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LO K A L N E  C E S T E

krajevna skupnost projekt dolžina ceste v 
metrih

Šentjur - Rifnik NC cesta v naselju Krajnčica 550

Grobelno
NC cesta v naselju Grobelno 415

NC cestav naselju Stopče (Vrh) 200

Mestna skupnost 
Šentjur

NC Botričnica - Verdinek 445

Pločnik + kolesarska Hruševec 130

Kalobje
NC JP897221 - Kostrivnica 44 260

NC Kostrivnica - Trška Gorca 18 410

Planina pri Sevnici
NC Zagorje - Hladin 460

NC Podvine - Jazbec 220

Dramlje
JP Jarmovec - Suho Dobje 600

JP Razbor - Slatina 600

Ponikva
NC Sv. Ožbalt - Jurše - JP 510

NC Zabukošek - Bobovo 445

Dolga Gora NC za Gasilskim domom v DG 220

Gorica pri Slivnici NC Volavšek - Žavski 195

Prevorje

NC Krivica - Ploštajner 295

NC Magdalenc - Tomplak 450

NC odcep Ratej 100

JP 897925 Žegar - Lopaca 100

 SKUPAJ  6.605,00     

krajevna skupnost projekt dolžina ceste v 
metrih

Šentjur - Rifnik
NC cesta v naselju Jakob 160

NC Krajnčica - Jurkošek HŠT 21 500

Grobelno Pločnik in cesta do KS 80

MS Šentjur NC cesta na Pešnici 200

Kalobje JP 897151 Vodice pri Kalobju 300

Planina pri Sevnici JP 896921 Doropolje - Romih 250

Dramlje JP v Grušcah Majer - Bobnar 130

Blagovna
JP Cerovec 300

JP Goričica - graščina 590

Ponikva JP Cecinje - Sp. Dobovec 420

Vrbno - Podgrad JP 897361 Naselje Vrbno 100

Gorica pri Slivnici

JP Vezovje - Urban 200

JP 896581 Slivnica 17a 350

NC Verhovšek Miran 130

Loka pri Žusmu JP 896751 Grad Žusem - Vočja 
jama 635

 SKUPAJ  4.345,00     

SEZNAM IZVEDENIH 
INVESTICIJ PRIJAVLJNEIH 

NA POZIV ZA 
SOFINANCIRANJE 

MODERNIZACIJE IN 
SANACIJE OBČINSKIH CEST 

V LETU 2019 IN 2020

SEZNAM INVESTICIJ 
PRIJAVLJENIH NA POZIV 

ZA SOFINANCIRANJE 
MODERNIZACIJE IN 

SANACIJE OBČINSKIH CEST 
V LETU  2020 — V IZVEDBI

ASFALTIRANJE 
CEST PO NAŠIH 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTIH

Občina Šentjur v vsakem 
dvoletnem proračunu 
zagotovi sredstva za 
sofinanciranje  projektov 
urejanja (asfaltiranja) 
javnih poti in 
nekategoriziranih cest na 
območju vseh krajevnih 
skupnosti občine, kar 
je storila tudi v letih  
2019/2020.
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KS PREVORJE KS GORICA PRI 
SLIVNICI

V jesenskih mesecih 2019 smo v KS Prevorje 
uredili prostore mrliške veže z okolico. 
Izvedeno je bilo manjše krpanje z asfaltom 
na obstoječih nekategoriziranih cestah in 
javnih poteh ter redno gramoziranje cest. 
Izvajali smo še redna vzdrževalna dela cest 
v zimski službi po potrebi.
V novembru je bil sklican zbor krajanov 
na problematiko zamenjave prometne 
signalizacije, ki označuje naselje Lopaca 
ob državni cesti. V juliju 2019 je bila 
prometna signalizacija, ki označuje 
naselje »Prevorje« zamenjana z naseljem 
»Lopaca«. S prizadevanji Občine Šentjur, 
KS Prevorje in krajank ter krajanov, smo 
nato v marcu 2020 uspeli pridobiti nazaj 
prometno signalizacijo, kot je bila pred 
zamenjavo.
Na redni seji v februarju 2020 je Svet KS 
potrdil zaključno poročilo za leto 2019. 
Na seji je bila tudi dogovorjena čistilna 
akcija za konec marca ali začetek aprila, 
prvomajska budnica pa je bila predvidena 
v Žegru. Plan dela za leto 2020 je bil 
sprejet na redni seji KS v mesecu maju. 
Asfaltirane so bile ceste, ki so bile izbrane 
na razpisu Občine za leti 2019 in 2020 
v mesecu juniju. Urejeni so bili tudi 
vodovodni priključki za mrliško vežico 
in sosednje objekte. Realiziral se je plan 
gramoziranja za JP in NC za leto 2020. 
Izvajajo se redna vzdrževalna dela na 
javnih poteh in pokopališču.
V mesecu juniju je bil sklic komisije 
za pripravo strokovnega mnenja glede 
upravičenosti vzpostavitve avtobusnega 
postajališča v Košnici. Potekajo aktivnosti 
glede vzpostavitve širokopasovnega 
optičnega omrežja na območju KS.

Pozvali smo društva, da oddajo poročila 
za delovanje v preteklem letu. Na podlagi 
teh, so jim bila dodeljena sredstva. Društva 
v KS so že pričela z organizacijo občnih 
zborov, pričeli so se tudi Anini večeri. 
V mesecu marcu pa so se te aktivnosti 
prekinile. Življenje v državi in s tem tudi v 
naši občini in KS, se je pričelo spreminjati 
zaradi koronavirusa. Potrebno se je bilo 
prilagoditi danim razmeram in odlokom 
za omejitev širjenja virusa.

K R A J E V N I  U T R I P

KRAJEVNA TABLA 
PREVORJE SE JE 
VRNILA

KJE VSE DO NOVEGA 
ASFALTA?

PESTRO KULTURNO 
DOGAJANJE VSE DO 
EPIDEMIJE

ZAČASNO ZAMRLO 
DRUŠTVENO 
ŽIVLJENJE

Na razpisu Občine Šentjur za asfaltiranje 
cest v letih 2019 in 2020 je bilo krajevni 
skupnosti odobreno asfaltiranje na 
naslednjih cestah: NC Krivica—Ploštajner 
v dolžini 290 m, NC Magdalenc—Tomplak 
v dolžini 400 m, NC odcep Ratej v dolžini 
100 m in JP Žegar—Lopaca v dolžini 100 m. 
Asfaltiranje je bilo realizirano v juniju 
2020  in sicer v skupni dolžini približno 
900 m iz razpisa Občine Šentjur in dobrih  
150 m iz sredstev krajevne skupnosti na 
NC Magdalenc—Tomplak in NC Bevc—
Lipovšek.
Skupaj je KS bogatejša za dobrih 1.050 
m asfaltiranih cest v vrednosti dobrih 
60.000 evrov. Prav toliko pa je znašala tudi 
priprava podlage pred asfaltiranjem. 
Zahvalil in čestital bi uporabnikom, da so 
pripravili ceste za asfaltiranje in vložili svoj 
trud in denarna sredstva. Prav tako bi se 
zahvalil Občini Šentjur in županu mag. 
Marku Diaciju, da je občina pomagala tudi 
s sredstvi krajanom za pripravo podlage.
Damjan Maček, 
predsednik sveta KS Prevorje                                                                    

Jesenski čas leta 2019 so v naši KS 
zaznamovale vinske trgatve, ki so se 
zaključile z osrednjo prireditvijo Po sveti 
Heleni Martin na star način. Prireditev je 
ob lepem vremenu privabila veliko število 
obiskovalcev, ki so lahko uživali ob novih 
vsebinah prireditve, katere vrhunec je 
vsakoletna degustacija mladega vina. Ob 
kocu leta smo skupaj z Zvezo prijateljev 
mladine Šentjur pripravili obdarovanje 
Dedka Mraza za najmlajše z ogledom 
priložnostne igrice.
Po novem letu so se v KS pričeli odvijati 
občni zbori, na katerih so aktivna društva 
v kraju  analizirala svoje delo v preteklem 
letu in naredila bogate načrte za delo v  
prihodnje. Vsa društva so bila zelo aktivna 
in vsak na svojem področju pripravila 
veliko bogatih in zanimivih aktivnosti.
Ob kulturnem prazniku smo imeli na 
ploščadi pred kulturnim domom Gorica 
pri Slivnici prvič  jutranji recital Prešernove 
poezije, ki je bil zelo lepo obiskan. Osrednji 
gost recitala je bil dramski igralec SNG 
Celje, Renato Jenček. Dobro obiskan je bil 
tudi drug dogodek domačega kulturnega 
društva ob kulturnem prazniku, pripravili 
so pogovorno—glasbeno prireditev Kako 
pa ti čutiš Slovenijo?, kjer so se nam 
predstavili tujci, ki živijo ali delujejo v naši 
občini. Pridružili so se  Tatiana Buianova 
iz Rusije, Chrisa Dobrajc Frias iz Mehike, 
Marcelo Fernando Pereira iz Brazilije 
in Ludovic Testaniere iz Francije. V 
pogovornem večeru so s poslušalci delili 
razne anekdote svojega spoprijemanja 
s slovensko kulturo in jezikom, razbijali 
stereotipe, postavljali vzporednice 
…  Zadnji vlak prireditev, preden jih 
je prekinila epidemija koronavirusa, 
so ujeli v četrtek, 5. marca. V goste je 


