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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 14:00 – 16:00;  DŠ: 75020190;  MŠ: 5020964;  
TRR: 01320-6450849802; 

 
 
 
 

Z A P I S N I K 
10. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  

z dne 16. 11. 2021    
 
 
K1) Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda 
          
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček. 
Pričetek seje ob 18.00 uri, v sejni sobi VO (Večnamenski objekt na Prevorju). 
 
Prisotni: Damjan Maček, Jožko Pacek, David Užmah, Milan Obrez, Darja Teržan in 
Martin Arzenšek, Joško Špoljar. 
Odsotni:. ni 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (7 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  10. 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 9. redne seje, 
3. Seznanitev s ponudbami za storitve gradbenih in ostalih del, 
4. Seznanitev s ponudbami za asfaltiranje nekategoriziranih cest v KS Prevorje, 
5. Seznanitev s ponudbami za nadaljevanje obstoječe JR v Žegru, 
6. Obračun gramoziranja – informacija, 
7. Obračun asfaltiranja – informacija, 
8. Zimska služba 2021 / 2022 (pregled in sprejem izvedbenega programa  

ZS 2021/2022), 
     9.  Obravnava prošenj, 
   10.  Aktualno v občini in KS, 
   11. Pobude in vprašanja svetnikov, 
   12. Razno. 
 
Predsedujoči predlaga da se pod zap. št. 3 predlaga dodatna točka Seznanitev s 
sprejetjem rebalansa KS Prevorje, vse ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo. 
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(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan  in dopolnjen dnevni red 10. redne 
seje Sveta KS Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
K 2)  Pregled zapisnika 9. redne seje 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika. Popravi se tehnična napaka pri priimku 
Mouh, drugih pripomb na zapisnik ni.   
 

(2) SKLEP: Potrdi se zapisnik 9. redne seje Sveta KS Prevorje. 

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

 
K 3) Seznanitev s sprejetjem rebalansa KS Prevorje 
 
Občina Šentjur in s tem tudi vse krajevna skupnosti so zaradi spremenjene dinamike 
prihodkov in odhodkov pripravile rebalans proračuna za leto 2021. Za KS Prevorje 
pomeni, da razpolagamo z večjimi prihodki v višini 9.814,54 € na račun prodaje 
stavbnega zemljišča (Rune) in privarčevanih sredstev na dan 31.12.2020. Rebalans 
proračuna KS je priloga zapisnika 10.R.S., kjer so zaradi povečanja prihodkov razvidni 
tudi povečani odhodki. 
 

(3) SKLEP: Svetniki so seznanjeni s predlogom rebalansa KS Prevorje za leto 2021. 

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

 
K 4)  Seznanitev s ponudbami za storitve gradbenih in ostalih del 
 
KS je pristopila k zbiranju ponudb v točki navedenih storitev. Prispeli so dve ponudbi. 

1. NG Kladnik 19.894,54  € in 
2. VOC Celje 20.801,17 € 

 

(4) SKLEP: Pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, t.j. NG Kladnik. 
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GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7  
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep  je sprejet. 

 
K 5)  Seznanitev s ponudbami za asfaltiranje nekategoriziranih cest v KS 
Prevorje 
 
KS je pristopila k zbiranju ponudb v točki navedenih storitev. Prispeli so dve ponudbi. 

1. CPP 16.278,17  €  in 
2. VOC Celje 13.851,47 € 

 

(5) SKLEP: Pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, t.j. VOC Celje d.o.o.. 

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

 
K 6)  Seznanitev s ponudbami za nadaljevanje obstoječe JR v Žegru 
 
KS je pristopila k zbiranju ponudb v točki navedenih storitev. Prispeli so dve ponudbi. 

1. Edicom d.o.o. 2.979,79  €  in 
2. ARH elektromehanika d.o.o. 3.908,45 € 
 

(6) SKLEP: Naročilo sklenjeno z najugodnejšim ponudnikom, Edicom d.o.o.. 

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

 
K 7)  Obračun gramoziranja – informacija 
 
Predsednik je podal informacijo o izvajanju letnega vzdrževanja JP in nekategoriziranih 
cest. Z izbranim izvajalcem se je izvršilo gramoziranje cestnih odsekov po planu, ki je 
bil potrjen. Tako se je za gramoziranje porabilo 175 m3 gramoza. 
 

 
 
 
 
 

Zap. št.Popis del enota količina

1.

Dobava in prevoz gramoza (stene)

do 15 km m3 6,00

2.

Dobava in prevoz tampona do 15

km m3 169,0
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K 8)  Obračun asfaltiranja – informacija 
 
Asfaltirali so se trije cestni odseki, za katere smo potrdili plan na prejšnji seji. 
Stroškovno predstavljajo ti odseki: 
 

1. Cesta NC R2-423 - Jevšnik  ( dolžine 
174,80 m, povprečne širine 3,00 m ) 4.817,98 € 

2. Cesta NC Pohajač - Kladnik ( dolžine 68,20 
m, povprečne širine 2,85 m ) 1.427,63 € 

3. Cesta NC Maček Anton st. (dolžine 144,50 
m, povprečne širine 3,00) 7.511,11 € 

      

  SKUPAJ € 13.756,72 € 

   + 22 % DDV 3.026,48 € 

  SKUPAJ € 16.783,19 € 

 
K 9)  Zimska služba 2021 / 2022 (pregled in sprejem izvedbenega programa  
ZS 2021/2022 ) 
 
Pripravljen je izvedbeni program zimskega vzdrževanja nekategoriziranih cest, 
dolžina posameznih cestnih odsekov, prednostni razredi in izvajalec zimske službe. 
Izvedbeni program je priloga zapisnika 10 R.S.. 
 

(9) SKLEP: Svet KS sprejme izvedbeni program zimske službe za zimsko sezono 
2021 – 2022. 

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

 
K 10) Obravnava prošenj 
 
-  OŠ Slivnica je na KS naslovila dopis glede ureditve parkirišča nad POŠ Prevorje. 
Parkirišče je neurejeno, težko ga je čistiti, zato predlagajo da se le-to uredi oz. zatravi. 
KS bo odgovorila OŠ Slivnica in v vednost poslala dopis lastniku zemljišča Občini 
Šentjur. KS Prevorje nima zagotovljenih sredstev v proračunu za izvedbo parkirišča, 
se pa strinja, da je ob prireditvah, pogrebih, itd... premalo parkirnih površin.  
Površine je potrebno urediti z zakonskimi in prostorskimi akti ter zagotoviti sredstva v 
proračunu. 
 
11) Aktualno v občini Šentjur in KS Prevorje 
 
Občina 
-predsedujoči je povedal, da je bil na  redni seji občinskega sveta  21.9.2021 sprejet 
rebalans proračuna za leto 2021 in 2022 in nova kategorizacija občinskih cest. 
-izšel je Utrip ob občinskem prazniku Občine Šentjur. 
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KS Prevorje 
- komisija DRSI si je ogledala predlog za izgradnjo AP Ince in dala pozitivno mnenje k 
izgradnji. 
- prodano je zemljišče 554/6 K.O. Lopaca, 71 m2, kupec RUNE Enia d.o.o., vrednost 
kupnine 2.850,00 €. 
- v vasi Cirkovže je bil izvršen pregled ceste za postavitev prometne signalizacije       
( omejitev hitrosti ) s predstavniki DRI. 
- delno je izvedena JR v Žegru, ki bo končana do konca meseca novembra in urejena 
je drenaža na JP Žegar - Gubenšek. 
- na cesti LC Žegar - Hrastje potekajo gradbena dela in bodo končana v prvi polovici 
leta 2022. 
- konec novembra se bo asfaltirala javna pot Marof – Zg. Krivica (iz razpisa 
modernizacij). 
- ureja se dokumentacija za AP Dobje pri Lesičnem. 
- potekajo pogovori glede odkupa nepremičnin za potrebe razširitve in gradnje LC  
Lopaca – TF Lopaca. 
 
K 12)  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
- David Užmah pove, da je na LC Lopaca -Skopečno pri mostu nastal udor in ga je 
potrebno popraviti. Obvesti se vzdrževalca LC. 
- Darjo Teržan zanima kdaj bo izvedba AP Dobje pri Lesičnem.  
 
K 13)  Razno 
 
Po pošti smo dobili pritožbo Anton Maček s.p. glede nepravilnosti pri razpisu izbire 
izvajalca za pokopališko dejavnost na Prevorju. Slednjemu smo odgovorili. 
 
Druge razprave ni, zato predsedujoči Damjan Maček sejo ob 19:15 zaključi. 
 

- Priloga 1 Rebalans proračuna KS Prevorje 2021, 2022 
- Priloga 2 Izvedbeni program zimskega vzdrževanja nekategoriziranih cest za 

zimsko sezono 2021/2022 
 
Zapisnikar: Martin Luskar, tajnik KS  
 
 
 
 
 

Damjan Maček, 
                                predsednik KS 


