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ZAPISNIK 1. SEJE 2020 SVETA KS PODKRAJ 
 
Prisotni člani sveta KS:  
Janez Cokan, Samo Korelc, Suzana Matavš, Zdenka Matjaž in Gabrijela Štraus.  
 
1. seja sveta KS Podkraj v letu 2020 je bila v četrtek, 9.1.2020, ob 19. uri v prostorih KS 
Podkraj. Podpredsednica Suzana Matavš je pozdravila vse prisotne in se vsem zahvalila za 
udeležbo na 1. seji sveta KS Podkraj v letu 2020. 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika 7. seje (2018-2019). 
2. Pregled odprtih zadev in aktivnosti iz zadnjega zapisnika. 
3. Kadrovski posvet glede nadaljevanja dela Sveta KS Podkraj. 
4. Sklep o imenovanju popisnih komisij za leto 2019, za izvedbo popisa 2019. 
5. Organizacija srečanja starostnikov. 
6. Razno. 
 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Zapisnik 7. seje se soglasno potrdi. Potrdi se tudi dnevni red 1. seje v letu 2020. 
 
 
Točka 2: . Pregled odprtih zadev in aktivnosti iz zadnjega zapisnika 
Gre za vprašanje/pobudo s strani g. Kompana o možnosti preverbe postavitve ogledala na 
križišču Bureković-Šmigoc-Vrzelak. Svet bo pobudo posredoval na MOV s tem zapisnikom. 
 
 
Točka 3: Kadrovski posvet glede nadaljevanja dela Sveta KS Podkraj  
Zaradi smrti je prenehala funkcija dosedanjemu predsedniku g. Jožetu Drobežu, zato se izvoli 
nov predsednik Sveta KS Podkraj. G. Samo Korelc je predlagal, da predsednica Sveta KS 
Podkraj  postane ga. Suzana Matavš in predlog je bil soglasno sprejet. Podpredsednik ostaja 
tudi dosedanji podpredsednik g. Samo Korelc. Vsi člani so se s predlogoma strinjali in ju 
soglasno potrdili. Vloga podpredsednika je namreč, da nadomešča predsednico v njeni 
odsotnosti. Za zapisnikarico ostane zadolžena ga. Gabrijela Štraus. 
 
Sklep 1: Predsednica sveta KS Podkraj je ga. Suzana Matavš, podpredsednik pa g. Samo 
Korelc. 
 

Davčna štev.: 23697920 
Matična štev.: 192878300 
Kontakt: podkraj.velenje@gmail.com 



 

Točka 4: Sklep o imenovanju popisnih komisij za leto 2019, za izvedbo popisa 2019 
Pod to točko ga. Suzana Matavš predlaga inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja v sestavi: g. Samo Korelc – predsednik in člana ga. Zdenka Matjaž in g. 
Janez Cokan. Za popis terjatev, obveznosti, gotovine, vrednostnih papirjev in drugih sredstev 
pa: ga. Gabrijela Štraus - predsednica in člana g. Samo Korelc in ga. Suzana Matavš. 
Predsednica pove, da popisa terjatev, obveznosti, gotovine, vrednostnih papirjev s strani 
MOV še nismo prejeli. Zaradi zgoraj navedenega je bil sprejet spodnji sklep.  
 
Sklep 2:  Imenujeta se sledeči inventurni komisiji: 
- inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v sestavi:  
g. Samo Korelc – predsednik in člana ga. Zdenka Matjaž in g. Janez Cokan.  
- komisija za popis terjatev, obveznosti, gotovine, vrednostnih papirjev in drugih sredstev: 
ga. Gabrijela Štraus – predsednica in člana ga. Suzana Matavš in g. Samo Korelc. 
 
 
5.   Organizacija srečanja starostnikov  
Predviden datum za izvedbo srečanja je 30.1.2020. Kraj izvedbe srečanja je odvisen od 
števila prijavljenih. V kolikor bo prijavljeno večje število starostnikov, se bo srečanje izvedlo v 
Gasilskem domu Velenje in ne v prostorih KS Podkraj. Od zasedenosti gasilskega doma je 
odvisen tudi predviden datum izvedbe srečanja. Ga. Zdenka Matjaž se določi za pripravo 
osnutka vabila in preverbo zasedenosti GD Velenje, ga. Suzana Matavš pa za pridobitev treh 
ponudb za catering. 
 
Sklep 3: Vabila za srečanje starostnikov se pošljejo najkasneje do 15.1.2020! 
 
 
6.  Razno 
- Ga. Suzana Matavš izpostavi najema telovadnic ŠCV in Andraž. Zaradi prepozno 
izpostavljene želje krajanov, najema telovadnice Andraž svet KS Podkraj ni obravnaval, zato 
tudi ni bila najeta. Zaenkrat obstaja najem samo telovadnice na ŠCV. Najeto telovadnico 
lahko uporabljajo vsi krajani in ne le posamezniki! Obvestilo o možnosti koriščenja ŠCV 
telovadnice je bilo razobešeno po oglasnih deskah KS in objavljeno na spletni in FB strani. 
- za projekt Meteorne kanalizacije v Tajni je dogovorjen sestanek za 15.1.2020, vabila so bila 
že razposlana. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala        Suzana Matavš 
Gabrijela Štraus  novoizvoljena 
članica sveta KS Podkraj         predsednica KS Podkraj    
   
                                                     
     
    


