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Nedelja ki je še ostala, pa je že bila rezervirana 
za kolesarjenje iz Cola na Turnče. Da so bili v 
oktobru vsi vikendi v društvu dejavni, smo se z 
mladimi planinci odpravili nenačrtovano še na 
Veliko planino, kjer smo ugotovili, da bo prihaja-
joča zima prinesla tudi sneg in še bel bo.

V novembru pa se mošt spreminja v vino, zato 
smo se šli prepričat kar v Lendavske gorice in 
poskusit letošnji pridelek in se še sprehodili 
med Lendavskimi vinogradi. Na stolp Vinari-
um pa so se podali tisti najbolj zagnani. V tem 
mesecu so potekale tudi priprave na dostojno 
proslavitev naših 30 let delovanja Na prazno-
vanju smo se po naših klopcah podali skozi 
naš obstoj, prikazali delo odsekov, podelili 
društvena priznanja in zahvale, ter priznanja 
PZS najbolj zaslužnim članom. 

o gorah s knjigo, nagrajeni odmevni špor-
tni projekt društva

V decembru smo ob dnevu gora skupaj z PD 
Dramlje, PD Šentjur, knjižnico Šentjur in IKC 
organizirali bralni večer naših članov, posve-

čen goram. Zadnji pohod v letu smo že po 
tradiciji organizirali iz Gorice in ga končali v 
Šmarju. V veselem decembru so se med božič-
nimi prazniki z lučkami na pohod po okolici 
Gorice podali najmlajši skupaj s starši.

Zakorakali smo v novo leto in novim ciljem 
naproti. Izbran datum za naše najmlajše se 
je ravno pokril s tradicionalnim pohodom 
Zdravju naproti na goro Oljko, zato smo po-
vabili še starše, in prihod na cilj je bil nagrajen 
s trdo kuhanim jajcem, ki ga je podaril organi-
zator pohoda PD Polzela.

V društvu je že dolgo let običaj, da je zadnji 
petek v januarju rezerviran za naš občni zbor, 
ko se pregleda naše minulo delo in potrdi 
program za tekoče leto. Že naslednji dan je bil 
namenjen izobraževanju za naše člane. Tokrat 
smo se podali ponovno na Zelenico, kjer smo 
obnavljali znanja zimske planinske šole, delali 
snežne prereze, zaustavljali s cepinom, izvajali 
praktične vaje z lavinsko žolno in zadnji dan 
izkoristili za obisk Srednjega vrha in kasneje 
še martinčkanje pri Koči pri izviru Završnice.

Kulturni dan je bil namenjen obisku Pece, a je 
plazovna ogroženost zaradi novo zapadlega 
snega ta izlet preprečila. 

Na prireditvi Športnik leta Občine Šentjur 
smo dobili pisno priznanje za odmeven pro-
jekt športnega društva za opravljen pohod iz 
Gorice na Triglav.

Zimskih šolskih počitnic so bili izredno ve-
seli šolarji, saj jih je narava bogato obdarila 
s snegom, na zimovanju smo gazili sneg na 
polno, hodili z krpljami, se predajali zimskim 
radostim, zadnji dan zimovanja pa so se ude-
leženci v lepem sončnem dnevu podali še na 
Donačko goro. 

Vse, kar se bo dogajalo v pomladanskih in po-
letnih dneh, pa v naslednji številki Utripa.

Silvo Užmah,
PD Slivnica pri Celju 

KS PREVORJE

na prevorju za ceste in gasilsko 
vozilo
V KS Prevorje smo konec leta 2017 opravili 
sanacijo in asfaltiranje odseka na javni poti 
košnica–Hrastje v dolžini približno 207 m 
in manjša dela na javni poti zg. košnica–po-
gorevce. Uredili smo nov vodovodni jašek pri 
mrliški veži, ker je bil obstoječi neustrezen. 
Realizirali smo tudi predvideno sofinanciranje 
gasilskega vozila AC 16/50 v 2017 za PGD 
Prevorje v višini 5.000 evrov.

V zimskih mesecih smo organizirali zimsko 
službo na nekategoriziranih cestah, glede 
na hujšo zimo pa ta predstavlja velik strošek. 
Druge investicije in vzdrževalna dela v 2018 
bo potrebno prilagoditi še razpoložljivim 
sredstvom. 

Na redni seji Sveta KS v februarju 2018 smo 
sprejeli zaključno poročilo KS za leto 2017, 
sprejetje plana dela za 2018 pa predvidevamo 
za naslednjo sejo. 

Februarja 2018 smo nabavili defibrilator – 
napravo za oživljanje, ki je nameščena na zu-
nanjosti objekta gostišča obrez, Žegar 2a 
in je na razpolago vsem, ki bi jo v nuji potre-
bovali. Pri nabavi so nam pomagali donatorji 
Občina Šentjur in krajani VS Žegar in VS Košni-
ca. Vsem donatorjem se ob tej priliki iskreno 
zahvaljujemo. Organiziran je bil tudi seminar 
za uporabo naprave. 

Za prvo polletje 2018 načrtujemo v sodelova-
nju s krajani priprave za sanacijo in asfaltiranje 
ceste jp dobje–straška gorca v dolžini 496 
m, ki je predvidena za asfaltiranje iz občinske-

ga razpisa za sanacijo in modernizacijo ob-
činskih cest za leto 2017 in 2018. Asfaltiranje 
ostalih cest po vaških skupnostih bo potekalo 
po ustaljenem seznamu, v okviru razpolo-
žljivih sredstev in po dogovoru s krajani, ki 
pripravijo podlago ter sofinancirajo asfaltno 
prevleko. 

Čistilno akcijo po vsej KS načrtujemo za me-
sec april in prvomajsko budnico v eni izmed 
vaških skupnosti. Za 9. junij 2018 je predvi-
den prevzem gasilskega vozila ac 16/50, 
kar je velika pridobitev za ks prevorje.
 

Damjan Maček, 
predsednik sveta KS Prevorje

Anini večeri tradicionalno privabijo številne krajane, na Prevorju, pa bodo gasilci v prostore večnamenskega objekta, kjer so dobili nove prostore, parkirali še novo 
vozilo. 
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v šoli prevorje aktivno koristimo naravne danosti
V letu 2017 smo v dar prejeli 5 rabljenih fo-
toaparatov (Lions klub Keleia Celje), zato so 
učenci letošnje šolsko leto zelo zavzeti foto-
grafi. Lotijo se fotografiranja portretov, oseb-
kov, rastlin, krajine in tudi tihožitja. Ker se nam 
je nabralo precej izvirnih fotografij, smo na 
občinski prireditvi Po poteh Aninih večerov 
predstavili fotografsko razstavo učencev: 
Kako lep je ta svet, ki je navdušila obiskovalce. 
Razstava sedaj krasi prostore večnamenskega 
objekta Prevorje in si jo lahko še vedno ogle-
date.

Z letošnjim šolskim letom smo se vključili v 
mrežo gozdnih vrtcev in šol, zato še bolj ak-
tivno izvajamo gozdno pedagogiko. Otroci 
so v gozdu manj obremenjeni, se sprostijo, 
prosto igrajo, skrivajo, plezajo po drevesih, 
tekajo, skačejo, naredijo drevesni poligon... 
Vse to pozitivno vpliva na razvoj možganov in 
posledično motoričnih ter učnih sposobnosti. 
Otroci v gozdu svobodneje razmišljajo in so 
zato bolj ustvarjalni. Izdelali so naravne slike 
in postavili razstavo v gozdu, gradijo prave bi-
vake iz vej, fotografirajo. V gozdu se učijo: do-
ločajo drevesne vrste s pomočjo določevalnih 
ključev, raziskujejo prst, iščejo živali, štejejo, 
razvrščajo, zaznavajo svet okoli sebe z vsemi 
čutili... Otroci tako pridobijo pristen stik z na-
ravo ter jo zato boljše razumejo, jo bolj cenijo 
in varujejo.

Čas v gozdu ali na travniku hitro mine in toliko 
zanimivih reči vidimo ter doživimo, da potem 

otroke komaj prepričamo, da se vrnejo nazaj v 
šolo, kamor pridemo rdečih lic, razpetih bund, 
polnih pljuč, včasih utrujenih nog, a z nasme-
škom na obrazu. Pustimo zdaj blatne in mokre 
čevlje, strgana oblačila in zelena kolena, saj 
so le posledica našega neposrednega stika z 
naravo. Med učenci se stkejo močnejše vezi, 
prijateljstva se okrepijo, spori se zgladijo, do-
sežemo izzive, pozabimo na učilnice...

Večkrat se je potrebno odklopiti od pametnih 
naprav in se vrniti k naravi, za vedno bomo del 
nje, ki nam omogoča obstoj.

Martina Kosaber Gril

V KS Loka pri Žusmu smo v zadnjih mesecih 
leta 2017 izvajali razne sanacije cest po KS, 
modernizacija pa je bila opravljena na treh 
cestah in sicer na lc kos in jp Hernaus v Loki 
pri Žusmu ter lc žnidarec v Hrastju, na vsaki 
po približno 170 m. Organizirali smo zimsko 
službo na nekategoriziranih cestah, kar pred-
stavlja v tej sezoni velik strošek.

zima vedrejša ob druženju s so-
sedi

Januarja 2018 smo se na Prevorju skupaj z 
društvi iz KS predstavili na prireditvi »Anin 
večer«, ki jo je organiziralo Kulturno društvo 
Prevorje. Prireditev je bila uspešno izvedena, 
stkale so se vezi za tesnejše sodelovanje med 
sosednjima KS in društvi. V sodelovanju s PGD 
Loka pri Žusmu, POŠ in Vrtcem, smo v marcu 
organizirali prireditev v počastitev dneva žena 
in materinskega dne.

Turistična promocija Loke pri Žusmu in njenih krajev je v zadnjem času resnično zaživela. Veliko truda v to vlaga Društvo Izviri Dobrina, ki je v februarju pripravilo 
tradicionalni Valentinov pohod na Žusem. Žusem s stolpom je bil, skupaj z delčkom Učne grajske poti, predstavljen v dokumentarni oddaji TV Slovenija Neznana Slo-
venija – Razgledi s stolpov. Sredi marca pa je Radio Maribor v Dobrini posnel radijsko delavnico s številnimi gosti, ki so predstavljali turistične zanimivosti in utrip ži-
vljenja v tem delu Kozjanskega. Med sogovorniki sta bila tudi župan mag. Marko Diaci ter župan sosednje občine in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.

KS LOKA PRI ŽUSMU

Prevorski šolarji skozi gozdno pedagogiko poglabljajo stik z neokrnjeno naravo, ki jih obdaja. 


