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Z A P I S N I K 

14. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 21. 11. 2017     

 
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, Martin Arzenšek in Joţko 
Pacek.  
Odsotni: Bojan Planko, ki se je opravičil.  
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 6) 
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:  
 

1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled zapisnika 13. redne seje, 
3. Obračun gramoziranja – informacija, 
4. Obračun asfaltiranja – informacija, 
5. Zimska sluţba 2017/2018, 
6. Obravnava prošenj, 
7. Aktualno v občini in KS, 
8. Pobude in vprašanja svetnikov KS, 
9. Razno. 

 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 14. 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 13. REDNE SEJE  
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.   
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 13. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 22. 6. 2017. 

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

 
 
K 3)  OBRAČUN GRAMOZIRANJA - INFORMACIJA 
 
Predsedujoči Damjan Maček pove, da je gramoziranje bilo izvedeno po planu po 
vseh VS, zraven še 9 m3 – prošnja Boštjana Novaka za bankine za cesto NC Polšak 
– Novak – Potočnik, ostalo so uredili krajani sami. Ravno tako so krajani uredili 
bankine na JP Lopaca – Štukelj, v Košnici pa še urejajo. Pripomb krajanov ni bilo.  

 
 
K 4) OBRAČUN ASFALTIRANJA - INFORMACIJA 
 
Predsedujoči pove, da je bilo za asfaltiranje (207 m) sprva predvideno 8.787 EUR, 
realizirano pa je bilo za 10.188 EUR. V Košnici je bila dodatno izvedena še razširitev 
krivin, kar bodo sofinancirali krajani, dodatno je bilo asfaltirano še nekaj pri Koprivcu, 
sredstva so ţe nakazali (134 EUR). Od Občine je bila pridobljena tudi finančna 
pomoč 1.000 EUR, tako da je zadeva pokrita. 

 
 
K 5)  ZIMSKA SLUŽBA 2017/2018 
 
Predsedujoči predstavi izvedbeni program zimske sluţbe in pove, da je potekal 
sestanek z dosedanjimi izvajalci.  
Emil Rezec ne bo več izvajal zimske sluţbe, zato je potrebno za pribliţno 5 km najti 
nove izvajalce. Vodeb Stanislav, Gubenšek Rafko in Obrez naj bi enako kot v 
preteklosti, ravno tako Joţko Pacek in Polšak Boris, upa da tudi Biderman in Salobir 
ter Hercog. 
Po povpraševanju ni drugih izvajalcev. Potrebno bo najti rešitev z Antonom 
Kladnikom s.p. in VOC, d.d., ki sta ţe vključena na določenih cestah, da bi pokrila še 
ostalo. Oba pa imata prioritete ţe drugje. 
Enako, kot v preteklosti bo objavljen seznam za dvig soli v Lesičnem. 
Za vse izvajalce je določena enaka cena, kot v prejšnji sezoni.  
 

(4) SKLEP: Sprejeto je navedeno izvajanje zimske sluţbe. 

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

 
 
K 6)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Ivan Tomplak in Janko Magdalenc, Ţegar – vloga za asfaltiranje ceste 
Ta mandat ni možno, Žegar že 2 x, primerno za Razpis, obravnava naslednja 
sestava Sveta KS (2018-2022). 
 

2. KD Prevorje – vloga za finančno pomoč – 20 – letnica. 
Odobreno 200 EUR iz sredstev 2018. 
 

3. ŠD Prevorje – vloga za finančno pomoč – 20 – letnica. 
Odobreno 200 EUR iz sredstev 2018. 
 

4. PD Prevorje – vloga za finančno pomoč – 20 – letnica. 
Odobreno 200 EUR iz sredstev 2018. 
 

5. SDBP – vloga za finančno pomoč – 20 – letnica. 
Odobreno 200 EUR iz sredstev 2018. 
 

6. KUD Jug – vloga za finančno pomoč – izdaja CD in izvedba koncerta. 
Odobreno 50 EUR. 
 

7. Arzenšek Joţe, Krivica – vloga za gramoz – plaz. 
Odobreno 5 m3 tampona. 

 
 
 
K 7)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči povzame aktualnosti: 

- KS je na Občino in JKP podala pobudo za izgraditev javnega vodovoda v Zg. 
Krivici, Dobju pri Lesičnem in na Lopaci 

- urejen je bil nov jašek za vodovod pri mrliški veţi, 
- Občinska seja bo ta četrtek, 
- Izšel je Utrip, 
- na Občino je bil prijavljen plaz pri Joţetu Oprešniku, Krivica, 
- 3. December – seminar oţivljanja – gasilci, 
- defibrilator je ţe bil v uporabi – uspešno, 
- defibrilator bo nabavljen tudi v Ţegru – KS bo sodelovala, 
- obnovljen je kriţ na pokopališču, 
- nameščena sta cestna ogledala – pri igrišču na Lopaci in na cesti Ţegar – 

Gubenšek, 
- Občinski svet je potrdil ustanovitev javnega dobra za cesto do Maček 

Aleksandra, kjer so krajani odstopili zemljišče, 
- otvoritve letos asfaltiranih cest bo prihodnje leto, 
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- Majda Rezec pove, da KD Prevorje letos obeleţuje 10-letnico Aninih večerov, 
v okviru sklopa Ta veseli dan kulture bo društvo 3. Decembra prejelo priznanje 
ZKD Šentjur, 

- Darja Terţan pove, da je v tem tednu predvideno asfaltiranje drţavne ceste v 
Cirkuţah, poloţene so tudi vodovodne cevi. 

  
K 8)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Darjo Terţan zanima kako je z avtobusnim postajališčem v Dobju pri Lesičnem in 
pove, da je počila protiprašna prevleka na drţavni cesti. 
 
Predsedujoči pove, da je za avtobusno postajo zagotovljeno zemljišče, opravljen je 
bil ogled s strani DRSI (se strinjajo), potrebno bo izdelati projekt za izvedbo in nato 
pridobiti soglasje DRSI. Realizacija se predvideva v naslednjih letih. 
 
Poškodbo ceste je v domeni drţave. 

  
   
K 10) RAZNO 
 
Joţko Pacek se ob tej priliki zahvali KS in predsedniku Damjanu mačku za 
posredovanje ter Občini za sanacijo plazu pri domačiji. 
 
Predsedujoči še pove, da v januarju 2018 predvideva ponovoletno srečanje Sveta KS 
in društev. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 

 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS  
 
                                                                                               Damjan Maček, 

                                 predsednik KS 


