KRAJEVNI UTRIP

KS PREVORJE
V Krajevni skupnosti Prevorje smo v zadnjih
mesecih leta 2012 finančno zaključevali izvedene aktivnosti, organizirali smo zimsko
službo na nekategoriziranih cestah za zimo
2012/2013, potekale pa so tudi aktivnosti za
pridobitev dokumentacije za razne predvidene projekte.
Tako smo v novembru skupaj z Občino Šentjur
pridobili gradbeno dovoljenje za večnamenski objekt z zunanjo ureditvijo na Prevorju.
Za gradnjo bo potrebno pridobiti sredstva iz
evropskih razpisov. V novembru smo pridobili
soglasje DRSC in projektno dokumentacijo za
predvideno izgradnjo avtobusnega postajališča na državni cesti v Prevorski vasi. Skupaj z
Občino Šentjur smo v januarju 2013 pridobili
gradbeno dovoljenje za prestavitev lokalne
ceste Lopaca–Straška Gorca–Skopečna na
odseku Lopaca–transformator. V februarju

2013 smo pridobili soglasje DRSC in projektno
dokumentacijo za modernizacijo priključka
javne poti Zg. Košnica–Pogorevce na državno cesto.
Uredili smo spletno stran KS, www.prevorje.
si, na kateri bodo lahko svoje prispevke objavljala tudi društva iz KS, aktualne pa so tudi
ostale aktivnosti v zvezi s planom dela za leto
2013.
Društva so zelo aktivna, saj se vrstijo občni
zbori, ki se jih udeležujejo tudi člani sveta KS.
V PGD Prevorje in Športnem društvu Prevorje
so izvolili novo vodstvo. V PGD je nov predsednik Jure Jevšnik, poveljnik Boštjan Novak,
v Športnem društvu Prevorje pa je nov predsednik Franci Pacek.

društvo Prevorje pa v marcu 2013 že 6. Anin
večer v sezoni 2012/2013. Športno društvo
Simpl Žegar je v decembru 2012 v Gostišču
Obrez praznovalo 10. obletnico društva.

Športno društvo Prevorje je v novembru
2012 organiziralo šahovski turnir, Kulturno

Damjan Maček,
predsednik sveta KS

Glas o Aninih večerih na Prevorju je zaradi zanimivih gostov presegel meje občine

POŠ Prevorje
Na Prevorju obiskuje to šolsko leto 23 učencev
od 1. do 5. razreda.
Jeseni smo sodelovali v projektu OŠ Lava Celje Pozdrav ptic miru. V sklopu tega projekta
smo na toplo oktobrsko nedeljo izvedli družinski pohod in ga poimenovali Pohod miru.
Pri planinskem krožku namreč vsako leto izvedemo en družinski pohod, katerega namen je
skrb za zdravje, gibanje, druženje in spoznavanje domačega kraja, v eno izmed vasi naše
krajevne skupnosti in tokrat smo se izpred
šole odpravili v Dobje pri Lesičnem.
Prehodili smo del naše Guzajeve poti, prečkali Bistrico in po makadamski cesti prispeli v
zaselek Cirkože. Tam so nas postregli Tržanovi in tudi naše planinsko društvo je prispevalo
malico. Otroci so se poigrali, odrasli pa poklepetali in že smo odšli naprej proti Pajkovi
domačiji, kjer gospa Štefka vedno pripravi
pravo kozjansko pršjačo. Na vsakem pohodu
se pokaže dobrota Prevorjanov, ki pohodnike
odžejajo, se radi z njimi kaj pogovorijo in to

Priložnosti za pohode je na Prevorju ničkoliko. A šolarji so hodili z namenom – za mir

zelo dobro vpliva na razpoloženje pohodniške druščine. Do večera smo se vrnili na izhodišče pred šolo.
Tokrat nas je bilo 42 otrok, staršev, babic ter še
drugih udeležencev in vsako leto nas je več.
Tako spoznavamo vasi svojega kraja in vedno

znava ugotovimo, da tega ali onega še nismo
videli ali vedeli, ali da tu še nikoli nismo bili, pa
čeprav je to naš kraj. Družinski pohodi so koristno in prijetno doživetje. Naslednje šolsko
leto gremo v Košnico.
člani in mentorica planinskega
krožka Marija Frece Perc

KS DRAMLJE
V Krajevni skupnosti Dramlje so v zadnjih
mesecih, ko sicer ni bila sezona večjih investicij, postorili marsikaj. Tako je bilo urejeno
odvodnjavanje v naselju Dramlje (vgrajena
cestna rešetka in izdelana mulda) pri Čedejevih in pri Sitarjevih. Na novo so uredili tudi
dva nova eko otoka in namestili posode za
ločeno zbiranje odpadkov, in sicer v Dramljah
pri osnovni šoli in v Zalogu. Asfaltirali so servisni dostop do pokopališča. Sanirali so dele
poškodovane ceste v Belo Goro in nov odsek ceste Jug–Pušnik na tej relaciji, sanirali
pa smo tudi odseke cest v Zalogu in na cesti
Mastnak–Matjašič v Vodulah. Sanacija je bila
izvedena še na strugi pritoka Drameljskega
potoka ob cesti na Sv. Uršulo (pri Ratajc), ob

istem potoku pa je bila postavljena tudi nova
lesena varovalna ograja.

Pljunili v roke za novo varnostno ograjo

Pred zimo so uredili nekaj jarkov za učinkovitejše odvodnjavanje cest v naselju v Dramljah
in ob cesti Kožuh–Perkovič. Narejen je bil
načrt za izgradnjo meteorne kanalizacije
dela naselja v Dramljah za gasilskim domom.
Pripravljen je že tudi finančni načrt KS za leti
2013 in 2014. Operativni načrt bo obravnavan
in sprejet pomladi 2013.

V KS Dramlje so s postavitvijo varnostne
ograje poskrbeli za večjo varnost v prometu.
Potem ko so bila lani zaključena dela na desnem pritoku potoka Drameljščica (oblaganje
s kamnom), sta KS Dramlje in Gradbeni odbor
Šedina konec minulega leta pristopila še k
izdelavi zaščitne ograje ob omenjenem pritoku. Z novo ureditvijo se omogoča normalno
srečevanje vozil, saj je širina ceste v tem delu
povprečne širine 5,5 metra, hkrati pa je povečana tudi varnost kolesarjev in pešcev. Pred
posegom srečevanje vozil v najožjem delu
sploh ni bilo možno.
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