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Ob prazniku KS Blagovna priznanja, pohod 

in odprtje

KS Blagovna je v začetku septembra zažive-
la v znamenju praznika krajevne skupnosti. 
Krajani so se najprej zbrali v športnem parku 
pri šoli, kjer je bilo odprtje novega večnamen-
skega igrišča, sledil pa je pohod po krajevni 
skupnosti do bolnice Zima, kjer je sledila po-
delitev priznanj KS. 

Za skrbno opravljanje šolskega dela in aktiv-
no sodelovanje v različnih obšolskih dejavno-
stih so priznanja prejeli Maša Leskovar, Jani 

Pavlič, Enja Ocvirk, Maja Kovačić in Maja 

Polak. Priznanji KS Blagovna v letu 2012 sta 
prejela Viktor Jager za posebno prizadevanje 
in sofinanciranje prenovitve ceste proti Parke-
tarstvu Jager ter Edvard Vodeb za prizadev-
no delo v Turističnem društvu Blagovna. 

KS PREVORJE

KS Prevorje, ki združuje šest vasi in šteje blizu 
750 prebivalcev, je bila v prvih osmih mesecih 
zelo aktivna. To dokazuje realizacija 70 % pro-
računskih sredstev v prvem polletju. Sicer pa 
se skupno razpolaga s cca 40.500 evri, od tega 
dobrih 35.500 evrov proračunskih sredstev 
Občine Šentjur. 

Dela in načrtov na Prevorju ne zmanjka

Aktivnosti so potekale v smeri pridobivanja 
projektov PZI, in sicer za objekte komunalne 
infrastrukture, kot sta pešpot in cesta proti 
podružnični šoli, ter projekta Prostovoljnega 
gasilskega društva Prevorje za večnamemski 
objekt z zunanjo ureditvijo, projekta IDZ za 
ureditev avtobusne postaje v Prevorski vasi, 
za kar mora po preučitvi izdati soglasje Direk-
cija RS za ceste. 

V skladu s planom je KS izvedla modernizacijo 
oz. asfalterska dela na nekategorizirani cesti 
Magdalenc–Tompkal v dolžini 200 metrov. 
Istočasno je bilo izvedeno krpanje z asfaltom 
na nekategorizirani cesti Dušič v Krivici. Ome-
njena dela so ovrednotena na višini 10.500 
evrov. Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na 
pokopališču in gramoznih voziščih. V skladu z 
Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu 
Občine Šentjur se urejajo najemne pogodbe 
prostora za grobove. Svet KS je na eni od svo-
jih rednih sej sprejel merila za sofinanciranje 
delovanja sedmih društev v KS Prevorje in na 
tej osnovi razdelili sredstva. Aktivnosti tečejo 
tudi na področju pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za prestavitev lokalne ceste Lopa-
ca–Straška Gorca na odseku Lopaca–trans-
formator, kjer je KS pomagala pri ureditvi 
zemljišč. Trud je vložen tudi v pridobivanje ze-
mljišč za del javne poti Lopaca–Bovha–Hrastje 
in zemljišč za ureditev pešpoti proti prevorski 
šoli. Zahvala gre vsem lastnikom zemljišč za 

korektno sodelovanje in pomoč.
Problematika, ki dobesedno že vrstno let dvi-
guje prah, je še na državni makadamski cesti 
Lesično–Planina, skozi Dobje pri Lesičnem in 
Cirkovže, za modernizacijo pa se prizadeva 
skupaj z županom. 

Evropska pipa ostala zaprta

V planu je še ureditev avtobusnega postaja-
lišča v Spodnji Košnici, do zadnjega oktobra, 
pri čemer se še z izvajalcem del urejajo dolo-
čeni postopki. Posebej velja omeniti, da je v 
postopku pridobitev gradbenega dovoljenja 
za večnamenski objekt z zunanjo ureditvijo, 
ki ga vodi občina in je potreben za prijavo na 
razpis evropskih skladov za razvoj podeželja. 
Prav tako je potrebno s strani občine pristopiti 
k pridobitvi gradbenega dovoljenja prestavi-
tve lokalne ceste Lopaca–Straška Gorca na 
odseku Lopaca–TF, saj so zemljišča pridoblje-

na. Za ureditev stalne etnološke zbirke v kle-
tnih prostorih POŠ Prevorje je že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V teku je tudi izdelava 
PZI, ki bo končana do konca leta 2012. 

Občina Šentjur je v februarju 2012 prijavila 
na razpis iz evropskih skladov dva projekta 
in sicer ureditev komunalne infrastrukture na 
Lopaci – pločnik, prehod za pešce čez državno 
cesto, pešpot proti POŠ, ureditev javne razsve-
tljave (pred kratkim so bili znani podatki iz raz-
pisa – žal se ta projekt ni uvrstil med dobitnike 
sredstev) in ureditev stalne etnološke zbirke 
na Prevorju v kletnih prostorih POŠ Prevorje. 

Na naslednji seji Sveta KS Prevorje se bomo 
seznanili s trenutnim stanjem in dogodki ter 
pripravami na zimsko službo 2012/2013. V pri-
pravi pa je tudi gradivo za spletno aplikacijo 
krajevne skupnosti. 

Dobitniki priznanj s podžupanom Robertom Polnarjem in predsednikom KS Blagovna Anžetom Rezarjem

Obnova cest v osrčju Kozjanskega je zaradi terena še posebej zahtevna
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Do ciljev z dialogom in sodelovanjem

Konec leta smo že na polovici mandata in bo 
potrebno počasi razmišljati o programskih 
smernicah za obdobje 2015–2018, istočasno 
pa tudi o pripravi proračuna Občine Šentjur za 
leti 2013 in 2014, pri čemer se moramo vklju-
čiti z vso odločnostjo in energijo.

Sodelovanje KS s krajani in društvi je dobro. 
Pri vsem se je vedno potrebno pogovarjati o 
razpoložljivih sredstvih. Časi so težki in krajani 
se vedno bolj obračajo na določene institucije 
za raznovrstne pomoči, ki niso v pristojnosti 
lokalne skupnosti, in KS jim lahko pomaga le 
z nasveti in napotki. S strpnostjo in umirjeno-
stjo se da premagovati mnoge težave in tego-
be. Tudi z občino je sodelovanje korektno in 
dobro. Z županom mag. Markom Diacijem in 
njegovimi uslužbenci smo v stalnem stiku in 
v večini primerov se strinjamo in podpiramo 
njihovo strategijo in zastavljene cilje. V dolo-
čenih primerih imamo različna mišljenja, kar 
je povsem razumljivo in življenjsko, vendar 
še tista skušamo rešiti z dialogom. Upam, da 
bomo tako sodelovali še naprej in drug dru-
gemu pomagali. 

Imamo vizijo, cilj, znanje in izkušnje, potrebna 
so nam samo še dodatna sredstva. 

Damjan Maček,
predsednik Sveta KS

Guzaj poleti ni počival

Poleti se je zaključil projekt Večjezični infor-
mativno-turistični portal o Guzaju. Portal je. 
namenjen predstavitvi Guzajevih vsebin, iz-
obraževalno-informativnih dejavnosti in turi-
stične ponudbe na južnem delu Občine Šen-
tjur in Občine Dobje širši javnosti, slovenski 
in tuji; kot tudi iskanju in posredovanju infor-
macij, povezovanju in brezplačni predstavitvi 
lokalnih turističnih ponudnikov in njihovih tu-

»Fuzbal smo špilal« … na Prevorju

Športna zveza Šentjur je organizirala turnir 
v malem nogometu za pokal Občine Šen-
tjur. Izvedlo ga je Športno društvo Prevorje, 
in sicer 30. septembra. Turnir se je odigral v 
Športnem centru Prevorje, pred tem pa je bila 
odigrana še tekma med ekipo Občine Šentjur 
pod vodstvom župana mag. Marka Diacija in 
ekipo KS Prevorje pod vodstvom predsednika 
Damjana Mačka. Ekipi sta bili enakovredni 
in zmagovalca ni bilo. Na turnirju je zmagala 
ekipa Kmečki glas iz Prevorja, drugo mesto je 
osvojila ekipa iz Lesičnega in tretje mesto eki-
pa Panterji s Prevorja. Ekipe so prejele pokale 
in denarne nagrade. 

rističnih produktov na območju Kozjanskega. 
Uporabniki portala lahko aktivno sooblikujejo 
diskusijske skupine na forumu in prispevajo 
tudi k vsebinam na drugih spletnih mestih. 

Ob zaključku projekta so na Prevorju pripravili 
novinarsko konferenco, nato pa brezplačno 
celodnevno izobraževalno delavnico za Spo-
znajmo razbojnika Guzaja, ki se je odvijala v 
angleškem in slovenskem jeziku. 

KS KALOBJE

V KS Kalobje so se v zadnjih mesecih vrstile 
predvsem odprtje prenovljenih cestnih odse-
kov, v katera je bilo vloženih veliko sredstev 
iz proračuna krajevne skupnosti. Na podlagi 
razpisa občine so obnavljali javno pot Jazbin 
vrh–Osredek–Podlešje. 

Veliko dela s cestno infrastrukturo

Tako so v soboto, 2. junija, z rezom traku žu-
pan mag. Marko Diaci, predsednik KS Slivni-
ca pri Celju Vladimir Artnak, predsednik KS 
Kalobje Zdravko Hribernik in domačin Janko 
Guček slavnostno odprli modernizirano javno 
pot Vezovje–Trno. 400 metrov dolg odsek jav-
ne poti so sicer uredili že v lanskem letu. 2,7 
metrov širok odsek so v večini financirali kra-
jani KS Slivnica pri Celju in KS Kalobje, in sicer 
v višini 12.000 evrov, KS Slivnica je prispevala 
3.900, Občina Šentjur pa 2.100 evrov. Krajani 
so v celoti financirali pripravo podlage in del 
asfaltiranja, razliko asfaltiranja pa sta pokrili 
krajevna skupnost in občina. 

7. julija so na Kalobju pripravili odprtje obno-
vljenega odseka ceste Kalobje–Trno–Trebeže. 
250 metrov dolg odsek je bil obnovljen v je-
senskem času 2011. Na tem delu ceste je bil 
saniran tudi plaz – sanacijo je financirala Ob-
čina Šentjur. Tako je bila ta investicija izvede-
na ob skupni finančni konstrukciji krajanov, 
krajevne skupnosti in občine. Krajani so zbrali 
4.130 evrov ter opravili različna dela, KS Kalo-
bje je prispevala 12.792 evrov, Občina Šentjur 
pa 1.250 evrov. Omenjeni del zaselka je dobil 
ime Kostanjeva ulica. Ob odprtju obnovljene-
ga odseka ceste so pripravili gasilske vaje ga-
silk – veterank.

Naslednje odprtje pa je sledila že čez teden 
dni in sicer že v lanskem poletju asfaltiranega 
odseka na cesti Kostrivnica–Bukovšek v dol-
žini 368 metrov. Krajani so pred asfaltiranje 
financirali podlago v vrednosti 10.000 evrov, 
za ureditev ceste je KS Kalobje prispevala 
7.986,83 evra, Občina Šentjur pa 1.750 evrov. 
Asfaltiranje je izvedlo podjetje Asfalt Kovač,  
d. o. o., podlago je pripravil Anton Kladnik, s. p. 

»Guzaj, prisegam...« 


