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   Datum: 17.6.2019 

   Štev.: 5/19-ZM 
  

 
 ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE SVETA KS PODKRAJ 
 
 

Prisotni člani sveta KS: Jože Drobež, Samo Korelc, Janez Cokan, Gabrijela Štraus in Suzana 

Matavš 

Odsotna: Zdenka Matjaž 

 

 

2. izredna seja sveta KS Podkraj je bila v ponedeljek, 17.6.2019, ob 20. uri v prostorih KS 

Podkraj. predsednik Jože Drobež je pozdravil vse prisotne in se vsem zahvalil za udeležbo na 

2. izredni seji sveta KS Podkraj. 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev dokončne rešitve nekategorizirane ceste v Tajni 

2. Pokritje stroškov prevoza izleta 

3. Nadaljnje delo v svetu KS 

4. Pobude in vprašanja 

5. Razno 

 

 

Točka 1: Predstavitev dokončne rešitve nekategorizirane ceste v Tajni  

Dne 10.6.2019 je bil na MOV sestanek v zvezi s predstavitvijo dokončne rešitve 

nekategorizirane  ceste v Tajni. S strani MOV je bilo povedano, da je MOV od lastnikov 

zemljišč, kjer poteka nekategorizirana cesta pripravljena odkupiti zemljišča s soudeležbo 

lastnikov parcel, ki cesto uporabljajo. Dogovorjena cena za zemljišče v izmeri 2400 m2 znaša 

36.000,00 EUR.  

V ta namen se v sredo 19.6.2019 v Tajni organizira sestanek. Vabljeni lastniki zemljišč, ki 

cesto uporabljajo, predstavniki MOV in člani sveta KS Podkraj. 

 

 

Točka 2: Pokritje stroškov prevoza izleta 

G. Jože Drobež predstavi predlog KŠD PODKRAJ o pokritju stroškov avtobusnega prevoza 

za izlet v Prlekijo, plačalo naj bi se v dveh obrokih. Ga. Suzana Matavš opozori, da se pri 

izbiri prevoznika ni pridobilo vsaj treh ponudb, svet KS se vseeno odloči, da bo poravnal 

stroške prevoza. 

 

Sklep 1: stroški avtobusnega prevoza za izlet v Prlekijo se poravnajo v dveh obrokih. 

 

 

Davčna štev.: 23697920 
Matična štev.: 192878300 
Kontakt: jozedrobez@gmail.com 

GSM: 041 776 000 
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mailto:jozedrobez@gmail.com


 

Točka 3:  Nadaljnje delo v svetu KS 

G. Jože Drobež predstavi svoje pomisleke, po konstruktivni debati se svet KS Podkraj strinja, 

da nadaljuje svoje delo kot do sedaj. 

 

 

Točka 4: Pobude in vprašanja. 

Ni pripomb. 
 

5. Razno. 

- Ekološki otok v Tajni ni bil zgrajen, pa bi moral biti, 

- Oglasna deska bo postavljena, 

- Kot željeno naj bi bila avtobusna povezava Lokalc čez Podkraj, 

- Pločnik pri Bizjaku; predviden začetek del v avgustu, 

- Table za defribilatorje so v izdelavi. 

 

 

Predsednik Jože Drobež se je udeležencem zahvalil za odziv na povabilo in sejo ob 21.02 uri 

zaključil.  

 

 

Zapisala: Gabrijela Štraus                                                         Predsednik: Jože Drobež 

članica sveta KS 


