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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 

3. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 23. 4. 2019     

 
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, Darja Terţan, Milan Obrez, Martin Arzenšek, Joţko Pacek, 
David Uţmah in Joţko Špoljar.  
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (7 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  3. 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 2. redne seje, 
3. Zimska sluţba 2018/2019 – obračun in izplačila, 

      4.   Plan dela v letu 2019, 
      5.  Plan gramoziranja NC in JP, 
      6.  Plan asfaltiranja v letu 2019, 
      7.   Odpiranje ponudb za storitve vzdrţevalnih in gradbenih del na pokopališču, 

8.  Dotacije društvom in sejnine, 
      9.   Obravnava prošenj, 
     10.  Aktualno v občini in KS, 
     11.  Pobude in vprašanja svetnikov, 
     12.  Razno. 
 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 3. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 
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K 2)  PREGLED ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.   
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 2. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 13. 2. 2019. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
K 3)  ZIMSKA SLUŢBA 2018/2019 – OBRAČUN IN IZPLAČILA 
 
Predsedujoči poda pisno poročilo za opravljeno zimsko sluţbo. Pluţenje je bilo 
izvedeno večinoma dvakrat. Poda še statistiko za pretekla obdobja (17/18 – 15 
pluţenj, 16/17 dva, 15/16 pa 3 pluţenja).  
 
 

(4) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen obračun in izplačilo zimske 
                    sluţbe.  

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 
 
Predsedujoči še predlaga, da se v bodoče uredi pogodba z izvajalci zimske sluţbe za 
dve leti in to čimprej oziroma do jeseni, da ne bo teţav. Posip bi bil v kritičnih 
razmerah, drugače pa bo po potrebi posipni material na razpolago krajanom, da 
posipavajo sami. 
 
S predlaganim se prisotni strinjajo. 

 
 
K 4)  PLAN DELA V LETU 2019 
 
Predsedujoči predstavi Plan dela za 2019, kjer so posamezne aktivnosti podrobno 
navedene in so ga svetniki prejeli v pisni obliki.  
 
Predsedujoči še izpostavi pričakovani razpis Občine za sanacijo in modernizacijo 
občinskih cest za leti 2019 in 2020, kot je bilo običajno v preteklem obdobju. Krajani  
pripravijo podlago, asfaltiranje pa krije Občina Šentjur. Predstavi še seznam 
realizacije iz prejšnjih razpisov. 
Običajno je v razpisu na razpolago 1 km cest, moţni so trije odseki, najmanjša 
dolţina je v preteklosti bila 200 m, upa se pa na spremembo, da bo moţno prijaviti 
tudi krajši odsek. Predlogi so: 

- NC Tomplak – Magdalenc v Ţegru, 
- NC Krivica – Ploštajner, 
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- NC odcep Ratej na Lopaci, 
- JP Ţegar – Lopaca. 

 
Ker se razpis pričakuje v kratkem, predsedujoči predlaga sprejetje ustreznih sklepov 
potrebnih za razpis. 
 
(5) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na pričakovani »Poziv Občine Šentjur za 
predloţitev predlogov za sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v 
letih 2019 in 2020«, prijavi modernizacijo in sanacijo na naslednjih cestah: 
 

- Nekategorizirana cesta Krivica – Ploštajner 
- Nekategorizirana cesta Magdalenc – Tomplak 
- Nekategorizirana cesta odcep Ratej 
- Javna pot  JP 897920/897925 Ţegar – Lopaca 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 
 
 
(6) SKLEP:  Krajevna skupnost Prevorje na pričakovani »Poziv Občine Šentjur za 
predloţitev predlogov za sofinanciranje modernizacije in sanacije občinskih cest v 
letih 2019 in 2020«, prijavi modernizacijo in sanacijo na naslednjih cestah in sicer: 
 

- Nekategorizirana cesta Krivica – Ploštajner: dolţina 290 m, širina 2,90 m, 
izvedba asfalta – dvoslojni 5 + 3, mulda po potrebi, okvirno 50 m. 
 

- Nekategorizirana cesta Magdalenc – Tomplak: dolţina 400 m, širina 2,70 m, 
izvedba asfalta – dvoslojni 5 + 3, mulda po potrebi. 

-  
- Nekategorizirana cesta odcep Ratej: dolţina 100 m, širina 2,75 m, izvedba 

asfalta – dvoslojni 5 + 3, mulda po potrebi, okvirno 140 m. 
 

- Javna pot JP 897920/897925 Ţegar – Lopaca: dolţina 100 m, širina 2,75 m, 
izvedba asfalta – dvoslojni 5 + 3, mulda po potrebi, okvirno 100 m. 

 
- GLASOVANJE 
- Prisotnost: 7 
- ZA: 7  
- PROTI: 0 
- Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet. 

 
Predsedujoči predlaga še glasovanje za Plan dela za leto 2019 v celoti. 
 

(7) SKLEP: Potrjen je Plan dela KS Prevorje za leto 2019. 

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

 
 
K 5)  PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP 
 
Predsedujoči predstavi seznam gramoziranja po posameznih cestah, ki so ga 
svetniki prejeli v pisni obliki. Normativ je 1,7 m3 gramoza – stene na 100 m ceste. 
Odobrena bo še kakšna prošnja po potrebi. Obseg sredstev je določen v Planu del 
za 2019.  
Ob tej priliki Joţko Špoljar izpostavi potrebo pri dveh gospodinjstvih v Košnici. 
Ker je dolţina cest do gospodinjstva manjša od 150 m, po normativu nista na 
seznamu nekategoriziranih cest in do gramoza niso opravičeni.    
 

 (8) SKLEP: Potrjen je plan gramoziranja cest v KS Prevorje za leto 2019. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet. 

 
 
K 6)  PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2019  
 
Predsedujoči predlaga sistem asfaltiranja nekategoriziranih cest (NC), kot v 
preteklosti – krajani pripravijo podlago in sofinancirajo 30 % stroškov za asfaltiranje. 
Obseg sredstev je določen v Planu del za 2019. Na vrsti so VS Krivica (ţe realizirano 
v 2018, finančno v planu 2019) in VS Dobje pri Lesičnem (predvideva se nabava cevi 
za ureditev odvodnjavane ceste, asfaltiranje pa kasneje, če se bodo krajani uskladili). 
Rezerva je VS Straška Gorca. V kolikor ne bo interesa krajanov za asfaltiranje NC, 
se bo pristopilo k asfaltiranju javnih poti (JP) oziroma sanacijam, kjer krajani 
pripravijo podlago, asfaltiranje pa financira KS. 
Za leto 2020 sta na vrsti VS Ţegar in VS Straška Gorca, rezerva je VS Lopaca. 
Urejene morajo biti odstopne izjave za zemljišče, kjer ni javno dobro.  
 

(9) SKLEP: Potrjen je plan asfaltiranja KS Prevorje za leto 2019. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet. 

 
 
K 7) ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŢEVALNIH IN GRADBENIH DEL  
        NA POKOPALIŠČU 
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Na povabilo s popisom del za storitve vzdrţevalnih del na pokopališču (popis je 
opravljen na osnovi potrebnih del za eno leto v preteklem obdobju) sta prispeli dve 
ponudbi. 
 
Pri odpiranju ponudb se ugotovi. 
 
Ponudba VOC Celje d.o.o.: znesek 2.736,69 EUR (z ddv) 
 
Ponudba Anton Maček s.p.: znesek 1.547,60 EUR (ni davčni zavezanec)  
 
Ugotovi se, da je ponudba ponudnika Anton Maček s.p. ugodnejša. 
 
Predsedujoči predlaga, da se pogodba uredi za dve leti. 
 
 

(10) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere za izvajalca storitev vzdrţevalnih del na  
pokopališču Prevorje ponudnika Anton Maček s.p.  

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 6 
PROTI: 0 
David Uţmah, član Sveta KS Prevorje, se je pri glasovanju izločil zaradi 
sorodstvenih vezi s ponudnikom storitev. 
 
Ugotovitveni sklep: Sklep (10) je sprejet. 
 
Sklene se ustrezna pogodba, vrednost pogodbe je dvakratnik ponudbe za eno leto  
(2 x 1.547,60 EUR), to je 3.095,20 EUR. Obračun po dejanskih količinah. 
 
Predsedujoči še pove, da potekajo aktivnosti za preureditev WC-ja v mrliški veţi, 
ureditev razsvetljave zunaj in nabave tekača za zunaj (na klinkerju je drseče). 

 
K 8) DOTACIJE DRUŠTVOM IN SEJNINE 
 
Predsedujoči pove, da so društva, razen Društva Konjenikov Prevorje, posredovala 
poročila. Komisija je 16. aprila podatke obdelala po sprejetih Merilih – skupna vsota 
po planu KS je 1.600,00 EUR (60 EUR od tega za čiščenje VO). Dotacije so potem 
naslednje in se nakaţejo, ko bodo sredstva na razpolago:  

1. Kulturno društvo Prevorje:  323,00 EUR, 
2. Športno društvo Prevorje:  237,00 EUR, 
3. Planinsko društvo Prevorje:  283,00 EUR, 
4. PGD Prevorje: 409,00 EUR, 
5. Športno društvo Simpl Ţegar:  247,00 EUR, 
6. Strelsko društvo Bohor Prevorje: 101,00 EUR 

 
 

(11) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljen predlog za dotacije društvom.  

GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
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ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (11) je sprejet. 
 
Predsedujoči nato predlaga, da se člani Sveta KS opredelijo glede izplačila sejnin in 
nagrade. 
 

(12) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje izplačilo sejnin članom Sveta KS za seje in 
nagrado predsedniku KS polletno, po Odloku o delovanju in pristojnostih KS v Občini 
Šentjur. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (12) je sprejet. 
 
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. 
 

(13) 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: 7 
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (13) je sprejet. 

 
 
K 9)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Maček Aleksander – vloga za popravilo cest (obravnava ţe na 2. seji) 
Urejanje, ko bo znan konkretni plan asfaltiranja. 
 
2. Dušič Damjan – vloga za popravilo ceste  
Urejanje, ko bo znan konkretni plan asfaltiranja. 

 
2. Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici – vloga finančno pomoč – aktivnosti 

2019. 
Odobreno 65 EUR. 
 
3. Gračner Zlatko – vloga za gramoz pri domačiji. 
Ni nekategorizirana cesta – odobritev ni moţna. 
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4. Gračner Zlatko – vloga za finančno pomoč pri urejanju ceste (javno dobro) od 
trgovine Jager do kmetijskih zemljišč. 

Za ureditev odvodnjavanja ceste (da ne bo prihajalo do povzročanja škode 
iz zemljišča javno dobro na druga zemljišča) odobreno 150 EUR. 
 
5. Gubenšek Joţe – vloga za finančno pomoč pri ureditvi ceste JP Marof – Zg. 

Krivica. 
Odobreno 100 m3 gramoza – stene, podati mora odstopno izjavo za 
zemljišče. 
 
6. Športno društvo Prevorje – vloga za finančno pomoč pri obnovi igrišča. 
Odobreno 450 EUR. 
 
7. OŠ Slivnica pri Celju – povračilo stroškov uporabe večnamenskega prostora v 

POŠ Prevorje. 
Po obračunu odobreno 190 EUR. 

  
K 10)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči povzame aktualnosti: 

- Potekajo aktivnosti za avtobusno postajališče v Dobju pri Lesičnem, 
- Hidrant v Ţegru – ponudba je pridobljena, čaka se na podrobnosti o 

financiranju,  
- budnica za 1. maj bo na Lopaci, sprejem pripravi Planinsko društvo, za 

pogostitev KS prispeva 100 EUR (prisotni se strinjajo), 
- Šentjurjevo – juho so kuhale četrtne skupnosti, 
- podana je vloga na Pošto za ponovno namestitev poštnega nabiralnika na 

Lopaci, 
- nameščen je prikazovalnik hitrosti, 
- vodovod pri mrliški veţici bo urejen,  
- potekajo pohodi in druge športne aktivnosti. 

 
K 11)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Darja Terţan povpraša kako je z internetom – optiko, v Dobju pri Lesičnem naj bi se 
nekaj ţe delalo.   
Na KS o tem še ni bilo informacije. 

 
K 8) RAZNO 
 
Darja Terţan izpostavi potrebo po popravilu bankin ob drţavni cesti ceste v Dobju pri 
Lesičnem. 
Gre za cesto, ki je v pristojnosti drţave. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 

 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS  
 
                                                                                               Damjan Maček, 

                                 predsednik KS 


