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zbrali 15 tisoč evrov, KS Dramlje 12.370 evrov,
KS Špitalič 4.000 evrov, Občina Slovenske Konjice 5.000 evrov, prav toliko je šlo iz županove proračunske postavke Občine Šentjur.
Pripravo krajšega cestnega odseka financirata
Občina Slovenske Konjice in KS Špitalič (8.960
evrov). Celotno asfaltno prevleko pa financira
Občina Šentjur iz omenjenega razpisa, asfaltiranje bo stalo 68 tisoč evrov.

Obnovljeni odseki cest domačinom veliko pomenijo, saj so njihova povezava s svetom. V primeru prenove
javnih poti in nekategoriziranih cest tako sodelujejo s svojim delom in finančnim vložkom.

Slavnostne otvoritve na Straži sta se udeležila oba župana, mag. Marko Diaci in Miran
Gorinšek, šentjurski podžupan Robert Polnar, predsednik KS Dramlje Simon Štrajhar in
predstavniki KS Špitalič, ter številni krajani.
Trak je pomagala prerezati krajanka Andreja Mastnak, oba župana pa sta v nagovorih
omenila dobro sodelovanje občin, krajevnih
skupnosti ter krajanov, predvsem pa velik pomen cestnih povezav za od centrov občin oddaljene zaselke. Cesto je blagoslovil tudi žički
župnik Marijan Veternik.

Slavnostno ob prazniku
Krajevna skupnost Dramlje je v soboto, 5. julija, obeležila svoj praznik, ob čemer so organizatorji poskrbeli za pestro dogajanje skozi ves
dan. Že dopoldan so odprli razstavo ročnih
del članov Društva upokojencev Dramlje in
Društva kmečkih žena Dramlje, poskrbeli pa
so tudi za rekreacijo, saj so se kolesarji pod
vodstvom Boštjana Goleža in Planinskega
društva Dram-lje podali na kolesarsko pot po
južnih obronkih krajevne skupnosti. Sledilo je
še meddruštve-no tekmovanje gasilskih desetin v hitri mokri vaji, v kateri se je pomerilo 16
ekip.
V slavnostnem delu praznika so bila podeljena priznanja KS Dramlje. Zbrane je nagovoril
predsednik Sveta KS Simon Štrajhar, ki je izpostavil pomembnejše pridobitve v minulem
letu, med katerimi izstopa prenovljena OŠ
Dramlje, udeležence je pozdravil še župan
mag. Marko Diaci. Za odlične šolske uspehe
in aktivnost v šolskih ter obšolskih dejavnosti je priznanje prejela Nika Novak. Andreja
Mastnak aktivno sodeluje v Svetu KS, sicer
pa je bila tudi med pobudniki in zaslužnimi za izvedbo modernizacije ceste Straža na

Praznik KS je priložnost za izkazano pozornost prizadevnim krajanom.

Gori. Šola je izjemno pomembna v kraju, pod
vodstvom ravnateljice OŠ Dramlje pa so se v
času prenove angažirali in združili vsi krajani,

da je projekt uspel, zato je letos v imenu šole
priznanje prejela Nataša Sovinc. Sledila je še
veselica z ansamblom Poet.

KS PREVORJE
Varneje po prenovljenih cestah
V soboto, 10. maja, so v Košnici pripravili slavnostno otvoritev ob zaključku prenove javne
poti na odseku Zgornja Košnica – Pogorevce
in prav tako je bil ob tej priložnosti večkrat
izpostavljen pomen prenove odsekov, ki krajanom pomenijo lažji in varnejši dostop do
nadaljnjih cestnih povezav. V okviru sanacije
je bilo obnovljenih skupno 1.100 ceste in sicer
v dveh odsekih. Za pripravo podlage so krajani zbrali okoli 13 tisoč evrov in vložili tudi kar
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nekaj lastnega dela. KS Prevorje je ob pomoči
Občine Šentjur prispevala okoli 7.000 evrov.
Občina iz naslova krije celotno asfaltiranje,
skupno pa investicija znaša 68.700 evrov. Slavnostnega reza traku sta se udeležila župan in
podžupan mag. Marko Diaci in Robert Polnar,
zbrane krajane pa je nagovoril tudi predsednik KS Prevorje Damjan Maček.
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Zelena luč za večnamenski objekt
7. oktober 2014 je bil zelo pomemben dan za
Prevorjane, saj je bila tega dne podpisana pogodba z izvajalcem del za izvedbo projekta Izgradnja večnamenskega objekta na Prevorju.
Občina Šentjur je zanj uspešno pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Prevorjani bodo z objektom pridobili prostore
za delovanje KS, kulturnih, turističnih in ostalih društev, v delu objekta pa bodo nastanjeni
člani PGD Prevorje. Načrti za omenjeni objekt
so nastali že v letu 2006.

Dotrajani objekt na Prevorju bo kmalu preteklost, veselijo se že novega večnamenskega objekta, kjer bo
prostora za raznolike dejavnosti, KS in gasilce.

KS PLANINA PRI SEVNICI
Po prenovljenih odsekih s Planinčani na »šterjakih«

Na Planini so tudi tokrat naredili otvoritev več odsekov hkrati, prevozili pa so jih s »šterjaki«.

Na Planini pri Sevnici so v minuli sezoni pridno prenavljali ceste – javne poti in nekategorizi-rane ceste. Otvoritve so si »prišparali«
za skupni večji dogodek, ki so ga pripravili v
soboto, 30. avgusta. Ker so prenovljeni odseki dokaj razpršeni po krajevni skupnosti, so
se v vodstvu KS ponovno odločili, da razdalje

med njimi prevozijo. In to s starimi »šterjaki«,
kar je obetalo še poseben spektakel. Tako se
je karavana v rdečih brezrokavnih poenotenih potnikov v enem redkih sončnih dni letošnjega poletja podala na pot po gladkem
asfaltu med zdravstvenim domom in vrtcem
na Planini, na odsek Brdo–Pušnik, Loke–Re-

pnik, Podpeč–Poljšak, Podpeč–Senica, Šentvid–Sehur in Planina–Zgornji trg, kjer je bil
tudi zaključek s predajo nove ceste namenu.
Na živahni ter atraktivni vožnji so potnike pričakali gostoljubni domačini, ki so tudi sami
prispevali lastno delo in sredstva za prenovo
cest. Odseka javnih poti med zdravstvenim
domom in vrtcem ter Planina – Zgornji trg je
KS prijavila na občinski razpis za sofinanciranje javnih poti in nekategoriziranih cest in za
asfaltiranje pridobila slabih 11.700 oziroma
22.240 evrov, KS je prispevala dobrih 18 tisoč
evrov (Zdr. dom – vrtec) ter dobrih 36.500
(Planina – Zgornji trg), za slednji odsek so
krajani prispevali 2.500 evrov. Iz občinskega,
krajevnega in domačih proračunov pa so šla
tudi sredstva za prenovo vseh ostalih omenjenih odsekov. Otvoritev sta se udeležila župan
mag. Marko Diaci in podžupan Robert Polnar,
po obnovljenih poteh do domov Planinčanov
pa je zbrane goste vodil gostitelj, predsednik
sveta KS Rihard Stopinšek.

Prenovljena planinska knjižnica vabi bralce
Po skoraj štirih letih je knjižnica na Planini z
otvoritvijo, v petek, 5. septembra 2014, nato
pa z urico pravljic za najmlajše naslednji dan
ponovno odprla svoja vrata bralcem. Delujoča
knjižnica na Planini, od centra precej oddaljeni krajevni skupnosti s skoraj 1.500 prebivalci
in devetletno osnovno šolo, je velikega pomena. Otvoritev je pospremila simpatična glasbeno-kulturna prireditev, ki so jo pripravili
Otroški pevski zbor OŠ Planina, MPZ Planina,
Mateja Bobek, Jasmina Levičar, Matevž Pušnik
in Lucija Luskar. Knjižnica na Planini je odprta
ob sredah med 15. in 19. uro.

Po štirih letih knjižnica ponovno čaka obiskovalce in bralce, pripravlja pa tudi različne družabne dogodke
za otroke in odrasle.
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