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KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE 
Lopaca 10 
3262 PREVORJE 
E – pošta: ks.prevorje@siol.net; Spletna stran: www.prevorje.si 
Tel.: 03 – 580 87 24, uradne ure: torek 9:00 – 11:00;  DŠ: 75020190;  MŠ: 5020964;  TRR: 01320-6450849802 

 
 

Z A P I S N I K 
 

11. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 26. 2. 2013   

 
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV    
       DNEVNEGA REDA 
          
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček. 
Pričetek seje ob 19. uri v pisarni KS. 
 
Prisotni: Damjan Maček, Franc Terţan, Franci Pacek, Bojan Planko, Josip Špoljar, 
Majda Rezec in Martin Arzenšek, ki se je priključil kasneje 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7) 
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, pripomb in dopolnitev ni. 
 

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

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
K2)  PREGLED ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 10. redne seje. Nekaj vlog je bilo za 
reševanje v letu 2013. Glede zdrsa breţine ob RC v Dobjem pri Lesičnem pove, da je 
prišel odgovor DRSC, da je zadeva posredovana sektorju za investicije, ker obseg 
sanacije presega redno vzdrţevanje. Glede cestnega ogledala v Ţegru Bojan Planko 
pove, da ni več aktualno, Majda Rezec pa predlaga, da se pri reševanju vlog 
krajanov za gramoz preveri ali imajo ti stalno prebivališče na območju KS Prevorje. 
Pripomb na zapisnik ni bilo, predsedujoči predlaga glasovanje za 
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(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 10. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 13. 11. 2012 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
K 3)  ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2012 
 
Člani sveta KS so prejeli finančno poročilo za leto 2012 v pisni obliki z vabilom na 
sejo. Predsedujoči povzame vsebino. Pove, da je KS od Občine Šentjur pridobila 
precej namenskih sredstev predvsem za projektno dokumentacijo za pridobljena 
gradbena dovoljenja za Stalno etnološko zbirko na Prevorju, za večnamenski objekt 
na Prevorju in za prestavitev LC Lopaca – Straška Gorca na Lopaci. Glede ograjnih 
elementov za »prevale« pove, da je večina ţe postavljenih, dva sta še na razpolago. 
 
Pripomb na poročilo ni bilo. 
 

(4) SKLEP: Sprejeto je Finančno poročilo KS Prevorje za leto 2012. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4)  ODPIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKIH IN POGREBNIH 
STORITEV NA POKOPALIŠČU PREVORJE 
 
Na povabilo so prispele ponudbe treh ponudnikov in sicer:  
PS RAJ, d.o.o, Ţalujka d.o.o. in Zagajšek d.o.o. 
Odpiranje ponudb je na seji. Preveri se skupni znesek ponudbe, ki je posredovan na 
enotnem opisu del ter priloge – reference (najmanj 3), fotokopija prometnega 
dovoljenja za ustrezno vozilo. 
 
PS Raj d.o.o.: znesek 936,18 EUR z ddv, referenc ni, je pa izjava, da storitve 
opravljajo na treh pokopališčih, da lahko posredujejo naknadno, kopija prometnega 
dovoljenja ni priloţena. 
 
Ţalujka d.o.o.: znesek 772,49 EUR z ddv, reference so štiri, kopija prometnega 
dovoljenja je. 
 
Zagajšek d.o.o.: znesek 645,73 EUR z ddv, reference so tri, na eni ni razvidno ali 
opravljajo pogrebno in pokopališko dejavnost (zahtevana se dopolnitev reference), 
kopija prometnega dovoljenja je. 
 
Glede na ceno je najniţji  ponudnik Zagajšek d.o.o. 
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Preveriti je potrebno še matematično pravilnost navedenih cen v opisu del pri vseh 
ponudnikih, ponudnika Zagajšek d.o.o. pozvati za dopolnitev reference. 
 
Predsedujoči predlaga, da bi se pogodba sklenila za dobo štirih let, zato bi bilo 
potrebno izvesti še pogajanje za fiksne cene za celotno pogodbeno obdobje. 
Ponovno se pozove  ponudnike, ki izpolnjuje pogoje, k oddaji ponudb.  
 
Predsedujoči še predlaga dvig najemnine za uporabo mrliške veţe in sicer iz 30,00 
EUR na 35,00 EUR (najem 20,00 EUR, čiščenje 15,00 EUR). 
Najemnine grobov za leto 2013 bi ostala enaka, kot za leto 2012 – 9,60 EUR enojni 
grob in 12,20 EUR za druţinski grob. 
 

(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje navedeno obravnavo 4. točke dnevnega reda. 

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

 
 
K 5)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Pajek Miroslav st. – vloga za finančno pomoč pri asfaltiranju. 
Reševanje pri sprejemu podrobnega finančnega načrta. 

 
2. Veteransko društvo Sever – vloga za finančno pomoč – prapor. 

Odobreno 30 EUR. 
 
3. DU Šentjur – vloga za finančno pomoč – aktivnosti v 2013. 

Pozvati za dopolnitev vloge z seznamom članov iz KS Prevorje. 
 
4. Majda Rezec, KD Prevorje – vloga za finančno pomoč – materinski dan - 

cvetje. 
Odobreno do 50 EUR, (še pisna vloga). 

 
 
K 6)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči pove, da je občinski proračun v 1. branju potrjen. Drţava je zmanjšala 
prihodke iz glavarine, tako, da je proračun manjši glede na 2012, kar se bo poznalo 
tudi pri krajevnih skupnostih, pribliţno za 3 %. Je pa proračun investicijsko usmerjen 
(vodovod v Loki pri Ţusmu skupaj z občinami Obsotelja – razpis, vrtec v Šentjurju, 
telovadnica pri OŠ Planina). Občina se je prijavila tudi na razpis (10 km obmejni pas) 
za modernizacijo ceste Sp. Ţegar – Hrastje, Lopaca – Dobje pri Lesičnem, 
prestavitev LC na Lopaci in pešpot do šole, za kar imamo gradbeno dovoljenje, je pa 
bilo potrebno hitro reagirati (Lupše, Štukelj) zaradi pravočasne prijave na razpis. 
 
Občina v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko pripravlja delavnice po KS na 
temo dolgoročnega razvoja za obdobje 2014 – 2020. Za KS Prevorje je predvidena 
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19. marca ob 17. uri v POŠ. Poleg Sveta KS bi povabili še predstavnike društev, 
POŠ Prevorje, nekatere kmetovalce in gostince. Vabilo z gradivom bo sledilo. 
 
Nadalje pove, da je potekal sestanek predsednikov KS pri ţupanu na Občini, kjer je 
bilo govora o proračunu, predstavljen je bil tudi predlog spremembe Statuta Občine 
Šentjur v zvezi sestave svetov KS in volilnih enotah. Za KS Prevorje ostane enako, 
kot doslej, ponekod pa so spremembe. Gre za zmanjšanje števila članov v svetih KS 
– po novem od 5 do 13, v odvisnosti od števila prebivalcev, posledično pa tudi do 
sprememb volilnih enot. 
Občina se bo poskušala prijaviti na kak razpis za Stalno etnološko zbirko na 
Prevorju, enako tudi za večnamenski objekt, predvidoma v 2013 ali 2014, kar bi 
sovpadalo tudi z 40-letnico PGD Prevorje. 
 
Pove še, da je pridobljeno soglasje DRSC za modernizacijo priključka v Zg. Košnici, 
projekt PZI so, poseg bo tudi na zemljišče Zalokarja, tako, da se njegov priključek 
prestavi. 
Zaključuje se aplikacija spletne strani KS – www.prevorje.si. Na njej bodo lahko 
objavljala tudi društva iz KS, kar jih je potrebno seznaniti tudi na občnih zborih, ki ţe 
potekajo, pozove člane Sveta KS, da se jih udeleţujejo po ţe ustaljenem planu. 

 
 
K 7)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Bojan Planko predlaga, da se s podjetjem Simbio dogovori za postavitev ekološkega 
otoka v Zg Ţegru, lokacija je znana in pripravljena ter v Krivici. 
Predlagano je še, da se hkrati ponovno poskuša doseči, da se na obstoječe otoke v 
Košnici, Straški Gorci in Cirkuţah postavi še zabojnik za embalaţo. 
 
Majda Rezec predlaga, da bi se letos poskušalo organizirati budnico Pihalnega 
orkestra za 1. maj na Lopaci (lansko leto v Ţegru). 
Dogovorjeno je, da se preveri in za ta namen nameni do 100 EUR za pogostitev, kot 
preteklo leto. 

 
K 8)  RAZNO 
 
Predsedujoči pove, da predvideva naslednjo sejo Sveta KS v aprilu, ko bo dokončno 
potrjen proračun. Do takrat naj bi društva posredovala poročila za dodelitev dotacij, 
izvajalci poročila izvajanja zimske sluţbe 2012/2013, dogovorjeno bo asfaltiranje cest 
in celotni plan dela. 
 
Franc Terţan prenese pobudo krajanov, ki ţelijo sami postaviti avtobusno postajo v 
Cirkuţah. 
Predsedujoči pove, da je smiselno počakati, da drţava najprej modernizira 
regionalno cesto, ker lahko, da pride do kakšnih sprememb na trasi. Poskušal bo 
poizvedeti kakšni so projekti. 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček zaključi sejo ob 21:10 uri. 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 

http://www.prevorje.si/

