
KS PRAPRETNO 

PRAPRETNO PRI HRASTNIKU DEL -37 

1430 HRASTNIK 

         

Prapretno, 18.12.2022 

 

Zadeva: srečanje krajanov KS Prapretno 

 

Novoizvoljeni Svet KS Prapretno je dne 18.12.2022 pozval na srečanje krajanov 

Prapretna in Pleskega z namenom predstavitve novoizvoljenih članov in plana za 

obdobje 2023-2026. 

 

Novi predsednik KS, Ivan Urbajs, pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red: 

 

Dnevni red: 

 

Ad1) Predstavitev novoizvoljenih članov KS 

Ad2) Predstavitev plana del za obdobje 2023 – 2026 

Ad3) Pobude in vprašanja 

 

Ad1) 

Predsednik: Ivan Urbajs 

Podpredsednica: Maja Jenko (skrb za dvorano) 

Zapisnikar: Tanja Jovan 

Člana: Jasmina Janjić (urejanje objav na facebooku) in Stane Štepec (ceste in okolica) 

 

Ad2) 

 

1. ureditev razsvetljave ob novi pešpoti (nedokončano iz prejšnjega mandata) 

2. ureditev odvodnjavanja po celotni KS 

3. spremljanje plazov Žagar, Zelenik, Vajdič – težnja k čimprejšnji sanaciji 



4. nova kanalizacija na vasi – trenutno ni v načrtu 

5. ureditev zadružnega doma Prapretno: 

 - strop (razsvetljava, izolacija) 

 

6. postavitev bankine ob cesti Plesko – Trbovlje  

7. otroško igrišče – lokacija neznana 

8. ureditev makadamskih poti 

9. delovne akcije s prisotnostjo krajanov 

7. nadaljevanje vsakoletnega obiska Božička 

8. proslava za 8. marec 

 

Kožar Stane  

- odvodnjavanje meteornih vod 

- obnova ceste 

 

Janjić Milena 

- odvodnjavanje meteornih vod 

 

Skaza Matjaž 

- popravilo ceste zgornja Lašč 

 

Peter Pajnkihar 

- popravilo uničene ceste od Novega loga proti Prapretnem (uničena zaradi pretežkega 

tovornega prometa, ki ne sme voziti po cesti Veličkova – Prapretno zaradi omejitve 

3,5T) 

- preplastitev asfalta 

 

Vajdič Martina 

- postavitev smetnjakov za pasje iztrebke 

- pred pričetkom del in po zaključku del poklicati lastnike zemljišč na katerih oziroma 

ob katerih se bo delo izvajalo 

- ureditev makadamskih cest 



- cestne ovire 

- ureditev pešpoti Prapretno – deponija 

- ureditev otokov za odpadke ( smeti odnaša na travnike) 

 

 

 

Mlinarič Romana 

- ureditev otroškega igrišča – lokacija 

 

Obrez Drago 

- opozorilne table na igrišču (privat lastnina) 

- opozoriti občino na obiske obšolskih in šolskih otrok 

 

Drnovšek Janez 

- asfaltiranje ceste Zelenik – Drnovšek 

 

Jazbinšek Nastja 

- najem gostinskih prostorov v Zadružnem domu 

 

 

Svet krajevne skupnosti je zbral predloge krajanov in jih skrbno zabeležil. Sredstva, 

namenjen investicijam v KS se bodo rabila vsako leto posebej za ureditev krajevne 

skupnosti. 

Krajane se pozove, naj razmislijo kam bi se vložil denar iz participatornega proračuna. 

Člani KS se dogovorijo, da s pomočjo krajanov najprej uredijo najnujnejše zadeve. 

Krajani naj pripravijo material (slikovni), da bodo zadeve v najkrajšem možnem času 

oddane na Občino Hrastnik.  

Svet KS se zahvaljuje krajanom, ki so se srečanja udeležili in podali svoje predloge. 

Svet KS vse ostale poziva, da svoje predloge pošljejo na elektronski naslov 

ks.prapretno.plesko@gmail.com, Facebook stran Krajevna skupnost Prapretno-

Plesko ali pa se obrnejo direktno na člane, ki bodo z veseljem pomagali pri pripravi 

predlogov. 

 

mailto:ks.prapretno.plesko@gmail.com


Ad3) 

 

24.12.2022 se bo v dopoldanskem času organiziralo otroške božične delavnice, 

popoldan pa rajanje in obisk Božička. 

 

 

 

Srečanje se konča ob 12:30 uri. 

 

Zapisnikar: Tanja Jovan 

 

 

 

 


