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ZAPISNIK
4. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 2. 7. 2019
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, Jožko
Špoljar in Darja Teržan ter Milan Obrez, ki sta se priključila kasneje.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 7)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 4. 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 3. redne seje,
3. Seznanitev s ponudbami za storitve vzdrževalnih in gradbenih del,
4. Seznanitev s ponudbami za ureditev prostorov in dostopa pri MV Prevorje,
5. Odpiranje ponudb za asfaltiranje,
6. Obravnava prošenj,
7. Aktualno v občini in KS,
8. Pobude in vprašanja svetnikov KS,
9. Razno.
(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 4. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Med drugim pove, da je bil razpis za
asfaltiranje že objavljen, rezultatov še ni. Pripomb na zapisnik ni.
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(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 3. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 23. 4. 2019.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) SEZNANITEV S PONUDBAMI ZA STORITVE VZDRŽEVALNIH IN
GRADBENIH DEL
Predsedujoči pove, da sta na povabilo s popisom del/leto prispeli dve ponudbi in
sicer:
1. VOC Celje, d.o.o.: 4.072,57 EUR + ddv
2. NG Kladnik Anton s.p.: 3.940,00 EUR + ddv
Ugotovljeno je, da je ponudnik NG Kladnik Anton s.p. cenejši, tudi blizu je, tako da je
lahko takoj na uslugo, zato je bil izbran za izvajalca. Urejena je ustrezna pogodba za
obdobje dveh let (1. 6. 2019 – 31. 5. 2021), dobavljeni material se obračuna po
nabavnih cenah. Rok rednega gramoziranja bo po dogovoru.
Nekaj potreb je že na cesti Presečno – Hruševje (neurje), reševalo se bo v dogovoru
s KS Planina pri Sevnici.
Člani Sveta KS nimajo pripomb.
(4) SKLEP: Svet KS Prevorje je seznanjen z izbiro izvajalca za storitve vzdrževalnih
in gradbenih del v KS Prevorje za obdobje dveh let (1. 6. 2019 – 31. 5. 2021).
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.

K 4) SEZNANITEV S PONUDBAMI ZA UREDITEV PROSTOROV IN DOSTOPA
PRI MV PREVORJE
Predsedujoči pove, da so za gradbena dela bile pridobljene tri ponudbe in jih
predstavi: Zidarstvo Zvone Filej s.p., Kuponko d.o.o. in Domgrad d.o.o..
Po proučitvi ponudb je najugodnejši ponudnik Zidarstvo Zvone Filej s.p., s tem, da bo
predvidena ograja urejena naknadno, za kar je tudi pridobljena ponudba od Metvil
d.o.o.. Potrebna bo še ureditev razsvetljave in položitev protizdrsne obloge – tekača
za pločnik ob vežici, za kar sta tudi pridobljeni ponudbi.
Okvirna cena za vse skupaj bo nekako 3.300,00 EUR.
Člani Sveta KS nimajo pripomb.
(5) SKLEP: Svet KS Prevorje je seznanjen z izbiro izvajalca za ureditev prostorov in
dostopa pri MV Prevorje.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.

K 5) ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE
Predsedujoči pojasni, da ni bilo interesa krajanov za asfaltiranje NC, zato se bo
pristopilo k sanacijam, kjer krajani pripravijo podlago, asfaltiranje pa financira KS. Gre
za ceste: R2 423-Magdalenc – Tomplak, R2 423-Dušič, Maček Anton st., Maček
Aleksander in JP Dobje – Straška Gorca.
Na povabilo so prispele tri ponudbe. Ob odpiranju se ugotovi:
1. Cestno podjetje Ptuj: znesek 9.026,68 EUR z ddv.
2. Ponudba VOC Celje: znesek 5.726,78 EUR z ddv.
3. Ponudba CGP Novo mesto: znesek 7.437,69 EUR z ddv.
Ugotovitev: ponudnik VOC Celje je najcenejši, tudi dosedanje izkušnje glede
kvalitete so v redu, zato se ga izbere za izvajalca. Pripravi se ustrezna pogodba, rok
izvedbe bo po dogovoru. Dokončni obseg del bo določen glede na vrstni red VS in
finančno stanje.
(6) SKLEP: Za asfaltiranje cest v KS Prevorje je za leto 2019 izbran ponudnik VOC,
Celje, d.o.o..
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
K 6) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. PGD Prevorje – vloga za finančno pomoč pri nabavi motorne brizgalne.
Odobreno 400,00 EUR.
2. Društvo upokojencev Šentjur – vloga finančno pomoč – aktivnosti 2019.
Odobreno 35 EUR.
K 7) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame aktualnosti:
- Kozjanski park se namerava širiti, vključil bi se lahko del Krivice in Straške
Gorce, odločali bomo, ko bo prispelo kakšno gradivo, zaenkrat še ni nič
konkretnega,
- Na Občinskem svetu je bil sprejet zaključni račun za 2018 (splet),
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JKP Šentjur je poslal dopis gospodinjstvom, ki še niso priključena na javni
vodovod, da to storijo, kjer je mogoče,
Urgiralo se bo tudi vključitev gospodinjstev v odvoz smeti, katera še niso,
Po urgenci KS, je od Pošte Slovenije prispel dopis, da glede na premajhno
število oddanih pošiljk v poštni nabiralnik na Prevorju, je bil le ta odstranjen in
ni možna ponovna namestitev,
Za ureditev vodovoda pri mrliški veži urejajo projekt za električni priključek,
1. majska budnica je bila uspešno izvedena,
Prihajajoče prireditve: astronomska noč, Guzajev pohod, Žegarfest pri
Gučeku,
Prevzem brizgalne je predviden v septembru,
Plaz na JP v Košnici je saniran, potrebno je še asfaltiranje,
Urejanje optike v Dobju pri Lesičnem, priklopa še ni,
Za AP v Dobju pri Lesičnem potekajo aktivnosti, za Ince še ni rešitve,
poskušali smo, da država uredi še AP v Zg. Košnici – ni možno,
Gubenšek Jože že ureja JP Marof – Zg. Krivica pri domačiji,
Delajo se meritve na RC za posedke in plazove,
Naročeno je urejanje odvodnjavanja.

K 8) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Milan Obrez izpostavi potrebo po čiščenju jarkov ob cesti Žegar – Gubenšek.
Pristopi se, če bo to dopuščala finančna situacija..
K 9) RAZNO
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.

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