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Z A P I S N I K 
6. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  

z dne 18. 2. 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, Martin Arzenšek, Jožko Pacek, David Užmah, Milan Obrez, 
Jožko Špoljar in Darja Teržan. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (7 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  6. 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 5.redne seje. 
3. Zaključno poročilo za leto 2019. 
4. Obravnava prošenj. 
5. Aktualno v občini in KS. 
6. Pobude in vprašanja svetnikov. 
7. Razno. 

 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 6. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 
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K 2)  PREGLED ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni.   
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 5. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 22. 10. 2019. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
K 3)  ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2019 
 
Predstavljeno in obrazloženo je poročilo za leto 2019, ki so ga člani Sveta KS prejeli.  
Pripomb na poročilo ni bilo. 
 
 

(4) SKLEP: Potrjeno je zaključno poročilo KS Prevorje za leto 2019. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Jezikovni svet Navitas – vloga za donatorstvo za Mednarodne poletne tabore 
za otroke na Prevorju. 

Zavzeto je stališče, da zavod izvaja dejavnost, ki se financira s strani 
staršev po ceniku, ki je objavljen na spletni strani zavoda. V tabore so 
večinoma vključeni otroci od drugod in ne iz Prevorja, zato se donatorstvo 
ne odobri.  
 
2. POŠ Prevorje – vloga za finančno pomoč pri organizaciji novoletne prireditve 

za otroke. 
Odobreno 50,00 EUR. 
 
3. Tomplak Ivan, Žegar – vloga za preplastitev dela NC Magdalenc – Tomplak. 
Odobreno za cca 113 m ceste, podlago uredijo krajani in sofinancirajo 30 % 
vrednosti asfaltiranja. 
 
4. POŠ Prevorje – vloga za finančno pomoč pri izdaji zbornika 
Odobreno 500,00 EUR. 
 
5. Rajko Beuc, Krivica – vloga za asfaltiranje ceste odsek Beuc – Žlof, 160 m, za 

prijavo na Občinski razpis. 
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Načeloma odobreno, konkretno se odobrava, ko/če bo objavljen razpis za 
leti 2021 in 2022. 
 
6. Občina Šentjur – poziv za podajo mnenja za podaljšan obratovalni čas za 

Okrepčevalnico Obrez. 
Posredovati pozitivno mnenje. 
 
7. Lipovšek Anton, Krivica – najava vloge za asfaltiranje ceste NC Bevc - 

Lipovšek 
Smiselno, da se uredi, ko bo saniran plaz Oprešnik. Odobreno za približno 
51 m ceste, podlago uredijo krajani in sofinancirajo 30 % vrednosti 
asfaltiranja. 
 
8. David Užmah izpostavi ustno vlogo za asfaltiranje ceste do Teržana v Straški 

Gorci, dolžina je 70 m.  
Cesta ni na seznamu nekategoriziranih cest ( NC ) v KS Prevorje, gre za                             
individualni priključek, zato vzdrževanje ceste s strani KS ni možno. 

 
 
K 5)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči povzame aktualnosti: 

- s strani DRSI je posredovan nalog za zamenjavo prometne signalizacije 
»Lopaca« nazaj v »Prevorje«. Ob tej priliki so člani Sveta KS enotni, da bi bilo 
smiselno, da se postavi turistična signalizacija (rjave table) na katastrske meje 
KS ob državnih cestah, 

- prihajali so razni dopisi s strani Civilne iniciative »Za Prevorje gre«, s katerimi 
so bili člani Sveta KS že seznanjeni, v januarju 2020 je na Občini Šentjur tudi 
potekal sestanek z Občino Šentjur, DRI d.o.o., KS Prevorje, PP Šentjur in 
Civilno iniciativo »Za Prevorje gre. 

- na spletni strani Občine je obvestilo o delovanju PROSTOFER-ja, 
- v decembru 2019 je potekala seja Občinskega sveta, 
- potekajo aktivnosti za ureditev vodovoda za mrliško vežo in širše območje in 

sicer se urejajo zemljišča za novo napeljavo, približno 900 m, 
- v POŠ potekajo Anini večeri.   

  
 
 
K 6)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
 
Predsedujoči predlaga organizacijo čistilne akcije, kot v preteklih letih, predvidoma 
28. marca ali 4. aprila. 
Konkretno bo še dogovorjeno. 
Ob tej priliki Milan Obrez izpostavi problem črnega odlagališča v Košnici (ob državni 
cesti pred Žegrom).  
Dogovorjeno je, da se nabavi ustrezno obvestilno tablo za prepoved odlaganja 
odpadkov. 
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Nadalje predsedujoči predlaga, da se budnico za 1. maj izvede v Žegru, KS bi 
sofinancirala pogostitev, kot v preteklih letih.  
S predlaganim se člani Sveta KS strinjajo. 
 
Darjo Teržan zanima, kako je z ureditvijo avtobusnega postajališča v Dobju pri 
Lesičnem. 
Predsedujoči pove, da je bila na Direkcijo vložena projektna naloga, bilo je nekaj 
pripomb, nekaj je še potrebno rešiti. 
 
Milan Obrez izpostavi potrebo po zamenjavi javne razsvetljave v Žegru, po možnosti 
še kakšno svetilko dodati. 
Posredovano bo na Občino. 
 
Predsedujoči še pove, da društva pričenjajo z organizacijo občnih zborov. Prav je, da 
se jih udeležijo tudi predstavniki KS. Skušal se jih bo udeležiti, kjer pa ne bo mogel, 
pozove na sigurno udeležbo kakšnega drugega član Sveta KS. 

 
K 7) RAZNO 
 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 

 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS  
 
                                                                                               Damjan Maček, 

                                 predsednik KS 


