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ZAPISNIK
10. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 22. 11. 2016
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, Darja Terţan, Majda Rezec, Bojan Planko, Martin
Arzenšek in Joţko Pacek.
Ostali prisotni: podţupan, g. Robert Polnar
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 6)
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:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda,
2. Pregled zapisnika 9. redne seje,
3. Seznanitev s predlogom proračuna občine Šentjur za leti 2017 in 2018,
4. Obračun gramoziranja – informacija,
5. Obračun asfaltiranja – informacija,
6. Obračun izvedbe AP Prevorska vas – informacija,
7. Zimska sluţba 2016/2017,
8. Obravnava prošenj,
9. Aktualno v občini in KS,
10. Pobude in vprašanja svetnikov KS,
11. Razno.

(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.
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K 2) PREGLED ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 9. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 7. 6. 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.

K 3) SEZNANITEV S PREDLOGOM PRORAČUNA OBČINE ŠENTJUR ZA LETI
2017 IN 2018
Podţupan Občine g. Robert Polnar, v imenu Občine pozdravi prisotne in pove, da so
se odločili predstaviti predlog proračuna Občine za leti 2017 in 2018 najprej svetom
po vseh KS. Prvo branje je bilo na Občinskem svetu ţe oktobra, drugo branje pa bo
15. decembra, upa, da bo proračun sprejet in bo financiranje v 2017 normalno steklo.
V nadaljevanju podrobno predstavi prihodkovno in odhodkovno stran proračuna in
posamezne dejavnosti, ter odgovarja na posamezna vprašanja članov Sveta KS. Iz
drţave je manj sredstev, kot bi po zakonu maralo biti, tudi črpanje sredstev iz EU je
zaenkrat slabo, pričakuje se, da bo tega več proti koncu leta 2018. Proračun je tako
pripravljen glede na sredstva, ki so sigurna. Po potrebi pa bo narejen rebalans.
Med drugim še pove, da je za krajevne skupnosti, kot v preteklem obdobju, predviden
dvoletni razpis za modernizacijo občinskih cest, sedaj v višini 650.000,00 EUR v
poštev pa ne pridejo lokalne ceste, kot je to bilo v preteklem razpisu. Sicer pa v
proračunih skušajo sredstva za investicije razporediti po vseh krajevnih skupnostih
enakomerno.
V nadaljevanju predsedujoči Damjan Maček, predlaga sprejem predloga proračuna
KS Prevorje za leti 2017 in 2018, ki je sestavni del Občinskega proračuna.
(4) SKLEP: Sprejet je predlog proračuna KS Prevorje za leti 2017 in 2018.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 4) OBRAČUN GRAMOZIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je gramoziranje bilo izvedeno po planu, odobrena je bila še
prošnja za NC Polak na Lopaci in prošnja za obračališče pri Borisu Kladniku v Krivici.
Skupni strošek je tako 2.961 EUR.
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K 5) OBRAČUN ASFALTIRANJA – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da je bilo asfaltiranje izvedeno po planu., 100 m NC Krivica
Ploštajner, 110 m JP Ţegar – Lopaca in krpanje na JP pri Košec Anji v Krivici in na
JP Košnica – Hrastje (plaz Gračnar). Krajani so asfaltiranje sofinancirali po planu.
Skupni strošek je 10.144 EUR.
K 6) OBRAČUN IZVEDBE AP PREVORSKA VAS – INFORMACIJA
Predsedujoči pove, da so aktivnosti za izgradnjo AP potekale ţe od leta 2012, v 2016
pa je bila izgradnja dokončana. Skupni stroški so 27.139 EUR.
K 7) ZIMSKA SLUŢBA 2016/2017
Predsedujoči pove, da je prejšnji dan potekal sestanek z izvajalci zimske sluţbe.
Dogovorjeno je bilo, da bo izvajanje zimske sluţbe podobno, kot preteklo sezono.
Nerešeno je še za cesti Tomplak – Magdalenc in Pintar v Ţegru.
Dogovorjena je bila cena – zvišanje za 7 % glede na prejšnjo sezono. Na razpolago
bo sol za posip poledice, po ustaljenem seznamu, na kritična mesta bo po potrebi
pripeljana mešanica ali gramoz za posip poledice.
Predstavljen je bil izvedbeni program zimske sluţbe 2016/2017. Nov je pravilnik na
drţavni ravni (7 prioritetnih razredov, prej 6 – površine za pešce).
(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljeno izvajanje zimske sluţbe v sezoni
2016/2017.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
K 8) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Društvo vinogradnikov Šentjur – vloga za finančno pomoč – 35. letnica in
aktivnosti.
Zaradi pomanjkanja sredstev ni odobreno.
2. Zdruţenje slovenskih častnikov Šentjur – vloga za finančno pomoč – prapor.
Zaradi pomanjkanja sredstev ni odobreno.
3. Bojana Jevšenak – vloga za sodelovanje KS Prevorje, kot partner na razpisu
LAS za ureditev domačije na Lopaci – brez finančnih obveznosti.
Načeloma odobreno, potrebno je še pridobiti informacije.
4. PGD Prevorje – vloga za finančno pomoč – nabava avtocisterne.
Predvideno v proračunu KS za 2017 in 2018 po 5.000 EUR za vsako leto.
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5. Krajani (5) Dobja pri Lesičnem (Antlej) – vloga za javni vodovod.
Odstop vloge na JKP Šentjur.
K 9) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči poroča o preteklem dogajanju:
- organizirana je bila likovna kolonija in tudi Guzajev pohod,
- iz Razpisa Občine je bil asfaltiran odsek JP Dobje – Straška Gorca v dolţini
210 m,
- potekala je otvoritev prenovljene JP v Košnici,
- organiziran je bil občinski praznik, kjer je predsednik KS Damjan Maček prejel
tudi pisno priznanje,
- izveden je bil brezplačen prepis zemljišča za širitev pokopališča (Vinkler),
- potekal je sestanek pri ţupanu z direktorjem Pošte – moţno je, da bo pošta v
Gorici pri Slivnici ostala in bi lahko bila matična pošta tudi za pošto Prevorje,
- poslan je bil dopis na DRSI za cesto Loke – Ledinščica.
K 10) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Joţko Pacek izpostavi plaz na domačiji, Krivica 5.
Geološke raziskave so narejene, pridobljen je predračun, upa se da bo rešeno.
Predsedujoči predlaga, da se do naslednje seje pripravijo predlogi za asfaltiranje cest
(razpis in iz sredstev KS) ter za nove avtobusne postaje. Povsod je potreben
brezplačen prenos zemljišča v javno dobro, če to ţe ni.
Predlaga še nabavo defibrilatorja, kar je predvideno ţe v proračunu KS in vris VO na
karto, za kar se bo posredovalo na Občino.
Predlaga še izplačilo sejnin in nagrade za 2. polletje, po Odloku, s čimer se vsi
strinjajo.
Darja Terţan izpostavi postajališča za šolske otroke v Dobju pri Lesičnem, da bi se
uredila prometna signalizacija.
Majda Rezec predlaga novoletno okrasitev VO.
Predsedujoči pove, da je nekaj ţe bilo urejeno v preteklem letu, nekaj se lahko še
nabavi.

K 11) RAZNO
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS
Damjan Maček,
predsednik KS
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