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Z A P I S N I K 
 

14. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 19. 11. 2013   

 
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 pisarni KS. 
 
Prisotni: Damjan Maček, Franc Teržan, Bojan Planko, Majda Rezec, Josip Špoljar in 
Martin Arzenšek. 
Odsotni: Franci Pacek, ki se je opravičil. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  14. 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, z dopolnitvijo, doda se točka 
Obravnava prošenj pod z.št. 7, točka Razno pa se preštevilči v z. št. 8. 
 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan in dopolnjen dnevni red 14. redne 
seje Sveta KS Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
K2)  PREGLED ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 13. redne seje. Pojasni še, da Občina 
predvideva sofinanciranje postavitve malih čistilnih naprav v višini 500 EUR, objavljen 
bo Razpis, sredstev pa ne bo veliko na razpolago. Do konca leta 2017 bi bilo čistilne 
naprave potrebno urediti, mogoče pa bo rok podaljšan.  
Pripomb na zapisnik ni bilo, predsedujoči predlaga glasovanje za 
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(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 13. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 4. 6. 2013. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
K 3)  OBRAČUN GRAMOZIRANJA - informacija 
 
Predsedujoči pove, da je redno gramoziranje zaključeno. Porabljeno je bilo 173 m3 
gramoza in še 8 m3 – prošnje. Nekaj gramoza je še šlo oziroma bo šlo za 
vzpostavitev prevoznosti cest zaradi plazov pri Beucu, Gubenšku in Arzenšku, tako 
da bo strošek v okviru predvidenega. 
 
K 4)  OBRAČUN ASFALTIRANJA – informacija 
 
Predsedujoči pove, da je planirano asfaltiranje krajevnih cest zaključeno. Asfaltiranje 
ceste pri Beucu je bilo nekaj manj – 67 m, ker se je odločil za dvoslojni asfalt, muldo 
pa je financiral v celoti sam. Cesti Pajek st. in Dobje – Straška Gorca sta asfaltirani v 
okviru predvidenega. Krajani na vseh relacijah so pripravili podlago sami. Predvideno 
sofinanciranje asfaltiranja je realizirano. Skupni znesek asfaltiranja je 9.414 EUR. 
 
K 5)  OBRAČUN IZVEDBE AP Sp. Košnica – informacija 
 
Predsedujoči pove, da so bila dela zaključena v roku. Glede na to, da je nadstrešnico 
nabavila KS sama, je ustrezno znižana pogodbena cena izvajalca – VOC. Skupna 
vrednost celotne investicije s projektno dokumentacijo (PID) in nadzorom je 
14.567,80 EUR. 
Primopredajni ogled z DRSC je bil 5.novembra 2013. Kljub temu, da je bila izvedba v 
skladu s projektom in z soglasjem DRSC, je DRSC pri ogledu naložil KS dodatne 
zahteve. Potrebno je spremeniti omejitev hitrosti iz 60 na 50 km/h, postaviti znak – 
opozorilo za BUS, prekinjeno črto med postajališčema spremeniti v neprekinjeno, 
dodatno urediti še odvodnjavanje na obstoječi cesti, kjer pri gradnji ni bilo posega, 
namestiti vozni red avtobusov, potrebno je še urediti razsvetljavo postajališč. Rok za 
izvedbo je 30. november, za razsvetljavo pa je še odprto. Ko bo vse urejeno bo 
ponoven prevzem in bo vzdrževanje cestne infrastrukture preneseno na DRSC. 
 
K 6)  ZIMSKA SLUŢBA 2013/2014 
 
Predsedujoči pove, da je potekal 14. novembra sestanek z izvajalci. Opravljena je 
bila analiza prejšnje sezone in predstavljen je bil Izvedbeni program za 2013/2014. 
Dogovorjeno je bilo, da se za sezono 2013/2014 zimska služba izvaja kot preteklo 
sezono. Odprto je še v jedru Cirkuž, kar bo poskušal rešiti Franc Teržan. 
Dogovorjena je neto cena 24,80 EUR/h. Potrebno pa je upoštevati še možne dajatve 
(9,5 % ddv in 6 % drugih dajatev). 
Možno bo nabaviti sol za posip poledice, izobešen bo seznam, po potrebi se bo 
nabavila še mešanica za posip. 
 
Člani Sveta KS se z navedenim strinjajo.  
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K 7)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. SamaNavitas – vloga za finančno pomoč – poletni tabor. 
Odobreno sofinanciranje v višini 75 EUR bruto. 

 
2. KD Prevorje Ljudski pevci – vloga za finančno pomoč – božično-novoletni 

koncert. 
Odobreno 150 EUR. 

 
3. Darja Teržan, D/L – vloga za ureditev kanalizacije v Dobju pri Lesičnem – 

relacija Teržan Aleš - Bevc Anton (100 m) in izgradnjo avtobusnih postajališč 
ob RC v bližini spomenika v D/L. 

Glede kanalizacije se bo pridobil predračun, glede avtobusnih postajališč se bo 
dala pobuda na Občino in DRSC. 

 
4. Stanislava Turnšek, S/G – prijava poškodbe hiše in vloga za gramoziranje 

Poškodbe posredovati na Občino, gramoziranje reševati v 2014. 
 

5. Arzenšek Jože, Krivica – vloga za gramoz – plaz. 
Odobreno 5 m3. 
 

6. Lavriha – ustna vloga za gramoz, podana bo še pisna vloga. 
Načeloma odobreno. 
 
K 8)  RAZNO 
 
Predsedujoči pove, da je zaključeno tudi asfaltiranje na JP Zg. Košnica – Pogorevce, 
iz Razpisa Občine. KS in VS Košnica sta podali na Občino še vlogo za finančno 
pomoč za pripravo podlage in sanacijo dele ceste, ki ni bil v Razpisu in se ga bo še 
urejalo. Odobreno je bilo 5.000 EUR. Termin za otvoritev ceste se bo uskladil z 
županom. 
 
Pove še, da je odobreno asfaltiranje RC v Cirkužah (do Inc – 1.069 m), rok do aprila 
2014. 
 
Glede grba in krajevnega praznika ima Majda Rezec že ideje, potrebno bo še doreči. 
 
Naslednja seja je predvidena za februar 2014, morda bo organiziran tudi zaključek. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček zaključi sejo. 
 
 
 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


