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Z A P I S N I K 

11. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 27. 2. 2017     

 
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, Joţko Pacek in Bojan Planko, 
ki se je priključil kasneje. 
Odsotni: Martin Arzenšek, ki se je opravičil.  
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (4 od 6) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  11. 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 10. redne seje. 
3. Zaključno poročilo za leto 2016. 
4. Plan dela v letu 2017, 
5. Plan gramoziranja NC in JP, 
6. Plan asfaltiranja v letu 2017, 
7. Obravnava prošenj. 
8. Aktualno v občini in KS. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 
 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 11. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 4 
ZA: 4   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 
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K 2)  PREGLED ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE  
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Med drugim pove, da zadeva v zvezi 
Bojane Jevšenak, ki je podala vlogo za sodelovanje KS Prevorje, kot partnerja na 
razpisu LAS, za ureditev domačije na Lopaci, ne bo izvedljiva. Polutnik, kot lastnik 
zemljišča po katerem poteka cesta do domačije, ne dovoli prevozov mehanizacije 
zaradi moţnih poškodb, pa tudi, ker niso sodelovali pri ureditvi ceste. Jevšenakova je 
sicer bila pripravljena sanirati morebitne poškodbe. Glede vloge krajanov za javni 
vodovod v Dobju pri Lesičnem pove, da je JKP Šentjur na KS posredovalo varianto, 
kjer bi bilo potrebno izgraditi 5 km voda, kar pa je povezano z velikimi sredstvi. Išče 
se moţnost priklopa na vodovod Občine Kozje, kjer je razdalja mnogo manjša. 
Občina Kozje stališča še ni podala. Glede Pošte Prevorje pove, da bo izročilna pošta 
za Krivico in Straško Gorco v Kozjem, za Lopaco, Ţegar in Košnico pa v Gorici pri 
Slivnici. Odgovora DRSI glede ceste Loke - Ledinščica še ni.  
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 10. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 22. 11. 2016. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
 
K 3)  ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2016 
 
Predstavljeno in obrazloţeno je poročilo za leto 2016, ki so ga člani Sveta KS prejeli.  
Pripomb na poročilo ni bilo. 
 
 

(4) SKLEP: Potrjeno je zaključno poročilo KS Prevorje za leto 2016. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4) PLAN DELA V LETU 2017 
 
 
Predsedujoči predstavi Plan dela za 2017, kjer so posamezne aktivnosti podrobno 
navedene in so ga svetniki prejeli v pisni obliki. Med drugim je predvidena nabava 
defibrilatorja, pridobljene so ponudbe (predvideno je sofinanciranje Občine, 
podjetnikov in drugih). Predvidena je predstavitev delovanja naprave za vse krajane. 
Predvidena je menjava strehe na mrliški veţi, predvideno je sofinanciranje 
avtocisterne za PGD Prevorje. 
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(5) SKLEP: Potrjen je Plan dela KS Prevorje za leto 2017. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 

 
 
K 5)  PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP 
 
Predsedujoči predstavi seznam gramoziranja po posameznih cestah, ki so ga 
svetniki prejeli v pisni obliki. Pripomb ni. 
 

 (6) SKLEP: Potrjen je plan gramoziranja cest v KS Prevorje za leto 2017. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet. 

 
 
K 6)  PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2017  
 
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 2017. Na vrsti so VS Košnica in VS 
Straška Gorca, rezerva je VS Lopaca. V kolikor ne bo interesa krajanov za 
asfaltiranje NC, se bo pristopilo k asfaltiranju javnih poti (JP), kjer krajani pripravijo 
podlago, asfaltiranje pa financira KS. Za VS Košnica je predvideno manjše 
asfaltiranje JP Zg. Košnica – Pogorevce (ob opornem zidu pri priključku na RC) in 
sanacija asfalta na JP Košnica – Hrastje. Za drugo asfaltiranje je potrebno ugotoviti 
interes krajanov. 
 

(7) SKLEP: Potrjen je Plan asfaltiranja KS Prevorje za leto 2017. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet. 
 

 
Predsedujoči predstavi še poziv na prijavo za razpis Občine. KS lahko prijavi 
pribliţno 1000 m, lahko so trije odseki, ne manjši od 200 m. Potrebno je pridobiti 
odstopne izjave lastnikov zemljišč, kjer je to potrebno. 
 
V razpravi je izoblikovan predlog za prijavo: 
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(8) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za 
sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v letih 2017 in 2018« številka 
371-4/2017 - 2 (2521), z dne 16. 1. 2017, ki ga je objavila Občina Šentjur, prijavi za 
modernizacijo in sanacijo tri odseke cest in sicer na: 
 

- Javni poti JP 897920/897922 Lopaca - Štukelj, 
- Nekategorizirani cesti NC Polšak – Novak - Potočnik, 
- Nekategorizirani cesti NC Cirkuţe. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet. 
 
(9) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za 
sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v letih 2017 in 2018« številka 
371-4/2017 - 2 (2521), z dne 16. 1. 2017, ki ga je objavila Občina Šentjur, prijavi za 
modernizacijo in sanacijo tri odseke cest in sicer: 
 

- Javno pot JP 897920/897922 Lopaca - Štukelj, v dolţini 447 m. Povprečna 
širina asfaltne prevleke je predvidena 2,70 m, na potrebnih mestih se doda še 
asfaltna mulda v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta je dvoslojni 5 + 3 cm 
(makadamski del, razširitev vozišča in sanacije) ter enoslojni (preplastitev) v 
debelini 3 cm po predhodni izravnavi posedkov in neravnin. 

 
- Nekategorizirano cesto NC Polšak – Novak - Potočnik, v dolţini 236 m. 

Povprečna širina asfaltne prevleke je predvidena 2,70 m, na potrebnih mestih 
se doda še asfaltna mulda v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta je dvoslojni 
5 + 3 cm. 

 
- Nekategorizirano cesto NC Cirkuţe, v dolţini 252 m. Povprečna širina asfaltne 

prevleke je predvidena 2,70 m, na potrebnih mestih se doda še asfaltna mulda 
v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta je dvoslojni 5 + 3 cm (razširitev 
vozišča in sanacije) ter enoslojni (preplastitev) v debelini 3 cm po predhodni 
izravnavi posedkov in neravnin. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 5 
ZA: 5   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet. 

 
 
K 7)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Jezikovni svet Navitas – vloga za finančno pomoč – Mednarodni poletni 
jezikovni tabori za otroke v 2016. 

Odobreno 65 EUR. 
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2. POŠ Prevorje – vloga za finančno pomoč – novoletna prireditev za otroke. 

Odobreno 40 EUR. 
 
3. Društvo Upokojencev Gorica pri Slivnici – vloga za finančno pomoč za 

aktivnosti. 
Odobreno 55 EUR. 

      
 
 

 
K 8)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči povzame aktualnosti: 

 
- srečanje Sveta KS in predstavnikov društev je bilo izvedeno, 
- v 2017 je predvidena dobrodelna likovna kolonija za PGD – za avtocisterno, 
- Občinska seja bo 14. marca, 
- obnovljena je spletna stran KS, 
- prvomajska budnica bi mogoče lahko bila v Dobjem pri Lesičnem, kot običajno 

KS prispeva 90 EUR za pogostitev, 
- na Šentjurjevanju v aprilu so predvidene športne igre KS.  

 
K 9)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Darja Terţan predlaga širše obveščanje za prireditve v KS.  
 

 
   
K 10) RAZNO 
 
Predsedujoči Damjan Maček še izpostavi predvideno oblikovanje simbolov KS – 
grba, zastave ter morda himne, in ker druge razprave ni, sejo zaključi. 

 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS  
 
                                                                                               Damjan Maček, 

                                 predsednik KS 


