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ZAPISNIK
8. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 20. 4. 2016
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček.
Pričetek seje ob 19.30 uri v sejni sobi VO (Večnamenski objekt na Prevorju).
Prisotni: Damjan Maček, Darja Terţan, Majda Rezec, Bojan Planko, Martin
Arzenšek in Joţko Pacek, ki se je priključil kasneje.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 6)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 8. 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 7. redne seje,
3. Plan dela v letu 2016,
4. Plan gramoziranja NC in JP,
5. Plan asfaltiranja v letu 2016,
6. Zimska sluţba 2015/2016 – obračun in izplačila,
7. Dotacije društvom in sejnine,
8. Obravnava prošenj,
9. Aktualno v občini in KS,
10. Pobude in vprašanja svetnikov,
11. Razno.

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 8. 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 7. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Glede vloge za sanacijo plazu, ki jo je
posredoval Joţko Pacek pove, da je zadeva bila posredovana na Občino in se
rešuje, glede vloge Lah Marije za odkup zemljišča za lokalno cesto pa pove, da je
praksa taka, da krajani pri modernizaciji cest odstopijo zemljišče brezplačno. Glede
sanacije VO po prometni nezgodi pove, da je hidrant urejen, za druge poškodbe pa
zavarovalnica Grawe še ni dala soglasja na ponudbo izvajalca. Popravilo AP v Sp.
Košnici pa je ţe urejeno. Prvomajska budnica bo v Košnici, kot je dogovorjeno, glede
počivališča v Cirkuţah pa pove, da je v planu modernizacija drţavne ceste in se bo
mogoče takrat kaj uredilo. Pove še, da Pošto na Prevorju sedaj opravlja Jagros.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 7. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 17. 2. 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.

K 3) PLAN DELA V LETU 2016
Predsedujoči predstavi Plan dela za 2016, kjer so posamezne aktivnosti podrobno
navedene in so ga svetniki prejeli v pisni obliki. Predstavljene so tri variante, ki se
razlikujejo predvsem glede na to, kako bodo sprejete odločitve o izvedbi dokončanja
avtobusne postaje (AP) v Prevorski vasi in sanaciji strehe na mrliški veţi.
V razpravi je dogovorjeno, da se izbere varianta, ki predvideva dokončanje AP z
montaţo nadstrešnice, za mrliško veţo pa se nabavijo novi strešniki, sanacija pa se
predvidi za naslednje leto.
Ob tej priliki Darja Terţan predlaga, da se za mrliško veţo nabavi še razni potrebni
inventar (posoda, koš, blazine, …). Dogovorjeno je, da se zadeva preveri in nabavi
najnujnejše.
(4) SKLEP: Potrjen je Plan dela KS Prevorje za leto 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.

K 4) PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP
Predsedujoči predstavi seznam gramoziranja po posameznih cestah, ki so ga
svetniki prejeli v pisni obliki. Pripomb ni.
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(5) SKLEP: Potrjen je plan gramoziranja cest v KS Prevorje za leto 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.

K 5) PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2016
Predsedujoči predlaga sistem asfaltiranja nekategoriziranih cest (NC), kot v
preteklosti – krajani pripravijo podlago in sofinancirajo 30 % stroškov za asfaltiranje.
Obseg sredstev je določen v Planu del za 2016. Na vrsti so VS Krivica in VS Lopaca.
V kolikor ne bo interesa krajanov za asfaltiranje NC, se bo pristopilo k asfaltiranju
javnih poti (JP), kjer krajani pripravijo podlago, asfaltiranje pa financira KS.
(6) SKLEP: Potrjen je Plan asfaltiranja KS Prevorje za leto 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
Pristopi se k ugotavljanju resnega interesa krajanov za asfaltiranje.

K 6) ZIMSKA SLUŢBA 2015/2016 – OBRAČUN IN IZPLAČILA
Predsedujoči poda pisno poročilo za opravljeno zimsko sluţbo. Izvedeno je bilo
povprečno 2 - 3 pluţenj, porabljeno je bilo nekaj soli in mešanice za posip poledice.
(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen obračun in izplačilo zimske
sluţbe.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
K 7) DOTACIJE DRUŠTVOM IN SEJNINE
Predsedujoči pove, da so društva posredovala poročila. Komisija je podatke obdelala
po sprejetih Merilih – skupna vsota po planu KS je 1.600,00 EUR. Opravljene so še
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določene korekcije glede obravnave posameznih aktivnosti, Kulturno društvo pa
mora posredovati še en račun (posredovali so predračun). Strelsko društvo Bohor
Prevorje se je v letu 2015 na novo organiziralo, imeli so občni zbor, drugih aktivnosti,
na podlagi katerih se določa dotacija pa ni bilo. Glede na to, da jim dotacija (75 EUR,
na podlagi podatkov za 2014) v letu 2015 ni bila dodeljena, ker niso imeli občnega
zbora, predsedujoči predlaga, da se jim ta znesek dodeli sedaj v letu 2016. Dotacije
bi bile potem naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturno društvo Prevorje: 294,00 EUR,
Športno društvo Prevorje: 402,00 EUR,
Planinsko društvo Prevorje: 157,00 EUR,
PGD Prevorje: 387,00 EUR,
Društvo konjenikov Prevorje: 83,00 EUR.
Športno društvo Simpl Ţegar: 201,00 EUR,
Strelsko društvo Bohor Prevorje: 75,00 EUR

(8) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen predlog za dotacije društvom.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet.
Predsedujoči nato predlaga, da se člani Sveta KS opredelijo glede izplačila sejnin in
nagrade.
(9) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje izplačilo sejnin članom Sveta KS za dosedanje
seje in nagrado predsedniku KS za 1. polletje, po Odloku o delovanju in pristojnostih
KS v Občini Šentjur.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet.

K 8) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Anja Košec – vloga za sanacijo ceste.
Potreben ogled in v plan.
2. Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici – vloga za finančno pomoč – aktivnosti
v 2016 ( 29 članov iz KS Prevorje).
3. Društvo upokojencev Šentjur – vloga za finančno pomoč – aktivnosti v 2016
(13 članov iz KS Prevorje).
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Za vlogi pod 2 in 3 je odobren skupni znesek 80 EUR, razdeljen glede na število
članov iz KS (DU Gorica 55 EUR, DU Šentjur 25 EUR).
4. Kulturno društvo Prevorje – vloga za finančno pomoč – Citrarska pomlad.
Odobreno 50 EUR.
5. Movh Sebastjan, Nina, Straška Gorca 19a – ţelita odmero ceste od Amona do
Straške Gorce 19a, kjer imata od 2015 stalno prebivališče (uvrstitev na seznam
NC).
Opravi se izmera in uvrsti na seznam NC in plan gramoziranja.
6. Brigita in Bojan Fegeš, Šentjur – vloga za asfaltiranje ceste Lopaca 25 (Ratej)
in Lopaca 25b (Fegeš).
Opravi se ogled in da v Plan 2016.
7. Jurij in Barbara Ploštajner, Krivica 33 – vloga za asfaltiranje ceste.
V plan 2016.
8. OŠ Slivnica pri Celju – stroški za večnamenski prostor v POŠ Prevorje za 2015
(389,89 EUR).
Po analizi odobreno 290 EUR.

K 9) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povabi na prireditve ob Šentjurjevem. Nadalje pove, da je prejšnji dan
potekala seja Občinskega sveta, gradivo je na spletni strani Občine. Izšlo je glasilo
Utrip, uspešno je bila izvedena čistilna akcija po KS (55 prostovoljcev). Budnica bo v
Košnici ob 5:45. V 2016 se predvideva otvoritve iz Razpisa moderniziranih cest –
Košnica, Prevorska vas (iz 2015) in Dobje – Straška Gorca, ki je v planu za 2016.
Pove še, da Občinske dotacije prihajajo redno.
K 6) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Glede razprave o grbu in zastavi KS Martin Arzenšek predlaga, da se pozove
društva, da podajo predloge.

K 7) RAZNO
Predsedujoči Damjan Maček pove, da predvideva naslednjo sejo za junij in, ker
druge razprave ni, sejo zaključi.

Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS

Damjan Maček,
predsednik KS
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