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INFRASTRUKTURA

Na Prevorju pod novo streho gasilci, krajevna skupnost in domača društva
Prevorjani so  ponosni na novo pridobitev, večnamenski objekt, ki je bil zgrajen v le letu  dni, otvoritev pa je bila v soboto, 17. oktobra. Ob 
novem objektu, ki je zrasel s pomočjo evropskih sredstev iz sklada za regionalni razvoj, so se zbrali številni domačini, slovesno so dogodek 
obeležili tudi gasilci Gasilske zveze Šentjur ter domačega PGD.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeri-
tve: Regionalni razvojni programi.«

PROJEKT OBČINE
ŠENTJUR

GRADIMO ZA VAS

Trak so slavnostno prerezali župan mag. 
Marko Diaci, generalni direktor Direktorata 
za regionalni razvoj na  gospodarskem mini-
strstvu Marko Drofenik in predsednik sveta 
KS Prevorje Damjan Maček. Novo pridobitev 
je blagoslovil slivniški župnik Marko Šraml, v 
programu pa so nastopili učenci POŠ Prevorje, 
citrarka Jasmina Levičar in sopranistka Marti-
na Zapušek ter Ljudski pevci s Prevorja.

Z izgradnjo večnamenskega objekta na Pre-
vorju je urejenih 458 m2 prostorov, od tega 
sta dve tretjini objekta namenjeni za kultur-
ne dejavnosti (prostor za razstavo, dvorana, 
vadbeni prostori za posamezne sekcije, pod-

porna infrastruktura – garderobe, sanitarije, 
informacijska pisarna), približno tretjina pa je 
namenjena prostorom za društva in krajevno 
skupnost. Izgradnja je stala 680 tisoč evrov, 
pri čemer je Občina Šentjur 85 odstotkov 
vrednosti investicije zagotovila iz sofinan-
cerskih sredstev Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Osnovni namen investicije je z 
izgradnjo novega večnamenskega objekta na 
Prevorju zagotoviti ustrezne prostore, name-
njene kulturnim, družabnim, gospodarskim 
in zabavnim prireditvam. Objekt je namenjen 
kulturnim prireditvam, izobraževanju in med-
generacijskemu druženju vseh krajanov. Naj 
jim dolgo služi.

Rez traku je bil na Prevorju še posebej slovesen, saj so na objekt in prostore dolgo čakali. Škarje pa so romale v roke mlade generacije, ki bo nekoč imela tudi škarje 
in platno usode, razvoja in prihodnosti naših domačih krajev. Objekt je izjemno funkcionalen in prostoren.

Nakup parcele v strateško umeščeni Industrijski coni Šentjur – jug 2 z vso pripadajočo infrastrukturo
je investicija v vašo poslovno prihodnost. 

INDUSTRIJSKA CONA ŠENTJUR - JUG 2
Občina Šentjur je v industrijski coni uredila dobrih 5 hektarjev komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, namenjenih za gradnjo gospodarskih 

in poslovnih objekto (zemljišča v prodaji so na karti označena z modro barvo).

Več informacij: Konrad Pušnik, tel. št.: 03 747 13 34, konrad.pusnik@sentjur.si

oprema: fekalna in meteorna kanalizacija, vodovodno 
omrežje, javna razsvetljava ter kabelska kanalizacija 
za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje
novozgrajeno cestno omrežje v skupni dolžini 1.200 
metrov
dobre prometne povezave z lego ob regionalni cesti 
Celje-Rogaška Slatina, neposredno ob železniški 
progi in blizu izvoza na avtocesto 
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KRAJEVNI UTRIP

Ks PREvORJE
Poletni čas izkoristili za dela na cestah

V Krajevni skupnosti Prevorje smo glavnino 
investicij načrtovali za poletne in jesenske 
mesece. 

Uredili oziroma posodobili smo dostop do 
mrliške veže na pokopališču Prevorje in izve-
dli redno letno gramoziranje nekategorizi-
ranih cest in javnih poti. Pričeli smo tudi že z 
asfaltiranjem cest. Na Lopaci je bilo asfaltira-
nih in saniranih 30 m nekategorizirane ceste – 
odcep Maček Aleksander ob večnamenskem 
objektu na Prevorju. V Žegru pa je bilo ob 
sofinanciranju oziroma sodelovanju krajanov 
asfaltirano 110 m nekategorizirane ceste Už-
mah–Zalokar in pokrpan del javne poti Že-
gar–Gubenšek, v delu, kjer je bil saniran plaz, 
ravno tako v Krivici–odcep Arzenšek. 

Na razpis občine za sanacijo in modernizacijo 
občinskih cest smo prijavili tri ceste in sicer: 
odsek na JP Straška Gorca–Prevorska vas, ki je 
že asfaltiran, odsek JP Zg. Košnica–Pogorevce, 
ki je v pripravi,  in odsek na JP Dobje–Straška 
Gorca, ki je predviden za asfaltiranje v letu 
2016. Po ustaljeni praksi krajani ob pomoči KS 
pripravijo podlago cest za asfaltiranje. 

Končno dom za prevorsko KS, društva in 
gasilce

V oktobru se pričenja izgradnja avtobusnega 
postajališča na regionalni cesti v Prevorski 
vasi, ki je sedaj neprimerno, dokončanje pa bo 
v letu 2016. Za večje investicije nam je odo-
brena tudi dodatna finančna pomoč Občine 
Šentjur. 

Največja pridobitev za krajevno skupnost je 
dokončanje izgradnje večnamenskega objek-
ta z zunanjo ureditvijo na Prevorju. Poleg stav-
be, v kateri so prostori namenjeni za KS, PGD 
in tudi druga društva, predvsem za izvajanje 

kulturnih dejavnosti, je urejena tudi okolica 
s parkirnimi prostori, pločniki, prehodom za 
pešce, avtobusnima postajališčema in čistil-
no napravo še za nekatere sosednje objekte. 
Otvoritev je bila 17. oktobra 2015, na prire-
ditvi pa so nastopili citrarka Jasmina Levičar, 
Martina Zapušek, učenci POŠ Prevorje ter 
Ljudski pevci s Prevorja. 

Tudi na družbenem in športnem področju se 
je marsikaj dogajalo. V sodelovanju s krajani 
in Pihalnim orkestrom Šentjur smo organizi-
rali budnico za 1. maj v Krivici, aktivna so bila 
društva, ki jim  KS pripomore tudi s sredstvi za 
redno delovanje in posebne aktivnosti.

Damjan Maček, 
predsednik sveta KS

Gasilci PGD Prevorje se veselijo dobrih uvr-
stitev in selitve

Gasilci PGD Prevorje smo bili v obdobju od po-
mladi do sedaj zelo aktivni. Med drugim smo 
se udeležili gasilske vaje, ki jo je izvedla GZ 
Šentjur. Občinskega gasilskega tekmovanja 

smo se udeležili s štirimi ekipami, pri čemer 
so naše pionirke dosegle 2. mesto, prav tako 
so bile druge tudi na tekmovanju v Radečah 
in tretje na Sv. Štefanu. V mesecu septembru 
smo se s tremi pionirskimi ekipami udeležili 
tekmovanja v orientaciji in osvojili dva pokala

Ves čas smo tudi skrbeli, da je vsa gasilska 
oprema v brezhibnem stanju, v zadnjem ob-
dobju pa so potekale intenzivne priprave na 
selitev v svoje prostore, ki jih bomo pridobil 
v novem večnamenskem prostoru na Prevor-
ju. V oktobru sicer načrtujemo tudi izvedbo 
društvene vaje ob mesecu požarne varnosti in 
dan odprtih vrat za krajane, ki jih bomo sezna-
nili z novimi prostori.

Jure Jevšnik,
predsednik PGD Prevorje

Na državni praznik, 25. junija, smo na Prevorju 
pripravili tradicionalni turnir v malem nogometu. 
Udeležilo se ga je 12 ekip. Zmagala je ekipa PLANK, 
2. mesto je osvojila ekipa SMILE CAFE in 3. mesto 
ekipa ŠD OSREDEK. Udeleženci so prejeli pokale in 
denarne nagrade.

Prenovljeni odsek Užmah – Zalokar Prenova ceste JP Zgornja Košnica

 Veliko Prevorjanov se je zbralo ob otvoritvi večnamenskega objekta. 

Gasilski dekliški podmladek


