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ZAPISNIK
17. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 26. 6. 2018
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, Majda Rezec, Joţko Pacek, Darja Terţan
Odsotni: Martin Arzenšek in Bojan Planko, ki sta se opravičila.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (4 od 6)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 17. 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 16. redne seje,
3. Odpiranje ponudb za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del,
4. Odpiranje ponudb za asfaltiranje,
5. Dotacije društvom in sejnine,
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 17. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.
K 2) PREGLED ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 16. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 19. 4. 2018.
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GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŽEVALNIH IN GRADBENIH DEL
Na povabilo s popisom del sta prispeli dve ponudbi in sicer:
1. VOC Celje, d.d.: 514,24 EUR + ddv
2. NG Kladnik Anton s.p.: 420,00 EUR + ddv
Ugotovitev: ponudnik NG Kladnik Anton s.p. je cenejši, tudi blizu je, tako da je lahko
takoj na uslugo, zato se ga izbere za izvajalca. Pripravi se ustrezna pogodba za leto
2018, dobavljeni material se obračuna po nabavnih cenah. Rok gramoziranja je
predvidoma do 30. septembra oziroma po dogovoru.
(4) SKLEP: Za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del v KS Prevorje je za leto 2018
izbran NG Kladnik Anton s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 4) ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE
Predsedujoči pove, da je bil v skladu z vrstnim redom vaških skupnosti, v kontaktu s
krajani glede pripravljenosti priprave podlage za asfaltiranje cest. V planu je tako
asfaltiranje odseka na javni poti 897920/897923 Sp. Ţegar 49 v dolţini 75 m in
odseka na javni poti 896820/896822 Prevorje - mimo šole v dolţini 72 m, s čimer se
prisotni strinjajo.
Na povabilo so prispele tri ponudbe. Ob odpiranju se ugotovi:
1. Ponudba Pomgrad: znesek 7.353,38 EUR z ddv.
2. Ponudba VOC Celje: znesek 6.824,48 EUR z ddv.
3. Ponudba CGP Novo mesto: znesek 7.139,77 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,
okvirni rok je do konca avgusta 2018. Pripravi se ustrezna pogodba.
(5) SKLEP: Za asfaltiranje cest v KS Prevorje je za leto 2018 izbran ponudnik VOC,
Celje, d.d.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
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K 5) DOTACIJE DRUŠTVOM IN SEJNINE
Predsedujoči pove, da so društva posredovala poročila. Komisija je 21. junija
podatke obdelala po sprejetih Merilih – skupna vsota po planu KS je 1.600,00 EUR.
Dotacije so potem naslednje in se nakaţejo, ko bodo sredstva na razpolago:
1. Kulturno društvo Prevorje: 258,00 EUR,
2. Športno društvo Prevorje: 327,00 EUR,
3. Planinsko društvo Prevorje: 194,00 EUR,
4. PGD Prevorje: 410,00 EUR,
5. Društvo konjenikov Prevorje: 111,00 EUR.
6. Športno društvo Simpl Ţegar: 189,00 EUR,
7. Strelsko društvo Bohor Prevorje: 111,00 EUR
Člani Sveta KS predlagajo, da se v prihodnje društvom, ki bodo zamujala s
posredovanjem poročil, dotacija ne odobri.
(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen predlog za dotacije društvom.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
Predsedujoči nato predlaga, da se člani Sveta KS opredelijo glede izplačila sejnin in
nagrade.
(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje izplačilo sejnin članom Sveta KS za seje in
nagrado predsedniku KS za 1. polletje, po Odloku o delovanju in pristojnostih KS v
Občini Šentjur.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
K 6) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. KORK Prevorje – vloga za finančno pomoč – srečanje starejših.
Že odobreno 50 EUR.
2. DU Šentjur – vloga za finančno pomoč – program 2018.
Odobreno 25 EUR.
3. DU Gorica pri Slivnici – vloga za finančno pomoč – program 2018.
Odobreno 55 EUR.
K 7) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči povzame aktualnosti:
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-

-

-

na majski občinski seji je bil ukinjen Odlok o varovanju pitne vode za Prevorje
- vodni vir na Lopaci od leta 2016 ni več v uporabi, saj je bil iz zdravstvenega
vidika neustrezen, ker se vanj iztekajo vse zaledne vode iz Prevorja. Z
ukinitvijo odloka se bodo ukinile omejitve glede uporabe prostora v varovalnih
pasovih,
pripravlja se rešitev za problematiko vodovoda v mrliški veţi, ko zaradi
premajhne višinske razlike večkrat ni vode. JKP predlaga hidropak. pri igrišču,
za ureditev sanitarnih prostorov v mrliški veţi se išče rešitev, prioriteta pa je
vodovod,
prvomajska budnica je uspela, udeleţba je bila dobra,
turnir ŠD Prevorje je ţe potekal, bo še »Ţegarfest«,
Guzajev pohod bo konec avgusta,
otvoritvi cest – Polšak – Novak – Potočnik in Lopaca – Štukelj sta uspešno
izvedeni. Ob tej priliki se zahvali vsem, ki so pri organizaciji sodelovali in Majdi
Rezec za vodenje,
po drţavnozborskih volitvah ima občina Šentjur 3 poslance,
Vladimir Krofl, Krivica, je bil opozorjen na nevarnost padanja opeke z
gospodarskega poslopja na javno površino – cesto. Zadevo bo uredil,
razmišlja se tudi o prestavitvi trase ceste.

K 8) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Predsedujoči pove, da je dal pobudo na OŠ za vključitev odsekov cest na Prevorju v
elaborat šolskih poti, za večjo varnost otrok, kar je dobrodošlo tudi pri pridobitvi
prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« iz kakega razpisa, kjer so kriteriji: nesreče, gostota
prometa, šolska pot.
Nadalje pove, da so na Občini aţurirali seznam grobišč in grobov borcev in
spominskih obeleţij NOB ter kulturno-zgodovinskih spomenikov po KS. Za obeleţja
NOB smo podali podatke za Lopaco in Dobje pri Lesičnem, je pa v Ţegru obeleţje
graditeljem ceste in kuţno znamenje.
Pred leti smo dali pobudo s seznamom za dopolnitev odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v občini Šentjur na območju KS Prevorje. Rešeno še ni
bilo, mogoče bi sedaj ponovno poizvedeli kako je s tem.
K 10) RAZNO
Predsedujoči pove, da je KS, kot običajno, prispevala sladoled za POŠ ob koncu
šolskega leta in ker druge razprave ni, sejo zaključi.

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