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Z A P I S N I K 
 

13. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 4. 6. 2013   

 
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 pisarni KS. 
 
Prisotni: Damjan Maček, Franc Terţan, Franci Pacek, Bojan Planko, Majda Rezec, 
Josip Špoljar in Martin Arzenšek, ki se je priključil kasneje. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (6 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  13. 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 13. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

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

 
 
K2)  PREGLED ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 12. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo, 
predsedujoči predlaga glasovanje za 
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 12. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 16. 4. 2013. 

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

 
 
K 3)  ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE 
 
Na povabilo za oddajo ponudb za planirano asfaltiranje cest v KS Prevorje v letu 
2013 (odseki na NC Pajek st. in Ţlof – Bevc ter na JP Dobje Straška Gorca) so 
prispele tri ponudbe in sicer (odpiranje ponudb se izvaja pri tej točki dnevnega reda): 
 

- CGP Novo mesto v znesku 9.403,86 EUR z ddv, 
- VOC Celje v znesku 9.131,92 EUR z ddv, 
- Komgrad v znesku 9.408,03 EUR z ddv. 

 
Člani Sveta KS tako ugotovijo, da je ponudba podjetja VOC Celje d.d. najugodnejša 
– najcenejša. 
 

(4) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere podjetje VOC Celje, d.d., kot najugodnejšega 
ponudnika za planirano asfaltiranje cest v KS Prevorje v letu 2013. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 
 
Dogovorjeno je še, da se z izvajalcem podpiše ustrezna pogodba, izvedba je 
predvidena v sredini avgusta, krajani pripravijo podlago in do 1. avgusta nakaţejo 
finančna sredstva za sofinanciranje asfaltiranja v višini 30 % ponudbene vrednosti. 
 
 
 
K 4)  ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŢEVALNIH IN GRADBENIH DEL 
 
 
Na povabilo za oddajo ponudb za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del sta prispeli 
dve ponudbi in sicer (odpiranje ponudb se izvaja pri tej točki dnevnega reda): 
 

- Anton Kladnik s.p. v znesku 411,18 EUR z ddv, 
- VOC Celje v znesku 674,80 EUR z ddv. 

 
Člani Sveta KS tako ugotovijo, da je ponudba podjetja Anton Kladnik s.p. 
najugodnejša – najcenejša. 
 

(5) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere podjetje Anton Kladnik s.p., kot najugodnejšega 
ponudnika za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del v KS Prevorje v letu 2013. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
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PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 
 
Dogovorjeno je še, da se z izvajalcem podpiše ustrezna pogodba, izvedba rednega 
gramoziranja je predvidena v juliju in avgustu, ostala dela po potrebi. 
 
 
K 5)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Lebar Martina, Ţegar – vloga za gramoz. 
Odobreno pri rednem gramoziranju. 

 
2. PGD Prevorje – zahtevek – vloga za sofinanciranje pogostitve – budnica 1. 

maj. 
Odobreno 100 EUR. 

 
3. PGD Prevorje – vloga za finančno pomoč za prireditev ob 40. letnici društva 

Odobreno 400 EUR. 
 
4. Novak Erika – prijava plazu na JP Ţegar – Lopaca. 

Posredovati na Občino. 
 
 
K 6)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči predstavi Razpis Občine Šentjur za sofinanciranje sanacije in 
modernizacije NC in JP v letih 2013 in 2014. Moţno je prijaviti cesto v dolţini 1000 m, 
lahko pa tudi do tri različne odseke, vsak ne manj kot 200 m. 
Glede na ţe izdelan plan KS, predsedujoči predlaga sprejem ustreznih sklepov: 
 
 
(6) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za 
sofinanciranje modernizacije in sanacije javnih poti in nekategoriziranih cest v 
letih 2013 in 2014« številka 371-73/2013, 2 (2521), z dne 31. 5. 2013, ki ga je 
objavila Občina Šentjur, prijavi modernizacijo in sanacijo javne poti JP 896810, 
odsek 896811 Zg. Košnica – Pogorevce. 
 

 
(7) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na »Poziv za predloţitev predlogov za 
sofinanciranje modernizacije in sanacije javnih poti in nekategoriziranih cest v 
letih 2013 in 2014« številka 371-73/2013, 2 (2521), z dne 31. 5. 2013, ki ga je 
objavila Občina Šentjur, prijavi modernizacijo in sanacijo javne poti JP 896810, 
odsek 896811 Zg. Košnica – Pogorevce v skupni dolţini 1000 m (na dveh delih, 
vsak po 500 m). 
 
Širina asfaltne prevleke se predvideva 3 m, na nekaterih kritičnih 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 – AB 
+ prebrizg, z izravnavo posedkov in neravnin. 
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GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) in sklep (7) sta sprejeta. 
 
 
Dogovorjeno je še, da je potrebno opraviti popis del in pridobiti ustrezne 
ponudbe ter pridobiti odstopne izjave za zemljišča.  
 
Nadalje predsedujoči pove, da je urejena pogodba za opravljanje pokopališko 
pogrebnih storitev z Ţalujko d.o.o. – pregledana je bila na Občini, uporabo mrliške 
veţe plačajo uporabniki v višini 35 EUR (15 EUR čiščenje, 20 EUR najem). 
Občina ni bila uspešna na Razpisu za obnovo LC Lopaca – Dobje in prestavitvi LC 
proti šoli (premajhna demografska ogroţenost občine). Ravno tako še ni na vidiku 
sredstev za gradnjo večnamenskega objekta na Prevorju. Za obdobje 2007 -2013 so 
sredstva izčrpana, računa se lahko na obdobje 2014 – 2020, Prevorje je prvo na 
vrsti, gradbeno dovoljenje je izdano, PZI dokumentacija je tudi izdelana. 
Izgradnja avtobusnih postajališč v Sp. Košnici je predvidena do 17. avgusta. 
Sestava DRP v Občini (Dolgoročni razvojni program) se zaključuje. 
Ekološki otoki so dopolnjeni, kanalizacijo bo treba do leta 2017 urediti z malimi ali 
skupinskimi čistilnimi napravami. 
Občina pripravlja enoten sistem zavarovanja objektov in odgovornosti po KS-ih in 
zavodih. 
 
 
K 7)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Predsedujoči predlaga razmislek o določitvi grba in zastave KS ter praznika KS. 
 
 
 
K 8)  RAZNO 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček pozove na udeleţbo na 40- 
letnici PGD in zaključi sejo. 
 
 
 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


