OKOLJE / KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Sanacija plazov tudi v letu 2019
Občina Šentjur aktivno nadaljuje s sanacijami
plazov. Letos imamo za ta namen v proračunu rezerviranih dobrih 500.000 evrov, od tega
pričakujemo tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Trenutno poteka sanacija plazu na javni poti
V vas Košnica v KS Prevorje, zaključujejo se
dela na plazu Kote in v Bukovju v KS Gorica pri
Slivnici, za plaz na javni poti Osredek–Podlešje v KS Kalobje pa pričakujemo sofinanciranje ministrstva.
V letu 2018 smo za sanacijo plazov namenili
slabih 700.000 evrov. Od tega smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli dobrih 330.000
evrov za sanacijo štirih plazov. Največ sredstev smo prejeli za sanacijo plazu Novak (KS
Gorica pri Slivnici), 205.000 evrov. Za sanacijo
opornega zidu ob lokalni cesti Slivnica–
Stopa (KS Gorica pri Slivnici) smo s strani MOP
prejeli dobrih 50.000 evrov, za sanacijo plazu
na javni poti Brdo–Brdo 7 (KS Planina pri
Sevnici) pa dobrih 21.000,00 EUR. Prav tako
smo za sanacijo Plazu na LC Dramlje–Marija
Dobje v Svetelki že v začetku leta 2018 prejeli dobrih 54.000 evrov.

Sanacija plazu v Košnici, ki je že v teku, je zaradi zahtevnega terena in obsega precej velik zalogaj.
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KS PREVORJE

prebrala pravljico in šli smo spat.«
Lepo se je zbuditi v šoli, obdan s prijatelji/
učenci, učiteljicami/sodelavkami; ko že zavohaš zajtrk (in kavo), ki ga pripravlja skrbna kuharica in se lepo mirno pripraviš na pouk. Vtisi
so bili navdušujoči.

Nov svet KS že naredil načrt za leto
2019

V jesenskih mesecih 2018 smo v KS Prevorje
zaključevali s posodabljanjem prometne infrastrukture. V oktobru smo v sodelovanju s
krajani organizirali otvoritev v avgustu prenovljenega odseka na javni poti Dobje–Straška
Gorca. Asfaltirali smo še odsek na nekategorizirani cesti Križ–Žlof v Krivici.
Občina Šentjur pa je s protiprašno zaščito prenovila lokalno cesto Gubno–Sp. Krivica ter
izvedla strojno krpanje krajših odsekov lokalne ceste Dobje pri Lesičnem–Prevorje.
Na lokalnih volitvah je bila izvoljena nova
sestava Sveta KS Prevorje. V Svet KS so bili
izvoljeni: Martin Arzenšek, Damjan Maček,
Jožko Pacek, Darja Teržan, ki so že bili v
prejšnji sestavi sveta, ter Milan Obrez iz
Žegra, Jožko Špoljar iz Košnice in David
Užmah iz Straške Gorce.
Svet KS Prevorje se je do sedaj sestal na dveh
sejah. Na prvi – konstitutivni seji je bil za predsednika Sveta KS Prevorje izvoljen Damjan
Maček, za podpredsednika pa je bil imenovan
Jožko Pacek.
Na drugi seji je Svet KS potrdil zaključno poročilo za leto 2018 in se seznanil s predlogom
proračuna za leti 2019 in 2020. Plan dela za
leto 2019 bo sprejet predvidoma v aprilu, po
sprejetju občinskega proračuna. Na seji je bila
tudi dogovorjena čistilna akcija, prvomajska

Novo darilo dobrih mož: tablice

budnica pa je predvidena na Lopaci.
V čistilni akciji so sodelovale vse VS v KS Prevorje. Sodelovalo je 45 krajanov in 20 učencev
PŠ Prevorje in učiteljice. Smeti so se pobirale
ob občinskih in državnih cestah, v športnem
centru, pohodnih poteh, okolici VO, čistile
so se AP z nadstreški ter pločniki. Čiščenje je
opravilo PGD Prevorje z gasilsko cisterno AC
16/50. Zbralo se je cca 70 vreč. Delno je bilo
očiščeno tudi dolgoletno odlagališče v gozdu
Log.
Občina Šentjur je na javnem razpisu v okviru
projekta »Skupaj umirjamo promet v 2019«
pridobila prikazovalnik hitrosti za postavitev na državni cesti na Prevorju, na Lopaci. Po
tej cesti se vozijo in hodijo otroci, ki obiskujejo
bližnjo Podružnično osnovno šolo Prevorje in
Vrtec Šentjur–Enota Prevorje.
Prepričani smo, da bo ta pridobitev povečala
prometno varnost vseh udeležencev v prometu, za kar smo zelo hvaležni.

Tudi letos na nas niso pozabili dobri možje
Lions kluba Keleia Celje in naši šoli podarili
sedem novih tabličnih računalnikov, ki jih pridno vključujemo v učni proces; predvsem za
utrjevanje znanja, iskanja podatkov, likovno
izražanje, ustvarjanje, oblikovanje fotografij,
pisanje zapiskov ... Upravljanje tablic poteka
prek zaslona z dotikom, ne potrebujemo miške niti tipkovnice. V marsikaterem primeru
so priročnejše od običajnih prenosnih računalnikov. Splet ponuja ogromno možnosti in
aplikacij, a potrebna je učiteljeva strokovna
presoja kaj in pri katerih predmetih je uporaba tablice smiselna in izvedljiva, da bomo
dosegli zastavljene cilje. Učenje na tabličnem
računalniku je zabavno, drugačno in popestri
kakšen del učne ure, ne more pa nadomestiti
odnosa z vrstniki in učiteljem – ta je še vedno
ključni element pri posredovanju znanja in
motivaciji.

Damjan Maček, predsednik sveta KS

Učilnice na prostem

Aktivni na PŠ Prevorje
To šolsko leto smo nabrali že toliko poučnih,
lepih, zabavnih ter raznolikih dogodivščin, da
je težko izbrati le kakšno.

Prenočevanje v šoli

Posebnost naše šole je astronomski observatorij. Prevorje je zaradi odsotnosti svetlobne
onesnaženosti idealna lokacija za astronomska opazovanja južnega neba. Oktobra smo
v sodelovanju z Astronomskim društvom Kosci, organizirali tehniški dan Planeti, Luna,
zvezde; s prenočevanjem v šolski telovadnici. Udeležili so se ga učenci od 1. do 5. razreda.
Večer je bil pester da le kaj. Takole je zapisala
Blaška iz 3. razreda:
»Sinoči smo prespali v šoli. Spuščali smo rakete

in gledali skozi teleskop. S tablico smo gledali
planeta Saturn in Mars. Bili smo tudi v observatoriju. Nato smo zunaj zakurili taborni ogenj.
Peli smo pesmice in se igrali igre. Šli smo na nočni pohod z lučkami. Ko smo prišli nazaj, smo jedli palačinke. Nato smo si umili zobe in oblekli
pižame. Pogledali smo si risanko. Učiteljica je

Čeprav imamo radi tehnologijo, pa še bolj
ljubimo naravo, našo največjo učiteljico. Učiteljice smo mnenja, da naj učilnica nima vedno štirih sten, zato izvajamo pouk tudi na
prostem, kjer se vsi bolje počutimo: smo sproščeni in lažje sodelujemo kot sicer. Gozdna tla
so lahko naš stol, nebo je strop nad nami, naša
žarnica je sonce. Stene okoli nas pa so velike
palete pomirjujočih barv. Oči se spočijejo
med učnim delom, ker lahko pogledajo tja
daleč na Bohor. Okoli nas je polno dražljajev:
tu laja pes, tam se oglašajo ptice, spodaj pelje tovornjak, na drugi strani nekdo žaga, ob
meni pa leti metulj ali pa leze pajek, tam ima
čriček svojo luknjico ...
Je že res, da je pozornost v učilnicah na prostem bolj razpršena, a še vedno se izplača.
Učiteljice uporabljamo in razvijamo različne metode dela, s pomočjo katerih gradimo
znanje predvsem na idejah otrok in njihovih
doživetjih.
Tako pridno urejamo in spremljamo rast na
šolskem vrtu in v sadovnjaku. Letošnjo jesen
smo bili z ekološkim pridelkom zelo zadovoljni: krompir, čebula, buče, češnje, jabolke, orehi, kaki ... Seveda smo vse pojedli!
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Radi imamo gozd

Pot nas večkrat tedensko zanese v »naš« gozd
– predvsem po želji otrok. Zakaj? Zaradi tega,
ker tam zadovoljijo svoje potrebe: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja
socialnih odnosov …
Pred kratkim smo posneli video (youtube
Radi imamo gozd), kjer je v prekratki minuti
predstavljeno nekaj naših dejavnosti v gozdu.
Posnetek smo poslali na mednarodni natečaj
Ob dnevu gozdov in pokazali širnemu svetu,
kako pomembno je imeti stik z naravo, iskati
in uresničevati izzive ter izvajati gozdno pedagogiko.
Naša šola je vključena tudi v Mrežo gozdnih
vrtcev in šol, ki nas spodbuja in je nad našim
delom navdušena. Biti »gozdni« pomeni odklon od današnje standardizirane vzgoje in
poučevanja otrok. Iščemo pot nazaj k naravi,
k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo
ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben
način življenja.
V gozdu najdemo krasne materiale za likovno
ustvarjanje, rekvizite za šport in prostorčke za
igranje in skrivanje. Tudi gozdna matematika
navdušuje – črtični prikaz, merjenje, velikostni odnosi, ritem in še kaj. V gozdu učenci
radi pojejo in se spremljajo z glasbili, ki jih najdejo sami. Pravljice, ki jih slišijo ali preberejo

KS DOLGA GORA
Defibrilator tudi v Dolgi Gori

V januarju 2019 smo s pomočjo donacij v Dolgi Gori kupili debrifilator. Nameščen je na zunanji strani stavbe gasilskega doma. Celoten
nakup defibrilatorja je bil opravljen na podla-

v gozdu, so prav posebno doživetje. V gozdu
spoznavajo tudi okolje, odkrivajo znanilce pomladi, spoznavajo drevesa in njihove plodove,
pa tudi mahove, praproti in gobe.
Čas v gozdu ali na travniku tako hitro mine
in toliko zanimivih reči vidimo in doživimo,
da jih nazadnje komaj spravimo nazaj v šolo,
kamor pridemo rdečih lic, razpetih bund, polnih pljuč, včasih utrujenih nog, a z nasmeški

na obrazih in iskricami v očeh. Pustimo zdaj
blatne in mokre čevlje, strgana oblačila in
zelena kolena, saj je to le posledica našega
neposrednega stika z naravo. Med učenci se
stkejo močnejše vezi, prijateljstva se okrepijo,
spori se zgladijo, dosežemo izzive, pozabimo
na učilnice in še mnogo, mnogo več.

gi donacij. Donatorji za nakup so bili: Franc Arzenak 1200 €, JSM d.o.o. Gorazd Močnik 500 €,
Občina Šentjur 500 € ter 120 € ostali člani minulega sklica KS. 24. januarja 2019 smo imeli
usposabljanje na temo temeljnih postopkov
oživljanja z uporabo AED. Podjetje IHELP nam
je prikazalo, kako in na kakšen način uporabljati AED. Sodelujoči smo poleg teoretičnega

znanja pridobili tudi precej praktičnih veščin.
Predvsem pa, kako se znebiti občutka strahu,
ko se znajdemo v situaciji, ko moramo nekoga
oživljati.
Edi Kresnik, predsednik sveta KS

Martina Kosaber Gril

V prostorih gasilskega doma v Dolgi Gori so pred materinskim dnevom pripravili tradicionalno prireditev v
čast praznika mater, nastopili pa so člani otroške in odrasle folklorne skupine, ki ustvarjajo ter plešejo pod
vodstvom Jožeta Kadenška. Svoj trud v organizacijo je vložila tudi Damjana Firer, obiskovalci pa so bili deležni pestrega programa, v katerem se ni le plesalo, ampak tudi recitiralo, igralo na inštrument ter pelo. Rdeča
nit so bile mamice, pa babice, očki, dedki … Obiskovalci so za konec zapeli z nastopajočimi, nato pa se družili
ob pogostitvi. (povzeto po: Tjaša Ferlež)
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