
KS PRAPRETNO 

PRAPRETNO PRI HRASTNIKU DEL -37 

1430 HRASTNIK 

         

Prapretno, 17.1.2023 

 

Zadeva: 1. sestanek KS Prapretno 

 

Predsednik KS Prapretno je sklical sestanek članov sveta KS. Predsednik pozdravi 

vse prisotne in predlaga dnevni red, ki ga člani soglasno sprejmejo.   

Prisotni: Ivan Urbajs, Stane Štepec, Jasmina Janjić, Maja Jenko in Tanja Jovan. 

Dnevni red: 

Ad1) Pregled zapisnika prejšnje seje 

Ad2) Pripirava plana za leto 2023 

Ad3) Organizacija proslave ob dnevu žena 

Ad4) Participatorni proračun 

Ad5) Pobude in vprašanja 

 

Ad1) 

Člani KS Prapretno smo se seznanili z zapisnikom. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Ad2) 

1. Dokončanje pešpoti Prapretno (Vas) – Hrastnik (Novi log) 

• Postavitev 4 kos segmentni vsadni kandelaber 4 m  

• Namestitev 4 kos cestnih – uličnih led svetilk (napajane solarno iz 

lastnega vira ali iz javne razsvetljave) 

• Dovodni vodniki 170 m in priključni vodniki 20 m 

• Izvedba montažnih in elektro del 



 
odsek pešpoti kamor je potrebno namestiti cestno razsvetljavo 

2. Popravilo posedenega cestišča v zaselku Lašč (zgoraj) in ureditev 

odvodnjavanja  

• Rezanje asfalta debeline 6 – 10 cm (cca 30m) 

• Odstranitev poškodovanega asfalta in neuporabnega tampona, nakladanje, odvoz in 

stroški deponiranja (cca 30 m²) 

• Postavitev opornega zidu (cca 15 m ) 

• Dobava, navoz in razstiranje materiala 0-32mm za tampon 

• Postavitev obcestnih robnikov na dolžini cca 30 m  

• Dobava in ročna vgradnja enoslojnega asfalta debeline 6cm vključno z emulziranjem 

stikov. 

• Izdelava asfaltne mulde (cca 30m) 

  

3. Energetska sanacija večnamenske dvorane doma krajanov Prapretno 

(dimenzije dvorane: dolžina 12,5m, širina 6m in višina 4m) 

 

• Spuščanje stropa z mavčnimi ploščami: 

o Pritrditev sidrnih obešal na obstoječi nosilni strop 
o Namestitev kovinsko konstrukcije iz stropnih profilov U in C 
o Nameščanje toplotne izolacije in parne zapore med profile 

o Pritrjevanje mavčnih plošč na pripravljeno podkonstrukcijo 

o Kitanje in beljenje 



 

obstoječi strop v večnamenski dvorani 

 

 

 

4. Zamenjava razsvetljave v večnamenski dvorani doma krajanov Prapretno 

(dimenzije dvorane: dolžina 12,5m, širina 6m in višina 4m) 

 

• Izdelava svetlobnega načrta za osvetlitev dvorane 

• Namestitev varčnih svetlobnih teles po svetlobnem načrtu 

• Svetlobna telesa se priključijo na obstoječi dovodni vodnik 

 

 



5. Zagotovitev ustrezne temperature in svetlobe v sejni sobi, hodniku in WC 

v domu krajanov Prapretno 

 

• Nakup in montaža ustreznih električnih grelnih teles 

• Zamenjava starih stropnih svetilk z varčnejšimi  led svetilkami 

 

Sejna soba 

6. Ureditev stene v prostoru pred kuhinjo v domu krajanov Prapretno 

 

• Odstranitev keramičnih ploščič ki so delno že same odpadle zaradi slabe 

podlage 

• Dimenzije sten 330 x 115 in 141 x 115cm 

• Sanacija zidnih površin 

• Dobava in polaganje novih keramičnih ploščic 

  

Prostor pred kuhinjo 

 

 

Sklep 1: člani sveta KS Prapretno soglasno sprejemamo plan investicij za leto 

2023.  

1. Najprej je potrebno dokončati razsvetljavo na pešpoti Prapretno-Hrastnik. 

Predsednik predlaga, da se kupijo 4 solarne luči in se s tem dokonča investicija 

predhodnega sveta KS. 

2. Sanacija odseka Zadružni dom – Obrež   

3. Sanacija odseka Lašč zgoraj  



4. Energetska sanacija večnamenske dvorane doma krajanov Prapretno (toplotna 

izolacija stropa in namestitev varčne razsvetljave). 

5. Ureditev pešpoti Plesko – Veličkova z delom sredstev pridobljenih iz koncesije 

Lafarge cementa Trbovlje. 

 

Ad3) 

Člani KS so se dogovorili, da se bo organizirala proslava ob dnevu žena. V petek, dne 

20.1.2023, se bo vse zainteresirane sodelujoče povabilo na posvet. 

 

Ad4) 

Člani KS Prapretno smo ugotovili, da imajo krajani KS Prapretno veliko idej za 

izboljšave v krajevni skupnost, zato sprejemamo naslednji sklep. 

Sklep 2 : KS Prapretno bo pristopila k odločanju o participatornem proračunu. 

 

Ad5) 

24.12.2022 smo izvedli otroške božične delavnice in rajanje z Božičkom. Delavnic se 

je udeležilo 20 otrok iz krajevne skupnosti, ki so se zvečer v družbi staršev in starih 

staršev udeležili božičnega rajanja in druženja z Božičkom. 

 

        Svet članov KS Prapretno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


