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ZAPISNIK
6. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 24. 11. 2015
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 VNO (Večnamenski objekt na Prevorju).
Prisotni: Damjan Maček, Darja Terţan, Majda Rezec, Joţko Pacek, Bojan Planko in
Martin Arzenšek.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 6)
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:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda,
2. Pregled zapisnika 5. redne seje,
3. Obračun gramoziranja – informacija,
4. Obračun asfaltiranja – informacija,
5. Obračun izvedbe AP Prevorska vas – informacija,
6. Zimska sluţba 2015 / 2016,
7. Obravnava prošenj,
8. Aktualno v občini in KS,
9. Pobude in vprašanja svetnikov KS,
10. Razno.
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 6. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika.
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Majda Rezec ob tej priliki pove, da je na prejšnji seji izpostavila ne najboljšo
urejenost Guzajevega groba na pokopališču, ker je to slučajno enkrat opazila,
drugače pa to ne spremlja.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 5. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 30. 6. 2015.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) OBRAČUN GRAMOZIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je bilo izvedeno gamoziranje v okviru plana, skupni znesek je
3.517,42 EUR. Za leto 2015 sredstev za gramoziranje ni več na razpolago.
K 4) OBRAČUN ASFALTIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je bilo v planu asfaltiranje za 10.212 EUR. Ker se krajani za
planirano cesto Selič – Vuk niso odločili, je bilo izvedeno asfaltiranje samo na cesti
NC Uţmah – Zalokar in na cesti NC Maček Aleksander (pri VNO) ter izvedeno je
krpanje poškodb po sanaciji plazu na JP Ţegar – Gubenšek in na NC Arzenšek Joţe
v Krivici. Skupni znesek je 7.894,33 EUR.
K 5) OBRAČUN IZVEDBE AP PREVORSKA VAS – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je izvedena 1. faza in še dodatno asfaltiranje, da se podlaga
tekom zime ne bi uničila. Stroški za gradbena dela po 1. začasni situaciji so 7.881,32
EUR in za svetilki 5.773,60 EUR. Stroški bodo še s planiranim nadzorom, delno v
2015, delno v 2016, kakor tudi še za prometno ureditev, nadstrešnico in geodetskim
posnetkom po končani gradnji.
K 6) ZIMSKA SLUŢBA 2015 / 2016
Predsedujoči pove, da je prejšnji dan potekal sestanek z izvajalci zimske sluţbe.
Prisotni so bili: Franc Terţan, Rafko Gubenšek, Emil Rezec, Romana Vodeb in Boris
Polšak. Dogovorjeno je bilo, da bo izvajanje zimske sluţbe, kot preteklo sezono, s
tem, da Emil Rezec prevzame izvajanje pogojno – do preklica, ker pričakuje
zdravstveni poseg. Potrebno bo najti zamenjavo – VOC d.d. ali Anton Kladnik s.p.,
teţava pa je v širini cest, za njihove stroje. Če ne bo šlo, bo potrebno angaţirati
krajane, da se sami organizirajo.
Dogovorjena je bila cena – zvišanje za 10 % glede na prejšnjo sezono. Nova cena za
izvajanje pluţenja po pogodbi je tako 29,02 EUR/uro brez ddv., pri Antonu Kladniku
s.p. pa kot preteklo sezono.
Na razpolago bo sol za posip poledice, po ustaljenem seznamu, na kritična mesta bo
po potrebi pripeljana mešanica ali gramoz za posip poledice.
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Predstavljen je bil tudi izvedbeni program zimske sluţbe 2015/2016.
(4) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljeno izvajanje zimske sluţbe v sezoni
2015/2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 7) OBRAVNAVA PROŠENJ
Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici se je zahvalilo za finančno pomoč, ki jim je
bila odobrena na eni od prejšnjih sej.
1. Sama Navitas – vloga za finančno pomoč za promocijo kraja in Guzaja na
mednarodnih jezikovnih poletnih taborih.
Odobreno 65 EUR, iz proračuna 2016.
2. Trio glas strun – vloga za finančno pomoč – koncert.
Predsedujoči pove, da jim je ţe odobril pomoč v višini 20 EUR.
3. Krajani Sp. Krivice – negodovanje in vloga za asfaltiranje lokalne ceste Gubno
– Sp. Krivica in nadstrešnico avtobusnega postajališča – smer Kozje.
Predsedujoči pove, da je ţe podal odgovor, v vednost tudi na Občino –
asfaltiranje (1000 m) bi lahko bilo eventuelno v letih 2017/2018 iz Razpisa
Občine, s tem, da pripravijo kvalitetno podlago in odstopne izjave (neodplačno)
lastnikov zemljišč, po katerih cesta poteka. Glede avtobusnega postajališča pa,
da KS rešuje prioritetno postajališča, kjer še ni urejena ustrezna prometna
varnost, potem pridejo na vrsto posodobitve. V Sp. Krivici je bila pred nekaj leti
ţe postavljena prva nova nadstrešnica, za smer Šentjur.
K 8) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame otvoritev VNO na Prevorju, glede novih grobov na
pokopališču se išče rešitev, v 2016 upa na modernizacijo odseka drţavne ceste
Loke- Ledinščica, do 2018 upa tudi na prestavitev LC na Lopaci.
Glede stroškov tekočega vzdrţevanja VNO pove, da PGD krije stroške za svoje
prostore, za ostalo prevzema KS, bo pa potrebno še kaj doreči, ko bo znana
konkretna situacija. Volišče bo od sedaj v sejnih sobah.
K 9) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Predsedujoči izpostavi, da bi bilo v redu, če se do zaključka tega mandata odloči o
grbu, zastavi in himni KS.
K 10) RAZNO
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS
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Damjan Maček,
predsednik KS
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