
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKRAJ 

KS Podkraj  

Podkraj 32 

1430 Hrastnik 

          Podkraj, 11.01.2019 

ZAPISNIK 

2.  seje sveta KS Podkraj, ki je bila dne 4.1.2019 ob 19.00 uri v prostorih 

Krajevne skupnosti Podkraj  

 

PRISOTNI: 

Člani sveta KS: Matej Kavšek, Zdravko Kreže, Mojca Kavšek, Mitja Oberč, Polonca Stušek 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS Podkraj z dne 13.12.2018 

2. Podelitev odgovornosti in opravil članom sveta KS Podkraj 

3. Terenski pregled cest na področju KS Podkraj (22.12.2018) 

4. Pregled stanja doma KS Podkraj (23.12.2018) 

5. Priprava programa dela KS Podkraj 

6. Informiranje krajanov 

 

Ad1 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 

 

Ad2 

Po predstavitvi dnevnega reda ter pregleda zapisnika in potrditvi prejšnje seje, 

vzpostavimo naprej razpravo glede podelitve odgovornosti in opravil in sicer: 

- zapisnikarica: Mojca Kavšek 

- blagajničarka: Polona Stušek 

- zadolžitev za objekt Dom KS Podkraj in igrišča: Zdravko Kreže, Mitja Oberč, Matej Kavšek 



- zadolžitev za ceste: Zdravko Kreže, Mitja Oberč, Matej Kavšek 

- izobešanje zastav ob praznikih: Zdravko Kreže 

- košnja trave v okolici Doma KS Podkraj in igrišča: Zdravko Kreže, Matej Kavšek 

- ključe od objekta Doma KS Podkraj ima: Matej Kavšek, Mojca Kavšek, Zdravko Kreže 

- vzdrževanje oglasnih desk: Polonca Stušek, Mitja Oberč 

 

Ad3 

Nadalje smo obravnavali problematiko KS Podkraj in sicer: 

 

- Zapora lokalne ceste Hrastnik – Radeče. Cesta je zaradi kritičnega in zelo nevarnega  

stanja zaprta. Dovoz je dovoljen le za stanovalce in dostavo. Po tej cesti se redno vozi 

šolski kombi. Na odseku dolžine 3,5Km je znak za poškodovano vozišče. Posledično 

nimamo kritja zavarovalnine v primeru poškodb na vozilih; 

- Popravilo asfaltnih in makadamskih cest na problematičnih odsekih; 

- Nevarni odseki brez odbojne ograje na lokalni cesti Hrastnik – Radeče v dolžini 2 Km. 

Cesta je še posebej nevarna pozimi, ker je nagnjena proti Savi in je zardi ne ustreznega 

odvodnjavanja ter lukenj v asfaltu poledenela; 

- Potrebna obnova notranjih prostorov Doma KS Podkraj; 

- Ogrevanje prostorov Doma KS Podkraj. Zaradi ne zadostnega ogrevanja se dela 

materialna škoda na zidovih (vlaga in odstopanje ometa). 

 

Ad4 

Pripravili smo tudi razvojni plan KS Podkraj: 

- popis trenutnega stanja prometne infrastrukture; 

- popis trenutnega stanja Doma KS Podkraj; 

- statistično ovrednoteno ter komentirano trenutno stanje , predstavljeno  v priloženih 

prilogah; 

- preveri se kako je z manjšimi in večjimi investicijami v zvezi z obnovo in sanacijo doma 

ter cest; 

- veliko je bilo odlaganja aktivnosti zaradi predvidenih projektov gradnje hidroelektrarne 

ter ceste Hrastnik – Zidani Most. 

 

 



Ad5 

Člani smo se odločili, da bomo v tem mandatu obveščali krajane o dogajanju v KS Podkraj 

in tako se je za boljše obveščanje krajanov ter sodelovanje članov KS kreiral e-poštni 

predal za KS Podkraj ( podkraj.ks@gmail.com ). Izdelal se je seznam krajanov oz. lista 

mail-ov za obveščanje in sprejemanje komentarjev ter reklamacij.  Uporabil se bo kot 

pripomoček za lažje delo članov sveta, informiranje krajanov, sprejemanje povratnih 

informacij, reklamacij in pripomb. (prilaganje datotek, vodenje in spremljanje tabele 

aktivnosti, informiranje). 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

                                                                                                                                                              

                                                                                       

Zapisnik napisala:       Predsednik KS 

Mojca Kavšek       Matej Kavšek 

                                                                                                         

 

 

Priloge: 

- Plan dela in investicij za mandat 2018 - 2022 

- Popis dejanskega stanja prometne infrastrukture v KS Podkraj 22.12.2018 


