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Štiriletno obdobje sveta KS se je končalo oktobra 2010. Kljub 
novim obrazom v sestavi sveta je prav, da se spomnimo dog-
odkov in aktivnosti iz preteklosti, ki jih je realiziral stari svet KS 
Prevorje.
KS Prevorje trenutno šteje 749 prebivalcev v skupaj šestih 
vaseh. Vasi so med seboj povezane tako z dobrimi kot tudi s sla-
bimi cestami. V KS imamo 27,5 km javnih (JP) in krajevnih nekat-
egoriziranih (NC) cest. V makadamski izvedbi je še vedno 16 km 
cest, kar predstavlja 60-odstotni delež. Lokalne ceste (LC) niso 
upoštevane, saj je upravljavec Občina Šentjur, ki je zadolžena za 
letno in zimsko vzdrževanje. Za letno vzdrževanje krajevnih cest 
in javnih poti smo poskrbeli v KS, za kar smo porabili približno 
260 m3 gramoza.
Realizirali smo naslednje:
- V mesecu aprilu smo sodelovali v čistilni akciji Očistimo Sloveni-
jo s pomočjo domačih društev in krajanov.
- V jesenskem času smo modernizirali tri odseke cest, in sicer 
Polšak–Novak (slika 1), Polutnik–Zupan (slika 2), Dol–Žlof–Verk 
(slika 3) v skupni dolžini 417 m.

- Vodili in izvedli smo projekt, za katerega so bila zagotovljena 
sredstva iz proračuna Občine Šentjur. Gre za izgradnjo zidu pod 
POŠ Prevorje z ureditvijo parkirnih mest.

- Realizirali smo izdelavo projektne dokumentacije in vložili vlogo 
za gradbeno dovoljenje za večnamenski poslovni objekt na Pre-
vorju, ki se je financiral iz proračuna Občine Šentjur.
- Sofinancirali smo igrala za potrebe Vrtca Šentjur - enote Pre-
vorje.
- Nabavili smo avtobusno nadstrešnico v Sp. Krivici.
- Pomagali smo pri organizaciji odprtje lokalne ceste LC Sp. 
Žegar–Zg. Žegar.
V naši KS je sedem društev, ki so predstavljena v nadaljevanju.  
Društva in KS dobro sodelujemo in upamo, da bomo tudi v pri-
hodnje.
- Svet KS Prevorje je v novi zasedbi imel dve seji, na katerih je 
potrdil izvedbeni program zimske službe za sezono 2010/2011 
za krajevne ceste. Takšen načrt naj bi bil stalnica pred začetkom 
delovanja zimske službe.
- Svet je tudi potrdil in sprejel programske smernice za obdobje 
2011–2014 (vrstni red ne predstavlja prioritet):
modernizacija krajevnih cest, JP in LC (razpisi občine, občinska 
proračunska sredstva),
- izgradnja večnamenskega poslovnega objekta z gasilnim 
domom in ureditvijo centra Lopace (AP, pločnik, prehod za 
pešce, razsvetljava), 
- zamenjava in nabava AP nadstrešnic (Žegar 2011, Zg. Krivica 
2012, Lopaca 2013, Dobje in Košnica 2014),
- ureditev razsvetljav v vaških jedrih, kjer bi si to krajani želeli,
- ureditev čistilnih naprav v vaških jedrih,
- zaradi preozkega cestišča pri gospodinjstvu Lupše (zimsko 
vzdrževanje, prevoz avtobusnih vozil v šolo in observatorij) pote-
ka idejni projekt odkupa oz. zamenjave zemljišča za prestavitev 
LC Lopaca–Straška Gorca–Skopečna,
- izgradnja AP v Sp. Košnici (projekti že potekajo),
- ureditev pokopališča (zemljišča, pešpoti),
- prizadevanja za iskanje uporabnika oz. izkoriščanje prostorov 
pod POŠ Prevorje,
- podpiranje društev v kraju,
- vzpodbujanje k nadaljnjemu razvoju,
- prekategorizacija cest iz JP v LC,
- oglasne deske v vaških skupnostih,
- prizadevanja k modernizaciji državne makadamske ceste 
Lesično–Planina skozi Dobje pri Lesičnem in Cirkovže,
- vodovodno omrežje,
- prostorski plani na območju KS,
- ureditev pešpoti z razsvetljavo na relaciji Lopaca–igrišče–šola,
- vključitev gospodinjstev v odvoz komunalnih odpadkov,
- prizadevanja za sanacijo plazov v neurju od 16. do 19. 9. 2010.
Podrobnejši načrt dela KS Prevorje za leto 2011 bo podan v na-
slednjem informatorju, ko bo potrjen proračun Občine Šentjur za 
leti 2011 in 2012.
Program dela KS bo temeljil na sodelovanju med člani sveta 
KS in krajani po vaških skupnostih ter na enakomernem razvoju 
vaških skupnosti.
Na koncu se zahvaljujem vsem članom sveta KS za sodelovanje 
na sejah in delo v vaških skupnostih in vsem članicam in članom 
društev, ki opravljajo dela prostovoljno.

Predsednik sveta KS Prevorje Damjan Maček

                                

Poročilo o delu Sveta Krajevne skupnosti 
Prevorje za leto 2010

Cesta Polšak–Novak

Cesta Polutnik–Zupan

Cesta Dol–Žlof–Verk

Sestava sveta krajevne skupnosti Prevorje

DAMJAN MAČEK, Lopaca 38b, Prevorje (predsednik) 
MARTIN ARZENŠEK, Krivica 54, Prevorje 
FRANCI PACEK, Krivica 5, Prevorje 
BOJAN PLANKO, Žegar 28a, Prevorje 
MAJDA REZEC, Straška Gorca 30, Prevorje 
JOSIP ŠPOLJAR, Košnica 18, Prevorje
FRANC TERŽAN, Dobje pri Lesičnem 18, Prevorje 
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Dejavnosti PGD Prevorje:
- občni zbor (30. 1. 2010),
- državno tekmovanje pionirk v Lipovcih (5. 6. 2010, 2. mesto),

- občinsko tekmovanje članov, članic in veteranov (6. 6. 2010),
- tabor gasilske mladine v Osilnici (15.–18. 7. 2010),
- vaja društva v sklopu dejavnosti v mesecu požarne varnosti 
(10. 10. 2010),
- dan z osnovno šolo Prevorje (13. 10. 2010),
- mladinski kviz v Loki (30. 10. 2010, 2. mesto),
- regijski mladinski kviz v Ločah (14. 11. 2010, 8. mesto),
- intervencija (14. 11. 2010),
- zaključek za gasilsko mladino (18. 12. 2010).
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti se člani PGD Prevorje redno 
udeležujejo tudi občnih zborov sosednjih društev, parad in 
pogrebov. Vsako leto izvedejo pregled hidrantov in vaje, s kat-
erimi se pripravljajo na občinsko in meddruštvena tekmovanja. 
Predsednik društva je Jože Užmah.

Dejavnosti ŠD Prevorje:
- smučanje KRVAVEC (13. 3. 2010),
- občni zbor (20. 3. 2010),
- turnir v namiznem tenisu (27. 4. 2010),
- turnir v malem nogometu (25. 6. 2010),
- športni dan (14. in 15. 8. 2010),
- srečanje generacij ŠD Prevorje (2. 10. 2010),
- 10. turnir v šahu Prevorje 2010 (27. 11. 2010),

- izvedba rekreacije v zimskem času v telovadnici POŠ Pre-
vorje,
- izgradnja tribun,
- organiziranje osnovnega tečaja v tenisu (mesec maj),
- redno vzdrževanje športnih površin in objektov v Športnem 
centru Prevorje.
Vse dejavnosti in aktivnosti si je mogoče ogledati na internetni 
strani  www.sd-prevorje.com.
Predsednik društva je Damjan Maček.

Dejavnosti Planinskega 
društva Prevorje:

- Pohod po poteh XIV. divizije, Sedlarjevo–Prevorje–Bohor–
Gračnica (6., 7. in 8. 2. 2010),
- Valentinov pohod Dobrina–Žusem (13. 2. 2010),
- občni zbor PD Prevorje (19. 2. 2010),
- pohod Prevorje–Javoršica–Gostinca (28. 2. 2010),
- čiščenje pohodne poti Na poti z Guzajem,
- sodelovanje v akciji Očistimo svoj kraj (17. 4. 2010),

- obnovitvenega tečaja se je udeležila Teja Perc (24. 4. 2010),
- pohod na Bohor Jezikova nedelja (9. 5. 2010),
             1. mesto v kategoriji Najtežji jezik,
             2. mesto v kategoriji Izvirnost,
- vzpon na Triglav in planinski krst sedmih Prevorjanov (12., 13. 
in 14. 8. 2010),
- Guzajev pohod, zaključna prireditev v Šentvidu pri Planini (29. 
8. 2010),
- izlet v sodelovanju s KD Prevorje (11. 9. 2010),
- POŠ Prevorje je pod vodstvom prof. Marije Frece Perc organ-
izirala dva pohoda za osnovnošolce.
Predsednica društva je Albina Pajek.

Dejavnosti Društva 
konjenikov Prevorje:

- Pohod XIV. divizije – spremstvo Šaleške konjenice iz Sedlarje-
vega do Planine pri Sevnici (17.  2.  2010),
- občni zbor (13.  3. 2010),
- pohod Društva konjenikov Prevorje na Resevno (16. 4. 2010),
- šentjurjevanje – udeležba v povorki (24. 4. 2010),
- pohod Društva konjenikov Prevorje v Olimje (28.  4. 2010),
- Jezikova nedelja – pohod na Bohor (9. 5. 2010),
- binkoštovanje na Pilštanju (23. 5. 2010),
- udeležba na Podivjani konjenici – Jurski dol pri Lenartu (5. 6. 
2010),
- udeležba na Divji konjenici – Bloke pri Ribnici (26. 6. 2010),
- udeležba na žegnanju konj na Svetem Štefanu (4. 7. 2010),
- udeležba na žegnanju konj v Gorici pri Slivnici (1. 8. 2010),
- udeležba na Krajnški konjenici pri Novem mestu (7. 8. 2010),
- žegnanje konj na Prevorju (8. 8. 2010),
- udeležba na Bistriški konjenici – Slovenska Bistrica (28. 8. 
2010),
- udeležba na Šmarski konjenici – Šmarje pri Jelšah (11. 9. 
2010).
Predsednik društva je Ladislav Dvoršak.

Prejemniki nagrad šahovskega turnirja

Na državnem tekmovanju so pionirke osvojile 2. mesto

Iz akcije “Očistimo svoj kraj”
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Dejavnosti ŠD Simpl Žegar:
- zimska rekreacija POŠ Prevorje – košarka  (januar–april, 
oktober–december),
- zimska rekreacija – nogomet (OŠ Lesično: januar–marec, ŠC 
Prevorje: junij–september, OŠ Lesično: november–december),
- smučanje Bad Kleinkirchheim (30. 1. 2010),
- Višarje (6. 3. 2010),
- Katschberg (18. 12. 2010),
- liga Futsal Šentjur 2010 (april–junij),
- čistilna akcija (17. 4. 2010),
- udeležba na 13. športnih igrah – mali nogomet (29. 5. 2010, 
Šentjur),
- udeležba na turnirju v malem nogometu (14. 8. 2010, Kalobje),

- udeležba in soorganizacija tenis turnirja (15. 8. 2010),
- liga Futsal Šentjur 2010 (avgust–oktober),   
- zaključek lige Futsal Šentjur 2010 (19.–21. 11. 2010),
- zaključek leta 2010 (17. 12. 2010).
O vseh dejavnostih in aktivnostih so člani (s plačano letno 
članarino) obveščeni preko e-novic.
Predsednik društva je Bojan Planko.

Dejavnosti Strelskega društva 
Bohor Prevorje:

- Izredni občni zbor (22. 5. 2010),

- vadba z zračno in MK puško dne 26. 6. 2010 v Loki,
- vadba z zračno in MK puško dne 5. 9. 2010 v Loki,
- vadba z zračno puško dne 11. 12. 2010 v Lesičnem.
Predsednik društva je Marjan Zalokar.

Dejavnosti KD Prevorje:
- 4. Anin večer – Literarna sekcija KD Franc Bogovič iz Dobove 
in Predice iz Dobrine – 15. 1. 2010,
- 10. jubilejni koncert Ljudskih pevcev in odprtje likovne razstave 
Poletni EXTEMPORE – 30. 1. 2010,

- sprejem pohodnikov XIV. divizije  –  5. 2. 2010,
- 5. Anin večer – dr. Zinka Zorko in ansambel Dori – 12. 2. 2010,
- snemanje Ljudskih pevcev s Prevorja za Radio Ognjišče – 20. 
2. 2010,
- redni letni občni zbor – 27. 2. 2010,
- 6. Anin večer – Miša Pušenjak in sestre Jakob – 12. 3. 2010,
- prireditev ob materinskem dnevu – 28. 3. 2010,
- okrogla miza o Guzaju – 29. 5. 2010,
- večer ob citrah z Jasmino Levičar – 12. 6. 2010,
- 8. astronomska noč na Prevorju v sodelovanju z AD Kosci – 
31. 7. 2010,
- kulturni program v okviru Guzajevega pohoda v Šentvidu pri 
Stični – 29. 8. 2010,

- ekskurzija v Žičko kartuzijo in Slovenske Konjice v sodelovanju 
s PD Prevorje  – 11. 9. 2010,
- tretja sezona Aninih večerov v sezoni 2010/2011:
- Anin večer – pater dr. Karel Gržan in flavtistke Glasbene šole 
Šentjur – 29. 10. 2010,
- Anin večer – Darja Bovha in KUD Ofirovci iz Laškega – 19. 11. 
2010,
- Anin večer – Vesna Sever in Paridolske korenine, Ljudski 
godci, Folklorna skupina Šentjur ter Ljudski pevci s Prevorja – 
17. 12. 2010,
- posneta 3. zgoščenka Ljudskih pevcev s Prevorja,
- dedek Mraz – 21. 12. 2010.
Predsednica društva je Dragica Vračun Hercog.

Krajevna skupnost Prevorje:
Uradne ure: torek od 9.00—16.00   

Telefon: (03) 580 87 24;  elektronska pošta: ks.prevorje@siol.net
Tajnik: Slavko Novak; mobilni telefon: 041 747 911; 

elektronska pošta: slavko.novak.ks@gmail.com

Informator KS Prevorje, marec 2011, številka 1
oblikovanje: Jure Godler, lektoriranje Polonca Jazbinšek

tisk: Tiskarna Petrič, naklada: 250 izvodov;

Malonogometna ekipa na Športnih igrah

Iz izrednega občnega zbora

Kulturni program v okviru Guzajevega pohoda

Jubilejni koncert Ljudskih pevcev s Prevorja
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