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KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE 
Lopaca 10 
3262 PREVORJE 
E – pošta: ks.prevorje@siol.net 
Tel.: 03 – 580 87 24, uradne ure: torek 9:00 – 16:00;  DŠ: 75020190;  MŠ: 5020964;  TRR: 01320-6450849802 

 
 

Z A P I S N I K 
 

2. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 9. 11. 2010  

 
 
K 1)  UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER PREGLED IN  
         POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE 
          
  
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček. 
Pričetek seje ob 19.00 uri v pisarni KS. 
 
Prisotni svetniki Sveta KS: Damjan Maček, Martin Arzenšek, Franci Pacek, Bojan 
Planko,  Majda Rezec, Josip Špoljar in Franc Terţan. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (7 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  2. redna seja Sveta KS Prevorje je sklepčna, tako, da 
se lahko sprejemajo veljavni sklepi in opravijo vse naloge, ki izhajajo iz predlaganega 
dnevnega reda. 

 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 1. redne seje. Pripomb k zapisniku ni bilo, 
zato predlaga v glasovanje naslednji 
 

(2) SKLEP: Sprejet je zapisnik 1. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 2. 11. 2010. 

 
 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7  
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
 
K 2)  POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
 
 
Predsedujoči  predlaga dnevni red kot na vabilu, pripomb in dodatkov ni bilo, zato 
predlaga glasovanje za 

mailto:ks.prevorje@siol.net
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(3) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje z vabilom predlagan dnevni red 2. redne seje 
Sveta KS Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7  
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 

 
K 3)  IMENOVANJE ODBOROV 
 
Predsedujoči predlaga imenovanje odborov, kot so ţe bili v prejšnjem mandatu. V 
nadaljnji razpravi svetniki še izoblikuje članstvo v odborih (tudi zunanji člani). 
 
Pokopališki odbor: Terţan Franc – predsednik, Mirko Pajek, Anton Maček ml.; 
 
Odbor za kmetijstvo:  Josip Špoljar – predsednik, Emil Rezec, Mirko Pajek, Robi 
                                     Gubenšek, Marjan Bevc, Damjan Klauţar; 
 
Odbor za kulturo:  Majda Rezec – predsednica, Bračun Dragica, Marija Frece Perc; 
                                 
Odbor za šport:  Bojan Planko – predsednik, Vinko Pohajač, Ladi Dvoršak, Martin 
                             Arzenšek, Silvo Jevšnik; 
 
Odbor za ceste:  Damjan Maček – predsednik, Josip Špoljar, Franci Pacek, Franc 
                             Terţan, Majda Rezec, Bojan Planko; 
 
Obstaja pa tudi ţe Odbor za gradnjo večnamenskega objekta v sestavi Damjan 
Maček, Joţe Uţmah, Toni Maček. 
 
Predsedujoči predlaga potrditev gornjih odborov. 
  
 

(4) SKLEP:  Svet KS Prevorje potrjuje imenovanje in članstvo predlaganih odborov. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7  
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 
 
Svetniki se še dogovorijo, da Odbori vaških skupnosti (VS) delujejo še naprej, 
članstvo se obravnava na  prihodnji seji. 
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K 4)  ZIMSKA SLUŽBA 2010/2011 (pregled in sprejem izvedbenega programa  
         ZS 2010/2011) 
 
Predsedujoči pove, da je prejšnji dan potekal sestanek v zvezi zimske sluţbe, na 
katerega je povabil vse krajane – izvajalce zimske sluţbe iz prejšnjih let. Nekateri so 
to pripravljeni izvajati še naprej, tako da je večina cest ţe pokritih. 
Nadalje predstavi izvedbeni program, ki so ga svetniki prejeli v pisni obliki. Narejen je 
seznam cest, določeni so izvajalci, prioriteta. 
Predvidena je tudi nabava soli za posip poledice po posameznih odsekih cest, katero 
bodo izvajali krajani sami. Predvidena je še nabava mešanice za posip in peska za 
kritične točke. V kolikor bo potrebno se bo izvedel preventivni posip asfaltnih cest. 
KS bo tudi organizirala čiščenje parkirišča pri POŠ, saj je tam tudi več prireditev za 
vse krajane. 
 
Svetniki so soglasni, da je zimska sluţba zgledno urejena, predsedujoči pa predlaga 
glasovanje za 
 

(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagani izvedbeni program zimske sluţbe 
2010/2011. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7  
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 

 
 
K 5)  PROGRAMSKE SMERNICE ZA ČAS 2010 – 2014 
 
Predsedujoči Damjan Maček predstavi predlog programskih smernic, ki so ga 
svetniki prejeli v pisni obliki. V razpravi je še pojasnil posamezne postavke, dodala se 
je še 17. točka.  
 

1. Modernizacija krajevnih cest, JP in LC ( razpisi občina, občinska proračunska 
sredstva), 

2. Izgradnja večnamensko-poslovnega objekta z gasilnim domom in ureditvijo 
centra Lopace ( AP ,pločnik, prehod za pešce, razsvetljava ), 

3. Zamenjava in nabava AP nadstrešnic ( 2011 Ţegar, 2012 Zg. Krivica, 2013 
Lopaca, 2014 Dobje in Košnica ), 

4. Ureditev razsvetljav v vaških jedrih, kjer bi si to krajani ţeleli, 
5. Ureditev čistilnih naprav v vaških jedrih, 
6. Odkup oz. zamenjava zemljišča za prestavitev LC Lopaca-Straška gorca – 

Skopečna, zaradi ozkega grla pri gospodinjstvu Lupše ( zimsko vzdrţevanje, 
prevoz avtobusnih vozil v šolo in observatorij), ţe idejni projekt, 

7. Izgradnja AP v Sp. Košnici ( ţe projekti ), 
8. Ureditev pokopališča ( zemljišča, peš-poti ), ozvočenje, 
9. Prizadevanja iskanja uporabnika oz. izkoriščanje prostorov pod POŠ Prevorje 

(Guzajev muzej, strelišče za zračno puško…), 
10. Podpiranje društev  v kraju, vzpodbujanje k nadaljnjemu razvoju, 
11. Prekategorizacija cest iz JP v LC (Košnica), 
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12. Oglasne deske v vaških skupnostih, 
13. Prizadevanja k modernizaciji drţavne makadamske ceste Lesično-Planina, 

skozi Dobje pri Lesičnem in Cirkovţe, 
14. Vodovodno omreţje, 
15.  Prostorski plani na območju KS-a, 
16. Ureditev pešpoti z razsvetljavo na poteku  Lopaca - Igrišče – Šola, 
17. Vključitev vseh gospodinjstev v odvoz komunalnih odpadkov. 

 
Bojan Planko še predlaga, da bi zniţali odstotek sofinanciranja krajanov pri 
asfaltiranju cest ( iz 30 na 10 – 20) zaradi denarne stiske nekaterih. 
Ugotovljeno je, da je tu problem, ker so sredstva KS omejena, na ta način bi se 
potem moralo narediti manj, zaenkrat ne bi menjali ustaljene prakse. 
 
 

(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagane programske smernice za obdobje 
2010 -2014.  

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7  
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet. 

 
 
K 6)  IMENOVANJE PODPISNIKOV 
 
Svetniki so soglasni, da podpisniki plačilnih dokumentov ostanejo še naprej isti kot do 
sedaj – Damjan Maček, Josip Špoljar in Franc Terţan. Uredi se še pooblastilo za 
dvig pošte za predsednika Damjana Mačka in tajnika Slavka Novaka. 
 

 
K 7)  IMENOVANJE PODPREDSEDNIKA SVETA KS PREVORJE 
 
Svetniki se dogovorijo, da podpredsednika zaenkrat še ne bodo imenovali, v primeru 
potrebe predsednika nadomešča najstarejši član – Josip Špoljar. 
 

 
 
K 8)  TEKOČA PROBLEMATIKA (anketa…) 
 
VLOGE: 
 

1. Športno društvo Prevorje – vloga za finančno pomoč pri organizaciji 
šahovskega tekmovanja. 

Odobreno 200,00 €. 
 
2. PGD Prevorje – vloga za finančno pomoč pri gradnji gasilskega doma. 
Pomoč se bo izvajala v okviru plana in v odvisnosti od poteka aktivnosti pri 
pridobivanju dokumentacije za večnamenski objekt in nadaljnje gradnje. 
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Nadalje je potekala razprava o anketi o pogledih krajanov na delovanje KS in društev 
v kraju, o problematiki krajanov in njihovih pobudah, ţeljah in drugo, ki je ţe bila 
posredovana krajanom v preteklosti. Svetniki so mnenja, da bi bilo mogoče dobro, da 
se anketa še kdaj ponovno opravi. 
 
Svetniki se še dogovorijo, da se zapisnike sej podaja na vpogled na oglasno desko, 
predvideva se, da bodo seje v februarju, aprilu, juniju – juliju, oktobru, oziroma po 
sprotnih potrebah. 
 
Josip Špoljar predlaga, da se organizira zbore po vseh vaških skupnostih, kjer naj 
bosta prisotna tudi predsednik in tajnik, s čimer soglašajo vsi. 
 
Bojan Planko se v imenu VS Ţegar zahvali PGD-ju za pomoč pri čiščenju vodnega 
rezervoarja v Zg. Ţegru. 
Pove še, da se je v okviru Športnega društva Simpl Ţegar ţe pričela rekreacija - 
lahko se priključijo še drugi, planira se zaključno nogometno tekmovanje, pikado 
turnir in smučarski izlet. 
 
Damjan Maček ravno tako obvešča, da poteka rekreacija v okviru Športnega društva 
Prevorje. 
 
 
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 
 
 
 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 
 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


