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ZAPISNIK
7. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 17. 2. 2016
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček.
Pričetek seje ob 19.00 uri v sejni sobi VO (Večnamenski objekt na Prevorju).
Prisotni: Damjan Maček, Darja Terţan, Majda Rezec, Joţko Pacek, Bojan Planko in
Martin Arzenšek, ki se je priključil kasneje.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 6)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 7. 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 predlaga dnevni red kot na vabilu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Pregled zapisnika 6. redne seje.
Zaključno poročilo za leto 2015.
Obravnava prošenj.
Aktualno v občini in KS.
Pobude in vprašanja svetnikov.
Razno.

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 7. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 6. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 24. 11. 2015.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2015
Predsedujoči povzame poročilo za leto 2015, ki so ga člani Sveta KS prejeli.
Pripomb na poročilo ni bilo.
(4) SKLEP: Potrjeno je Zaključno poročilo KS Prevorje za leto 2015.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 4) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Mirko Pajek – vloga za finančno pomoč pri sanaciji mostu čez potok Bistrica
(povezovalna cesta).
Odobreno 70 EUR za gradbeni material.
2. Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici – vloga za finančno pomoč – nabava
računalniške opreme.
Ni odobreno.
3. Joţko Pacek, Krivice – izpostavlja ţe dlje časa delujoč plaz nad stanovanjsko
hišo – prosi za pomoč pri sanaciji.
Zadeva bo posredovana na Občino.
4. Lah Marija, Sp. Krivica – ţeli odmero lokalne ceste in odkup zemljišča.
Pred leti je zadeva že bila posredovana na Občino, sedaj ponovno.
K 5) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči pove, da je zaradi neprilagojene hitrosti voznika avtomobila prišlo do
poškodovanja avtobusne postaje v centru Prevorja, drogov za zastave, hidranta ,
fasade ter lamelnih vrat na VO. Na kraj dogodka je prišla Policija, zbiramo ponudbe
za popravilo za zavarovalnico povzročitelja.
Pri pluţenju drţavne ceste je prišlo tudi do poškodb stekel na AP Sp. Košnica. Tudi
tu bo sanacijo krila zavarovalnica povzročitelja.
Glede razširitve pokopališča, kar je bilo obravnavano ţe na prejšnji seji, predsedujoči
pove, da so Vinklerjevi pripravljeni odstopiti zemljišče brezplačno, potrebna je le
odmera in ureditev ceste na travnik, za kar ne bo večjih stroškov.
V letu 2016 so v Občinskem proračunu za KS Prevorje namenjena tudi namenska
sredstva za pokopališče -1.250 EUR, predlaga zamenjavo strehe na mrliški veţi, kar
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bi zneslo pribliţno 5.300 EUR. Ţelja je bila tudi, da se ob pokopališču nasadi ciprese,
pribliţno 50 po 3 EUR.
Nadalje predsedujoči pove, da je v zadnjem času potekala ena Občinska seja, med
drugim se je obravnavala prometna varnost.
Zaključuje se postopek, ustanovitve javno dobro za NC Maček Aleksander, lastniki
bodo morali odstopili zemljišče brezplačno.
S predsedniki društev je imel sestanek v zvezi upravljanja VO. Dogovorjen je vrstni
red društev za čiščenje objekta in okolice, vodilo se bo evidenco, Vsake 3 – 4
mesece bodo potekali sestanki. PGD čisti svoje področje.
Nameščen bo hišni red in omarice za prvo pomoč.
KS bo nabavila še koš za smeti (pepelnik) za zunaj ter eno mizo in 10 stolov za
sejno sobo, da bo moţen obisk večjega števila obiskovalcev.
Občni zbori društev potekajo. KD in PD se bosta prijavili na Občinski razpis za
opremo – razstavne panoje in projektor.
K 6) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Darja Terţan predlaga, da bi se o prireditvah v kraju obveščalo člane Sveta KS tudi
po e-pošti, da bo moţna še večja animacija krajanov.
Predsedujoči prenese pobudo Joška Špoljarja za organizacijo prvomajske budnice
Pihalnega orkestra v Košnici, s čimer se vsi strinjajo, KS bo prispeval 90 EUR za
pogostitev. Napove še, da bi v aprilu organizirali čistilno akcijo po KS. Razmisliti je
potrebno tudi o prijavi na razpis Turistične zveze za urejenost vaškega jedra.
Darja Terţan izpostavi problem v Cirkovţah ob drţavni cesti, kjer se mnogi ustavljajo
v senci, na ţalost pa tam tudi puščajo smeti – urejeno počivališče je pa na koncu, na
soncu. Razmišlja o postavitvi košev za smeti. Izpostavi tudi cesto okoli cerkve v
Dobju pri Lesičnem, ki je v slabem stanju in pa cesto proti »Angleţem« - predlaga
asfaltiranje, ko bo moţno.
Joţko Pacek prenese pobudo krajana Lipovška za preplastitev ceste JP Straška
Gorca – Prevorska vas, odsek Bevc – R2 423. Predsedujoči predlaga, da bi se lahko
prijavili na Razpis za obdobje 2019-2020, ali prej, če ne bo drugih predlogov.
Majda Rezec izpostavi potrebo po sanaciji LC Lopaca – Straška Gorca, predsedujoči
pa pove, da je tudi to moţno prijaviti na Razpis.

K 7) RAZNO
Predsedujoči prenese še informacijo o zaprtju Pošte na Prevorju, s 1. marcem,
prevzel jo bo Jagros.
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS

Damjan Maček,
predsednik KS
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