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OBČINA PREVALJE 
Trg 2a 
PREVALJE 
 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-0002/2010-19 
Datum: 24. april 2014 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
26. redne seje Občinskega sveta Občine Prevalje, ki je bila dne 24. aprila 2014, ob 17.00 
uri, v sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. 
 
Sejo je v skladu z 19. členom Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10, 12/13)  in 22. členom Poslovnika občinskega sveta 
Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 1/08, 5/11 in 12/13) sklical 
župan dr. Matija Tasič. 
 
Predlagani  dnevni red: 

1. Predlog sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Prevalje. 
2. Ugotovitev sklepčnosti. 
3. Potrditev dnevnega reda 26. redne seje. 
4. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje. 
5. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Prevalje – druga 

obravnava. 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za območje Stražišče – hiter postopek in Predlog programa 
opremljanja za območje Stražišče. 

7. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje – prva obravnava. 
8. Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2013 – predlog. 
9. Premoženjska bilanca Občine Prevalje za leto 2013. 
10. Predlog spremembe cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja 

bioloških odpadkov. 
11. Poslovno in finančno poročilo Osnovne šole Franja Goloba Prevalje za leto 2013 in 

finančni plan za leto 2014. 
12. Predlog preoblikovanja polovičnega oddelka v Vrtcu Krojaček Hlaček v kombinirani 

oddelek. 
13. Spremembe in dopolnitve načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem za leto 2014. 
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
      a. Podelitev nagrade in priznanj za leto 2013  - ZAUPNO GRADIVO 
      b. Predlog za imenovanje člana Odbora za proračun in finance. 
15. Pobude in vprašanja. 
16. Razno. 
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K tč. 2 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 
Seje sta se udeležila župan dr. Matija TASIČ in podžupan Zdravko FAJMUT.  
 
Seje so se udeležili člani občinskega sveta: 
 

1.  Stašo LODRANT, 
2.  Marko KAVTIČNIK, 
3.  Bogdan PUPAVAC, 
4.  Metka NAVERŠNIK, 
5.  Bernard PAČNIK, 
6.  Jure PENEC, zamudi 55 minut 
7.  Matej PEČNIK, 
8.  Vladimir PORI, 
9.  Dušan GOLNAR, 
10.  Hedvika GORENŠEK, 
11.  Franc JURIČAN, 
12.  Ivan PUNGARTNIK, 
13.  Tanja KLEMENC SEKUTI, zamudi 25 minut  
14.  Andrej STERMEC, 
15.  Maks PUČELJ. 

 
Seje so se udeležili še :  
 

1. Mira HANCMAN, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, 
2. Danilo VUTE, tajnik občinske uprave, 
3. Veronika ŠART, računovodja VII/2 
4. Žiga BERLOŽMIK, občinska uprava, 
5. Janja PIKO, občinska uprava, 
6. Jana HORVAT, občinska uprava. 

 
Novinarji :  

1. TV Uršlja, snemalci.  
 

K tč. 2 
 
Na seji je bilo prisotnih 14 občinskih svetnikov.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 13 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP:  
26. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje je sklepčna. 
 

K tč. 1 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Maks PUČELJ pove, 
da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu v sprejem 
predlaga ugotovitveni sklep, da se potrdi mandat članu občinskega sveta občine Prevalje, 
Vladimirju Poriju, roj. 11.01.1953, s stalnim prebivališčem na Prevaljah. 
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Razprave ni bilo.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Prevalje potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine 
Prevalje, Vladimirju Poriju, roj. 11.01.1953, s stalnim prebivališčem na Prevaljah, Na 
Produ 43, kandidat kandidatne liste N.Si – Nova Slovenija – Krščanska ljudska 
stranka, za preostanek mandatne dobe. 
 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 

K tč. 3 
 

POTRDITEV DNEVNEGA REDA 26. REDNE SEJE 
 

Župan predlaga, da se umakneta točka 5 dnevnega reda - Predlog Odloka o ureditvi 
cestnega prometa na območju Občine Prevalje – druga obravnava in točka 10 dnevnega 
reda - Predlog spremembe cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških 
odpadkov. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  
 
Župan poda točko dnevnega reda v razpravo. 
 
Bernard Pačnik v zvezi s točko 5 dnevnega reda - Predlog Odloka o ureditvi cestnega 
prometa na območju Občine Prevalje, vpraša, ali lahko redar že izreka kazni. 
 
Župan odgovori, da bo redar v prehodnem obdobju do konca meseca aprila izdajal samo 
opozorila, s 01.05.2014 pa začel izrekati kazni. Redar bo kazni izrekal v skladu z 
zakonom, ne glede na to, ali občinski svet sprejme odlok o ureditvi cestnega prometa ali 
ne.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Svet Občine Prevalje na svoji 26. redni seji, dne 24. aprila 2014, soglasno sprejel 
dnevni red 26. redne seje v naslednji obliki: 
 

1. Predlog sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Prevalje. 
2. Ugotovitev sklepčnosti. 
3. Potrditev dnevnega reda 26. redne seje. 
4. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje. 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero     
komunalnega prispevka za območje Stražišče – hiter postopek in Predlog 
programa opremljanja za območje Stražišče. 
6. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje – prva 
obravnava. 
7. Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2013 – predlog. 
8. Premoženjska bilanca Občine Prevalje za leto 2013. 
9. Poslovno in finančno poročilo Osnovne šole Franja Goloba Prevalje za leto 
2013 in finančni plan za leto 2014. 
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10. Predlog preoblikovanja polovičnega oddelka v Vrtcu Krojaček Hlaček v 
kombinirani oddelek. 
11. Spremembe in dopolnitve načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem za leto 2014. 
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
a. Podelitev nagrade in priznanj za leto 2013  - ZAUPNO GRADIVO 
b. Predlog za imenovanje člana Odbora za proračun in finance. 
13. Pobude in vprašanja. 
14. Razno. 

 
 

K tč. 4 
 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE PREVALJE 

 
Župan pove, da je občinski svetnik Jure PENEC na zapisnik podal pripombe preko e-pošte 
in da so že bile upoštevane.  
 
Župan poda točko dnevnega reda v razpravo. 
 
Ivan PUNGARTNIK poudari, da je nekdanja izložba podjetja Borovo Trade, d.o.o. sedaj 
urejena. Opozori še, da je na koncu zapisnika potrebno popraviti ime in priimek 
zapisnikarja in župana.  
 
Bernard PAČNIK pripomni, da ni dobil odgovora na vprašanje kdaj bo izgrajen nadstrešek 
pri zdravstveni postaji na Prevaljah in bi rad vedel, kdaj bo izgrajen, če sploh bo.  
 
Dušan GOLNAR opozori, da mora v skladu s poslovnikom občinski svet potrditi vsako 
pripombo, ki je dana na zapisnik. 
 
Župan odgovori, da se v okviru sklepa o potrditvi zapisnika sprejme zapisnik z vsemi 
podanimi pripombami.  
 
Dušan GOLNAR pove, da ga zanima, kakšen pripombe je na zapisnik podal občinski 
svetnik Jure Penec.  
 
Žiga BERLOŽNIK odgovori, da so se pripombe gospoda Peneca nanašale na njegove 
izjave na prejšnji seji občinskega sveta, ki so bile napačno razumljene. Popravki so bili 
izvedeni. 
 
Metka NAVERŠNIK pove, da je v zapisniku zapisano, da bodo svetnikom posredovani 
ekonomski izračuni za Lahovnikovo, pa jih še vedno ni. Zanima jo, kdaj bodo končno 
posredovani.  
 
Župan se opraviči in odgovori, da se izračuni pripravljajo.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje potrdi sklepe in zapisnik 25. redne seje Občinskega 
sveta Občine Prevalje. 
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K tč. 5 
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE STRAŽIŠČE – HITRI 
POSTOPEK IN PREDLOG PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OBMOČJE STRAŽIŠČE 
 
Žiga BERLOŽNIK poda kratko obrazložitev. Občinski svet Občine Prevalje je že sprejel 
odlok ter program opremljanja, ki obravnava območje Stražišča, kjer se gradi novo 
vodovodno omrežje. Spremembe, ki so predlagane s predmetnim odlokom pa se nanašajo 
izključno na zmanjšanje obračunskih stroškov, saj bo del projektne dokumentacije 
sofinancirala Občina Prevalje iz lastnih sredstev, tako, da se bodo obračunski stroški 
znižali za 30%, posledično pa se bo znižal tudi komunalni prispevek. Odlok se sprejema 
po hitrem postopku zato, da se lahko občanom izdajo odločbe in odmeri komunalni 
prispevek, ki ga morajo poravnati do konca koledarskega leta.   
 
Predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja, Dušan GOLNAR, pove, da je Komisija 
za statut in pravna vprašanja obravnavala Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče – hitri 
postopek in Predlog programa opremljanja za območje Stražišče, ju potrdila in ju daje 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem s pripombo, da morajo biti izhodišča za odmero 
komunalnega prispevka za območje Stražišče in za območje Črnec enaka. 
 
Predsednik Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, Matej PEČNIK pove, da je 
Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja obravnaval Predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje 
Stražišče – hitri postopek in Predlog programa opremljanja za območje Stražišče, ju potrdil 
in ju daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
 
Župan doda, da je pozitiven sklep sprejel tudi Odbor za proračun in finance. 
 
Župan pojasni, da občina z vodovodom opremlja dva območja, Stražišče in Črnec. Glede 
na to, da gre za isti projekt, se bo komunalni prispevek odmeril na podlagi enakih izhodišč 
za obe naselji. Posledično se bodo spremenili tudi izračuni za Črnec.   
 
Ivan PUNGARTNIK pove, da je bilo že v okviru sprejemanja prvega odloka v gradivu 
zapisano, da se obračunski stroški obračunavajo 14 %. Vrednost investicije je bila okoli 
224.000,00 evrov in bilo je nekaj čez 50.000,00 evrov obračunskih stroškov, to je 22%. Če 
bi upoštevali, kar je že bilo zapisano, bi bilo stanje takšno, kot se sprejema danes. Najbrž 
je to povzročilo revolt stanovalcev, vendar se je potrebno držati tistega, kar se zapiše. 
Opomni, da je bil takrat edini, ki je glasoval proti sprejemu odloka in je svoj glas tudi 
obrazložil. Predlog spremembe odloka podpre, saj je takšen, kot je predlagan sedaj vredu. 
Zanima pa ga, koliko je znašala ponudbena cena za vodovod Stražišče.   
 
Žiga BERLOŽNIK pojasni, da na pamet ne ve povedati, koliko je znašala ponudbena cena, 
je pa številka enaka številki, ki jo vsebuje prvotni odlok. 
 
Župan doda, da bo občinska uprava podala točno številko.  
 
Ivan PUNGARTNIK opozori še, da v odloku ni zapisana ponudbena cena, ampak vrednost 
investicije, ki pa je logično višja. Vprašanje pa je, zakaj je višja.  
 
Po razpravi se izvede glasovanje. 
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V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet: 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče in Program 
opremljanja za območje Stražišče v prvi obravnavi. 
 
Župan poda predlog odloka v drugo obravnavo. 
 
Razprave ni bilo.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet: 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče in Program 
opremljanja za območje Stražišče. 
 
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 
 
 

K tč. 6 
 

PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI PREVALJE 
– PRVA OBRAVNAVA 

 
 
Janja PIKO poda kratko obrazložitev. Občine so morale po uveljavitvi zakonodaje pripraviti 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest. Skladno z določili zakona se lahko na novo 
kategorizirajo samo ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno dobro in se 
uporabljajo za javni promet. Občina Prevalje ima trenutno veljaven odlok iz leta 2008.  Ker 
je bilo po tem letu na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri 
zagotavljanju in izvajanju javnega prometa na občinskih cestah, ali pa so bila ugotovljena 
določena neskladja pri obstoječem stanju, želi občina predmetne spremembe evidentirati v 
novem Odloku. Prav tako pa je s sprejemom tega odloka dana možnost občanom, da 
podajo predloge za kategorizacijo oziroma prekategorizacijo cest na območju občine. 
Predlog odloka je bil obravnavan na seji Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, 
kjer je bil sprejet sklep, da se odlok poda v javno obravnavo do naslednje seje občinskega 
sveta, pri javni obravnavi pa naj se izrecno navede, da se upošteva zgolj samo vloge, pri 
katerih so lastniki zemljišč pripravljeni ta tudi brezplačno prenesti na občino Prevalje. 
Javna obravnava odloka je bila izvedena v času od 20. marca do 4. aprila 2014, prispeli pa 
sta dve vlogi, ena za novo kategorizacijo in ena za prekategorizacijo gozdne ceste v 
občinsko cesto. K odloku so bile podane tudi pripombe vzdrževalca občinskih cest, 
poenotila pa se je tudi navedbo cest. V pripravljenem odloku so upoštevane vse vloge, ki 
so ustrezale merilom po zakonodaji ter usmeritvi na podlagi sklepa, da so lastniki zemljišč 
pripravljeni zemljišče brezplačno prenesti na občino. Ker je potrebno prekategorizacijo 
gozdnih cest v občinske predhodno uskladiti z Zavodom za gozdove, so se vloge, pri 
katerih se lastništvo ni moglo urediti, izključile iz predloga, saj bi v primeru soglasja 
Zavoda ter ne-ureditvi lastništva lahko postale ceste brez statusa, kar bi poslabšalo 
položaj. Po uspešno opravljeni prvi obravnavi odloka na seji občinskega sveta, se bo 
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pridobilo vsa potrebna gradiva za nadaljevanje postopkov na DRSC, ki mora podati 
soglasje na predlagan odlok, preden ga lahko sprejme tudi občinski svet.   
Predsednik Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, Matej PEČNIK pove, da je 
Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja obravnaval Predlog Odloka kategorizaciji 
občinskih cest v občini Prevalje – prva obravnava, ga potrdil in ga daje občinskemu svetu 
v obravnavo in sprejem. Posebej poudari še, da je bilo izhodišče za upoštevanje vloge 
občana v okviru pripravljanja predmetnega predloga odloka za vse občane enako, to je 
prenos lastništva na občino. Omenjeno izhodišče je odbor dosledno upošteval.  
 
Predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja, Dušan GOLNAR, pove, da je Komisija 
za statut in pravna vprašanja obravnavala Predlog Odloka kategorizaciji občinskih cest v 
občini Prevalje – prva obravnava, ga potrdila in ga daje občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem. 
 
Maks PUČELJ vpraša, kako je s kategorizacijo ceste na Borovnico. 
 
Župan odgovori, da je problem v tem, da gre za dovozno cesto do naselja, ki ni 
kategorizirana. Po ogledu na terenu s stanovalci in projektantom se predlaga izvedba v 
obliki gozdne ceste. Če bi se cesta kategorizirala, lastništvo zemljišča pa se ne bi moglo 
prenesti na občino, bi cesta ostala brez statusa. 
 
Po razpravi se izvede glasovanje. 
 
Sejo občinskega sveta ob 17.30 uri zapusti občinska svetnica Hedvika Gorenšek. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov.  
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Prevalje v prvi obravnavi. 
 

K tč. 7 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2013 – PREDLOG 
 
Veronika ŠART na kratko obrazloži, da so strokovne službe do 28.2.2014 pripravile 
bilance za leto 2013 in jih oddale na Ajpes za Občino Prevalje in EZR Občine Prevalje. Do 
31.3.2014 so pripravili obrazložitve Zaključnega računa za leto 2013 in jih oddali skupaj z 
Splošnim in posebnim delom in obrazci AJpes na  Ministrstvo za finance. Do 15. aprila je 
bil skrajni rok, da so gradivo za zaključni račun 2013 prejeli svetniki občine. Vse roke je 
občina izpolnila. Gradivo vsebuje splošni in posebni del, realizacijo NRP, obrazložitev 
zaključnega računa proračuna, obrazce Ajpes za Občino Prevalje in EZR Občine Prevalje, 
sklepe o prerazporeditvi sredstev, inventurni elaborat, projekte realizacije po PP in kontih, 
namenske prihodke, poročilo o porabi sredstev rezerve. Celotna realizacija prihodkov je 
bila 7.287.463 €, kar predstavlja 90 % realizacijo veljavnega proračuna, odhodki so bili 
realizirani v višini 7.883.288 € , kar predstavlja 91,9 % realizacijo veljavnega proračuna. 
Razlika med prihodki in odhodki je – 595.824 €,  ki se v bilanci C Račun financiranja še 
poveča z odplačili dolga v letu 2013 v višini 262.078 € in skupno znaša primanjkljaj 
857.903 €, ki se pokrije s preostankom sredstev na računu 31.12.2012 v višini 870.962 €. 
Na projektu Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini je bila prekoračena 
proračunska postavka in na prihodkovni strani je zagotovljen vir- prihodki s strani MGRT. 
Do 31.12.2013 je bilo potrebno vrniti kratkoročni kredit v višini 350.000 € in poplačati vse 
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račune na projektu Novogradnja vrtca. Posledično so ostale odprte obveznosti do 
dobaviteljev. Največji izpad prihodkov je bil pri izpadu poplačil dolgoročnih finančnih 
naložb Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. in prihodkih od prodaje stavbnih 
zemljišč, kjer je bila planirana prodaja objektov starih vrtcev. 
 
Na sejo občinskega sveta ob 17.25 uri pride občinska svetnica Tanja KLEMENC SEKUTI. 
 
Član Odbora za proračun in finance, Bogdan PUPAVAC pove, da je Odbor za proračun in 
finance obravnaval Zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2013, ga potrdil in ga 
daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
 
Ivan PUNGARTNIK opozori, da so kapitalski prihodki nizki, samo 5% in vpraša ali je to 
posledica planirane prodaje vrtcev, ki potem ni bila izvedena. Vpraša še, ali v gradivo 
spada tudi ponudba in dva računa gospoda Ivartnika, ali gre za pomoto. 
 
Veronika ŠART odgovori, da so ponudba in računa del poročila o porabi sredstev rezerve. 
 
Dušan GOLNAR vpraša glede poteka projekta Regionalna destinacijska organizacija 
Koroška. Zanima ga, ali je bil projekt obravnavan na občinskem svetu. Prosi za podajo 
poročila o poteku projekta.  
 
Župan pove, da je projekt vodil RRA.  
 
Metka NAVERŠNIK odgovori, da gre za dvoleten projekt, ki je bil v skoraj 60% 
sofinanciran s strani MGRT. Podprle so ga vse ostale občine in zasebniki. Vreden je bil 
okoli 400.000 evrov. Poročilo je bilo posebej poslano na občine.  
 
Dušan GOLNAR poudari, da je 400.000 evrov velik denar in da bi bilo vseeno dobro 
obravnavati poročilo o izvedbi in uspešnosti projekta.  
 
Doda še, da bi bilo smiselno pridobiti tudi poročilo o porabi namenskih sredstev, ki jih 
občina dobi s pobiranjem najemnin. Pobranih je bilo namreč za 91.000 evrov najemnin, 
porabljenih sredstev pa 80.000 evrov. Iz poročila naj bo razvidno za katere stvari in 
popravila se je namenil denar in plan prihodnje porabe teh sredstev. 
 
Župan pove, da je zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2013 obravnaval tudi 
nadzorni odbor in sklenil, da je zaključni račun v skladu z zakonskimi predpisi. 
 
Metka NAVERŠNIK opozori, da je potrebno spoštovati Zakon o javnih financah v zvezi z 
namenskimi prejemki. Mogoče je porabiti toliko sredstev kolikor jih občina dobi, in ne več.  
   
Sejo občinskega sveta ob 17.35 uri zapusti občinska svetnica Metka NAVERŠNIK.  
 
Po razpravi se izvede glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Prevalje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Prevalje 
za leto 2013. 
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Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 

K tč. 8 
 

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2013 
 
 
Veronika ŠART poda kratko obrazložitev. Premoženjska bilanca Občine Prevalje je 
sestavljena iz naslednjih premoženjskih bilanc: premoženjske bilance proračuna Občine 
Prevalje, premoženjske bilance EZR Občine Prevalje, premoženjske bilance Osnovne šole 
Franja Goloba Prevalje, ki vključuje tudi enoto vrtca, delne premoženjske bilance 
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in delne premoženjske bilance Doma starejših 
Na Fari. Na podlagi spremembe Zakona o javnih financah so morali neposredni in 
posredni uporabniki državnega proračuna pripraviti premoženjsko bilanco po stanju na dan 
31.12.2013 do 31.3.2014 preko portala Ajpes. Vrednost aktive se je v primerjavi z lanskim 
letom povečala za 10,2 % in znaša 30.689.557 €. Od tega se je sedanja vrednost 
povečala na Osnovni šoli za 4.426.397 € (projekt Energetska sanacija in projekt 
Novogradnja vrtca). Posledično se poveča tudi popravek vrednosti. 
 
Sejo občinskega sveta ob 17.37 uri zapusti občinski svetnik Dušan GOLNAR. 
 
Predsednica Odbora za proračun in finance, Tanja KLEMENC SEKUTI, pove, da je Odbor 
za proračun in finance obravnaval Premoženjsko bilanco občine Prevalje za leto 2013, jo 
potrdil in jo daje občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.   
 
Razprave ni bilo. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 13 svetnikov. 
S 13 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje potrdi Premoženjsko bilanco Občine Prevalje za leto 
2013. 
 
 

K tč. 9 
 

POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE FRANJA GOLOBA 
PREVALJE ZA LETO 2013 IN FINANČNI PLAN ZA LETO 2014 
 
 
Mira HANCMAN, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje poda kratko obrazložitev. Iz 
poslovnega poročila je razvidno, da je bil letni delovni načrt, ki so si ga zastavili, v celoti 
realiziran. Vizija dela je, da otroke čim bolje pripravijo na vstop v srednjo šolo in na 
življenje, zato spodbujajo pestrost dejavnosti na različnih področjih, kulturi, športu, 
naravoslovju, v zadnjem času tudi tehniki. Šola uvaja tudi novosti, ker stremi k temu, da bi 
bila čim bolj uspešna. Zato skušajo pridobiti čim več evropskih projektov, preko katerih 
potem deloma zaposlujejo, deloma porabljajo denar za materialna sredstva. Vsi zaposleni 
v šoli imajo ustrezno izobrazbo, v šoli se trudijo, da omogočajo pripravništva in prakse. 
Vključujejo se tudi v življenje in delo v kraju, povezujejo se z društvi in zavodi. Pogoji dela 
so dobri, trudijo se obnavljati pripomočke in potrebščine za učitelje. V zvezi s finančnim 
poročilom pove, da je sicer iz leta v leto težje, vendar se šola obnaša racionalno, sredstva 
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porabljajo v skladu z dogovorom z občino. Poudari, da če ne bi bilo potrebno izplačati 
odprave plačnih nesorazmerij, bi bilo poslovanje šole v letu 2013 pozitivno. Presežek 
prihodkov bi bil pri šoli 780, 00 evrov, pri vrtcu 1.600, 00 evrov. Tako pa je skupni 
presežek odhodkov okoli 43.000,00 evrov. Pri šoli nekaj več kot 35. 000,00 evrov, pri vrtcu 
pa nekaj več kot 7.000,00 evrov. Ta sredstva so bila s strani ministrstva in občine 
povrnjena, vendar jih je bilo možno knjižiti šele v letu 2014.          
 
Na sejo občinskega sveta se ob 17.39 uri vrne občinska svetnica Metka NAVERŠNIK.  
 
Na sejo občinskega sveta se ob 17.40 uri vrne občinski svetnik Dušan GOLNAR. 
 
Predsednica Odbora za proračun in finance, Tanja KLEMENC SEKUTI, pove, da se je 
Odbor za proračun in finance seznanil s Poslovnim in Finančnim poročilom OŠ Franja 
Goloba Prevalje za leto 2013 in Finančnim planom za leto 2014, jih potrdil in jih daje  
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. Presežek odhodkov šole v znesku 10.829,35 
evra se pokriva iz presežka prihodkov prejšnjih let, presežek odhodkov 25.160,48 evrov pa 
se mora pokriti iz presežka prihodkov naslednjih let. Presežek odhodkov v vrtcu v znesku 
4. 873,35 evra se pokriva iz presežka prihodkov prejšnjih let, presežek odhodkov 2.156,81 
evrov pa se mora pokriti iz presežka prihodkov naslednjih let. Potrdi se določitev odstotka 
razmejitve prihodkov in odhodkov za vrtec za leto 2013 in sicer za prihodke in stroške, ki 
na računih niso ločeni za šolo in vrtec, za prihodke 32,22 % in za odhodke 52,05%.    
  
Razprave ni bilo. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje se je seznanil s Poslovnim in finančnim poročilom 
Osnovne šole Franja Goloba Prevalje za leto 2013 in Finančnim planom za leto 2014. 
 
 

K tč. 10 
 
PREDLOG PREOBLIKOVANJA POLOVIČNEGA ODDELKA V VRTCU KROJAČEK 
HLAČEK V KOMBINIRANI ODDELEK 

 
Mira HANCMAN, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje poda kratko obrazložitev. V 
zadnjih mesecih je kar nekaj staršev želelo vpisati otroke v vrtec, vendar so bili oddelki, 
tako kot so oblikovani, popolnoma zasedeni. Iz tega razloga predlagajo, da se polovični 
oddelek v vrtcu preoblikuje v kombinirani oddelek, tako da lahko vrtec sprejme tudi otroke, 
ki na sprejem še čakajo.  
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti, Metka NEVRŠNIK pove, da Odbor za 
družbene dejavnosti soglaša s preoblikovanjem polovičnega oddelka II. starostne skupine 
vrtca Krojaček Hlaček v kombinirani oddelek z normativom 17 otrok, za obdobje dveh 
mesecev (maj, junij).  
 
Razprave ni bilo.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za, 0 proti, je bil sprejet  
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje soglaša s preoblikovanjem polovičnega oddelka II. 
starostne skupine v Vrtcu Krojaček Hlaček v kombinirani oddelek z normativom 17 
otrok za obdobje dveh mesecev (maj in junij 2014). 
 
 

K tč. 11 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTOV PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2014 
 
Žiga BERLOŽNIK obrazloži, da občina želi zagotoviti odkup zemljišča, ki se v naravi 
nahaja v predvideni obrtni coni OC Lahovnik. Parcela je predvidena kot del javne poti. 
Občina želi zagotoviti odkup zemljišča, zaradi navedenega usklajuje program tako, da se 
spremeni vrednost zemljišča iz programa, kakor izhaja iz priloženega gradiva. Nadalje 
zaradi brezplačnega prenosa stavbe, ki je v večjem delu postavljena na zemljiščih v lasti 
Občine Prevalje, predlagamo dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
za leto 2013.  
 
Predsednik Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, Matej PEČNIK, pove, da je 
Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja podprl spremembe in dopolnitve načrtov 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.   
 
Predsednica Odbora za proračun in finance, Tanja KLEMENC SEKUTI, pove, da se je 
Odbor za proračun in finance seznanil s spremembami in dopolnitvami načrtov 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem, jih potrdil in jih daje občinskemu 
svetu v sprejem. 
 
Sejo občinskega sveta ob 17.45 zapusti občinski svetnik Bogdan PUPAVAC. 
 
Župan poda točko dnevnega reda v razpravo. 
 
Franc JURIČAN vpraša, kako poteka postopek določanja, katere nepremičnine bo občina 
odkupila in katere prodala.  
 
Župan odgovori, da občinska uprava, predvsem Oddelek za premoženjskopravne zadeve 
reagira na vsak predlog občanov za odkup ali prodajo, predlog nato obravnava matično 
delovno telo, to je Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja, načrt pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem pa potrdi občinski svet.  
 
Bernard PAČNIK doda, da je plan prodaje in nakupa v grobem izdelan na začetku leta, ko 
ga potrdi občinski svet. 
 
Župan pojasni, da se dopolnitve načrtov pripravljajo sprosti, v skladu z interesi občine in 
občanov.  
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 14 svetnikov. 
S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Prevalje sprejme dopolnitev Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja v Občini Prevalje za leto 2014 tako, da se doda pri k.o. 
885 - Poljana nepremičnina parc. št. 218/9. 
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Občinski svet Občine Prevalje sprejme spremembo Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja v Občini Prevalje za leto 2014 tako, da se predvidena 
sredstva zmanjšajo za nakup nepremičnin v k.o. 884 - Farna vas parc. št. 112/20, 
178/63, 178/62, 178/61, 176/19, 176/17, 177/4 in 109/4. 
 
Občinski svet Občine Prevalje sprejme dopolnitev Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja v Občini Prevalje za leto 2014 tako, da se doda pri k.o. 
875 - Dolga Brda stavba št. 318, ki stoji na parc. št. 601/2, 538/1, 585/0, 82/8, 538/21. 
 
 

K tč. 12a 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: 
PODELITEV NAGRADE IN PRIZNANJ ZA LETO 2013   
 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Maks PUČELJ 
predstavi predloge sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se naziv častni občan 
podeli Maksu Paradižu. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli naziv Častni občan Občine Prevalje MAKSU 
PARADIŽU.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da nagrado občine 
prejme ŽPZ Karantanija. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli Nagrado Občine Prevalje ŽPZ KARANTANIJA. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se priznanje občine 
podeli Marjanu Sonjaku – posthumno.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
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V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli Priznanje Občine Prevalje MARJANU 
SONJAKU posthumno.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se priznanje občine 
podeli Čebelarskemu društvu Prevalje.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli Priznanje Občine Prevalje ČEBELARSKEMU 
DRUŠTVU PREVALJE.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se priznanje občine 
podeli Marjeti Kerec.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli Priznanje Občine Prevalje MARJETI KEREC.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se zlato Sušnikovo 
priznanje podeli Viliju Strelu. 
 
Hedvika GORENŠEK obrazloži, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ni vezana na predloge o vrsti Sušnikovega priznanja, ampak se odloči, za katerega od 
predlaganih kandidatov bo predlagala podelitev zlatega, srebrnega in za katerega 
kandidata podelitev bronastega Sušnikovega priznanja.  
 
Matej PEČNIK pove še, da so predlogi sklepov rezultat točkovanja, ki je bilo izvedeno v 
skladu z Odlokom o nagradi in priznanjih občine Prevalje.  
 
Hedvika GORENŠEK doda, da bi bilo potrebno Odlok o nagradi in priznanjih občine 
Prevalje spremeniti tako, da bi bilo odločanje enostavnejše in preglednejše.  
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
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V času glasovanja je bilo v dvorani 15 svetnikov. 
S 15 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli zlato Sušnikovo priznanje VILIJU STRELU.  
 
Na sejo občinskega sveta ob 17.55 uri pride občinski svetnik Jure PENEC.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se srebrno Sušnikovo 
priznanje podeli Blažu Pavlincu.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 16 svetnikov. 
S 16 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli srebrno Sušnikovo priznanje BLAŽU 
PAVLINCU.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se bronasto 
Sušnikovo priznanje podeli Vinku Potočniku.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 16 svetnikov. 
S 16 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli bronasto Sušnikovo priznanje VINKU 
POTOČNIKU.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se bronasto priznanje 
za šport podeli Štefanu Skiteku.  
 
Bogdan PUPAVAC pove, da bi bil vesel kakšnega dodatnega predloga kandidata za 
podelitev priznanja za šport. V občini je namreč ogromno dobrih športnikov, pa tudi 
funkcionarjev, ki so že vrsto let del športne zgodbe občine, očitno pa zelo slabo dajejo 
predloge za priznanje. Apelira, da bi bilo naslednje leto teh predlogov več.  
 
Andrej STREMEC pove, da je bil pripravljen dober predlog, vendar je bil zamujen rok za 
oddajo, za kar se opravičuje.  
 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 16 svetnikov. 
S 16 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje podeli bronasto Priznanje Občine Prevalje za šport 
ŠTEFANU SKITEKU.  
 
 

K tč. 12b 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: 
PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Maks PUČELJ pove, 
da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela sklep, da se za člana 
Odbora za proračun in finance imenuje občinski svetnik Vladimir PORI. Mandat začne teči 
24.04.2014 in velja do konca mandatne dobe obstoječega občinskega sveta.  
 
Razprave ni bilo. 
 
V času glasovanja je bilo v dvorani 16 svetnikov. 
S 16 glasovi za in 0 proti, je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Prevalje za člana Odbora za proračun in finance imenuje 
svetnika občinskega sveta Občine Prevalje, Vladimirja Porija, roj. 11.01.1953, s 
stalnim prebivališčem na Prevaljah, Na Produ 43. 
 
Imenovanje velja od dne 24.04.2014 do konca mandatne dobe Občinskega sveta 
Občine Prevalje. 
 

 
K tč. 13 

 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Občinski svetnik Ivan Pungartnik je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Spomni, da je bila lani obravnavana peticija stanovalcev za avtobusno postajo na Prevaljah 
v zvezi z nemiri, ki so se dogajali na terasi najemnika oziroma lastnika pekarne. Občinska 
uprava je že ukrepala, a se nemiri ponavljajo. Stanovalci so dogajanje prijavili policiji, 
ukrepala pa še ni. Potrebno bi bilo ukrepati. Verjetno pa je lastniku v interesu, da se 
mladina tam zbira. 
 
 
Občinski svetnik Bernard Pačnik doda, da lastniku zagotovo ni v interesu, da se mladi 
zbirajo na tem mestu, saj se to dogaja ponoči. 
 
 
    Občinski svetnik Marko Kavtičnik je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Opozori, da se lastniki psov s psi sprehajajo po travnikih, predvsem Pod Gonjami, kjer 
potem iztrebkov psov ne počistijo. Na to opozarja tudi zaradi tega, ker se bo kmalu začelo s 
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košnjo. 
 
 
Stanovalci ob cesti v Spodnjem kraju bi radi izvedeli, kdaj bodo obveščeni o pričetku del. 
Pričetek del bo namreč onemogočil dostop z avtomobili, zato je potrebno stanovalce 
obvestiti pravočasno, da se bodo lahko na to pripravili in si poiskali nadomestna parkirna 
mesta. Ob tem apelira na občino, da na travniku nasproti transformatorske postaje uredi 
nekaj parkirnih mest.  
 
 
Vpraša še, ali se bo v okviru projekta Spodnji kraj uredila tudi javna razsvetljava. 
 
 
Občinska svetnica Tanja Klemenc Sekuti je podala naslednje vprašanje oziroma  pobudo: 

 
 
Opozori, da je v zapisniku seje pod točko pobude in vprašanja napačno zapisano 
vprašanje, ki ga je postavila na seji. Spraševala je o popravilu ceste od Starih sledi do 
»Pregenhausa« in ne glede ceste Perzonali.  
 
 
Župan odgovori, da se bo pripomba v zapisniku upoštevala.  
 
 
    Občinski svetnik Maks Pučelj je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Opozori na dve podrti in delno pospravljeni drevesni debli na relaciji cesta Petrol-Štopar, ki 
ležita na bregu ob cesti in se nevarno nagibata na cesto. Da pobudo, da se debli odstrani.  
 
 
Pove, da je bil opozorjen na stanje pločnika na šolski poti od Perzonal do šole (pločnik 
Hafner) in prosi, da se zadeva uredi.  
 
 
Pove, da bi bilo potrebno zaradi bližajočega se praznika 1. maja in proslave ter pohoda 
Svobodi in miru, urediti okolico in pokositi travne površine.  
 
Hkrati povabi na aktivnosti in dogajanja ob Krajevnem prazniku Holmec – Holmec v maju in 
sicer na kresovanje, pohod Svobodi in miru, od 23. do 25 maja se bo odvijala tudi razstava 
zdravilnih rastlin. Vabljeni.  
 
 

 
   Občinski svetnik Andrej Stermec je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Pove, da je začela veljati nova Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju in da bi 
se morali z vsebino predpisa, sploh pred 1. majem, seznaniti vsi, ki nameravajo kuriti v 
naravi.  
 
 
Pove, da ni zasledil, da bi moral predloge za nagrado in priznanja občine za mlade 
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športnike občine, poslati na Komisijo za šport in ne na KVIAZ. 
 
Vpraša, kakšen je terminski plan urejanja porečja reke Meže. Razni strokovnjaki so si 
zadevo ogledali že velikokrat, zdaj ga zanima kdaj bo zadeva končno realizirana.   
 
 
Poudari, da JKP Log d.o.o. od občine zahteva, da plača vsak račun, ki ga v zvezi z 
vodovodnim sistemom podjetju pošiljajo razni gospodarski subjekti. Tako več ne gre naprej, 
občina je sicer res lastnica infrastrukture, ampak upravljavec je JKP Log d.o.o. in podjetje je 
dolžno plačevati račune, saj nenazadnje oni zaračunavajo storitve. 
 
Pove, da JKP Log d.o.o. želi dati hidrantno omrežje v uporabo nekomu tretjemu, ampak 
lastnica omrežja je še vedno občina. 
 
 
Opomni, da je dal občinski upravi v pregled dogovor glede uporabe vode iz hidrantov s 
strani Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje in čaka na odgovor, kako bi se lahko ta 
zadeva uredila.  
 
 

 
   Občinski svetnik Jure Penec je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Opozori, da si, zaradi naraščajoče brezposelnosti med mladimi in tudi med generacijo 
srednjih let, vedno več ljudi išče službo izven meja naše države, predvsem v sosednji 
Avstriji. Glavno prepreko pri uspešnem iskanju službe predstavlja jezik. Poda pobudo, da bi 
se otroci v osnovni šoli učili poleg angleškega tudi nemški jezik kot obvezni predmet. 
Trenutno je nemški jezik eden izmed izbirnih predmetov, ki je plačljiv. Občinski svet bi moral 
zavzeti stališče v zvezi s tem in ga predstaviti, morda že na bližajočem se svetu staršev, 
kjer se bo obravnavala pričujoča problematika.   
 

 
 

Občinska svetnica Hedvika Gorenšek je podala naslednje vprašanje oziroma pobudo: 
 

 
Opozori na vdor ceste pri gostilni Rupar. Ljudje se izogibajo luknji in zapeljejo na drugo 
stran ceste, kar je izjemno nevarno. To bi bilo potrebno urediti. 
 
 
Pove, da je že na prejšnji seji opozorila na slabo stanje ceste proti Novim Bajtam. Cesta se 
pogreza. Odgovor je bil, da se bo zadeva uredila v mesecu marcu, a se še vedno ni.  
 
Pove, da bodo na Lešah po 4. maju snemali film, ki mora biti posnet do konca maja, saj je 
Franciskusov rov na Lešah del Unescove dediščine in del Geoparka Karavanke. 
Franciskusov rov je zaradi žleda še vedno neočiščen. To je potrebno urediti do konca 
naslednjega tedna, preden se začne snemati film.   
 
 
Župan pove, da je termin za čiščenje že določen. 
 
V okviru energetske sanacije podružničnih šol na Lešah in na Šentanelu, so nekatere 
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zadeve ostale nerešene. Prosi, če se pozove izvajalce, da jih uredijo.   
 

 
Občinska svetnica Metka Naveršnik je podala naslednje vprašanje oziroma  pobudo: 

 
 
Vpraša, kdaj bo končno pripravljen Pravilnik o nagradah funkcionarjev za sejnine 
nadzornega odbora, da ga bodo lahko občinski svetniki obravnavali.  
 
 
Ekonomski izračun za Lahovnikovo še vedno ni bil posredovan svetnikom, zadevo pa je 
svet obravnaval že tri seje nazaj.  
 
 
Glede cestne razsvetljave na cesti Ugasle peči, opozori, da svetilka, ki je bila tam 
postavljena v lanskem letu še vedno ne gori. 
 

 
  Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Pove, da so ga krajani Leš opozorili, da se v leški park pri gostilni Luka, odvažajo razne 
smeti, odpadni gradbeni material in drugo in da se je odlagališče prekrilo z vejami. Opozori, 
da bo v primeru ponovnih poplav smeti zaneslo v dolino. Potrebno je poiskati rešitev, saj se 
najverjetneje ve, kdo to dela.  
 
 
Opozori, da je cesta Zagrad – Kot v katastrofalnem stanju in da se je glede cest na 
Šentanelu, na Holmcu in tudi v naselju Prevalje že kar nekaj naredilo, čeprav še niso čisto 
končane, tukaj pa se mora precejšnja skupina občanov voziti po izjemno slabi cesti. Pove 
še, da si je cesto ogledala komisija, župan je ustno obljubil, da se bo uredila vsaj za prvo 
silo, pa se še vedno ni nič zgodilo.  
 
 
Župan odgovori, da se cesta ureja vsaj enkrat na leto. 
 
 
Svetnik pove, da se morajo občani po cesti voziti 365 dni v letu in ne samo enkrat na leto. 
Cesta se ugreza na dveh koncih. Treba je rešiti kar se rešiti da.  
 
 
Podžupan pove, da je v letošnjem letu v izdelavi projektno tehnična dokumentacija 
za cesto Zagrad, brez katere rekonstrukcije ceste ni možno izvesti, saj je projekt 
zahteven. Sicer pa je končana II. faza ceste Belšak, izbrani so izvajalci za cesto v 
Spodnjem kraju, trenutno se vodijo aktivnosti za odcepe Prisoje, Na Produ in ostale. 
Potrebno je vedeti, da vsega ni možno realizirati v marcu, aprilu, četudi je vključeno v 
plan za leto 2014.   
 
 
Občinski svetnik doda, da razume, da rekonstrukcija ceste ni mogoča kar tako, vendar bi 
bilo potrebno cesto, vsaj ob koncu zime, urediti tako, da bi bila normalno prevozna. Za to 
zadošča že nekaj tovornjakov peska. 
  



 19 

 
Nadalje ga zanima, čigava je krivda, da se je ustavil skupni projekt občine Prevalje in 
občine Ravne na Koroškem glede ureditve pokopališča Barbara. Vpraša, kaj bi bilo 
potrebno storiti, da bi se zadeva premaknila naprej.  
 
 
Podžupan pove, da se občina Ravne ni držala svojega dela dogovora in ni plačala, 
kar je bila dolžna. Tudi nekateri drugi dogodki so pripeljali do tega, da so se 
aktivnosti, ki jih je začel župan in s katerimi je seznanil občinski svet ustavile, dokler 
se ne najde rešitev glede drugačne organiziranosti izvajanja teh služb.  
 
 
Pove, da se je podjetje Papir servis d.o.o. z raznimi pisanji prisililo v to, da so počistili smeti, 
ki so bile naložene zunaj in to v rekordnem času. Smeti je odvažalo po pet, šest 
tovornjakov. Vendar pa se stanje znotraj sten družbe ni spremenilo. Predlaga, da se 
nadaljuje s prijavami na pristojne službe.  
 
Opozori, da občinski svetniki pogosto dajejo vprašanja in pobude, z odgovori pa ni 
zadovoljen. Tako na primer ni dobil zadovoljivega odgovora na vprašanje, kdaj bo izgrajen 
nadstrešek pri zdravstveni postaji na Prevaljah, saj je s proračunom bila predvidena 
izvedba. Predlaga, da občinska uprava vnaprej pove, na katera vprašanja bo prejel odgovor 
in na katera ne, da se ne bo ponavljal.  
 
 
Župan odgovori, da rešitve glede izgradnje nadstreška skupaj z občino Ravne išče 
tajnik.  

 
Občinski svetnik Andrej Stermec je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 

 
 
Glede ceste Zagrad doda, da si je cesto ogledal in da je resnično katastrofalna. Pove, da se 
vidi, da je komunalno podjetje nekaj urejalo, a naredili niso nič. Takšno krpanje ceste se mu 
ne zdi smiselno.  
 
 
Pojasni, da se je v pozitivno smer premaknila mediacija med strankami na Lešah, kjer 
obstaja problem dostopa do hiše in problem uporabe pešpoti. Prosi občinsko upravo, da 
čim prej pripravi odgovor na vlogo, ki so jo dale stranke, zato da se zadeva reši.  
 
 
Vpraša še, na kakšen način bi lahko športno društvo, ki vključuje več kot petdeset otrok, 
dobilo termin v telovadnici osnovne šole. Dodam da drži pa, da se društvo ne ukvarja z 
nogometom, odbojko ali košarko. Vloga društva je bila že drugo leto zapored zavrnjena.  
 
 
Župan odgovori, da so termini v mali in veliki športni dvorani zasedeni z aktivnostmi 
raznih društev. Potrebno je preveriti na kakšen način bi se dalo vriniti še eno 
društvo. Komisija za šport išče optimalne rešitve. Občina daje v uporabe že tudi 
Družbeni dom za določene aktivnosti.  
 
 
Svetnik poudari, da društvo že drugo leto prosi za uro in pol časa v dvorani. Predlaga, da 
se vsakemu uporabniku zmanjša termin za nekaj minut in se najde ta ura in pol. V dvorani 
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imajo termine vedno ista društva in športniki, ostalim športom se sploh ne da možnosti.  
 
 
Podžupan doda, da je potrebno dati prednost mladim.  
 
 
Tajnik pojasni, da je seznanjen s problemom in da gre za zanimivo situacijo. Društvo 
se ne more registrirati, če nima prostega termina oziroma prostorov in obratno, če 
društvo ni registrirano ne more dobiti termina. Problem je potrebno seveda rešiti.  
 
 
Jure Penec doda, da je po njegovem mnenju največji problem to, da na eni strani 
obstaja formalni pravilnik o sofinanciranju športa, na drugi strani pa ni pravilnika, ki 
bi določal kriterije, kdo je vsako leto upravičen do terminov v športni dvorani. Ni 
formalno določenega postopka izbire, obstaja pa Komisija za šport, ki o tem odloča. 
Stranka torej ne ve na kakšen način lahko formalno pridobi termin v dvorani. Omeni 
še, da so nekateri člani Komisije za šport tudi med uporabniki dvorane, kar povzroča 
nejevoljo med tistimi, ki termina ne dobijo. Društva pričakujejo, da bodo v postopku 
izbire obravnavana enakopravno. Predlaga, da se opravi pogovor s tem društvom, 
dokler se ne vzpostavi sistem določanja uporabnikov dvorane. V tem društvi je 
veliko mladih, ki zelo radi igrajo badminton, pa nimajo kje.  
 
 
Bernard Pačnik predlaga, da se Komisija za šport zaradi tega problema v kratkem 
sestane. 
 
 
Občinski svetnik Maks Pučelj je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo: 
 

 
Pove, da razume težave občanov v zvezi s cesto Zagrad, saj so bili problemi na Holmcu 
podobni. Opozori pa, da cesta Belšak še vedno ni končana in da se mora projekt 
nadaljevati.  
 
 

 
K tč. 14 

 
RAZNO 

 
Župan pojasni, da je občina sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih 
odpadkov Koroške regije kjer je bilo določeno območje za izgradnjo odlagališča Zmes v 
treh fazah, osnovna I. faza in dve širitvi, II. in III. faza. Občine, ki sodelujejo na skupnem 
projektu KOCEROD, so pristopile k izgradnji odlagališča Zmes v I. fazi, za kar so pridobile 
gradbeno dovoljenje in so ga tudi že v celoti izgradile. Trenutno so v pridobivanju 
okoljevarstvenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za I. fazo odlagališča Zmes. Ker 
občine, ki sodelujejo na projektu Kocerod, širitve na II. in III. fazo ne predvidevajo več, 
zaradi sprememb in trendov na področju odlaganja nenevarnih odpadkov in zaradi strožjih 
pogojev za izgradnjo odlagališč, je strožja oblika prostorskega urejanja znotraj 300 – in 
600 – metrskega pasu od II. In III. faze nesmotrna. Strožji režim na območju 300 - in 600  - 
metrskega pasu od II. in III. faze izgradnje odlagališča Zmes je nepotreben in bi ga bilo 
smotrno izbrisati iz prostorskih aktov, režim pa naj na novo določi OPN, ki je v pripravi, 
tako da opredeli dejansko stanje 300 - in 600 - metrskega pasu od I. faze odlagališča 
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Zmes. Pripravljavci za zaključitev omenjenega območja v prostorskih aktih, torej območja 
I. faze, potrebujejo sklep občinskega sveta. Na Občino Prevalje so se že obrnili nekateri 
prebivalci teh območij, ki imajo zaradi teh določb sedaj težave s prostorskim urejanjem na 
svojih kmetijah. Predlog sklepa je naslednji, občinski svet Občine Prevalje se strinja, da se 
v postopku sprejemanja Občinskega prostorskega načrta ukine Odlok o lokacijskem načrtu 
za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije in se območje odlagališča Zmes v 
bodoče ureja na podlagi določil OPN. Pripravljavci OPN naj v grafičnih prilogah prikažejo 
dejansko stanje in sicer 300 - in 600 - metrski pas glede na dejansko izvedeno I. fazo 
odlagališča Zmes. 
 
Predsednik Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, Matej PEČNIK pove, da je 
Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja obravnaval predlog sklepa in ga potrdil.   
 
Dušan GOLNAR pove, da ne bo glasoval, saj je gradivo prejel zadnji trenutek, za študij 
gradiva pa potrebuje čas, da bo lahko odgovorno glasoval.  
 
Župan pojasni, da gre zgolj za sklep, ki bo pripravljavcem služil kot usmeritev pri pripravi 
OPN. Nič se s sprejemom tega sklepa ne spremeni, zgolj usmerja se pripravljavce OPN. 
Gre zgolj za to, da se tudi v prostorskih aktih zaključi območje odlagališča tako, kot je bilo 
tudi dejansko izvedeno, saj II. in III. faze ne bo.  
 
Ivan PUNGARTNIK pove, da je v njegovem interesu in v interesu občanov, da občinski 
svet obravnava OPN. Predlaga, da župan skliče dopisno sejo glede predlaganega sklepa, 
da bodo imeli svetniki čas se pripraviti, navkljub temu, da so dopisne seje namenjene 
obravnavanju manj pomembnih zadev.  
 
Župan sprejme predlog občinskega svetnika. 
 
Franc JURIČAN pritrdi Dušanu GOLNARJU in Ivanu PUNGARTNIKU in pove, da ni proti 
sklepu, a da bi moral preštudirati gradivo. Doda, da bi bilo potrebno svetnike obveščati tudi 
o stanju zadev v zvezi z Kocerod-om d.o.o. in JKP Log-om d.o.o., saj mnogo informacij 
izve šele iz časopisov.  
 
Župan odgovori, da mnogo več informacij tudi na občini ni. Obstaja dolg JKP Log-a d.o.o. 
do Kocerod-a d.o.o., saj JKP Log d.o.o., Kocerodu d.o.o. ni plačeval kar bi mu mogel, 
ampak so sredstva porabili za druge namene. Preden se bo odločalo o načinu sanacije, se 
bo zahtevala oddaja celovitega poročila, da se bodo lahko pretehtale vse možnosti, tudi 
najem morebitnega kredita, kar je bilo predlagano.  
 
Maks PUČELJ pove, da razume, da II. in III. faze odlagališča sedaj ne bo, a odkrito prizna, 
da če bi se moral ponovno odločati o izgradnji odlagališča, tudi I. faze ne bi podprl. 
 
Franc JURIČAN se strinja. 
 
Župan pove, da če bi se takrat vedelo, kakšni zapleti bodo povezani z odlagališčem in da 
ministrstvo ne bo naredilo tistega, kar je obljubilo, niti slučajno ne bi predlagal izgradnje 
odlagališča v občini.      
 
Franc JURIČAN pove, da se od vsega začetka ni strinjal z izgradnjo odlagališča v občini, a 
je, potem, ko je bila zadeva na občinskem svetu potrjena, odločitev zagovarjal. Doda, da je 
potrebno sedaj, v tej fazi, rešiti probleme in speljati zadevo do konca.  
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Bernard PAČNIK opozori, da Rdečemu križu in Karitasu zmanjkuje paketov. Čedalje več 
ljudi prevzema pakete, tudi tisti, ki hodijo v službo, pa so zaradi nizke plače upravičeni do 
pomoči. Apelira na občino, da v okviru proračuna poišče rešitev.  
 
Župan odgovori, da je občina v dnevnih stikih s Karitasom in Rdečim križem, ker se 
poskušajo reševati določeni problemi. Tudi konkretno je občina že pomagala, tudi s 
finančnimi sredstvi.  
 
Hedvika GORENŠEK čestita Koroškemu akademskemu pevskemu zboru Mohorjan za 
dosego zlatega priznanja na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, kjer so bili 
zbrani najboljši pevski zbori. Takega priznanja v zgodovini zborov tostran in onstran meje 
še nismo imeli in zborovodkinja Helena Buhvald Gorenšek je prejela priznanje za najbolj 
obetavno zborovodkinjo.   
 
Župan se pridružuje čestitkam in doda, da gre za izjemno kvaliteten zbor in da je osvojitev 
takšnega priznanja vse prej kot lahka naloga.  
 
Maks PUČELJ čestita tudi Kegljaškemu klubu in kegljačici Majdi Verbole, državni prvakinji 
v kegljanju. 
 
Župan čestita za izjemne rezultate.     
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
       Zapisala                                                                                              Župan  
       Jana HORVAT                                                                                    dr. Matija TASIČ 
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POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 
 
 
Sklep št. 1 – Izvršen. Sklep je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Sklep št. 2 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 3 – Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 4 - Izvršen, zapisnik je odložen v zbirko listin in posredovan v objavo na      
spletu. 
 
Sklep št. 5 - Izvršen. Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Sklep št. 6 – Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 7 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 8 – Izvršen. Zaključni račun proračuna objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Sklep št. 9 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 10 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 11 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 12a -  Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 12b - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 13 - Izvršen na seji. 
 
Sklep št. 14 - Izvršen na seji. 
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