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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 

13. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 22. 6. 2017     

 
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 Teržan, Majda Rezec in Martin Arzenšek.  
Odsotni: Bojan Planko in Joško Pacek, ki sta se opravičila.  
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (4 od 6) 
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:  
 

1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda, 
2. Pregled zapisnika 12. redne seje, 
3. Odpiranje ponudb za storitve vzdrževalnih in gradbenih del, 
4. Odpiranje ponudb za asfaltiranje, 
5. Obravnava prošenj, 
6.  Aktualno v občini in KS, 
7.  Pobude in vprašanja svetnikov KS, 
8.  Razno. 

 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 13. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 4 
ZA: 4   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
K 2)  PREGLED ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE  
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Med drugim pove: glede plačila zimske 
službe je urejeno, kritina na mrliški veži bo zamenjana v kratkem, uradnega odgovora 
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JKP glede vodovoda v mrliški veži še ni – možna varianta je nabava hidropaka in 
rezervoarja, OKP Kozje še proučuje možnosti vodovoda v Dobju pri Lesičnem, 
soglasje za brezplačen prenos zemljišča za AP v Dobju pri Lesičnem s strani Lahove 
je podpisano – sledi še posnetek za projektno dokumentacijo drugo leto, realizacija 
predvidoma v 2019 – 2020. 
Pripomb na zapisnik ni bilo.   
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 12. redne seje Sveta KS Prevorje, z dne 23. 5. 2017. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 4 
ZA: 4   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
K 3)  ODPIRANJE PONUDB ZA STORITVE VZDRŽEVALNIH IN GRADBENIH DEL 
 
Na povabilo s popisom del sta prispeli dve ponudbi in sicer: 
 
1. VOC Celje, d.d.: 576,35 EUR z ddv 
2. NG Kladnik Anton s.p.: 412,36 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 
2017, izdobavljeni material se obračuna po nabavnih cenah. Rok gramoziranja je 
predvidoma do 30. septembra oziroma po dogovoru. 
 

 (4) SKLEP: Za storitve vzdrževalnih in gradbenih del v KS Prevorje je za leto 2017 
izbran NG Kladnik Anton s.p. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 4 
ZA: 4   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4) ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE 
 
Predsedujoči pove, da je bil v skladu z vrstnim redom vaških skupnosti, v kontaktu s 
krajani glede pripravljenosti priprave podlage za asfaltiranje cest. Za cesti v Cirkužah 
in Movh v Straški Gorci ni bilo pripravljenosti. Glede na to, predlaga sanacijo in 
modernizacijo odseka na javni poti Košnica – Hrastje v dolžini približno 207 m in 
manjša dela na javni poti Zg. Košnica – Pogorevce (sanacijo posedka in asfaltiranje 
pri RC), s čimer se prisotni strinjajo, ravno tako krajani za pripravo podlage.  
 
Na povabilo so prispele tri ponudbe. Ob odpiranju se ugotovi: 
 

1. Ponudba Pomgrad: znesek 9.831,18 EUR z ddv. 
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2. Ponudba VOC Celje: znesek 8.786,82 EUR z ddv. 
3. Ponudba CGP Novo mesto: znesek 10.039,66 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, 
okvirni rok je avgust – september 2017. Ker gre za javni poti, sofinanciranje 
asfaltiranja ni predvideno. 
 

(5) SKLEP: Za asfaltiranje cest v KS Prevorje je za leto 2017 izbran ponudnik VOC, 
Celje, d.d. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 4 
ZA: 4  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 

 
 
K 5)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. Društvo upokojencev Šentjur – vloga za finančno pomoč – aktivnosti v 2017 
Odobreno 25 EUR. 
 

 
 

 
 
K 6)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči povzame aktualnosti: 

 
- otvoritev cest in AP je uspela, udeležba je bila dobra, ob tej priliki se zahvali 

Majdi Rezec za vodenje prireditve, 
- prispeli so sklepi župana za finančno pomoč pri modernizaciji cest iz razpisa – 

za pripravo podlage (JP Lopaca – Štukelj – 2.235 EUR, NC Polšak – Novak – 
Potočnik – 1.180 EUR) 

- naslednja seja Občinskega sveta je predvidena za 11. julij, 
- PGD ureja nadgradnjo AC, predvidena je dobrodelna likovna kolonija, 
- opravljen bo pregled dimnikov v VO, gasilniki so bili že pregledani, 
- predvidena je organizacija astronomske noči,  
- potekala je prireditev ob 20-letnici KD Prevorje, 
- ŠD Prevorje za soboto planira nogometni turnir, 
- ob zaključku šolskega leta je predvidena donacija za učence – sladoled, kot v 

preteklosti, 
- potekalo je gasilsko tekmovanje, mladinke so bile tretje, tudi drugi uspešni, 
- jutri, 23. junija, bo otvoritev pešpoti in proslava ob dnevu državnosti v 

Šentjurju, 1. julija pa še otvoritev prenovljene lokalne ceste na Kalobju, 
- predvidena je prireditev »Dobjanska noč«. 
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K 8)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS 
 
Darjo Teržan zanima, kdaj bo vnesena na seznam nekategorizirana cesta R682 – 
Dobje pri Lesičnem 8b.  
Predsedujoči pojasni, da je bil podan predlog na Občino, ko bo predvideno 
dopolnjevanje seznama na ravni Občine (Odlok), bo opravljena izmera oziroma po 
potrebi odmera. 
 
 
   
K 10) RAZNO 
 
Glede nevključenosti nekaterih gospodinjstev v odvoz odpadkov je Svet KS mnenja, 
da naj zadevo uredi Občina po svojih pristojnostih. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 

 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS  
 
                                                                                               Damjan Maček, 

                                 predsednik KS 


