KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE
Lopaca 10
3262 PREVORJE
E – pošta: ks.prevorje@siol.net
Tel.: 03 – 580 87 24, uradne ure: torek 9:00 – 12:00; DŠ: 75020190; MŠ: 5020964; TRR: 01320-6450849802

ZAPISNIK
6. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 18. 10. 2011
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 pisarni KS.
Prisotni svetniki Sveta KS: Damjan Maček, Martin Arzenšek, Franc Terţan, Bojan
Planko in Josip Špoljar.
Odsotni: Majda Rezec in Franci Pacek, ki sta se opravičila.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 7)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 6. 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, pripomb in dodatkov ni bilo, zato
predlaga glasovanje za
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje z vabilom predlagan dnevni red 6. redne seje
Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K2) PREGLED ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 5. redne seje. Pripomb k zapisniku ni bilo,
zato predlaga v glasovanje naslednji
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 5. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 31. 5. 2011.

1

GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) OBRAČUN GRAMOZIRANJA - informacija
Predsedujoči pove, da je redno gramoziranje zaključeno po planu, odpeljano je bilo
249 m3 gramoza vključno z nekaj prošnjami, nekaj bo še v lastni reţiji.
Odobri se še za Arzenška v Krivici – za plaz 5m3.
K 4) OBRAČUN ASFALTIRANJA - informacija
Predsedujoči pove, da je bilo asfaltirano 202 m ceste Amon – vikendi in 1000 m
ceste Dobje – Straška Gorca iz razpisa Občine. Nadalje pove, da je bila podana
ustna vloga za finančno pomoč za pripravo podlage ceste Dobje – Straška Gorca
(prib. 100 m3 gramoza za 100 m ceste) in ceste Amon – vikendi (prib. 30 m3
gramoza). Glede na to, da je KS pridobila od Občine Šentjur dodatno finančno
pomoč v višini 1.500 EUR predlaga, da se vlogi odobri.
Svetniki potrjujejo, da KS prevzame finančno obveznost za dobavo navedenih količin
gramoza.
K 5) PREOBLIKOVANJE POŠTE NA PREVORJU ( priloga ) - informacija.
Predsedujoči povzame dopis Pošte glede preoblikovanja Pošte Prevorje v premično
pošto, s katerim so bili svetniki ţe seznanjeni. Ravno tako je bila KS pozvana s strani
Občine Šentjur, da o zadevi poda svoje mnenje, ki bo merodajno tudi za stališče
Občine. Pove, da je ţe bil pri direktorju Pošte, da je predlagal, da tudi razmislijo o
moţnem novem prostoru v bodočem večnamenskem objektu.
Zaenkrat bi bilo teţko preprečiti namero Pošte, zato predlaga, da se poda pozitivno
mnenje za poskusno dobo šestih mesecev. Hkrati je potrebno podati predloge, kje bi
bili postanki premične Pošte.
Predlagane lokacije:
- KOŠNICA: Špoljar, Košnica 18,
- LOPACA: v centru na lokaciji obstoječe pošte,
- ŢEGAR: pri kapeli, ob drţavni cesti R2-423
- DOBJE PRI LESIČNEM: »Cirkuţe« - pri počivališču ob drţavni cesti R3-682,
- STRAŠKA GORCA: pri ekološkem otoku na odcepu ceste proti Amonu,
- KRIVICA: počivališče ob drţavni cesti R2-423 pod stanovanjsko hišo Pacek
oziroma Novak.
(4) SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Prevorje izdaja Pošti Slovenije d.o.o. soglasje
za preoblikovanje pošte 3262 Prevorje v premično pošto, za poskusno dobo šest
mesecev.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 6) ZIMSKA SLUŽBA 2011-2012
Predsedujoči predstavi gradivo – Program zimske sluţbe za sezono 2011-2012, ki so
ga svetniki prejeli in je priloga zapisniku. V njem so natančno opredeljene vse
potrebne aktivnosti.
Po proučitvi svetniki nimajo pripomb, predsedujoči pa predlaga glasovanje za
(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Program zimske sluţbe za sezono
2011-2012.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
Na oglasno desko se še objavi seznam upravičencev za sol za posip poledice, ki jo
bodo krajani lahko dvignili v času od 15. 11. 2011 – 15. 3. 2012.

K 7) RAZNO ( otvoritev, plan čiščenja jarkov na JP in NC v letu 2012, tekoče
informacije, svečomat, občinski praznik, prošnje)
Predsedujoči pove, da je otvoritev iz razpisa Občine asfaltirane ceste Dobje –
Straška Gorca predvidena 5. novembra 2011 ob 14. uri. Na kraju samem bo krajša
slovesnost, nakar bo pogostitev za vse krajane in predstavnike Občine Šentjur ter
druge goste v Gostišču Obrez v Ţegru. Pri tem bodo finančno sodelovali tudi krajani.
V nadaljevanju predsedujoči predlaga pripravo plana za čiščenja jarkov na NC in JP
v letu 2012. Predlogi so:
- Zg. Krivica – 150 m, Krivica-Prev. vas-Perc – 100 m, Krivica 39 – Gril – 20 m;
- Zg. Košnica-Pogorevce – 300 m (in propusti), Košnica-Hrastje – 150 m;
- Ţegar (Obrez-Gubenšek R.) – 100 m;
- Dobje pri Lesičnem – 100 m;
Skupaj to znaša pribliţno 920 m in se bo vključilo v načrt za 2012.
Josip Špoljar še predlaga košnjo ob JP in obţaganje vej, pridobitev soglasja Občine
Šentjur za razširitev JP Košnica –Pogorevce (Salobir-Kuk) in rešitev plazu pod
Gračnerjem.
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Predsedujoči predstavi ponudbo za postavitev svečomata na pokopališču. Ponudnik
bi svečomat postavil na svoje stroške, pričakuje pa, da KS brezplačno odstopi
primeren prostor.
Glede na to, da bi to pomenilo dodatno kvaliteto so svetniki mnenja, da se pristopi k
izvedbi.
(6) SKLEP: Svet KS Prevorje sprejema postavitev svečomata na Pokopališču
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
VLOGE
Predsedujoči predlaga prednost neprofitnim aktivnostim.
1. Sama Navitas – vloga za finančno pomoč – tabor.
Odobreno 75 EUR.
2. KD Prevorje – vloga za finančno pomoč – pozdrav sv. Barbari.
Odobreno 75 EUR.
3. Beuc Ivan, Krivica – vloga za asfaltiranje ceste.
Predvidoma v letu 2013.
Druge razprave ni, predsedujoči Damjan Maček še pozove svetnike, da prisostvujejo
proslavi ob občinskem prazniku, nakar zaključi sejo ob 21.30 uri.

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