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ZAPISNIK 
 
2. ZBORA KRAJANOV KS DOL PRI HRASTNIKU v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki 
je potekal 2. decembra 2015 ob 18.00 uri v kinodvorani na Dolu pri Hrastniku. 
 
Na podlagi 64. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/10, 19/10) je 
svet KS Dol pri Hrastniku na 6. redni seji, z dne 15. 09. 2015, sklenil sklicati Zbor 
krajanov KS Dol pri Hrastniku.  
 
Na seji je bilo sklenjeno še, da se vsem gospodinjstvom v KS Dol vabila pošlje po pošti in da 
se predstavi delo Sveta v preteklem letu. Prisluhne se tudi vprašanjem in pobudam krajanov. 
 
Zbora krajanov se je udeležilo 50 krajanov in krajank ter člani Sveta KS Dol: Timotej Funkel, 
Jože Buden, Borut Špacapan, Nataša Kreže, Damjan Pap, Janez Košir in Jani Medvešek. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pozdrav 
2. Pregled dela v preteklem letu 
3. Vprašanja in pobude 

Ad. 1 
 
Pozdrav 
Predsednica Sveta KS Dol Nataša Kreže je pozdravila vse navzoče in se jim zahvalila za 
obisk. Opravičila se je vsem tistim, ki morda niso dobili vabila za Zbor krajanov in pojasnila, 
da je bilo vabilo posredovano na pošto, ki je zagotovila, da bodo vabilo dobila vsa 
gospodinjstva. 
 

Ad. 2 
 
Pregled dela v preteklem letu 
 
Predsednica Sveta KS Dol Nataša Kreže je predstavila aktivnosti, ki so bile izvedene v 
preteklem letu: 

• zbor krajanov,  

• Miklavževanje, 

• pokopa Pusta, 

• obnova prostorov KS, 



• zaščitna ograja ob potoku v otroškem parku, 

• klopi in koši za smeti ob športnem igrišču,  

• prebarvana avtobusna postaja,  

• prestavitev in obnova obvestilnih tabel, 

• postavitev kozolčka na zelenici v centru Dola, 

• ureditev cestnega odseka Javoršek – Urlep z obnovo vodovoda in izdelavo fekalnega 
priključka, 

• ureditev desnega pritoka Brnice VDV brigade, 

• odvodnjavanje z drenažo plaz Udovč, 

• sanacija pokopališkega zidu, 

• preureditev obstoječega prehoda za pešče, 

• sanacija plazu Klemen, 

• sanacija ceste Majcen – Selan. 

 
Ad. 3 

 
Vprašanja in pobude 
 
Predsednica KS Nataša Kreže je prisotnim pojasnila, da je župan na nedavnem sestanku s 
Svetom KS pojasnil, da so težave s sestavljanjem proračuna, saj se povprečnina niža, pred 
nami pa je velik projekt obnove šole, tako da bodo ostale investicije verjetno okrnjene. 
 
Povedala je, da bodo člani Sveta KS v ta namen prisluhnili predlogom in pobudam krajank in 
krajanov, ki jih bodo posredovali naprej na občino  
 
Besedo je nato predala prisotnim krajankam in krajanom: 
 
- Vojka Šergan, poslanka DZ 
Prisotne je seznanila, da sodeluje z županom. Skupaj sta bila  na ministrstvu za infrastrukturo. 
Obljubili so, da če bo v parlamentu sprejet predlog, da se uvede bencinski cent, se drugo leto 
pristopi k izvedbi projekta rekonstrukcije ceste Hrastnik- Rimske Toplice skozi Dol. Direkcija 
RS za ceste je letos v program umestila tudi obnovo zidu pri pokopališču. 
Poslanka je še dodala, da Dol vidi kot podeželsko vas, zato bi bile zelo dobrodošle ideje v 
smeri ponudbe podeželskih izdelkov. V ta namen bodo na voljo tudi kohezijska sredstva. 
Trgovino, ki je v lasti Kmetijske zadruge Laško, bi lahko obnovili in obogatili s tovrstnimi 
izdelki. Razmišljati je potrebno tudi v smeri odpiranja novih delovnih mest. Tudi pri LAS 
Zasavje bodo na voljo dodatna sredstva. Povabila je krajane naj prispevajo ideje. 
 
Nataša Kreže je pojasnila, da je tudi KS pristopila kot pogodbeni partner k LAS Zasavje.  
 
- Milan Draksler, Cesta VDV brigade 27 
Predlagal je, da bi bila prioriteta izgradnja ceste Hrastnik - Zidani Most, saj bi se s tem znebili 
težkega prometa. 
 
Poslanka je pojasnila, da ta cesta predstavlja velik finančni zalogaj, zato se bo prednostno  
urejala cesta skozi Dol. Zatrdila je, da poslanci SMC podpirajo in se zavzemajo tudi za 
izgradnjo ceste Hrastnik – Zidani Most. 



 
- Franc Kaluža,  Laz 5 
Predlaga, da se postavi cestno ogledalo pri vključevanju vozil pri cerkvi proti pokopališču, 
zaradi slabe preglednosti.  
 
Timotej Funkel je pojasnil, da so strokovne službe na občini tak predlog že obravnavale. 
Odločili so se, da ogledala ne postavijo, ampak se prestavijo talne oznake na cesti. 
 
-            Levec, Pod Javorjem 15 
Moti ga, ker se je urejala škarpa pri pokopališču. Sam je mnenja, da bi bilo bolje, če bi 
prestavili vrsto grobov in razširili cesto. Tako so zaščiteni grobovi – mrtvi, za varnost 
prebivalcev, ki stanujejo tik ob cesti pa ni ustrezno poskrbljeno.  Predlaga, da se vsaj omeji 
hitrost in dodaja, da na srečo še ni bilo smrtnih žrtev.  
 
G. Šerganova ga je vprašala, če je kot lastnik hiše ob cesti pripravljen odstopiti zemljišče za 
razširitev ceste. Levec trdi, da je po zakonodaji možno prestaviti grobove in dokler takšna 
možnost obstaja, zemlje ne bo dal. Naj se izvajajo tisti projekti, ki so bili pripravljeni v 
preteklosti, še dodaja. 
 
Poslanka je poudarila, da je treba za vsako rešitev skleniti kompromis. Timotej Funkel je 
pripomnil, da bo omenjene  težave reševala Direkcija RS za ceste. 
 
- Andrej Logar, Črdenc 7 
Pred dvema letoma je zemljo ob potoku »podpisal« občini, zato želi, da občinske službe to 
območje redno urejajo in vzdržujejo (kosijo, čistijo strugo). Če so vzeli, pravi, naj za to 
skrbijo. Lansko leto so delavci preko javnih del čistili in kosili, vendar so naredili škodo na 
leskah.  
Krajani na tem območju že 35 let prosijo za javno razsvetljavo. Župan je razsvetljavo že 
večkrat obljubil, vendar so do danes še vedno v temi.  
Opozoril je še na luknjo v njivi pod njihovo hišo premera 2 m, iz katere bruha voda. Ogrožena 
je hiša. Pristojni z občine so si območje že ogledali, poslikali, vendar do danes še nič ukrepali.  
 
- Franc Jug 
Izpostavil je kolovozno krištandolsko pot - gre za 180 metrov ceste. Boji se, da bo koga 
zasulo. 
Nataša Kreže je prebrala odgovor občine, saj je bil  problem izpostavljen že lani. 
 
Za trajnejšo rešitev poti je potrebno predhodno najti rešitev celovitega odvodnjavanja tega 

območja. 

 
- Primož Deželak 
Pripomnil je, da je za čiščenje kanalet najbolje, da se pokliče na AGM, ki ima z občino 
sklenjeno pogodbo.  
 
- Franc Salmič, Grča 29 
Opozoril je na luknje v asfaltu na cesti pod Kovkom. 
 
- Ivan Pavlič, Brnica 
Opozoril je na cesto na koncu Grče, ki je v katastrofalnem stanju. Del ceste je potrebno na 
novo asfaltirati.  



Na glavnem mostu na Brnici so ogromne kolesnice. Spodjedanje mostu so si ogledali pristojni 
strokovnjaki, fotografirali, vendar niso ukrepali. Ponovno apelira na občino, naj ukrepajo. 
Od lanskih pripomb je bila rešena le ena - pri Šentjurčevih. 
Robnikov na pločniku tudi niso porezali. 
 
Timotej Funkel je prebral odgovore občine, saj so bili  problemi izpostavljeni že lani. 
 
Razsvetljava odseka Pavlič – Vene je del koncesijskega razpisa, ki bo ponovljen, saj je bil prvi 

razveljavljen. 

Ogled mostu čez glavno cesto so opravili »vodarji« in bodo predlagali rešitev, ki je zaradi 

komunalnih vodov, ki so na most obešeni, nujna. 

Robniki, ki ovirajo izvoz na cesto so del regionalne ceste R1 221, katere tehničnih elementov 

se ne sme spreminjati brez soglasja upravljavca ceste, Direkcije RS za infrastrukturo, 

vključevanje na cesto pa mora voznik prilagoditi prometu na cesti. 

 
Pavlič je pripomnil, da je problem višje, pri glavni cesti ni kritično. 
 
-  Franc Jug 
Pripomnil je, da na cesti VDV brigade  tudi niso popravljali pločnika. 
 
- Marjan Kocman 
Zanima ga, zakaj toliko časa ni urejene javne razsvetljave.  
 
Timotej Funkel je na kratko pojasnil težave, ki jih je imela občina pri koncesijskem razpisu in 
dodal, da bo razpis ponovljen. 
 
- Martin Hribarnik 
Ponovno prosi, da se asfaltira cestni odsek, ki vodi mimo njegove hiše. G. Gole si je ogledal 
asfaltirani del, kjer  je potrebno popraviti posamezne dele cestišča. Prosi, da se to uredi pred 
zimo, ker se na teh mestih ne da plužiti.  
 
Krežetova je pojasnila, da je bilo  s strani občine obljubljeno, da se manjša popravila na 
cestišču opravijo še pred zimo ter da se uredijo rešetke. 
 
- Viktor Jerše, Partizanska cesta 
Ponovno je izpostavil problem vodovoda, ki je star že 90 let.  Nekaj se je začelo premikat, saj 
naj bi na občini naročili neke projekte. Kot spremljajo, bo višinska razlika samo za nekaj 
metrov. Jerše je izpostavil možnost, da bi se vodovod obnavljal ob obnovi ceste.  
 
Nataša Kreže je predstavila odgovor občine, saj je bil  problem izpostavljen že lani. 
 
Občina Hrastnik je izdelala projektno dokumentacijo za rešitev problema vodooskrbe, ki pa je 

finačno zelo zahtevna in jo bo potrebno izvesti po fazah. Potreben je dogovor s KSP za 

izvedbo najnujnejših ukrepov v letu 2016. 

Občina Hrastnik je pridobila inf. upravljalca kabelskega oz. internetnega omrežja, da obstaja 

možnost priklopa na internet , vendar morajo interesenti pridobiti soglasje lastnikov, preko 

katerih se izvede hišni  priključek. 

 
 
 



 
 
- Danica Kajtna, Črdenc 
Pove, da že 30 let živi na delu, ki je izpostavljen plazu. Hudournik bi moral biti že zdavnaj 
urejen. Večkrat je že apelirala na občino, naj se njena hiša zaščiti. Ob deževju voda vdira v 
hišo. Ima občutek, da je v tej občini manj vredna. Omenja luknje na travniku in da jo je strah  
vode. Razmišlja, da se bo odselila. Pove tudi, da iz Pekla vozijo težki tovornjaki in da hiša 
poka, kar so skrili s fasado. Na občini je dobila samo polivinil. Predlagala je, da vstavijo 
rešetke, ki bi hudourniško vodo delno zaustavila, ki sedaj pride do sosedov.  
 
- Franc Zaletel, Grča 34 
Opozoril je, da je potrebno očistiti dve pregradi na potoku. Voda prinaša kamenje in les, zato 
se je zabil most in voda poplavlja. Obvestil je g. Goleta. Do danes se ni še nič zgodilo.  
 
- Miha Javoršek 
Prisotne je spomnil, da so se krajani 1. novembra  poklonili žrtvam nasilja, hkrati ga je 
zanimalo ali se bo ponovno organizirala prireditev pokop pusta, kjer se krajani poklonijo          
»Jožetu Pustu«. Meni, da prostor pri spomeniku ni primeren za tovrstne prireditve, ker se 
posmehuje žrtvam. To ga je prizadelo. Predlaga, da se prireditev odvija na kakšni drugi 
lokaciji in da je o tem spregovoril na zboru Zveze borcev. 
 
Člani sveta KS smo odgovorili, da namen prireditve ni posmeh žrtvam nasilja, ampak gre za 
obujanje dolgoletne tradicije, ki je v preteklosti združevala in povezovala krajane.  V 
prireditev je bilo vloženega ogromno truda, sodelovalo je veliko društev, ki delujejo v občini. 
Zažiganje »Jožeta Pusta« se je izvedlo na parkirišču in ne pred spomenikom. Prostor pri 
spomeniku so zavzeli obiskovalci, ki so prireditev množično obiskali. Krežetova je opozorila, 
da bo treba razmisliti o preureditvi tega prostora in ga prilagoditi, da bo primeren za izvajanje 
različnih prireditev. Želimo si, da oživimo center Dola. 
 
- Suzana Sevenšek 
Predlagala je, da se pozimi tudi na Dolu postavi drsališče.  
 
Jani Medvešek je pojasnil, da se bo drsališče na Dolu postavilo naslednje leto, ko bo urejena 
razsvetljava. 
 
Predsednica Sveta KS Nataša Kreže se je vsem zahvalila za udeležbo in vse krajane povabila 
na tradicionalno Miklavževanje na Dolu. 
 
 
 
Zbor krajanov je bil zaključen ob 19.45. 
 
 
 
Zapisala:                                                                      Predsednica Sveta KS Dol pri Hrastniku: 
Jani Medvešek                                                                                    Nataša Kreže 
 
Nataša Kreže 
 
 


