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CESTNA INFRASTRUKTURA / KVALITETA BIVANJA, VAROVANJE OKOLJA

Grajski log 2 v celoti komunalno opremljen 

Zaključujejo se dela komunalnega opremlja-
nja na Blagovni, v stanovanjski coni Grajski 
log 2, kjer se je od POŠ Blagovna do krožišča 
v Grajskem logu uredila cesta s pločnikom in 
kolesarsko stezo. S tem naselje dobiva ure-
jeno, zaokroženo podobo in s tem primerne 
temelje za nadaljnji razvoj in dvig kvalitete 
bivanja. 

PROJEKT OBČINE
ŠENTJUR

GRADIMO ZA VAS

št. krajevna skupnost projekt dolžina ceste v metrih

1. Šentjur-Rifnik NC cesta v naselju Krajnčica 500

2. Planina pri Sevnici NC Podvine - Jazbec 250

3. Loka pri Žusmu JP 896751 Grad Žusem - Vočja jama 635

4. Gorica pri Slivnici NC Volavšek - Žavski 200

5. Prevorje NC odcep Ratej 100

 SKUPAJ 1.685

št. krajevna skupnost projekt dolžina ceste v metrih

NC cesta v naselju Jakob 160

NC Krajnčica - Jurkošek HŠT 21 500

SKUPAJ 660

NC cesta v naselju Grobelno 300

NC cestav naselju Stopče (Vrh) 100

Športni park Grobelno (parkirišče + pločnik) 80

SKUPAJ 480

NC Botričnica - Verdinek 450

Pločnik + kolesarska Hruševec 130

NC cesta na Pešnici 200

SKUPAJ 780

NC JP897221 - Kostrivnica 44 300

NC Kostrivnica - Trška Gorca 18 400

JP 897151 Vodice pri Kalobju 300

SKUPAJ 1.000

1. Šentjur - Rifnik

2. Grobelno

3. Mestna skupnost Šentjur

4. Kalobje

št. krajevna skupnost projekt dolžina ceste v metrih

NC Zagorje - Hladin 450

JP 896921 Doropolje - Romih 250

SKUPAJ 700

JP Jarmovec - Suho Dobje 600

JP Razbor - Slatina 575

JP v Grušcah Majer - Bobnar 130

SKUPAJ 1.305 

JP Cerovec 300

JP Goričica - graščina 590

SKUPAJ 890

JP Cecinje - Sp. Dobovec 420

NC Sv. Ožbalt - Jurše - JP 510

NC Zabukošek - Bobovo 320

SKUPAJ 1.250

9. Dolga Gora NC za Gasilskim domom v DG 170

JP 897361 Naselje Vrbno 100

NC cesta do Kolar 350

SKUPAJ 450

JP Vezovje - Urban 200

JP 896581 Slivnica 17a 350

NC Verhovšek Miran 130

SKUPAJ 680

NC Krivica - Ploštajner 290

NC Magdalenc - Tomplak 400

JP 897925 Žegar - Lopaca 100

SKUPAJ 790

 SKUPAJ 9.155

Vrbno - Podgrad10.

Gorica pri Slivnici11.

Prevorje12.

Dramlje

Blagovna

6.

7.

Ponikva8.

Planina pri Sevnici5.

Seznam odobrenih predlogov na poziv za sofinan-
ciranje modernizacije in sanacije občinskih cest

Odseki, predvideni za sofinanciranje asfaltiranja v letu 2019:

Odseki, predvideni za sofinanciranje asfaltiranja v letu 2020:
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V nadaljevanje protipoplavnih ukrepov – od Voglajne spet h Kozarici 
Zaključeno je izvajanje protipoplavnih 
ukrepov ob Voglajni, podfaza C-3, v kate-
rih so bili vodnogospodarski ukrepi izve-
deni na območju pri železniškem mostu 
čez Voglajno, pri podjetju Ahac gorvodno 
in proti Šolskemu centru Šentjur, dela se 
selijo zopet na območje proti Hruševcu in 
Kozarici. 
Občina Šentjur pri izvajanju protipoplavnih 
ukrepov dobro sodeluje z državo, z ministri 
prejšnje vlade so bili julija 2018 podpisani 
sporazumi za izvedbo celotne faze C. Proti-
poplavni ukrepi na vodotoku Voglajne so za 
fazo C in D, ki zajema tudi suhi zadrževalnik 
v Črnolici, vredni okoli 4 milijone evrov. Že za 
fazo B (nasipi ob Voglajni in Kozarici) je dr-
žava za ukrepe iz vodnega sklada namenila 
2,6 milijona evrov. Financiranje je pogojeno 
s pripravo in zagotovitvijo projektne doku-
mentacije s strani občine, ki ima pripravljene 
že tudi projekte za nadaljnje faze (D, E, F in G). 
S tem želi Občina Šentjur kar se le da zaščititi 
naselja, stanovanjske in gospodarske objekte, 
kmetijska zemljišča ter industrijske in obrtne 
cone pred katastrofalnimi poplavami, kakr-
šnim smo bili pogosto priča v zadnjih 30 letih. 
Poplavna varnost je bila z do sedaj narejenimi 
posegi že bistveno izboljšana. 
Občina Šentjur je že pridobila gradbeno do-
voljenje za izvedbo faze protipoplavnih ukre-
pov C1- A, pripravlja se PZI dokumentacija, 

sledil bo javni razpis za izvajalca del. Dela se 
bodo pričela predvidoma še letos in se zaklju-
čila v naslednjem letu, izvajala pa se bodo na 
območju za naseljem Hruševec, ob vodotoku 
Kozarica in sicer od Kozarice do Hudičevega 
grabna. Dela bodo obsegala izgradnjo visoko-
vodnega nasipa, ki bo v nadaljevanju postal 
cestna povezava med ulico II. bataljona in 
krožiščem pri Aspari, protipoplavni zid od OŠ 
Hruševec Šentjur ob levem bregu Kozarice, 

Sanacija plazov trdno zasidrana v proračun 

Občina Šentjur aktivno nadaljuje s sanacijami 
plazov. Letos imamo za ta namen v proračunu 
rezerviranih dobrih 500.000 evrov, poleg tega 
pričakujemo tudi sofinanciranje s strani Mini-
strstva za okolje in prostor. 
V letošnjem letu so se zaključile sanacije na-
slednjih plazov: 
•	 plaz na JP v Bukovju in v Kotah (oba KS 

Gorica pri Slivnici) ter plaz ob cesti v Ši-
beniku (KS Šentjur–Rifnik). 

Čakamo na oceno škode iz pole-
tnih neurij 
Občino Šentjur sta v poletnih mesecih priza-
dela dve večji neurji, ki sta po prvih zbirnih 
preliminarnih ocenah na državni ravni pov-
zročili škodo v višini več kot 0,3 promile držav-
nega proračuna, zato je bil izpolnjen pogoj za 
izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode. 
Občani so bili v obeh primerih pozvani, da 
prijavijo škodo na zemljiščih, stavbah in infra-
strukturi. Občinska komisija je vso prijavljeno 
škodo ocenila in jo vnesla v program AJDA. 
Skupno oceno škode mora potrditi še Vlada 
RS.

dolvodno do mostu na Kozarici, ter sanacijo in 
ureditve ob hudourniku Hudičev graben.
Obenem pa občina že pripravlja projekt vodo-
varstvenih ukrepov za fazo F, ki se bo izvaja-
la hkrati z urejanjem Industrijske cone Jug 3, 
na območju med Tegometalom in Alposom. 
Urejanje industrijske cone sodi med predno-
stne projekte iz Dogovora za razvoj Savinjske 
regije. 

Trenutno potekata sanaciji plazov v Krivici (KS 
Prevorje) in na javni poti Osredek – Podlešje 
(KS Kalobje). Obe sanaciji sta sofinancirani s 
strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP), 
plaz na javni poti v Košnico (KS Prevorje) je 
že zaključen, tudi tega sofinancira MOP. Za-
čela se je tudi sanacija plazu na javni poti v 
Grušcah (KS Dramlje), ki se je sprožil v neurju 
junija letos.
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KRAJEVNI UTRIP

KS DOLGA GORA

Ohranjanje kulturne dediščine
Sredi strnjenega naselja vasi Dolga Gora stoji 
vzporedno s cesto in gasilskim domom lese-
na vinska klet. Stavba ima vrednost kulturne-
ga spomenika. Vinska klet je pritlična lesena 
stavba z dvema prostoroma: prešnico in kle-
tjo. Nastala je na začetku 19. stoletja, zgrajena 
je iz bukovih brun, ki so povezane z utori na 
križ. Stiki med brunami so namazani z ilovico.
Klet spada med najpomembnejše stavbe svo-
je vrste na obravnavanem območju. Pred leti 
je bila pokrita s slamo in s tem je dajala še lep-
ši vtis na obiskovalce, še posebej takrat ko so 
se pred njo dogajale gasilske prireditve.
Sedaj je v njej manjši kletarski muzej, zunaj nje 
pa raste potomka 400–letne mariborske trte. 
Na odru ob brunarici pa Kulturno umetniško 
društvo Trta pripravi razna praznovanja, kate-
ra še povzdignejo njeno simboliko in pomen.

Oktoberfest
PGD Dolga Gora je konec septembra pripravi-
lo tradicionalni, 5. OKTOBERFEST. Pod velikim 
šotorom na igrišču pred gasilskim domom 
Dolga Gora so se zbrali številni obiskovalci, ki 
so se dolgo v noč zabavali ob dobrem pivu in 
glasbi ansambla Modrijani. 

KUD Trta
V KUD TRTA Dolga Gora sta dve folklorni sku-
pini, otroška in odrasla, ki skupaj štejeta 38 
članov. Odrasla folklorna skupina se je letos 

KS PREVORJE
V pričakovanju novega asfalta 
po krajevni skupnosti
V Krajevni skupnosti Prevorje smo v preteklih 
mesecih izvajali razna sanacijska in tekoča 
vzdrževalna dela. Na pokopališču smo zasadili 
ciprese na južnem delu pokopališča in naba-
vili zabojnik za odpadne sveče. V planu je še 
ureditev mrliške vežice z okolico in vodovo-
dnega priključka. 
Julijsko neurje tudi naše KS ni obšlo, tako da je 
bilo že kar precej stroškov za sanacijo nekate-
goriziranih cest (NC) in javnih poti (JP). Uredili 
smo še odvodnjavanje na NC Maček Aleksan-
der na Lopaci in na JP Žegar–Gubenšek, sofi-
nancirali modernizacijo odseka na JP Marof–
Zg. Krivica, v planu je še krpanje z asfaltom na 
obstoječih NC in JP ter dobava gramoza na 
makadamske ceste.
V režiji Občine Šentjur je bil saniran plaz na JP 
Zg. Košnica–Pogorevce, pristopili so tudi že 
k sanaciji plazu Oprešnik v Krivici. Prizadeva-
mo se za sanacijo plazov na državni cesti R2 
423 Črnolica–Lesično v Košnici, Žegru, Lopaci 
in Prevorski vasi. 
V izdelavi je projektna dokumentacija za av-
tobusno postajališče Dobje pri Lesičnem. 
Na razpisu Občine Šentjur za asfaltiranje cest 
v letih 2019 in 2020 nam je bilo odobreno 
asfaltiranje na naslednjih cestah: NC Krivi-

Planinski krožek PŠ Prevorje je v sodelovanju s Planinskim društvom Prevorje organiziral že 13. družinski 
pohod po Prevorju. Pot jih je tokrat vodila mimo Kolmanovih, v dolino proti Dobrini in nato nazaj v hrib ter 
čez greben v dolino mimo Bevčevih, do Arzenškove gorce. Pri Arzenškovih so naredili postanek, pričakala pa 
jih je bogato obložena miza. Pot so nadaljevali skozi Prevorsko vas na Prevorje, kjer so prijetno druženje tudi 
zaključili. (Matejka Kramer)

ca–Ploštajner, NC Magdalenc–Tomplak, 
NC odcep Ratej in JP Žegar–Lopaca. Termin 
izvedbe asfaltiranja bo v dogovoru s krajani, 
ki pripravijo podlago, in Občino oziroma z iz-
vajalcem, verjetno pa bo za vse v letu 2020.
Prizadevali smo si za ureditev nadzemnega 
hidranta v naselju Žegar. Iščemo rešitve za 
ponovno namestitev prometne signaliza-

cije za označitev naselja z imenom Prevorje 
ali kakšne druge obvestilne prometne signa-
lizacije.
Dejavna so tudi društva v KS. Pripomogli smo 
jim že s finančnimi sredstvi za delovanje po 
sprejetih merilih KS. 

Damjan Maček
Predsednik sveta KS Prevorje 

tretjič zapored udeležila folklornega marato-
na »OD CELJA DO ŽALCA«. Maraton poteka v 
več krajih po Sloveniji, letos so se ga 18. maja 
udeležili v Kopru. Drugo leto bo društvo pra-
znovalo 30 let delovanja in si želi biti eno od 
prizorišč tega maratona.

PRIHAJAJOČI DOGODKI V 2020: 
•	 januar: gasilski občni zbor
•	 marec: pohod ob dnevu žena 

Edi Kresnik
predsednik sveta KS Dolga Gora 


