
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKRAJ 

KS Podkraj  

Podkraj 32 

1430 Hrastnik 

Podkraj, 9. januar 2023 

 

ZAPISNIK 
 

2. seje sveta KS Podkraj, ki je bila v ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 19.00 uri 

v prostorih Krajevne skupnosti Podkraj.  

 

PRISOTNI: 

Predsednik sveta KS: Zdravko Kreže 

Člani sveta KS: Matej Kavšek, Janja Kreže, Polonca Stušek, Žiga Kreže 

 

Dnevni red: 

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

    6. december 2022 

2. Dodelitev nalog in področij za katere bodo skrbeli posamezni člani sveta KS 

3. Priprava plana investicij v mandatu 2022/26 po naslednjih točkah: 

- plan investicij za leto 2023, 

- plan investicij celotnega mandata (4 leta), 

- spisek zadev, ki bi jih bilo še potrebno urediti (manjša, večja), 

- popravila, vzdrževalna dela, kaj bi še lahko izboljšali v naši KS, ipd., 

4. Sklep sveta KS za sodelovanje pri naslednji izvedbi participativnega proračuna. 

 

Ad1. 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb. 

  

Sklep: Svet KS je sklepčen. Člani sveta KS potrdijo zapisnik prejšnje seje. 

 



Ad2. 

Nadaljevali smo z razpravo glede podelitve nalog in področij posameznim članom KS. 

 

Za posamezna področja so zadolženi naslednji člani sveta KS: 

- zapisnikarica: Polonca Stušek, 

- blagajničarka: Janja Kreže, 

- zadolžitev za objekt Doma KS Podkraj in pripadajočega igrišča: Janja Kreže, Žiga 

Kreže, Matej Kavšek, Zdravko Kreže, 

- zadolžitev za ceste: Zdravko Kreže, Matej Kavšek, 

- izobešanje zastav ob praznikih: Zdravko Kreže, 

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

Žiga Kreže, ostali krajani, katere se kontaktira po potrebi, 

- ključe objekta Doma KS Podkraj imajo: Zdravko Kreže, Matej Kavšek, Žiga Kreže, 

Janja Kreže, 

- ohranjanje reda in čistoče ter pregleda prostorov notranjih prostorov Doma KS 

Podkraj: Janja Kreže. 

 

Sklep: Člani sveta potrdijo zadolžitve posameznim članom sveta KS. 

 

Ad3. 

Plan investicij v mandatu sveta KS Podkraj 2022/26 je priložen k zapisniku. 

 

Sklep: Člani sveta potrdijo plan investicij v mandatu 2022/26. 

 

Ad4. 

Člani sveta KS smo sklenili, da želimo sodelovati pri naslednji izvedbi participativnega 

proračuna. 

 

Sklep: Člani sveta potrdijo sodelovanje pri naslednji izvedbi participativnega 

proračuna. 

 

 

 



Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

Priloge: - Plan investicij v mandatu 2022/26 

                                                                                                                                                      

                                                                                       

Zapisnik napisala:       Predsednik KS: 

Polonca Stušek       Zdravko Kreže 

                                                                             

 

 


