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ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 22. 10. 2019
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, Martin Arzenšek, Jožko Pacek, David Užmah in Milan
Obrez.
Odsotni: Jožko Špoljar in Darja Teržan, ki sta se opravičila.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 7)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 5. 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 4. redne seje,
3. Obvestilo o sklicu zbora krajanov,
4. Zimska služba 2019 / 2020 (pregled in sprejem izvedbenega programa
ZS 2019/2020),
5. Obravnava prošenj,
6. Aktualno v občini in KS,
7. Pobude in vprašanja svetnikov KS,
8. Razno.
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 5. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni.
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(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 4. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 2. 7. 2019.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.

K 3) OBVESTILO O SKLICU ZBORA KRAJANOV
Predsedujoči predstavi dopis, prejet 8. 10. 2018, s strani Antona Mačka ml., ki v
imenu krajanov zahteva sklic zbora krajanov KS Prevorje, v zvezi zamenjave
prometne signalizacije ob državni cesti – znak za naselje Prevorje z znakom za
naselje Lopaca, ki jo je izvedla DRSI. V dopisu se sklicujejo na Statut Občine Šentjur,
v delu, ki govori o spremembi območij naselij in imen naselij ter ulic i.t.d. Dopisu je
priložen seznam s 177 podpisi krajanov (civilna iniciativa »Za Prevorje gre«), z
zahtevo po ponovni namestitvi znaka z napisom Prevorje. Dopis ima v glavi naziv
Krajevne skupnosti Prevorje, tako da se lahko razume, kot da ga izdaja KS Prevorje,
kar pa ne drži (v vednost je bil poslan tudi na Občino Šentjur).
Nadalje predsedujoči pove, da je KS Prevorje na ta dopis odgovorila z dopisom, z
dne 15. 10. 2019, in ga predstavi. Pojasnjeno je, da je sklicevanje na Statut Občine
Šentjur, pri zahtevi za sklic zbora krajanov napačno, saj pri zamenjavi znakov ni
prišlo do sprememb območja ali imena naselja. Kljub temu, bo kot predsednik KS
Prevorje, sklical zbor krajanov na lastno pobudo, z namenom, da pojasni krajanom
nastalo situacijo.
Predstavi še obvestilo, ki je bilo posredovano vsem gospodinjstvom v KS že v
avgustu 2019, kjer je bilo pojasnjeno, da je KS na DRSI poslala dopis o nestrinjanju z
zamenjavo znakov, ter da bodo po prejetju odgovora o rezultatu obveščeni. Ravno
tako predstavi dopis Marije Frece Perc, z dne 23. 9. 2019, na katero so se za
informacijo obrnili starši učencev v zvezi s to zadevo in odgovorom KS.
Pove še, da je KS že leta 2012 na DRSC poslala vlogo za prestavitev znaka za
naselje Prevorje na lokacijo, kot je že nekdaj bila (približno 500 m proti Šentjurju- še
pred odcepom za Dobje pri Lesičnem), kar pa je bilo zavrnjeno, ker da na strnjenem
območju ni vsaj 10 objektov, od katerih bi se vključevali na državno cesto, kar je
pogoj.
Predsedujoči meni, da je prav, da se Prevorje označi, išče se rešitev, tudi z npr.
turistično signalizacijo, ki bi bila postavljena na lokaciji, kot je bilo pred več desetletij
označeno Prevorje in sicer na Lopaci pred avtobusnim postajališčem in pod
stanovanjskim objektom Krofl. S tem se vsi prisotni člani Sveta KS strinjajo.
K 4) ZIMSKA SLUŽBA 2019 / 2020 (PREGLED IN SPREJEM IZVEDBENEGA
PROGRAMA ZS 2019/2020)
Predsedujoči predstavi izvedbeni program zimske službe na nekategoriziranih cestah
za sezono 2019/2020. Predviden je kot v preteklih letih. Predvidevata se izvajalca
VOC Celje in NG Anton Kladnik, ki opravljata zimsko službo na lokalnih cestah in
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javnih poteh na območju KS Prevorje, na nekaterih cestah pa se predvidevajo
krajani. Možen bo tudi dvig soli v Lesičnem, za posip poledice, po seznamu.
(4) SKLEP: Sprejet je izvedbeni program zimske službe v KS Prevorje za sezono
2019/2020
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.

K 5) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Jože Zupan, Lopaca – vloga za gramoz ali asfalt za dovozno cesto.
Cesta ni na seznamu nekategoriziranih cest, je individualni priključek. Za
take ceste ni javnih sredstev v proračunu.
2. Matej Pinter, Žegar 13 – vloga za podporo KS na vlogo Občini za asfaltiranje
odseka lokalne ceste Žegar – Hrastje.
KS podaja pozitivno mnenje in bo posredovano tudi na Občino.
3. OŠ Slivnica pri Celju – vloga za ureditev – popravilo parkirišča pri POŠ
Prevorje.
Odobreno 9 m3 gramoza – nekaj spodaj pri jaških, nekaj zgoraj za
najnujnejšo ureditev, kjer se pojavlja blato. Izvedba v lastni režiji s pomočjo
staršev.
4. Konjerejsko društvo Šentjur – vloga za finančno pomoč.
Društvo ni iz KS Prevorje, sredstev ni na razpolago.

K 6) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame aktualnosti:
- Izšlo je glasilo UTRIP – krajani so povabljeni na delavnice po KS za pripravo
dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur 2020 – 2030. Za KS
Prevorje bo delavnica 28. 11. 2019 ob 18. uri v sejni sobi VO. KS bo še
posebej vabila svetnike KS in predstavnike društev, kot bo praksa tudi po
drugih KS.
- Plaz Oprešnik se ureja.
- Investicijska dela na mrliški veži so v zaključni fazi, dostop do sanitarij je
urejen od zunaj, potrebno je namestiti še ograjo in tekač. Nabavljen je bil
zabojnik za odpadne sveče, kar je zahteva nove uredbe, odvažal jih bo
Simbio, 2x mesečno – brezplačno. Za ureditev vodovoda potekajo aktivnosti
na JKP.
- Gramoziranje bo izvedeno po planu v kratkem, nekaj je že bilo sanacij po
neurju, asfaltiranje bo izvedeno na NC pri Dušiču in na JP Dobje – Straška
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Gorca v obsegu razpoložljivih sredstev. Ostali odseki se planirajo v
prihodnosti.
Podpisane so pogodbe za asfaltiranje iz občinskega razpisa, vsi odseki so
predvideni za 2020, potrebno je urediti še odstopne pogodbe za zemljišča.
Objavljen je tudi občinski razpis za finančne pomoči pri urejanju cest. Prijavijo
se lahko krajani, okvirno je na razpolago 500 EUR/100 m ceste.
Pričeli so se Anini večeri.
Prihodne leto ima nova POŠ na Prevorju 20. obletnico, potrebno je razmisliti o
sodelovanju KS.

K 7) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS

Davida Užmaha zanima kako je z napeljavo optike.
Predsedujoči pove, da je v Dobju pri Lesičnem že nekaj urejeno, glede ojačitev se pa
tudi še ne ve.
K 8) RAZNO

Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.

Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS
Damjan Maček,
predsednik KS
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