
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI                                                       Datum: 29. 9. 2015 
DOL PRI HRASTNIKU 
Cesta VDV brigade 2 
1431 Dol pri Hrastniku 
 
 
 
 

ZAPISNIK 

 
6. seje Sveta KS Dol pri Hrastniku, ki je potekala 22. 9. 2015 ob 18.00 uri v prostorih KS Dol 
pri Hrastniku.  
 
Prisotni: 

 
Timotej Funkel, Jože Buden, Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap in Jani Medvešek. 
 
Opravičeno odsotni: 
 
Janez Košir 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Ugotovitev navzočnosti članov sveta 
 
2. Potrditev zapisnika 4. in 5. seje, z dne 23. 3. in 28. 5. 2015 
 
3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 5. seji Sveta KS 
 
4. Obravnava tekočih zadev 
 
5. Pobude in predlogi 
 

Ad. 1 
 

Ugotovitev navzočnosti članov sveta. 

 
Navzočih je bilo 6 od 7 članov Sveta KS Dol pri Hrastniku. 
 
SKLEP 1: Sklepčnost je zagotovljena, zato lahko nadaljujemo s sejo. 
 

Ad. 2 
 

Potrditev zapisnika 4. in 5. seje, z dne 23. 3. in 28. 5. 2015 
 
Pripomb na zapisnika ni bilo. Svet je soglasno s 6 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP 2: Potrdita se zapisnika 4. in 5. seje. 
 



Ad. 3 
 

Obravnava tekočih zadev 

 
Nataša Kreže je člane sveta seznanila z urejanjem in evidentiranjem meje in parcelacije na 
območju Partizanske ceste. Krajevna skupnost Dol je bila na obravnavo vabljena kot lastnica 
parcel 449/3 in 450/1 (k.o. 1856 Dol pri Hrastniku). 
 
Predsednica Nataša Kreže je poročala o sestanku pri županu, na katerem sta sodelovala tudi 
hrastniška poslanca – tema sestanka je bil predlog Pošte Slovenije, da se na Dolu uvede 
pogodbeno pošto. Predsednica je člane sveta seznanila tudi z odgovorom lokalne skupnosti, ki 
ga je pošti poslal župan, in sicer da si v lokalni skupnosti želimo, da pošta ostane prisotna v 
obstoječi obliki. 
V dogovoru z županom je bilo dogovorjeno, da tudi predstavniki sveta KS skušamo čim več 
subjektom predstaviti poziv pošte in jih pozvati naj razmislijo o predlogu pošte, saj vse kaže, 
da je ta kljub mnenju lokalne skupnosti odločena, da poišče pogodbenega partnerja. 
 
Beseda je tekla tudi o ureditvi križišča sredi Dola. Ureditev še ni zaključena. Timotej Funkel 
je še povedal, da so na ministrstvu iz projekta izključili napravo za avtomatsko opozarjanje na 
prekoračitev hitrosti in približevanje prehodu. 
 
Predsednica je sporočila, da je postopek za ureditev plazu Klemen v zaključni fazi in da bodo 
dela končana v novembru. 
 
Krežetova in Funkel sta šla na ogled ceste pri Hribarniku v Krištandolu in k Skoku na Javorje. 
Pri Hribarniku je makedam delno že urejen in je pokošeno. Nataša Kreže je opozorila, da 
lahko pride na cesti tudi do zdrsov in je nevarna. Na občini so dejali, da bodo že asfaltirani del 
ceste skušali čimprej popraviti. Člani sveta KS so predlagali, da se asfaltiranje ceste k 
Hribarniku umesti v občinski proračun za prihodnje leto, saj ureditev tako dolgega odseka 
presega sredstva za infrastrukturo, ki se namenjajo posameznim krajevnim skupnostim.  
Člani so se seznanili tudi s prošnjo gospe Skok,  ki želi, da se cesta uredi in asfaltira, saj ima 
velike probleme z zdravjem in je cesta neprimerna za rešilce in taksije. 
 
Nataša Kreže je seznanila člane Sveta o ustavitvi del na zidu ob cesti pri pokopališču. 
Ustavitev del, ki jih je sicer naročila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je 
pred sanacijo zagotavljala, da bodo dela izvedena strokovno in varno, je zahtevala občina, saj 
je na pokopališču nastajala nedopustna škoda. Izvajalec (podjetje Euronep eko d.o.o. iz 
Kamnika) je v fazi pridobivanja sporazuma z lastniki grobov o povrnitvi morebitne škode 
med deli. 
 
Nataša Kreže je člane seznanila z neuradnim stališčem gospoda Levca, ki je dejal, da se ne bo 
strinjal s posegom na njegovo parcelo pri širitvi glavne ceste pri pokopališču. Povedal je še, 
da doslej k njemu in njegovim ni še nikoli prišel nihče po soglasje za omenjeni projekt širitve 
glavne ceste. Krežetova je še povedala, da je projekt za omenjeno cesto v fazi priprave in da 
so na občini povedali, da bodo po pridobitvi tega projekta šli do lastnikov in jim predstavili 
predlagane rešitve širitve. 
 
Medvešek in Krežetova sta poročala o ogledu morebitne trase sprehajalno rekreativne poti, ki 
bi povezala Dol s starim Hrastnikom. Uvodne ugotovitve so bile, da najverjetneje pot čez 
travnike na Brnici ne bo možna, saj številni lastniki ne bodo dopustili posega v travnike. 



Poskušala se bo pripraviti pot više po gozdu, kjer že poteka trenutno sicer neurejena pot. Ko 
bo projekt pripravljen bodo z njim seznanili tudi Svet KS in krajane. 
 

Ad. 4 
 

Pobude in vprašanja 
 
 
Člani sveta so se seznanili z peticijo stanovalcev bloka na Trgu NOB 18 o odstranitvi smrek 
na otroškem igrišču pred blokom, ki da zastirajo svetlobo itd. Po krajši razpravi so člani s 6 
glasovi ZA sprejeli  
 
SKLEP 3: Člani sveta predlagamo, da naj pristojne službe ocenijo, katera drevesa 
predstavljajo nevarnost in se torej odstranijo samo tiste smreke, ki so posušene in nevarne za 
ljudi. Zdrava drevesa naj se pustijo, saj je senca na otroškem igrišču zelo dragocena in 
pomembna. 
 
Po elektronski pošti je prišla pobuda, o vključitvi v lokalno pogodbeno partnerstvo LAS. 
Krežetova je izpostavila, da bi bil primeren projekt za vključitev v strategijo LAS 
naravoslovno-učna pot, ki bi potekala po stari zapuščeni trim stezi. Medvešek je prisotne 
seznanil z aktivnostmi koordinacijskega odbora za pripravo strategije LAS, katerega član je 
tudi sam. Člani so se strinjali, da se KS vključi v LAS in da se pripravi idejni predlog 
naravoslovno-učne poti, ki bi se vključil v pripravo strategije LAS.  
Člani so s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 4: KS Dol se vključi v Las. Za pripravo projekta učne poti se k sodelovanju povabi 
predstavnike občine Hrastnik, lovsko družino, planinsko društvo, tabornike, šolo, vrtec, 
društvo Želodki in društvo Špaltna.  
 
Razprava je potekala tudi glede spomenika na Dolu. Nataša Kreže je podala predlog, da se 
spomenik prestavi ali pa da se obstoječi spomenik posodobi oziroma nadomesti z manjšim in 
ostane na tem območju. V razpravi je bilo posebej izpostavljeno, da spoštujemo zgodovino in 
tradicijo, zato si želimo konstruktivne rešitve. Spomenik je tudi dotrajan in potreben obnove.  
Člani so se strinjali, da bi bilo najboljše, da bi se uredilo celotno središče Dola, ki bi 
vključevalo tudi rešitev glede spomenika.  
Člani so s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 5: Na pogovor o ureditvi središča Dola se najprej na sestanek povabi predstavnika 
Združenja borcev NOB, da poda svoje stališče glede umestitve spomenika. 
 
Nataša Kreže je izpostavila zanemarjenost Dolančeve hiše. Krežetova je predstavila tudi 
idejo, da bi občina pripravila projekt za poslovno stanovanjski objekt, ki bi se potem vnaprej 
ponudil kupcem in na podlagi zavez in predkupnin pridobil investitor za gradnjo objekta. Z 
novogradnjami bi spodbudili priseljevanje mladih družin na Dol, povečali kakovost bivanja v 
kraju, kar je tudi med razvojnimi prioritetami občine Hrastnik. 
Člani so s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 6: Občino Hrastnik se kot lastnico pozove k rednemu urejanju okolice Dolančeve 
hiše in predlaga, da občina v proračun za prihodnje leto umesti pripravo projekta za poslovno-
stanovanjski objekt na mestu hiše.  



 
Nataša Kreže je predlagala, da bi ukinili redne uradne ure Sveta KS, saj se je izkazalo, da 
ljudje v času uradnih ur ne prihajajo s svojimi pobudami. Veliko več odziva in medsebojne 
komunikacije je prek telefona, klasične in elektronske pošte in naključnih stikov s člani KS.  
Zato so člani s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 7: Redne uradne ure Sveta KS se ukinejo in se za sestanke s krajani dogovarja 
individualno v različnih terminih – torej po predhodnem dogovoru prek telefona, pošte in 
elektronske pošte. 
 
Medvešek je članom sveta predstavil pobude Janeza Koširja, ki se seje ni mogel udeležiti. 
Košir je predlagal, da se oblikuje komisija, ki bi pregledala ceste v krajevni skupnosti in 
opozarjala na rastlinje, ki posega na območje cest in zmanjšuje preglednost– predvsem na 
uvozih in izvozih. Člani sveta so predlagali, da se glede tega vprašanja pozove MIR Zasavje, 
ki je pristojen za urejanje in celo sankcioniranje glede nepravilnosti na tem področju. 
Člani so s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 8: Pozove se Medobčinski inšpektorat in redarstvo naj na območju krajevne 
skupnosti Dol pregleda ceste in ustrezno ukrepa, kjer prihaja do neurejenega rastlinja, ki 
posega na območje cest in zmanjšuje preglednost. 
 
Košir je še predlagal, da se zahteva odstranitev ogledal, ki so jih na svojo hišo namestili 
Štrausovi na začetku ceste proti Krištandolu, saj ponoči vozila z lučmi, ki se odbijajo od 
ogledal slepijo voznike, ki prihajajo nasproti. Medvešek, ki živi na tem območju, je povedal, 
da omenjene težave ni zaznal. Da bi ovrgli vse dvome o zmanjšani prometni varnosti so 
svetniki s 6 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP 9: Pozove se občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, naj poda 
oceno ali je zaradi nameščenih ogledal zmanjšana prometna varnost na tem območju. 
 
Buden je pozval naj se uredi parkiranje na zadnji strani Zlate hiše. Predlaga, da se jasno 
označi, da je parkiranje na neoznačenih mestih prepovedano in da se poostri nadzor redarstva 
na tem parkirišču. 
 
Špacapan je opozoril, da se streha na občinskem kozolcu v središču Dola podira in je nevarna 
za mimoidoče. 
 
Špacapan je opozoril še na odstranjeno živo mejo na cesti Pod Javorjem. Po tej odstranitvi je 
zelo nevarno, da kdo pade iz precejšnje višine iz te ceste proti blokom, zato predlaga 
namestitev zaščitne ograje ob cesti. 
 
Člani sveta so razpravljali tudi o poti pri šoli, ki vodi do vrtca. Člani so se strinjali, da se 
prometna situacija na tem delu preuči in da naj se presodi ali bi bilo možno in smiselno, da se 
dovoli dovoz samo za dostavo in intervencijska vozila. 
 
Beseda je tekla tudi o tradicionalnem miklavževanju in pokopu pusta. Člani sveta so se 
strinjali, da se bosta obe prireditvi izpeljali in da se k sodelovanju pozove čim večje število 
ljudi – tudi prek časopisa Hrastov list. 
 
 



 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 
 
Zapisal:                                                                       Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku: 
Jani Medvešek                                                                                    Nataša Kreže 
 


