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Kot vsako leto je tudi letos bila proslava ob 
materinskem dnevu. Program so pripravili 
najmlajši pod mentorstvom Damjane Firer in 
Jožeta Kadenšek. 

Plan dela že sprejet

V Krajevni skupnosti Prevorje smo v zimskih 
mesecih organizirali zimsko službo na nekate-
goriziranih cestah, glede na malo padavin pa 
večjih problemov ni bilo. 

Na redni seji Sveta KS v februarju 2017 smo 
sprejeli zaključno poročilo KS za leto 2016, v 
okviru finančnega načrta za leto 2017 pa plan 
dela za 2017. 

Uokvirili smo slike, ki so nam bile podarjene 
na dobrodelni likovni koloniji v 2016 in sedaj 
krasijo prostore v večnamenskem objektu na 
Prevorju, kjer si jih zainteresirani lahko ogle-
dajo.

Tudi na Prevorju defibrilator

Marca smo nabavili defibrilator – napravo za 
oživljanje, ki je nameščena na zunanjosti več-
namenskega objekta na Prevorju, Lopaca 10, 
pri spodnjem vhodu v prostore PGD in je na 
razpolago vsem, ki bi jo v nuji potrebovali. Pri 
nabavi so nam pomagali donatorji: Občina 
Šentjur, Prevoz blaga in okrepčevalnica Milan 
Obrez s.p., Nizke gradnje Anton Kladnik s.p., 
Kovinska in žična galanterija Damijan Arzen-
šek s.p., SMC lokalni odbor Šentjur, Prevozi 
Špoljar Jožko Špoljar s.p., Prevozi in druge 
storitve Anton Maček s.p. in Kava bar Jasmin 
Mimika Rezec s.p.. Vsem donatorjem se ob tej 
priliki iskreno zahvaljujemo.

Organiziran je bil tudi seminar za uporabo 
naprave, na katerega so bila povabljena vsa 
gospodinjstva v KS.

Modernizacije cest in delovanje dru-
štev 

Sedaj potekajo, v sodelovanju s krajani, pri-
prave za sanacijo in modernizacijo cest, ki so 
predvidene za asfaltiranje iz občinskega razpi-
sa za sanacijo in modernizacijo občinskih cest 
za leto 2017 in 2018. Za leto 2017 sta predvi-
deni cesti JP Lopaca–Štukelj v dolžini 447 m 
in NC Polšak–Novak–Potočnik v Krivici v dol-
žini 236 m, za leto 2018 pa je predvidena cesta 
JP dobje–Straška Gorca v dolžini 496 m.

Asfaltiranje ostalih cest po vaških skupnostih 
bo potekalo po ustaljenem seznamu, v okvi-
ru razpoložljivih sredstev in po dogovoru s 
krajani, ki pripravijo podlago in sofinancirajo 
asfaltno prevleko.    

Pozvali smo društva v KS, da podajo poročila 
o njihovih aktivnostih v 2016, na podlagi kate-
rih jim bodo po sprejetih merilih KS dodeljena 
sredstva za delovanje v 2017. Čistilno akcijo 

KS PREVORJE

po vsej KS smo izvedli 1. aprila, veselimo se 
tudi prvomajske budnice v Dobju pri Lesič-
nem. 

V prvi polovici leta načrtujemo zamenjavo 
strešne kritine na mrliški veži, za kar smo kri-
tino nabavili že koncem leta 2016. Tekom leta 
bomo izvajali še običajna vzdrževalna dela na 
cestni infrastrukturi in drugih objektih, ki so v 
upravljanju KS. 

Damjan Maček,
predsednik sveta KS

Prevorje srcu prijaznejši kraj 

Naprava za oživljanje pa sama po sebi ne pome-
ni veliko, če nam je znanje o njeni uporabi tuje. 
Vsled tega je KS povabila vsa gospodinjstva, da 
se udeležijo seminarja temeljnih postopkov oži-
vljanja z uporabo AED in mobilne aplikacije iHe-
lp za hitrejše nudenje prve pomoči. Idejni vodja 
projekta iHelp Andraž Ogorevc je krajanom 
najprej nudil teoretično, nato pa še praktično 
usposabljanje. Ob tem je podal nekaj statistič-
nih podatkov in s tem dokazal, kako pomemb-
no in življenjsko vlogo odigrajo difibrilatorji na 
javnih mestih. 

Majda Rezec 

kaj vse smo počeli na POŠ Prevorje?

Pobrskamo po spominu – in že ugotovimo, da 
smo počeli marsikaj zanimivega. Jeseni smo 
šli v Celje, kjer smo si ogledali mestni gozd z 
drevesno hišico, mestni park in grad. 

V tednu otroka smo v sodelovanju z RK Šen-
tjur izvedli ustvarjalne in plesne delavnice. 
V okviru OPB pa smo postavili humanitarno 
stojnico Drobtinica ter imeli kostanjev piknik. 
Radi se družimo s starši otrok: v sodelovanju s 
PD Prevorje smo izvedli 10. jubilejni družinski 
pohod – tokrat do Velbane gorce na Gostinci 
nad Virštanjem. Družimo se tudi s policisti. Z 
mlajšimi učenci so obnovili pravila za pešce, 

ob akciji »Otroci za varnost v prometu« pa so 
s starejšimi učenci ustavljali voznike. S PGD 
Prevorje smo izvedli vajo evakuacije. Izkuše-
na gasilca sta si vzela veliko časa za nas, nas 
poučila o tihem ubijalcu, trikotniku gorenja, 
nas popeljala z gasilskim kombijem, pokazala 
opremo gasilcev in načine gašenja. Učencem 
je bil najbolj všeč zvok sirene in ko so sami 
gasili. Letos smo sodelovali tudi z gospodom 
snegom - večkrat nam je poslal pošiljko sne-
ga, ki smo jo dodobra izkoristili. Imeli smo 
tudi obiske: učitelje iz Sarajeva, dedka Mraza, 
njegova pomočnika z Lions kluba Keleia Celje, 
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Pasavčka, čarodeja Andreja, pihalno godbo, 
pohodnike XIV. divizije, pustne šeme... 

Najraje v naravi 

Najraje pa smo v naravi, naši največji učiteljici. 
Odmaknjeni od glavne prometnice si lahko 

Prevorska kultura ima za sabo uradnih 
dvajset let 

da je kulturni utrip v kraju pomemben in 
bogat doprinos družabnega življenja, se 
zavedajo tudi na Prevorju, ki bodo letos 
obeležili dvajset let registracije društva.  
Njegova razvejana dejavnost,  predvsem 
na področju amaterskega igralstva, pa 
sega nazaj že skoraj tri desetletja. 

Bogato in pestro bero aktivnosti imajo sekcije 
kot so igralska skupina Guzej, Jasmina Levičar 
s citrarji ter Ljudski pevci s Prevorja z godcema 
Dragom Žekarjem in Bogdanom Vodebom. 
Velja izpostaviti, da je veliko število prireditev  
ter takšnih in drugačnih družabnih dogodkov 
vdihnilo veliko življenja in kulturnega duha 
novemu večnamenskemu objektu, ki je zrasel 
v središču kraja. Sicer pa tudi večnamenski 
prostor v šoli zaradi tega ne sameva, saj ga 
napolnjujejo obiskovalci tradicionalnih prire-
ditev, kot je sprejem pohodnikov po poteh 14. 
divizije, Astronomska noč, Citrarska pomlad, 
dedek Mraz ter Anini večeri- ravno se je iztekla 
njihova deseta sezona. Pri tem pa ne smemo 
prezreti šolske in vrtčevske otroke, katerih pe-
smice, recitacije in plesi ter zven harmonik ne 
manjkajo skoraj na nobeni krajevni prireditvi. 
Konec lanskega leta in začetek letošnjega je 
kulturni utrip v kraju zaznamoval več družab-
nih dogodkov, ki so imeli značaj širše prepo-
znavnosti. 

Maja se dogaja
 
Poleg že utečenih aktivnosti so se v VO odvi-
jale razne delavnice, v sodelovanju s šolo in 
člani domačega planinskega društva. Oktobra 
je mavrico kulturnega dogajanja popestrila 
še Marija Polenek, ki je v šoli predstavila svoj 

pesniški prvenec Strune življenja. Izpostaviti 
je potrebno vse bolj aktivno in prepoznavno 
dramsko sekcijo Guzej, ki se je lani na pova-
bilo Društva upokojencev Gorica pri Slivnici 
predstavila na njihovem martinovanju in v 
Izoli. 

Tudi za letošnje leto je plan bogato zastavljen, 
zaznamovan pa bo z obeležitvijo 20. obletni-
ce društva na tradicionalni prireditvi Maja se 
dogaja in še s kakšnim dogodkom med letom.  

Majda Rezec 

mirno privoščimo sprehod v gozd, na travnik, 
sosednji hrib ali v dolino. Opazujemo, razisku-
jemo z lupami, se skrivamo za drevesi, poslu-
šamo ptice in druge živali, prestrašimo črička 
in pustimo pikapolonici, da nam polepša dan.

Martina Kosaber Gril


