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

ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE
z dne 31. 5. 2011
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 svetniki/svetnica Sveta KS: Damjan Maček, Franci Pacek, Majda Rezec,
Franc Terţan, Bojan Planko, 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: 5. 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 5. redne seje
Sveta KS Prevorje.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet.

K2) PREGLED ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 4. redne seje. Glede čistilne akcije pove,
da je bilo odobreno samo 15 m3, tako, da so bili kontejnerji postavljeni samo pri črnih
odlagališčih v Ţegru pri Magdalencu oziroma Šketu in na Lopaci pri Vodeb Idi in še
en kontejner naprej ob cesti proti Dobjem. Vsi kontejnerji so bili napolnjeni.
Nabavljeno je nekaj opreme za mrliško veţo, dela se na sanaciji ploščadi pred
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večnamenskim prostorom v POŠ. Glede cestnih ovir v Košnici še ni podpisov
krajanov. Pripomb k zapisniku ni bilo, zato predlaga v glasovanje naslednji
(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 4. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 12. 4. 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet.

K 3) ODPIRANJE PONUDB ZA GRAMOZIRANJE
Na povabilo sta prispeli dve ponudbi – Nizke gradnje Anton Kladnik s.p. in VOC
Celje. Anton Maček s.p. ponudbe ni oddal.
Cene:
1. Anton Kladnik s.p. : 5,24 € / m3 + DDV.
2. VOC Celje d.d.: 6,70 € / m3 + DDV.
Cenejši je ponudnik Anton Kladnik s.p.

(4) SKLEP: Nizke gradnje Anton Kladnik s.p. je izbran za izvajalca gramoziranja
cest v KS Prevorje za leto 2011.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet.
Pripravi se ustrezna pogodba, rok za izvedbo po sprejetem seznamu gramoziranja je
15. 6. do 31. 8. 2011. Moţne so razne kombinacije v okviru osnovne vrednosti –
gramoz »stena« s prevozom.

K 4) ODPIRANJE PONUDB ZA ASFALTIRANJE
Na povabilo za asfaltiranje cest Amon-vikendi (210 m) in Magdalenc-Tomlak (329 m
– sklop 1 in 281 m – sklop 2) so prispele tri ponudbe.
1. Koroške gradnje d.o.o.: 40.269,00 € z DDV (14,50 €/m2 + DDV).
2. VOC Celje d.d.: 38.161,97 € z DDV (13,74 €/m2 + DDV).
3. CMC d.d.: 38.610,48 € z DDV (13,90 €/m2 + DDV).
IZBIRA
Merilo je cena na enoto (€/m2).
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Najniţjo ceno na enoto ima VOC Celje d.d.
(5) SKLEP: Za asfaltiranje cest je izbran ponudnik VOC Celje d.d.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet.
S krajani se še ugotovi katera cesta se bo asfaltirala (pripravljenost krajanov za
sofinanciranje asfaltiranja in pripravo podlage), nakar se sklene ustrezna pogodba z
izvajalcem za izbrano cesto. Znesek proračunske postavke za asfaltiranje je
predvideni v planu del KS Prevorje za leto 2011.
Prijava ceste za asfaltiranje na predviden Razpis Občine
Predsedujoči Damjan Maček predlaga:
Glede na ţe določen vrstni red vaških skupnostih je najprej predvidena cesta JP
Dobje – Straška Gorca. Po objavljenem Razpisu in znanih pogojih (maksimalni
izkoristek glede na dane pogoje) bo potrebno ugotoviti pripravljenost krajanov za
sofinanciranje. Tako se prijavi cesto po vrstnem redu, v predvideni dolţini in širini ter
ustrezni izvedbi asfalta, za kar se v naprej soglasno sprejme ustrezne sklepe (po
praksi iz prejšnjega razpisa – izbira ceste, dolţina in širina ter izvedba asfalta),
potrebne za prijavo.
Za asfaltiranje se izbere oziroma predlaga ponudnik z najniţjo ceno na enoto.
(6) SKLEP: Prijava na predvideni Razpis Občine Šentjur za sofinanciranje
asfaltiranja cest se izvede po predlaganem načinu.
GLASOVANJE
Prisotnost: 7
ZA: 7
PROTI: 0
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet.

K 5) OBRAVNAVA PROŠENJ
1. Damjan Dušič, Krivica 14 – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 s prevozom pri rednem gramoziranju.
2. Josip Špoljar, Košnica – vloga za gramoz.
Odobreno 5 m3 s prevozom pri rednem gramoziranju.
3. Ţlof Marjan, Lopaca17– vloga za gramoz.
Odobreno 5m3 s prevozom pri rednem gramoziranju.
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4. Ţolger Joţefa – vloga za asfaliranje.
Obravnavati pri planu za leto 2013.
5. Gubenšek Rafko, Ţegar 40 – vloga za čiščenje jarka ob cesti Ţegar – Kote in
popravilo asfalta.
Za letos ni v planu in ni sredstev na razpolago. Predvideti za leto 2012.
Svetniki naj do naslednje seje ugotovijo potrebe na svojih območjih, da se
predvidi za plan za leto 2012.
6. Bevc Ivan, Krivica – vloga za popravilo ceste (plaz).
Cesta je prevozna, napoten je k županu.
K 6) AKTUALNO V OBČINI IN KS
Predsedujoči poda nekaj informacij. Občinski proračun je ţe sprejet. Delajo se
projekti za Etnološko zbirko o Guzaju v POŠ, kar je potrjeno na Občini. Potekajo
aktivnosti za prestavitev LC na Lopaci. V glavnem ima Občina posluh za projekte KS,
upa, da bo večina realiziranih do leta 2014. Za večje zneska javnega naročanja bo
potrebna odobritev ţupana. Na Občini se je zaposlil Sandi Potočnik kot vodja
oddelka za splošne in pravne zadeve. Spremembe bodo pri tajnikih KS zaradi
odhoda v pokoj tajnika Alojza Arliča.
Potekajo aktivnosti za ureditev ozvočenja pri MV in na pokopališču.
Kot je bilo ţe predlagano se bo za priznanje Občine predlagalo bivšega predsednika
KS - Miroslava Pajeka.
Za 25. junij je predviden turnir v nogometu.
Naslednja seja bo predvidoma v septembru ali oktobru 2011.

K 7) RAZNO
Bojan Planko še pove, da Športno društvo Simpl – Ţegar organizira 8. julija izlet v
Gardaland – vabljeni.
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi ob 22. uri.

Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS
Damjan Maček,
predsednik KS
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