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ZAPISNIK
12. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 17. 05. 2022
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 VO (Večnamenski objekt na Prevorju).
Prisotni: Damjan Maček , David Užmah, Darja Teržan, Martin Arzenšek, Jožko Pacek
Odsotni: Joško Špoljar, Milan Obrez – sta se opravičila
Predsedujoči Damjan Maček pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 7) ugotavlja:
UGOTOVITVENI SKLEP: 12. 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. Potrditev zapisnika 11. redne seje,
3. Seznanitev s predlogom rebalansa KS Prevorje za leto 2022,
4. Obračun zimska služba 2021/2022 – informacija,
5. Plan dela v letu 2022,
6. Plan gramoziranja NC in JP,
7. Plan asfaltiranja v letu 2022,
8. Dotacije društvom in sejnine,
9. Obravnava prošenj,
10. Aktualno v občini in KS,
11. Pobude in vprašanja svetnikov,
12. Razno.

SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 12. redne seje sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) Pregled zapisnika 11. redne seje
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Zapisnik je bil poslan zraven vabila za 12. redno sejo. Pripomb na
zapisnik ni.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 11. redne seje Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
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ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 3) Seznanitev s predlogom rebalansa KS Prevorje za leto 2022
Predsedujoči ter tajnik sta svet KS seznanila s predlogom sprememb finančnega načrta KS Prevorje za leto
2022.
Obrazložitev se nanaša na spremembe od sprejetega finančnega načrta za leto 2022. Prvotni prihodki so bili
planirani na 41.671,00 €. Prihodki v proračunu so povišani na 61.465,00 €. V znesek povišanih prihodkov
štejemo prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 252,00 €, povečanih nedavčnih prihodkov na
2.534,00 €, povečanih prihodkov za investicije na 28.983,00 €, neporabljena sredstva iz preteklega leta
10.370,38 €. Prihodki pa so zmanjšani na 500 € planiranih prispevkov krajanov. KS tako v letu 2022 razpolaga
z odhodki v vrednosti 71.835,38 €.
Obrazložitev finančnega načrt za leto 2022 je priloga zapisnika
SKLEP: Potrdi se spremenjen finančni načrt KS Prevorje za leto 2022.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 4) Obračun zimska služba 2021/2022 – informacija
Strošek zimske službe na NC cestah je bil naslednji:
- Strošek goriva za izvajalce 189,87 €,
- Romih Robert s.p. 1.994,57 €,
- VOC Celje d.o.o. 555,17 €
SKLEP: Svet je seznanjen s stroškom zimske službe v sezoni 21/22
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 5) Plan dela v letu 2022
Krajevna skupnost v letu 2022 planira redna vzdrževalna dela na cestah, izvajanje zimske službe na
nekategoriziranih cestah in javnih površinah. Pri vzdrževanju naselij bomo izvedli manjšo ureditev mrliške
veže.
Planiramo nabavo avtobusne nadstrešnice v Dobjem pri Lesičnem. Ureja se dokumentacija za avtobusno
postajališče Košnica in odkup zemljišča z nepremičninami za potrebe prestavitve lokalne ceste Lopaca –
Skopečno. Obnoviti moramo talne obeležbe pred VO Prevorje in pod PŠ Prevorje.
Posamezen plane potrdimo pri naslednjih točkah dnevnega reda.
SKLEP: Svet je seznanjen z okvirnim planom za leto 2022
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
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K6) Plan gramoziranja NC in JP
Gramoziranje cest bomo izvedli z izbranim izvajalcem. V ta namen planiramo porabo 174 m3 gramoza.
Izvedba gramoziranja bi bila konec poletja - začetek jeseni, ko je manjša nevarnost neviht. Svetnikom je
bilo zraven vabila poslan tudi plan gramoziranja po posameznimi vaškimi skupnostmi.
SKLEP: Svet se seznani s planom gramoziranja in ga potrdi
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 7) Plan asfaltiranja v letu 2022
V letošnjem letu bi se modernizirala JP skozi vas Cirkuže v skupni dolžini cca 204 m in cesta v Straški gorci
NC Amon – Movh, v kolikor se pristopi k pripravi za asfaltiranje po pogodbi z Občino Šentjur.
SKLEP: Svet se seznani s planom asfaltiranja in ga potrdi
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 8) Dotacije društvom in sejnine
Predlaga se financiranje društev v letu 2022 in sicer na povprečje dobljenih sredstev od leta 2016 do 2021.
Društvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PGD Prevorje
ŠD Prevorje
KD Prevorje
PD Prevorje
ŠD Simpl Žegar
SD Bohor Prevorje
DK Prevorje
skupaj

predlog
2022 ( € )
415
321
349
241
239
136
0
1700

Prav tako se potrdi izplačilo sejnin za svetnike, ter nagrada predsedniku za polletno delo.
SKLEP: Svet potrdi predlog financiranja društev in izplačilo polletnih nagrad
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 9) Obravnava prošenj
Društvo upokojencev Šentjur je dalo vlogo za pomoč za delovanje v letu 2022.
Odg. Društvo je v letu 2021 prejelo nakazilo 2- kratni znesek, zato se jim letos ne izplača sredstev za
delovanje.
Društvo upokojencev Slivnica / Celju je dalo vlogo za pomoč pri delovanju v letu 2022.
Odg. Društvu se odobri 65 €.
Aleš Žlof, Krivica 36, je dal vlogo za pomoč pri sanaciji plazu na cesti NC Žlof – Beuc, pod njegovo
domačijo. Sam je pripravljen prispevati 500 €.
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Odg. Predlaga se financiranje v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu KS po končnem obračunu
izvedenih del.
Vloga krajanov Cirkuž za modernizacijo ceste skoz vas Cirkuže.
Odg. Vloga je že odobrena pri 7. točki dnevnega reda.
Vloga PGD Prevorje ob 50-letnici delovanja, ki bo prihodnje leto.
Odg. Odobri se 500 €.
Vloga PGD Prevorje za pomoč pri nabavi gasilskega vozila GV-1.
Odg. Odobri se 4.000 €, nakazilo se izvede v letu 2022 v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu KS oz.
v letu 2023.
SKLEP: Svet potrdi predloge
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 10) Aktualno v občini in KS
Občina
- predsedujoči je povedal, da je bila 22.3.2022 seja občinskega sveta, sprejet je bil Program razvoja turizma
Občine Šentjur 2022 – 2030.
KS Prevorje
- za 1. maj je bila organizirana budnica Pihalnega orkestra Šentjur v Žegru,
- potekajo dogovori za nabavo gasilskega vozila GV-1 s strani PGD Prevorje,
- asfaltirana je LC Žegar – Hrastje,
- asfalt na JP Marof – Zg. Krivica je zaradi napak reklamiran,
- narejena je študija za razsvetljavo cerkve Sv. Ana in Sv. Ožbolt, za zamenjavo svetilnih teles pri čemer bi
privarčevali pri energiji,
- zaključeni so občni zbori društev.
K 6) Pobude in vprašanja svetnikov
- David Užmah je vprašal kako daleč je projekt napeljave optike po KS. RUNE je odkupil zemljišče za
postavitev potrebne infrastrukture, najverjetneje bodo letos uredili zadeve.
- Arzenšek Martin pove, da se je kot predstavnik KS udeležil prireditve v PŠ Prevorje v organizaciji Društva
za vrednote NOB
K 7) Razno
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključil.

Zapisnikar: Martin Luskar, tajnik KS

Damjan Maček,
predsednik KS

- Priloga:
PREDLOG SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREVORJE ZA LETO
2022
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PREDLOG SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREVORJE ZA LETO 2022

PRIHODKI
Finančni načrt bi se za leto 2022 na strani prihodkov povečal iz 41.671,00 € na 61.465,00 € in sicer:
-

konto 7103 – predlagamo povečanje na 462,00 € zaradi večjih prihodkov od najemnin za poslovne
prostore

-

konto 7401 – predlagamo povečanje na 57.969,00 € zaradi večjih prihodkov za investicije

ODHODKI
Predvidevamo povečanje odhodkov iz sedanjih 41.671,00 € na 71.835,38 €. Večji odhodki so posledica
sprememb na prihodkovni strani in prenosa sredstev iz preteklega leta v višini 10.370,38 €. Odhodke bomo
realizirali, kot sledi:
PP 065009 Delovanje KS Prevorje
Predlagamo povišanje za 1.455,00 € zaradi povečanih stroškov in višjih cen. PP znaša 10.267,00 €.
PP 065019 Vzdrževanje naselij v KS Prevorje
Predlagamo povišanje za 14.688,00 € zaradi povečanih vlaganj in obnov ter projektnih dokumentacij za
avtobusna postajališča in prestavitev LC Prevorje – Straška gorca. PP znaša 29.833,00 €.
PP 135019 Zimsko in letno vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS Prevorje
Predlagamo povišanje za 1.330,00 € zaradi potreb in višjih nabavnih cen vzdrževanja NC. PP znaša
5.330,00 €.
PP 135037 Modernizacija JP v KS Prevorje
Predlagamo povišanje za 12.711,38 € zaradi povečanih vlaganj pri investicijah v ceste ( Cirkuže in Straška
gorca). PP sedaj znaša 21.486,38 €.
Prevorje, 6.6. 2022
Pripravil: Martin Luskar, tajnik

Predsednik KS
Damjan Maček

Priloga:
-

Predlog sprememb FN KS Prevorje 2022 – prihodki in odhodki po programski klasifikaciji.
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