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ZAPISNIK
7. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 26. 5. 2020

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, Jožko Pacek, David Užmah, Milan Obrez in Jožko Špoljar.
Odsotni: Darja Teržan in Martin Arzenšek, ki sta se opravičila.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 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:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda,
2. Pregled zapisnika 6. redne seje,
3. Obračun zimska služba 2019/2020 – informacija,
4. Plan dela v letu 2020,
5. Plan gramoziranja NC in JP,
6. Plan asfaltiranja v letu 2020,
7. Dotacije društvom in sejnine,
8. Obravnava prošenj,
9. Aktualno v občini in KS,
10. Pobude in vprašanja svetnikov,
11. Razno.
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 7. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
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Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K 2) PREGLED ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 6. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 18. 2. 2020.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
Predsedujoči še poudari, da je zapisnik redne seje objavljen na spletni strani in
oglasni deski KS, ko je sprejet in ne takoj po seji, da se izogne morebitnim napakam
oziroma pomanjkljivostim. To je praviloma na naslednji redni seji. Bili so že očitki, da
zapisnike objavljamo z zamudo, kar pa ni res.
K 3) OBRAČUN ZIMSKA SLUŽBA 2019/2020 – INFORMACIJA
Predsedujoči povzame obračun zimske službe, s katerim so bili člani Sveta KS že
seznanjeni. Stroški so bili minimalni (2 – 3 pluženja in 500 kg soli za posip poledice),
skupni znesek je 628,28 EUR.

K 4) PLAN DELA V LETU 2020
Predsedujoči predstavi Plan dela za 2020, kjer so posamezne aktivnosti podrobno
navedene in so ga svetniki prejeli v pisni obliki.
(4) SKLEP: Potrjen je Plan dela KS Prevorje za leto 2020.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.

K 5) PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP
Predsedujoči predstavi seznam gramoziranja po posameznih cestah, ki so ga
svetniki prejeli v pisni obliki.
(5) SKLEP: Potrjen je plan gramoziranja cest v KS Prevorje za leto 2020.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.

K 6) PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2020
Predsedujoči predlaga sistem asfaltiranja nekategoriziranih cest (NC), kot v
preteklosti – krajani pripravijo podlago in sofinancirajo 30 % stroškov za asfaltiranje.
Obseg sredstev je določen v Planu del za 2020. Poleg asfaltiranja iz Razpisa Občine
je predvideno še asfaltiranje NC Bevc – Lipovšek (približno 50 m) in NC Magdalenc –
Tomplak (približno 113 m sanacije in preplastitev), rezerva je VS Lopaca.
Predvidena je še ureditev odvodnjavanja na cesti JP Žegar – Gubenšek.
(6) SKLEP: Potrjen je Plan asfaltiranja KS Prevorje za leto 2020.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
K 7) DOTACIJE DRUŠTVOM IN SEJNINE
Predsedujoči pove, da so društva posredovala poročila. Komisija je 12. maja podatke
obdelala po sprejetih Merilih – skupna vsota po planu KS je 1.600,00 EUR (40 EUR
od tega za čiščenje VO). Dotacije so potem naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturno društvo Prevorje: 274,00 EUR,
Športno društvo Prevorje: 219,00 EUR,
Planinsko društvo Prevorje: 234,00 EUR,
PGD Prevorje: 364,00 EUR,
Športno društvo Simpl Žegar: 187,00 EUR,
Strelsko društvo Bohor Prevorje: 197,00 EUR
Društvo konjenikov Prevorje: 125,00 EUR

(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen predlog za dotacije društvom.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
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Predsedujoči nato predlaga, da se člani Sveta KS opredelijo glede izplačila sejnin in
nagrade.
(8) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje izplačilo sejnin članom Sveta KS za seje in
nagrado predsedniku KS polletno, po Odloku o delovanju in pristojnostih KS v Občini
Šentjur.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet.
K 8) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Anton Lipovšek, Krivica 9 – vloga za asfaltiranje.
Odobreno, že obravnavano na prejšnji seji.
2. OŠ Slivnica – Prispevek KS za uporabo večnamenskega prostora v POŠ
Prevorje v letu 2019.
Po preučitvi koriščenja prostorov odobreno 210,00 EUR.
3. Zlatko Gračnar, Krivica 12 – vloga za gramoz oz. finančno pomoč za cesto
nad domačijo Krofl, Krivica 55.
Cesta je sicer javno dobro, ni pa po obstoječih kriterijih na seznamu cest v
KS Prevorje in zanjo ni predvidenih sredstev. Je pa KS že v letu 2019 izdala
naročilnico v višini 150,00 EUR za ureditev odvodnjavanja te ceste z
namenom preprečitve povzročanja škode zaradi meteornih voda iz
zemljišča javno dobro na druga zemljišča. Naročilnica še ni bila koriščena,
tako da se lahko obnovi.
4. Anton Maček st., Lopaca 30 – vloga za sanacijo ceste.
Vaška skupnost Lopaca je bila na vrsti za asfaltiranje in sanacije v letu 2018,
v letih 2019 in 2020 pa druge vaške skupnosti. Vaška skupnost Lopaca je
zopet na vrsti v letu 2021, letos pa je v rezervi. V kolikor bodo sredstva na
voljo, bo zadeva urejena še letos. V kolikor zadeve ne bo moč realizirati
letos, bo vloga veljala za leto 2021.

K 9) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame aktualnosti:
- ureja se glede prometne signalizacije »Otroci na cesti«, predlagano s strani
PP Šentjur, na državni cesti Loke – Ledinščica, za Cirkuže, Dobje pri
Lesičnem in Ince.
- izdano je soglasje za postavitev centrale za širokopasovno optično omrežje
RUNE pod tenis igriščem, potrebno jo bo zamakniti od prvotno mišljene
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lokacije, potrebno pa je preveriti, da to ne bi oviralo morebitno širitev lokalne
ceste,
asfaltiranje cest je predvideno za prihodnji teden,
Direkcija RS za infrastrukturo še ni podala soglasja za prestavitev, dopolnitev
in postavitev turistične (rjave table) ter ostale signalizacije,
zamenjava droga javne razsvetljave v Žegru je obljubljena,
tabla «Prepovedano odlaganje odpadkov« ob državni cesti med Žegrom in
Košnico je postavljena,
prvomajska budnica je bila prirejena danim razmeram,
predvidena čistilna akcija zaradi razmer ni bila izvedena, sedaj pa tudi ni več
smiselna,
občinska seja bo 16. junija,
potekajo aktivnosti za ureditev vodovoda za mrliško vežo in širše območje.

K 10) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Predsedujoči predlaga, da KS poda pobudo za sklic komisije za podajo strokovnega
mnenja glede avtobusnega postajališča Košnica pri Prevorju
K 11) RAZNO
Predsedujoči pove, da je prispel dopis Civilne iniciative v zvezi zamude posredovanja
zapisnika zbora krajanov in zamude pri objavljanju zapisnikov rednih sej.
Zapisnik zbora krajanov bo v kratkem objavljen na spletni strani in oglasni deski KS,
pošiljan ne bo nikamor, kot že rečeno pa se zapisnike sej ažurno objavlja po potrditvi.
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.

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