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pričara praznično vzdušje. Izvedli so tudi ve-
čji turnir v odbojki na mivki in turnir v nami-
znem tenisu. Glavna prireditev so bile 2. vaške 
igre Grobelno 2016.  Letos se je iger udeležilo 
5 ekip iz KS Grobelno in ekipa Bodreža iz KS 
Šentvid. Po šestih igrah je zmago slavila ekipa 
Grobelno. Za povezovanje programa je skrbel  
Vlado Cverle, za živo glasbo preko celega dne 
in pozno v noč pa ansambel Pik. Za naslednje 
leto pa prosim, da se iger udeležite tudi ekipe 
tistih vasi, ki ste letos manjkale. Več kot nas je, 
bolj je zanimivo. 

Ekipa KS Grobelno je v okviru Šentjurjevega 
sodelovala na Šentjurjevih šaljivih igrah in 
gladko osvojila 1. mesto in s tem prehodni po-
kal, ki ga bomo naslednje leto krčevito branili. 
Sodelovali smo tudi na igrah v Sladki gori kjer 
smo po izenačenem boju osvojili 3. mesto in 
na velikih Kmečkih igrah v Zibiki, kjer smo v 
hudi konkurenci za las zgrešili najvišja mesta 
in končali kot peti med 12 ekipami. Poleg tek-
movalnega naboja je glavni namen sodelova-
nja na teh prireditvah predstavitev Grobelne-
ga in vsega kar se pri nas dogaja.

Letos je v Domu krajanov prvič gostovala tudi 
zelo priznana dramska skupina Kulturnega 
društva Šentvid pri Grobelnem s komedijo 
v treh dejanjih Ženitev. Do zadnjega kotička 
napolnjena dvorana Doma krajanov se je do 
solz nasmejala in vsi se že veselimo njihovega 
naslednjega obiska.

Do konca leta ima ŠMD Grobelno v načrtu 
še miklavževanje za otroke. Enkrat tedensko 
se v dvorani Doma krajanov odvija rekreaci-
ja – igranje namiznega tenisa – na katero ste 
vabljeni vsi zainteresirani. Termin preverite na 
spletni strani KS Grobelno. 

S KD Grobelno v glasbeno jesen in zimo

Kulturno društvo Grobelno je zelo aktivno 
na področju kulturnega dogajanja v KS in 
ponuja krajanom pester izbor najrazličnejših 
koncertov in ostalih prireditev. Leto so začeli s 
koncertom IZŠTEKANO! ODŠTEKANO? 2016 z 
nastopom skupine Epik akustiks in Vasko Ata-
nasovski Trio. V maju so izvedli koncert ljud-
ske glasbe VESNA POJE IN GODE 2016 z nasto-
pom Rajskih strun, Ljudskih pevcev s Prevorja 
in Godcev MFS Lintvar. Julija je sledil koncert 
ljudske, etno, folk glasbe FOLKzaFOLK 2016 z 
nastopom Marko Bande iz Beltinec in Mate-
je Gorjup. Konec septembra je sledila velika 
prireditev GrobelnoFEST 2016. Dvodnevni 
glasbeni festival z večerom Avsenikove glasbe 
(nastop ansamblov Pik, Sekstakord in Zupan) 
in večerom rock and roll glasbe  (nastop sku-
pin Koala VOICE, Stari PES in HulaHOOP). 

5. novembra pripravljajo tradicionalni 
mednarodni kantavtorski festival VI. MLA-
DI – avtor – KANT 2016. Za konec bogatega 
programa pa sledi 26. novembra II. KANT-
VEMBER ko prvič prihaja na Grobelno v 
Dom krajanov Vlado Kreslin, ki nas bo s 
svojo glasbo popeljal v veseli december 
in novim pričakovanjem naproti. Na vseh 
naštetih prireditvah je bil zelo lep obisk kra-

janov. Želja vseh, ki se trudijo za tako pester 
program pa je, da bi se ta trend še stopnjeval 
in bi bila dvorana vedno nabito polna.

Vabilo velja vsem krajanom!

Iz navedenih podatkov sledi, da Svet KS Gro-
belno in lokalna društva zelo zavzeto delajo 
in se trudijo vsaj na svojem področju, da bi 
vsem krajanom omogočili pogoje za kvali-
tetno življenje, aktivno preživljanje prostega 
časa in čim več druženja s sokrajani ter da naš 
trud prinaša tudi dejanske rezultate. Na vas 
krajanih pa je, da to sprejmete in izkoristite 
v največji možni veri. Marsikaj lahko naredi-
mo in pripravimo, ne moremo pa vas zvleči 
od doma. To morate storiti sami, kajti vsako-
dnevno pehanje za denarjem, položajem in 
ukvarjanje s tradicionalnimi slovenskimi hobi-
ji (nevoščljivost, obrekovanje, zamere in huj-
skanje) ne koristijo nikomur. Stremite k temu, 
da je potrebno dnevom dodajati življenje in 
ne dneve življenju. Zato vas še enkrat vabim, 
da v bogati ponudbi vsega naštetega najdete 
nekaj zase in da skupaj dosežemo še kaj večje-
ga od naših sedanjih ciljev in želja.

Miran Frece,
predsednik Sveta KS Grobelno

KS PREVORJE

V KS Prevorje smo v poletnih mesecih izvedli 
glavnino načrtovanih investicij. Nabavili smo 
nekaj opreme za mrliško vežo, v planu je še 
nabava nove strešne kritine, zamenjava pa je 
predvidena v 2017. Zaključeno je že načrtova-
no asfaltiranje cest.  Ob sofinanciranju oziro-
ma sodelovanju krajanov in finančni pomoči 
občine smo asfaltirali 100 m nekategorizirane 
ceste Krivica–Ploštajner in 110 m javne poti 
Žegar–Lopaca. Pokrpan je bil del javne poti 
Krivica 41 in del javne poti Košnica–Hrastje. 

Iz naslova razpisa občine za sofinanciranje sa-
nacije in modernizacije občinskih cest je tudi 
že asfaltiran odsek na JP Dobje–Straška Gorca 
v dolžini 207 m. S pomočjo občine smo sani-
rali ploščad pred večnamenskim prostorom 
v POŠ Prevorje, tako da je sedaj uporaba bolj 
varna za obiskovalce. Dokončana je izgradnja 
avtobusnih postajališč na regionalni cesti v 
Prevorski vasi, v septembru je bila postavlje-
na nadstrešnica za smer Šentjur. Izvajamo še 
običajna vzdrževalna dela na infrastrukturi in 

Ponosni na pokal Šentjurjevega

FOLKzaFOLK je odlično sprejet ne samo med krajani Gorobelnega, ampak tudi ostalimi obiskovalci.

Prenovljena cesta Krivica–Ploštajner
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drugih objektih, ki so v upravljanju KS.

Tudi na kulturnem in športnem področju se 
je marsikaj dogajalo. Odmevna je bila dobro-
delna likovna kolonija in razstava v organi-
zaciji Kulturnega društva Prevorje in Društva 
likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur. Nastala 
slikarska dela bodo krasila prostore v Večna-
menskem objektu na Prevorju.
                  

Damjan Maček,
predsednik Sveta KS Prevorje 

Društvo konjenikov Prevorje od letos deluje pod vodstvom novega predsednika Marka Vogata. 
Sicer pa ostajamo zvesti vsem planskim aktivnostim, letos smo priredili že 12. blagoslov konj v 
domačem kraju. Redno se udeležujemo blagoslovov konj in konjenic bližnjih in daljnih sorodnih 
društev. (Anja Košec)

Očiščene stopnice za lepši krajevni 
zgled in rekreacijski namen

Kako društva v KS Prevorje s svojim prosto-
voljnim delom pripomorejo k različnim izbolj-
šavam in zgledu, dokazuje tudi akcija čiščenja 
stopnic v centru Prevorja, ki vodijo od do-
mačije Lupše do športnega centra. Tokrat se 
je izkazalo več kot dvajset članov domačega 
planinskega društva (PD).

Obujene iz zgodovine

Kdaj so bile kamnite stopnice narejene, ne 
pomnijo niti najstarejši krajani, po nekaterih 
predvidevanjih je bila to ena boljših poti, ki je 
skozi čas vodila do cerkve sv. Ane in prevorske 
šole. Zob časa je kmalu izbrisal njeno funkcio-
nalnost, zato stopnice, skoraj v celoti prekrite 
z zemljo, niso več služile svojemu namenu. Že 
kar nekaj časa pa je v kraju zorela želja, da se 
stopnice očistijo. Pobudo za čiščenje je pre-
vzel Anton Maček ml., sicer tajnik PD, in po-
zval člane k akciji. Le-te se je udeležilo več kot 
dvajset članov, ki so v dveh etapah očistili 78 
stopnic. Po besedah PD Prevorje Mirka Pajka 
so prispevali dvanajst udarniških ur, s stru-
mnimi koraki pa so jih v novi podobi preizku-
sili pohodniki, ki so se podali na tradicionalno 
Guzejevo pot.  

PD Prevorje 

Prevorje v sliki se predstavi 

Kulturno društvo Prevorje in Društvo likovnih 
ustvarjalcev Rifnik Šentjur je obnovilo medse-
bojno sodelovanje. Člani šentjurskega likov-
nega društva in še nekaj povabljenih slikarjev 
je zadnjo vročo julijsko soboto preživelo na 
kozjanskih gričih in slikalo prevorsko pokra-
jino, arhitekturo, kulturno dediščino, nekateri 
pa so našli navdih tudi v Guzajevih prigodah 
in na nočnem nebu. 

Otvoritev likovne razstave je bila 30. avgusta, 
pred začetkom tradicionalnega Guzajevega 
pohoda, v VO Prevorje. Za kulturni program 

so poskrbeli Ljudski pevci s Prevorja in mla-
di glasbeniki na harmoniki in citrah. Nastala 
slikarska dela na dobrodelni likovni koloniji 
bodo krasila prostore večnamenskega objek-
ta, podružnične šole, nekatera pa bodo na-
menjena za protokolarna darila. Ob otvoritvi 
je bil izdan tudi katalog s predstavljenimi deli 
in avtorji. Likovno kolonijo na Prevorju so fi-
nančno podprli Občina Šentjur, ZKD Šentjur 
in KS Prevorje, največja zahvala pa gre vsem 
slikarjem, ki so podarili slikarska dela Prevorju 
in bodo obiskovalcem in prihodnjim rodovom 
prikazovala bogastvo našega kraja. 

Dragica Vračun Hercog

Obnova odsekov Dobje–Straška Gorca (levo) in Žegar–Lopaca

Udarniška obnova stopnic Prevorje na platnu so želeli videti številni krajani.


