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   Štev.: 6/19-ZM 
  

 
 

ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE SVETA KS PODKRAJ 
 
 

Prisotni člani sveta KS: Samo Korelc, Zdenka Matjaž, Janez Cokan, Gabrijela Štraus in 

Suzana Matavš 

Odsoten: Jože Drobež 

 

 

6. seja (3. izredna seja) sveta KS Podkraj je bila v četrtek, 12.9.2019, ob 20. uri v prostorih 

KS Podkraj. Podpredsednica Suzana Matavš je pozdravila vse prisotne in se vsem zahvalila za 

udeležbo na 2. izredni seji sveta KS Podkraj. 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika 5. seje (G. Štraus). 

2. Najem ŠCV telovadnice in telovadnice v Andražu (rok za odločitev je petek, 

13.9.2019). 

3. Donacija za društvo Lotus - Povezovalen dogodek za ženske v Velenju (priložena 

prošnja – S. Matavš). 

4. Pobude in vprašanja. 

5. Razno. 

 

 

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Zapisnik 5. seje ni bil predložen, zato ni bil potrjen. 

 

 

Točka 2: Najem ŠCV telovadnice in telovadnice v Andražu (rok za odločitev je petek, 

13.9.2019). 
Razprava se razvije  glede najema telovadnice na ŠCV za potrebe krajanov Podkraja. 

Obravnava se prošnja g. Širnika za najem telovadnice 1x tedensko na ŠCV, predvidena cena 

najema znaša 34,50 EUR/teden. 

 

Sklep 1: potrjujemo najem telovadnice na ŠCV, vendar se izvaja nadzor nad udeležbo. 

Pogodba naj bo sestavljena tako, da se ob slabi udeležbi lahko prekine. 

 

 

 

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

GSM: 041 776 000 
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Točka 3:  Donacija za društvo Lotus - Povezovalen dogodek za ženske v Velenju 

(priložena prošnja – S. Matavš). 
 

Na KS Podkraj je prišla prošnja za donacijo. Pri preverjanju in predstavitvi društva s strani 

Suzane Matavš se sklene, da društvu Lotus s strani KS Podkraj prispeva 100,00 EUR za 

organizacijo dogodka. 

 

Sklep 2: potrjujemo odobritev donacije za društvo Lotus v višini 100,00 EUR. 

 

 

 

Točka 4: Pobude in vprašanja. 

 

Ni pripomb. 
 

 

5. Razno. 

     -  Ga. Gabrijela Štraus opozori, da vsi krajani KS Podkraj niso prejeli vabila za izlet v 

Prlekijo, ki je bil organiziran s strani KŠD PODKRAJ. Ugotovi se, da nekaterim krajanom 

letak ni bil vložen v poštni predalčnik. Na Pošti Slovenije je potrebno preveriti zakaj niso bili 

letaki vsem vloženi v predalčnike. 

 

- Preveri naj se projekt meteorne kanalizacije v Tajni , 

- Pločnik Skaza, pogodba naj bi bila podpisana, 

- preveri naj se status ceste v Tajni, 

- ga. Suzana Matavš bo poklicala MOV zaradi ureditve cest. 

 

Podpredsednica ga. Suzana  Matavš se je udeležencem zahvalila za hiter odziv na povabilo in 

sejo ob 21.07 uri zaključila.  

 

 

Zapisala: Gabrijela Štraus                                                             Predsednica: Suzana Matavš 

članica sveta KS 


