KRAJEVNI UTRIP
KS Prevorje
Javna pot Dobje–Straška Gorca modernizirana še pred zimo
Med največje pridobitve uvrščamo modernizacijo javne poti Dobje–Straška Gorca. Slavnostno
odprtje s pogostitvijo je potekalo v novembru
2011.
V jeseni je potekalo finančno zaključevanje izvedenih projektov, organizirana je bila zimska
služba, na pokopališču Prevorje je bila razpeljana električna napeljava, v marcu 2012 pa je bil
na pokopališču postavljen še svečomat.
Na odboru za kulturo je bila izpostavljena potreba po ustrezni zaščiti kulturnih oziroma dru- Odprtje ceste Dobje–Straška Gorca
gih pomembnih objektov v KS. V januarju 2012
je KS organizirala srečanje sveta KS s predstavniki društev, podružnične osnovne šole in vrtca, fazi preprojektiranja in pripravi dokumentacije
udeležil se ga je tudi podžupan Robert Polnar. za pridobitev gradbenega dovoljenja ter prijave
na javni razpis.
KS se je pridružila nedavni akciji Očistimo Slovenijo. Vsem gospodinjstvom je bilo poslano Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi s pridobivaobvestilo za sodelovanje. Zbranih je bilo precej njem projektne dokumentacije za prestavitev
odpadkov, s čimer se je prispevalo k čistejšemu lokalne ceste Lopaca–S. Gorca–Skopečna (na
okolju. Krajani so nezadovoljni s tem, da ni več odseku Lopaca–TF Lopaca) v dolžini 150 metrov
na razpolago zabojnikov za zbiranje kosovnih ter ureditev in obnovo omenjene lokalne ceste
(na odseku TF Lopaca–odcep JP Prevorje-mimo
odpadkov.
šole ) in javne poti Prevorje – mimo šole (do POŠ
V načrtih o večnamenskem objektu in cestah Prevorje) v skupni dolžini 420 metrov ter urediKS v sodelovanju z občino izvaja aktivnosti za tev pešpoti iz Lopace mimo igrišča, pod pokoizdelavo in pridobitev projektne in druge doku- pališčem do POŠ. Tudi tu se pričakuje prijava na
javni razpis za ureditev vaških jeder.
mentacije za več projektov.
Eden od teh je projekt gradnje večnamenskega
objekta na Prevorju. Glede na prvotne načrte se
načrtuje manjši objekt, tako da so izpadli stanovanjski del in prostori za potrebe pošte, pridobil pa prostor za parkirišče. Trenutno smo v

Predvidena so sredstva za sofinanciranje pridobivanja omenjene projektne dokumentacije za
redno letno vzdrževanje javnih poti, za letno in
zimsko vzdrževanje nekategoriziranih cest ter
modernizacijo le-teh v dolžini 150–200 metrov.
Planira se tudi izgradnja avtobusnega postajališča v spodnji Košnici, za kar je že pridobljena
projektna dokumentacija, ter dobava in montaža AP nadstrešnice v Zg. Krivici. Kot vsako leto
se del sredstev namenja za delovanje društev.
Svet KS je letos že sprejel ustrezna merila za delitev sredstev delovanja društev v kraju. Nekaj
sredstev se namenja tudi za razne pomoči krajanom in društvom ter za izredne dogodke.

Verjamemo, da bomo v naslednji številki Utripa
V izdelavi je projektna dokumentacija za uredi- lahko že poročali o novih pridobitvah.
tev prostorov za stalno etnološko zbirko v POŠ
Prevorje.
Slavko Novak,
tajnik KS Prevorje
Podrobni plan dela KS za 2012 se bo sprejemal
na prihodnji seji sveta KS, ki bo še ta mesec.

Društva aktivna na vseh področjih
Vsa društva, ki jih je v KS sedem, so zelo aktivna.
V nadaljevanju povzemamo njihove dejavnosti.
Vsa društva so v letošnjem letu že izvedla občne zbore, kjer so bili prisotni tudi določeni člani
Sveta KS.

podpore malonogometni ekipi, ki je v prvi občinski ligi v sezoni 2011 zasedla 4. mesto. Organizirali so še razne izlete, družabne večere,
čistilno akcijo, bowling turnir za člane društva v
celjskem Planetu Tuš in še drugo.

PGD Prevorje – v letu 2011 so člani pomagali pri gašenju dveh požarov, udeležili so se več
tekmovanj, izobraževanj, vaj, organizirali Kviz
mladine, na katerem so pionirke osvojile prvo
mesto in se udeležile regijskega tekmovanja.
Vzdrževali in nabavljali so opremo, raznosili
koledarje po KS in drugo. Želijo si pričetek gradnje gasilskega doma v sklopu večnamenskega
objekta na Prevorju.

Kulturno društvo Prevorje – delovanje društva v letu 2011 je bilo zelo pestro. Organizirali so šest Aninih večerov z različnimi gosti,
kulturni program ob sprejemu pohodnikov
XIV. divizije ter pustovanje. Poleti so pripravili
astronomsko noč na Prevorju, kulturni program
v okviru Guzajevega pohoda v Dobje ter strokovno ekskurzijo. V novembru je potekala prednovoletna prireditev za otroke POŠ Prevorje, v
decembru pa prireditev Ta veseli dan kulture
oz. pozdrav sv. Barbari, kjer so z Ljudskimi pevci s Prevorja in ostalimi ljudskimi pevci in godci
obujali spomine na stare čase. V sklopu večera
je bilo podeljeno priznanje ZKD Šentjur Mariji
Frece - Perc. Sodelovali so tudi na prireditvi ob
prihodu dedka Mraza v POŠ.

Športno društvo Prevorje – v letu 2011 so organizirali oziroma se udeležili turnirjev v šahu,
malem nogometu, tekmovali so v ligi malega
nogometa Štus Design Kozjanko in zimski ligi
Podčetrtek. Izvajali so športne programe (nogomet, košarka, tenis, balinanje, šah), pozimi
izvajali rekreacijo v telovadnici POŠ Prevorje
in smučanje, nabavljali opremo, delno zgradili V okviru kulturnega društva deluje skupina
igrišče za košarko ter vzdrževali športne površi- Ljudskih pevcev s Prevorja. V letu 2011 so nane in prostore v Športnem centru Prevorje.
stopali na raznih prireditvah, tekmovanjih,
Športno društvo Simpl Žegar – v letu 2011 je predstavitvah zgoščenke, skupaj na 18 in 5 drubilo največ aktivnosti na področju rekreacije in žinskih praznovanjih. Prav tako v okviru društva
delujeta sopranistka Martina in citrarka Jasmi20 stran | Utrip Občine Šentjur

na. Nastopali sta na 16 prireditvah in 6 družinskih praznovanjih.
Društvo konjenikov Prevorje – v letu 2011
so se udeleževali raznih pohodov in prireditev.
V aprilu so sodelovali na Podravski konjenici v
Dupleku in žegnanju konj v Svetem Primožu,
maja na pohodu na Bohor – Jezikova nedelja,
junija pa na Podivjani konjenici v Jurskem dolu
pri Lenartu, Divji konjenici na Blokah pri Ribnici
in žegnanju v Šentvidu pri Grobelnem. V juniju
so tudi organizirali 1. prevorsko konjenico. Julija so bili na žegnanju konj na Svetem Štefanu,
v avgustu je potekalo žegnanje konj na Pre-
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vorju, udeležili so se še Krajnške konjenice pri
Novem mestu in Bistriške konjenice v Slovenski
Bistrici. V septembru so bili na Šmarski konjenici v Šmarju pri Jelšah, oktobra so organizirali
Jesenski pohod Društva konjenikov Prevorje, v
decembru pa so bili na žegnanju konj v Zagorju.
Planinsko društvo Prevorje – v januarju 2011
so bili na pohodu Prevorje–Gubno in sodelovali
na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, v februarju na pohodu XIV. divizije in Valentinovem
pohodu v Dobrini, v marcu so izvedli pregled in
čiščenje pohodne poti Na poti z Guzajem. Apri-

la so sodelovali na povorki na Šentjurjevem,
Guzajevem pohodu po Prevorju, pohodu na Žusem in nudili pomoč pri ureditvi kovačnice pri
Obrezu. V maju je bil pohod na Bohor – Jezikova
nedelja, junija so pričeli s postavitvijo Guzajevega lesenega kipa pri POŠ in organizirali pohod
na Lepetanko in Rogatec nad Gornjim Gradom.
V juliju so bili na Sedmerih jezerih in dokončali postavitev Guzajevega kipa. V avgustu so bili
v Beli krajini in na tradicionalnem Guzajevem
pohodu Prevorje–Žegar–kozjanska domačija.
Septembra so bili v sodelovanju s KD Prevorje
v Mariboru in Razkrižju, novembra na pohodu

na Sv. Heleno na Javorju – Martin na star način.
Sodelovali so še na raznih prireditvah z ostalimi
društvi.
Strelsko društvo Bohor Prevorje – v 2011
so izpolnili skoraj ves plan, ki so si ga zadali. V
septembru so v Košnici štirikrat izvajali vadbo
z zračno puško in malokalibersko puško ter
po enkrat še s kratkocevnim orožjem in puško
šibrenico. Imeli so srečanji v Košnici in Žegru.
Pridobivali so nove člane, nabavili tarče in strelivo, udeležili so se tekmovanja pri sosednjem
društvu ter sodelovali na krajevnih prireditvah.

Podružnična šola Prevorje - v osrčju idiličnega Kozjanskega
Pomembna posebnost POŠ Prevorje je astronomski observatorij ali zvezdna opazovalnica,
ki je v upravljanju Astronomskega društva KOSCI Šentjur. Ta omogoča, da so vsako leto organizirani astronomski tabori v okviru katerih šole
realizirajo dneve dejavnosti za različne skupine
otrok. Učenci tako pridobivajo nova znanja s
področja astronomije, opazovanja neba, življenja in dela na kmetiji ter uživajo v spoznavanju
neokrnjene kozjanske narave. Največje veselje
učencev POŠ Prevorje je sklepanje novih prijateljskih vezi, druženje in uživanje v ustvarjalnih
ter športnih aktivnostih. Taborniki se z izjemnim
navdušenjem in prijetnimi vtisi vedno radi vračajo v osrčje kozjanskega – Podružnično osnovno šolo Prevorje.

V vaški skupnosti Gorica
– center je bil saniran plaz
na cesti proti Kotam na
Urbanu. Tudi tu je pomoč
prispevala občina in krajani, predvsem gre izpostaviti Roberta Šramla. Izvedene so bile sanacije še
KS Slivnica pri Celju
na drugih cestah. V vaški
skupnosti Gorica – okoliModernizacija po načrtih
ca je bila v kraju RakitoV Krajevni skupnosti Slivnica pri Celju smo v je- vec postavljena s strani
senskem času realizirali večino projektov, ki so KS nova nadstrešnica na
avtobusnem postajališču.
bili načrtovani za leto 2011.
V Vaški skupnosti Paridol je bila asfaltirana cesta Paridol–Zapuže in odsek Leskovec v skupni
dolžini 800 metrov. Podlago so pripravili krajani
ob sofinanciranju KS, asfaltna prevleka pa je bila
financirana iz razpisa Občine Šentjur. V tej vaški
skupnosti je bila asfaltirana s sredstvi KS in ob
finančni pomoči občine še cesta Novak–Selič v
dolžini 100 m, opravljeno je bilo nekaj sanacij
na drugih cestah, asfaltirano je bilo avtobusno
postajališče.
V Vaški skupnosti Vezovje je bila asfaltirana cesta Vezovje–Trno v dolžini 400 metrov. Tu je prišlo do sodelovanja KS, krajanov Vezovja in krajanov iz KS Kalobje, ki to cesto tudi uporabljajo.
Finančno pomoč je prispevala tudi občina. Ob
pomoči občine, krajanov in KS je bil saniran
odsek ceste Vezovje–Sele, ki ga bo potrebno še
asfaltirati.

Po vsej KS je glede na vloge krajanov potekalo gramoziranje cest in se vršila
druga popravila in zimska Dograjena je bila še druga steza na balinišču
služba. Potekalo je redno
tinovem v Javorju Po sv. Heleni Martin na star
vzdrževanje travnatega igrišča in kulturnega način v organizaciji Društva sv. Helena Javorje
doma, kjer se odvija precej prireditev. Na poko- in silvestovanje v kulturnem domu v Gorici pri
pališču Slivnica smo posodobili mrliško vežo.
Slivnici v organizaciji Turističnega društva GoKS je finančno podprla sanacijo in moderniza- rica pri Slivnici. Društvo sv. Helena Javorje je v
cijo ceste, parkirišča in dvorišča pri gasilskem februarju organiziralo še smučanje po javorskih
domu v Gorici pri Slivnici, ki sta ju izvajala ob- strminah in 2. odprto prvenstvo Javorja v velečina in PGD Slivnica pri Celju. Ravno tako je KS slalomu.
finančno podprla dograditev druge steze na
Slavko Novak,
balinišču v Gorici pri Slivnici, ki jo je izvajalo
tajnik KS Slivnica pri Celju
Društvo upokojencev Slivnica pri Celju – sekcija
balinarjev, ki je v letošnjem letu postala že samostojni klub. Tudi drugim društvom v krajevni
skupnosti smo finančno pomagali pri njihovih
aktivnostih. Odmevni sta bili prireditvi ob MarUtrip Občine Šentjur | stran 21

