križišču Pot Franca Pušnika in Taborniška pot (pri novi škarpi), bi postavili 

dve klopi, 

o Nujna je ureditev obcestnih dreves čez celotno KS, katera so nevarna za cestni 

promet. Ugotoviti moramo kdo so lastniki zemljišč na katerih so nevarna 

drevesa, se z njimi pogovoriti in jih opozoriti naj drevesa odstranijo. Potrebno 

bi bilo očistiti veje okrog cestne razsvetljave (cesta do ribogojnice), 

o Investicija KS za leto 2025/2026: načrtujemo ureditev cestnega odseka (cca 

200 m) od vrtičkarjev do hiš Podkraj 62/63 (nad novo Steklarno), 

o V planu imamo tudi obnovo stopnišča iz glavne ceste (pri mostu) na Grajsko 

pot. Stopnišče je poškodovano in nevarno za pešce, 

o Urediti neopravljene zadeve iz prejšnjega mandata (dodajam k točki 3). 

3. Pregled neizvedenih investicij 

o Prilagamo zapisnik 8. redne seje KS Steklarna 

4. Razno 

o Pogovor o delavnici za otroke (Dedek Mraz) 

 

PRILOGE:  

1. Zapisnik 8. redne seje krajevne skupnosti Steklarna 

 

Zapisnik napisala: Iris Šklander 

 

Hrastnik, 19.12.2022 

Predsednik KS Steklarna 

Robert Sticher ml. 

 

 

 

 

 

 


