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ZAPISNIK
9. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 7. 6. 2016
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček.
Pričetek seje ob 19.30 uri v sejni sobi VO (Večnamenski objekt na Prevorju).
Prisotni: Damjan Maček, Darja Terţan, Majda Rezec, Bojan Planko, Martin
Arzenšek in Joţko Pacek, ki se je priključil kasneje.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (5 od 6)
ugotavlja:
(1) UGOTOVITVENI SKLEP: 9. 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.

Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda,
Pregled zapisnika 8. redne seje,
Odpiranje ponudb za asfaltiranje cest,
Odpiranje ponudb za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del,
Obravnava prošenj,
Aktualno v občini in KS,
Pobude in vprašanja svetnikov,
Razno.

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 8. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K 2) PREGLED ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE
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Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Med drugim pove, da je opravljena izmera
ceste Movh, Straška Gorca 19a, dolţina je 251 m in bo dana na seznam
vzdrţevanja.
Prvomajska budnica je bila organizirana na nivoju.
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 8. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 20. 4. 2016.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.
K 3) ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE CEST
Predsedujoči pove, da je bil v skladu z vrstnim redom vaških skupnosti, v kontaktu s
krajani glede pripravljenosti priprave podlage za asfaltiranje cest.
V Krivici je dogovorjeno s Ploštajnerjem – 100 m, na Lopaci je bilo predvideno
asfaltiranje Fegeš, ki pa so odstopili. Po nadaljnjem kontaktu je bil pripravljen
pripraviti podlago Obrez Branko, odsek na javni poti Ţegar – Lopaca v dolţini 130 m.
Predvideno je še krpanje pri Anji Košec v Krivici in na javni poti Košnica – Hrastje, na
plazu pod Gračnarjem.
Na povabilo so prispele tri ponudbe. Ob odpiranju se ugotovi:
1. Ponudba VOC Celje: znesek 9.862,68 EUR z ddv.
2. Ponudba Pomgrad: 10.657,46 EUR z ddv.
3. Ponudba CGP Novo mesto: 10.716,33 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 zadnji
teden v juliju do konca avgusta 2016.
(4) SKLEP: Za asfaltiranje cest v KS Prevorje je za leto 2016 izbran ponudnik VOC,
Celje, d.d.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
K 4) ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŽEVALNIH IN GRADBENIH DEL
Na povabilo s popisom del sta prispeli dve ponudbi in sicer:
1. NG Kladnik Anton s.p.: 412,36 EUR z ddv
2. VOC Celje, d.d.: 576,35 EUR z 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
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2016, izdobavljeni material se obračuna po nabavnih cenah. Rok gramoziranja je
predvidoma do 30. septembra oziroma po dogovoru.
(5) SKLEP: Za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del v KS Prevorje je za leto 2016
izbran NG Kladnik Anton s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
K 5) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Verk Franc – vloga za finančno pomoč pri pripravi JP Dobje – Straška Gorca
za asfaltiranje iz Razpisa (dodatne sanacije – okvirno 1.500 EUR + ddv)
Odobreno.
K 6) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči predstavi poziv ţupana za posredovanje stališča KS glede zapisa
pravice do pitne vode v Ustavo RS.
Svet KS Prevorje soglasno podpira zapis pravice do pitne vode v Ustavo RS.
Predsedujoči nadalje pove, da je nabavljeno ţe nekaj opreme za mrliško veţo,
blazine so tudi naročene po meri.
Glede modernizacije drţavne ceste Loke – Ledinščica upa da se bo letos kaj
premaknilo, ravno tako upa na skorajšnjo sanacijo plazu pri Pacek v Krivici. Poroča
tudi o plazu na LC na zemljišču Lah Marije v Krivici – Občina se dogovarja za odmero
in prepis lastništva (KS je ţe pred leti opozarjala na problem).
Izpostavi še Turnškovo v Straški Gorci, kateri je Občina ţe posredovala nalog za
izselitev, zaradi poškodb hiše in nevarnosti plazu. Na razpolago je občinsko
stanovanje v Dobrini. Predlaga preverbo stanja.
Nadalje pove, da je koncem julija na Prevorju predvidena likovna kolonija, kjer bo
pribliţno 15 umetnikov ustvarjalo likovna dela. Razstavljena bodo ob Guzajevem
pohodu, predvidenim za 28. avgust, v garaţi PGD, likovna dela bodo nato podarjena
za namestitev v Večnamenskem objektu. Umetnike bi sprejeli KS in KD Prevorje,
predvidena je tudi pogostitev s sredstvi KS.
V juliju je predviden »Ţegar-fest«, začetek s kolesarsko turo – Celjska koča v
organizaciji ŠDSŢ.
K 7) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Majda Rezec predlaga pripravo članka o KS za časopis Šentjurčan.
K 8) RAZNO
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček pove sejo zaključi.
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS

Damjan Maček,
predsednik KS
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