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SOBOTA, 03. 09. 2016
09.00	 Šmartno	ob	Dreti,	Račnek:
	 DOBRODELNI	TEK;	
	 organizira	Športno	društvo	Lipa	Šmartno	ob	Dreti

11.00		 Šmartno	ob	Dreti,	Račnek:	
	 ODPRTA	KUHNA;	
	 organizira	Športno	društvo	Lipa	Šmartno	ob	Dreti

14.00	 ŠRC	Laze	pri	Kokarjah:
	 LOKOSTRELSKO	TEKMOVANJE;	
	 organizira	Društvo	tabornikov	Rod	Sotočje	Nazarje

SREDA, 07. 09. 2016
18.00	 Jakijeva	hiša	-	Galerija	Nazarje:	
	 RAZSTAVA	ENODNEVNE	LIKOVNE	KOLONIJE:	
	 »LIKOVNO	POTOVANJE	V	PRETEKLOST	
	 –	VRBOVŠKI	LIKOVNI	DAN«;	
	 organizira	Kulturno	društvo	Nazarje

PETEK, 09. 09. 2016
14.00	 Parkirišče	Šmartno	ob	Dreti:
	 POHOD	PO	OBRONKIH	KRAJEVNE	SKUPNOSTI	
	 ŠMARTNO	OB	DRETI;	
	 organizira	Društvo	upokojencev	Šmartno	ob	Dreti

19.00		 Dom	kulture	Nazarje:	
	 SLAVNOSTNO	PRAZNOVANJE:	»NAŠIH	70	LET«	
	 Z	OTVORITVIJO	RAZSTAVE	IZDELKOV	SEKCIJE	
	 ROČNODELK	–	VRBA;	
	 organizira	Društvo	upokojencev	Nazarje

SOBOTA, 10. 09. 2016
12.00			 Športna	dvorana	Nazarje:
	 SLAVNOSTNO	PRAZNOVANJE	
	 OB	60.	OBLETNICI	DELOVANJA;	
	 organizira	ZŠAM	Mozirje

NEDELJA, 11. 09. 2016
09.00		 Račnek–Kokarje–Nazarje–Zg.	Pobrežje–
	 Brdo–Račnek:	
	 TRIM	KOLESARJENJE;	
	 organizira	Športno	društvo	Lipa	Šmartno	ob	Dreti

12.00		 Šmartno	ob	Dreti,	Račnek:	
	 ŠPORTNO	IN	DRUŽABNO	SREČANJE	OBČANOV;	
	 organizira	Športno	društvo	Lipa	Šmartno	ob	Dreti

TOREK, 13. 09. 2016
18.00	 Dom	kulture	Nazarje:
	 IZDAJA	PRVEGA	ALBUMA	SKUPINE	
	 DRETA	RIVER	BAND;	
	 organizira	Kulturno	društvo	Nazarje

SREDA, 14. 09. 2016
11.30	 Dom	kulture	Nazarje:
	 KVIZ	KAJ	VEM	O	GOZDU	IN	LESU,	
	 organizira	Muzej	Vrbovec	Nazarje	in	
	 Zavod	za	gozdove	Slovenije,	OE	Nazarje

ČETRTEK, 15. 09. 2016
17.00		 Center	za	samostojno	učenje	Nazarje:
	 NAUČIMO	SE	UPORABLJATI	RAČUNALNIŠKE	
	 TABLICE	IN	PAMETNE	TELEFONE;	
	 organizira	Center	za	samostojno	učenje	

PETEK, 16. 09. 2016
18.00	 Dom	kulture	Nazarje:	
	 PROSLAVA	OB	OBČINSKEM	PRAZNIKU	
	 S	SLOVESNO	PODELITVIJO	OBČINSKIH	PRIZNANJ;	
			 organizirajo	Občina	Nazarje,	Glasbena	šola	Nazarje	
	 in	Kulturno	društvo	Nazarje

SOBOTA, 17. 09. 2016
09.00–17.00	
	 Muzej	Vrbovec	Nazarje:
	 DAN	ODPRTIH	VRAT	OB	15.	OBLETNICI	DELOVANJA;	
	 organizira	Muzej	Vrbovec	Nazarje	

15.00	 Lovski	dom	Lačja	vas:
	 SLAVNOSTNO	PRAZNOVANJE	
	 OB	70.	OBLETNICI	DELOVANJA;	
	 organizira	Lovska	družina	Dreta	Nazarje

17.00	 Muzej	Vrbovec	Nazarje:
	 OTROŠKA	TOMBOLA;	
	 organizira	Muzej	Vrbovec	Nazarje

NEDELJA, 18. 09. 2016
14.00–19.00 
	 Frančiškanski	samostan	Nazarje:
	 ŽUPNIJSKI	DAN;	
	 organizirata	Župnija	Nazarje	in
	 Kulturno	društvo	sv.	Martina	Marija	
	 Nazaret	Nazarje	

Vljudno vabljeni.

PROGRAM PRAZNOVANJA 
OBČINSKEGA PRAZNIKA 2016

Občina Nazarje
v sodelovanju z organizatorji prireditev
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Spoštovane bralke in 
bralci,

pred	vami	je	letošnja	izdaja	Vrbovških	novic,	glasila	Občine	
Nazarje.	Po	letu	od	zadnjega	izida	se	ponovno	srečujemo.	In	
kakšno	leto	je	bilo	to!	Med	drugim	so	ga	zaznamovale	številne	
prireditve	in	dogodki	dobrodelnega	značaja,	ko	je	bila	misel	in	
skrb	vseh	sodelujočih	namenjena	pomoči	sočloveku	v	stiski	ali	
pa	izboljšanju	razmer,	v	katerih	prebivalci	v	občini	živijo.	Star	
rek	»V	slogi	je	moč«,	še	vedno	drži.	S	skupnimi	močmi	in	po-
zitivnim	pristopom	se	da	kljub	omejenim	sredstvom	narediti	
velike	reči.	Tudi	o	tem	boste	lahko	prebrali	tako	v	županovem	
razmišljanju	kot	v	prispevkih	iz	krajevnih	skupnosti	ali	društev.
V	tokratnem	glasilu	je	precejšen	poudarek	namenjen	pred-

stavitvi	velikih	investicij,	ki	so	v	občini	pravkar	v	teku.	Pa	tudi	
tistim,	ki	so	že	uresničene	in	že	prispevajo	k	boljšemu	in	var-
nejšemu	bivanjskemu	okolju.
Različne	ustanove	in	zavodi	so	za	vas	pripravili	informativ-

ne	vsebine,	v	katerih	boste	našli	mnoge	dobrodošle	 infor-
macije	in	praktične	nasvete	za	ravnanje	pa	naj	bo	to	v	zvezi	
z	lubadarjem	ali	pa	ločevanjem	odpadkov,	pa	še	kaj	bi	se	na-
šlo.	Svoje	delo	so	predstavili	krajevni	odbori,	ki	so	pomemb-
na	komunikacijska	vez	med	občani	in	občino	ter	občinskim	
svetom	Ni	pa	izostal	niti	živahen	utrip,	s	katerim	je	zaznamo-
vano	društveno	življenje	v	občini.	Upamo,	da	bo	kaj	od	tega	
pritegnilo	vašo	pozornost.	

Urednica Marija Lebar
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Pogovor	z		Matejem	Pečovnikom,	županom	občine	Nazarje	

Utrip v občini Nazarje zaznamuje živahna 
investicijska dejavnost

Od	zadnje	izdaje	Vrbovških	novic	je	mi-
nilo	že	leto	in	v	tem	času	so	bili	v	obči-
ni	uresničeni	številni	projekti,	organizira-
ni	mnogi	dogodki	in	opravljene	tudi	od-
mevne	prostovoljne	akcije.	Da	se	je	vse	
to	 lahko	 izvedlo,	meni	župan	Matej	Pe-
čovnik,	 je	bilo	potrebno	dobro	 sodelo-
vanje	med	vsemi	udeleženimi	pri	posa-
meznem	projektu.
Podrobneje	smo	ga	vprašali	o	tem,	kaj	

se	pravkar	dogaja	na	področju	investicij	
v	občini,	pa	tudi	o	načrtih	za	naslednje	in	
prihodnja	leta.	

- Za vami bo kmalu polovica mandata. 
V teh dveh letih je bilo na celotnem ob-
močju občine izvedenih veliko investicij. 
Čemu pripisujete to živahno dejavnost?
Izvajanje	investicij	v	tem	času	lahko	oce-

nim	kot	zelo	uspešno.	Pomembno	je,	da	
je	cilj	dobro	definiran	in	uresničljiv.	Za	do-
sego	rezultatov	je	potrebnih	veliko	aktivnosti	v	komunikaciji	
in	dogovarjanju	tako	z	občani,	z	lastniki	zemljišč	kot	z	državo	

in	seveda	tudi	z	izvajalci.	
Projekt	krožišča,	ki	ga	investira	država	in	

spremljajoče	občinske	infrastrukture,	kar	
je	trenutno	največje	gradbišče	v	občini,	
je	na	uresničitev	čakal	vse	od	leta	2008.	
V	letošnjem	letu	je	država	za	izvedbo	za-
gotovila	svoj	deleže	denarja,	prav	tako	pa	
tudi	občina.	
Preden	pa	se	z	investicijo	prične	na	te-

renu,	je	potrebno	veliko	aktivnosti	in	tru-
da	pri	urejanju	potrebne	dokumentaci-
je,	za	kar	gre	zahvala	tudi	občinski	upra-
vi	in	članom	občinskega	sveta,	s	kateri-
mi	je	sodelovanje	odlično.

- Izvajale so se tudi modernizacije od-
sekov cest in premostitve preko vodo-
tokov v drugih naseljih v občini.
Res	 je,	na	Prihovi	 smo	asfaltirali	dalj-

ši	odsek	ceste.	Prav	tako	v	Šmartnem	ob	
Dreti	proti	vodohranu.	Nov	je	most	v	kra-

ju	Potok,	pa	še	kaj	bi	se	lahko	našlo.
Potrebe	po	večjih	vzdrževalnih	delih,	sanacijah	in	moderniza-

cijah	prometne	infrastrukture	se	kažejo	po	vsej	občini.	V	do-
govoru	s	krajani	je	potrebno	določiti	prioritetne	cilje,	nato	pa	
storiti	vse,	da	se	cilji	tudi	dosežejo	in	da	so	rezultati	pozitivni.
Z	 zmernostjo,	 strpnostjo	 in	 sodelovanjem	 je	mogoče	do-

seči	marsikaj.

- Kako ste zagotovili sredstva za izgradnjo in prenovo in-
frastrukture?
Moram	povedati,	da	občina	financira	vse	 investicije	 iz	 la-

stnih	sredstev.	Na	razpise	za	sofinancerska	sredstva,	kot	je	
bilo	v	preteklosti,	že	nekaj	časa	ni	mogoče	računati,	saj	jih	
razen	redkih	izjem	praktično	ni.
Naložbe	financiramo	iz	prihrankov	v	proračunu,	ki	so	nastali	

na	račun	prodaje	zemljišč	v	Industrijsko	obrtni	coni	(IOC)	Pri-
hova.	Po	23.	členu	zakona	o	financiranju	občin	smo	od	države	
dobili	nekaj	nepovratnih	sredstev,	izkoristili	pa	bomo	tudi	mo-
žnost	ugodnih	brezobrestnih	povratnih	sredstev,	ki	se	bodo	
vračala dolgoročno.	Naj	tukaj	dodam,	da	smo	svoj	kamenček	
k	povečanju	sredstev	za	naložbe	dodali	na	občini,	ko	smo	z	
ukrepi	na	več	področjih	dosegli	racionalizacijo	poslovanja.		

- Uspešno je potekala prodaja parcel v IOC Prihova. Kaj pa 
ostala občinska zemljišča? 
V	IOC	Prihova	ima	občina	v	lasti	še	eno	gradbeno	parcelo.	

Ta	je	namenjena	gradnji	poslovnega	objekta.	Nekaj	zanima-
nja	za	to	zemljišče	so	morebitni	bodoči	investitorji	že	izkaza-
li.	Ko	bo	primeren	čas,	bomo	za	prodajo	parcele	izvedli	zbi-
ranje	ponudb.
Na	Biču	v	Šmartnem	ob	Dreti	nismo	zaenkrat	prodali	še	no-
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benega	zemljišča,	eno	parcelo	pa	smo	prodali	Za	samosta-
nom	v	Nazarjah.	Tukaj	občini	za	prodajo	ostajajo	še	tri	komu-
nalno	opremljene	parcele	namenjene	stanovanjski	gradnji.

- V zadnjem času je izvajalec položil asfalt tako na parkiri-
šču v Šmartnem ob Dreti  kot na obeh parkiriščih v Nazarjah. 
Parkirišče pred pošto namerava občina še dodatno opremi-
ti z urbano opremo. Kdaj bo to in kako bo videti omenjeno 
območje po zaključku projekta?
Parkirišče	v	Šmartnem	ob	Dreti,	ki	se	je	urejalo	v	dveh	fa-

zah,	je	zaključeno.	
Ureditev	parkirišča	za	potrebe	Mercatorja	je	obveza	občine	

in	države	v	zameno,	ker	pred	trgovino	ne	bo	več	parkirišča.
Na	parkirišču	pred	pošto	v	Nazarjah	pa	prav	zdaj,	ko	se	po-

govarjava,	izvajalec	zarisuje	talne	označbe	za	parkirna	mesta.	
Opravljena	bodo	tudi	določena	dela	pri	izgradnji	otroškega	

igrišča.	Tega	bomo	dokončali	spomladi	prihodnje	leto	oziro-
ma	po	tem,	ko	bo	končana	gradnja	večstanovanjskega	objek-
ta	v	neposredni	bližini.	Ob	urejanju	okolice	bloka	bomo	lahko	
dokončali	tudi	otroško	igrišče	in	ga	opremili	z	ograjo	in	igrali.
Sicer	pa	bomo	na	parkirnem	platoju	postavili	še	stojala	za	

kolesa	in	klopi,	predvidena	je	tudi	ureditev	javne	razsvetlja-
ve.		V	sklopu	ureditve	parkirišča	in	otroškega	igrišča	bo	izve-
dena	še	zasaditev	okrasnih	grmovnic	in	dreves.	
Samega	dovoza	na	parkirišče	še	nekaj	 časa	ne	bo	mogo-

če	dokončati,	ker	je	pred	tem	potrebno	opraviti	še	potreb-
na	dela	za	premestitev	avtobusnega	postajališča	izpred	Bo-
hača	niže	proti	pošti	in	dokončati	gradnjo	pločnika	ob	cesti.

- Država in s sofinanciranjem tudi občina bosta v centru 
zgradili krožišče. V čem vidite prednosti take ureditve?
Prednost	vidim	prvenstveno	v	večji	prometni	varnosti.	Vklju-

čevanje	v	promet	na	Zadrečko	cesto	je	zlasti	z	Lesarske	ce-
ste	dokaj	nepregledno.	Seveda	pa	bo	središče	Nazarij	dobilo	
tudi	bolj	sodoben	videz.
K	izboljšanju	razmer	na	tem	območju	pa	ne	bo	pripomoglo	

zgolj	krožišče,	pač	pa	tudi	rekonstrukcija	same	Zadrečke	ce-
ste	v	območju	od	vratarnice	v	cono	Glin	do	konca	zgradbe,	
ki	je	v	lasti	podjetja	Input.	Upam,	da	se	bomo	z	državo	uspeli	
dogovoriti	še	za	rekonstrukcijo	ceste	v	nadaljnjih	75	metrih,	
to	je	od	vratarnice	navzdol	do	mostu	čez	Savinjo.	
Ob	rekonstrukciji	obnavljamo	vodovod	–	zamenjalo	se	bo	

dotrajane	salonitne	cevi.		Hkrati	bo	zgrajena	meteorna	kana-
lizacija,	pločnik	in	kolesarska	pot, prav	tako	bo	nova	še	jav-
na	razsvetljava.	Uredilo	se	bo	tudi	priključke	cest	na	krožišče	

- V Nazarjah vidno raste tudi drugi stanovanjski blok, spre-
minja se podoba središča Nazarij.
Investitor	–	podjetje	Gradiatim	je	po	nekajletnem	premo-

ru	začelo	z	izgradnjo	še	drugega	večstanovanjskega	objekta.	
Občinski	svet	je	sklenil,	da	občina	odkupi	pet	stanovanj	v	tej	
zgradbi.	V	mesecu	juniju	je	Stanovanjski	sklad	RS	objavil	»Pro-
gram	sofinanciranja	zagotavljanja	javnih	najemnih	stanovanj	
v	letih	2016-2020.«	Če	se	želi	Občina	prijaviti	v	ta	program,	
mora	pripraviti	stanovanjski	program,	ki	ga	mora	obravnava-
ti	in	sprejeti	občinski	svet.	Stanovanjski	sklad	RS	sofinancira	
zagotavljanje	novih	javnih	najemnih	stanovanj	tako,	da	nudi	
najem	kredita	lokalnim	skupnostim	ter	sam	kupi	toliko	sta-
novanj	kot	jih	kupi	lokalna	skupnost.	

- Že večkrat smo poročali o namenu izgradnje prizidka k 
zdravstvenemu domu. Kako kaže na tem področju?
Javni	zavod	Zgornjesavinjski	zdravstveni	dom	Nazarje	z	ak-

tivnostmi	za	gradnjo	prizidka	nadaljuje.	Na	svetu	občin	usta-
noviteljic	mora	zavod	predstaviti	noveliran	investicijski	pro-
gram,	ki	ga	morajo	nato	potrditi	še	občinski	sveti	vseh	sed-
mih	občin	ustanoviteljic.	Nato	bo	sledil	izbor	projektanta.	
Zemljišče	za	prizidek	 je	že	odkupljeno.	Upam,	da	se	bo	v	

drugi	polovici	prihodnjega	leta	gradnja	pričela.	To	je	nujno	
zaradi	pogojev	za	ohranitev	službe	nujne	medicinske	pomo-
či	(NMP)	v	Zgornji	Savinjski	dolini.	Prehodno	obdobje	za	iz-
polnitev	pogojev	za	NMP	se	namreč	izteče	konec	leta	2018.

- Katera dela na občinski infrastrukturi še čakajo na izved-
bo v letošnjem letu? Je že kaj načrtov tudi za prihodnje in 
naslednja leta? 
Kar	nekaj	projektov,	ki	so	že	v	teku,	se	bo	izvajalo	še	v	dru-

gi	polovici	leta.	Tako	bodo	dela	na	krožišču	in	rekonstrukcija	
Zadrečke	ceste	potekala	nekje	do	decembra.	Do	konca	poči-
tnic	bodo	zaključena	tudi	dela	na	prenovi	umivalnic	v	športni	
dvorani.	Računamo,	da	bo	do	pričetka	kurilne	sezone	konča-
na	vzpostavitev	daljinskega	nadzora	toplovodnega	sistema	v	
objektih,	kjer	to	do	sedaj		ni	bilo	mogoče,	ker	ni	bilo	ustrezne	
povezave	do	koncesionarja	Energetika	Nazarje.	
Po	vzpostavitvi	bo	omogočeno	odčitavanje	porabe	toplotne	

energije	na	daljavo,	prav	tako	bo	mogoče	na	daljavo	spremlja-
ti	delovanje	posamezne	toplotne	postaje;	v	individualnih	hi-
šah,	ki	so	priključene	na	toplovodni	sistem	je	bilo	to	mogoče	
že	od	širitve	omrežja	dalje.	Obenem	bomo	omogočili	korišče-



6 Vrbovške novice

BESEDA ŽUPANA

nje	brezžičnega	in	brezplačnega	interneta	v	središču	Nazarij.
Za	naprej	načrtujemo	pridobitev	več	projektnih	nalog	za	bo-

doče	investicije.	Tako	je	v	planu	drugo	krožišče	in	sicer	na	cesti	
pri	nazarski	osnovi	šoli,	pločnika	v	Kokarjah	in	v	Šmartnem	ob	
Dreti	ter	nov	priključek	na	regionalno	cesto	v	Pustem	polju.	
Naročena	pa	sta	že	projekta	za	ureditev	parkirišč	pri	samo-

stanu	v	Nazarjah	in	ob	podružnični	šoli	v	Šmartnem	ob	Dreti.	
Sočasno	z	gradnjo	prizidka	k	zdravstvenemu	domu	bo	tre-

ba	izvesti	povezovalno	cesto	med	Lesarsko	in	Zadrečko	ce-
sto.	Potrebno	se	bo	lotiti	propusta	v	IOC	Prihova	za	zagoto-
vitev	večje	poplavne	varnosti.	Postopno	bomo	morali	obna-
vljati	vodovodno	omrežje,	 stalna	naloga	 so	vzdrževanje	 in	
obnova	cest	v	vseh	treh	krajevnih	skupnostih.	V	prihodnosti	
pa	nameravamo	zgraditi	še		pločnik	ob	zadnjem	delu	Lesar-
ske	ceste,	kjer	se	cesta	nadaljuje	v	Občino	Rečica	ob	Savinji.	
Seveda	pa	bo	izvedba	oziroma	roki	realizacije	vsega	našte-

tega	odvisni	tudi	od	razpoložljivega	denarja.	

- V letošnjem letu je območje občine doletelo več hudih 
neurij. Zelo pogosto pustošijo tudi poplave in  nato sledi 
odpravljanje posledic. Kako pa je s preventivnimi ukrepi?
Občina	o	 vseh	 težavah	 in	problemih	na	 vodotokih	 spro-

ti	obvešča	ARSO.	V	večini	primerov	pa	moramo	izvesti	nuj-
ne	ukrepe	kar	z	lastnimi	sredstvi,	saj	država	potrebnega	de-
narja	za	preventivne	ukrepe	na	tem	področju	ne	zagotavlja.	
Če	hočemo	v	lastni	organizaciji	in	s	svojim	proračunskim	de-
narjem	opraviti	kakšen	poseg,	moramo	pripraviti	še	potreb-
no	vlogo	in	različno	dokumentacijo,	da	nam	ARSO	izda	vo-
dno	soglasje	za	dela.
Stalna	naloga	za	zagotavljanje	varnosti	pred	poplavami	je	či-

ščenje	prodišč	tako	na	Dreti	kot	na	Savinji	pa	tudi	na	pritokih	.	
Tako	smo	nedavno	izpraznili	zadrževalnike	na	Črnem	grabnu.	
Povsem	polni	so	tudi	zadrževalniki	na	potoku	Suha	in	Mostni	
graben	v	KS	Kokarje.	Na	posege	čaka	še	sanacija	poškodb	na	
vodni	gospodarski	javni	infrastrukturi.	Višje	vode	v	Nazarjah	
ob	padavinah	izrujejo	skale,	ki	so	jih	vgradili	za	zaščito	bre-
žine.	Treba	bi	jih	bilo	zložiti	nazaj.	V	Šmartnem	ob	Dreti	sta	
poškodovana	jez	in	brežina	na	mestu,	kjer	se	Lizavnica	izliva	
v	Dreto.	Kjer	brežine	niso	urejene,	pa	vode	marsikje	spodje-
dajo	in	odnašajo	kmetijske	in	druge	površine.	Žal	se	tako	kot	
po	drugod	tudi	tukaj	vse	konča	pri	denarju,	ki	ga	ni	dovolj.

- Letos je bila prvič izvedena prireditev z naslovom Sre-
dnjeveška gostija na gradu Vrbovec. Je to nadomestilo za 
dosedanji lesarski praznik?
Tako	je.	Lesarski	praznik	se	v	vseh	osmih	letih	nekako	ni	pri-

jel.	Tudi	potem	ne,	ko	smo	ga	lani	z	jesenskega	prestavili	na	
poletni	termin.
Kot	kaže	letošnji	odziv	obiskovalcev,	je	tokratni	projekt	s	sre-

dnjeveško	gostijo	in	spremljajočo	kulinariko	ter	ostalimi	do-
godki	prava	odločitev.	V	kratkem	se	bo	sestal	organizacijski	
odbor	in	ocenili	bomo,	kako	je	projekt	potekal	in	kaj	bi	se	dalo	
v	prihodnje	izboljšati.	Verjetno	bo	potrebno	začetek	priredi-
tve	prestaviti	na	poznejši	–	poznopopoldanski	termin,	med	
drugim	tudi	zaradi	efekta	osvetlitve	in	predstave	z	ognjem.	

- Da je splošna klima v občini pozitivna, priča tudi več od-
mevnih prostovoljskih akcij, ko so se občani lotili v Pustem 
polju prenove brvi, v Kokarjah  opornega zidu na Suhi in še 

posebej veliko delo gradbenega odbora, krajanov in obča-
nov na prenovi cerkve sv Jošta. Vaš komentar?
Iz	naštetega	se	vidi,	da	je	prostovoljno	delo	v	splošno	korist	

med	našimi	občani	še	vedno	živa	vrednota.	S	skupnimi	moči	
ali	s	pozitivnim	pristopom	krajanov	se	da	marsikaj	narediti	
lažje	in	hitreje.	Izjemno	delo	vseh,	ki	so	sodelovali	pri	obnovi	
cerkve	sv.	Jošta,	je	dobilo	svoj	slovesni	zaključek	na	nedavni	
slavnosti	ob	blagoslovitvi	in	nato	druženju	krajanov.	Preno-
vljena	in	varna	brv	v	Pustem	polju	ne	služi	le	domačinom,	s	
pridom	jo	koristijo	tudi	skavti,	ki	taborijo	na	tistem	območju.	
Za	večjo	protipoplavno	varnost		so	domačini	v	Kokarjah	po-

pravili	staro	škarpo	na	potoku	Suha.	Nadzidali	so	betonski	ve-
nec	v	dolžini	okoli	110	metrov.	Pri	omenjenih	delih	je	občina	
sodelovala	tako,	da	je	preskrbela	potrebni	material.

- Tudi gradnja v požaru uničenega gospodarskega poslopja 
na Brdem je tekla v duhu solidarnosti, humanosti in med-
sebojne pomoči.
Že	takoj	po	gasilski	intervenciji	se	je	spet	pokazala	dobrodel-

nost	in	solidarnost	naših	ljudi,	ki	vidijo	človeka	v	stiski.	V	prvih	
dneh	so	prostovoljci	priskočili	na	pomoč	zlasti	pri	odstranje-
vanju	ostankov	pogorišča,	kasneje	pa	z	zbiranjem	materiala	
in	finančnih	sredstev.	Organizirane	so	bile	razne	dobrodelne	
prireditve	kot	sta	bila	dobrodelna	koncerta	v	organizaciji	Kul-
turnega	društva	Bočna	in	Godbe	Zgornje	Savinjske	doline.	Iz-
vedene	pa	so	bile	še	nekatere	druge	dobrodelne	aktivnosti.
Občina	 je	 že	na	 začetku	 imenovala	gradbeni	odbor,	 ki	 je	

delo	opravil	odlično	in	spremljal	gradnjo	novega	objekta	vse	
do	zaključka.	

- Bliža se občinsko praznovanje. Občina je v sodelovanju s 
tukajšnjimi društvi pripravila bogat program različnih dogod-
kov in prireditev. Višek bo gotovo slavnostna seja s podeli-
tvijo občinskih priznanj. Kaj bi ob tem povedali občanom?
Dobitnikom	občinskih	priznanj	iskreno	čestitam.	Prav	tako	

čestitam	občanom	ob	prazniku,	obenem	se	zahvaljujem	vsem,	
ki	so	na	različne	načine	pripomogli	pri	uresničitvi	zastavlje-
nih	ciljev.	Da	je	Občina	Nazarje	uspešna	občina,	smo	zaslu-
žni	vsi.	S	sodelovanjem,	dobro	komunikacijo	in	s	strpnostjo	
so	zastavljeni	cilji	lažje	in	hitreje	uresničljivi.	Hvala	vsem	z	že-
ljo	po	dobrem	sodelovanju	tudi	v	prihodnje.

Foto in besedilo: Marija Lebar 

Vrbovške novice, 
letnik 5, številka 1, september 2016. 

Izdajatelj:	Občina	Nazarje,	Savinjska	cesta	4,	3331	Nazarje.	
Odgovorna urednica:	Marija	Lebar.	
Uredniški odbor:	Samo	Begič,	Helena	Šosterič.	
Računalniški prelom:	Uroš	Kotnik.	
Naslov uredništva:	Občina	Nazarje,	Savinjska	cesta	4,	3331	Nazar-
je,	telefon:	03/839-16-00,	elektronska	pošta:	obcina@nazarje.si.	
Tisk:	Grafika	Gracer,	Lava	7b,	Celje.	
Naklada: 1000 izvodov. 
Slika na naslovnici: Urejanje	parkirišča	pri	Mercatorju	(Foto:	Igor	
Solar)
Vrbovške	novice	izhajajo	dva	do	trikrat	letno	in	jih	prejmejo	vsa	go-
spodinjstva	v	občini	Nazarje	brezplačno.	Na	podlagi	zakona	o	dav-
ku	na	dodano	vrednost	sodijo	Vrbovške	novice	med	proizvode,	za	
katere	se	obračunava	davek	na	dodano	vrednost	po	stopnji	9,5%.
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Nagrajenci občine Nazarje za leto 2016
Zlati grb občine Nazarje

Franc Grudnik, Nazarje
Že	kot	mlad	fant	je	Franc	Grudnik	v	letu	1948	stopil	v	vr-

ste	nazarskih	gasilcev.	Ves	čas	je	bil	aktiven	član	v	društvu	
in	ko	je	bil	leta	1984	zgrajen	nov	gasilski	dom,	sta	z	ženo		v	
njem	postala	hišnika.	S	svojim	znanjem	in	pridnostjo	je	skr-
bel	za	urejenost	doma	in	okolice.	Tudi	po	njegovi	zaslugi	je	
bil	v	letu	1996	nazarskemu	gasilskemu	domu	podeljen	na-
ziv	najlepše	urejenega	gasilskega	doma	v	državi,	zgrajene-
ga	po	letu	1970.
Ker	društvo	že	vrsto	let	servisira	gasilnike,	je	Franc	kot	hi-

šnik	gasilnike	prevzemal	in	jih	tudi	servisiral.	Nalogo	hišnika	
je	vestno	in	predano	opravljal	celih	trideset	let	vse	do	leta	
2014.	Za	delo	v	gasilstvu	je	prejel	več	odlikovanj,	še	zdaj	pa	
dejavno		deluje	v	matičnem	društvu	in	se	udeležuje	različnih	
gasilskih	prireditev.	

Srebrni grb občine Nazarje  

Športno društvo Lipa Šmartno ob Dreti 
Športno	društvo	 Lipa je	društvo,	 ki	 s	 svojim	delovanjem	

ohranja,	zagotavlja	in	spodbuja	rekreacijo	mladih	ter	starej-
ših	na	lokalnem	in	regionalnem	nivoju.	V	ta	namen	organizi-
rajo	vrsto	tradicionalnih	prireditev:	Z	ogromno	mero	prosto-
voljnega	dela	se	trudijo,	da	v	dobrem	vzdušju	starejši	in	mla-
di	sodelujejo	in		širijo	dejavnosti	v	športnem	centru	Račnek.	
Odmevne	so	njihove	različne	prireditve,	nekatere	izvedene	
tudi	z	dobrodelno	noto.	
V	zadnjih	letih	jim	je	s	pomočjo	Občine	Nazarje	in	ostalih	

sponzorjev	uspelo	postaviti	balinarsko	stezo	z	nadstreškom,	ki	
se	je	izkazala	za	odlično	potezo,	saj	tedensko	privablja	v	Rač-
nek	na	rekreacijo	veliko	starejših	občanov.	V	letošnjem	letu	
jim	je	uspelo	s	preplastitvijo	dotrajanega	asfaltnega	igrišča	
Račneku	vrniti	podobo,	ki	si	jo	zasluži.

Bronasti grb Občine Nazarje

Frančišek Praznik, Dobletina
Že	kot	18-leten	fant	se	je	vpisal	v	Prostovoljno	gasilsko	

društvo	Gorica	ob	Dreti	 z	 namenom	pomagati	 ljudem	v	
stiski.	S	predanim	delom	v	društvu	si	je	pridobil	zaupanje	
gasilskih	tovarišev	in	zaupane	so	mu	bile	razne	pomemb-
ne	funkcije.	
Med	drugim	je	bil	podpoveljnik,	nato	poveljnik	operative,	

predsednik	komisije	za	mladino,	vseskozi	je	bil	član	uprav-
nega	odbora.	Bil	je	predsednik	komisije	za	gasilske	vetera-
ne	in	član	komisije	za	veterane	pri	Gasilski	zvezi	Zgornje	Sa-
vinjske	doline.	Sedaj	vestno	opravlja	funkcijo	člana	nadzor-
nega odbora. 

Pavel Skok, Volog,
Pavel	Skok,	sicer	rojen	v	Praprečah	v	občini	Vransko,	se	je	

pred	23	leti	preselil	v	kraj	Potok.	Krajani	so	ga	takoj	vzljubili	
zaradi	njegovega	značaja.	Vedno	je	pripravljen	pomagati	po-
moči	potrebnim.	Zato	se	je	vključil	tudi	v	gasilske	vrste.	Tako	
krajanom	kot	gasilcem	že	vrsto	let	priskoči	na	pomoč	ob	različ-
nih	priložnostih.	Neprecenljivo	je	njegovo	tehnično	znanje,	saj	
je	Pavel,	kot	pravijo	člani	PGD	Gorica	ob	Dreti,	mojster	za	vse.	
Pomagal	je	pri	obnovi	gasilskega	doma	in	stanovanja,	ki	je	v	

gasilskem	domu,	ter	pri	ostalih	projektih	PGD	Gorica	ob	Dre-
ti.	Vse	to	je	delal	brezplačno.	Delati	z	njim	je	prijetno,	saj	nje-
gov	veder	značaj	ljudi	spravlja	v	dobro	voljo.

Franc Praznik, Spodnje Kraše
Franc	Praznik	je	vrsto	let	aktiven	v	mnogih	tukajšnjih	dru-

štvih	kot		so	gasilsko	društvo,	društvo	veteranov	vojne	za	
Slovenijo,	 lovska	družina	 in	Rdeči	križ.	V	preteklosti	je	bil	
dva	mandata	član	krajevnega	odbora,	kjer	je	s	svojo	delav-
nostjo	vedno	pripomogel	k	uspešni	izvedbi	zastavljenih	na-
log.	Kljub	delu	na		kmetiji	v	Vrtačah	vedno	najde	čas,	da	pri-
sluhne	in	priskoči	na	pomoč	sokrajanom.	Vsako	leto	je	ak-
tiven	pri	izvedbi	čistilne	akcije	prav	tako	pa	tudi	pri	posta-
vitvi	mlaja	za	praznik	dela.
Ljudje,	kot	je	Franc	Praznik,	s	posluhom	do	sočloveka,	so	

pomemben	člen	vsake	krajevne	skupnosti.

Županovo priznanje

Gradbeni odbor za obnovo podružnične cerkve sv. Jošta
Za	uspešno	organizacijo	in	delo	pri	prenovi	cerkve	sv.	Jošta

Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline 
Ob	40.	obletnici	delovanja

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Zgornje Savinjske doline 
Ob	60.	obletnici	delovanja

Društvo upokojencev Nazarje 
Ob	70.	obletnici	delovanja

Lovska družina Dreta Nazarje
Ob	70.	obletnici	delovanja

Ajda Nina Vivod, Nazarje 
Za	dosežen	uspeh	na	glasbenem	področju	v	
mednarodnem	merilu

Larisa Kotnik , Nazarje 
Za	dosežen	uspeh	na	glasbenem	področju	v	
mednarodnem	merilu

Marta Šporin, Šmartno ob Dreti
Kot	zlata	maturantka	za	odličen	uspeh	na	poklicni	maturi
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Projekti Občine Nazarje september 2015 - 
september 2016, realizirani in v nastajanju

IZVEDBA KROŽIŠČA CENTER NAZARJE
Projekt	krožišča	v	Nazarjah	je	projekt	Ministrstva	za	infra-

strukturo	oziroma	DRSI.	Projekt	 je	bil	pripravljen	že	v	 letu	
2008,	vendar	država	v	vseh	teh	letih	ni	uspela	zagotoviti	sred-
stev	za	izvedbo.	Pri	sprejemanju	proračuna	za	leto	2016	je	dr-
žava	ta	projekt	umestila	v	državni	proračun.	V	spomladanskem	
obdobju	je	bil	izveden	razpis,	kjer	je	bil	uspešno	izbran	izva-
jalec	VOC	Celje	d.d..	Vrednost	del	po	pogodbi	znaša	625.000	
EUR,	od	tega	jih	40	odstotkov	prispeva	Občina	Nazarje,	60	
odstotkov	pa	država	oziroma	DRSI.	V	tej	vrednosti	niso	zajeti	
stroški	projektiranja,	odkup	zemljišč	in	drugi	izdatki,	ki	so	bili	
potrebni	za	pričetek	del.	Občina	v	projektu	sodeluje	kot	par-
tner	države	–	sofinancer,	ki	v	dogovorjenem	deležu	(45	od-
stotkov)	pokriva	strošek	odkupa	zemljišč,	izvedbe	javne	raz-
svetljave,	kolesarskih	poti,	pločnikov	in	parkirišča	pri	trgovi-
ni	Mercator.	Občina	v	celoti	pokriva	izvedbo	lokalnih	cestnih	
priključkov	na	bodoče	krožišče	ter	ureditev	primarnega	in	lo-
kalnega	vodovoda	ter	ostale	javne	infrastrukture.	Po	osnov-
nem	projektu	je	planirana	ureditev	državne	ceste	na	obmo-
čju	med	uvozom	v	grad	Vrbovec	in	poslovnim	objektom	In-
put	oziroma	uvozom	k	blokom.	Na	območju	centra	Nazarij	bo	
zgrajeno	5-krako	krožišče	s	cestami	proti	Izolesu,	Samu	Na-

zarje,	Mercatorju	Nazarje,	novim	blokom	in	gradu	Vrbovec.	
Poleg	ureditve	krožišča	ter	pločnikov	in	kolesarskih	stez	bosta	
urejeni	tudi	avtobusni	postajališči.	Eno	postajališče	bo	ureje-
no	pred	Mercator	centrom,	zato	tam	ne	bo	več	mogoče	par-
kirati.	Država	in	občina	sta	s	sistemom	Mercator	sklenili	po-
godbo,	s	katero	se	obvezujeta	zagotoviti	16	novih	parkirnih	

Zamenjava vodovoda v sklopu ureditve regionalne ceste 
R3-697/5514

Predvidena 
ureditev krožišča

IZ DELA OBČINE
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mest	med	prodajalno	in	stanovanjskimi	hišami	(parkirišče	na	
isti	strani	regionalne	ceste	kot	trgovina	in	v	smeri	proti	krož-
išču).	Prenovljena	in	dodatno	bo	urejena		javna	razsvetljava,	
le	ta	bo	v	izvedbi	LED	tehnologije.
Kljub	temu,	da	poteka	magistralni	vod	vodovoda	Letošč	ob	

trasi	prenove	regionalne	ceste,	je	dotrajani	vodovod	smisel-
no	zamenjati	že	sedaj,	da	se	izognemo	težavam	in	potrebne-
mu	kopanju	po	izvedbi	rekonstrukcije	ceste.	
Občina	Nazarje	se	z	izvajalcem	del	VOC	Celje	d.d.	in	glav-

nim	investitorjem	DRSI	dogovarja,	da	se	dodatno	rekonstru-
ira	še	območje	med	uvozom	v	grad	Vrbovec	in	mostom	pre-
ko	Savinje.	V	kolikor	bodo	pogajanja	uspešna,	se	bo	v	sklo-
pu	del		izvedlo	tudi	novo	križišče	pri	vratarnici	Glin,	ki	je	se-
daj	nepregledno,	brez	zavijalnega	pasu	in	nevarno	za	upo-
rabnike.	Občina	se	bo	z	DRSI	poskušala	dogovoriti	še	za	pre-
plastitev	državne	ceste	od	uvoza	k	blokom	do	osnovne	šole,	
ker	je	državna	cesta	tam	že	močno	dotrajana.	V	primeru,	da	
bosta	oba	sklopa	dodatnih	del	dogovorjena	in	izvedena,	se	
bo	vrednost	izvedenih	del	bistveno	povečala,	kraj	pa	bo	do-
bil	še	znatno	bolj	urejen	videz.

UREDITEV PARKIRIŠČ IN PARKA PRI BOHAČU V 
CENTRU NAZARIJ

Med	Bohačevim	toplarjem	in	poslovno	stanovanjskim	objek-
tom	(pošta,	lekarna)		je	bil	predhodno	umeščen		makadam-
ski	plato,	predvsem	kot	parkirišče	za	goste	gostišča	Bohač	in	
stranke	omenjenih	lokalov.	Parkiranje	na	omenjenem	plato-
ju	je	bilo	prometno	neurejeno,	območje	ni	imelo	niti	ureje-
nega	odvodnjavanja	meteornih	vod.	

Občina	Nazarje	je	pridobila	gradbeno	dovoljenje	za	uredi-
tev	parkirišča	in	parka	Nazarje.	Na	razpisu	izbrani	izvajalec	
del	VOC	Celje	d.d.	je	z	deli	že	v	zaključni	fazi.	Po	izvedbi	del	
bo	potrebno	še	zbrati	predpisano	dokumentacijo	in	pridobiti	
uporabno	dovoljenje.	Urejeno	bo	skupno	28	parkirnih	mest	
vključno	s	parkiriščem	za	invalide.
Glavni	cilj		prenove	je	bila	ureditev	obstoječega	makadam-

skega	parkirišča	in	okolice	zavarovanega	kulturnega	spome-
nika	ter	ustrezna	navezava	na	regionalno	cesto	in		ureditev	
dostopov	do	obstoječih	objektov.
Severno	od	Bohačevega	toplarja	je	v	nadaljevanju	predvi-

dena	ureditev	otroškega	igrišča,	v	sedanji	fazi	bo	igrišče	zgolj	
obrobničeno,	postavljena	bo	varnostna	ograja.		Neposredno	

ob	toplarju	se	je	površine	uredilo	kot	večjo	utrjeno	ploščad,	
ki	je	poudarjeni	dostop	do	toplarja,	hkrati	pa	je	namenjena	
prireditvam	(kulturne	prireditve,	sejmi	...).
Med	toplarjem	in	parkiriščem	pred	poslovno	stanovanjskim	

objektom	je	urejena	večja	zelena	površina.	Zasajen	bo	drevo-
red,	katerega	smer	poudarja	perspektivo	na	toplar.	Pod	dre-
voredom,	ob	ploščadi,	bo	pešpot	ob	kateri	bodo	v	nadaljeva-
nju	urejene	tudi	klopi	za	posedanje	(te	niso	del	trenutne	iz-
vedbe).	Pešpot	se	pri	toplarju	priključi	na	ploščad.	Pešpot	se	
nadaljuje	po	vzhodnem	robu	parkirišča,	proti	poslovno	sta-
novanjskemu	objektu.
Manjše	otroško	 igrišče	bo	ograjeno	 z	nizko	 leseno	ogra-

jo	-	kot	vrt.
Vse	utrjene	površine	(pešpoti	in	ploščad	pred	toplarjem)	so	

urejene	s	ploščami	iz	pranega	betona	dimenzij	80/80	cm.	Par-
kirišče	je	obrobničeno	s	cementnimi	robniki	15/25	cm.	Final-
na	obdelava	parkirišča	so	betonske	travne	plošče.	Manipula-
tivne	površine	med	parkirišči	so	asfaltirane.
Vse	ostale	površine	so	pretežno	zatravljena	zelenica.	Vmesni	

prostor	med	parkiriščem	in	poslovno	stanovanjskim	objek-
tom	bo	okrasna	zelenica,	zasajena	z	okrasnimi	grmovnicami	
nižje	rasti	in	pokrovnicami.	
Osrednji	del	območja	je	urejen	parkovno	z	okrasno	zelenico.	

Ta	je	v	celoti	zatravljena,	na	njej	so	nekatera	obstoječa	dre-
vesa,	ki	se	ohranijo,	posadi	se	drevored	nižje	rastočih	dreves.	
Ker	se	lokacija	urejanja	nahaja	v	območju	spomenika	Nazar-

je	-	Bohačev		toplar	(EŠD	25816)	in	vplivnem	območju	spo-
menika	Nazarje	–	Bohačeva		gostilna	(EŠD	27758)	je	pri	iz-
gradnji	bilo	potrebno	v	celoti	upoštevati	projektne	pogoje	

Zavoda	za	varstvo	kulturne	dediščine,	območne	enote	Celje.	
Območje	načrtovane	gradnje	parkirišč	je	uvrščeno	v	razred	

majhne	poplavne	nevarnosti,	zato	se	je	potrebno	med	izved-
bo	ravnati	po	projektnih	pogojih	ARSO.
Odvodnjavanje	 	padavinskih	vod	 je	 izvedeno	v	obstoječo	

meteorno	kanalizacijo,	ki	poteka	na	obravnavanem	območju.	

UREDITEV PARKIRIŠČA V ŠMARTNEM OB DRETI - 
2. FAZA

V	naselju	Šmartno	ob	Dreti	primanjkuje	parkirnih	mest,	kar	
je	bilo	še	posebej	opaziti	ob	raznih	prireditvah	v	samem	kra-
ju,	ob	raznih	dogodkih,	ki	so	se	odvijali	v	šoli	in	cerkvi.	Inve-
stitorka,	Občina	Nazarje,	se	je	zato	odločila,	da	uredi	parkir-

Prostor med Bohačevim toplarjem in stanovanjsko-poslovnim objektom dobiva novo podobo (Foto:	Igor	Solar)
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ni	plato	z	možnostjo	parkiranja	za	19	osebnih	avtomobilov.	
Ureditev	dovozne	ceste	in	platoja	je	bila	delno	izvedena	že	
v	letu	2015.	V	I.	fazi	je	bilo	območje	urejeno	v	makadamu,	
uredilo	se	je	tudi	odvodnjavanje	s	kombinacijo	betonskih	in	
drenažnih	cevi.	V	letu	2016	je	izbrani	izvajalec	del	VOC	Celje	
d.d.	v	II.	fazi	dovozno	cesto	na	parkirni	plato	asfaltiral,	sam	
parkirni	plato	pa	 izvedel	 z	betonskimi	ploščami,	 ki	prepu-
ščajo	meteorno	vodo	na	 tem	poplavno	ogroženem	zemlji-
šču.	Osrednji	asfaltni	dovoz	ima	širino	6,00	m,	obojestran-
ska	parkirišča	imajo	dolžino	5,00	m	in	so	primerna	za	pravo-
kotno	parkiranje	ter	utrjena	s	tlakom	iz	betonskih	travnatih	
plošč.		Dovozna	cesta	na	parkirni	plato	se	priključi	na	obsto-
ječo	javno	pot,	ki	vodi	v	naselje	Rovt	pod	Menino.	Izveden	
je	tudi	uvoz/	izvoz	iz	parkirišča	proti	piceriji	Turky,	zaradi	če-
sar	se	je	parkirišče	zmanjšalo	za	dve	predvideni	parkirni	me-
sti.	Parkirni	plato	je	po	izgradnji	avtobusne	postaje	povezan	
s	pešpotjo	(pločnikom)	na	rekonstruirano	regionalno	cesto	
R3	697/5514	Nazarje	–	Gornji	Grad.	
Vrednost	izvedenih	del	na	parkirišču	in	parku	Nazarje	ter	

parkirišču	Šmartno	ob	Dreti	II.	faza	znaša	115.000	EUR.	Dela	
izvaja	na	razpisu	izbrani	izvajalec	del	VOC	Celje	d.d.	Občina	
je	projekt	prijavila	na	dodatna	sredstva	za	sofinanciranje	in-
vesticij	občin,	kjer	bi	naj	po	pogodbi	z	državo	za	projekt	pre-
jeli	 skupno	36.520	EUR	nepovratnih	 in	54.780	EUR	povra-
tnih	sredstev.

IZKOP CISTERNE IN SANACIJA PARKIRIŠČA PRI 
PODRUŽNICI OSNOVNI ŠOLI ŠMARTNO OB DRETI

Asfaltna	prevleka	na	parkirišču	pri	 vrtcu	 in	podružnični	
osnovni	šoli	Šmartno	ob	Dreti	je	bila	tako	dotrajana,	da	je	po-
stala	nevarna	za	otroke	in	druge	uporabnike	parkirišča.	V	ze-
mljišču	ob	parkirišču	je	bila	vkopana	cisterna	za	kurilno	olje,	
ki	od	prehoda	na	ogrevanje	s	peleti	ni	bila	v	uporabi.	Cisterna	
je	zožala	uvoz	na	parkirišče,	obenem	pa	je	predstavljala	po-
tencialno	ekološko	nevarnost	v	primeru,	če	bi	zaradi	dotra-
janosti	cisterne	kurilno	olje	pričelo	iztekati	in	pronicati	v	no-
tranje	plasti	zemljišča.	Z	odstranitvijo	cisterne	smo	parkirišče	
povečali	za	okoli	200	m2.	Parkirišče	je	začasno	urejeno	s	finim	
peskom.	Dokončna	izvedba	del	bo	opravljena	po	pridobitvi	
projekta,	ki	je	že	v	izdelavi.	Ureditev	parkirišča	bo	vključevala	
tudi	ustrezen	odvod	meteorne	vode	s	parkirišča	proti	Dreti.

UREDITEV JAVNE POTI PRIHOVA 1-KOTE
Na	meji	z	občino	Rečica	ob	Savinji,	pri	stanovanjski	hiši	Priho-

va	1	je	bilo	potrebno	urediti	odsek	te	javne	poti	ob	hiši	tako,	
da	se	je	cesta	odmaknila	od	objekta.	Objekt	je	bil	ogrožen,	
predvsem	pri	prevozu	lesa	iz	gozda.	Ureditev	ceste	je	vključe-
vala	rušenje	obstoječega	opornega	zidu	za	potrebe	vrta,	gra-
dnjo	novega	opornega	zidu,	nasutje	zemljine	za	zidom,	ure-
ditev	odvoda	meteorne	vode	in	postavljena	je	bila	ustrezna	
prometna	signalizacija.	

OSVETLITEV MOSTU ČEZ SAVINJO
Občina	Nazarje	si	je	že	nekaj	časa	prizadevala	na	mostu	pri	

samem	vhodu	v	kraj	namestiti	svetilke.	Izvedba	se	je	neko-
liko	zavlekla	zaradi	pridobivanja	potrebne	dokumentacije.		
Za	osvetlitev	 je	občinski	svet	potrdil	varianto	napajanja	z	

alternativnimi	viri	energije.	Svetilke	tako	delujejo	na	vetrno	
in	sončno	energijo.	Postavljene	so	tri	svetilke,	ki	jih	napaja	

energija	vetra	in	sonca.	Ob	tem	je	dodatno	urejena	LED	sve-
tilka	na	območju,	kjer	delavci	BSH	zapuščajo	parkirišče	na	ob-
močju	Glin-a,	ko	gredo	v	službo	oziroma	iz	nje.	Naknadno	bo		
potrebno	pred	mostom	urediti	tudi	nujno	potreben	prehod	
za	pešce,	za	izvedbo	katerega	bo	potrebno	še	prej	dodatno	
postaviti	dve	luči	v	smeri	proti	bencinski	črpalki.

ASFALTIRANJE IN UREDITVE OBČINSKIH CEST
V	letu	2016	smo	v	občini	uredili	in	asfaltno	preplastili	dva	

odseka	občinskih	cest.	Gre	za	del	makadamske	ceste	skozi	
Prihovo	z	oznako	JP	782481	R1	225	–	Olupi	kjer	smo	položi-
li	asfaltno	prevleko	v	dolžini	370	metrov.
Druga	prenova	je	potekala	v	Šmartnem	ob	Dreti.	Na	cesti	JP	

782451	Šmartno-		vodohran	smo	asfaltirali	del	ceste	v	dol-
žini	440	metrov.	Vrednost	obeh	rekonstrukcij	cest	je	znaša-
la	okrog	42.000	EUR.
V	kraju	Potok	smo	na	JP	782205	Šestir-Srnak	zgradili	nov	

betonski	most	oz.	prepust	preko	Mostnega	grabna,	ob	tem	
pa	dodatno	uredili	tudi	brežino	potoka	ter	navozni	cesti.	Vre-
dnost	izvedenih	del	je	znašala	dobrih	12.000	EUR.

Na	Javni	poti	Žlabor-Krajnik	smo	odstranili	dotrajano	asfal-
tno	prevleko	in	cesto	pripravili	za	asfaltiranje.	Izvedba	asfal-
tiranja	bo	v	jesenskem	obdobju,	če	pa	ne	bo	mogoče,	bo	iz-
vedena	spomladi	2017.
V	sodelovanju	s	krajani,	ki	živijo	ob	JP	Kokarje-Laze,	smo	na	

JP	Kokarje	ob	jarku	Suha	uredili	v	dolžini	cca	110	tm	stabili-
zacijo	brežine	potoka	Suha.	Brežina	je	stara	kamnita	zložba	
brez	betona.	Na	zložbo	se	je	po	celotni	dolžini	ceste	vlil	be-
tonski	venec,	na	njega	pa	postavila	varovalna	cestna	ograja	
v	dolžini	cca	75	tm.	S	tem	posegom	se	je	brežina,	ki	se	je	pod	
težo	kamionov	naloženih	z	lesom	podirala,	dodatno	stabilizi-
rala,	ograja	pa	je	prispevek	za	večjo	varnost	otrok	in	ostalih	
udeležencev	v	prometu.	
Občina	je	v	letu	2016	uredila	oziroma	postavila	200	tm	varo-

valnih	cestnih	ograj	na	najbolj	kritičnih	točkah.	S	tem	ukrepom	
za	povečanje	varnosti	bomo	nadaljevali	tudi	v	prihodnjih	letih.
Kljub	številnim	poskusom	in	posredovanju	pripomb	na	ustre-

zne	službe	žal	nismo	uspeli	doseči,	da	bi	bila	izvedba	obnove	
mostu	preko	Volažnice	v	Šmartnem	v	sodobni	betonski,	na-
mesto	v	leseni	izvedbi.

IZ DELA OBČINE

Nov betonski most preko Mostnega grabna v kraju Potok je 
zamenjal prejšnjega lesenega, ki je bil dotrajan. 

(Foto:	fotodokumentacija	Občina	Nazarje)
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IZ DELA OBČINE

ZAMENJAVA LOKALNIH VODOVODOV V OBČINI 
NAZARJE

Poleg	zamenjave	voda	Letošča	v	delu,	kjer	se	rekonstruira	
državna	cesta	v	Nazarjah	je	Občina	Nazarje	preko	izvajalca	
službe	oskrbe	z	vodo	-	JP	Komunala	Mozirje	izvedla	zamenja-
vo	dela	vodovoda	Letošč	v	Obrtniški	ulici	ter	skupaj	z	Obči-
no	Rečica	ob	Savinji	še	del	vodovoda	ob	sprehajalni	poti	(za	
objekti	Eurospina	in	Kmetijske	zadruga	Šaleške	doline)	do	pri-
ključka	na	magistralni	vod	v	Nazarjah.	Že	v	zimskem	obdobju	
smo	skupaj	z	ostalimi	občinami	poskrbeli	za	zaščito	primar-
nega	voda	Letošča,	ki	prečka	reko	Dreto	v	Zgornjih	Krašah.

ŠPORTNA DVORANA OB OSNOVNI ŠOLI NAZARJE 
Pridobili	 smo	Projekt	sanacije	objekta,	ki	zajema	 izvedbo	

sanacije	dotrajanih	umivalnic,	poškodovanih	 steklenih	pri-
zem,	prisilno	prezračevanje,	obnovo	fasade	objekta	ter	do-
ločena	manjša	sanacijska	dela	v	športni	dvorani.	Vrednost	
del	po	pridobljenih	ponudbah	znaša		70.000	EUR,	kar	zna-
tno	presega	proračunsko	predvidena	sredstva,	zato	smo	se	
sanacije	lotili	postopno.	V	prvi	fazi,	med	poletnimi	počitnica-
mi,	bosta	obnovljeni	spodnja	umivalnica	in	deloma	tudi	umi-
valnica	v	zgornjem	nadstropju.	Obnova	vključuje	tudi	izved-
bo	nove	strojne	in	elektro	inštalacije.	V	nadaljevanju	bomo	
še	pridobili	ponudbe	za	sanacijo	oziroma	za	zamenjavo	pri-
zem.	Izvedba	bi	naj	bila	predvidoma	v	jesenskem	obdobju	in	
v	okviru	razpoložljivih	finančnih	sredstev.

PRENOVITVENA DELA NA DOMU KULTURE 
Že	dlje	časa	se	je	kazala	potreba	po	ureditvi	zaodrja	in	na	

občini	smo	sklenili,	da	bi	se	v	letu	2016	lotili	prenove.	Pod-
jetje	Sipro	iz	Žalca,	ki	je	upravljavec	objektov	v	občinski	lasti,	
je	v	marca	2016	na	razpisu	izbralo	izvajalca	za	dela	v	notra-
njosti	Doma	kulture	v	Nazarjah.	
V	sklopu	omenjenih	del	smo	uredili	priročno	skladišče	za	

opremo	doma,	poleg	tega	pa	delno	prenovili	tudi	garderob-
ne	prostore.	Izvedena	dela	so	znašala	okoli	17.000	EUR,	ki	so	
bili	zagotovljeni	iz	občinskih	proračunskih	sredstev.

SANACIJA JAKIJEVE HIŠE
Pridobili	smo	projekt	za	energetsko	prenovo	Jakijeve	hiše,	

kjer	je	najbolj	kritična	predvsem	streha.	Energetska	prenova	
bi	poleg	prenove	strehe	vključevala	tudi	obnovo	fasade	z	izo-
lacijo	ter	zamenjavo	stavbnega	pohištva	(okna,	vrata).	Plani-
rali	smo	prijavo	na	razpis	za	energetsko	prenovo	objektov	v	
javni	lasti,	vendar	so	razpisni	pogoji	zelo	zahtevni,	zato	ima-
jo	manjše	občine	zelo	malo	možnosti,	da	s	svojimi	projekti	
uspejo	pridobiti	finančna	sredstva	oziroma	partnerja,	ki	bi	bil	
pripravljen	sodelovati	v	projektu.

SISTEM DALJINSKEGA NADZORA NA OMREŽJU 
DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO

Občina	na	podlagi	potrjenega	letnega	plana,	ki	ga	je	pre-
dložil	koncesionar	Energetika	Nazarje,	v	letu	2016	namenja	
sredstva	od	pobrane	najemnine	za	omrežje	v	izvedbo	eno-
tnega	sistema	daljinskega	nadzora	toplovodnega	omrežja.	V	
sklopu	izvedbe	del	smo	naročili	tudi	dodatno	opremo,	ki	bo	
omogočala	brezplačni	internet	na	območju	Doma	kulture	in	
centra	Nazarij.	Prav	tako	bi	z	dodatno	opremo	zagotovili	bolj-
šo	internetno	povezavo	na	območju	kraja	Spodnje	Kraše.	Za	

zagotovitev	boljšega	mobitel	signala	v	tem	kraju	se	iščejo	re-
šitve	v	sodelovanju	s	ponudniki	teh	storitev.

MOST PREKO DRETE V KRAJU POTOK
Pristopili	 smo	k	 izdelavi	projekta	za	nov	most	preko	Dre-

te	v	kraju	Potok.	Projekt	se	še	izdeluje.	Ocenili	smo,	da	je	ta	
most	po	izvedbi	obnove	mostov	v	Kokarjah	in	Šmartnem	ob	
Dreti	tisti,	ki	je	najbolj	potreben	zamenjave	z	novim	sodob-
nim	betonskim	mostom.	Izvedba	novega	mostu	v	letu	2016	
še	ne	bo	mogoča.	Po	pridobitvi	projekta	bo	potrebno	prido-
biti	še	soglasja	lastnikov	okoliških	zemljišč	ter	zagotoviti	po-
trebna	finančna	sredstva.
Izdelava	novega	prepusta	pred	objektom	Dobelšek	Pfeifer	v	

IOC	Prihova	na	Potoku	3.	Projektna	dokumentacija	je	bila	že	
izdelana,	zaradi	nasprotovanja	izvedbi	s	strani	lastnikov	smo	
morali	naročiti	nov	projekt.	Sledi	pridobitev	gradbenega	do-
voljenja,	razpis	za	izbor	izvajalca	del	ter	izvedba	(predvidoma	v	
letu	2017).	Vrednost	predvidenih	del	znaša	okoli	80.000	EUR.	
Ta	ukrep	bi	naj	po	analizi	strokovnjakov	podjetja	IZVOR	Ljublja-
na	največ	doprinesel	k	večji	poplavni	varnosti	gradbenih	par-
cel	v	IOC	Prihova	(v	ta	namen	se	je	v	letu	2015	nasulo	dolo-
čene	parcele	v	IOC	z	rečnim	gramozom	iz	prodišča	Sp.	Kraše).

OSTALI PROJEKTI V PRIPRAVI
Občina	je	poleg	naštetih	projektov	naročila	še	projekt	ure-

ditve	parkirišča	na	območju	zgornjega	pokopališča	Nazarje,	
projekte	za	izboljšanje	varnosti	na	državnih	cestah	v	kraju	Vo-
log	in	Kokarje,	projekt	navezave	nekaj	hiš	v	Prihovi	na	kanali-
zacijski	sistem	Rečica	in	nekatere	druge.

ZAMENJAVA DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ne	gre	sicer	za	investicijski	projekt,	vendar	ga	navajamo,	ker	

smo	z	novim	izborom	za	dobavitelja	električne	energije	ceno	le	
te	bistveno	znižali.	Letni	prihranek	je	ocenjen	na	okoli	3.000	EUR.

POPLAVNA VARNOST
V	kraju	Žlabor	se	je	pred	hišami,	kjer	ob	večjih	padavinah	

oživi	hudournik	Pekel,	zgradilo	protipoplavno	pregrado,	ki	jo	
je	predvidela	poplavna	študija	za	zaščito	okoliških	hiš	v	Žla-
bru	v	primeru	poplav.	Poplavna	študija	predvideva	več	zašči-
tnih	ukrepov,	ki	jih	bo	občina	zaradi	visokih	finančnih	vložkov	
morala	razporediti	na	daljše	obdobje.

SANACIJA PO NEURJIH
V	juliju	sta	občino	prizadeli	dve	neurji.	Prvo	neurje	je	raz-

dejalo	gozdno	cesto	proti	Kotam		(Prihova),	drugo,	ki	je	bilo	
močnejše,	pa	je	povzročilo	veliko	škode	na	območju	Črete.	
Kot	posledica	utrganega	oblaka	in	ogromnih	padavin	je	nara-
sli	Mostni	graben	uničil	most	na	gozdni	cesti	ter	skupno	4	pre-
puste	pod	cestami.	Na	Čreti	so	se	sprožili	novi	plazovi,	nastala	
je	škoda	zaradi	»spranih«	gozdnih	in	občinskih	makadamskih	
cest	in	bankin.	Neurje	je	imelo	lokalen	značaj,	zato	ne	bo	mo-
žno	pridobiti	nobenih	državnih	sredstev	za	odpravo	posledic.	

SKUPNI ZGORNJESAVINJSKI PROJEKTI- INVESTICIJE 
1. Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Občina	Nazarje	predseduje	svetu	ustanoviteljic	Javnega	za-

voda	Zgornjesavinjski	zdravstveni	dom	Nazarje.	Po	dolgole-
tnih	prizadevanjih	se	je	pred	par	leti	sedež	zavoda	prestavil	
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iz	Mozirja	v	Nazarje.	Zavod	je	v	svoj	plan	dela	za	leto	2016	
med	drugimi	cilji	zapisal	tudi	tega:
-	»zagotavljati	neprekinjeno	zdravstveno	oskrbo	na	eni	loka-

ciji,	kar	pa	bi	dosegli	z	izgradnjo	prizidka	k	zdravstveni	postaji	
Nazarje.	S	tem	bi	bili	izpolnjeni	pogoji	za	nemoteno	delovanje	
službe	nujne	medicinske	pomoči.	Upamo,	da	bo	v	letu	2016	
stekel	nakup	zemlje	in	projektna	naloga	za	izgradnjo	prizidka.«
Občina	Nazarje	je	v	letu	2016	uspela	odkupiti	potrebno	ze-

mljišče	za	izgradnjo	prizidka.	Izdelana	je	tudi	Zasnova	tehno-
loškega	procesa	za	obstoječi	zdravstveni	dom	in		prizidek	k	
zdravstvenemu	domu.	Po	potrditvi	noveliranega	investicijske-
ga	programa	na	vseh	sedmih	občinah,	sledi	izbor	projektan-
ta.	Če	želimo	zagotoviti	pogoje	za	izvajanje	NMP,	bo	potreb-
no	z	gradnjo	prizidka	pričeti	najkasneje	do	konca	leta	2017.

2. Centralna čistilna naprava Loke, Mozirje
V	letu	2016	so	stekle	aktivnosti	za	dolgo	pričakovano	ob-

novo	centralne	čistilne	naprave	v	 Lokah	pri	Mozirju.	 Izbor	
izvajalca	del	 in	pridobitev	gradbenega	dovoljenja	 segata	v	
leto	2012.	Občina	Mozirje	se	je	kot	vodilna	partnerica	obno-
ve	večkrat	prijavila	na	različne	razpise	za	pridobitev	EU	sred-
stev.	Pri	tem	je	bila	žal	neuspešna.	Ker	je	čistilna	naprava	v	
slabem	stanju,	je	v	sredini	leta	2016	na	osnovi	sklenjene	po-
godbe	z	izbranim	izvajalce	del,	to	je	podjetje	Esotech	Vele-
nje,	le-ta	pričel	z	obnovitvenimi	deli.	Dela	bodo	predvidoma	
trajala	do	julija	2017,	investicijo	v	vrednosti	okoli	1	milijon	
EUR	pa	bodo	iz	lastnih	sredstev	financirale	občine	Mozirje,	
Nazarje	in	Rečica	ob	Savinji.

Samo Begič, direktor občinske uprave 

IZ DELA OBČINE
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OGLASI

PUP-Saubermacher svetuje 
ZBIRNI CENTER PODHOM

Delovni	čas	zbirnega	centra	Podhom	je	vsak	torek	in	četrtek	
od	8.	do	15.30.	ure	in	prvo	soboto	v	mesecu	od	8.	do	12.	ure.

Vstop	v	zbirni	center	je	s	položnico	PUP-Saubermacher.	Ob-
čani	lahko	brezplačno	oddajo	komunalne	odpadke,	oddajo	
gradbenih	odpadkov	je	potrebno	plačati	po	ceniku	podjetja.

V	nadaljevanju	sledi	tehtanje	polnega	vozila,	oddaja	odpad-
kov	v	kesone	in		tehtanje	praznega	vozila.	V	primeru	oddaje	
gradbenih	odpadkov	sledi	še	podpis	tehtalnega	lista.

ZABOJNIK ZA OBLAČILA IN TEKSTIL 

V	Zg.	Savinjski	dolini	smo	v	sodelovanju	s	podjetjem	Zoltan,	
d.	o.	o.,	postavili	v	let	2015	rdeč	zabojnik	TEKSTILKO,	na	par-
kirišču	ob	Kulturnem	domu	Nazarje,	v	katerega	lahko	občan-
ke	in	občani	oddajo	moška,	ženska	in	otroška	oblačila,	rju-
he,	odeje,	brisače,	prte,	posteljnino,	spodnje	perilo,	 torbi-
ce,	kape,	šale,	rokavice,	pokrivala,	pasove	in	čevlje	v	parih.

Približno	60	%	vsebine	iz	tovrstnih	zabojnikov	gre	v	ponov-
no	uporabo,	15	%	se	uporabi	za	krpe,	15	%	se	jih	uporabi	v	
tekstilni,	papirni	in	avtomobilski	industriji,	10	%	neuporab-
nih	tekstilij	gre	v	sosežig.

ZBIRALNIKI ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO 
OPREMO IN BATERIJE

Skupaj	s	podjetjem	ZEOS	d.o.o.	smo		v	letu	2016		na	loka-
cije	ob	zabojnikih	ob	gradu	Vrbovec,	v	Lačji	vasi	pri	zbiralni-
ci	ob	PGD	Gorica	in	v	Šmartnem	ob	Dreti	ob	zbiralnici	ob	GD		
postavili	še	zeleno-sive	zbiralnike		za	odpadno	električno	in	
elektronsko	opremo	in	baterije.

Občanke	in	občani	bodo	lahko	v	zabojnik	oddali:	
-	sesalnike,	likalnike,	opekače,	budilke,	tehtnice,	fene,	
			brivske	aparate;
-	tablice,	prenosne	računalnike,	kalkulatorje,	telefone,	
			mobilne	telefone;
-	manjše	radijske	sprejemnike,	videokamere,	manjše	
			glasbene	instrumente;
-	električno	orodje	ter
-	igrače,	opremo	za	prosti	čas	in	šport,
-	odpadne	baterije.

KOSOVNI ODPADKI

Odvoz	kosovnih	odpadkov	na	naročilnico	bo	potekalo	do	
15.11.2016.	Izpolnjeno	naročilnico		pošljite	14	dni	pred	že-
lenim	odvozom	na	e	naslov	podjetje	podjetje@pup-sauber-
macher.si
Naročilnica	 je	objavljena	na	http://www.pup-sauberma-

cher.si/s/obrazci

SMS OBVEŠČANJE 

V	podjetju	PUP-	Saubermacher	želimo	našim	uporabnikom	
ponuditi	kar	najbolj	prijazne	storitve,	zato	vam	nudimo	mo-
žnost	prijave	na	brezplačno	SMS	obveščanje	o	terminih	od-
vozov	posameznih	vrst	odpadkov.	Na	ta	način	bodo	skrbi	o	
tem,	kdaj	na	odjemno	mesto	postaviti		zabojnik	in/ali	vrečo	
povsem	odveč,	saj	boste	popoldan,	dan	pred	samimi	odvo-
zom,	o	tem	enostavno	obveščeni	preko	kratkega	SMS	sporo-
čila.	Storitev	je	za	uporabnike	brezplačna	in	se	od	nje	kadar	
koli	lahko	tudi	odjavite.

Torej,	če	želite,	da	vas	o	terminih	odvozov	posameznih	vrst	
odpadkov	obveščamo	preko	brezplačnih	SMS	sporočil,	pro-
simo	izpolnite	obrazec	http://www.pup-saubermacher.si/s/
urniki/sms-obvescanje/	ali	se	osebno	oglasite	na	sedežu	pod-
jetja	PUP-Saubermacher	d.o.o.,	Koroška	cesta	46,	Velenje.

Pripravila
Alenka Centrih Ocepek
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Krajevna	skupnost	Kokarje	

Težave povzročalo močno deževje 

Krajevna	skupnost	Šmartno	ob	Dreti

Sodobno urejeno središče Šmartnega ob Dreti

Cesta na Laze in stanovanjska hiša zalita pri zadnjem deževju 
v avgustu 2016. (Fotodokumentacija	KO	Kokarje)

Krajevni	odbor	 se	 je	v	preteklem	obdobju	ukvarjal	pred-
vsem	s	težavami,	ki	jih	je	povzročalo	močno	deževje.	Za	po-
moč	se	zahvaljujemo	predvsem	članom	Prostovoljnega	gasil-
skega	društva	Gorica	ob	Dreti	in	krajanom,	ki	so	kakorkoli	po-

magali	reševati	ali	preprečevati	nastajanje	škode.	V	odboru	
smo	prepričani,	da	bi	brez	nasprotovanj	posameznih	lastni-
kov	zemljišč,	ko	občina	pristopi	k	urejanju	vodotokov,	hudo-
urniških	strug	in	odvodnjavanju	meteornih	vod,	ne	bilo	to-
liko	škode.	Seveda,	lastnina	je	nedotakljiva,	a	škoda	nastaja	
našim	sokrajanom	in	samo	sprašujemo	se	lahko,	zakaj	posa-
mezniki	tako	ravnajo.	
V	sodelovanju	s	službami	Občine	Nazarje	in	krajani	v	posa-

meznih	vaseh	smo	v	lanskem	letu	krpali	asfaltirane	ceste	v	
KS	in	postavili	precej	ograj	na	nevarnih	mestih	na	javnih	po-
teh,	obnovili	brv	čez	Dreto	ter	uredili	javno	luč	v	Pustem	po-
lju,	uredili	brežino	Suhe	v	središču	Kokarij,	obnovili	most	čez	
Mostni	graben	v	Potoku.	Občinskemu	svetu	Nazarje	smo	po-
novno	predlagali	ureditev	zbiranja	plastičnih	in	kovinskih	od-
padkov	v	zabojnike,	organizirali	smo	pomladno	čistilno	akci-
jo,	se	dogovarjali	za	pridobivanje	služnosti	za	različne	komu-
nalne	vode,	kolesarsko	pot...	
Največji	neuspeh	je	še	vedno	makadamska	cesta	na	Laze	

in	neurejeno	odvodnjavanje,	ki	dela	škodo	na	športni	infra-
strukturi,	na	cesti	in	v	stanovanjih	krajanov.
Prvomajske	prireditve	nam	je	delno	pokvarilo	vreme.	Gasil-

ci	so	postavili	mlaj	in	taborniki	zakurili	kres	v	čast	praznikov,	

Središče Šmartnega je v zadnjem obdobju dobilo povsem 
nov videz (Foto:	Meri	Gluk)

Poudariti	velja	koliko	truda	je	bilo	vloženega,	da	imamo	da-
nes	v	Šmartnem	ob	Dreti	tako	lepo	urejeno,	pravzaprav	čisto	
novo	središče	kraja	z	avtobusnim	postajališčem	pri	šoli,	z	ve-
likim	parkiriščem,	ki	smo	ga	letos	uredili,	s	prestavljeno	ter	
obnovljeno	kapelico	in	še	bi	lahko	naštevala.
Ne	 smemo	namreč	pozabiti,	 da	 so	 lansko	 leto	potekale	

obnove	tudi	nekaterih	drugih	objektov	v	naši	KS.	Med	dru-
gim	je	bil	obnovljen	Brčunov	mlin,	to	je	še	edini	ohranjeni	
mlin	ob	potoku	Voložnica,	kjer	je	v	prvi	polovici	20.	stole-
tja	delovalo	kar	13	mlinov.	Nadalje	omenjam	Tmniško	ka-
ščo	v	Rovtu	pod	Menino,	ki	je	stara	že	skoraj	330	let,	zato	
smo	toliko	bolj	veseli	njene	obnove,	saj	velja	za	eno	najsta-
rejših	kašč	v	Sloveniji.
Pomembno	delo	smo	opravili	tudi	s	sanacijo	plazu	pri	Pod-

lipniku	in	s	postavitvijo	opornega	zidu	pri	Nandetu	Remicu	
na	potoku	Letošč.
Na	novo	pa	smo	uspeli	preurediti	tudi	prostore	KS	v	gasil-

skem	domu,	kjer	bo	beseda	sedaj	lepše	tekla	in	se	bodo	na	
tamkajšnjih	srečanjih	rojevale	še	bolj	konstruktivne	ideje	ozi-
roma	rešitve	za	naše	skupno	dobro.
V	našem	kraju	Šmartno	ob	Dreti	so	aktivna	tudi	vsa	društva	

kot	so	Društvo	upokojencev,	Športno	društvo	Lipa,	Prostovolj-
no	gasilsko	društvo,	odbor	Rdečega	križa,	Združenje	borcev	
za	vrednote	NOB	ter	Kulturno	društvo	Lipa.	Lahko	smo	po-
nosni	tudi	na	podružnično	šolo	ter	vrtec,	ki	nam	ob	prazno-
vanjih	priskočijo	na	pomoč	z	otroškimi	nastopi.	
Letos	se	je	tudi	asfaltirala	občinska	cesta	od	pokopališča	do	

Farkašev,	v	prihodnje	pa	imamo	v	planu	asfaltirati	ali	obnovi-
ti	še	ostale	ceste,	ki	so	njuno	potrebne	sanacije.
Naj	vam	na	koncu,	dragi	sokrajani,	priznam,	da	sem	zelo	po-

nosna	na	omenjene	pridobitve	za	naš	kraj	in	želim,	da	bi	se	
še	pogosteje	srečevali,	da	bi	si	ob	priliki	iskreno	podarili	pri-
jazen	nasmeh,	ki	nič	ne	stane,	in	se	radi	odpravili	na	kak	spre-
hod	po	našem	lepem	kraju.	

Olga Obojnik,
predsednica KO Šmartno ob Dreti 
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a	pohod	in	proslava	na	Čreti	sta	odpadla.	Planincem	je	uspe-
lo	organizirati	tek	na	Farbanco,	ki	tudi	ni	bil	tako	obiskan	kot	
ponavadi,	saj	je	bila	proga	razmočena.
Lončarski	praznik	-	praznik	KS	Kokarje	je	organizacijski	od-

bor	letos	izpeljal	po	načrtu.	Lončarska	delavnica,	Zgodbe	lon-
ca,	se	je	aprila	v	Lačji	vasi	odvijala	že	tretjič	zapored.	Mentor	
prof.	akademski	slikar,	Uroš	Potočnik,	nas	je	vodil	do	konč-
nih	izdelkov,	ki	smo	jih	na	praznični	dan,	28.	maja,	pokazali	
na	Lazah.	Udeleženci,	ki	so	bili	iz	vseh	starostnih	skupin,	so	
bili	z	delavnico	in	svojimi	izdelki	zelo	zadovoljni.	Za	praznik	
so	učenci	OŠ	Nazarje	in	člani	društev	pripravili	bogat	kulturni	
program.	Dogajanje	so	popestrile	stojnice	z	različno	ponud-

bo.	Muzej	Vrbovec	se	je	še	posebej	potrudil,	da	smo	imeli	
tudi	za	praznik	lončarja,	ki	je	izvajal	delavnico.
Ponosni	smo	seveda	na	naša	društva,	ki	bogatijo	življenje	v	

kraju	in	mu	dajejo	poseben	pečat.	Delovanje	krajevnega	od-
bora	je	bilo	možno	samo	v	sodelovanju	z	društvi	in	njihovi-
mi	prizadevnimi	člani.
Ne	smemo	pozabiti	na	sodelovanje	z	Osnovno	šolo	Nazar-

je.	Šolarji	z	mentorji	so	nepogrešljivi	pri	delu	krajevne	sku-
pnosti,	zato	se	vsako	leto	brez	pripomb	odločimo,	da	doni-
ramo	za	brezplačno	šolo.

Andreja Zupan, 
predsednica KO Kokarje

Muzej	Vrbovec,	Muzej	gozdarstva	in	lesarstva	

Občasne razstave – dopolnitev in popestritev 
muzejskih vsebin

Stalna	muzejska	razstava,	čeprav	po	odzivih	sodeč	še	vedno	
zelo	zanimiva,	dopušča	le	malo	možnosti	za	vsebinske	spre-
membe	in	dopolnitve	z	gradivom.	Zato	v	muzeju	svojim	obi-
skovalcem	radi	ponudimo	dodatne	aktualne	vsebine	v	obliki	
občasnih	razstav.	Te	omogočajo	bolj	poglobljene	predstavi-
tve	najrazličnejših	tem,	predvsem	s	področij	kulturne	in	na-
ravne	dediščine,	naravoslovja	in	etnologije.

V	preteklih	dvanajstih	mesecih	se	je	v	muzeju	zvrstilo	kar	
šest	občasnih	razstav.	Lansko	poletje	smo	za	domače	in	tuje	
goste,	ki	nas	 radi	obiščejo	v	 času	 turistične	sezone,	uredi-
li	nove	panoje	s	prikazom	zgodovine	in	razvoja	gradu	Vrbo-
vec.	Razstavo	 lahko	opredelimo	kot	občasno	 in	hkrati	kot	
stalno,	saj	je	obiskovalcem	na	ogled	vsako	leto	v	času	od	ju-
nija	do	septembra.
Decembra	smo	že	tretje	leto	zapored	gostili	fotografsko	raz-

stavo	Planinskega	društva	Nazarje,	ki	na	ta	način	obeležuje	
mednarodni	dan	gora,	začetek	letošnjega	leta	pa	je	zaznamo-
vala	razstava	Cirila	Velkovrha,	500	razglednic.	Na	njih	je	zna-

ni	slovenski	fotograf	in	strasten	planinec	predstavil	naravno	
in	kulturno	dediščino	ob	Slovenski	planinski	poti,	poleg	tega	
pa	še	številne	motive	gorskega	cvetja,	različnih	cerkva,	kri-
žev,	kapelic	in	sončnih	zahodov.
V	veliki	meri	so	vsebine	muzejskih	občasnih	razstav	pove-

zane	z	gozdarskimi	in	drugimi	naravoslovnimi	vsebinami,	
zato	pri	njihovem	izboru	in	pripravi	pogosto	sodelujemo	
z	Zavodom	za	gozdove,	Območno	enoto	Nazarje.	Na	nji-
hovo	pobudo	in	v	počastitev	mednarodnega	leta	tal	smo	
lansko	jesen	gostili	zanimivo	razstavo	priznanega	sloven-
skega	pedologa	Boruta	Vrščaja	Tla	govorijo.	Ob	letošnjem	
tednu	gozdov	je	zavod	v	muzeju	pripravil	razstavo	Nazar-
je	to	smo	mi,	ki	izpostavlja	primere	dobrih	praks	za	ohra-
njanje,	nego,	obnovo	in	varstvo	gozdov	v	GGO	Nazarje.	Že	
pred	tem	so	v	muzej	pripeljali	razstavo	ilustracij	Sama	Jen-
čiča.	Gozdar,	naravovarstvenik	in	ilustrator	je	s	svojimi	ris-
bami	opremil	že	številne	zgibanke,	brošure	in	table	z	na-
ravovarstveno	vsebino.	Razstava	je	še	posebej	navdušila	
najmlajše	obiskovalce.	
Z	 občasno	 razstavo	 bomo	 v	 začetku	 oktobra	 počasti-

li	 tudi	15.	obletnico	delovanja	muzeja.	Predstavljen	bo	
njegov	razvoj	od	osnovne	ideje	do	delovanja	muzeja	da-
nes,	 posebej	 bodo	 izpostavljena	 posamezna	 področja	
muzejskega	dela.
Poleg	priprave	občasnih	razstav	je	pestro	muzejsko	delo	v	

preteklih	dvanajstih	mesecih	obsegalo	organizacijo	muzejskih	
večerov,	predavanj	in	predvsem	delo	s	šolsko	in	predšolsko	
mladino.	Prav	zanje	smo,	poleg	tradicionalnih	programov	Z	
igro	do	dediščine	in	Volčje	noči,	pripravili	nove	programe	pra-
vljičnih	doživljajskih	vodenj.	Novost	so	tudi	doživljajska	vo-
denja	za	odrasle,	ki	so	svojo	premiero	dočakala	na	medna-
rodni	muzejski	dan	in	ostajajo	stalnica	muzejske	ponudbe	za	
skupine.	Muzej	ostaja	tesno	vpet	tudi	v	turistično	dogajanje	
v	občini.	Poleg	sodelovanja	pri	pripravi	lončarskega	praznika	
smo	se	močno	angažirali	predvsem	pri	organizaciji	prve	Sre-
dnjeveške	gostije	na	gradu	Vrbovec.

Barbara Šoster Rutar,
direktorica

Z otvoritve razstave doc. dr. Boruta Vrščaja Tla govorijo 
(Fotodokumentacija	muzeja)
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Knjižnica	Nazarje	

Ob letu delovanja v novih prostorih
Vsaka	zgodba	ima	svoj	začetek.	 In	začetek	profesionalne-

ga	dela	v	nazarski	knjižnici	sega	v	 leto	1980,	ko	smo	dobi-
li	prostore	v	novo	zgrajenem	kulturnem	domu.	Tam	je	delo-
vala	knjižnica	na	dveh	različnih	lokacijah,	dokler	ni	postala	
prostorska	stiska	prevelika	in	smo	začeli	iskati	nov,	ustrezen	
prostor,	ki	bi	bil	dostopen	vsem	uporabnikom	in	dovolj	velik	
za	potrebe	našega	dela.	Po	več	letih	dogovarjanja	in	iskanja	
smo	se	v	lanskem	septembru	preselili	v	grad	Vrbovec,	v	pro-
store	bivšega	Javnega	podjetja	Dom	Nazarje.	
Občini	Nazarje	in	Osrednji	knjižnici	Mozirje	je	tako	s	sode-

lovanjem	in	dogovarjanjem	uspelo	rešiti	težavo	z	utesnjeno-
stjo	knjižnice	in	zagotoviti	odlične	pogoje	za	nadaljnje	delo.	
Nova	knjižnica	je	dovolj	velika	za	izvajanje	rednega	dela,	ki	
obsega	postavitev	in	izposojo	knjižničnega	gradiva.	Uporab-
nikom	nudi	tudi	uporabo	računalnika,	preko	katerega	lahko	
brezplačno	dostopajo	do	svetovnega	spleta	ter	podatkovnih	
baz,	urejajo	in	tiskajo	dokumente,	jih	skenirajo	in	fotokopirajo.	
Prostor	imamo	seveda		tudi	za	druženja	z	našimi	najmlaj-

šimi	na	urah	pravljic	in	ustvarjalnih	delavnicah	ter	za	bralni	
klub,	ki	združuje	uporabnike	naše	knjižnice	v	tretjem	življenj-
skem	obdobju.
Zaradi	lepo	opremljenih,	uporabnih	in	svetlih	prostorov	se	

nam	je	povečal	tudi	obisk	tako	v	knjižnici	kot	tudi	na	urah	pra-
vljic	in	bralnem	klubu.		Statistike	kažejo,	da	nas	je	od	lanskega	
septembra,	po	odprtju	nove	knjižnice,	pa	do	letošnjega	avgu-
sta	obiskalo	1.416	obiskovalcev,	ki	so	si	izposodili	2.564	knjig.	
Poleg	vsega	naštetega	moramo	poudariti	še	to,	da	smo	v	le-

tošnjem	letu	povečali	obseg	odprtosti	knjižnice	Nazarje.	Sedaj	

Center	za	samostojno	učenje	Nazarje	(CSU)

Že več kot desetletje aktivni na področju 
izobraževanja odraslih

Novi prostori knjižnice Nazarje 

imamo	delovni	čas	za	uporabnike	poleg	ponedeljka	od	10.-14.	
ure	in	četrtka	od	16.-19.	ure,	še	vsako	sredo	od	12.-15.	ure.	
Nekdanji	direktor	Mestne	knjižnice	Kranj	(ene	najlepših	knji-

žnic	v	Sloveniji)	Viljem	Leban	je	nekoč	dejal,	da	naj	postane-
jo	knjižnice	»dnevna	soba	mesta«.	
To	naj	bo	odprt	prostor	za	ljudi,	za	druženja	in	za	pridobi-

vanje	novih	znanj,	namenjen	vsem	in	vsakomur.	Dragi	bralci	
Vrbovških	novic,	lepo	povabljeni	tudi	v	našo	»dnevno	sobo«.

Vladimira Planovšek
Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Nazarje

Center	za	samostojno	učenje	Nazarje	je	uspešno	zaključil	že	
enajsto		leto	delovanja.	V	Jakijevi	hiši	je	na	razpolago	osem	
učnih	mest,	kjer	lahko	občani	brezplačno	pridobivajo	nova	ali	
dopolnjujejo	obstoječa	znanja	iz	različnih	področij.

Center	za	samostojno	učenje	Nazarje,	ki	je	edina	izobraže-
valna	ustanova	za	odrasle	na	področju	Zgornje	Savinjske	do-
line,	je	od	začetka	septembra	2015	do	konca	julija	2016	obi-
skalo	116	udeležencev,	opravljenih	pa	je	bilo	2.240	ur	samo-
stojnega	učenja.
Veseli	smo,	da	v	sklopu	Centra	za	samostojno	učenje	Nazar-

je	uspešno	deluje	tudi		Univerza	za	tretje	življenjsko	obdobje	
Zgornje	Savinjske	doline.	V	mesecu	novembru	2015	se	nam	
je	uspelo	pridružiti	tudi	mreži	Slovenskih	univerz	za	tretje	ži-
vljenjsko	obdobje.	Veseli	nas,	da	ste	sprejeli	medse	tudi	to	
našo	aktivnost	in	nas	podprli	z	aktivno	udeležbo	na	izobra-
ževalnih	oblikah,	ki	vam	jih	ponujamo.	V	tem	času	smo	iz-
vedli	računalniške	tečaje	in	različne	delavnice	kot	so	nakit	iz	
stekla,	naravna	kozmetika	iz	domačega	lonca,	vrt	brez	pre-
kopavanja	itd.
V	našem	centru	nudimo	učno	pomoč	občanom	občin	Zgor-

nje	Savinjske	doline,	ki	obiskujejo	program	osnovne	šole	za	
odrasle,	kot	 tudi	ostalim,	ki	morda	potrebujejo	pomoč	pri	Z delavnice o nakitu iz stekla
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izboljšanju	računalniškega	znanja	ali	učenju	kakšnega	tuje-
ga	jezika.	
Prednost	Centra	za	samostojno	učenje	Nazarje	je,	da	odra-

slim	prebivalcem	Zgornje	Savinjske	doline	nudimo	različne	
možnosti	izobraževanja,	številne	delavnice,	pomoč	pri	pisa-
nju	ponudb	in	prijav	za	zaposlitev	ter	svetovanje	o	možno-
stih	vključitve	v	izobraževanja.	V	sodelovanju	z	občinami	nu-
dimo	ugodnejše	izobraževanje	za	občane,	spodbujamo	vse-

življenjsko	učenje	in	pridobivanje	znanja.
Ob	občinskem	prazniku	za	vas	pripravljamo	brezplačno	de-

lavnico	in	vas	vabimo,	da	se	je	udeležite	v	CSU	Nazarje.
Delavnica	dela	z	računalniško	tablico	in	pametnim	telefo-

nom	bo	15.	septembra	2016	ob	17.	uri
Pričakujemo	vas	tudi	v	šolskem	letu	2016/17.

Vesna Elsner, 
CSU Nazarje

25	Gradbeni	odbor	za	izgradnjo	gospodarskega	poslopja	na	Brdem	

Sanacija gospodarskega poslopja po požaru dne 
26. 12. 2015 pri Grahoti na Brdem

26.	decembra	2015	je	lastnikoma	Alojzu	in	Ireni	Pečnik,	po	
domače	Grahoti	na	naslovu	Brdo	8,	Občina	Nazarje,	zgorelo	
gospodarsko	poslopje	-	hlev	dimenzije	40x20	m.	Del	objekta	
je	bil	drvarnica	in	garaža.	Gasilci	prostovoljnih	gasilskih	dru-
štev	Šmartno	ob	Dreti,	Nazarje,	Gorica	ob	Dreti,	Grušovlje,	
Pobrežje	ob	Savinji,	Mozirje,	Okonina	in	Rečica	ob	Savinji	so	
požar	omejili	in	očistili	požarišče.	Ogenj	je	uničil	objekt,	oko-
li	100	m3	sena,	puhalnik,	sušilno	turbino,	prešo,	dve	motor-

ni	žagi	ter	ročno	orodje.	Živino	so	uspeli	rešiti	iz	hleva.	V	po-
žaru	se	je	lažje	poškodoval	lastnik	objekta.
Požar	je	isto	gospodarsko	poslopje	poškodoval	že	pred	50	

leti,	ko	 je	vanj	udarila	 strela.	Družina-lastniki	poškodova-
nega	poslopja	so	se	odločili,	da	ostanke	odstranijo	in	zgra-
dijo	nov	hlev.	Občina	Nazarje	je	pri	obnovi	sodelovala	tako	
finančno	kot	tudi	v	organizacijskem	pogledu	(pomoč	pri	iz-
delavi	projektne	dokumentacije,	zbiranje	humanitarne	po-
moči	in	drugo).	
Naslednji	dan	po	požaru	smo	stopili	skupaj	in	ob	prisotno-

sti	gasilcev,	župana	Občine	Nazarje	Mateja	Pečovnika,	pred-
sednika	Gasilske	zveze	Zgornje	Savinjske	doline	Janka	Žuntar-
ja,	lastnika	in	sosedov	ustanovili	enajstčlanski	gradbeni	od-
bor.	Takrat	smo	se	dogovorili,	da	se	pogoreli	objekt	popol-
noma	odstrani.	V	začetku	se	je	sestajal	vsak	teden,	kasne-
je	pa	vsakih	štirinajst	dni.	Zmenili	smo	se,	da	se	z	deli	prič-

ne	takoj,	projektna	dokumentacija	pa	se	sprotno	ureja,	ter	
se	gre	v	nabiralno	akcijo	z	objavo	v	javnih	občilih	ter	pisno		
prošnjo	po	podjetjih.
Kljub	vremenskim	nevšečnostim	so	bili	izvajalci	pripravlje-

ni	delati	v	težkih	pogojih.	Novi	objekt	je	bil	končan	v	dobrih	
sedmih	mesecih	tako	daleč,	da	so	vanj	lahko	preselili	živino.	
Ves	čas	dela	je	odbor	vodil	modro	knjigo,	v	katero	so	se	za-

pisovali	zapisniki	sej,	ter	vsa	dela	ter	donacije,	ki	so	prišle	na	
račun.	Delo	odbora	je	potkalo	nemoteno	
brez	kakršnih	koli	zapletov.	
Urediti	je	potrebno	še	okolico	poslopja		

in	pridobiti	ustrezno	dokumentacijo	 za	
prevzem	objekta.	
Pri	tem	se	je	izkazala	solidarna	pomoč	

mnogih	ljudi	dobre	volje.	Tako	odbor	kot	
lastniki	se	ob	tem	zahvaljujejo	za	vso	po-
moč.	

Gradbeni odbor

Na obnovo čaka še okolica novega gospodarskega poslopja.  

ZAHVALA
Družina Pečnik (Grahoti) z Brda se 

zahvaljuje gasilcem, občini in vsem, 
ki so jim ob nesreči priskočili na 
pomoč. Iskrena hvala za darovana 
sredstva, delo ali le za prijazno bese-
do. Z vašo pomočjo jim je bilo lažje.

Uradne ure občinske
uprave Nazarje

ponedeljek		 8.00	-	15.00
torek		 	 8.00	-	15.00
sreda	 	 8.00	-	17.00
petek	 	 8.00	-	13.00

Telefon:	03	839	16	00,	
Faks:	03	839	16	15
E-pošta:	obcina@nazarje.si
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Vrtec	Nazarje	

Naš vrtec je domek, kjer se igramo, pesmice 
pojemo in radi se imamo

Zanimiv ogled reševalnega vozila 
(Fotodokumentacija	vrtca)

S	temi	besedami	otroci,	ki	naš	vrtec	enačijo	s	svojim	dru-
gim	domom,	vsako	jesen	pozdravijo	malčke,	ki	prvič	presto-
pijo	prag	našega	vrtca.	V	vrtčevskem	letu	2015/2016	je	vrtec	
Nazarje	obiskovalo	91	otrok,	ki	so	bili	razporejeni	v	pet	od-
delkov,	19	otrok	pa	je	obiskovalo	podružnično	enoto	v	Šmar-
tnem	ob	Dreti.	
Strokovni	delavci	vrtca	Nazarje	in	Šmartno	ob	Dreti	sledimo	

skupnemu	poslanstvu:	»Otroku	pomagamo	odkrivati	svet«.	
Zavedamo	se,	da	je	delo	s	predšolskimi	otroki	strokovno	delo,	
ki	se	ga	ne	da	uokvirjati	v	predlagane	rešitve,	ki	bi	veljale	za	
vsakogar.	Vemo,	da	je	za	kakovostno	delo	v	vrtcu	pomemb-
no	poznavanje	otroka,	poznavanje	 teoretskih	pristopov	 in	
načinov	dela.	Predvsem	pa	preko	teoretičnih	izhodišč,	načel	
in	kurikularnih	ciljev	spodbujamo	otroke	k	samostojnosti	in	
krepitvi	posameznikove	samopodobe.	
Vrtec	se	nahaja	v	okolju,	ki	nam	omogoča	odkrivati,	doži-

vljati	 in	 spoznavati	naravne	danosti	pri	 čemer	otrok	 razvi-
ja	miselne,	gibalne	sposobnosti	in	se	osebnostno	razvija.	V	

vseh	letnih	časih	smo	se	zadrževali	na	travnikih,	v	gozdu,	ob	
reki	Dreti.	Starejše	skupine	so	se	odpravile	tudi	na	daljše	po-
hode;	do	Mozirja,	na	Prihovo	in	v	Kokarje.	V	jesenskem	času	
smo	občudovali	darove	narave,	jih	prinašali	v	vrtec,	kjer	smo	
jih	tipali,	vonjali,	okušali.	V	mesecu	oktobru	smo	tradicional-
no	izvedli	praznovanje	jeseni,	ki	je	vključevalo	krajši	program,	
delavnice	ter	druženje	s	starši	v	Škratovem	sladkem	kotičku.	
V	mesecu	novembru	smo	se	posvetili	 zdravi	prehrani	 ter	

ustvarjanju	z	nestrukturiranim	materialom.	V	mesecu	decem-
bru	smo	otrokom	pripravili	pravljično	dopoldne,	ker	pa	je	to	
čas	pričakovanj,	nas	je	s	svojim	prihodom	razveseli	tudi	boži-
ček.		Zimski	čas	je	prinesel	zimske	radosti	na	snegu.	V	febru-
arju	smo	»zganjali«	pustne	norčije	ter	se	seznanjali	s	teme-
lji	slovenskega	ljudskega	in	kulturnega	izročila.	Pomlad	s	se-
boj	prinese	prebujanje	narave,	ki	nas	vabi	medse.	V	mesecu	
marcu	smo	pripravili	predstavitve	dela	v	posameznih	oddel-
kih	za	starše,	bratce,	sestrice.	
V	vrtcu	Nazarje	se	pod	mentorstvom	Biserke	Krušlin	izvaja	

obogatitvena	dejavnost	Mali	vrtnar.	V	spomladanskem	času	
so	se	aktivno	lotili	realizacije	čutne	poti,	učilnice	na	prostem,	
ki	je	velika	pridobitev	za	naš	vrtec.	Učilnico	na	prostem	smo	
odprli	na	zaključni	prireditvi	vrtca	v	mesecu	juniju.	
Za	nami	je	pester	izbor	vsebin	in	aktivnosti.	Sodelovali	smo	z	

lokalnimi	društvi,	zavodi	in	institucijami;	Športnim	društvom	
Nazarje,	Kulturnim	društvom	Nazarje,	Turističnim	društvom	
Nazarje,	Čebelarsko	družino	Kokarje,	Društvom	upokojencev	
Nazarje,	ZP	Nazarje,	PP	Mozirje,	GD	Nazarje,	Muzejem	Vrbo-
vec,	časopisom	Savinjske	novice,	VDC	Saša,	GS	Nazarje	in	dru-
gimi.	Sodelovali	smo	pri	izvedbi	projektov:	Eko	smreka,	Mali	
sonček,	Varno	s	soncem,	Cici	vesela	šola	in	projektih,	ki	so	
jih	strokovni	delavci	izvajali	v	okviru	LDN-	ja	oddelkov,	sode-
lovali	smo	tudi	na	območni	reviji	vrtčevskih	pevskih	zborov,	
Pikapolonček	2016.	Zahvaljujemo	se	vsem,	ki	ste	pripomogli	
pri	odkrivanju,	raziskovanju	in	pridobivanju	izkušenj	naših	in	
vaših	malčkov	v	širšem	okolju.

Janja Kokovnik 
Vrtec Nazarje

Ob zaključku šolskega leta slovo od malih 
maturantov in otvoritev čutne poti

Ob	koncu	šolskega	leta	so	se	tudi	od	vrtca	Nazarje	poslovi-
li	najstarejši	vrtčevski	otroci,	ki	si	v	šoli	želijo	nabrati	čim	več	
znanja	za	življenje.	V	kulturnem	programu	so	nastopile	vse	
starostne	skupinice	vrtca,	seveda	pa	so	bili	najpomembnej-
ši	najstarejši,	ki	so	se	od	vrtca	za	vedno	poslovili	s	četvorko,	
valčkom,	pesmijo	in	deklamacijo.	Da	je	bilo	slovo	še	bolj	slo-
vesno,	so	si	ob	koncu	nadeli	še	maturantske	klobučke	in	z	od-
prtimi	rokami	odšli	novim	dogodivščinam	naproti.

Ob	tem,	že	tako	slovesnem	dogodku,	je	potekala	tudi	otvo-
ritev	čutne	poti	pri	igrišču	ob	vrtcu,	katere	otvoritveni	trak	
so	prerezali	otroci,	ki	so	skozi	vse	leto	obiskovali	»Malega	vr-
tnarja«.	Da	je	čutna	pot	nastala	in	sedaj	služi	svojemu	name-
nu,	so,	poleg	mentorice	Biserke	Krušlin,	veliko	pripomogli	tudi	
starši	otrok,	ki	obiskujejo	vrtec	Nazarje,	s	svojim	udarniškim	
delom	in	finančno	pomočjo.

Irena Budna, Vrtec Nazarje
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Načrt rekonstrukcije krožišča 
Nazarje-Gornji Grad
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Prisrčen sprejem za 
družine z najmlajšimi 

občani
V	januarju	je	potekala	prikupna	prireditev,	na	katero	so	bile	

povabljene	družine,	ki	so	se	jim	v	letu	2015	rodili	novorojenč-
ki.		V	občini	se	je	rodilo	25	otrok,	to	je	eden	več	kot	leto	po-
prej.	»Vseh	smo	zelo	veseli,	saj	so	otroci	naše	in	vaše	najve-
čje	bogastvo,«	je	v	nagovoru	dejal	župan	Matej	Pečovnik.	Vr-
tčevski	otroci	so	izvedli	spremljajoči	program,	družine	pa	so	
dobile	priložnostna	darila	in	denarno	pomoč.

Družine z novorojenčki na sprejemu, ki so ga pripravili 
Občina Nazarje in tukajšnja osnovna šola ter vrtec. 

(Fotodokumentacija:	Občina	Nazarje)
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Osnovna	šola	Nazarje

Z likovno kolonijo do prepotrebnih sredstev za 
brezplačno šolo

Razstavljena dela z likovne kolonije

V	mesecu	maju	so	na	Osnovni	šoli	Na-
zarje	izvedli	likovno	kolonijo	pod	men-
torstvom	akademskega	 slikarja	Uroša		
Potočnik	in	Urške	Skornšek,	ki	se	je	z	ve-
seljem	odzvala	povabilu	k	sodelovanju.		
Učenci	so	v	avli	šole	ustvarjali	z	različ-
nimi	spreji,	tempera	barvami	in	drugi-
mi	pripomočki,	v	učilnici	tehničnega	po-
uka	pa	je	potekalo	kiparjenje,	nastajale	
so	prave	umetniške	skulpture.	
Likovne	motive	 so	 si	 učenci	 zamisli-
li	 sami	 in	 jih	na	svoj	način	 in	doživlja-
nje	skozi	ustvarjalen	dan	vnesli	v	svo-
je	izdelke.	Skozi	celoten	proces	so	na-
stajali	 čudoviti	 izdelki,	nekateri	 samo-
stojni,	nekaj	je	bilo	pa	tudi	zamišljenih	
kot	zgodba	skozi	več	likovnih	umetnin.	
V	juniju	so	izdelke	postavili	na	ogled	v	
jedilnici	šole,	kjer	je	bilo	le	te	moč	tudi	

Osnovna	šola	Nazarje

Letošnji županov sprejem odličnjakov še 
posebej slovesen

Župan	Matej	 Pečovnik	 in	 občinska	
uprava	Občine	Nazarje	sta	ob	zaključ-
ku	 šolskega	 leta	pripravila	 sprejem	za	
letošnjo	generacijo	najboljših	deveto-
šolcev.	Kar	devet	»odličnjakov«	v	druž-
bi	ravnateljice	in	razredničark	se	je	ude-
ležilo	sprejema.	Dogodek	je	bil	letos	še	
posebej	slovesen,	saj	so	tokratni	deve-
tošolci	prva	generacija,	ki	je	prejela	pi-
sna	županova	priznanja.

Župan	Pečovnik	je	v	pozdravnem	na-
govoru	izrazil	zadovoljstvo	nad	uspehi	
svojih	gostov.	Kot	so	povedale	ravnate-
ljica	Vesna	Lešnik	in	razredničarki	Ange-
la	Letojne	in	Petra	Lončar,	pa	učencev	
ne	krasijo	le	učni	uspehi,	pač	pa	tudi	ak-
tivno	udejstvovanje	pri	različnih	obšol-
skih	in	drugih	dejavnostih,	ki	se	doga-
jajo	v	občini.	Pohvalno	je	tudi	to,	da	so	
bili	med	seboj	in	z	ostalimi	sošolci	zelo	

povezani	in	so	si	medsebojno	pomagali.
Večina	od	mladih	gostov	se	je	vpisala	

na	gimnazijo,	nekateri	še	razmišljajo,	za	
kakšen	študij	se	bodo	odločili.	Župan	in	
prisotne	pedagoginje	so	v	pogovoru	z	
mladimi	z	veseljem	delili	svoje	srednje-
šolske	izkušnje.	»Ne	bom	rekel,	da	v	ži-
vljenju	ne	boste	naleteli	na	težave.	To	ne	
bi	bilo	pošteno.	A	z	znanjem	in	pridno-
stjo,	ki	ste	ju	pokazali	do	sedaj,	bodo	iz-
zivi	gotovo	lažje	premostljivi.	Želim	vam,	
da	bi	tudi	v	bodoče	ostali	tako	odprti	in	
prizadevni,	kot	ste	bili	doslej	in	da	bi	se	
vam	uresničile	vaše	želje,«	je	med	dru-
gim	dejal	župan	Matej	Pečovnik.	Dodal	
je,	da	se	v	občini	trudijo	ustvarjati	ob-
čanom	prijazno	okolje,	pri	tem	pa	je	po-
memben	tudi	prispevek	mladih	strokov-
no	usposobljenih	ljudi.
Preden	so	se	prepustili	uživanju	ob	sla-

doledu,	je	župan	vsakemu	od	mladih	go-
stov	stisnil	roko	in	podelil	pisno	župano-
vo	priznanje.	V	spomin	pa	so	prejeli	tudi	
priložnostna	darila.

Marija Lebar

kupiti.	Ustvarjalci,	mentorji	in	vodstvo	
šole	so	z	izkupičkom	od	prodanih	ume-
tniških	del	zadovoljni.	Sredstva,	ki	so	jih	

dobili,	bodo	namenjena	brezplačnemu	
šolanju	otrok	na	OŠ	Nazarje.	

Irena Budna

Generacija odličnjakov 2016 z učiteljicama in ravnateljico na sprejemu pri županu. 
(Foto:	Marija	Lebar)
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Juhuhu, sneg je tu ... ... pa skok v poletje in na letovanje, malo plavat, nato pa v sladoledne sanje ...

Varstveno-delovni	center	SAŠA	enota	Vrba	Nazarje

Veselja do zime in poletja ...
Naša	majhna	enota	šteje	14	uporabni-

kov,	14	zelo	raznolikih	želj	in	interesov,	
14	 zelo	 različnih	 sposobnosti	 ...	Vsem	
se	želimo	čimbolj	približati,	zato	je	naš	
program	zelo	raznolik	in	pester.
To	leto	smo	se	potepali	od	Golt	do	An-

karana.	Veliko	smo	se	potepali	tudi	po	
naši	okolici.	Z	zanimanjem	smo	obisko-
vali	kulturne	in	druge	prireditve,	plesno	

razpoloženi	smo	tudi	nastopali	na	kon-
certu	Društva	Sožitje	in	se	udeležili	Glas-
bene	revije	v	Krškem,	tisti	bolj	športno	
nadarjeni	pa	tekmovali	v	atletiki	na	re-
gijskih	igrah	SOS	in	športnih	igrah	MATP.	
Vsi	pa	smo	se	radi	družili	z	otroci	iz	vrt-
ca	in	OŠ	Nazarje,	ki	nas	vedno	prijazno	
povabijo	medse.
Čeprav	življenje	ni	samo	zabava,	se	mi	

zabavamo	tudi	med	učenjem	in	delom.	
Zelo	radi	ustvarjamo,	vsak	po	svojih	mo-
čeh.	In	kar	ustvarimo,	zelo	radi	pokaže-
mo.		Ljudje,	ki	nas	obiskujejo	v	naši	eno-
ti,	nas	vedno	pohvalijo	in	se	vedno	znova	
radi	vračajo	k	nam.	Mi	smo	jih	zelo	vese-
li.	Veseli	bomo	tudi	VAS,	le	obiščite	nas.

Judita Podkrižnik, 
vodja VDC SAŠA enota VRBA Nazarje

Kulturno	društvo	Nazarje

Vedno več aktivnosti tudi za najmlajše

Zanimive poslikave obraza 
(Fotodokumentacija	društva)

Vsak	otrok	se	že	od	rojstva	srečuje	s	kulturo	v	družini,	kasne-
je	tudi	v	vrtcu	in	šoli,	v	Kulturnem	društvu	Nazarje	pa	željo	
po	kulturnem	udejstvovanju	najmlajših,	z	različnimi	ustvarjal-
nimi	delavnicami,	sproščenimi,	že	skoraj	pozabljenimi	igrami	
in	drugimi	dejavnostmi,	želimo	negovati	tudi	izven	družine	in	
vzgojno-izobraževalnih	zavodov.	V	mesecu	kulture	smo	zato	
izvedli	ustvarjalne	pustne	delavnice	in	delavnice	za	valenti-
novo,	kjer	so	otroci	ustvarjali	po	svoji	domišljiji,	vsak	je	dobil	
tudi	poslikavo	obraza	po	svoji	želji,	prebrali	smo	Povodnega	
moža,	se	preoblekli	v	glavne	junake	in	na	odru	dramsko	pou-
stvarjali	in	se	hkrati	igrali	ter	se	veliko	naučili.	Seveda	smo	se	
na	igrišču	sproščeno	igrali	družabne	igre	z	žogo	in	si	ogledali	
risanko.	Sodelujemo	tudi	z	Osnovno	šolo	Nazarje	in	Vrtcem	
Nazarje.	Za	otroke	smo,	ob	večjih	praznikih,	pripravili	pravi	
kino,	za	kar	je	vedno	odlično	poskrbel	Rajko	Krajnc,	ogledali	
pa	smo	si	tudi	razstavo	Mladena	Melanška,	ilustratorja	otro-
ških	pravljic.	Seveda	pa	ni	manjkalo	preoblek	v	pravljične	ju-
nake	in	malce	animacije,	ob	kateri	se	otroci	od	srca	nasme-
jejo.	Za	to	se	bomo	trudili	tudi	v	prihodnje.

Irena Budna, predsednica KD Nazarje 
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Vrtec	Nazarje

»Mavrice« in »oblački« zarajali v domu kulture 
za svoje starše, sorodnike in prijatelje

Nastop je razveselil tako nastopajoče kot občinstvo (Fotodokumentacija	vrtca)

Prvi	pomladni	mesec	ni	zbudil	le	po-
mladi,	 temveč	 je	prebudil	 tudi	otroke	
najstarejših	dveh	skupin	vrtca	Nazarje.	
Otroci	 iz	 skupine	 	Oblaček	 in	Mavrica	
so	za	svoje	družine	pripravili	pravo	po-
slastico	na	odru	doma	kulture	Nazarje	
s	 	plesom,	pesmicami	 in	deklamacija-
mi.	Pevski	zborček	obeh	skupin	je	zai-
gral	spevoigro	Čokolada.	V	igrici	o	sladki	
čokoladi	s	pevsko	spremljavo	so	gozdne	
živali	na	koncu	le	ugotovile,	da	je	čoko-
lada	boljša	za	želodček	kot	pa	za	pod-
plat	copata.	Vsem	obiskovalcem	so	ža-
rele	oči,	marsikatere	pa	so	se	celo	oro-
sile	od	sreče,	veselja	in	ponosa	na	svo-
je	otroke,	ki	čisto	prehitro	odraščajo.
Skupaj	z	nazarsko	glasbeno	rock	sku-

pino	Dreta	River	Band	so	otroci	iz	sku-
pine	Oblaček	zapeli	pesem	z	naslovom	
Rad	imam	in	vsem	prisotnim	s	tem	po-
vedali,	kako	zelo	jih	imajo	radi	in	kako	so	
srečni,	da	imajo	ob	sebi	svoje	najdraž-
je,	ki	jim	pomenijo	ves	svet.	Tako	se	je	

v	pesmi	spletla	medgeneracijska	vez,	ki	
je	ganila	vsakega	posebej,	otroci	pa	so	
bili	veseli,	da	so	starši	in	prijatelji	uživali.	
Ob	koncu	kulturnega	dogodka	so	otroci	

obeh	skupin,	Mavrica	in	Oblaček,	svo-
jim	mamicam	podarili	majhno	pozor-
nost	ob	njihovih	prihajajočih	praznikih.

Irena Budna, vrtec Nazarje 
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Savinjsko	gozdarsko	društvo	Nazarje	

Pestro celoletno delovanje 
Člani	Savinjskega	gozdarskega	društva	delujemo	s	številni-

mi	aktivnostmi	na	območju	Zgornje	Savinjske	in	Šaleške	do-
line.	V	članku	podajamo	poročilo	o	delu	v	drugi	polovici	lan-
skega	in	prvi	polovici	letošnjega	leta.
V	avgustu	smo	v	Lučah	v	okviru	46.	Lučkega	dneva	ponov-

no	uspešno	 sodelovali	 z	 Zavodom	za	gozdove	OE	Nazarje	
(ZGS)		pri	organizaciji	izbirnega	sekaškega	tekmovanja	za	la-
stnike	gozdov	ter	septembra	na	17.	državnem	tekmovanju	v	
Gornji	Radgoni.
Jeseni	smo	sodelovali	z	ZGS	pri	izobraževalnih	dnevih	v	Gor-

njem	Gradu	(pomlajevanje	po	vetrolomu)	in	Solčavi	(ogled	
Panoramske	tematske	poti).
Oktobra	smo	v	sodelovanju	z	ZGS	organizirali	razstavo	fo-

tografij	in	decembra	predavanje	dr.	Boruta	Vrščaja	z	naslo-
vom	Tla	govorijo.	
V	letu	2016	smo	uspešno	izvedli	36.	tekmo	za	trofejo	svinj-

ske	glave	v	februarju,	mednarodni	dan	voda	pa	marca	s	stro-
kovnjaki	obeležili	 s	 terenskim	ogledom	žveplenega	 izvira	v	
Rajserjevem	grabnu	v	Teru	pri	Ljubnem.	Na	osnovi	pobude	
in	odvzetih	vzorcev	sedaj	potekajo	analize	in	raziskave	izvira.
V	okviru	izvajanja	projekta	Krilca	je	bila	aprila	ob	mednaro-

dnem	dnevu	Zemlje	izvedena	sadnja	dreves	pri	osnovni	šoli	
v	Nazarjah.
V	maju	smo	ob	tednu	gozdov	sodelovali	z	ZGS	pri	izvedbi	

osrednje	prireditve,	ki	je	potekala	v	Muzeju	Vrbovec	v	Na-
zarjah.	V	nazarski	enoti	je	bil	za	skrbno	delo	z	gozdom	in	do-
bro	 sodelovanje	 z	Zavodom	za	gozdove	 letos	 izbran	Franc	
Rak,	po	domače	Drofelnik.	Njemu	in	njegovim	domačim	is-
kreno	čestitamo.
Organizirali	smo	tudi	naravoslovno	predavanje	Matjaža	Ma-

stnaka	z	naslovom	O	drevesih	in	vrtnicah.
Na	festivalu	gorskega	lesa	v	Solčavi	smo	aktivno	sodelovali	

na	posvetu	o	razpoložljivosti	in	uporabnosti	gorskega	lesa.	V	

juniju	smo	s	predstavitvijo	na	stojnici	sodelovali	na	dnevu	slo-
venskih	planinskih	doživetij	na	Golteh,	kjer	smo	se	predstavili	
skupaj	z	Naravovarstveno	zvezo	Smrekovec,	katere	člani	smo.
Sodelovali	smo	tudi	na	7.	dnevu	Menine	–	srečanju	prija-

teljev	Menine	in	ljubiteljev	narave,	s	postersko	predstavitvi-
jo	o	delu	društva	in	o	nemiru	v	gozdnem	prostoru	ter	s	sa-
dnjo	spominskega	macesna	ob	otvoritvi	obnovljenega	planin-

skega	doma.	Na	5.	noči	Menine	smo	sodelovali	z	vodenjem	
otrok	v	okolici	doma	po	načelih	gozdne	pedagogike.	Namen	
prireditve	je	preživeti	prijeten	dan	na	Menini,	v	naravi,	jav-
nost	opozoriti	na	večstranski	pomen	Menine	ter	doseči	čim	
bolj	usklajeno	rabo	in	sodelovanje	med	različnimi	uporabni-
ki	in	obiskovalci	Menine.	Z	letošnjo	prireditvijo	smo	obeleži-
li	tudi	25.	obletnico	slovenske	državnosti,	20.	obletnico	pro-
testov	proti	radarjem	na	Menini,	10.	obletnico	prvega	dne-

va	Menine	in	otvoritev	obnovljenega	pla-
ninskega	doma	na	Menini.
Kot	eno	izmed	društev,	ki	smo	včlanje-

ni	 v	Naravovarstveno	 zvezo	Smrekovec	
aktivno	sodelujemo	pri	delovanju	zveze.	
Zadnje	aktivnosti	so	osredotočene	na	po-
dročje	ozaveščanja	o	pomenu	Smrekovca	
in	nadaljevanju	akcije	»Ohranimo	Smre-
kovec«	pri	čemer	je	ciljna	javnost	osnov-
nošolska	mladina.
Kot	pobudniki	 in	 koordinatorji	 civilne	

iniciative	za	izboljšanje	poplavne	varnosti	
Zgornje	Savinjske	doline	smo	preko	cele-
ga	leta	aktivno	delovali	s	sestanki	in	ude-
ležbo	na	različnih	dogodkih	(ozaveščeval-
na	prireditev	Kako	živeti	s	poplavami	ju-
lija	v	Nazarjah,	sestanek	na	ministrstvu	v	
oktobru,	oktobra	v	Celju	posvet	o	načrto-
vanju	upravljanja	voda,	predstavitev	Na-
črta	 zmanjševanja	poplavne	ogroženo-
sti	za	porečje	Savinje	decembra	na	Ljub-
nem).	Žal	so	pristojne	službe	še	vedno	v	

Veselo razpoloženje na tekmovanju za svinjsko glavo. 
(Foto:	Lojze	Gluk)	

36. tekma za pokal svinjske glave je potekala na smučišču v Lučah 
(Fotodokumentacija	društva)
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fazi	zbiranja	podatkov	in	izdelave	načrtov	poplavne	varnosti,	
kar	je	razlog,	da	še	nismo	organizirali	načrtovanega	javnega	
posveta	na	katerem	bi	nam	pristojni	predstavili	konkretne	
ukrepe	na	porečju	Savinje	z	načrtovanim	finančnim	in	časov-
nim	planom.	Iniciativa	je	odprta	za	člane,	ki	bi	se	nam	želeli	
aktivno	pridružiti	–	vsak	se	lahko	vključi	in	pomaga	po	svojih	
močeh,	znanju	in	zmožnostih.	Lepo	vabljeni.	Ne	čakajmo,	da	
nas	bi	združila	šele	nesreča	–	združujmo	se	v	prizadevanjih	
za	preprečevanje	nesreč,	večjo	varnost	in	boljšo	prihodnost!
V	okviru	56.	Flosarskega	bala	smo	v	sodelovanju	z	revirno	

pisarno	Ljubno	Zavoda	za	gozdove	in	društvi	občine	Ljubno	
v	juliju	organizirali	6.	pohod	prijateljstva,	ki	je	letos	potekal	
z	Ljubnega	do	Okonine	na	trasi:	stavba	Občine	Ljubno	–	te-
matska	pot	ob	Ljubnici	–	ogled	Mlakerjevega	skorša	–	Fužir	
–	ogled	žveplenega	izvira	v	Rajserjevem	grabnu	–	Gril	–	Juva-
nje	–	Založnik	–	Gostišče	Prodnik.	Tudi	letošnji	pohod	je	bil	
dobro	obiskan,	od	najmlajših	do	najbolj	»izkušenih«,	vzduš-
je	na	pohodu	je	bilo	odlično.	Namen	pohoda	je	bilo	medge-
neracijsko	druženje	in	povezovanje	krajanov	zaselkov	in	na-
selij	občine	Ljubno,	promocija	sprehoda	po	gozdu	in	upora-
be	sprehajalnih	poti.
Gozdarji	ugotavljamo,	da	so	pred	gozdovi	in	gozdarstvom	

negotovi	časi.	Vse	več	 je	ujm,	vse	večji	so	pritiski	na	gozd,	
nekatere	spremembe	ne	prinašajo	zadovoljivih	rezultatov.
Pa	vendarle	iz	naših	krajev	prihajajo	najbolj	uspešni	lastniki	

gozdov,	gozdni	delavci	(olcerji),	predelovalci	lesa	in	tudi	naj-
kvalitetnejši	les.	V	letošnjem	letu	je	na	licitaciji	vrednejšega	
lesa	v	Slovenj	Gradcu	najvišjo	ceno	dosegel	hlod	gorskega	ja-
vorja	s	teksturo	rebraša,	iz	gozda	kmetije	Sušnik	v	Savini	pri	
Ljubnem	ob	Savinji.	In	na	tej	osnovi	moramo	graditi	naprej	
in	se	truditi	za	še	boljše	rezultate.
Pred	nami	je	leto,	ki	prinaša	nov	način	gospodarjenja	z	dr-

žavnimi	gozdovi	ter	nove	vsebine	pravnih	predpisov	na	po-
dročju	gozdov	in	gozdarstva.	Upajmo,	da	bo	v	tej	smeri	nare-
jen	napredek	in	vidnejši	koraki	v	pozitivni	smeri,	tako	za	na-
ravo	kot	ljudi.	Tudi	sami	lahko	s	sodelovanjem	aktivno	vpli-
vamo na to.
Iskrene	čestitke	ob	praznovanju	občinskega	praznika	vam	

izrekamo.

»Narava	je	edina	knjiga,	ki	na	vseh	listih	nudi	veliko	vsebi-
ne.«	(Goethe)	

Lojze Gluk,
predsednik društva

Območno	združenje	veteranov	vojne	za	Slovenijo	

Številne aktivnosti ob 25-letnici 
osamosvojitve

Udeleženci veteranskega večera so z zanimanjem prisluhnili opisu nastanka in 
razvoja TO na območju Zgornje Savinjske doline. (Foto:	Barbara	Rozoničnik)

Letošnje	leto	je	za	Območno	združenje	
veteranov	vojne	za	Slovenijo	Zgornjesa-
vinjsko-Zadrečke	doline	nekaj	posebne-
ga,	saj	poleg	25.	obletnice	samostojno-
sti	Slovenije	praznujemo	tudi	15-letnico	
delovanja	združenja.	Na	občnem	zboru	
smo	nekaterim	zaslužnim	članom	in	or-
ganizacijam	podelili	priznanja,	maja	pa	
smo	v	Nazarjah	pripravili	veteranski	ve-
čer,	katerega	tema	je	bila	vloga	Terito-
rialne	obrambe	v	procesu	osamosvaja-
nja	Slovenije.
V	osrednjem	delu	večera	 se	 je	 z	 za-

dnjim	poveljnikom	Občinskega	štaba	Te-
ritorialne	obrambe	(TO)	Občine	Mozir-
je	in	častnim	predsednikom	območne-
ga	združenja	Nikom	Purnatom	pogovar-
jal	Franci	Kotnik.	Purnat	je	opisal	nasta-
nek	TO	v	letu	1968,	njen	razvoj	do	leta	
1985,	ko	je	bila	izvedena	reorganizacija	
in	je	prevzel	poveljniški	položaj	v	občin-
skem	štabu,	še	posebno	pozornost	pa	je	
namenil	ključnim	dogodkom	v	drugi	po-
lovici	osemdesetih	in	v	začetku	devet-
desetih	let	prejšnjega	stoletja,	vključno	
z	uporom	proti	oddaji	orožja	TO	Jugo-
slovanski	armadi.
Poleg	veteranskega	večera	smo	letos	

že	izvedli	pohod	v	Poljane	na	Rečico	ob	
Savinji,	kjer	je	bilo	tajno	skladišče	orož-
ja	TO,	junija	pa	smo	v	Solčavi	pripravili	
proslavo	ob	25.	obletnici	vojne	za	Slo-
venijo.	Septembra	sledi	4.	strelski	me-
morial	Edija	Mavriča	-	Savinjčana	v	Gor-
njem	Gradu.	Tudi	letos	se	bomo	odpra-
vili	na	strokovno	ekskurzijo,	ob	25-letni-
ci	odhoda	zadnjega	vojaka	JLA	iz	Slove-
nije	pa	bomo	predstavili	knjigo	o	osa-

mosvojitvenih	aktivnostih	na	območju	
Zgornje	Savinjske	doline.	Novembra	na-
meravamo	obiskati	osnovne	šole	po	do-
lini	in	učence	seznaniti,	katere	aktivno-
sti	 so	v	 času	osamosvajanja	 Slovenije	
potekale	v	Zgornji	Savinjski	dolini,	leto	
pa	bomo	zaključili	 z	domoljubnim	ve-
čerom	ob	dnevu	samostojnosti	in	eno-
tnosti	v	Lučah.	

Franci Kotnik
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Planinsko	društvo	Nazarje

Vztrajno po zastavljeni poti

V objemu gora (Foto:	Marijan	Denša)

Planinsko	društvo	Nazarje	vse	od	svo-
je	ustanovitve	 vztraja	na	 zastavljenih	
smernicah	in	ciljih	ter	vsako	leto	naredi	
nekaj	novih	korakov	proti	njim.	Tudi	na	
volilnem	občnem	zboru,	ki	je	bil	marca,	
ni	bilo	velikih	pretresov,	vodstvo	društva	
zamenjujemo	kolikor	se	da	načrtno	in	
postopno.	Tako	je	Dušana,	dolgoletne-
ga,	že	skoraj	legendarnega	gospodarja	
Farbance	zamenjal	Bojan.	Zamenjalo	se	
je	tudi	vodstvo	mladinskega	odseka	in	
manjši	del	upravnega	odbora.
Osnovna	dejavnost	društva	je	obisko-

vanje	gora.	Vsak	mesec	v	letu	izvedemo	
vsaj	en	društveni	planinski	izlet.	Tudi	če	
nam	vreme	zagode,	izlet	izvedemo	v	ugo-
dnejših	razmerah.	Tako	smo	morali	zara-
di	obilice	snega	in	s	tem	povezanimi	ne-
varnostmi	prestaviti	izlet	na	Dleskovško	
planoto.	V	zadnjem	obdobju	se	število	
izletov	povečuje,	tako	smo	na	primer	v	
maju	izvedli	tri	društvene	planinske	izle-
te.	Poleg	tradicionalnega	na	Goli	vrh	na	
Šavnicah	tudi	naravovarstvenega	na	Šav-
nik	in	kolesarskega	po	Porečanki	(Paren-
zani).	V	juniju	smo	se	podali	na	planinski	
pohod	po	otoku	Krku	in	na	Vrtačo,	v	juli-
ju	smo	bili	na	vrhovih	Visa	in	na	Storžiču.	
Poleg	planinskih	 izletov	 smo	 izvedli	

še	druge	akcije.	V	januarju	in	februarju	
so	bili	to	tradicionalni	planinski	večeri,	
letos	je	bilo	šest	predavanj.	Družinsko	
smučanje	je	vedno	nepozabno.	Tudi	pr-
vomajske	prireditve,	torej	srečanje	ob	
ognju,	vzpon	na	Farbanco	in	prvomaj-

ski	pohod	na	Čreto	s	KS	Kokarje	smo,	
kljub	manj	prijaznemu	vremenu,	spra-
vili	pod	streho.	V	juniju	smo	se	podali	
na	pohod	in	kolesarski	izlet	ob	prazni-
ku	KS	Nazarje.	Le	vikend	na	Farbanci	za	
najmlajše	planince	je	letos	zaradi	obil-
nega	sneženja	odpadel.	
Mlade	planince,	okoli	sto	jih	je	vključe-

nih	v	planinske	krožke	razredne	in	pred-
metne	stopnje,	smo	peljali	na	številne	
planinske	izlete.	Nekateri	so	se	udeležili	
tudi	planinskega	tabora	v	Bohinju.	Mla-
dinski	odsek	je	izvedel	tudi	eno	od	re-
gionalnih	tekem	v	planinski	orientaciji.	
Ko	smo	že	pri	planinski	orientaciji	-	po-
novno	imamo	državnega	prvaka!	To	je	
letos	ekipa	družine	Jelšnik	(Milka	z	Jel-
šniki)	v	skupini	F	(družine).
Tradicionalno	 vseslovensko	 srečanje	

Kulturno	društvo	Nazarje

S proslavo obeležili dan državnosti

Četrt stoletja samostojne Slovenije so v organizaciji 
KD Nazarje počastili s kulturnim programom. 

(Fotodokumentacija	društva)

Ob	25-letnici	samostojne		Slovenije	smo	v	Kulturnem	dru-
štvu	Nazarje		pripravili	krajšo	proslavo,	na	kateri	smo	se	s	pe-
smijo	in	besedo	poklonili	naši	državi.	V	kulturno	obarvanem	
programu	so	prepevale		članice	Kvarteta	Sončnice,	Slavica	Te-
sovnik	je	zapela	ob	spremljavi	kitare	in	predstavila	svoja	so-
neta,	Urška	Bider	nam	je	zaigrala	na	citre,	povezovalni	pro-
gram	pa	je	soustvarila	tudi	osnovnošolka	Laura	Pečnik	Bu-
dna.	Kljub	skromnemu	obisku	prireditve	smo	vsi	prisotni	ob-
čutili	pripadnost	drug	drugemu	in	spoštovanje	do	sočloveka.

Irena Budna, 
predsednica KD Nazarje

planincev	»Dan	 slovenskih	planinskih	
doživetij«	je	bilo	letos	pri	Mozirski	koči	
na	Golteh.	Na	 tem	 srečanju	 je	 imelo	
naše	društvo	vidno	vlogo.	Naši	vodni-
ki	so	planince	iz	vse	Slovenije	vodili	po	
krožni	poti	po	Golteh	ter	 jim	predsta-
vili	naravovarstvene	vidike	tega	obmo-
čja.	Na	prireditvenem	prostoru	je	imelo	
društvo	svojo	stojnico	in	sodelovalo	pri	
stojnici	varstva	gorske	narave.
Vztrajno	obnavljamo	Dom	planincev	

na	Farbanci	in	njegovo	okolico,	zato	je	
dom	vsako	leto	lepši	in	bolj	funkciona-
len.	Markacisti	skrbijo,	da	so	planinske	
poti	v	oskrbi	našega	društva	dobro	pre-
hodne	in	varne.

Marijan Denša,
načelnik odseka za varstvo 

gorske narave
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Čebelarska	družina	Kokarje	

Veliko pozornosti izobraževanju in mladim 
čebelarjem

Proti	koncu	leta	2015,	v	katerem	smo	
obeležili		60.	obletnico	delovanja	Čebe-
larske	družine	Kokarje,	smo	sodelovali	
na	tradicionalnem	slovenskem	zajtrku	v	
OŠ	Nazarje	in	Šmartno	ob	Dreti.	Decem-
bra	smo	se	pridružili	projektu		Svetovni	
dan	čebel	združuje	Slovence	in	povezuje	
svet.	V	okviru	projekta	Čebelarska	zveza	
Slovenije	predlaga	20.	maj	kot	svetovni	
dan	čebel.	Projekt	nam	je	tudi	v	Nazar-
jah	predstavil	predsednik	ČZS,	Boštjan	
Noč.	Delegacijo	ČZS	Slovenije	smo	spre-
jeli	 s	 kratkim	kulturnim	programom	v	
sodelovanju	z	OŠ	Nazarje.	Srečanja	so	
se	udeležili	tudi	župan	občine	Nazarje,	
Matej	Pečovnik,	ravnateljica	OŠ	Nazar-
je,	Vesna	Lešnik	in	nekateri	predstavni-
ki	gospodarstva.
Zima	 je	čas	za	 izobraževanja,	katerih	

se	čebelarji	ČD	Kokarje	redno	udeležu-
jemo	in	jih	tudi	organiziramo.	Ohranja-
nje	zdravih	čebeljih	družin	in	varnih	če-
beljih	pridelkov	zahteva	od	nas	neneh-
no	 izpopolnjevanje.	Da	smo	bili	uspe-
šni,	je	potrdila	dobra	prezimitev	večine	
čebeljih	družin.
Aprila	 smo	ponovno	potrdili	 poziti-

ven	odnos	do	narave	s	pogozdovanjem.		
Maja	smo	se	udeležili	srečanja	čebe-

larjev	Slovenije	v	Račah	pri	Mariboru.
Krožkarji	 čebelarskega	krožka	na	OŠ	

Nazarje	in	Šmartno	ob	Dreti	so	pod	vod-
stvom	mentorice	Branke	Nareks	ponov-
no	dokazali	 visok	nivo	 znanja	na	 tek-
movanju	mladih	čebelarjev	Slovenije	v	
Markovcih.	
V	okviru	ČZ	SAŠA	smo	sodelovali	pri	

urejanju	plemenilne	postaje	 v	 Lučah.	
Zaprta	lokacija	Lučke	Bele	omogoča	ple-
menenje	matic	 izključno	 z	odbranimi	
troti.	Plemenilna	postaja	je	pomembna	
pridobitev	za	regijo	in	tudi	širše,	pred-
vsem	pa	za	ohranitev	naše	čebele	kranj-
ske	sivke.
Junija	smo	našim	rednim	odjemalcem	

in	tistim,	ki	jih	zanima,	kako	je	s	kakovo-
stjo	slovenskega	medu	in	ostalih	čebe-
ljih	pridelkov,	odprli	vrata	čebelnjakov.	
Akcija	ČZS,	Dan	odprtih	vrat	slovenskih	
čebelnjakov,	 je	namenjena	 spoznava-
nju	procesa	pridelave	in	zaupanju	v	var-
nost	in	kakovost	slovenskih	čebeljih	pri-

delkov.		Letos	so	odprli	vrata	čebelnja-
kov	čebelarji	Jože	Vačovnik	iz	Dobleti-
ne,	Stanko	Flere	 iz	Pustega	polja,	 Igor	
Kalin	iz	Spodnjih	Kraš	in	Janko	Žuntar	s	
Pobrežij.	Žal	vse	premalo	ljudi	izkoristi	
ponujeno	priložnost,	da	se	podrobne-
je	seznanijo	z	delom	čebelarjev,	življe-
njem	čebel	in	pristnimi	rezultati	njiho-
vega truda. 

Za	člane	ČD	Kokarje	in	njihove	svojce	
smo	organizirali	strokovno	ekskurzijo	v	
Belo	Krajino.	Domačini	so	nas	prijazno	
sprejeli	in	nam	poleg	bogatih	čebelar-
skih	izkušenj	predstavili	tudi	njihove	kul-
turno	etnološke	znamenitosti.	
Čebelarstvo	je	stara	dejavnost,	ki	je	ži-

vela	že	v	času	graščakov	in	vitezov,	zato	
smo	se	predstavili	tudi	v	tej	obliki	na	vi-
teškem	dnevu	v	Nazarjah.
Kmečka	 tržnica	v	Bohačevem	kozol-

cu	je	julija	obeležila	6.	obletnico	delo-
vanja.	Kot	vsako	leto,	smo	se	tudi	ob	
tej	priložnosti	odzvali	vabilu	organiza-
torja	in	predstavili	sadove	čebeljega	in	
našega	truda.	Namen	sodelovanja	ob	
takšnih	priložnostih	ni	zaslužek	ampak	

promocija	 tradicionalnega	slovenske-
ga	čebelarstva,	ki	 je	s	slovenskim	če-
belnjakom,	 panjskimi	 končnicami	 in	
našo	čebelo,	kranjsko	sivko,	edinstve-
no	v	svetu.		
V	 začetku	 avgusta	 smo	postavili	 še	

zadnjega	od	načrtovanih	promocijskih	
panojev.	Pano	na	Pobrežjah	je	tudi	re-
zultat	dobrega	 sodelovanja	na	med-

občinski	 ravni.	 Finančno	 ga	 je	 pod-
prla	občina	Rečica	ob	Savinji,	kamor	
spada	del	članstva	Čebelarske	druži-
ne	Kokarje.	
Seveda	pa	so	za	nas	čebelarje	najpo-

membnejše	naše	čebele,	 katere	prav-
kar	hitimo	pripravljati	 za	dolgo	prezi-
movanje	v	upanju,	da	nas	spomladi	pri-
čakajo	zdrave.	
Ob	tej	priložnosti	se	moram	zahvaliti	

tudi	občini	Nazarje,	ki	nam	omogoča	iz-
vajanje	zastavljenega	programa.	Vsem	
občankam	in	občanom	pa	čestitam	ob	
prazniku	občine	Nazarje.	
Naj	medi!	

Franc Podrižnik, 
predsednik ČD Kokarje

Dan odprtih vrat v čebelarstvu Vačovnik
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Taborniško	društvo	Rod	Sotočje	Nazarje

Gremo mi po svoje

Najbolj je bilo zanimivo predavanje o reševanju z lavinsimi psi. (Foto:	Marija	Šukalo)

Taborniki	Rodu	 sotočje	Nazarje	 smo	
vedno	v	akciji,	tako	najmlajši	kot	mla-
dinci	in	najstarejši	–	grče.	Mlajši	se	med	
letom	pod	vodstvom	vodnikov	redno	te-
densko	srečujejo	ali	v	šoli	ali	na	Lazah	
na	svojem	tabornem	prostoru,	mladin-
ci	in	starejši	pa	se	sestajamo	po	dogo-
voru,	predvsem	na	delovnih	akcijah	in	
skupnih	rekreacijskih	akcijah,	ki	nas	po-
vezujejo.	Najbolj	 živahno	pa	 je	poleti,	
predvsem	na	Lazah,	ko	lahko	rečemo,	da	
gremo	res	po	svoje,	v	naravo	in	pustimo	
skrbi	in	delovne	obveznosti	in	se	preda-
mo	uživanju	v	za	nas	najlepšem	kotič-
ku	naše	domovine,	na	našem	tabornem	
prostoru,	tik	ob	gozdu	ob	vznožju	Črete.	
Tu	smo	imeli	6-dnevno	taborjenje	 in	

nekaj	srečanj.	Tu	tudi	vsako	leto	en	dan	
gostimo	otroke	naše	občine,	 ki	 imajo	
tedenske	delavnice.	Pripravimo	jim	lo-
kostrelstvo	in	igre.	Najbolj	množično	in	
zabavno	je	bilo	ravno	taborjenje,	ki	se	
ga	je	udeležilo	39	tabornikov	iz	Nazarij,	
Šmartnega	ob	Dreti,	Rečice	ob	Savinji	in	
okolice	in	iz	Mozirja.	Program	je	bil	pe-
ster	in	zanimiv.	Otrokom	je	bilo	najbolj	
zanimivo	predavanje	predstavnikov	ki-
nološkega	društva	Mozirje	o	reševanju	
z	lavinskimi	psi	(pes	je	bil	zraven),	zbirka	
metuljev	Naceta	Planovška	in	pa	vsako-
letno	bivakiranje	in	krst.	Zabavno	je	bilo	
tudi	ob	tabornem	ognju,	nočna	straža	
in še in še.
Na	našem	prostoru	pa	smo	tudi	gosti-

li	gasilce	iz	Šmartnega	pri	Litiji		(že	če-
trtič)	in	pa	belgijske	tabornike,	ki	so	si	

naš	taborni	prostor	izbrali	za	desetdnev-
no	bivanje	in	kolesarjenje	v	naši	okoli-
ci.	Raziskovali	pa	so	tudi	življenje	neto-
pirjev	pri	nas.
Kaj	 smo	še	delali?	 Imeli	 smo	očišče-

valno	akcijo	in	delavnice	za	dan	tabor-
nikov	in	dan	Zemlje	22.	aprila,	30.	apri-
la	pa	kot	vsako	 leto	krajevno	oziroma	
občinsko	kresovanje,	kjer	se	nas	vedno	
zbere	okrog	40	ljudi.	
Kaj	nas	še	čaka?	3.	septembra	bomo	

izvedli	občinsko	lokostrelsko	tekmova-
nje,	kjer	se	bo	lahko	preizkusil	vsak	od	
najmlajših	do	najstarejših.	Oktobra	na-
črtujemo	še	kostanjev	piknik,	okrog	20.	
decembra	pa	bomo	sprejeli	in	prenesli	
naprej	Luč	miru.
Kaj	pa	naše	delovne	akcije?	Naš	tabor-

ni	prostor	redno	urejamo,	prav	tako	naš	
dom	s	teraso	in	ga	dajemo	tudi	v	najem	

Kulturno	društvo	Lipa	Šmartno	ob	Dreti

Ljudske pevke KD Lipa skupaj prepevajo že 
devet let 

za	razna	srečanja,	piknike	in	taborjenja.	
V	načrtu	pa	imamo	še	ureditev		prosto-
ra	za	shranjevanje	miz		in	polaganje	tla-
kovcev	pred	našo	brunarico.
Naša	želja	je	nadaljevati	projekt	iz	prej-

šnjega	leta	Taborništvo	ni	kar	tako,	kjer	
bi	z	raznimi	akcijami,	kot	so	 lokostrel-
stvo,	bivakiranje,	šotorjenje	in	druge	ve-
ščine	povabili	med	nas	še	več	otrok	iz		
naše	in	sosednjih	občin,	saj	se	nam	zdi,	
da	bi	jih	bilo	potrebno		čim	več	spravi-
ti	ven	iz	hiš	v	naravo,	kjer	bi	se	znali	na	
zdrav	način	zabavati	stran	od	nezdrave-
ga	okolja	in	stresa.	Povezali	smo	se	tudi	
z	Mozirskim	gajem	oziroma	Blažem	Po-
drižnikom,	da	bomo	dopolnjevali	njihov	
program	delavnic	za	otroke.
Naš	slogan:	Zdravo	z	naravo!

Zvonka Zakrajšek,
starešina

Tudi	letošnje	leto,	leto	pred	10.	obletnico	delovanja,	je	za	
Ljudske	pevke	KD	Lipa		zaznamovano	s	številnimi	nastopi	na	
prireditvah	po	vsej	Sloveniji	v	želji,	da	se	ljudska	pesem,	pe-
sem	naših	prednikov,	ohrani	in	širi	med	čim	širši	krog	poslu-
šalcev.
Pevke	se	povabilom	na	nastope	vedno	rade	odzovejo	z	za-

vestjo,	da	se	ravno	v	duhovnem	ljudskem	izročilu	najizrazi-
teje	kažejo	posebnosti,	ki	jih	določata	kultura	in	način	življe-
nja	ljudi	na	določenem	prostoru.	Podobo	našega	domačega	

kraja	z	veseljem	ponesejo	med	domače	poslušalce,	pa	tudi	
tiste,	ki	utripa	Zgornje	Savinjske	doline,	ki	se	kaže	v	pristnih	
besedilih	ljudskih	pesmi,	do	sedaj	še	niso	poznali.	
Za	njihove	nastope	 je	 značilna	velika	mera	prijateljskega	

vzdušja,	povezovanja	in	navezovanja	stikov	s	podobnimi	dru-
štvi	oziroma	skupinami.	Še	posebej	rade	se	udeležijo	srečanj	
ljudskih	pevcev	in	godcev,	na	katerih	so	prisotni	tudi	strokov-
njaki,	ki	jim	po	nastopih	namenijo	marsikatero	dobro	idejo	
ali	predlog,	da	svoje	petje	še	izboljšajo.
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Z nastopa v Pamečah pri Slovenj Gradcu 
(Foto:	Anka	Slovenj	Gradec)

V	obdobju	od	zadnjega	praznovanja	občinskega	praznika	je	
za	njimi	več	kot	30	nastopov:	nastopi	v	domu	ostarelih	obča-
nov,	na	prireditvah	v	okviru	praznovanja	občinskega	in	kra-
jevnega	praznika,	dobrodelnih	koncertih,	srečanjih	ljudskih	
pevcev	in	godcev,	na	festivalu	za	3.	življenjsko	obdobje,	na	
TV	Celje	in	drugih	prireditvah	ob	različnih	priložnostih.	Kar	
nekaj	nastopov	pa	jih	v	nadaljevanju	leta	še	čaka.
Ljudje,	ki	z	velikim	veseljem	pritegnejo	njihovemu	petju,	in	

iskrena	pohvala	so	zanje	največja	nagrada.
Z	mislimi	pa	smo	člani	društva	že	v	letu	2017	in	pri	pri-

reditvi,	 s	 katero	 bomo	obeležili	 10.	 obletnico	 delovanja	
Ljudskih	pevk	KD	Lipa.	Vsem,	ki	so	nam	do	sedaj	pomaga-
li,	nas	spodbujali	 in	pripomogli	k	uspehu	se	prisrčno	za-
hvaljujemo.	Ljudska	pesem	bo	z	ljudskimi	pevkami	v	Šmar-
tnem	še	živela.	

Nataša Bele,
predsednica KD Lipa

Kulturno	društvo	sv.	Martina	Marija	Nazaret

Najaktivnejši v društvu so člani 
pevskega zbora

V samostanskem atriju je zazvenela lepa pesem. (Fotodokumentacija	društva)

KD	Sv.	Martina	Marija	Nazaret,	ki	šte-
je	okrog	50	članov,	je	nosilec	številnih	
aktivnosti	na	 samostanskem	hribu	 in	
tudi	 drugod.	Osnovni	 namen	delova-
nja	društva	je	ohranjati	kulturno	dedi-
ščino	in	to	povezati	z	druženjem	čim	šir-
šega	kroga	ljudi.
Najaktivnejši	 del	 društva	 predsta-

vlja	Martinov	zbor.	Člani	se	z	veseljem	
vsak	 teden,	 tudi	med	 počitnicami,	
udeležujejo	 pevskih	 vaj,	 ki	 so	 hkrati	
priložnost	za	druženje	med	pevci	raz-
ličnih	generacij.	Njihovo	poslanstvo	je	
v	prvi	vrsti	namenjeno	ohranjanju	in	
prepevanju	lepih	cerkvenih	in	ljudskih	
pesmi,	kar	želijo	deliti	tudi	s	tistimi,	ki		
svoja	pozna	leta	preživljajo	po	domo-
vih	za	starejše.	Vsako	leto	namreč	pri-
pravijo	koncert	v	vseh	štirih	domovih,	
kjer	so	nastanjeni	tudi	naši	občani,	to	
pa	so	Gornji	Grad,	Polzela,	Topolšica		
in	Velenje.	Nastanjenim	v	domovih	ta	
gostovanja	pomenijo	zelo	veliko,	zato	
radi	zapojejo	z	njimi	in	v	spominih	na	
aktivne	dni	svojega	življenja	potočijo	
tudi	kakšno	solzo.
Najodmevnejša	prireditev	Martinove-

ga	zbora	 je	bila	 izvedba	Ljudskega	ve-
čera	v	samostanskem	atriju,	kjer	so	po-
leg	domačega	zbora	prepevali	še	vokal-
na	skupina	Lastovke,	sestav	Gasilski	ve-
terani,	kvartet	Sončnice	in	Peter	Suho-
veršnik	ml.		
Med	člani	društva	so	tudi	poeti,	ki	ob	

koncertih	 z	 veseljem	prebirajo	 svoje	
pesmi.	Med	njimi	žal	ni	več	pokojnega	
Srečka	Urtlja	st.,	a	njegova	dela	ostaja-
jo	zapisana	in	ob	različnih	dogodkih	tudi	
predstavljena.
Sicer	pa	 je	 v	obdobju	 zadnjega	 leta	

društvo	organiziralo	precej	dogodkov.	
Tradicionalni	 so	postali	naši	pohodi	 k	
Novi	Štifti	na	predvečer	praznika	Mari-
jinega	vnebovzetja.	V	jesenskih	mesecih	
smo	peš	poromali	še	preko	Dobrovelj	k	
sv.	Martinu	na	Prekopo	pri	Vranskem,	k	
sv.	Radegundi	pod	Goltmi	in	k	sv.	Mar-
tinu	v	Šmartno	ob	Dreti.	V	sodelovanju	
s	ponudniki	na	tržnici	poteka	v	Bohače-
vem	toplarju	prikaz	izdelave	butar	pred	
cvetno	nedeljo	in		blagoslov	vina	s	po-

gostitvijo	na	martinovo	soboto.
Martinovanje	na	samostanskem		hri-

bu	poteka	vsako	leto	z	obhajanjem	oble-
tnic	porok	pri	sv.	maši,	kateri	sledi	kra-
tek	kulturni	program	in	druženje	z	bla-
goslovom	vina	v	samostanski	obednici.
Sicer	pa	 je	društvo	 skupaj	 z	 župnijo	

organizator	Župnijskega	dneva,	ko	pra-
znuje	naša	župnija	svoj	praznik.	Poteka	
v	okviru	občinskega	praznika	 in	priva-
blja	vsako	leto	več	udeležencev.	Zanimi-
vo	in	lušno	bo	tudi	letos.	Torej	lepo	va-
bljeni	na	samostanski	hrib	tretjo	nede-
ljo	v	septembru	in	preživite	z	nami	lepo	
jesensko	popoldne!

Kulturno društvo 
sv. Martina Marija Nazaret
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Društvo	upokojencev	Nazarje

Vsak starejši, ki želi pomoč, jo v društvu 
tudi dobi

Izjemno je bilo vzdušje na obisku Beograda (Fotodokumentacija	društva)

Vedno	znova,	ko	izidejo	Vrbovške	no-
vice,	se	sprašujemo,	če	smo	naredili	do-
volj	in,	če	smo	uresničili	tisto,	kar	smo	
drug	drugemu	obljubili.	Sama	se	večkrat	
zavem,	da	če	ne	bi	postala	podpredse-
dnica	ZDUS-a,	kar	zahteva	od	mene	ve-
liko	časa,	bi	morda	že		pričeli	z	balina-
njem,	saj	smo	bili	tako	pripravljeni		za	
ta,	za	starejše	zelo	primeren	šport.	Po-
sebej	se	moramo		zahvaliti	naši	predse-
dnici	KS	Kokarje,	Andreji	Zupan,	saj	je	z	
njeno	pomočjo	in	zavzetostjo	ter	seve-
da	s	Športnim	društvom	in	Filipom	»zra-
sla«	steza	za	balinanje.	Zupanova	je	žen-
ska	z	veliko	začetnico,	ki	razume	starej-
še,	pomaga,	zato	smo	tudi	mi	vedno	pri-
pravljeni	aktivno	sodelovati	pri	krajev-
nem	prazniku.	Ravno	tako	načrtujemo		
začetek	pikada	-	še	vedno	nam	je	uspe-
lo,	kar	smo	si	zadali.
V	tem	obdobju	so	naši	pohodi	še	ve-

dno	stalnica	,	saj	naši	vodniki	vedo,	kako	
nas	bodo	pripravili	na	pravo	jesen	življe-
nja.	Prostovoljci	 so	naša	 svetla	 točka,	
verjamemo,	da	nobenega	 človeka	ne	
moremo	pozabiti	in	vsak	starejši,	ki	želi	
pomoč,	jo	mora	tudi	dobiti.	
Naše	druženje	ostaja	svetla	točka:	mi-

klavževanje	in		za	novo	leto,	na	piknikih,	
pokrajinskih	srečanjih	in	letos		nepozab-
na	strokovna	ekskurzija	v	Beograd.	Tam	
smo	se	počutili	izjemno,	saj	smo	bili	za-
dovoljni	 s	 sprejemom	v	Beogradu,	vsi	
ogledi	znamenitosti	pa	izpeljani		za	res	
odlično	oceno.	Za	mnoge	naše	člane	je	
bil	to	prvi	let	z	letalom	in	uspelo	nam	je.	
Naš,	upokojenski	hotel	v	Izoli	 	ostaja	

naše	veselje,	saj	gremo	tja	 tako	v	po-
mladanskem	kot	v	jesenskem	času.	Zelo	
radi	beremo	in	tako	obiskujemo	skupi-

no	za	branje		v	knjižnici.	In	ročnodelke	
Vrba:	ostajajo	izjemne,	se	trudijo,	raz-
stavljajo	in	se	družijo.
Letos	,	ravno	v	času	občinskega	pra-

znika,	 praznuje	 naše	Društvo	upoko-
jencev	70-letnico,	kar	bomo	obeležili		
s	srečanjem	in	kulturnim	dogodkom,	s	
pogostitvijo,	 zahvalo	našim	 izjemnim	
donatorjem	in	sočasno	z	razstavo	na-
ših	ročnodelk.	Zahvaljujemo	se	župa-
nu	za	njegov	posluh	pri	naših	pripravah	
in	praznovanju.	Vsi	župani	Zgornje	Sa-
vinjske	doline		so	se	z	izjemnim	poslu-
hom	vključili		v	praznovanje	70-letnice	
ZDUS-a,	ki	tudi	praznuje	v	septembru,	
saj	so	poklonili	prispevke	za	žebljičke	
na		drogu	prapora,	pridružilo	pa	se	je	
tudi	nekaj	podjetij.
Pred	nami	je	še	jesenski	izlet:	obiskali	

bomo	in	si	ogledali	čokoladnico	Dobnik.

Društvo	upokojencev	Šmartno	ob	Dreti

Dejavni tudi na športnem področju

Poleg	vseh	teh	dogodkov		so	naši	člani	
seznanjeni	z	manifestom	za	javno	zdra-
vstvo,	za	višje	pokojnine,	za	demograf-
ski	 sklad,	 z	bitko	 za	 vračilo	pogrebni-
ne	in	posmrtnine,	za	redno	usklajeva-
nje	pokojnin	...	in	še	bi	lahko	našteva-
la.	Za	nami	je	delovno	leto,	pred	nami		
še	burnejša	jesen,	saj	se	bomo	morali	
na	vsakem	koraku	boriti	za	naše	ustav-
ne	pravice,	za	nas,	ki	smo	veliko	ustva-
rili	in	zapustili.	Res	pa	je,	da	osebno	že-
lim,	da	naše	društvo	nadaljuje	začrtano	
pot	in	da	pomagamo	drug	drugemu,	se	
družimo	in	polepšamo	dni,	pa	naj	bo	to	
doma	ali	v	domovih	počitka,	kjer	nas	vsi	
sprejemajo	s	širokim	nasmehom	in	to-
plim	stiskom	rok.	In	res	hvala	vsem,	ki	
pomagate,	da	delujemo!

Vera Pečnik,
predsednica DU Nazarje

Dejavnost	našega	društva	poteka	po	
programu,	 sprejetem	na	vsakoletnem	
občnem	zboru.	Tako	smo	se	v	mesecu	
juliju	podali	na	izlet	oziroma	ekskurzijo	
na	Gorenjsko.	Obiskali	 smo	samostan	
Velesovo,	od	koder	smo	nadaljevali	pot	

v	Preddvor	 in	na	Jezersko,	kjer	smo	si	
ogledali	tamkajšnje	znamenitosti.
V	začetku	avgusta	smo	se	udeležili	sre-

čanja	zgornjesavinjskih	društev	upoko-
jencev	na	Ljubnem	ob	Savinji,	 kjer	 so	
v	 kulturnem	programu	nastopile	 tudi	

naše	 članice,	 pevke	 Kulturnega	 dru-
štva	Lipa.
V	 balinarski	 ligi	 v	 športnorekreacij-

skem	centru	v	Račneku,	 kjer	 tekmuje	
10	ekip,	nastopa	tudi	ekipa	naših	upo-
kojencev	pod	imenom	Old-bois	(Bastelj	
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Veselje balinarjev ob osvojitvi pokala (Fotodokumentacija	društva)	

Ignac,	 Irmančnik	 Ivan,	Pavšek	Marjan,	
Turk	Štefan),	ki	 je	 letos	zasedla	1.me-
sto.	Člani	 se	 vsak	 torek	dobivamo	na	
balinišču,	treniramo	balinanje	in	uživa-
mo	v	druženju.	Vse,	kar	potrebujemo	za	
balinanje,	nam	omogoča	vodstvo	špor-
tnega	društva	Lipa.
Vsako	leto	organiziramo	tudi	družab-

no	srečanje	v	Račneku.
Konec	septembra	se	udeležimo	festi-

vala	za	tretje	življenjsko	obdobje	v	Can-
karjevem	domu	v	Ljubljani,	kjer	na	tek-
movanju	za	najboljšo	novoletno	voščil-
nico	sodeluje	tudi	naš	vsestranski	ume-
tnik	Ivan	Semprimožnik,	ki	je	v	letu	2015	
prejel	2.	nagrado.	Na	tem	festivalu	na-
stopajo	tudi	naše	pevke.
Ob	občinskem	prazniku	se	bomo	ude-

ležili	trim	kolesarjenja	ter	dobrodelne-
ga	 teka	 v	organizaciji	 Športnega	dru-
štva	Lipa.

Vsako	prvo	soboto	v	mesecu	 imamo	
krajše	pohode,	ki	 jih	v	 jeseni	 zaključi-
mo	z	martinovim	pohodom.
Ob	 občinskem	 prazniku	 čestitamo	

vsem	upokojencem	in	drugim	občanom	
občine	Nazarje.

Štefan Turk,
predsednik DU Šmartno/Dreti

KO	ZB	za	vrednote	NOB	Šmartno	ob	Dreti

Pozornost letos namenili spominskim 
obeležjem

Spomenik na Menini v jutranjem soncu 
(Fotodokumentacija	društva)

Delovanje	naše	krajevne	organizacije	poteka	po	letnem	pro-
gramu,	ki	je	usklajen	s	programom	območnega	združenja	ZB	
NOB	Zgornje	Savinjske	doline.
Tako	se	preko	celega	leta	udeležujemo	spominskih	priredi-

tev	na	Poljani	na	Koroškem,	Mrazekovega		pohoda	v	Bočke	
grabne,	proslave	pri	Peršmanu	pod	Peco	v	Avstriji,	na	Menini	
planina	v	juliju,	srečanja	na	Čreti	ter	organiziramo	komemo-
racijo		ob	dnevu	mrtvih	in	dnevu	reformacije	na	šmarškem	
pokopališču,	kjer	s	kulturnim	programom	redno	sodelujeta	
podružnična	šola	in	vrtec.
Veliko	pozornosti	smo	v	 letošnjem	 letu	posvetili	 spomin-

skim	obeležjem.	Večino	od	desetih,	za	katera	skrbimo,	smo	
temeljito	obnovili.	Eno	od	partizanskih	bolnišnic	pa	namera-
vamo	obnoviti	naslednje	leto.
Vsako	leto	se	odpravimo	tudi	na	ekskurzijo.	V	letošnjem	apri-

lu	smo	obiskali	spominsko	sobo	v	Topolšici	(podpis	kapitula-
cije)	ter	si	ogledali		rudniški	muzej	v	Velenju	in	velenjski	grad.
Veseli	smo	tudi,	da	število	naših	članov	raste,	zlasti	seveda	

mlajših.	Zdaj	se	že	bližamo	stotici!
Kadar	boste	v	lepih	dnevih	uživali	na	pohodih	v	naravi,	po	

naših	gozdovih,	bodite	spoštljivi	tudi	do	spominskih	obeležij	
NOB,	herojem	v	spomin	in	nam	v	opomin.

Jože Zidarn, 
predsednik
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Godba	Zgornje	Savinjske	doline

Za nami je delovno in uspešno leto

Fantje so zaigrali tudi v Ljubljani. (Fotodokumentacija	banda)

Koncert Godbe Zgornje Savinjske doline ob 40-letnici v Nazarjah. 
(Fotodokumentacija	godbe)	

Godbeniki	Godbe	 Zgornje	 Savinjske	
doline	smo	v	letošnjem	letu	odigrali	in	
pripravili	že	kar	nekaj	nastopov	in	kon-
certov.	Leto	2016	smo	pričeli	s	tradici-
onalnim	 letnim	koncertom	v	mozirski	
športni	dvorani	in	nato	februarja	sode-
lovali	v	pustni	povorki	v	Mozirju	ter	na	
velikonočni	procesiji	na	Rečici	ob	Savi-
nji.	Igrali	smo	tudi	na	proslavi	ob	dnevu	
boja	proti	okupatorju	v	Mozirju.
Ker	letos	mineva	že	okroglih	40	let	od	

ustanovitve	naše	Godbe	Zgornje	Savinj-
ske	doline,	smo	ob	tej	pomembni	oble-
tnici,	 konec	aprila	pripravili	 koncert	 v	
nazarskem	kulturnem	domu	ter	ob	tem	
predstavili	delovanje	godbe	od	začetka	
delovanja	pa	vse	do	danes.
Sodelovali	smo	ob	praznovanju	občin-

skega	praznika	v	Mozirju	ter	1.	maja	tra-
dicionalno	zakorakali	po	dolini	ter	od-
igrali	provmajsko	budnico.	V	maju	pa	
smo	z	godbo	iz	Nemčije	pripravili	pro-
menadni	koncert	po	mozirskem	gaju	in	
ob	tem	zbirali	prostovoljne	prispevke	za	
družino	Pečnik,	ki	jim	je	požar	v	decem-
bru	2015	uničil	gospodarsko	poslopje.

Dreta	River	Band	

Postajajo vedno bolj prepoznavna glasbena 
skupina

Old	school	rock	glasbena	skupina	Dre-
ta	River	Band,	ki	deluje	kot	sekcija	Kul-
turnega	društva	Nazarje,	se	že	dve	leti	
trudi	postati	prepoznavna	v	širšem	oko-
lju.	 Z	 vedno	 več	 koncerti,	 predvsem	
izven	 Zgornje	 Savinjske	 doline,	 ure-
sničuje	svoje	cilje.	S	svojim	prvencem,	
baladno	 obarvano	 pesmijo	Orfej,	 se	
že	predstavljajo	na	 radijskih	postajah,	
prav	tako	pa	pripravljajo	material	za	al-
bum,	 ki	 ga	bodo	v	bližnji	 prihodnosti	
tudi	posneli.	
Vsak	nastop	je	enako	pomemben,	pra-

vi	 vodja	glasbene	 skupine,	 Joco	Škor-
janc,	saj	se	je	treba	približati	vsaki	pu-
bliki	in	vsem	generacijam	in	to	naredi-
jo	z	največjim	veseljem.	V	tem	letu	so	
nastopili	na	Dobrodelnem	koncertu	OŠ	
Nazarje,	nastopili	so	skupaj	z	otroki	Vrt-
ca	Nazarje,	na	Dnevu	mladosti	v	Kokar-

jah,	v	MC	Šmartno	ob	Paki,	v	Preserjah,	
v	Ljubljani	na	Prazniku	glasbe,	v	Celju,	
pripravili	so	več	javnih	vaj	in	jam	sessi-
on-ov,	kjer	so	se	predstavili	širši	publi-
ki,	prav	tako	pa	redno	nastopajo	tudi	ob	

praznikih	v	Občini	Nazarje.	V	tem	letu	
jih	čaka	še	kar	nekaj	že	potrjenih	nasto-
pov,	česar	se	že	veselijo.

Irena Budna, 
predstavnica Dreta River Band-a

	Tudi	v	poletnem	obdobju	ne	mirujemo	
in	pridno	igramo	po	dolini.	Igrali	smo	v	
Bočni	ob	predstavitvi	obnovljenih	orgel	
ter	na	proslavi	na	Menini	planini.	Igra-
li	smo	tudi	na	zboru	starodobnikov	na	

Ljubnem,	na	Čebelarskem	prazniku	ter	
na	Lučkih	dnevih.	Pripravljamo	pa	se	že	
na	naš	letni	koncert	za	leto	2017,	ki	bo	
spet	tematsko	obarvan.	

Katja Naraločnik
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ZAVODI IN ORGANIZACIJE

Zavod	za	gozdove	Slovenije,	območna	enota	Nazarje

Smrekov lubadar je zaznamoval prvo polovico 
letošnjega leta

Vse	od	žledoloma	v	 letu	2014	 je	smrekov	 lubadar	najpo-
membnejši	dejavnik	v	gozdovih	po	Sloveniji.	Smreka	je	po-
stala	zelo	ogrožena	drevesna	vrsta.	Zlasti	gozdovi,	kjer	so	ra-
sli	čisti	smrekovi	sestoji	na	neprimernih	rastiščih,	so	zdeset-
kani	ali	celo	ogoljeni	na	velikih	površinah.	Govorimo	lahko	o	
naravni,	predvsem	pa	o	gospodarski	nesreči.
Tudi	gozdovi	v	nazarskem	gozdnogospodarskem	območju	

in	v	občini	Nazarje	so	zaradi	izredno	močno	povečane	popu-
lacije	smrekovega	lubadarja	(gradacija)	zelo	ogroženi.	Zlasti	
zato,	ker	 je	delež	smreke	v	naših	gozdovih	 izredno	velik	 in	
daleč	prekaša	slovensko	povprečje.	Če	bi	se	lubadar	razširil	
v	taki	meri,	kot	se	je	v	najbolj	prizadetih	območjih,	bi	bilo	to	
za	gozdove,	lastnike	in	skupnost	prava	katastrofa!
Zato	na	ZGS	OE	Nazarje	vlagamo	velike	napore	za	zajezitev	

gradacije.	Vsi	trije	revirni	gozdarji	na	območju	nazarske	obči-
ne	so	napeli	vse	sile,	da	bi	v	svojem	revirju	čim	prej	vzpostavi-
li	normalno	stanje.	Seveda	ni	vse	odvisno	
od	njih.	Gozdarji	lahko	le	svetujejo,	odka-
zujejo	napadeno	drevje	za	posek	in	dolo-
čajo	druge	ukrepe	za	sanacijo	ter	prever-
jajo	uspešnost	izvedenih	ukrepov	sanaci-
je.	Vendar	jih	je	zlasti	v	kritičnih	razmerah	
premalo,	da	bi	 lahko	 sproti	obvladovali	
celoten	teren.	Gozdar	obhodi	svoj	revir	v	
nekaj	tednih,	lubadar	se	pojavlja	dnevno.	
Pri	nadzoru	sodeluje	gozdarska	inšpekci-
ja,	kar	je	občutilo	tudi	nekaj	lastnikov,	ki	
dela	niso	opravili	tako,	kot	je	bilo	treba.

LE HITRA IN DOSLEDNA SANACIJA JE 
PRAVA SANACIJA

Za	svoj	gozd	morajo	skrbeti	predvsem	la-
stniki	gozdov.	V	smislu	dobrega	gospodar-
ja	ga	morajo	tedensko	obhoditi	in	prever-
jati	morebiten	napad	lubadarja	ter	o	tem	
nemudoma	obvestiti	revirnega	gozdarja.	
Znake	poletnega	napada	si	lahko	ogleda-
te	na	spletni	strani	občine	Nazarje.
Lubadarja	bomo	zajezili	le,	če	bodo	dela	opravljena	tako,	

kot	 je	bilo	naloženo.	Žal	 je	vse	preveč	 lastnikov,	ki	odla-
šajo	s	posekom,	med	tem	časom	se	lubadar	veselo	razvi-
ja	naprej	in	izleti	iz	napadenega	drevja	ter	napade	sose-
dnja	ali	sosedova,	saj	ne	pozna	parcelnih	meja	in	se	seli	s	
parcele	na	parcelo.
Posebna	težava	je	neposekan	»zeleni	rob«.	Tako	imenuje-

mo	na	videz	nenapadene	smreke	v	neposredni	okolici	žarišča.	
Gozdarji	jih	označijo	za	posek,	čeprav	napada	v	območju	de-
bla	še	ni,	so	se	lubadarji	vanje	zavrtali	le	v	območju	krošenj.	
Ker	je	drevje	navidez	zdravo,	jih	mnogi	lastniki	ne	posekajo.	
Če	niso	posekana	in	izdelana,	so	ta	drevesa	vir	nadaljnjega	
širjenja	lubadarjev.	Gozdarji	poročajo,	da	je	to	vzrok	marsi-
katerega	širjenja	žarišča.

KAJ PA DRUGO?
Gozdne	ceste	so	v	razmeroma	dobrem	stanju.	Tudi	neur-

je	konec	julija	je	povzročilo	nekaj	več	škode	le	na	območju	
Mostnega	in	Črnega	grabna.	Ker	pri	sečnji	lubadark	nastajajo	
večje	količine	sečnih	ostankov,	opozarjamo	izvajalce	del,	da	
opravijo	dosleden	gozdni	red	in	da	ne	puščajo	sečnih	ostan-
kov	v	območju	hudournikov	in	vodotokov.	Pomembno	je,	da	
po	končanem	spravilu	temeljito	uredijo	odvod	vode	z	vlak,	
to	je,	da	vlake	prekopljejo.	Zlasti	pred	neurji	je	dobro	preko-
pati	vse	priključke	vlak	na	ceste.	
Da	je	odlaganje	kakršnih	koli	odpadkov	v	gozdovih	nepri-

merno,	saj	gozd	ni	smetišče,	se	zavedamo	vsi,	razen	tistih,	ki	
to	še	vedno	počno.	Pri	požigu	takih	odpadkov	je	v	gozdu	tudi	
zagorelo,	posredovati	so	morali	gasilci.	
Na	področju	dela	z	 javnostjo	smo	izvedli	številne	akcije,	

del	njih	v	povezavi	z	Muzejem	Vrbovec	in	Savinjskim	goz-

darskim	društvom.	Mednarodni	dan	gozdov	smo	obeleži-
li	z	razstavo	risb	gozdarja	in	naravovarstvenika	Sama	Jenči-
ča	v	Muzeju	Vrbovec.	Osrednjo	prireditev	Tedna	gozdov	v	
našem	območju	je	bila	letos	v	Nazarjah.	Pripravili	smo	raz-
stavo	dobrih	praks	dela	z	gozdovi.	Poleg	tega	smo	pripra-
vili	 javno	predavanje	Matjaža	Mastnaka,	priznanega	stro-
kovnjaka	za	drevnino.	Tudi	obisk	na	gozdni	učni	poti	je	bil	
letos	zelo	dober.
Zgodaj	spomladi	smo	dobili	poseben	obisk.	Gozdove	v	naši	

občini	je	obiskal	medved	in	povzročil	nekoliko	zaskrbljenosti	
med	sprehajalci	in	planinci.

Marijan Denša,
vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov 

ZGS, OE Nazarje

Žarišče lubadarja (Foto:	Marijan	Denša)
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DRUŠTVENI UTRIP, IZ DEJAVNOSTI ŽUPNIJ

Župnija	Šmartno	ob	Dreti

Veličastna slovesnost ob blagoslovu prenovljene 
cerkve sv. Jošta

Potem,	ko	so	krajani	Rovta	pod	Menino	in	ostali	župljani	žu-
pnije	Šmartno	ob	Dreti	že	lani	začeli	s	pripravami	na	prenovo	
cerkve	sv.	Jošta,	so	letos	pristopili	k	izvedbi.	Obnovo	cerkve,	
ki	so	jo	podprli	številni	sponzorji,	med	njimi	tudi	Občina	Na-
zarje,	so	v	nedeljo,	14.	avgusta,	zaključili	z	liturgično	slovesno-
stjo	in	sveto	mašo.	Blagoslov	in	mašo	je	ob	somaševanju	du-
hovnikov	opravil	celjski	nadškof	msrg.	dr.	Stanislav	Lipovšek.	
Slovesnosti	se	je	udeležilo	okoli	550	vernikov.	Da	bi	ti	bogo-

služje	lahko	spremljali	zbrano,	so	neutrudni	krajani	Rovta	v	
breg	pri	cerkvi	postavili	klopi.	Potrudili	so	se	tudi	z	odrom,	na	
katerem	je	potekala	sv.	maša.	Po	končanih	liturgičnih	opra-
vilih	je	sledilo	srečanje	in	kosilo.	»Krajani	Rovta	so	še	enkrat	
dokazali,	da	delujejo	povezano	kot	ena	družina	in	v	nedeljo	
pripravili	čudovito	slovesnost,«	je	povedala	ena	od	udeleženk	
nedeljskega	dogajanja	pri	sv.	Joštu.	

Marija Lebar

Občina	Nazarje

S podpisom aneksa gasilci in občina uredili 
razmerja

Gasilska	tradicija	v	občini	Nazarje	je	bogata,	na	njenem	ob-
močju	delujejo	tri	prostovoljna	gasilska	društva.	Predstavni-
ke	društev	in	Gasilske	zveze	Zgornje	Savinjske	doline	je	župan	
Matej	Pečovnik	povabil	na	slovesni	podpis	aneksa	k	triparti-
tni	pogodbi	o	opravljanju	gasilske	javne	službe.	
V	pozdravnem	nagovoru	je	župan	izpostavil,	da	je	bilo	lansko	

leto	na	področju	varnosti	uspešno	in	prizanesljivo	z	naravni-
mi	nesrečami,	kar	je	po	prejšnjih	letih	z	večkratnimi	poplava-
mi	in	žledolomom	pravo	olajšanje.	Vendar	je	poleg	manjših	
dimniških	požarov	in	nekaterih	intervencij	v	prometu	doga-
janje	prav	zadnje	dni	v	letu	zaznamoval	požar	gospodarske-
ga	poslopja	na	Brdem.	Občina	se	je	aktivno	vključila	v	pomoč	
za	nadomestitev	pogorelega	objekta,	je	povedal	Pečovnik.
Sredstva	proračuna,	namenjena	delovanju	gasilskih	društev	

in	zveze,	ostajajo	na	nivoju	lanskega	leta.	Pri	tem	se	je	župan	
vsem	gasilcem	zahvalil	za	njihovo	požrtvovalno	delo	tako	na	
organizacijskem	kot	na	operativnem	področju.
Predsednik	zveze	Janko	Žuntar	je	izpostavil	odlično	sodelo-

vanje	z	vsemi	lokalnimi	skupnostmi	v	Zgornji	Savinjski	dolini.	
Prednost	glede	sodelovanja	in	medsebojnega	informiranja	v	
občini	je	še	ta,	da	sta	tako	župan	kot	podžupan	Bojan	Štrukelj	
oba	člana	gasilskih	društev.	Poveljnik	zveze	Slavko	Bric	je	do-
dal,	da	je	oprema	v	društvih	na	visokem	nivoju,	čemur	mora	
slediti	tudi	operativna	usposobljenost	članstva.	Izpostavil	je	
delovanje	enote	širšega	pomena	v	PGD	Nazarje,	ki	posredu-
je	tudi	ob	nesrečah	v	prometu	na	območju	celotne	doline.
Predsednik	PGD	Nazarje	Roman	Krajner,	ki	ima	na	tem	po-

ložaju	dolgoletne	izkušnje,	je	podčrtal,	da	sta	slovesno	sre-

čanje	in	podpis	aneksa	potrebna,	saj	se	tako	lahko	konstruk-
tivno	pogovorijo	o	opravljanju	gasilske	dejavnosti.	Sam	nima	
pripomb,	se	je	pa	zahvalil,	ker	občina	svoje	finančne	obve-
znosti	do	gasilcev	redno	izpolnjuje.	
O	dobrem	medsebojnem	odnosu	sta	spregovorila	tudi	pred-

sednik	PGD	Šmartno	ob	Dreti	Bojan	Štrukelj	in	poveljnik	ob-
činskega	poveljstva	Miran	Krefl.	Poveljnik	PGD	Nazarje	Bo-
štjan	Cigale	je	predlagal,	da	bi	skupaj	oblikovali	letni	in	dol-
goročni	načrt	nabave	opreme,	saj	bi	s	skupnimi	naročili	lah-
ko	vplivali	na	cene.	Predsednik	PGD	Gorica	ob	Dreti	Jernej	
Riga	se	je	občini	zahvalil,	ker	je	pomagala	urediti	lastništvo	
zemljišča	ob	njihovem	gasilskem	domu.

Marija Lebar

36

Podpis aneksa je priložnost za pogovor o pogojih za 
delovanje gasiltva v občini (Foto:	Marija	Lebar)

Slovesnost ob blagoslov prenovljene cerkve sv. Jošta 
(Foto:	Meri	Gluk)
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