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
4. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 12. 4. 2011
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 pisarni KS.
Prisotni svetniki Sveta KS: Damjan Maček, Franci Pacek, Majda Rezec, Franc
Terţan, Bojan Planko in Josip Špoljar, ki se je priključil kasneje.
Odsotni: Martin Arzenšek, ki se je opravičil.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 7)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 4. 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 4. redne seje
Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K2) PREGLED ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 3. redne seje. V zvezi zapisa o obravnavi
vloge PGD Dolga Gora za finančno pomoč pri nabavi praporja, je potrebno zapisati,
da KS zadevo podpira, vlogo pa je KS odstopila v reševanje PGD-ju Prevorje. Kolikor
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mu je znano, je bilo nekaj nakazano. Drugih pripomb k zapisniku ni bilo, zato
predlaga v glasovanje naslednji
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 3. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 15. 2. 2010, z
gornjo pripombo.

GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) ZIMSKA SLUŢBA – OBRAČUN IN IZPLAČILA
Predsedujoči povzame izvajanje zimske sluţbe, ki je bilo dogovorjeno na sestanku z
izvajalci in potrjeno na Svetu KS. Večina del sta opravila Emil Rezec in Rafko
Gubenšek – izvajalca dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter še Anton Kladnik s.p. (tudi
izvajalec za Občino Šentjur) v Košnici (Štancer – dializa). Ostalim se povrnejo stroški
v gorivu. Dvignjeno je bilo še 600 kg soli (od 1700 kg), razvoţena je bila mešanica in
gramoz za posip poledice. Poda še statistične podatke o izvajanju in stroških zimske
sluţbe za zadnjih nekaj let.
Ugotovljeno je, da je bila zimska sluţba uspešno izvedena, predsedujoči pa predlaga
glasovanje za
(4) SKLEP:
2010/2011.

Svet KS Prevorje potrjuje predlagano izplačilo za zimsko sluţbo

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

K 4) PLAN DELA V LETU 2011
Predsedujoči Damjan Maček predstavi in obrazloţi predlog plana del za leto 2011, ki
so ga svetniki prejeli v pisni obliki.
Predvideva se:
- zimsko vzdrţevanje nekategoriziranih cest,
- razni projekti – muzej, pešpot, prestavitev LC, info Guzaj,
- avtobusna postaja Ţegar,
- ulične tablice,
- oglaševanje,
- vzdrţevanje pokopališča in mrliške veţe,
- gramoziranje cest,
- asfaltiranje cest,
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-

redni stroški delovanja KS – Telefon, vodarina, elektrika, sejnine, nagrada
predsedniku, dotacije društvom, sredstva za prošnje in drugo.

Svetniki se strinjajo, da je predstavljen plan primeren.
(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagani Plan dela za leto 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.

K 5) PLAN GRAMOZIRANJA
Predsedujoči predstavi tabelo s predlogom gramoziranja cest. Predlaga, da je
osnova vrednost gramoza – stene s prevozom. Moţne so druge kombinacije v okviru
te vrednosti.
Dogovorjeno je še, da se do 31. 5. 2011 pridobi ponudbe za prevoz gramoza.
(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagani plan gramoziranja za leto 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.

K 6) PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2011
Predsedujoči predlaga asfaltiranje cest kot v prejšnjih letih – 70 % KS, krajani 30 %.
Na vrsti je VS Dobje pri Lesičnem, ki pa letos nima predloga, tako, da pride v poštev
Straška Gorca (predlog Amon-vikendi) in naprej Ţegar (Tomplak Magdalenc) ali
Košnica.
Dogovorjeno je še, da se do 31. 5. 2011 pridobi ponudbe za asfaltiranje.
(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagani plan asfaltiranja za leto 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
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V nadaljevanju predsedujoči še predstavi tabelo s predlogom za asfaltiranje cest iz
predvidenega razpisa Občine, prednost naj bi imele VS, ki imajo več makadama:
2009, 2010 – Košnica-Hrastje (ţe izvedeno); 2011, 2012 – Dol-Ţlof-Verk (rezerva
Kristina-Bevc, Perc.Prev. v.); 2013, 2014 – Obrez-Vodice (rezerva Košnica)

K 5) DOTACIJE DRUŠTVOM IN SEJNINE
Predsedujoči predlaga skupni znesek 1700 € za vsa društva v KS, kot preteklo leto.
Glede na to, da je sedaj eno društvo več (Strelsko društvo Bohor Prevorje), predlaga,
da se zmanjša letos dotacija za Športno in Planinsko društvo, glede na prejšnje leto.
Za prihodnje leto pa predvideva, da bi se določilo točkovanje in merila po katerih bi
se sredstva delila.
Vsa društva so ţe bila pozvana, da podajo svoje plane za 2011.
Datacije bi bile tako naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturno društvo Prevorje – 300 €,
PGD Prevorje – 300 €,
ŠD Prevorje – 300 €,
ŠD Simpl Ţegar – 200 €,
Društvo konjenikov Prevorje – 200 €,
Strelsko društvo Bohor Prevorje – 200 €,
Planinsko društvo Prevorje – 200 €.

ŠD Simpl Ţegar in Društvo konjenikov plana za leto 2011 še nista posredovala, zato
se izplačilo zaenkrat zadrţi.
Pripomb k predlaganem ni.
(8) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano izplačilo dotacij društvom v KS.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet.
Predsedujoči nato še odpre razpravo o izplačilu sejnin članom Sveta KS in nagrade
predsedniku KS. Glede na Odlok o delovanju in pristojnostih KS v Občini Šentjur je
moţno izplačilo do 6-ih sejnin letno (trenutno 23 € neto za vsako prisotnost na seji) in
predpisan znesek za nagrado predsedniku, ki pa v tem primeru ni upravičen do
sejnine.
V razpravi je dogovorjeno, da se izplačilo izvede po 5. redni seji, ki bo predvidoma
konec maja. Ravno tako se izplača nagrada predsedniku (polletno).
(9) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano izplačilo sejnin in nagrade.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet.
K 8) PRIPRAVE NA ČISTILNO AKCIJO
Predsedujoči predstavi spremenjen način odvoza kosovnih odpadkov. Simbio d.o.o.
bo po novem odvaţalo kosovne odpadke neposredno od krajanov, ki imajo sklenjeno
pogodbo za redni odvoz – o načinu so bili vsi obveščeni. Določeno kvoto pa je
Občina uspela izposlovati za potrebe očiščevalnih akcij po KS, oziroma za čiščenje
kakega črnega odlagališča . Po pridobljenih podatkih so črna odlagališča v KS pri
Šket Marjani in Magdalenc Ani v Ţegru, Vodeb Idi in Artnak Aleksandru na Lopaci in
Bevc Antonu v Dobjem pri Lesičnem.
Nadalje predlaga, da bi se izvedla splošna čistilna akcija po celotni KS in sicer 30.
aprila.
Dogovorjeno je, da bi se v ta namen postavili kontejnerji na naslednje lokacije:
1. Lopaca – center – 10 m3,
2. Lopaca – odcep Pajek Mirko st. – 5 m3,
3. Krivica – pod Novak Regino – 5 m3,
4. Krivica – nad Marcen Petrom – 5 m3,
5. Dobje pri Lesičnem – pri cerkvi – 5 m3,
6. Dobje pr Lesičnem – Cirkovţe pri klopcah – 5 m3,
7. Ţegar – eko otok – 5 m3,
8. Ţegar – zg. Ţegar pri Planko – 5 m3,
9. Košnica – eko otok – 5 m3,
10. Straška Gorca – pri Rezec – 5 m3.
Skupaj je to 55 m3. Potrebno je pridobiti še potrditev Občine. V kolikor bo odobreno,
se obvesti vse pri črnih odlagališčih, vsa društva, svetnike in po potrebi še vse
krajane.

K 9) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Polak Iris Vesna, Lopaca – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 s prevozom pri rednem gramoziranju (ustrezno količino
tampona).
2. Košec Anja, Krivica – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 s prevozom pri rednem gramoziranju.
3. Pajek Mirko st., Lopaca – vloga za gramoz.
Odobreno 5m3 s prevozom pri rednem gramoziranju (ustrezno količino
tampona).
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4. Klakočar Amalija – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 s prevozom.
5. Kuk, Košnica – poškodbe na javni poti kot posledica izgradnje vodovoda v
lanskem letu (Berljak, Frim)
Pošlje se dopis za sanacijo povzročiteljem, v vednost na Občino,
Medobčinski inšpektorat in JKP.
6. KD Prevorje – vloga za finančno pomoč – materinski dan.
KS sofinancira nabavo roţ – povrnejo se stroški KD-ju v višini 49,90 €.
K 10) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči Damjan Maček povpraša za mnenje glede izdanega Informatorja KS in
pove, da Občina predvideva oziroma predlaga, da bi KS-i v bodoče informacije
objavljali samo v Informatorju Občine, ki bo predvidoma izšel dvakrat letno, da se
prihrani pri stroških.
Vsi so mnenja, da je bil Informator KS vzorno pripravljen, da pa bo problem v
prihodnje, ker je prostor v občinskem informatorju omejen.
Predsedujoči pove, da se dokumentacija za poslovno-stanovanjski objekt na Občini
ureja naprej ter, da se je sestal pokopališki odbor, kjer je bilo med drugim
dogovorjeno, da se nabavi radiatorje za mrliško veţo in stojala za mikrofon in
zvočnike za ozvočenje in primerno omarico.
Ob tej priliki Majda Rezec predlaga, da se tudi v bodoče nameni nekaj sredstev (50 60 €) za urejanje Guzajevega groba na pokopališču.
Predsedujoči izpostavi interes krajanov za oddajo dvorane za razna praznovanja. O
zadevi bo potrebno še razmisliti in se pozanimati na Občini.
Predsedujoči nadalje pove, da je potrebno pred večnamenskim prostorom na POŠ
zamenjati keramiko, ki je odstopljena, urediti javno razsvetljavo in izolirati strop v
odprtem prostoru, kjer se predvideva muzej (v kratkem bo predstavljen idejni projekt).
Primerno bi bilo tudi vgraditi strešna okna za zračenje v večnamenskem prostoru. Za
te zadeve bo poslan dopis na Občino.
Nadalje predlaga, da se do konca leta uredi tudi internetna stran KS, razmisliti pa je
potrebno tudi o podaji predloga za občinsko priznanje, ki se podeljuje v jeseni.
Poda še pridobljeno informacijo o vodovodu na Prevorju – uporablja se vir Ţlof, saj
analize kaţejo, da je neoporečen in bi ga bilo škoda zavreči, po potrebi pa tudi voda
iz Hrastja.
Pove še, da je Vid Marcen pripravljen prodati zemljišče pred spomenikom na Lopaci,
je pa problem, ker ni zazidljivo in tudi dimenzije so take, da ni najbolj primerno za
parkirišče.
Majda Rezec se v imenu Ljudskih pevcev s Prevorja zahvali za donacijo KS pri izdaji
njihovega CD-ja, ki je sedaj ţe dokončan in en izvod podarjajo KS-u.

K 11) RAZNO
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Predsedujoči pove, da je pridobljen predračun za montaţne cestne ovire (»leţeči
policaj«) – 1.600 €, za kar so se zanimali v Košnici. V primeru, da se odloči za
nabavo, bo potrebno pridobiti soglasja vseh krajanov na predvidenem območju
(Polšak – Vojsk).
Pove še, da se »kuhanja kisle juhe (predsedniki KS)«, ki je planirano na
Šentjurjevem 16. aprila, ne bo mogel udeleţiti zaradi drugih v naprej planiranih
obveznosti.
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi ob 22:10.

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