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ZAPISNIK
4. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 22. 4. 2015
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 večnamenskem prostoru POŠ Prevorje.
Prisotni: Damjan Maček, Darja Terţan, Majda Rezec, Bojan Planko in Martin
Arzenšek, ki se je priključil kasneje.
Odsotni: Joţko Pacek, ki se je opravičil.
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (4 od 6)
ugotavlja:
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. Plan dela v letu 2015,
4. Plan gramoziranja NC in JP,
5. Plan asfaltiranja v letu 2015,
6. Zimska sluţba 2014/2015 – obračun in izplačila,
7. Odpiranje ponudb za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del,
8. Odpiranje ponudb za vzdrţevalna in gradbena dela na pokopališču,
9. Obravnava prošenj,
10. Aktualno v občini in KS,
11. Pobude in vprašanja svetnikov KS,
12. Razno.
(1) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 4. redne seje Sveta KS
Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (1) je sprejet.
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K 2) PREGLED ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pri tem še pove, da je ţe sprejet proračun
Občine, sprememb od predloga ni. Za POŠ Prevorje je bila nakazana donacija 50
EUR za prireditev ob Materinskem dnevu. Za kontakt z VS Košnica je dogovorjen
Joţe Špoljar ml., lahko se udeleţi tudi sej Sveta KS, če ţeli.
(2) SKLEP: Sprejet je zapisnik 3. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 11. 3. 2015.
GLASOVANJE
Prisotnost: 4
ZA: 4
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K 3) PLAN DELA V LETU 2015
Predsedujoči predstavi Plan dela za 2015, kjer so posamezne aktivnosti podrobno
navedene in so ga svetniki prejeli v pisni obliki.
(3) SKLEP: Potrjen je Plan dela KS Prevorje za leto 2015.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.

K 4) PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP
Predsedujoči predstavi seznam gramoziranja po posameznih cestah, ki so ga
svetniki prejeli v pisni obliki. Pripomb ni.
(4) SKLEP: Potrjen je plan gramoziranja cest v KS Prevorje za leto 2015.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.

K 5) PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2015
Predsedujoči predlaga sistem asfaltiranja cest, kot v preteklosti – krajani pripravijo
podlago in sofinancirajo 30 % stroškov za asfaltiranje. Prednost imajo ceste, ki so še
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v makadamski izvedbi. Na vrsti so VS Ţegar (Uţmah – Zalokar) in VS Straška Gorca,
rezerva je VS Dobje pri Lesičnem. Potrebno se je še konkretno dogovoriti.
Darja Terţan tu predlaga asfaltiranje ceste proti Bevcu (60 m) v Dobju pri Lesičnem.
Predsedujoči predstavi še poziv na prijavo za razpis Občine. Sedaj se lahko prijavi
tudi lokalno cesto. Sicer pa KS lahko prijavi pribliţno 1000 m, lahko so trije odseki, ne
manjši od 200 m. Potrebno je pridobiti odstopne izjave lastnikov zemljišč, kjer je to
potrebno.
Glede na razpored VS je v razpravi izoblikovan predlog:
(5) SKLEP: Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za
sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v letih 2015 in 2016« številka
371-41/2015 - 2 (2521), z dne 15. 4. 2015, ki ga je objavila Občina Šentjur, prijavi za
modernizacijo in sanacijo tri odseke javnih poti in sicer:
-

Javna pot JP 896810, odsek 896811 Zg. Košnica – Pogorevce,
Javna pot JP 897910, odsek 897913 Dobje – Straška – Gorca,
Javna pot JP 897910, odsek 897912 Straška Gorca – Prevorska vas.

GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
(6)SKLEP: Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za
sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v letih 2015 in 2016« številka
371-41/2015 - 2 (2521), z dne 15. 4. 2015, ki ga je objavila Občina Šentjur, prijavi za
modernizacijo in sanacijo tri odseke javnih poti in sicer:
- Javno pot JP 896810, odsek 896811 Zg. Košnica – Pogorevce v dolţini 570 m.
Povprečna širina asfaltne prevleke je predvidena 3,50 m, na potrebnih mestih se
doda še asfaltna mulda v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta je dvoslojni 5+3 cm
(razširitev vozišča in krivin) in enoslojni (preplastitev) v debelini 3 cm po predhodni
izravnavi posedkov in neravnin.
- Javno pot JP 897910, odsek 897913 Dobje – Straška – Gorca v dolţini 207 m.
Povprečna širina asfaltne prevleke je predvidena 2,80 m, kot ţe obstoječa, na
potrebnih mestih se doda še asfaltna mulda v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta
je dvoslojni 5+3 cm.
- Javno pot JP 897910, odsek 897912 Straška Gorca – Prevorska vas v dolţini 441
m. Povprečna širina asfaltne prevleke je predvidena 2,75 m, na potrebnih mestih se
doda še asfaltna mulda v širini 0,50 m, predvidena vrsta asfalta je dvoslojni 5+3 cm.

GLASOVANJE
Prisotnost: 5

3

ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.
K 6) ZIMSKA SLUŽBA 2014/2015 – OBRAČUN IN IZPLAČILA
Predsedujoči poda pisno poročilo za opravljeno zimsko sluţbo. Izvedeno je bilo
povprečno 4 - 6 pluţenj, porabljeno je bilo nekaj soli in mešanice za posip poledice.
(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen obračun in izplačilo zimske
sluţbe.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet.
K 7) ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŽEVALNIH IN GRADBENIH DEL
Na povabilo s popisom del za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del sta prispeli dve
ponudbi.
Pri odpiranju ponudb se ugotovi.
Ponudba Anton Kladnik s.p.: znesek 338,00 EUR + ddv.
Ponudba VOC Celje d.d.: znesek 596,33 EUR + ddv.
Ugotovi se, da je ponudba ponudnika Anton Kladnik s.p. ugodnejša.
(8) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere za izvajalca storitev vzdrţevalnih in gradbenih
del ponudnika Anton Kladnik s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet.
Sklene se ustrezna pogodba, obračun po dejanskih količinah.
K 8) ODPIRANJE PONUDB ZA VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA NA
POKOPALIŠČU
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Na povabilo s popisom del za storitve gradbenih del na pokopališču – ureditev
dostopa do poslovilne veţice sta prispeli dve ponudbi.
Pri odpiranju ponudb se ugotovi.
Ponudba Anton Kladnik s.p.: znesek 465,40 EUR + ddv.
Ponudba VOC Celje d.d.: znesek 588,04 EUR + ddv.
Ugotovi se, da je ponudba ponudnika Anton Kladnik s.p. ugodnejša.

(9) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere za izvajalca storitev gradbenih del na
pokopališču Prevorje ponudnika Anton Kladnik s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet.
Sklene se ustrezna pogodba oziroma izda naročilnica, obračun po dejanskih
količinah.
Na povabilo s popisom del za storitve vzdrţevalna dela na pokopališču sta prispeli
dve ponudbi.
Pri odpiranju ponudb se ugotovi.
Ponudba Anton Kladnik s.p.: znesek 184,10 EUR + ddv.
Ponudba Anton Maček s.p..: znesek 173,00 EUR + ddv.
Ugotovi se, da je ponudba ponudnika Anton Maček s.p. ugodnejša.
(10) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere za izvajalca storitev vzdrţevalnih del na
pokopališču Prevorje ponudnika Anton Maček s.p.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (10) je sprejet.
Sklene se ustrezna pogodba, obračun po dejanskih količinah.
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K 9) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Matej Pinter, Ţegar 13 – vloga za asfaltiranje in cestno ogledalo.
Asfaltiranje odobreno (že pri 5 – Užmah – Zalokar), za ogledalo bo poslana
vloga na Občino.
2. OŠ Slivnica pri Celju – vloga za povrnitev stroškov uporabe večnamenskega
prostora v POŠ Prevorje za 2014..
Po analizi odobreno 350 EUR.
K 6) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči pozove na udeleţbo na prireditvah Šentjurjevo 2015, nadalje poroča o
aktivnostih Občinskega sveta – sprejet je zaključni račun za 2014, sprejeti so sklepi v
zvezi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in
drugo.
Gradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo napreduje, predvideva se, da
bo do avgusta večinoma zaključena.
Društva so bila pozvana za podajo poročil za leto 2014, za odobritev dotacij.
Ob tej priliki je imenovana komisija za pregled in točkovanje poročil, v sestavi: Bojan
Planko (predsednik), člani Majda Rezec, Joţko Pacek, Mirko Pajek (zunanji) ter
Slavko Novak (tajnik KS).
Nadalje je dogovorjeno, da naj bi budnica Pihalnega orkestra 1. maja potekala na
počivališču v Krivici, za organizacijo sta zadolţena Martin Arzenšek in Joţko Pacek,
KS prispeva sredstva za pogostitev, kot običajno, do 100 EUR.
Dogovorjena je še organizacija čistilne akcije po KS in sicer za soboto, 9. maja.
Simbio prispeva vreče in poskrbi za odvoz. Zbirno mesto za odpadke je na Lopaci in
v Ţegru. Svetniki animirajo krajane po VS, obvesti se tudi društva.
K 7) POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS
Darjo Terţan zanima, kakšne so moţnosti izgraditve avtobusnega postajališča v
Dobju pri Lesičnem, ob drţavni cesti.
Predsedujoči pove, da mora biti zagotovljeno zemljišče z brezplačnim prenosom,
potrebno je pridobiti soglasja in drugo projektno dokumentacijo, kar znese pribliţno
3.500 EUR, stroški izgradnje pa so odvisni od izvedbe.
Predsedujoči še predlaga, da Svet KS potrdi moţnost, da kot predsednik KS
samostojno razpolaga z sredstvi, na primer do 10% proračuna letno, kar znaša
pribliţno 3.500 EUR, za potrebe KS v izrednih slučajih, ko sklic seje Sveta KS zaradi
časovne stiske ni moţen oziroma ni smiseln. O morebitnih primerih bi poročal na
naslednji redni seji.
Na predlagano ni pripomb.
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(11) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagano samostojno razpolaganje,
predsednika KS Damjana Mačka, s proračunskimi sredstvi KS Prevorje in sicer do
višine 10 % letno, v korist KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 5
ZA: 5
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (11) je sprejet.

K 8) RAZNO
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi.

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