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KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE 
Lopaca 10 
3262 PREVORJE 
E – pošta: ks.prevorje@siol.net 
Tel.: 03 – 580 87 24, uradne ure: torek 9:00 – 12:00;  DŠ: 75020190;  MŠ: 5020964;  TRR: 01320-6450849802 

 
 

Z A P I S N I K 
 

8. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 17. 4. 2012  

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

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  8. 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 dodatkov ni bilo, zato 
predlaga glasovanje za 
 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje z vabilom predlagan dnevni red 8. redne seje 
Sveta KS Prevorje. 

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

 
 
K2)  PREGLED ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 7. redne seje. Pri tem pove, da so krajani 
dvignili 300 kg soli za posip poledice, 1750 kg pa je bilo planirano in objavljeno na 
seznamu, tako, da vsi upravičenci niso izkoristili te moţnosti. Nadalje pove, da je 
svečomat na pokopališču ţe postavljen, da upa, da bo gradbeno dovoljenje za 
večnamenski objekt kmalu pridobljeno, da je gradbeno dovoljenje za Stalno 
etnološko zbirko ţe pridobljeno in oddano na razpis, zemljišče od Lupšetovih je 

mailto:ks.prevorje@siol.net


 2 

pridobljeno neodplačno, čaka se na vpis v zemljiško knjigo. KS se bo prijavila v 
odvoz odpadkov v vrečah, menjava zabojnikov za papir z zabojniki za embalaţo na 
ekoloških otokih ni moţna, ker Simbio načrtuje odvoz embalaţe direktno iz 
gospodinjstev. Pove še, da sta se ţe sestala odbora za kulturo in šport, odbor za 
ceste bo obravnaval problematiko kar na tekoči seji, sestati se mora še odbor za 
kmetijstvo. 
Ob tej priliki še pove, da je g. Dolinar na KS ţe podal izjavo s katero KS-u s 1. 
junijem 2012 prepoveduje uporabo in vzdrţevanje (letno in zimsko) nekategorizirane 
ceste Vojsk – Štancer na odseku Vojsk – Dolinar, kar je napovedal ţe na sestanku, 
na katerem sta bila prisotna poleg vpletenih še Konrad Pušnik – Občina Šentjur in 
Boţidar Rezar – medobčinski inšpektor, KS nastopa kot arbiter. Z izjavo bodo 
obveščeni vpleteni, Občina in inšpektor. 
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči predlaga glasovanje za 
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 7. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 14. 2. 2012. 

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

 
 
K 3)  SPREJEM MERIL IN RAZDELILNIKA ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA 
         DRUŠTEV V KS PREVORJE - DOPOLNITEV 
 
Predsedujoči pove, da bi bilo primerno, da se merila, ki so bila obravnavana na 
prejšnji seji dopolnijo in sicer, da se pri 1. točki upošteva tudi vrednost nabavljene 
opreme, doda pa se še novo merilo – Dobljeno priznanje društva (v dopolnjeni verziji 
točka 4), o čemer je bilo govora ţe na prejšnji seji. Predlog dopolnjene verzije so 
člani Sveta KS prejeli v pisni obliki. 
 

(4) SKLEP:  Svet Krajevne skupnosti Prevorje sprejme dopolnjena Merila in 
razdelilnik za sofinanciranje društev v KS Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6  
ZA: 6 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 
 
Ob tej priliki Josip Špoljar povpraša ali je šahistka Nuša Hercog članica Športnega 
društva Prevorje in ali je moţno kakšno stimuliranje glede na to, da je uvrščena na 
svetovno prvenstvo. 
Predsedujoči pojasni, da je članica Športnega društva Prevorje, ki ima registrirano 
tudi šahovsko dejavnost in Šahovskega društva Šentjur. KS lahko tudi kaj stimulira, 
če bo taka odločitev Sveta KS, predlaga, da se zadeva doreče na prihodnji seji v 
maju. 
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K 4)  ZIMSKA SLUŢBA 2011/2012 – OBRAČUN IN IZPLAČILA 
 
Predsedujoči poda poročilo za opravljeno zimsko sluţbo, ki so ga člani Sveta KS 
prejeli tudi v pisni obliki. Izvedeno je bilo 8 pluţenj. Skupni strošek je manjši kot 
preteklo leto.  
 

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

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 
 

 
 
K 5)  PLAN DELA V LETU 2012 
 
K 6)  PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP 
 
K 7)  PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2012 
 
Predsedujoči predstavi Predlog plana za leto 2012, ki so ga člani Sveta KS prejeli v 
pisni obliki. Predvideva se: 
 

- zimsko vzdrţevanje nekategoriziranih cest (NC), profiliranje NC, čiščenje 
jarkov ob NC in JP, 

- razni projekti; PZI (pešpot ), PZI (LC cesta Lopaca-Straška Gorca in JP proti 
POŠ, projektna dokumentacija za preprojektiranje večnamenskega objekta na 
Prevorju,  

- avtobusna postaja Zg. Krivica, 
- vzdrţevanje pokopališča in mrliške veţe, 
- gramoziranje cest (plan po posameznih cestah), 
- asfaltiranje cest,  
- redni stroški delovanja KS – Telefon, vodarina, elektrika, sejnine, nagrada 

predsedniku, dotacije društvom, sredstva za prošnje, internetna stran KS in 
drugo. 

 
Pojasni še, da je bila podana vloga na Občino za dopolnitev seznama NC, saj jih je 
sedaj več, kot pa je bilo popisano v letu 2004, kar pa za leto 2012 še ne bo prineslo 
spremembe pri prihodkih. Za ureditev pešpoti se predvideva vključitev v razpis za 
obnovo vaških jeder. Za avtobusno postajo v Zg. Krivici bo potrebno pridobiti mnenje 
in soglasje DRSC-ja. Za projekte so ostala še sredstva iz preteklega leta. Za 
avtobusno postajališče v Sp. Košnici se išče moţnost izvedbe s plačilom v treh letih. 
Izvedba je nujna, bilo je tudi ţe stroškov za projektno dokumentacijo. Predvideti je 
potrebno tudi nekaj sredstev za ureditev ceste do Turnškove v Straški Gorci, kjer se 
pričakuje sofinanciranje Občine in krajanke. 
Sredstev za asfaltiranje je predvideno za 150 - 200 m cest. 
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V nadaljevanju je potekala razprava o izbiri ceste za asfaltiranje. V igri sta VS Ţegar 
in VS Košnica. Predsednika VS podata svoje argumente. 
V razpravi je prišlo do ugotovitve, da je smiselno asfaltirati le eno cesto. Prišlo je do 
dogovora, da se v letu 2012 asfaltira 150 – 200 m NC v Ţegru (NC R2 423 – 
Magdalenc-Tomplak) in izvede avtobusno postajališče v Sp. Košnici, v letu 2013 se 
prijavi na razpis Občine JP v Košnici, asfaltiranje NC v Košnici pa pride na vrsto v 
letu 2014. V bliţnji prihodnosti se upa tudi na modernizacijo LC Ţegar Hrastje s 
financiranjem Občine. 
 

(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan dela KS za leto 2012. 

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

(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan gramoziranja KS za leto 2012. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet. 
 
Gramoziranje se izvede do 31. 8. 2012 (ni smiselno hiteti zaradi morebitnega 
neurja v poletnih mesecih). 
 

(8) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan asfaltiranja KS za leto 2012 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (8) je sprejet. 
 
Izpostavljeno je še, da je potrebno pred asfaltiranjem pridobiti odstopne izjave 
lastnikov zemljišč. 
 

 
 
K 8)  ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŢEVALNIH IN GRADBENIH 
         DEL 
 
Na povabilo z specifikacijo posameznih del sta prispeli dve ponudbi in sicer: 
 
Nizke gradnje Anton Kladnik s.p.: vrednost z ddv: 422,76 EUR, 
in 
VOC Celje d.d.: vrednost z ddv: 674,62 EUR. 
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Ugodnejši je ponudnik Nizke gradnje Anton Kladnik s.p. 
 

(9) SKLEP: Svet KS Prevorje izbere za izvajalca storitev vzdrţevalnih in gradbenih 
del ponudnika »Nizke gradnje Anton Kladnik s.p.« 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 6 
ZA: 6  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (9) je sprejet. 
 

 
 
K 9)  ODPIRANJE PONUDB ZA AP SP. KOŠNICA 
 
Na povabilo z specifikacijo posameznih del sta prispeli dve ponudbi in sicer: 
 
Nizke gradnje Anton Kladnik s.p.: vrednost z ddv: 16.642,50 EUR, 
in 
VOC Celje d.d.: vrednost z ddv: 15.716,60 EUR. 
 
 
Dogovorjeno je, da se z obema ponudnikoma izvede še pogajanje do naslednje 
seje. 
 

 
 
K 10)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Anton Dušič – vloga za sofinanciranje sanacije asfalta. 
Potreben ogled in izmere. 

 
2. Vaška skupnost Košnica – ugovor na odgovor iz prejšnje seje. 

Problematika je bila obravnavana in rešena pri obravnavi plana za leto 2012. 
 
3. Planinsko društvo Prevorje – vloga za finančno pomoč – Guzajev pohod. 

Odobreno 200 EUR. 
 
4. Kulturno društvo Prevorje – vloga za finančno pomoč - refundacijo računa za 

cvetje – Materinski dan – 29,85 EUR. 
Odobreno. 

 
5. OZ PMS Šentjur – vloga za finančno pomoč – dobrodelni koncert. 

Ni predvidenih sredstev. 
 

6. Skale Martin, Košnica – vloga za asfaltiranje. 
Predvidoma v letu 2014 (če še interesent). 
 

7. Kladnik Franc, Kladnik Ladislav, Košnica – vloga za asfaltiranje. 
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Predvidoma v letu 2014 (če še interesenta). 
 

8. Marcen Martin, Krivica – vloga za gramoz. 
Odobreno 5 m3 stene s prevozom ob rednem gramoziranju. 
 

9. Rezec Franc, Plahuta Ivan, Straška Gorca – vloga za gramoz – po sanaciji 
plazu. 

Odobreno 5 m3 stene s prevozom pri rednem gramoziranju. 
 

 
 
  K 11)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči pove, da bo 1. maja budnica Pihalnega orkestra Šentjur in sicer V 
Ţegru pri Gostišču Obrez ob 6.25 uri in pozove na udeleţbo. 
Dogovorjeno je, da KS financira pogostitev članov Pihalnega orkestra do 
zneska 100 EUR v Gostišču Obrez. 
 
Nadalje pove, da se je KS prijavila na razpis za kulturo s projektom Zbiranje in 
priprava gradiv za etnološko zbirko na Prevorju . Skupna vrednost je 3.200 EUR. 
Sredstva bo refundirala Občina Šentjur. ŠD Prevorje se je prijavilo na razpis 
Fundacije za šport – košarkarsko igrišče. V glasilu Občine – Utrip-u je tudi prispevek 
KS Prevorje. Napove dogajanje na bliţnjem Šentjurjevem, kjer bo med drugim tudi 
kuhanje kisle juhe – gasilska društva in GZ, Majda Rezec pa pove, da bodo nastopali 
tudi Ljudski pevci s Prevorja  – podoknica. 
 

 
K 12)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Ni razprave. 
 

 
K 11)  RAZNO 
 
Predsedujoči predlaga, da bi se prihodnje seje pričele ob 20. uri. in pove, da se je 
akcije Očistimo Slovenijo v KS Prevorje udeleţilo pribliţno 3 % krajanov. 
Franc Terţan še pove, da se je v Dobjem pri Lesičnem naselila nova druţina iz 
Anglije. 
Novi krajani so tudi v Krivici - iz Avstralije. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček zaključi sejo ob 22.30 uri. 
 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


