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ZAPISNIK
18. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 23. 10. 2018
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, Majda Rezec, Martin Arzenšek, Joţko Pacek in Darja
Terţan, ki se je priključila kasneje.
Odsotni: Bojan Planko, ki se je opravičil.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (4 od 6)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 18. 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 17. redne seje,
3. Obračun gramoziranja – informacija,
4. Obračun asfaltiranja – informacija,
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 18. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Sklepi in dogovori so realizirani. Med
drugim še pove, da upa da bodo na OŠ do prihodnjega šolskega leta pripravili
elaborat šolskih poti. Na Občino je bilo tudi podano poizvedovanje glede dopolnitve
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odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Šentjur na
območju KS Prevorje, ki smo ga podali ţe v 2012. Posredovali so naprej, odgovora
še ni.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 17. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 26. 6. 2018.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) OBRAČUN GRAMOZIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je gramoziranje cest izvedeno po planu, zaradi bolniške
izvajalca nekaj kasneje, kot je bilo načrtovano. Znesek je 2.700 EUR (gramoz v
kamnolomu je draţji, kot preteklo leto). Za cesti Amon – Ledinščica in Bevc Kristina v
Krivici so dvignili naročilnico za gramoz, prevoz gre na njihove stroške, za cesto
Jokan pa so gramoz koristili ţe v 2016, kot je bilo dogovorjeno.
K 4) OBRAČUN ASFALTIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči najprej poda informacijo o asfaltiranju cest za obdobje 2006 – 2018. V
KS Prevorje je bilo asfaltirano 4681 m cest. Od tega je bilo letos izvedeno
asfaltiranje na JP Prevorje – mimo šole, 72 m in 77 m na JP Sp. Ţegar 49 (Lopaca
49). Od Občine je bila pridobljena za ti dve cesti tudi finančna pomoč v višini 1.000
EUR. Pripravo podlage za JP Prevorje – mimo šole je krila KS, znesek je 2.272 EUR,
za JP v Ţegru pa krajani.
Iz Razpisa je bil asfaltiran tudi odsek na cest JP Dobje – Straška Gorca, v dolţini 495
m. Občina je asfaltirala tudi LC Gubno - Sp. Krivica v Krivici, pri Jugu je ostalo še 100
m, ker niso pustili dvig nivoja ceste.
K 6) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Aleš Ţlof, Krivica – vloga za asfaltiranje ceste NC Kriţ – Ţlof (100 m).
Predsedujoči pojasni, da je cena za enoslojni asfalt ugodna (v sklopu asfaltiranja
LC), krajani pripravijo podlago in sofinancirajo 30% asfaltiranja, kar znaša 930 EUR,
investicija se realizira iz modernizacije cest za leto 2019.
Prisotni se strinjajo.
(4) SKLEP: Prošnji za asfaltiranje ceste se odobri, zadeva gre v realizacijo v 2019.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
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K 7) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame aktualnosti:
- pripravlja se rešitev za problematiko vodovoda v mrliški veţi, hidro postaja bo
pri igrišču, ureja se sluţnostne pogodbe, rešitev problema z vodo bo za
Vinklerjeve, MV in ţupnijo,
- otvoritev ceste JP Dobje – Straška Gorca je uspešno izvedena. Ob tej priliki se
zahvali vsem, ki so pri organizaciji sodelovali in Majdi Rezec za vodenje,
- v KS (predvidoma v Krivici) bo potrebno najti primerno zemljišče (6 x 4 m) za
postavitev kontejnerja z napravami za širokopasovni internet,
- v teku je zbiranje ponudb za projektno dokumentacijo za AP v Dobjem pri
Lesičnem, strošek bo v 2019,
- do 18. Oktobra je bilo potrebno vloţiti kandidature za lokalne volitve (ţupan,
OS, svet KS)
K 8) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Ni.
K 10) RAZNO
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.

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

3

