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KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE 
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Tel.: 041 – 747 - 911, uradne ure: torek 9:00 – 11:00;  DŠ: 75020190;  MŠ: 5020964;  TRR: 01320-6450849802; 

 
Z A P I S N I K 

 
2. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  

z dne 25. 11. 2014   
 
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 večnamenskem prostoru POŠ Prevorje 
Prisotni: Damjan Maček, Darja Teržan, Majda Rezec, Jožko Pacek in Martin 
Arzenšek. 
Odsotni: Josip Špoljar in Bojan Planko, ki sta se opravičila. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 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  predlaga dnevni red kot na vabilu:  
 

1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled zapisnika 1. redne seje, 
3. Informacija zapisnika 17. redne seje, 
4. Zimska služba 2014 / 2015 (pregled in sprejem izvedbenega programa  
      ZS 2014/2015), 
5. Imenovanje odborov (pokopališki odbor, odbor za kmetijstvo, odbor za kulturo, 

odbor za šport, odbor za ceste), 
6. Imenovanje podpisnikov, 
7. Obravnava prošenj, 
8. Aktualno v občini in KS, 
9. Pobude in vprašanja svetnikov KS, 
10. Razno. 

 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 2. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 
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K 2)  PREGLED ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE (konstitutivne) 

 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika.  
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 1. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 21. 10. 2014. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
 
K 3)  INFORMACIJA ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE  

 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 17. redne seje, ki je potekala še v 
prejšnjem mandatu.  
 
 
K 4)  ZIMSKA SLUŽBA 2014 / 2015 
 
Predsedujoči pove, da je potekal 12. novembra sestanek z izvajalci. Opravljena je 
bila analiza prejšnje sezone in predstavljen je bil Izvedbeni program za 2014/2015. 
Dogovorjeno je bilo, da se za sezono 2014/2015 zimska služba izvaja kot preteklo 
sezono, z manjšimi spremembami. Emil Rezec bo opravljal nekaj manj (del Krivice), 
delno ga nadomesti Anton Kladnik s.p. Odprto je še v jedru Cirkuž, kar bo poskušal 
rešiti Franc Teržan.  
Dogovorjena je enaka cena kot preteklo sezono, za izvajalca dopolnilne dejavnosti je 
to 26,38 EUR/h + ddv.  
Predsedujoči še predstavi izvedbeni program. Možno bo nabaviti sol za posip 
poledice, izobešen bo seznam, na kritična mesta bo dostavljena mešanica za posip. 
Na nekaterih odsekih cest izvajalec še ni znan, kar pa bosta poskušala še rešiti 
predsednik KS in član Sveta KS iz dotičnega območja. 
 

 (4) SKLEP: Potrjena je predstavljena izvedba zimske službe za sezono 2014 /2015. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 5)  IMENOVANJE ODBOROV 
 
 
Predsedujoči predlaga imenovanje odborov. Odbor naj sestavlja 3 – 5 članov, 
predsednik odbora naj bo iz Sveta KS. 
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V razpravi se izoblikujejo odbori: 
 

1. Pokopališki odbor: Mirko Pajek, Anton Maček, Damjan Maček – predsednik. 
2. Odbor za kulturo: Majda Rezec – predsednica, Marija Frece Perc, Dragica 

Vračun Hercog. 
3. Odbor za šport: Martin Arzenšek, Jožko Pacek, Bojan Planko – predsednik. 
4. Odbor za ceste: vsi člani Sveta KS. 
5. Inventurna komisija: Majda Rezec – predsednica, Darja Teržan, Slavko 

Novak. 
 
 
K 6)  IMENOVANJE PODPISNIKOV 
 
Dogovorjeno je, da se plačilne instrumente podpisuje kolektivno – dva podpisnika 
hkrati (kar je tudi predpisano) in sicer Damjan Maček – predsednik KS in Slavko 
Novak – tajnik KS ter Bojan Planko – podpredsednik KS, ki si bo potrebne 
formalnosti na UJP (kjer je račun KS) še uredil. 
 
 
 
K 7)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

 Pisnih prošenj ni, je pa predvidena finančna pomoč v znesku 50 EUR za 
novoletno prireditev učencev v POŠ.  

 
 
K 8)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči pojasni izvedbo rebalansa občinskega proračuna za leto 2014 (zaradi 
izrednih prihodkov in odhodkov – EU sredstva), katerega sestavni del je tudi 
proračun KS. Tako je bilo potrebno uskladiti tudi proračun KS na dejansko stanje, ki 
pri sprejemu proračuna v letu 2013 še ni bilo znano (dodatni namenski prihodki in 
odhodki – finančne pomoči Občine, …) in ga predstavi. 
 
 

(5) SKLEP: Člani Sveta KS Prevorje so seznanjeni z rebalansom proračuna KS za 
leto 2014. 

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

 
Nadalje predsedujoči poda informacijo o gradnji večnamenskega objekta na 
Prevorju. Prišlo je do težav pri izkopu zaradi kamnitega terena, pojavljali naj bi se 
tresljaji nad objektom, kjer je objekt Mecilovška. Geomehaniki in statiki zadevo 
proučujejo. Potrebno bo izdelati nov projekt za temeljenje – temeljna plošča. Z 
Mecilovškom pa zadevo ureja investitor – Občina. Dokončanje objekta je predvideno 
za julij 2015. 



 4 

Predsedujoči poda še informacijo o prihajajočih prireditvah, o postavitvi eko – otoka v 
Sp. Krivici in prenese čestitko župana Svetu KS za izvolitev. 
 
Darja Teržan ob tej priliki pove, da v Dobjem pri Lesičnem prihaja do električnih 
nihanj v napeljavi, predvidevajo sestanek s krajani, da zadevo dorečejo in se nato 
poskuša z Elektrom zadevo rešiti. 
 
 
 
K 9)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Darja Teržan pove, da obstaja ideja o ustanovitvi »Aktiva kmečkih žena«. 
Predsedujoči predlaga, da se skliče sestanek zainteresiranih in če je taka volja, se 
lahko ustanovi društvo in registrira na Upravni enoti po določenih predpisih. 
 
 
K 10) RAZNO 
 
 
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.  
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


