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Izsek zapisnika 26. redne seje občinskega sveta 
Občine Prevalje, z dne 24.04.2014 

 
 

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. 
 
 
Občinska uprava je v okviru svojih pristojnosti na lastnika že naslovila dopis, v katerem ga 
je opozorila na omenjeno problematiko in ga pozvala, naj zadevo primerno uredi, a odziva s 
strani lastnika ni bilo. Nadaljnjo posredovanje je v rokah pristojnih organov.  
 
 
    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 košnjo. 
 
 
Kjer je lastnik zemljišča občina, lahko posreduje Medobčinski inšpektorat Koroške ali redar 
ali celo policija. V kolikor gre za privatna zemljišča občina oz. drugi organi nimajo 
pristojnosti. 
 
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.  
 
 
Stanovalce ulice Spodnji kraj smo na sestanku seznanili s terminskim planom izvedbe 
rekonstrukcije ceste, kanalizacije in vodovoda. Rekonstrukcija ulice se je že pričela. 
Stanovalci lahko parkirajo na parkirišču trgovine Eurospin, s katerimi je dogovorjeno, da v 
času rekonstrukcije ne bodo zapirali zapornic. Prav tako se lahko parkira ob glavni cesti in 
na javnem parkirišču Na Fari. 
 
Vpraša še, ali se bo v okviru projekta Spodnji kraj uredila tudi javna razsvetljava. 



 2 

 
Župan odgovori, da se bo uredila tudi javna razsvetljava. Hkrati se pripravlja sestanek s 
krajani za reševanje operativnih problemov. Občina prej ne bo začela z deli, so pa zadeve 
pripravljene.  
 
 
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.  
 
 
Drevesa so odstranjena. 
 
 
Pove, da je bil opozorjen na stanje pločnika na šolski poti od Perzonal do šole 
(pločnik Hafner) in prosi, da se zadeva uredi.  
 
 
Leta 2010 so Hafnerjevi rušili stanovanjsko hišo, pri čemer so bile ugotovljene napake na 
glavni vodovodni cevi, ki so jo morali pred začetkom novogradnje zamenjati, da ne bi 
kasneje prihajalo do težav. Po izvedbi so Hafnerjevi zaprosili tudi za povrnitev stroškov 
zamenjave te cevi, skladno z dogovorom je občina Prevalje nosila strošek strojnega dela 
vodovoda, gradbena dela pa so pokrili Hafnerjevi. Občina je svoj račun poravnala v letu 
2011, sanacija prekopa, kjer se je izvajala zamenjava cevi, pa s strani Hafnerjev še vedno 
ni sanirana. 
 
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.  
 
 
 
Poljana in pešpot Holmec se kosita, urejata mesečno. 
 



 3 

 
   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 
športnike občine, poslati na Komisijo za šport in ne na KVIAZ. 
 
V skladu s Pravilnikom o izboru športnika in športne ekipe leta v Občini Prevalje (v 
nadaljevanju: pravilnik) župan Občine Prevalje na predlog Komisije za šport podeli priznanja 
v naslednjih kategorijah: 
- najboljšo športnico, športnika v vseh kategorijah; 
- najboljšo športno ekipi v vseh kategorijah; 
- najboljšo ekipo šolskih športnih tekmovanj; 
- za najbolj perspektivnega mladega športnika do 15 let. 
V skladu s 6. členom pravilnika se vsako leto v mesecu marcu objavi javni razpis za izbor 
najboljšega športnika oziroma športne ekipe leta. V skladu z drugim odstavkom 7. člena 
pravilnika se pisni predlogi naslovijo na Občino Prevalje, Komisija za šport, s pripisom »za 
izbor športnika leta«. 
 
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradi Občine Prevalje, Občina Prevalje podeljuje 
priznanja za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino, 
kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za 
uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru. Priznanja 
in nagrado Občine Prevalje podeli občinski svet s sklepom, sprejetim na seji občinskega 
sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja enkrat letno objavi v sredstvih javnega 
obveščanja javni razpis, s katerim povabi predlagatelje, da podajo predloge za podelitev 
priznanj in nagrade občine.  
 
Izbor športnika in športne ekipe leta v Občini Prevalje ter podelitev priznanja Občine 
Prevalje (zlato, srebrno ali bronasto) sta dva ločena postopka, ki ju vodita dva ločena 
organa, kakor je razvidno iz utemeljitve. 
 
 
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.   
 
V porečju reke Meže se dela že izvajajo. Glavni izvajalec za VGP Dravo Ptuj je EHO 
PROJEKT d.o.o..   
 
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, 
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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.  
 
 
PGD bo uskladil pogodbo z JKP Log-om d.o.o., kjer bodo sestavili novo tripartitno pogodbo. 
Ko bo pogodba usklajena, jo dobi občina v pregled in obravnavo. 
 

 
   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. 
 
Če gre za ugreznino na glavni cesti, bomo omenjeno predlagali vzdrževalcu državnih cest, 
da to sanira.  
 
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.  
 
Ocenjujemo, da sanacija zahteva celovito rešitev problema, zato pridobivamo strokovne 
podlage za rešitev problema.   
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. 
 
Čiščenje je bilo opravljeno. 
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V okviru energetske sanacije podružničnih šol na Lešah in na Šentanelu, so nekatere 
zadeve ostale nerešene. Prosi, če se pozove izvajalce, da jih uredijo.   
 
 
Nadzornik za projekt energetske sanacije POŠ Leše in Šentanel bo s pristojnimi, ki ga bo 
določila šola, opravil ogled objekta, nadalje se bo pozvalo odgovorne izvajalce, da 
morebitne napake oz. pomanjkljivosti v čim krajšem možnem času odpravijo. Občina lahko 
unovči garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Odpravo 
pomanjkljivosti bodo v tem primeru izvedli izbrani izvajalci po izvedenem postopku 
pridobivanja ponudb.  
 

 
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.  
 
Dne 13.03.2014 je na občini potekal delovni sestanek s strokovno sodelavko iz Ministrstva 
za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo. Predmet sestanka je bil sistematični  
pregled splošnih aktov (statut, poslovnik) in ugotavljanje njihove skladnosti z ustavo in 
zakonom. Ker pričakujemo pisno seznanitev z ugotovitvami, tudi v zvezi z vsebino 
Pravilnika o nagradah funkcionarjev za sejnine nadzornega odbora, je zaradi celovite 
ureditve in uskladitve aktov (statuta, poslovnika in pravilnika) smotrno počakati na pisne 
pripombe ministrstva.  
 
 
Ekonomski izračun za Lahovnikovo še vedno ni bil posredovan svetnikom, zadevo 
pa je svet obravnaval že tri seje nazaj.  
 
 
Ekonomski izračun je del gradiva 27. redne seje občinskega sveta Občine Prevalje.  
 
 
Glede cestne razsvetljave na cesti Ugasle peči, opozori, da svetilka, ki je bila tam 
postavljena v lanskem letu še vedno ne gori. 
 
 
Priklop svetilke urejamo z Elektro Celje, d.d.. 
 

 
  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.  
 
 
Podali smo prijavo na okoljsko inšpekcijo. 
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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. 
Spomladi ter jeseni se opravi tudi grediranje makadamskih cest. 
 
 
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. 
  
V maju smo naročili grediranje za vse makadamske ceste, za ceste, ki tečejo skozi dvorišče 
še posutje mletega asfalta, da se za avtomobili zaradi vročine ne bo dvigoval prah s ceste. 
Dela še niso zaključena in se še opravljajo. Še vedno pa kmetje spravljajo les iz gozda in s 
tem tudi uničujejo ceste. 
 
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.  
 
S prijavami bomo nadaljevali.  
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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.  

Tajnik odgovori, da se je občina Prevalje v sodnem postopku z Zdravstvenim domom 
dogovorila o tem, da bo sklenila sodno poravnavo, s katero bo Zdravstveni dom Ravne na 
Koroškem investiral v izgradnjo nadstreška na Zdravstveni postaji Prevalje. Predvideva se, 
da bo sodna poravnava sklenjena predvidoma v mesecu juniju 2014. 

 
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.  
 
 
V maju smo naročili grediranje za vse makadamske ceste, za ceste, ki tečejo skozi dvorišče 
še posutje mletega asfalta, da se za avtomobili zaradi vročine ne bo dvigoval prah s ceste. 
Dela še niso zaključena in se še opravljajo. Še vedno pa kmetje spravljajo les iz gozda in s 
tem tudi uničujejo ceste. Za cesto Zagrad je projekt za obnovo v pripravi. 
 
 
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.  
 
 
Zadeva je v postopku reševanja. S strankami potekajo intenzivni pogovori v luči rešitve 
omenjenega problema.  
 
 
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 
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ura in pol. V dvorani 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. 
 
Komisija za šport potrjuje urnike uporabe športnih objektov vsako leto ob začetku šolskega 
leta in veljajo za celo šolsko leto, saj uporabniki le tako lahko planirajo športno vadbo preko 
celega šolskega leta. Komisija za šport se je na zadnji seji seznanila z vlogo Športnega 
društva Kelt, ki prosi za dodelitev termina za vadbo badmintona v športni dvorani. Komisija 
bo vlogo obravnavala ob začetku šolskega leta, ko bo potrjevala urnike športnih objektov za 
šolsko leto 2014/2015. 
 
Odgovor pripravil predsednik Komisije za šport 
 
 
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.  
 
 
Glede na razpoložljiva sofinancerska sredstva (23. člen ZFO – 304.000 EUR) ter 
predračunsko vrednost projekta se je le ta izvedel v dolžini cca 1600 m. Projektna 
dokumentacija je sicer pripravljena za celotno traso. Skladno z dosedanjo prakso, se lahko 
investicija nadaljuje samo v primeru pridobitve sofinancerskih sredstev.  
 
 
 Zapisala:  
Jana Horvat 


