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ZAPISNIK
10. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 13. 11. 2012
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček.
Pričetek seje ob 19. uri v pisarni KS.
Prisotni: Damjan Maček, Franc Terţan, Franci Pacek, Bojan Planko, Josip Špoljar,
Majda Rezec in Martin Arzenšek, ki se je priključil kasneje
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 10. 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, s tem, da se obravnava prošnje pri
samostojni točki (6), točka Razno pa se preštevilči (7).
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 10. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K2) PREGLED ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 9. redne seje.
Pripomb ni bilo, predsedujoči predlaga glasovanje za
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 9. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 22. 5. 2012.
GLASOVANJE
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Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) OBRAČUN GRAMOZIRANJA - INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je bilo izvedeno predvideno gramoziranje – redno in po
vlogah, dodatno še za plaz (9 m3) na JP proti R. Gubenšku. O plazu je bila
obveščena tudi Občina. Gramoz – stena je bil v redu, tako, da upa, da so bili krajani
zadovoljni.
Delno je bila urejena tudi cesta do Turnšek Stanislave v Straški Gorci. Skupna
vrednost je 2.060,42 EUR (1.000 Občina, 700 Turnškova, razliko pa KS Prevorje).

K 4) OBRAČUN ASFALTIRANJA - INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je bilo izvedeno predvideno asfaltiranje (Magdalenc –
Tomplak 200 m, krpanje pri Dušiču – 11 T, in drugje še 1 T asfalta) v avgustu. Skupni
znesek je 10. 640,25 EUR.
Pohvali še krajane, saj so vsi nakazali deleţ sofinanciranja pred izvedbo.
K 5) ZIMSKA SLUŢBA 2012/2013
Predsedujoči pove, da je 8. novembra potekal sestanek v zvezi zimske sluţbe.
Prisotni so bili še izvajalci Rafko Gubenšek, Emil Rezec, Robi Gubenšek, Obrez
Branko in Ida Vodeb. Na sestanku je predstavil analizo prejšnje sezone in izvedbeni
plan za 12/13.
Izvajalci so se strinjali, da reţim ostane enak, kot preteklo leto, glede na dvig cene
goriva je nekako dogovorjena cena za pluţenje in sicer 24,80 EUR/uro (neto).
Člani Sveta KS se s predlaganim strinjajo, prejmejo še seznam relacij z izvajalci.
Josip Špoljar izpostavi, da Salobir v Košnici ne bo mogel pluţiti.
Poskušalo se bo urediti z izvajalcem A. Kladnikom s.p., vlogo za pluţenje je oddal
tudi Polšak, kar se bo poskušalo ravno tako rešiti.
Objavljen bo seznam za dvig soli za posip poledice, po potrebi se bo opravljal
preventivni posip.
(4) SKLEP: Sprejet je predlagani izvedbeni plan zimske sluţbe za sezono 2012/2013
v KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
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K 6) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Polšak Štefan – vloga za zimsko sluţbo.
Rešeno pri 5).
2. Ţupnijski Karitas – vloga za finančno pomoč – obdaritev socialno ogroţenih v
KS.
Odobreno 50 EUR, v kolikor bodo sredstva na razpolago, posredovano mora
biti poročilo.
3. Ansambel Poet – vloga za finančno pomoč – predstavitev CD.
Sredstev ni na razpolago..
4. Mustafa Hadţič – vloga za gramoz.
Za leto 2013 v plan.
5. Krofl Vladimir – vloga za gramoz in popravilo asfalta.
Reševanje v 2013.
6. Beuc Rajko – vloga za gramoz.
Plan za 2013.
7. Gubenšek Rafko – prijava plazu na JP.
Rešeno.
8. Beuc Rajko – prijava plazu – nekaj na novo na obstoječem.
Plaz je evidentiran na Občini.
9. Dimec Miha – vloga za gramoz.
Odobreno 4 m3 tampona, ko bo moţnost prevoza (ţe rešeno).
10. Ivan Šalamon – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 brez prevoza (ţe rešeno).
11. Milena Ţlof – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 brez prevoza (ţe rešeno).
12. ŠD Simpl Ţegar – vloga za finančno pomoč – 10. obletnica društva.
Odobreno 100 EUR.

K 7) RAZNO
Bojan Planko prenese ţeljo krajana Damjana Pintarja iz Ţegra za postavitev
cestnega ogledala.
Dogovorjeno je, da naj poda pisno pobudo na KS, KS bo po potrebi iskala soglasje
Občine, doreči bo treba financiranje.
Franc Terţan izpostavi situacijo, ko na LC na Dol, pri Vodebu, priteka voda in prihaja
do poškodb.
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Predsedujoči pove, da je z zadevo ţe seznanjena Občina, ki je upravljavec ceste.
Nadalje pove, da je nabavljen program za izpis poloţnic za grobnino, večina grobnin
je ţe plačano. Razmišlja tudi o izboru enega izvajalca za pogrebno dejavnost.
Pove, da je bila podana pobuda (KD) za razglasitev kulturnih spomenikov - poteka
presoja za 10 objektov. Nadalje predlaga razmislek o določitvi krajevnega praznika in
grba KS.
Pove, da je osnutek spletne strani KS ţe pripravljen, objave bodo vključevala še
društva, poziva, da se prispeva čim več fotografij.
Bojan Planko pove, da poteka to sezono rekreacija v OŠ Slivnica, na POŠ Prevorje
je bilo predrago, je pa v Slivnici tudi več moţnosti.
Majda Rezec pove, da sta se člana Ljudskih pevcev s Prevorja Bogdan Vodeb in
Drago Ţekar udeleţila drţavnega srečanja ljudskih pevcev v Cerkvenjaku.
Predsedujoči pove, da planira skupno srečanje Sveta KS, predstavnikov društev,
POŠ, vrtca, Ţupnije in Občine. Pozove še, da se naj člani Sveta KS udeleţujejo
občnih zborov društev, po ustaljenem seznamu.
Pove še, da je zadeva v zvezi plazenja zemljišča pri vodovodnem rezervoarju v
Dobjem predana DRSC – sektorju za investicije, kdaj se bo kaj reševalo, se še ne ve.
Za avtobusno postajo v Prevorski vasi je narejena dokumentacija PZI, naročena je
nadstrešnica za AP v Sp. Košnici, izvedba postajališča pa je odvisna od vremenskih
razmer in moţnostmi izbranega izvajalca.

Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček zaključi sejo ob 21. uri.

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