Krajevna skupnost

Davčna štev.: 23697920
Matična štev.: 192878300
Kontakt: jozedrobez@gmail.com
GSM: 041 776 000

PODKRAJ

Datum: 18.11.2019
Štev.: 7/19-ZM

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS PODKRAJ

Prisotni člani sveta KS: Samo Korelc, Zdenka Matjaž, Janez Cokan, Gabrijela Štraus in
Suzana Matavš
Odsoten: Jože Drobež
Predstavniki MO Velenje: g. Gašper Koprivnikar, g. Bojan Prelovšek
7. seja sveta KS Podkraj je bila v ponedeljek, 18.11.2019, ob 19. uri v prostorih KS Podkraj.
Podpredsednica Suzana Matavš je pozdravila vse prisotne in se vsem zahvalila za udeležbo na
7. seji sveta KS Podkraj.
Podpredsednika Suzana Matavš in Samo Korelc izročita pooblastilo za zastopanje KS Podkraj
zaradi začasne nezmožnosti opravljanja funkcije s strani predsednika Jožeta Drobeža, g.
Bojanu Prelovšku.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika 5. in 6. seje,
2. Meteorna kanalizacija v Tajni (predstavitev projekta članom KS pred sestankom za
sokrajane),
3. Informacija za gradnjo doma KS Podkraj,
4. Informacija o Lokalcu v KS Podkraj,
5. Informacija o omejitvenih znakih pri podpostaji in v zaselku Tajna,
6. Cesta Roglšek,
7. Informacija za izgradnjo pločnika pri Bizjaku,
8. Priprava proračuna 2020 in osnutki financiranja,
9. Poročilo KŠD in DU Podkraj in informacije o obisku/udeležbi najete telovadnice,
10. Organizacija srečanja starejših krajanov,
11. Pobude in vprašanja,
12. Razno.
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Zapisnik 5. in 6. seje se soglasno potrdi. Potrdi se tudi dnevni red 7. seje.

Točka 2: Meteorna kanalizacija v Tajni (predstavitev projekta članom KS pred
sestankom za sokrajane)
g. Koprivnikar predstavi spremembe projekta, ki so jih zahtevali krajani zaselka Tajne. Pove,
da bo MOV nadaljevala s projektom, ko bodo vsi krajani zaselka, ki so vključeni v projekt
Meteorne kanalizacije podpisali izjave o sofinanciranju projekta. Ocenjena vrednost projekta s
strani MOV je cca 560.000 evrov, procent, ki naj bi ga sofinancirali krajani znaša 10
odstotkov in je enkratni strošek za krajane, ki jih Meteorna kanalizacija zadeva.
G. Koprivnikar predstavi idejno zasnovo, odstopanj naj ne bi bilo. Suzana Matavš
predstavnikoma MOV predlaga, da se projekt na posebnem sestanku, na katerem bi bili
prisotni tudi predstavniki MOV predstavi.
Sklep 1: ga. S.Matavš bo skupaj z g. G.Koprivnikarjem naredila seznam krajanov, ki jih
meteorna kanalizacija zadeva.
Točka 3: Informacija za gradnjo doma KS Podkraj
g. Prelovšek pove, da je bila v četrtek 11.11.2019 na UE Velenje podana vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo izdano predvidoma decembra oz.
januarja 2020.
g. Prelovšek pove, da ocenjene vrednosti projekta še ni in da v proračunski postavki MOV za
leto 2020 ni predvidena gradnja, kvečjemu 2021/2022.
V letu 2020 bodo poskusili »dati« v proračun za leto 2021.
Ker teče debata o proračunskih postavkah MOV, Gabrijela Štraus vpraša za cesto v zaselku
Tajna in ali je ta v proračunski postavki za leto 2020. G. Koprivnikar in g. Prelovšek povesta,
da cesta Tajna ni predvidena v proračunu 2020. Realno naj bi se uredil vsaj del ceste.

Točka 4: Informacija o Lokalcu v KS Podkraj
g. Prelovšek pove, da pogodbeniku oz. koncesionarju poteče koncesija v letu 2020. Samo
Korelc opozori na dejstvo, da je bilo na prejšnjih sejah govora o tem, da koncesija poteče v
letu 2019.
Željene trase čez Podkraj ne bo. Relacija Podkraj naj bi bila vmeščena 2x dopoldan in 2x
popoldan. Samo Korelc pove, da se s povedanim ne strinjamo in da krajani KS Podkraj
želimo svojo traso. G. Koprivnikar pove, da ni pristojen za to področje in da naj se obrnemo
na zato pristojne in jih povabimo na sejo.
5. Informacija o omejitvenih znakih pri podpostaji in v zaselku Tajna
Suzana Matavš predlaga v zaselku Tajna omejitev hitrosti in postavitev ustreznega znaka. G.
Koprivnikar pove, da je najnižja omejitev, ki je možna v Tajni, ker ni naselje 40 km/h. Samo
Korelc predlaga omejitev hitrosti na ravnini v Podkraju in sicer od Bizjaka do Žoharjev.
6. Cesta Roglšek
Suzana Matavš pove, da ga. Roglšek pošilja maile glede ureditve ceste Roglšek, s strani KS
Podkraj iz sredstev, ki jih zato dobiva KS Podkraj in sicer postavke za vzdrževanje
nekategoriziranih cest. G. Koprivnikar pove, da ima KS Podkraj dve takšni cesti in da letno
KS Podkraj prejme za vzdrževanje nekategoriziranih cest 1,38 EUR/ na tekoči meter. G.
Koprivnikar pove, da ga. Roglšek ne more sama pridobivati ponudb za vzdrževanje ceste
Roglšek, ker sredstva niso namenjena samo za to cesto. Pove še, da je seznam
nekategoriziranih cest potrebno obnavljati in MOV poslati predloge, ampak se zaradi tega za
to postavko ne bo dodelilo več sredstev, obstoječa sredstva se prerazdelijo.
Suzana Matavš pove, da želi vpogled v prejeta sredstva za ta namen s strani KS Podkraj.
Glede na predloženo pooblastilo s strani predsednika KS Podkraj g. Drobeža, predstavnika

MOV predlagata, da se podpredsednika oglasita na MOV in pridobita vse potrebne
informacije.
Sklep 2: Sklep o dodelitvi sredstev ge. Roglšek se sprejme naknadno, ko prejmemo vse
podatke.
7. Informacija za izgradnjo pločnika pri Bizjaku
Izgradnja naj bi bila načeloma 2020, ker je izgradnja predvidena v proračunski postavki za
leto 2020.
8. Priprava proračuna 2020 in osnutki financiranja
Pooblastilo je za oba podpredsednika in sta sopodpisnika. Suzana Matavš vpraša glede
obvestila prejetega s strani MOV o tiskovinah. G. Prelovšek pove, da želi MOV čim več
skupnih javnih naročil, ker je le tako mogoče dobiti najugodnejšo ceno. MOV je zato pozvala
vse subjekte katerih ustanoviteljica je, da naj predložijo predvidene stroške tiskovin v letu
2020. Svet KS Podkraj pove, da tega v preteklosti nismo imeli, zato tega tudi v bodoče ne bo.
Sklep 3: Proračun 2020 in osnutki financiranja se bodo pregledali in potrdili po prejemu
vseh potrebnih podatkov.
9. Poročilo KŠD in DU Podkraj in informacije o obisku/udeležbi najete telovadnice
Vabilo na sejo je prejel tudi predsednik KŠD in DU, g. Vedenik, ampak se je za izostanek
opravičil. Suzana Matavš prebere mail, ki ga je g. Vedenik poslal, ki zajema poslovanje obeh
društev in je priloga k zapisniku 7. seje sveta KS Podkraj.
»Kulturno športno društvo:
Nadaljuje se kadrovska agonija, katero sem vam že predstavil na prejšnji seji sveta.
Člani UO KŠD se z izjemo g. Oštirja ne udeležujejo sej, tako, da niti nismo več sposobni
razpravljati o popolnitvi UO. Tako se mi pojavlja dilema. če je še sploh smiselno
vztrajati na obstoju in delovanju KŠD. Mislim, da bi moral o tem razpravljati tudi Svet
KS. Tudi najem telovadnice je po solo akciji Širnika šel mimo UO, zato tudi nimam
nobenih informacij o zasedenosti telovadnice. Smatram, da je bil na ta način izigran tudi
Svet KS, ker bi dogovor o najemu telovadnice moral iti preko KŠD.
Pododbor DU :
Delamo odlično. Redno se sestajamo ob ponedeljkih in delamo po programu dela.
Udeležili smo se vseh tekmovanj v okviru DU Velenje. Poleg tega smo organizirali ali se
udeležili še ostalih srečanj z ostalimi pododbori in društvi. V obdobju po dopustih smo
organizirali tri predavanja :
-Bolezni ožilja
-Kompostiranje
-v decembru sledi še eno predavanje, za katerega vsebino se še dogovarjamo.
18.oktobra smo organizirali kostanje piknik za vse člane pododbora, katerega se je
udeležilo 35 članov.
Priskrbeli smo tudi vso dokumentacijo za postavitev ograje pri cerkvi Sv. Jakoba ter jo
predali g. Martinšku na MOV. Z njim bi bilo potrebno govoriti kako dalje.
Za urejanje in čiščenje prostorov KS bi nujno potrebovali nekaj čistil. O tem smo že
pred časom seznanili predsednika g. Drobeža, vendar se zadeva ni uredila.
Glede na prebran mail g. Vedenika o težavah KŠD se Svet KS strinja, da je potrebno UO
KŠD prenoviti in če je potrebno, KŠD tudi pomagati.

Informacij o obisku oziroma udeležbi najete telovadnice Svet KS Podkraj nima. Prav tako
Svet ne razpolaga s pogodbo o najemu telovadnice.
Glede obiska Miklavža v Tajni je zopet nastala težava. Samo Korelc predlaga, da bo
poizvedel kako in kaj ter o tem obvestil ostale člane Sveta. Najkasneje do konca tedna.
Gabrijela Štraus predlaga, da bi bila organizacija Miklavževanja v bodoče s strani KŠD, da bi
se zadeva poenotila.
Sklep 4: Za Miklavževanje je potrebna poizvedba kako in kaj, najkasneje do konca
tedna. Za poizvedbo se določi Samo Korelc.
10. Organizacija srečanja starejših krajanov
Tradicionalno srečanje starejših krajanov kot vsako leto bo. Določi se okvirni datum
17.1.2020 ob 17. uri. Za organizacijo slednjega je potrebno pridobiti seznam.
Sklep 5: Seznam starostnikov se pridobi na MOV s pomočjo g. Prelovška, pridobi ga
Suzana Matavš.
11. Pobude in vprašanja
/

12. Razno
Pod točko razno se obravnava poslano SMS sporočilo in mail s strani Borisa Širnika v zvezi s
cesto Šarman , ki je povod za spor Šarman – Širnik.
Sklep 6: Reševanje sporov ni v pristojnosti Sveta KS Podkraj.

Zapisala članica sveta KS:
Gabrijela Štraus

po pooblastilu podPredsednika:
Suzana Matavš
in Samo Korelc

