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OKOLJE

Za čistejše okolje skrbi vse več občank in občanov

V Občini Šentjur v zadnjih letih uspešno dvi-
gujemo vključenost gospodinjstev in obča-
nov v organizirani odvoz odpadkov, ki ga v 
obliki javne gospodarske službe zagotavlja 
družba Simbio. Trenutno v občini beležimo 
okoli 85-odstotno vključenost v odvoz od-
padkov. Od leta 2010 smo nevključenost iz 
47 odstotkov zmanjšali na zgolj 15 odstotkov 

v letu 2015. Hkrati se je v fazi vključevanja 
izdelal popoln kataster vključenosti v odvoz 
odpadkov, ki natančno prikazuje stanje na 
terenu, in sicer: objekte, ki so vključeni v od-
voz, objekte, ki niso naseljeni, ki so v odvoz 
odpadkov vključeni pri drugih izvajalcih javne 
službe (OKP Rogaška Slatina, JKP Slovenske 
Konjice). 

Pri tem je potrebno poudariti, da občina v 
sodelovanju s Simbiem in ukrepanjem komu-
nalnega inšpektorja nadaljuje vključevanje 
gospodinjstev v organizirani odvoz od-
padkov in bo v spomladanskem času aktiv-
nosti na terenu  intenzivirala. 

Rekorderji pri nevarnih odpadkih

V jesenski akciji zbiranja nevarnih odpad-
kov iz gospodinjstev ste šentjurski občan-
ke in občani odstranili dobrih 10,6 ton od-
padne opreme oziroma največ v regiji. 

V akcijo se je vključilo kar 558 šentjurskih ob-
čanov (od skupno 2.577 udeležencev iz 12 
občin v regiji), ki so zbrali rekordnih 10.645 ki-
logramov različnih tipov nevarnih odpadkov, 
medtem, ko so jih iz vseh vključenih občin 

odpeljali 36,2 ton. Tako smo v Občini Šentjur v 
oktobrski akciji zbrali daleč največ odpadkov 
izmed vseh občin (Celje 8,6 ton, Žalec dobrih 
5,6 ton).  Največ je Simbio tokrat odpeljal zavr-
žene električne in elektronske opreme, ki smo 
je pri nas zbrali za 5,2 tone. Ravno v šentjurski 
občini so bile odložene skoraj vse zbrane ba-
terije in akumulatorji.  Za kar 1,6 tone je bilo 
na Šentjurskem zbranih tudi raznih prema-
zov, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne snovi; 

1,2 tone motornih olj ter 685 kg jedilnih olj 
in maščob. Za 265 kg se je nabralo odpadne 
embalaže z ostanki nevarnih snovi ter za 281 
kg pesticidov.  Zgovorno pa je dejstvo, da 
ste naši občanke in občani zbrali kar 107 (!!!) 
kilogramov odpadnih zdravil. Hvala, ker ste 
pravilno odložili odpadke in poskrbeli za bolj 
čisto okolje. 

Tradicionalne spomladanske čistilne akcije naših krajevnih skupnosti

Šentjurske krajevne skupnosti spomladi redno prirejate čistilne akcije in tako na desetine prostovoljcev poskrbi za bolj čisto in lepše 
okolje. Na srečo opažate vse manj smeti, a kolikor jih je, je še zmeraj preveč. Nekateri ste čistili že konec marca,  nekaj smo vas uspeli  
umestiti v časopis, nekaj vas je akcije pripravilo ravno, ko smo bili v tisku. Poglejmo nekaj utrinkov! Seveda pa hvala vsem, ki si prizade-
vate za urejenost domačih krajev.

Na Ponikvi so pridni prostovoljci  ob poteh, železnici in potokih pobrali dobrih 
5 m3 smeti.

Na Planini so prostovoljci pobirali smeti, študenti pa popisovali strupenjače.

V KS Šentjur-Rifnik se zahvaljujejo 30 krajanom, ki so čistili bregove Voglajne 
ter okolico Nove vasi, Črnolice, Rifnika in Jakoba.

Na Prevorju je svoj kraj čistilo kar 7,5% prebivalcev ali 55 krajanov! Pohvalno!
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KS PREVORJE

Ustvarjalno in aktivno v novem večnamenskem objektu

V Krajevni skupnosti Prevorje smo v oktobru 
2015 z velikim veseljem dočakali dokončno iz-
graditev in otvoritev Večnamenskega objekta 
z zunanjo ureditvijo na Prevorju, kar je velike-
ga pomena za celotno krajevno skupnost. V 
objektu so  prostori namenjeni za KS, prosto-
voljno gasilsko društvo in tudi druga društva, 
predvsem za izvajanje kulturnih dejavnosti. 
Odvilo se je že več prireditev, delavnic in ra-
znih sestankov s kulturnim programom. KS je 
nabavila še nekaj dodatne opreme prostorov, 
omogočena je uporaba prostorov še za večje 
število obiskovalcev. 

Še letos novo avtobusno postajališče

Od večjih investicij smo se koncem lanskega 
leta lotili izgradnje avtobusnega postajališča 
na regionalni cesti v Prevorski vasi, dokonča-
nje pa predvidevamo v letošnjem letu. V zim-
skih mesecih smo organizirali zimsko službo 
na nekategoriziranih cestah, glede na milo 
zimo pa večjih problemov ni bilo. 

Podrobni plani ta mesec

Na redni seji Sveta KS v februarju smo sprejeli 
zaključno poročilo KS za leto 2015, naslednja 

seja pa je planirana v aprilu, kjer bomo izdelali 
podrobni plan dela v okviru finančnega na-
črta za leto 2016. V aprilu smo izvedli čistilno 
akcijo, načrtujemo še prvomajsko budnico pa 
v Košnici. Pozvali smo društva v KS, da poda-
jo poročila o njihovih aktivnostih v 2015, na 
podlagi katerih jim bodo po sprejetih Merilih 
KS dodeljena sredstva za delovanje v 2016.

Dela na JP Dobje–Straška Gorca

Sedaj potekajo v sodelovanju s krajani pripra-
ve za modernizacijo odseka javne poti Dobje–
Straška Gorca, ki je predvidena za asfaltiranje 
iz občinskega Razpisa za sanacijo in moderni-
zacijo občinskih cest za leto 2016. Asfaltiranje 
ostalih cest po vaških skupnostih bo potekalo 
po ustaljenem seznamu, v okviru razpolo-
žljivih sredstev in po dogovoru s krajani, ki 
pripravijo podlago in sofinancirajo asfaltno 
prevleko. 

Širili bi pokopališče

V teku je tudi priprava spremembe prostor-
skega razvoja občine Šentjur za potrebe po-
kopališča na Prevorju. V ta namen se planira 
odkup zemljišča za razširitev pokopališča. Na 

pokopališču se planira v tem letu tudi investi-
cijsko vzdrževanja in sicer zamenjava kritine 
na mrliški vežici.  Tekom leta bomo izvajali še 
običajna vzdrževalna dela na infrastrukturi in 
drugih objektih, ki so v upravljanju KS.

Damjan Maček,
predsednik sveta KS Prevorje

POŠ PREVORJE

Na družinski pohod 

Tako kot vsako šolsko leto, smo tudi to jesen 
že 9. zapored v okviru planinskega krožka in 
v sodelovanju s PD Prevorje organizirali tradi-
cionalni družinski pohod. Na prvem roditelj-
skem sestanku je skupaj s starši padla odloči-
tev, da bo pot tokrat vodila na Stolp ljubezni. 
Kar 46 pohodnikov se nas je v nedeljo, 4. ok-
tobra, odpravilo na precej dolgo pot, po kateri 
se je ves čas slišalo petje in kramljanje. Vmes 
smo bili deležni tudi pogostitve z jabolčnim 
sokom, ki so jo pripravili prijazni domačini.

Na ogled še delujoče kovačnice 

V novembru je učence podaljšanega bivanja 
doletela enkratna izkušnja. Člani kulturnega 
društva Prevorje so jim namreč prikazali delo-
vanje edine daleč naokoli še delujoče potujo-
če kovačnice. Učenci so bili nad njo še posebej 
navdušeni, saj si je lahko vsak izmed njih izde-
lal svoj Guzejev žebelj.

Na OŠ Slivnica pri Celju ne manjka aktivnosti, gotovo nam bodo ob pol-stoletnici šole prikazali vse svoje talente in znanje

Avtobusno postajališče Prevorska vas v gradnji.
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Zimske radosti na Prevorju

Čeprav je bila letošnja zima precej skopa s 
snegom, nam je kljub temu uspelo izvesti 
zimski športni dan kar na domačem terenu, 
na farovškem bregu. Zaradi vse slabših kondi-
cijskih sposobnosti učencev prakticiramo iz-
vedbo takšnega dneva v dveh delih. Tako smo 
nemudoma izkoristili kratkotrajne ugodne 
snežne razmere in se veselo spustili po meh-
kih belih poljanah. Sonce je prijetno grelo in 
snežene kepe so dobro prijemale. 

Po poteh XIV. divizije in obisk iz Sarajeva 

Da slabo vreme ni ovira so dokazali pohodniki 
spominskega pohoda po poteh XIV. divizije, 
katerih postojanka je bila 6. februarja tudi 
naša šola. Iskreno dobrodošlico so jim z de-
klamacijami, petjem in plesom ob zvokih di-
atonične harmonike zaželeli tudi učenci pod 
vodstvom učiteljic.  Ta večer je bil še toliko 
bolj poseben, ker sta ravno takrat pri nas bila 
v gosteh dva učitelja iz OŠ Džemaludin Čau-
šević, s katero v tem šolskem letu vzpostavlja-
mo sodelovanje. Zelo  sta bila navdušena nad 
opremo naše šole in dejavnostmi v njej pa 
tudi nad čistostjo naše dežele in poseljenostjo 
podeželja. Ob 50-letnici matične šole Slivnica 
pri Celju se nam obeta prva manjša izmenjava 
otrok iz tamkajšnje osnovne šole, česar se že 
nadvse veselimo.

Trije mladi muzikanti

David Potočnik in Žiga Polšak iz 5. razreda ter 
Tadej Perc iz 4. razreda so učenci, ki naše kul-
turne programe naredijo še toliko bolj poseb-
ne. Njihova skupna točka je igranje na diato-
nično harmoniko, po domače kar frajtonarico. 
Lahko bi rekli, da ni prireditve brez njih, še 

KS VRBNO – PODGRAD

Da bo bivanje in življenje v KS 
Vrbno – Podgrad še bolj prijetno

Ob prehodu v novo leto smo starejše krajane 
obdarovali s simbolnimi paketi. Obdarovanci 
so nas bili kot vsako leto zelo veseli, ne zaradi 
daril, temveč zaradi časa, ki jim ga ob tem na-
klonimo. V zdajšnjih časih, ko vsi tako hitimo 
za svojimi opravki, in se za trenutek ustavimo 
ob takih priložnostih, spoznamo, da je za za-
dovoljstvo potrebno malo: pogovor in pozor-
no poslušanje sogovornika.

Vključevanje v Šentjursko deteljico

V okviru KS sodelujemo v projektu Šentjur-
ska deteljica – pohodne krožne poti okoli 
Šentjurja v organizaciji in na pobudo Mestne 
skupnosti Šentjur. Namen projekta je povezo-
vanje označenih pohodnih poti po različnih 
krajevnih skupnostih, katerih izhodišče je 
center Šentjurja, ter vključevanje turistične 

ponudbe krajevnih skupnosti ob tej poti. Idej-
na zasnova je bila med udeleženimi pozitivno 
sprejeta, nadaljnja usklajevanja glede trase po 
naši krajevni skupnosti se bodo izvajala tudi 
s pomočjo Športno kulturnega društva Vrbno 
Podgrad.

Plan za leto 2016

V letošnjem letu se bomo lotili modernizacije 
krajšega cestnega odseka Dobovišek–Ško-
berne v Podgradu, ki smo ga prijavili na raz-
pis Občine Šentjur za sofinanciranje moderni-
zacije in sanacije občinskih cest. Z začetnimi 
dogovori v zvezi s sofinanciranjem krajanov 
smo že začeli, prav tako so bile pridobljene 
ponudbe za samo izvedbo gradbenih del. Na-
črtujemo, da bo modernizacija ceste vključno 
s položitvijo zaključnega sloja dokončana v 
prvi polovici tega leta.

Urejen športni park bo ponos kraja 

V zadnjih mesecih preteklega leta smo se pre-
ko Občine Šentjur prijavili na razpis Fundacije 
za šport, za Ureditev športnega igrišča Vrb-
no – I. faza. V okviru tega smo načrtovali no-
gometno in košarkarsko igrišče ter igrišče za 
odbojko, vključno z osvetlitvijo. Ob pridobitvi 
sredstev iz tega naslova, bomo v skladu s ča-
sovnim načrtom izvedbe del po tem razpisu, 
projekt zaključili še v tem letu. Podrobnejše 
informacije krajanom o samem izvajanju pro-
jekta bomo sporočali preko sredstev javnega 
obveščanja oziroma na samem kraju.

Vzporedno s športnim igriščem bomo postopno 
in po potrebi izvajali tudi nekatera sanacijska ozi-
roma obnovitvena dela na objektu pri igrišču, za 
ureditev celostne podobe športnega parka Vrbno.

posebej brez Davida, ki se venomer uči nove 
melodije, s katerimi spremlja naš pevski zbor. 
Prav tako pa po navadi ob  koncu prireditve ali 
pa tudi pouka doda še piko na i s kakšno svojo 
hudomušno skladbo. 

Jasmina Bratec

Družinski pohod na Žusem, kjer smo občudovali stolp ljubezni, je več kot uspel.

Krajani se veselijo ureditve športnega igrišča in se pripravljajo na spopad za lovoriko na igrah Šentjurjevega.


