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INFRASTRUKTURA

varstvo naravne in kulturne dediščine, izvedli 
popolno sanacijo od temeljev do strehe in 
stavbnega pohištva. Urejena je bila tudi okoli-

ca objekta, kjer je ohranjen in na novo urejen 
park s kostanji in senzoričnimi igrali oziroma 
elementi, vzpostavljene pa so tudi javne po-

vršine z označenimi parkirnimi mesti. Poleg 
tega je občina financirala obnovo dela cestne-
ga odseka v ulici ob objektu. 

Na Prevorju raste čisto nov objekt

V tem obdobju praktično vsak dan kaže novo 
podobo. Te fotografije so bile za potrebe časo-
pisa Utrip posnete pred 14 dnevi. Danes je na 
gradbišču možno videti že večji objekt. Več-
namenski objekt na Prevorju namreč vidno 
raste, proti njem pa že nestrpno pogledujejo 
številni krajani, saj bodo prostori v njem na-
menjeni raznolikim dejavnostim. 

Spomnimo, da je Občina Šentjur s projektom 
Izgradnja večnamenskega objekta na Prevor-
ju uspešno pridobila sofinancerska sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 

85 odstotkov investicije oziroma nekaj manj 
kot 463 tisoč evrov. Pogodbo z na javnem 
razpisu izbranim izvajalcem del, podjetjem 
Remont d. d. Celje, je župan mag. Marko Diaci 
podpisal 7. oktobra 2014. 

Objekt bo pretežno namenjen kulturnim 
prireditvam, izobraževalnim dejavnostim in 
nudil prostore medgeneracijskemu druženju 
vseh krajanov, v manjšem delu objekta pa bo 
svoje prostore za delovanje dobilo Prostovolj-
no gasilsko društvo Prevorje. Z izgradnjo več-
namenskega objekta na Prevorju bo urejenih 

458 m2 prostorov, od tega jih bo okoli dve tre-
tjini namenjenih za kulturne dejavnosti (pro-
stor za razstavo, dvorana, vadbeni prostori za 
posamezne sekcije, podporna infrastruktura 
– garderobe, sanitarije, informacijska pisarna), 
tretjina površin pa bo namenjena prostorom 
za društva in krajevno skupnost. Na ta način 
Občina Šentjur spodbuja tudi ohranjanje po-
seljenosti podeželja ter aktivno in kvalitetno 
udejstvovanje na območju krajevne skupno-
sti Prevorje in širše. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih po-
tencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne priori-
tete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Regionalni razvojni 
programi.«

Prenovljeni objekt bistveno prispeva k urejenosti Zgornjega trga. Nova senzorična igrala in igralna površina tvorita tudi nov prireditveni prostor.

Na Prevorju se veselijo novega objekta, kjer bo prostor za mnoge dejavnosti krajevne skupnosti, gasilcev ter 
izjemno pridnih in dejavnih društev.

PROJEKT OBČINE
ŠENTJUR

GRADIMO ZA VAS
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KS PREVORJE

organizirana je bila zimska služba, v decem-
bru pa smo asfaltirali nekategorizirano cesto 
v Dobrini (Škornik, Žekar).

Kot vsako leto smo nekaj sredstev namenili 
aktivnim društvom v KS (POŠ Loka, vrtcu, KO 
Rdečega križa in KO ZB Loka pri Žusmu) kot 
pomoč za njihovo redno delovanje in poseb-

Veliko dogodkov se razvrsti v šolah v toku šol-
skega leta, ki zagotovo obogatijo življenje in 
delo na šoli, povezujejo šolo z okoljem, poskr-

ne aktivnosti. V sodelovanju s PGD Loka pri 
Žusmu smo organizirali manjše silvestrovanje, 
v marcu 2015 pa prireditev v počastitev dneva 
žena in materinskega dne. 

Podrobnejši plan dela KS za leto 2015 bo 
obravnavan na naslednji seji KS. Poudarek bo 
na rednem vzdrževanju in modernizaciji jav-

nih poti in nekategoriziranih cest, vzdrževa-
nju naselij in objektov, ki so v upravljanju KS 
ter društvenih dejavnostih.

Srečko Krajnčan,
predsednik sveta KS

bijo za razvoj slehernega otroka. V Podružnič-
ni šoli Loka pri Žusmu se je takšen dogodek 
odvijal ravno na ponedeljek, 29. 9. 2014, ko je 

Slavnostno in sladko za 40 let podružnice Loka pri Žusmu

naša šola praznovala svoj 40. rojstni dan. 
Učenci, učiteljice, starši, babice smo se zbrali 
v šolski jedilnici, kjer smo se seznanili z zgo-
dovinskim razvojem šolanja v Loki ter prisluh-
nili zgodbam upokojene učiteljice Ide Užmah. 
Punčke iz blaga, šolski zvonci, lepljenke iz se-
men in listov – vse to so v delavnicah ustva-
rili naši drobni prstki. Velika torta z napisom 
40 LET POŠ LOKA PRI ŽUSMU je poskrbela 
za popolno presenečenje. S pesmijo »Vse 
najboljše«, skupnim fotografiranjem, polnim 
trebuščkom, Aljaževim spretnim igranjem na 
harmoniko in širokim nasmehom na obrazu 
smo zaključili ta veseli dan. 
Zagotovo je treba omeniti, da je ob tej oble-
tnici šola imela povsem novo zunanjo podo-
bo, saj je bila med poletnimi počitnicami izve-
dena njena energetska prenova. Vremenu pač 
ni moč ukazovati, zato je bila uradna otvoritev 
prenove odpovedana in še vedno čakamo na 
trenutek, ko bomo tudi ta dogodek svečano 
obeležili.

Frida Gubenšek,
vodja podružnice

Na jesenskih lokalnih volitvah je bila izvolje-
na nova sestava Sveta KS Prevorje. Vanj so 
bili izvoljeni: Martin Arzenšek, Damjan Ma-
ček, Jožko Pacek, Bojan Planko, Majda Rezec, 
Josip Špoljar in Darja Teržan. Svet KS Prevor-
je se je do sedaj sestal na treh sejah. Na prvi  
konstitutivni seji je bil za predsednika Sveta 
KS Prevorje izvoljen Damjan Maček, za pod-
predsednika pa je bil imenovan Bojan Plan-
ko. Na naslednjih sejah se je Svet KS Prevorje 
seznanil s predlogom rebalansa proračuna za 
leto 2014, potrjen je bil predlog finančnega 
načrta za leto 2015 in 2016. Ravno tako je bilo 
potrjeno zaključno poročilo za leto 2014. Po-
tekale so aktivnosti izvajanja zimske službe na 
nekategoriziranih cestah, obravnavane so bile 
prispele prošnje, imenovani so bili Odbor za 
kulturo, Odbor za ceste, Odbor za šport, Poko-
pališki odbor in Inventurna komisija.

V oktobru oz. novembru 2014 se je pričela 
gradnja večnamenskega objekta na Prevorju 
z zunanjo ureditvijo. Podroben plan dela KS 

Večnamenski objekt pridobitev za celoten kraj

Vidno raste, praktično vsak dan … Bodoči uporabniki nastajajoči objekt z veseljem pridejo občudovat.
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Prevorje bo obravnavan na seji še v tem me-
secu. Kot običajno, bo poudarek na rednem 
vzdrževanju in modernizaciji javnih poti in 
nekategoriziranih cest, vzdrževanju javnih 
površin in naselij, tekočem in investicijskem 
vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju oz. 
uporabi KS (bodoči večnamenski objekt na 
Prevorju, večnamenski prostor v POŠ Prevorje, 

V decembru 2014 je umrl član Sveta KS Pre-
vorje Josip Špoljar. Vrsto let je bil aktiven 
v kraju in organih lokalne skupnosti, bil 
je tudi predsednik KS Prevorje. Veliko pri-
dobitev v KS Prevorje je bilo izvedenih po 
njegovi zaslugi. Slava in čast mu!

mrliška veža, pokopališče). Predvidene bodo 
razne prireditve in dotacije društvom v KS 
Prevorje za pospeševanje gasilske, športne, 
kulturne, planinske in turistične dejavnosti. 

Damjan Maček, 
predsednik sveta KS

Pridih domačnosti na POŠ Prevorje 

Na podružnični šoli Prevorje se učitelji trudi-
mo učencem približati domačnost, ki smo jo 
včasih poznali v večji meri. Predvsem daje-
mo poudarek na izkušenjskem učenju, saj se 
na takšen način učenci najraje učijo in s tem 
tudi največ pridobijo. Tako v šolske vsebine 
vključujemo dejavnosti, ki so v vsakdanjem 
življenju med otroci vedno manj znane. To 
so na primer priprava domačih dobrot in do-
mačega čaja, sadnih napitkov, kvačkanje, … 

Stvari, ki so otrokom neznane zaradi življenja, 
ki je vedno bolj sodobno, nasičeno s takšnimi 
ali drugačnimi kuhinjskimi pripomočki, so-
dobnimi tehnologijami, pomanjkanjem časa 
in nezaupanjem, da so otroci že dovolj zreli za 
tovrstne stvari. Toda naši učenci zelo radi zavi-
hajo rokave in ustvarjajo. 

Dobrote izpod otroških rok

Učenci 4. in 5. razreda so si na naravoslovnem 
dnevu Tradicionalni slovenski zajtrk nadeli 
predpasnike in pripravili okusen skutin namaz 

z jabolki. Nekateri so celo prvič poprijeli za 
strgalnik in nastrgali jabolka. V času podaljša-
nega bivanja so učenci v mesecu decembru 
naredili piškote. Sami so zamesili testo, z mo-
delčki izrezali piškote, jih poljubno okrasili in 
se nato z njimi večkrat posladkali pri kosilu. Pri 
pouku slovenščine so se tretješolci naučili bra-
ti in pisati recepte. Da pa ne bi ostalo vse samo 
pri papirju so dejansko nato v šoli tudi spekli 
prelepe hlebčke, ki so jih nato odnesli domov.

Renata Bovha,
učiteljica

Optimisti tudi v »šparovnih« časih

Konec oktobra je na lokalnih volitvah KS 
Slivnica pri Celju dobila novo vodstvo. V svet 
KS so bili izvoljeni Janez Palčnik – VS Gorica, 
predsednik sveta KS, Martin Cmok – VS Gorica, 
podpredsednik sveta KS in predsednik VS Go-
rica, Franc Hrovatič – VS Gorica, Dušan Polen-
šek – VS Turno, Voglajna in Vezovje, Ludvik Ža-
fran – VS Bukovje, Anton Šentjurc – VS Slivnica
Drago Keše – VS Voduce in Vodice pri Slivnici, 
Božidar Golubovac – VS Paridol, Robert Plank 
– VS Javorje in Drobinsko. Po novi ureditvi vo-
lilnih enot ima KS Slivnica pri Celju 7 vaških 
skupnosti, Svet KS pa je po novem sestavljen 
iz 9, namesto prejšnjih 11 svetnikov. Svetniki 
so se do sedaj sestali na petih sejah. Prve seje 
so bile namenjene konstituiranju sveta in do-

KS SLIVNICA PRI CELJU

Smo radoživi, ustvarjalni in pravi prijatelji! Med seboj si pomagamo in smo super sošolci!

Svet KS Slivnica ima ogromno idej in delovnih načrtov. 


