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KS PREVORJE
Več obiskovalcev za nov objekt

V KS Prevorje smo v poletnih mesecih že kar 
nekaj postorili. Izvedli smo zamenjavo strešne 
kritine na mrliški vežici, sedaj urejamo še po-
sodobitev vodovodnega priključka. Nabavili 
smo dodatne stole in mizo za večnamenski 
objekt na Prevorju, tako da je sedaj možen 
večji obisk na raznih prireditvah.

Krajani podpirajo svojo skupnost
Pridobili smo soglasje za uporabo zemljišča 
za izgradnjo avtobusnega postajališča na 
državni cesti v Dobju pri Lesičnem, ki nam 
ga je brezplačno odstopila krajanka Hedvika 
Lah, za kar se ji še ob tej priliki zahvaljujemo. 
Prenos bo urejen po izgradnji, ko bo narejena 
natančna odmera. 

Modernizirani sta bili cesti NC Polšak–No-
vak–Potočnik v dolžini 236 m in odsek JP 
Lopaca–Štukelj, t.i. Sončna cesta, v dolži-
ni 447 m. Modernizaciji cest pomenita za KS 
novi pridobitvi v kraju, izboljšana pa je tudi 
varnost za udeležence v prometu. Izvedena so 
bila sanacijska dela z utrditvijo in razširitvijo 
vozišča. Urejeno je tudi odvodnjavanje povr-
šinskih vod iz vozišča. Vsa dela do asfalterskih 
del so izvedli krajani s pomočjo KS Prevorje in 
finančne pomoči Občine, asfalterska dela pa 
so bila financirana iz razpisa Občine. Za na-
slednje leto pa je iz razpisa planirana ureditev 
odsek Dobje–Straška Gorca v dolžini 496 m.

Veliko načrtov za cestne povezave, gasil-
cem za novo vozilo

V juniju je v Krivici na domačiji Bevc, poteka-
la svečana otvoritev moderniziranih odsekov 
cest na JP Straška Gorca–Prevorska vas in 
Dobje–Straška Gorca, ki sta bili modernizi-
rani po prejšnjem razpisu občine ter avtobu-
snega postajališča Prevorska vas na vozišču 
državne ceste. Investicije so bile izvajane od 
leta 2012 do 2016. Opravljeno je bilo že redno 
gramoziranje nekategoriziranih cest in javnih 
poti. Vseskozi potekajo tudi redna vzdrževal-
na dela na drugi infrastrukturi, ki je v upravlja-
nju KS. Za letos imamo predvideno še sanacijo 

Spomin na mojo šolo Prevorje je čudovit. V pr-
vem razredu sem bil vesel, ker ni bilo nič do-
mače naloge. Bilo mi je všeč, ko so me sprejeli 
v Rdeči križ. Včasih smo se skregali in za čisto 
vse sem bil kriv. 

V drugem razredu mi je bilo še kar všeč. Bilo je 
že več naloge. Veselilo me je, ko sem s harmo-
niko nastopal na Aninih večerih. Naučili smo 
se brati. Všeč mi je bilo tudi, da smo se lahko 
igrali z lego kockami.

Ko smo prišli v tretji razred, je bilo naloge cel 
kup. Hodili smo na preglede. Spomnim se, ko 
nas je obiskal Primož Kozmus. Obiskala nas je 
tudi Nataša Pirc Musar. Takrat je bilo smešno, 
ker je govorila vice. Spomnim se tudi, ko sva 
z Alenom enkrat prespala v šoli in smo s tele-
skopom gledali zvezde.
Ko smo prišli v četrti razred, je bilo težje in tež-
je. Takrat me je učila že babica Marija. Dobil 
sem prijatelja Davida in Žigo. Veliko smo se 
družili in hecali. Na prireditvah smo skupaj 
igrali na harmoniko.

Ko pa smo prišli v peti razred, je bilo naloge 
na tone. Hodili smo na lutkovne predstave, 
zdravniški pregled in druge zanimive izlete. 
Imeli smo veliko prireditev in mnogo smo se 
naučili.

Na šolo Prevorje se bom vedno z veseljem 
spomnil.

Tadej Perc,
nekdanji učenec PŠ Prevorje 

Moji spomini na šolo Prevorje

A že 20 let?! 

Kulturno društvo Prevorje letos obeležuje 20. 
obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo 18. 
10. 1997 in od takrat dalje neprekinjeno delu-
je, čeprav je bilo kulturno življenje na Prevorju 
bogato že veliko prej. Šolska kronika navaja 
posamezne kulturne dogodke na Prevorju že 
od leta 1975. 

in modernizacijo odseka na javni poti Košni-
ca–Hrastje v dolžini približno 207 m in manj-
ša dela na javni poti Zg. Košnica–Pogorevce. 
Predvidevamo tudi sofinanciranje gasilske-
ga vozila AC 60/50 za PGD Prevorje.  

Tudi na kulturnem in športnem področju se je 
marsikaj dogajalo. 

Damjan Maček,
predsednik sveta KS Prevorje

Kulturno življenje na Prevorju bogatijo in skr-
bijo, da se glas ljudske pesmi in besede širi 
izven krajevnih meja: Ljudski pevci z godce-
ma Dragom in Bogdanom, Dramska skupina 
Guzaj, citrarska sekcija pod vodstvom Jasmi-
ne Levičar ter mladi harmonikarji in kulturniki. 
Obletnico delovanja so v društvu obeležili s 
tradicionalno prireditvijo Maja se dogaja. Na 
prireditvi so se s kratkimi točkami predstavile 
vse sekcije društva, premierno pa je bila zai-
grana tudi nova igra o Guzaju z naslovom: V 
gostilni pri Drobnetu. 

Le pojdite na Anine večere

Poleg okrogle obletnice društva pa v okroglo, 
deseto obletnico, letos vstopajo tudi Anini ve-
čeri, ki se odvijajo na Prevorju praviloma vsak 
tretji petek v mesecu, od oktobra do marca. 
Poleg neutrudne vodje in koordinatorice 
večerov Marije Frece Perc, igrajo pomemb-
no vlogo tudi krajani in krajanke, ki vedno 
znova s svojo gostoljubnostjo dokazujejo, 
da nas Anini večeri zbližujejo in povezujejo, 
da si v današnjem hitrem tempu življenja še 
znamo utrgati čas za druženje. Anini večeri 
so gostili zanimive goste, od blizu in daleč, ki 
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Letošnje poletje je bilo na Planini dokaj pe-
stro. Najbolj ga je zaznamovalo praznovanje 
podjetja Tajfun ob njihovi 50-letnici delo-
vanja. Na Planino so prišli povabljeni gostje 
iz celega sveta, zato smo se tudi na krajevni 
skupnosti potrudili, da se je Planina pokazala 
v najboljši luči.

Kar se tiče krajevnih investicij je največja 
modernizacija javne poti na Marofu mimo 
farm in proti večstanovanjskemu objektu v 
Visočah. Na tem mestu moramo izraziti zado-
voljstvo, da se je podjetje Meja, ki upravlja s 
farmami in površinami v tem delu KS, posebej 
izkazalo. Njihov vložek v cesto je bil dovolj ve-
lik, da smo se lotili prenove te zelo uničene ce-
ste. Cesta je bila asfaltirana konec septembra.

Veliko načrtov

Prav tako tečejo aktivnosti pri pripravi pod-
lage na cesti Bohorč–Prapretno. Letos bo 
pripravljen spodnji ustroj ceste, v naslednjem 
letu jo bomo asfaltirali.

Pri napeljavi sekundarnega vodovoda smo 
naredili manj kot smo imeli v načrtu. Če bo 
vreme dopuščalo bomo letos napeljali vodo-
vod v spodnji del vasi Doropolje, za zgornji 
del vasi pa bo vodovod napeljan v okviru pro-
jekta prenove lokalne ceste Planina–Šentvid. 
V naslednjem letu pa Tajhte, čeprav so po-
trebe tudi v vaseh Visoče, Brdo ... Dolgoročni 
plan pa je seveda pripeljati to dobrino v vsako 
vas, saj se je ob letošnji suši pokazalo, kako ve-
like so potrebe.

Tajfunov »Abraham«, prenovlje-
ne ceste in še kaj

Na Planini se gradi tudi nova čistilna napra-
va. Investicijo vodita Občina Šentjur in JKP 
Šentjur, tako se bo dolgoročno rešil problem 
čiščenja odpadnih voda.

Jubilejna Angelska nedelja

Tudi največja turistična prireditev Angelska 
nedelja je na Planino privabila rekordno šte-
vilo ljudi. Najverjetneje je bilo vseh obiskoval-
cev več kot je prebivalcev krajevne skupnosti. 
Angelske nedelje pa ne bi bilo brez naših ga-
silcev, ki se vsako leto organizirajo in izpeljejo 
to prireditev. Ta dan so na Planini gostovali 
tudi slikarji iz celjske regije pod okriljem JSKD 
Šentjur, ki so motive kraja prenesli na slikarska 
platna. Dela pa bodo na ogled tudi na Planini 
v osnovni šoli.

Anton Špan,
predsednik sveta KS Planina pri Sevnici 

so s svojimi bogatimi pričevanji popestrili in 
obogatili petkove večere. Poleg vsakoletnega 
gosta in idejnega očeta Aninih večerov patra 
dr. Karla Gržana naj omenim samo nekatere, 
ki so v minulih sezonah obiskali Prevorje: Adi 
Smolar, Viljem Ščuka, Manca Košir, Danijel 
Artiček, dr. Janko Rode, dr. Zinka Zorko, Miša 
Pušenjak, Primož Kozmus, Nataša Pirc Musar, 
Marija Merljak, Ivan Sivec in še mnogi drugi. 
Pri mnogih gostih je obisk Prevorja pustil ne-
pozaben pečat. Manca Košir je v svoji kolumni 
po obisku zapisala: »Med nebom in zemljo 
sem lebdela 5. marca zvečer na Prevorju sredi 
Kozjanskega. Nekaj tako pristnega in lepega 
še nisem doživela«.

Dragica Vračun Hercog,
predsednica KD Prevorje

KS PLANINA PRI SEVNICI

Na Prevorju skrbijo za kulturno dejavnost in ob 20-letnici so se še posebej potrudili. Na odru je navduševala 
tudi Dramska skupina Guzaj, ki obuja spomin in anekdote na tega zanimivega možakarja iz naših krajev.

Angelska nedelja na Planini ohranja tradicijo in ni se bati za prihodnost te lepe prireditve, saj se navdušenje 
prenaša tudi mlajše generacije.

Podjetje Tajfun d.o.o. je obeležilo pol stoletja delo-
vanja

Urejanje ceste Marof


