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ZAPISNIK
13. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 14. 10. 2022
K1) Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček. Pričetek seje ob 18.00 uri, v prostorih
Obrez Milana.
Prisotni: Damjan Maček, Darja Teržan, Martin Arzenšek, Jožko Pacek, Milan Obrez, Jožko
Špoljar
Odsotni: David Užmah (se je opravičil)
Predsedujoči Damjan Maček pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7) ugotavlja:
UGOTOVITVENI SKLEP: 13. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda,
Pregled zapisnika 12. redne seje,
Seznanitev s ponudbami za asfaltiranje cest v KS Prevorje,
Obračun asfaltiranja – informacija,
Zimska služba 2022/2023 ( pregled in sprejem izvedbenega programa
ZS 2022/2023 ),
Obravnava prošenj,
Aktualno v občini in KS,
Pobude in vprašanja svetnikov,
Razno.

SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 13. redne seje sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 2) Pregled zapisnika 12. redne seje
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Zapisnik je bil poslan zraven vabila za 13. redno sejo.
Pripomb na zapisnik ni.
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SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seje Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K 3) Seznanitev s ponudbami za asfaltiranje cest v KS Prevorje
Predsedujoči je povedal, da je KS v času med obema sejama izvedla evidenčno naročilo za
asfalterska dela za modernizacijo ceste skozi vas Cirkuže. Dobili smo 1 ponudbo (poslano 3
ponudnikom). Vrednost ponudbe: 13.578,92 € ( VOC Celje d.o.o. ) z dne 21.6.2022.
SKLEP: Svet je seznanjen s ponudbo.
GLASOVANJE NI
K 4) Obračun asfaltiranja – informacija
Dela so bila sklenjena s pogodbo ponudnika VOC Celje d.o.o.. Med tem časom je prišlo do
realizacije, tako da znaša skupni strošek 14.707,80 €. Pomoč krajanom, po sklepu Občine, je
znašala 1.700 €.
SKLEP: Svet je seznanjen z obračunom ceste skozi vas Cirkuže
GLASOVANJE NI
K 5) Zimska služba 2022/2023 ( pregled in sprejem izvedbenega programa
ZS 2022/2023 )
Predstavljen je Izvedbeni program zimske službe za nekategorizirane ceste na območju KS
Prevorje za zimsko sezono 2022/2023. Odseki so razdeljeni po izvajalcih, priložen je tudi seznam
neketegoriziranih cest in prioritetni razred zimskega vzdrževanja. V gradivu, ki so ga svetniki
prejeli po e-pošti je tudi sezam cest oz. upravičencev za sol, ki se objavi na oglasni deski KS.
SKLEP: Svet je seznanjen z Izvedbenim programom izvajanje zimske službe na območju KS
Prevorje 2022/2023
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
K6) Obravnava prošenj
Predsednik poda ustno vlogo Kulturnega društva Prevorje za sofinanciranje stroškov gostovanja
KS Planina pri Sevnici, na Aninem večeru na Prevorju. Predviden strošek je 200 €.
SKLEP: Potrdi se predlagan znesek
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
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K 7) Aktualno v občini in KS
Predsedujoči pove, da se je na 16. redni občinski seji dne 21.6.2022 sprejel rebalans proračuna
za leto 2022 in Stanovanjski program Občine Šentjur za obdobje 2022 – 2030. Dne 13.9.2022 je
potekala zadnja 17. seja občinskega sveta v tem mandatu. Sprejet je bil Dolgoročni načrt zdravja v
Občini Šentjur 2022 – 2030. Podano je bilo tudi poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1. do 30.6.
2022.
Dne 19.10.2022 ob 16. uri bo otvoritev prenovljene LC Sp. Žegar – Hrastje. Pri otvoritvi bodo
sodelovale KS Prevorje in KS Loka pri Žusmu.
Izvajajo se dela na AP Dobje pri Lesičnem. Končana so dela na cestah s katerimi smo kandidirali
na občinskem razpisu modernizacij ( 640 m ). Za cesto Amon – Movh pa ni bilo trenutno interesa,
zato ta modernizacija ni izpeljana, čeprav je bila uvrščena v plan modernizacij. Predvidene so tudi
modernizacije LC Gubno- Sp. Krivica v dolžini 660 m, LC Lopaca – Skopečno v dolžini 740 m in
LC Dobje pri Lesičnem – Prevorje v dolžini 250 m. V mesecu septembru 2022 se je izvajal
seminar TPO v VO Prevorje. Izvajajo se redna vzdrževalna dela na pokopališču in pleskarska dela
v MV. Končana je obnova talnih označb pred in za VO Prevorje ter na parkirišču pod POŠ
Prevorje. Izvedlo se je čiščenje stolov, ki se nahajajo v sejnih sobah VO Prevorje. Dne 16.10.2022
je predvidena čistilna akcija VO skupaj z društvi. Predvidena je dobava gramoza po planu pred
zimskim časom. V postopku je pridobivanje soglasja DRSI na PZI AP Košnica in odstop zemljišč
za gradnjo. Končana je sanacija usada in preplastitev dvorišč pri POŠ Prevorje. V postopku je
podpis pogodbe za odkup zemljišča in nepremičnin za prestavitev LC Lopaca – Skopečno in
izvedba projekta za prestavitev omenjene ceste od državne ceste do TF Lopaca.
Svetniki so seznanjeni z asfaltiranjem LC, JP in nekategoriziranih cest v obdobju 2006 – 2022 v
KS Prevorje in sicer je bilo izvedenih asfaltnih prevlek v obdobju:
- 2006 – 2010 v dolžini 2.456 m,
- 2011 – 2914 v dolžini 3.059 m,
- 2015 – 2018 v dolžini 4.351 m in
- 2019 – 2022 v dolžini 4.934 m
SKLEP: Svet se seznani z aktualnostmi v KS in Občini Šentjur.
GLASOVANJE: NI
K 8) Pobude in vprašanja svetnikov
Svetnica Darja Teržan je vprašala, kako je z nabavo defibrilatorja za vas Dobje pri Lesičnem.
Predsednik je povedal, da tečejo pogovori o nabavi v letu 2023, v kolikor se bo nabavil, je predlog
da se namesti v Dobju pri Lesičnem.
GLASOVANJE: NI
K 7) Razno
Druge razprave ni, zato se je predsedujoči Damjan Maček zahvalil vsem svetnikom za
sodelovanje v mandatnem obdobju 2018 - 2022 ter jih povabil na druženje s predstavniki krajevnih
društev ob zaključku mandata.

Zapisnikar: Martin Luskar, tajnik KS

Damjan Maček,
predsednik KS
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