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ZAPISNIK
7. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 14. 2. 2012
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 pisarni KS.
Prisotni svetniki Sveta KS: 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: 7. 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, pripomb in dodatkov ni bilo, zato
predlaga glasovanje za
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje z vabilom predlagan dnevni red 7. redne seje
Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K2) PREGLED ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 6. redne seje. Pri tem pove, da je zaradi
jasnosti potrebno popraviti oz. dopolniti besedilo pri 3. točki d.r., - Odobri se še 5 m3
gramoza za NC RC II. 423 – Arzenšek Jože in pri 7. točki d.r. glede čiščenja jarkov v
drugi alineji namesto Krivica 39 – Gril zapisati RC II. 423 – Gril Jože. Nadalje pove,
da je govoril z direktorjem Pošte glede preoblikovanja Pošte na Prevorju. Kdaj in
kakšne bodo spremembe bodo s strani Pošte obveščeni vsi krajani. Pošta pa ni
zainteresirana za prostor v bodočem večnamenskem objektu na Prevorju.
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Pove še, da so krajani ţe dvignili nekaj soli za posip poledice, da je plaz pod
Gračnarjem v Košnici na občinskem seznamu, ni pa v prioriteti, da soglasje Občine
za razširitev JP v Košnici, v kolikor gre vse po javnem dobrem je potrebno v primeru
če se spremenijo elementi ceste ( horizontalni, vertikalni ), potrebne pa so tudi
odstopne izjave zemljišč, če se posega v tuja zemljišča. V zvezi postavitve
svečomata na pokopališču potekajo dogovori, tako, da bo verjetno kmalu postavljen.
Glede vloge za asfaltiranje ceste Ţlof - Bevc v Krivici, ki jo je podal Bevc Janez, ki je
ţal ţe pokojni, pove, da se je oglasil na KS njegov sin Rajko, ki je za zadevo tudi
zainteresiran, ţeli pa še, da bi se vzpostavila tudi cestna povezava proti Ploštajnerju.
Kako bo s tem, se bo potrebno še dogovoriti.
Pove še, da je Bojan Planko bil prisoten na proslavi ob občinskem prazniku, v petek
pa bo prireditev Športnik leta 2011, kjer bo članica ŠD Prevorje Nuša Hercog prejela
priznanje za perspektivno športnico 2011, za doseţke v šahu.
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči predlaga glasovanje za
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 6. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 18. 10. 2011 z
dopolnitvami.

GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2011
Predsedujoči povzame Finančno poročilo za leto 2011, ki so ga svetniki prejeli v pisni
obliki in je priloga zapisniku. Pojasni, da je bilo prihodkov več, kot je bilo načrtovano,
nekaj je sredstev je ostalo in bodo razporejena v plan za 2012.
Pripomb k poročilu ni bilo, zato predsedujoči predlaga glasovanje za
(4) SKLEP: Svet Krajevne skupnosti Prevorje sprejme Finančno poročilo KS
Prevorje za leto 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 4) SPREJEM MERIL ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV V KS
PREVORJE – prva obravnava TER IMENOVANJE KOMISIJE
Predsedujoči predstavi Merila, ki jih je pripravil z namenom, da se običajno planirana
sredstva v višini 1.700 EUR porazdelijo med društva čim bolj objektivno in so jih
svetniki prejeli v pisni obliki. Društva bi se pozvalo, da podajo poročila za leto 2011 in
izpolnjen pripravljen obrazec, kar bi bila osnova za delitev sredstev v letu 2012.
Majda Rezec v razpravi izpostavi še upoštevanje uspehov na raznih tekmovanjih.
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Ugotovljeno je, da je glede na različne dejavnosti društev to teţko poenotiti.
Predlagano je še imenovanje komisije, ki bi prejeta poročila društev obdelala in na
podlagi Meril pripravila predlog delitve sredstev za sprejem na Svetu KS.
Sestava komisije:
- Franci Pacek – predsednik,
- Bojan Planko,
- Majda Rezec,
- Slavko Novak,
- Mirko Pajek.
Dogovorjeno je še, da se društva pozove, da do 29. februarja podajo poročila za
2011 in plan za 2012. Društva, ki tega ne bodo storila, ne bodo obravnavana pri
delitvi sredstev.
(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagana Merila za sofinanciranje društev v
KS Prevorje – prva obravnava in predlagan sestav komisije.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.

K 5) SPREJEM RAZDELILNIKA ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV
V KS PREVORJE – prva obravnava
Predsedujoči predstavi obrazec – Razdelilnik sofinanciranja delovanja društev v KS
Prevorje.
(6) SKLEP: Svet KS Prevorje sprejme obrazec – Razdelilnik sofinanciranja
delovanja društev v KS Prevorje – prva obravnava
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.

K 6) IMENOVANJE PODPREDSEDNIKA KS PREVORJE
Predsedujoči pove, da podpredsednik Sveta KS Prevorje še ni bil imenovan,
predsednika bi po potrebi lahko zamenjeval najstarejši član Sveta KS – Josip Špoljar.
Je pa med tem, ko je bil sam bolniško odsoten, pooblastil Bojana Planka, da ga je po
potrebi nadomeščal. Zanj se je odločil glede na to, ker je menil, da bi Bojan Planko
lahko laţje opravljal razne obveznosti.
Sedaj predlaga, kot mu to omogoča statut Občine, imenovanje podpredsednika in
sicer Bojana Planka. Zanj se je odločil, ker je v Svetu KS ţe drugi mandat, ima ţe
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nekaj izkušenj, prisoten je v Šentjurju in bliţini, tako, da daje njemu prednost pred
članoma Sveta KS iz Krivice, ki je največja vaška skupnost, sta pa v Svetu KS prvič.
Bojan Planko je kandidaturo sprejel, vsi ostali člani Sveta KS pa na to nimajo
pripomb.
(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje imenovanje Bojana Planka za podpredsednika
Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
Glede na gornji sklep je izdano pooblastilo sedaj brezpredmetno in preklicano.

K 7) INFORMACIJA S SEJE POKOPALIŠKEGA ODBORA
Predsedujoči pove, da se je sestal pokopališki odbor na 2. seji. Obravnavano je bilo
poslovanje pokopališča in mrliške veţe v letu 2011. Predlagano je bilo zvišanje cene
za grobnino in sicer za enojni grob iz 7,10 na 9,60 EUR, za druţinski grob pa iz 9,00
na 12,20 EUR, kar je še vedno manj, kot pa je pri sosednjih krajevnih skupnostih.
Najem mrliške veţice je 30,00 EUR, v kar je všteto čiščenje v višini 12,50 EUR.
Plan za leto 2012 se bo izvajal v okviru namenskih sredstev predvsem redno
vzdrţevanje in najnujnejše popravilo opornih zidov, nabava računalniškega programa
za grobnino, v kolikor ta ne bo nabavljen na nivoju Občine za vse KS.
Guzajev grob se ureja, kot do sedaj, odbor pa je zadolţen, da organizira vsaj dvakrat
letno urejanje okolice spomenikov v KS.
Redno vzdrţevanje pokopališča in mrliške veţe je pripravljen opravljati še naprej
Anton Maček s.p., po istih cenah, tako, da se lahko sklene Aneks za podaljšanje,
nihče pa ni ponudil niţje cene.
(8) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano poslovanje na Pokopališču
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet.
K 8) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. KD Prevorje – Ljudski pevci – vloga za dodatno finančno pomoč – pozdrav sv.
Barbari.
Odobreno 70 EUR.
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2. Vaška skupnost Košnica – zapisnik seje vaškega odbora – prioritetne
potrebe/zahteve vaščanov (sanacija ceste in plazov Salobir-Kuk, Gračnar,
razširitev JP in prekategorizacijo)
Po proučitvi bo podan odgovor.
3. Skale Martin, Košnica – vloga za asfaltiranje ceste – 170 m.
Reševanje pri obravnavi plana.
4. DU Šentjur – vloga za finančno pomoč za aktivnosti (člani tudi iz KS Prevorje).
Odobreno 50 EUR.
K 9) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči pove, da je pri projektiranju večnamenskega objekta na Prevorju prišlo
do spremembe. Razpisnih sredstev ne bo dovolj, zato je predvideno zmanjšanje
investicije iz 1,1 milijona na 0,6 milijona EUR. Zato je potrebno objekt preprojektirati,
tako, da bo izpadel stanovanjski del in predviden prostor za Pošto, ostalo pa ostane.
Tako bo nastalo tudi več prostora za parkirišče.
Pridobljeni sta ponudbi za preprojektiranje: od BIRO 2000 - skupni znesek z ddv je
23.760 EUR, in MOBILE ARCH skupni znesek z ddv je 26.520 EUR. Ugodnejša je
od Biro 2000.
Od tega bi KS sofinancirala 5.000 EUR ostalo pa Občina Šentjur, za kar bi KS
podpisala ustrezno pogodbo z izvajalcem Biro 2000 in Občino Šentjur, kot
sofinancerjem.
Na predstavljeno ni pripomb.
(9) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljeno izvedbo preprojektiranja
večnamenskega objekta na Prevorju in izvajalca Biro2000 s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet.
Nadalje predsedujoči pove, da potekajo še aktivnosti za pridobitev soglasij in
projektne dokumentacije za Stalno etnološko zbirko v POŠ in pešpot ter neodplačno
pridobitev zemljišča (33 m2) od Lupšetovih pri športnem centru (vpis na Občino).
Ravno tako potekajo aktivnosti za pridobitev mnenja za moţnost postavitve
nadstrešnice avtobusnega postajališča v Zg. Krivici in pa za moţnost pridobitve
premostitvenih sredstev oziroma posojila za ureditev avtobusne postaje v Sp.
Košnici, glede na to, da so po novem take investicije v domeni lokalne skupnosti in
ne več DRSC. V ta namen je bil poslan dopis na Občino. Investicija – pribliţno
13.200 EUR pa bi lahko bila poplačana do konca tega mandata.
Doda še, da je smiselno razmišljati o ureditvi spletne strani KS, strošek bi bil od 600
do 1.500 EUR, glede na to, kaj bi stran nudila, odločiti bi se bilo potrebno za neko
srednjo vrednost.
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Ravno tako bi se KS morala vključiti v odvoz smeti, kot zgled za druge, čeravno je v
KS malo odpadkov oziroma jih skoraj ni, bi pa lahko dali moţnost tudi društvom, da
odlagajo svoje smeti v zabojnik KS ali vreče, za kar bi bilo pač dogovorjeno.
Tu je bilo še predlagano, da se pozanima na Simbio ali je moţno na eko otokih v
Košnici, Dobjem pri Lesičnem in Straški Gorci zamenjati zabojnik za papir z
zabojnikom za plastiko, ker papirja skoraj nihče ne odlaga, plastike pa je dovolj.
Predsedujoči še predlaga, da Svet KS potrdi moţnost, da kot predsednik KS
samostojno razpolaga z sredstvi, na primer do 10% proračuna letno, kar znaša
pribliţno 3.500 EUR, za potrebe KS v izrednih slučajih, ko sklic seje Sveta KS zaradi
časovne stiske ni moţen oziroma ni smiseln. O morebitnih primerih bi poročal na
naslednji redni seji.
Na predlagano ni pripomb.
(10) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano samostojno razpolaganje,
predsednika KS Damjana Mačka, s proračunskimi sredstvi KS Prevorje in sicer do
višine 10 % letno, v korist KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (10) je sprejet.
Glede asfaltiranja še pove, da v letošnjem letu sledita VS Ţegar in Košnica.
K 10) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Predsedujoči najavi okvirni termin za redne seje Sveta KS v 2012. Te planira še za
april, maj in oktober.
Ravno tako najavi termine za seje odborov.
Izpostavi še, da je g. Dolinar dovolil uporabo ceste proti Štancarjevim v Košnici do 1.
junija, potem bo treba najti novo rešitev.

K 11) RAZNO
Druge razprave ni, predsedujoči Damjan Maček še pozove prisotne, da se udeleţijo
Aninega večera v POŠ in prireditve Športnik leta v Šentjurju, nakar zaključi sejo ob
21.30 uri.

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