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bili svoje vrstnike. V januarju pa so tri učiteljice in 47 učencev sodelovali pri popisu vodnih
ptic.

Raziskovalni duh, avanturizem, uživanje v naravnem okolju, so učencem v veselje in izziv.

izdelovali ptičje krmilnice, hotel za žuželke, izvajali različne eksperimente in zasadili šolski
vrt. Učenci turističnega krožka so pripravili

Naši učenci so sodelovali na tekmovanjih v
znanju, športnih tekmovanjih in različnih natečajih. Žal še niso znani vsi rezultati. Vemo
že, da so naši učenci bili uspešni na tekmovanju v logiki, kjer je učenec Jan Žekar osvojil
zlato priznanje. Ker je dosegel drugi najboljši
rezultat v državi, si je prislužil udeležbo na taboru v organizaciji ZOTKS. Na državnem tekmovanju iz astronomije sta zlato priznanje
osvojila učenca Jan Žekar in Aljaž Žafran.
Na državnem tekmovanju Mladina in gore, so
učenci dosegli 4. mesto. Ekipa sedmošolcev
se je uvrstila na snemanje oddaje Male sive
celice. Poleg tega se je šola še dvakrat predstavila na TVS 1 in sicer v oddaji Infodrom,
kjer smo predstavili prireditev ob kulturnem
prazniku in Comenius asistenko. Posebej ponosni smo na priznanje JSKD, ki ga je prejel
otoški pevski zbor za uvrstitev na regijsko tekmovanje, prejel je srebrno priznanje.

raziskovalno nalogo Zabava po kozjanskih
gričih, kjer so predstavili dvodnevni izlet z
različnimi dejavnostmi, na katerega bodo va-

Marjeta Košak,
ravnateljica OŠ Slivnica pri Celju

KS PREVORJE
Po mili zimi čas za otvoritve
V krajevni skupnosti Prevorje smo še tik pred
zimo v sodelovanju z Občino in krajani zaključili na občinski razpis prijavljeno sanacijo in
modernizacijo dveh odsekov javne poti Zg.
Košnica–Pogorevce v skupni dolžini več kot
1000 metrov, ter še sanirali del odseka, na katerem se bo izvedlo asfaltiranje v prihodnje.
Simbolno otvoritev načrtujemo v maju.
Zima nam je nekoliko prizanesla, kar bo še
kako prišlo prav za načrtovane investicije. Februarja smo na seji Sveta KS že sprejeli plan
dela za leto 2014. Poleg rednega vzdrževanja
cest, pokopališča in naselij po vsej KS načrtujemo asfaltiranje v skupni dolžini približno
240 m cest. Na vrsti sta vaški skupnosti Košnica in Dobje pri Lesičnem. Ob državni cesti
na Lopaci nameravamo zamenjati dotrajano
nadstrešnico avtobusnega postajališča, ki

bo enakega tipa, kot jih imamo že v Sp. Krivici,
Sp. Košnici in Zg. Žegru, za kar smo pridobili
soglasje DRSC.
Lotili smo se že prenove mrliške veže na
pokopališču Prevorje – izvedba suho montažnega stropa v predprostoru vežice in
pleskanje. Izvedba stropa bo pripomogla k
zmanjšanju energetskih izgub in primernejšemu videzu.
Skupna skrb za večnamenski prostore
V sodelovanju z občino in OŠ Slivnica pri Celju
planiramo vgraditev strešnih oken v večnamenskem prostoru v podružnični osnovni
šoli na Prevorju, kjer potekajo javne krajevne
prireditve. Vgradnja strešnih oken je potrebna
predvsem za zagotavljanje primernega zračenja in osvetlitve, ki je v obstoječem stanju
neprimerno, predvsem ob večjem obisku na
prireditvah, ki jih ni malo.

Urediti moramo osvetlitev območja lansko
leto izgrajenih avtobusnih postajališč ob/na
državni cesti v Sp. Košnici z dvema solarnima
LED svetilkama. Sprva v projektu za katerega
smo imeli soglasje to ni bilo predvideno, pristojna komisija za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in
rekonstrukcij državnih cest pa je ob pregledu
imela dodatno še to zahtevo. Zaradi kar velikih stroškov bo priskočila na pomoč občina.
KS ima zagotovljenih tudi nekaj sredstev za
delovanje društev v KS in druge vloge.
Upamo še na ugoden razplet v zvezi gradnje
Večnamenskega objekta na Prevorju, katerega bo občina prijavila na razpis za evropska
sredstva.

Prenova ceste Zg. Košnica–Pogorevce se sofinancira iz občinskega razpisa
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Damjan Maček,
predsednik KS Prevorje
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Anini večeri dobivajo žlahtno
tradicijo
V jesenskem in zimskem času je KD Prevorje
odprlo že šesto sezono Aninih večerov z zanimivimi gosti in temami, ki so se odvijali vsak
tretji petek v mesecu.
Oktobra je bil gost večera dr. Karel Gržan z zanimivo temo: Naša dolžnost je biti srečen. Novembra nas je obiskal znani zeliščar in botanik Jože
Majes, ki je obiskovalcem podal veliko bogatih
nasvetov za zdravje, ki nam jih daje narava.

Glasbenik Miro Klinc je obiskovalce z glasbo
in humorjem popeljal v praznične dni. Zadnjo
decembrsko soboto so Ljudski pevci s Prevorja pripravili že tradicionalni koncert z gosti, ki
so ga naslovili: Se nov` let zaznava. Dramska
skupina DUPŠ Slovenije je januarja predstavila resnično zgodbo o mavričnih ljudeh. Manca Čujež je februarja obiskovalce popeljala na
potovanje po Jordaniji in Izraelu.
Anini večeri so se zaključili s prireditvijo ob
materinskem dnevu: Pomlad se prebuja v nas.

Anini večeri niso le kulturna popestritev za domačine, ampak zaradi kvalitetne izbire gostov in tem
privabljajo vse več obiskovalcev od drugod.

te naše najnižje točke smo se po zapuščenih
poteh povzpeli skozi Košnico nazaj v Žegar.
Postali smo na nasprotnem hribu Puhorje na
višini 618 metrov, ki je najvišja točka na Prevorju. Tam smo si ogledali zapuščena vodnjaka.
Na ta način vsako leto spoznavamo naše vasi.
Planinsko društvo Prevorje nam je priskrbelo
malico, prijazni domačini Košnice pa so nas
postregli z domačimi dobrotami in sokom.

Na pohodu smo se imeli zelo lepo . Odločili pa
smo se tudi, kam nas bo pot peljala naslednje
leto.

POŠ PREVORJE
Letos v Košnico!
Tudi letošnjo jesen smo se prevorski učenci
skupaj s starši odpravili na družinski pohod,
ki ga organizira naš planinski krožek. Na oktobrsko nedeljsko popoldne smo se zbrali v
Žegru, cilj pohoda je bilo prehoditi del poti po
vasi Košnica. Med potjo nas je učiteljica Marija
Frece Perc poučila o zeliščnih rastlinah in nam
pokazala, kje je izvir Voglajne. Obstali smo na
tromeji med Žegrom, Košnico in Hrastjem. Iz

Mladi pohodniki skupaj s starši so pogumno odkrivali lepote domačega kraja.

Nina in Nuša Tovornik,
OŠ Prevorje, 5. r

Gostoljubje so šolarji doživeli na vsakem koraku.

Sprejem pohodnikov po poteh 14. divizije
Letošnji 40. pohod po poteh 14. divizije je
bil še posebej prazničen, saj je potekal v znamenju 70. obletnice prihoda te partizanske
enote na Štajersko. V naši šoli, kjer pohodniki
vsako leto prenočijo, smo se na ta slavnostni
dogodek še posebej pripravili. Skupaj s KD
smo izvedli pester in zabaven program, ob
katerem so pohodniki zelo uživali. Najbolj so
se razveselili igranja harmonike in z nastopajočimi veselo zapeli nekaj znanih pesmi. Z
Društvom za ohranjanje spomina na pohod
XIV. divizije zgledno in plodno sodelujemo že
28 let.
Marija Frece Perc,
vodja podružnice

Imenitna kulturna prireditev je pohodnike po poteh 14. divizije navdušila po zaslugi nastopajočih šolarjev.
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