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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 

 
 

Z A P I S N I K 
 

3. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 15. 2. 2010  

 
 
K 1)  UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER PREGLED IN  
         POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE 
          
  
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, Franci Pacek, Majda 
Rezec, Josip Špoljar in Franc Terţan. 
Odsotni: Bojan Planko, ki se je opravičil. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  3. 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 povzame vsebino zapisnika 2. redne seje, program zimske sluţbe se 
izvaja, zapisnike sej naj se poda na oglasno desko čimprej oziroma v 14-tih dneh, 
drugih pripomb k zapisniku ni bilo, zato predlaga v glasovanje naslednji 
 

(2) SKLEP: Sprejet je zapisnik 2. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 9. 11. 2010. 

 
 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6  
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
 
K 2)  POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči  predlaga dnevni red kot na vabilu, pripomb in dodatkov ni bilo, zato 
predlaga glasovanje za 
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(3) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje z vabilom predlagan dnevni red 3. redne seje 
Sveta KS Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 

 
K 3)  FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010 
 
Predsedujoči povzame in obrazloţi gradivo – finančno poročilo za leto 2010, ki so ga 
svetniki prejeli. 
 
Pripomb k poročilu ni zato predsedujoči predlaga glasovanje za  
 

 (4) SKLEP:  Svet KS Prevorje potrjuje Finančno poročilo za leto 2010. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6  
ZA: 6 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4)  FINANČNI NAČRT ZA LETI 2011 IN 2012 
 
Predsedujoči predstavi predlog finančnega načrta za leti 2011 in 2012, ki je bil 
narejen na podlagi izhodišč Občine Šentjur o planiranih prihodkih rednega proračuna 
za ti dve leti in na podlagi predvidevanj za pridobitev dodatnih investicijskih  in 
namenskih sredstev iz razpisov ter finančne pomoči in sofinanciranja krajanov. 
Na odhodkovni strani je uvedena nova proračunska postavka – Projekti. Sredstva, ki 
so razporejena na to postavko bi se koristila za sofinanciranje raznih idejnih 
projektov, npr. prestavitev LC Lopaca – Straška Gorca pri Lupšetu, morebitne manjše 
odmere zemljišč in podobno. 
Sestavni del plana je tudi Načrt razvojnih programov, ki naj bi jih sofinancirala Občina 
Šentjur v KS Prevorje. Narejen je na podlagi programskih smernic, ki jih je Svet KS 
obravnaval na prejšnji seji. 
 
 
 

(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagani Finančni načrt za leti 2011 in 2012 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6  
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PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 

 
 
K 5)  IMENOVANJE  ČLANOV VAŠKIH ODBOROV  
 
1.  Lopaca: Damjan Maček, Marjan Ţlof, Srečko Polšak, Mirko Pajek. 
2.  Dobje pri Lesičnem: Franc Terţan, Damjan Klauţar, Darja Terţan. 
3.  Košnica: Josip Špoljar, Miran Koprivc, Miran Kladnik, Marko Gračnar, Edi Kuk, 
     Silvo Recko. 
4.  Krivica: Martin Arzenšek, Franci Pacek, Jurij Plauštajner. 
5.  Straška Gorca: Majda Rezec, Jani Plahuta, Drago Perc. 
6.  Ţegar: Bojan Planko, Renata Tomplak, Lojzi Oprešnik. 
 
Prvo navedeni so predsedniki odborov – člani Sveta KS prevorje. 
 
 
K 6)  AKTUALNO V KS 
 
Predsedujoči predlaga, da bi se v okviru plana KS za leto 2011 nabavile ulične 
tablice (za hišne številke), na odcepih, kjer cesta vodi do dveh ali več hiš. Zaenkrat 
predvideva 14 tablic, 11 ob RC 423 in 3 v Dobjem pri Lesičnem. V kolikor bi ţelel kdo 
tablico individualno je pa plačnik sam. Pridobiti bo potrebno ustrezna soglasja, 
postavitev izvaja koncesionar – VOC, vrednost celotne investicije pa ocenjuje na 
pribliţno 1.500 €. 
 

(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano nabavo uličnih tablic. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet. 
 
Nadalje predsedujoči pove, da je KS po odloku o delovanju KS v Občini Šentjur 
obvezna izdati informator za krajane, kjer se jih seznani s poročilom o narejenem v 
preteklem letu, planu za tekoče leto in z drugimi aktualnimi podatki, delovanju društev 
in podobno.  
Aktivnosti v zvezi s tem ţe potekajo, pridobljeni so predračuni, okvirna cena je 350 € 
za 220 kosov, štiri strani A4 – barvno. 
V zvezi informiranja predsedujoči še pove, da bi bilo smiselno krajanom predstaviti 
oglas za prodajo stanovanj v bodočem novem poslovno-stanovanjskem objektu na 
Prevorju. V kolikor bi imeli ţe pred pričetkom gradnje dovolj interesentov, bi laţje 
zaprli finančno konstrukcijo. Predvideva oblikovanje primernega oglasa, objavo v 
Šentjurčanu in Šentjurskih novicah, kar bi skupaj znašalo pribliţno 450 €. Oglas bi bil 
tudi kot priloga k informatorju in objavljen na spletnih straneh. 
 

(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano informiranje krajanov. 
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GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet. 
 
Predsedujoči nadalje še pove, da ţupan podpira pohod 14. divizije, in da Občina 
planira aktivnosti v zvezi odvoza gospodinjskih odpadkov od vseh gospodinjstev. 
 
Predsedujoči še predlaga, da bi se izvedle aktivnosti v zvezi obnove peš poti iz 
centra  do igrišča in naprej do šole ter postavitev svetilk ob njej, s čimer so se vsi 
strinjali. Z pripravljeno dokumentacijo bi se lahko prijavili tudi na kakšen razpis.  
 
 
 

 
K 7)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 
 
Franc Terţan – VS Dobje pri Lesičnem, podaja pobudo za postavitev cestnega 
ogledala v kriţišču ceste iz vasi in RC pri Marjanu Klauţarju v »Cirkuţah«. 
 
Predsedujoči pove, da se je tu potrebno najprej prepričati kakšna rešitev je 
optimalna, nadalje pa se lahko poda vloga na DRSC. 
 
Josip Špoljar – VS Košnica, poda pobude – potrebe – zahteve vaščanov za leto 
2011, izoblikovane na seji vaškega odbora. To so: sanacija asfalta (krpanje lukenj), 
sanacija plazov (na odseku Salobir – Kuk, pri Gračnar..), razširitev določenih ovinkov 
in uvoza na vaško cesto, postavitev prometnih znakov za največjo dovoljeno osno 
obremenitev skozi vas, montaţa montaţnih ovir za zniţanje hitrosti ali prometnih 
znakov na relaciji Košnica 18a in 18, občasni odvoz večjih kosovnih odpadkov, javna 
razsvetljava (kriţišče za Hrastje – odcep Hercog ali dalje), prekategorizacija iz javne 
poti v lokalno cesto., zagotovitev avtobusnega postajališča, preplastitev asfalta. 
 
Martin Arzenšek – VS Krivica, izpostavi potrebo za gramoziranje ceste proti Gosniku 
v Krivici, Franci Pacek – VS Krivica, pa daje pobudo za postavitev javne razsvetljave 
pri avtobusni postaji v Krivici. 
Predsedujoči pove, da je redno gramoziranje v planu v poletnih mesecih, kot 
doslej, postavitev samo ene svetilke pa verjetno ne bi bilo rentabilno. 
 
 

 
 
K 8)  OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG 
 
 

1. Pajek Mirko st., Lopaca – vloga za gramoz. 
Pri rednem gramoziranju. 
 
2. Štancer Franc, Košnica – vloga za gramoz. 
Pri rednem gramoziranju. 
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3. Klakočar Amalija, Ţegar – vloga za gramoz. 

      Odobreno 5m3 po gospodinjstvu s prevozom. 
 

4. Jug Bruno, Krivica – vloga za gramoz – dvorišče – srečavanje vozil na LC. 
Za dvorišče zaenkrat ni odobreno. 
 
5. Ţaler Franc, Loka pri Ţusmu – vloga za vzpostavitev za prevoz zapuščeno 

cesto v Krivici Ploštajner – Bevc (Bevc sedaj koristi za dostop do kmetijskih 
zemljišč pot po njegovem zemljišču). 

KS nima interesa, dostop do gospodinjstev je zagotovljen, lahko pa se 
krajani sami dogovorijo in dela izvedejo. 
 
6. PGD Dolga Gora – vloga za finančno pomoč pri nabavi praporja. 
KS zadevo podpira, ni pa praksa, da bi sofinancirali društvom izven KS. 
 
7. DU Šentjur – dopolnitev vloge za sofinanciranje dejavnosti s seznamom 

krajanov KS Prevorje. 
Odobreno 50 €. 

 
 
K 9)  RAZNO 
 
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 
 
 
 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 
 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


