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Vljudno vabljeni.

PROGRAM PRAZNOVANJA 
OBČINSKEGA PRAZNIKA 2019

Občina Nazarje
v sodelovanju z organizatorji prireditev

NEDELJA, 08. 09. 2019

09.30  Račnek – 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 
16.00 Cerkev sv. Martina Šmartno ob Dreti:
 OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
 GODCEV LJUDSKIH VIŽ »POD TO GORO ZELENO«; 
 organizira JSKD OI Mozirje in Kulturno društvo Lipa 
 Šmartno ob Dreti
 
PONEDELJEK, 09. 09. 2019

10.00 Športno rekreativni center Laze:
 TURNIR V BALINANJU; 
 organizira Društvo upokojencev Nazarje

TOREK, 10. 09. 2019

17.00  Center za samostojno učenje Nazarje:
 PRAKTIČNA DELAVNICA: KATERA ZELIŠČA IN NA 
 KAKŠEN NAČIN JIH UPORABIMO OB RAZLIČNIH 
 RAZPOLOŽENJIH (JEZA, STRES, STRAH …)?; 
 organizira Center za samostojno učenje Nazarje

ČETRTEK, 12. 09. 2019

17.00  Center za samostojno učenje Nazarje:
 DELAVNICA: INTERAKTIVNO DOŽIVETJE VRTIČKANJA 
 ZA ODRASLE IN OTROKE Z VR OČALI (LAS PROJEKT 
 JEJMO LOKALNO – POVEČANJE STOPNJE 
 PREHRANSKE SAMOOSKRBE V SAŠA REGIJI: 
 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI); 
 organizira Center za samostojno učenje Nazarje 

PETEK, 13. 09. 2019  

17.30-22.00  
 Športna dvorana Nazarje:
 KOŠARKARSKI TURNIR ČLANOV (KK NAZARJE, 
 KK HRASTNIK, KK CELJE, KK TRIGLAV KRANJ): 
 organizira Košarkarski klub Nazarje
19.00 Jakijeva hiša - Galerija Nazarje:
 SPOMINSKA RAZSTAVA SLIK JOŽETA HORVATA - 
 JAKIJA; 
 organizira Kulturno društvo Nazarje

SOBOTA, 14. 09. 2019

09.00-11.00 
 Bohačev toplar:
 DAN KROMPIRJA; 
 organizirajo ponudniki kmečke tržnice
17.30-22.00  
 Športna dvorana Nazarje:
 FINALE KOŠARKARSKEGA TURNIRJA: 
 organizira Košarkarski klub Nazarje
19.00   Na skali gradu Vrbovec:
 STAND UP UROŠ KUZMAN, 
 organizira Anaji d. o. o.

NEDELJA, 15. 09. 2019

09.00–17.00 
 Muzej Vrbovec Nazarje:
 DAN ODPRTIH VRAT OB 18. OBLETNICI DELOVANJA; 
 organizira Muzej Vrbovec Nazarje 
10.00–18.00 
 Frančiškanski samostan Nazarje:
 12. ŽUPNIJSKI DAN; 
 organizirata Župnija Nazarje in Kulturno društvo 
 sv. Martina Marija Nazaret Nazarje 
15.00 Dvorana gasilskega doma Šmartno ob Dreti:
 VESELO POPOLDNE S PEVCI, GODCI IN LITERATI; 
 organizira Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti 
17.00 Muzej Vrbovec Nazarje:
 OTROŠKA TOMBOLA; 
 organizira Muzej Vrbovec Nazarje

PONEDELJEK, 16. 09. 2019

18.00  Osnovna šola Nazarje:
 10. OBLETNICA USTANOVITVE ČEBELARSKEGA 
 KROŽKA NA OŠ NAZARJE; 
 organizira Čebelarska družina Kokarje

SREDA, 18. 09. 2019

18.00 Dom kulture Nazarje: 
 PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S SLOVESNO 
 PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ; 
   organizirajo Občina Nazarje, Osnovna šola Nazarje 
 in Glasbena šola Nazarje
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UVODNIK, OGLASI

Plaz Zgornji Potočki v Rovtu pod Menino (fotodokumentacija občine)

Spoštovane 
bralke in bralci 

Vrbovških novic, 
pozdravljeni.

Preteklo leto so v Sloveniji potekale lo-
kalne volitve. Župan Matej Pečovnik ni 
imel nasprotnika, zato je prehod v novi 
mandat v nazarski občini potekal mirno. 
Na občini so se lahko posvečali vsebin-
skim zadevam in delo prilagajali začrta-
nim smernicam.

Nekaj o delu občine je povedal župan, 
o realizaciji posameznih projektov pa 
podrobneje poroča direktor občinske 
uprave. Skrb za čisto in varno okolje je 
ena od prioritet občine. O tem govori-
ta poročili o kakovosti vode in o pravil-
nem ločevanju ter odlaganju komunal-
nih odpadkov. Dodali smo varnostno 
poročilo Policijske postaje Mozirje, ki 
varnost v občini označuje kot dobro. V 
občini delujejo tri krajevne skupnosti, 
v dveh prejšnji predsednici nadaljuje-
ta mandat, v KS Nazarjah pa so izvoli-
li novo predsednico. 

Med vsebine smo umestili poročila o 
dejavnostih na osnovni šoli in centru za 
samostojno učenje ter v Muzeju Vrbo-
vec. Tudi nazarska območna enota Za-
voda za gozdove RS je predstavila nekaj 
koristnih informacij. 

Društveno življenje v občini je izjemno 
pestro. Večina društev, zvez ali organi-
zacij je pripravila letni pregled dejavno-
sti. Pogrešamo odziv društev s športne-
ga področja. 

Občina Nazarje bo 18. septembra na 
osrednji slovesnosti zaključila letošnje 
praznovanje. Na tej prireditvi bodo po-
deljena občinska priznanja, za katera 
ste predloge dali občani. Poleg občin-
skih bodo podeljena še županova pri-
znanja. Obrazložitve predstavljamo v 
tokratni številki. 

V programu občinskega praznovanja, 
ki ga objavljamo, so naštete prireditve, 
ki jih za vas pripravljajo v sodelovanju z 
občino tukajšnje organizacije, zavodi in 
društva. S svojo prisotnostjo boste po-
lepšali in popestrili dogajanje.

Marija Lebar,
urednica 



5Vrbovške novice

BESEDA ŽUPANA

Pogovor z županom Matejem Pečovnikom

Trudimo se, da je življenje v 
občini vsako leto boljše

Konec lanskega leta so v Sloveniji po-
tekale lokalne volitve, na katerih smo 
volili župane in občinske svete. V na-
zarski občini je za župana kandidiral do-
tedanji župan Matej Pečovnik in tako 
nadaljuje delo iz prejšnjega štiriletne-
ga obdobja. Kar nekaj sprememb pa je 
bilo v sestavi občinskega sveta pa tudi v 
odborih vseh treh krajevnih skupnosti, 
ki so jih krajani izvolili nekaj pozneje. 
Kako gleda na delo preteklega manda-
ta, je župan povedal že v lanski števil-
ki občinskega glasila Vrbovške novice. 
Letos se je v pogovoru bolj osredoto-
čil na minulo leto in natresel še marsi-
kaj zanimivega iz dela občine. 

- Na novembrskih lokalnih volitvah 
ste nastopili svoj drugi mandat na me-
stu župana Občine Nazarje. Za položaj 
se ni poleg vas potegoval noben drug 
kandidat. Je to pomenilo, da je vaše 
vodenje občine dovolj dobro, da spre-
memba ni bila potrebna?

Štiriletno obdobje je včasih res pre-
kratko za uresničitev vsega, kar bi bilo 
v občini potrebno. Tudi zato sem se po-
tegoval za ponovni mandat. Rezultat je 
pokazal visoko zaupanje občanov v delo 
mene kot župana, občinske uprave in 
občinskega sveta. Čeprav je bilo v ob-

činskem svetu in v drugih organih ob-
čine nekaj sprememb, smo v tokratno 
obdobje stopili mirno in brez pretresov, 
čas in energijo smo lahko posvečali po-
membnim zadevam, ki jih v občini, ka-
kršna je naša, nikoli ne zmanjka.

- Območje je v zadnjem obdobju zna-
tno spremenilo videz, nekaj so k temu 
pripomogle zasebne in državne investi-
cije in projekti, veliko pa se je na infra-
strukturi naredilo zlasti s prizadevanji 
in financiranjem občine.

Uredili smo kar nekaj perečih pro-
blemov na občinskih cestah in vodo-
tokih v vseh naseljih občine. Pri tem 
sodelujemo z vsemi tremi krajevnimi 
odbori, ki so bili po volitvah tudi na 
novo imenovani. Krajevni odbori, ki 
najbolje poznajo svoj »teren« obliku-
jejo prioritete za ureditev infrastruk-
ture, na občinskem svetu pa smo spre-
jeli tudi dolgoročno strategijo ureja-
nja tega področja. 

Na tem mestu ne bi našteval, kaj vse 
je bilo narejeno v minulem mandatu ali 
v zadnjem letu, saj je to v svojem poro-
čilu natančno predstavil direktor občin-
ske uprave. Gotovo pa so o boljših ce-
stah, varnejših poteh, bolje razsvetlje-
nih območjih in skrbi za čistejše okolje 
seznanjeni prebivalci oziroma občani.

- Menite, da so občani s sedanjim sta-
njem zadovoljni?

S tem nismo zadovoljni niti mi niti ob-
čani, ki se srečujejo z različnimi teža-
vami. Večkrat se obračajo na občinsko 
upravo ali preko svetnikov predstavijo 
probleme. Kolikor je mogoče, jih posku-
šamo rešiti, vendar za vse potrebe pre-
prosto ni denarja. Za projekte je potreb-
no predhodno pridobiti različna dovo-
ljenja in dokumentacijo, kar tudi zahte-
va delo, čas in denar, preden je mogoča 
realizacija investicije na terenu.

- Omenili ste denar. Kako pa je z ob-
činskimi financami oziroma s proraču-
nom? Da se denar troši v skladu s spre-
jetimi dokumenti, je nedavno potrdilo 
tudi poročilo notranje revizije.

Lahko rečem, da so občinske finance 
urejene. Sproti sprejemamo rebalan-
se proračuna in postavke usklajujemo 
z aktualnimi in realnimi podatki. Ob-
veznosti redno odplačujemo, porabo 
po določenih področjih oziroma posa-
mezne investicije redno kontrolira tudi 
nadzorni odbor. Tudi interna revizija pri 
pregledu ni zaznala kakšnih nepravil-
nosti, zapisali so le nekaj manjših pri-
poročil. Smo občina, ki v tem trenut-
ku ni zadolžena.

- V prejšnjih perspektivah se je dalo z 
evropskim denarjem narediti kar pre-
cej projektov. Tudi občine so dobivale 
nepovratna sredstva za infrastruktu-
ro. Občina Nazarje je s tem denarjem 
opremila zemljišče za Industrijsko obr-
tno cono Prihova, obnovila del Lesar-
ske ceste in zgradila novo cesto proti 
večstanovanjskim objektom v centru 
kraja, obnovila vrtec in stari del šole. 
Sedanje finančno obdobje pa tega 
menda ne omogoča?

Drži. Večkrat slišimo, da Slovenija sla-
bo koristi evropska sredstva, vendar so 
za koriščenje postavljeni točno določe-
ni okviri in pogoji. V medijih je bila iz-
postavljena tudi Občina Nazarje, ki v tej 
perspektivi 2014 -2020 ni črpala evrop-
skih sredstev. V tako imenovano Savinj-
sko regijo je vključenih 31 občin in lah-
ko vam povem, da nobena od njih še ni 
črpala sredstev, ker še vedno potekajo 
aktivnosti teritorialnega razvojnega di-
aloga za izvedbo Dogovora za razvoj Sa-
vinjske regije. 

Država je določila prednostne nalož-
be pri katerih so določeni kriteriji, kjer 
majhne občine praviloma nimajo nika-
kršnih možnosti za uspeh. Edina pred-
nostna naložba, kjer smo skupaj z obči-
nama Mozirje in Rečica ob Savinji lahko 
uspešni, je prednostna naložba »Vlaga-
nja v vodni sektor – Čiščenje in odvaja-
nje voda v Savinjski regiji«. Tu sodeluje-
mo s projektom CČN Mozirje in dopol-
nilna kanalizacija. Dopolnitve, ki jih je 
zahtevalo ministrstvo za okolje in pro-
stor, so bile posredovane.

Upam, da bomo uspeli.



6 Vrbovške novice

BESEDA ŽUPANA, OGLASI

Prav tako iz evropskih skladov so v visokem deležu sofinan-
cirani tudi projekti, kjer so v ospredju tako imenovane meh-
ke vsebine s socialno noto in varovanjem okolja ter formira-
njem novih delovnih mest. Prijava projektov in vse aktivnosti 
povezane s tem potekajo preko LAS Zgornje Savinjske in Ša-
leške doline. Pri treh projektih s področja lesa smo bili uspe-
šni in se aktivnosti izvajajo, v enem projektu sodelujemo z 
zasebnim podjetjem kot partner. Gre za ureditev grajske plo-
ščadi in za izvedbo različnih prireditev. 

- Večkrat je bila občina Nazarje omenjena v medijih kot 
občanom prijazna občina. V zadnjem času so mediji o njej 
poročali zaradi odhoda več družinskih zdravnikov. Kašno je 
zdaj stanje?

Problematika Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstve-
ni dom Nazarje je pomembna za vso dolino. Veliko je bilo o 
tem v zadnjih mesecih napisanega. Trenutno so uspeli prido-
biti dve zdravnici, ki se uvajata v delo. Aktivnosti pri iskanju 
zdravnikov se nadaljujejo. Strah ljudi v zvezi s trenutnim sta-
nje je upravičen, vendar bo za normalizacijo stanja potrebno 
še nekaj časa, zato je pomembno, da smo strpni.

Glede izgradnje prizidka tečejo postopki za pridobitev dveh 
gradbenih dovoljenj, in sicer za izvedbo potrebne cestne po-
vezave in ustreznega dovoza do novega prizidka k zdravstve-
nemu domu. Kdaj in kako bo projekt potekal naprej, pa je od-
visno od dogovora med občinami ustanoviteljicami.

- Eno od zelo pomembnih in tudi zelo uspešnih področij v 
nazarski občini je šolstvo. 

Ponosni smo na številne uspehe učencev tako Osnovne šole 
kot Glasbene šole Nazarje. O teh uspehih pričajo tudi župa-
nova priznanja, ki bodo podeljena na letošnji občinski slo-
vesnosti.

Občina skrbi, da se vsako leto vlaga v delno prenovo stav-
be in prostorov. Zgradba je že stara in počasi bo potrebno 
zamenjati stavbno pohištvo, opremo v učilnicah in obnoviti 
določene notranje prostore v šoli. V učilnicah glasbene šole 
bi bilo potrebno zamenjati strešna okna in tudi ostala okna. 
Koliko in kdaj,  je odvisno od finančnih sredstev, ki ji bodo za 
to namenile občine ustanoviteljice. 

- Star in dotrajan je tudi nazarski vodovod oziroma vodo-
vod Letošč. Skupni projekt več občin ne steče. V Nazarjah 
ste se odločili za postopno obnovo. Kako gre?

Rekli smo, da bomo obnavljali vodovod korak po korak. To 
tudi delamo. Ne gre toliko za azbestno napeljavo. Na to je 
voda že zdavnaj napravila »izolacijo«. Obnova je potrebna 
zaradi izgub, ki nastanejo na omrežju. Tako dragocena in pri 
nas vse premalo cenjena tekočina, kot je voda, odteka in se 
izgublja v tleh. Zaradi starosti omrežja veliko težav povzro-
čajo okvare na omrežju. Za sanacijo se potrebuje več časa in 
posledično so ljudje slabe volje, ker je oskrba z vodo mote-
na dlje časa.

V sodelovanju z JP Komunala Mozirje poskrbimo za preno-
vo vodovodne napeljave pri številnih obnovah posameznih 
cest in pri vkopu druge javne infrastrukture.

- Bliža se občinsko praznovanje, kaj bi ob tej priložnosti 
sporočili občanom?

V naši občini delujejo številne inštitucije in društva. Zlasti 
slednja so včasih bolj, včasih manj aktivna. To je seveda v veli-
ki meri odvisno od truda vodstva. V glavnem pa naša društva 
delujejo dobro. V njih se združujejo ljudje podobnih interesov 
in s svojo dejavnostjo bogatijo življenje skupnosti. Ker se v 
občino priseljuje ljudje, za katere ne vemo, v kakšne aktivno-
sti bi se  želeli vključiti, jih vabim, da se na občini ali pa nepo-
sredno pri društvih pozanimajo o možnostih njihovega vklju-
čevanja in prispevajo h kakovostnejšemu življenju v občini.

V društvenem življenju se dogaja skozi celo leto, marsikaj 
pa so društva pripravila za program ob bližnjem občinskem 
praznovanju.

Vabim vse občanke in občane, da se dogodkov udeležijo, saj 
so pripravljeni prav zanje in zaradi njih. Ob enem vsem česti-
tam tudi ob občinskem prazniku.  

Tekst in foto: Marija Lebar

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
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Nazarski občinski svet (stojijo z leve): Bojan Štrukelj, Primož 
Jelšnik, Sebastjan Žvipelj, Filip Strnišnik, župan Matej 

Pečovnik, Rok Tkavc, Dušan Praznik, Janez Štiglic, (sedijo z 
leve) Olga Obojnik, Helena Šosterič, Zorica Štrucl in Andreja 

Zupan (foto: Marija Lebar)

Člani občinskega sveta 
v mandatu 
2018–2022

Občinska in županova priznanja za leto 2019 
Zlati grb Občine Nazarje

Vera Pečnik, Pusto Polje
Za njo je uspešna poklicna pot, ki jo je pripeljala preko raz-

ličnih položajev v treh velikih podjetjih v Nazarjah vse do upo-
kojitve. Izjemno zavzeto deluje v domačem Društvu upoko-
jencev Nazarje, kjer je bila dva mandata tudi predsednica. V 
tem času so bili v društvo vpeljani nekateri programi, kate-
rih delovanje se odraža tudi širše v skupnosti. 

Od leta 2015 je podpredsednica Zveze društev upokojen-
cev Slovenije, kjer pri svojem delu nikoli ne pozabi na odgo-
vornost do upokojencev in ostalih prebivalcev Zgornje Sa-
vinjske doline.

Vera Pečnik je bila med pobudniki oživitve spomina na lon-
čarsko tradicijo in praznovanja lončarskega praznika v Krajev-
ni skupnosti Kokarje. 

 

Srebrni grb Občine Nazarje 

Martina Zakrajšek, Šmartno ob Dreti
Je učiteljica na podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti. Je 

mentorica planinskega krožka, poverjenica za mladinski tisk 
in sindikalna zaupnica. Sodeluje v Svetu za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Nazarje in v krajevnem odbo-
ru Rdečega križa. Vpeta je v dogajanje v svojem kraju, vedno 
pripravljena prisluhniti in pomagati. 

Boštjan Cigale, Nazarje
Več mandatov je bil dejaven član občinskega sveta Občine 

Nazarje. Bil je predsednik ali član različnih delovnih teles – 
odborov in komisij občinskega sveta. S svojim zavzetim in po 
potrebi kritičnim pristopom je v veliki meri pripomogel k po-
zitivni rešitvi marsikatere vsebine, ki jo je obravnaval občin-
ski svet, mnogokrat pa je tudi sam nakazal probleme v kraju 
in možnosti za njihove rešitve. 

Vidna je njegova vloga v delovanju Prostovoljnega gasilske-
ga društva Nazarje, kjer je bil več mandatov poveljnik, sedaj 
pa je predsednik društva. 

Bronasti grb Občine Nazarje 

Meri Gluk, Šmartno ob Dreti
Je vključena v mnoga društva v svojem kraju. Je predana 

prostovoljka in ima izjemen čut za humanitarnost. Veliko tru-
da in energije je vložila v aktivnosti pri pridobivanju finanč-
nih sredstev za šolski sklad. Poseben prispevek so njene fo-
tografije s številnih dogodkov, pomembnih za krajevno ali šir-
šo lokalno skupnost.

Alenka Verbuč, Dobletina
Od leta 2003 je aktivna članica društva tabornikov. Leta 

2006 je opravila vodniški tečaj. Od takrat naprej je vodnica 
za mlajše tabornike. Je povezovalni člen med Zvezo taborni-
kov Slovenije in območno taborniško enoto Celjsko-savinj-
sko-šaleške regije.

Županovo priznanje

• Planinsko društvo Nazarje ob 20-letnici delovanja 

• Tehnično reševalna enota Prostovoljnega društva 
   Nazarje ob 20-letnici delovanja

• Domen Ermenc, Potok, dobitnik Plečnikove medalje za 
   prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture

• Blaž Podrižnik, Kokarje, ob doktorski disertaciji

• Adam Brunet, Pusto Polje – zlati maturant

• Amadej Pirc Hudolin, Nazarje – zlati maturant

• Amadej Kolenc, Šmartno ob Dreti – srebrno priznanje  na 
   13. Mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za 
   nagrado Avsenik

• Lara Slapnik, Nazarje – 1. nagrada in prvo mesto na 
   2. Mednarodnim tekmovanju Giovani Talenti Gorica
 
• Tibor Cemič, Nazarje - zlata plaketa na 1. Mednarodnem 
   tekmovanju Celeia 
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Investicije september 2018 - september 2019
KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKEGA NASELJA 

BIČ ŠMARTNO OB DRETI 

je najbolj zahtevna in tudi pomembna investicija v letu 2019. 
Prvi del komunalne ureditve območja za bodočo gradnjo do 
8 stanovanjskih hiš je bil izveden že leta 2012. V letu 2018 
smo pričeli s postopkom spremembe Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Bič, ki je bil zaključen v letu 2019. 
Takoj smo pristopili k izboru izvajalca za izvedbo komunalne 
ureditve omenjenega območja. Končni cilj urejanja območja 
je pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrajeno infrastruk-
turo, kar je osnova, da bodo lahko investitorji hiš pridobili 
gradbeno dovoljenje. 

V sklopu ureditve se je na območju Bič prestavilo in obno-
vilo magistralni vodovod Letošč, prav tako lokalni vodovod,  
uredilo se je vodovodni priključki za vse parcele. Zgrajen je 
vod meteorne in fekalne kanalizacije z zadrževalnikom  me-
teornih voda, ki odvaja odvečne vode s tega območja. Poleg 
kabliranja zračnega elektro voda se je uredilo celotno elek-
tro in telekomunikacijsko omrežje z vsemi priključki po par-
celah. Pripravila se je kabelska kanalizacija za bodočo javno 
razsvetljavo ter cesta in bodoči pločnik na tem območju v iz-
vedbi z grobim asfaltom. Dela bodo predvidoma zaključena 
v mesecu avgustu, nato sledi vloga za pridobitev uporabne-
ga dovoljenja.

CESTE, PLOČNIKI  IN JAVNA RAZSVETLJAVA

Ureditev krajevne ceste Potok–Vodohran, 
odsek Matko–Motorček

Občina Nazarje je v letu 2018 rekonstruirala odsek te kra-
jevne ceste (proti vodohranu). Cesta je bila v slabem stanju 
predvsem zaradi dotrajanosti in obremenitev zaradi težkih 
tovornjakov z lesom, ki ga odvažajo z območja Krašice. Javno 
podjetje Komunala Mozirje je uredilo najbolj dotrajan del pri 
delavnici Motorček v dolžini okoli 200 metrov. Na celotnem 
odseku je bila vgrajena ustrezna debelina podlage ter asfal-
tiranje z enoslojnim asfaltom debeline 6 cm. Na celotnem 
odseku se je uredilo tudi odvodnjavanje z izvedbo asfaltne 

mulde vzdolž ceste. V sklopu ureditve odseka se je sanirala 
brežina pri stanovanjskem objektu Potok 13, kjer je izvede-
na okoli 13 metrov dolga pilotna stena s piloti. Širina asfalta 
vozišča znaša 3 metre. 

Rekonstrukcija in širitev na Samostanski poti
Ta odsek ceste  je bilo potrebno urediti v skupni dolžini okoli 

200 metrov in sicer od novega krožišča do hiše Jurak oziroma 
do ovinka proti samostanu. V sklopu že izvedenih del se je ure-
dilo tudi odvodnjavanje ceste, urejenih je 6 novih parkirnih 
mest z dostopom do mrliške vežice oziroma do pokopališča.

Ureditev pločnika ob Lesarski cesti: 1. in 2. faza 
Jeseni 2018 je izvajalec VOC Celje izvedel gradnjo 1. faze 

pločnika ob Lesarski cesti in sicer od križišča z ulico Pod Sla-
tino do Lesarske ceste 47. Pripravljena so bila tudi stojna me-
sta za javno razsvetljavo. 

Julija 2019 je na razpisu izbran izvajalec del Sašo Cizej s.p. iz-
vedel še izgradnjo 2. faze pločnika na tej cesti, in sicer na od-
seku med križiščem z ulico Pod Slatino in križiščem z Doble-
tinsko ulico. Tudi tu so bila pripravljena stojna mesta za jav-
no razsvetljavo. Vsak izmed odsekov je dolg dobrih 150 me-
trov. Izvedba javne razsvetljave (10 svetilk) bo končana v za-
četku meseca septembra.

Komunalno opremljanje zazidalnega območja Bič 
Šmartno ob Dreti

Pločnik Lesarska ulica 2. faza

Obnova ceste Samostanska pot
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Ureditev pločnika in javne razsvetljave ob rekonstruirani 
cesti Nazarje–Kokarje 

V letu 2018 je bilo ob kapelici pri spodnjem pokopališču ure-
jeno novo krožišče premera 22 metrov. Na željo uporabnikov 
ceste in lastnikov je bil na odseku od stanovanjske hiše Ci-
gale do novega krožišča poleg obnovljene ceste zgrajen tudi 
pločnik. Investicija je bila zaključena v mesecu septembru s 
postavitvijo javne razsvetljave.

Obnova lokalne ceste Nazarje–Dobrovlje
S to investicijo v dolžini 100 od mostu preko Drete do so-

točja Savinje in Drete se je zaključila obnova cest okrog sa-
mostanskega hriba. V sklopu izvedbe nove ceste se je uredi-
lo odvodnjavanje meteornih voda, lokalni vodovod, oporni 
zidovi in druga manjša dela. Dela so bila zaključena z asfalti-
ranjem ceste junija 2019.

Obnova ceste Volog–Mali Rovt  
Obnovo ceste v dolžini 80 metrov smo navezali na gradnjo 

novega mostu na potoku Letošč. V sklopu gradnje mostu je 
država v sodelovanju z občino obnovila del državne ceste, 
zgrajeno je bila avtobusno postajališče, obnovljen je bil vo-
dovod in javna razsvetljava. V sklopu ureditve javne poti smo 
postavili novo svetilko pri ekološkem otoku. Ker je potok Le-
tošč ogrožal (spodjedal) cestišče, smo cesto zaščitili z kamni-
tobetonsko zložbo, na katero smo namestili 64 metrov varo-
valne ograje.

  
Rekonstrukcija lokalne ceste Šmartno–Brdo 
V sklopu obnovitvenih del se je postavilo dodatno javno 

razsvetljavo. Dela so bila izvedena od mostu preko Drete do 
mostu preko Lizavnice. Zaradi obnove te ceste, ki je poteka-
la v dolžini 282 metrov, je težak tovorni promet uničil povo-
zni del mostu preko Drete. Tega smo pozneje zamenjali, iz-
vedena je bila nadgradnja zložbe ob potoku Lizavnica, na njo 
pa postavljena krajša varovalna cestna ograja.

Obnova lokalne ceste Spodnje Kraše–Brdo 1. faza 
V jesenskem obdobju leta 2018 smo pristopili k rekonstruk-

ciji prvega izmed dveh odsekov krajevne ceste Spodnje Kra-
še-Brdo v skupni dolžini 486 metrov (gre za odsek skozi vas). 
V prvi fazi od mostu preko Drete do odcepa Irmančnik, Ste-

blovnik se je obnovilo odsek v dolžini 211 metrov, drugi od-
sek  dolžine 275 metrov bomo uredili še naknadno, v pro-
jekt je potrebno dodati še kamnito zložbo zaradi udiranja ce-
ste proti obcestnem jarku. Cesto se je preplastilo in je osta-
la enako široka in sicer tri metre. Hkrati se je v sklopu rekon-
strukcije ceste na novo uredilo odvodnjavanje z izvedbo mu-
lde vzdolž ceste. Na začetku trase je bil poškodovan prepust, 
ki ni prevajal prispelih meteornih voda, zato smo ga nadome-
stili z vgradnjo betonskih cevi premera 120 cm. 

V sklopu izvedbe del se je uredilo tudi lokalne vodovode 
vključno z zamenjavo cevi preko Drete. Postavilo se je stojna 
mesta ter vpeljalo kabel za potrebe bodoče javne razsvetlja-
ve. Zaradi vodov infrastrukture v vasi (TK, elektro vodi) je iz-
vedba potekala v sodelovanju z upravitelji teh vodov. 

Rekonstrukcija 152 metrov dolgega odseka 
LC BSH–Prihova–Rečica 

Septembra 2018 je bil s strani Direkcije za ceste izveden  
tehnični prevzem ceste. 

Zamenjava prepusta na Potoku 3 
v IOC Prihova

Prepust na navedenem potoku je premajhen, zato ob po-
plavah povzroča prelivanje vode po okoliških zemljiščih, pri 
tem so ogroženi objekti in ceste. V teh primerih nastaja veli-
ka materialna škoda. Menjava prepusta je eden najučinkovi-
tejših ukrepov za povečanje poplavne varnosti na območju 
IOC Prihova. Konec maja 2019 so bile pripravljene vse pod-
lage (projekti za izvedbo, gradbeno dovoljenje, proračunska 
sredstva), vendar do izvedbe ponovno ni prišlo zaradi nestri-
njanja in tožb lastnikov bližnjih zemljišč. Izvedba bo možna, 
ko bodo rešene navedene težave. 

Varovalne ograje
Na nevarnih odsekih vsako leto postavimo določeno dolžino 

varovalnih cestnih ograj. Tako smo v letu 2019 izvedli posta-
vite varovalne ograje v dolžini dobrih 250 metrov in sicer na 
LC Vransko-Lipa-Šmartno (pri Podlipniku okoli 115 metrov), 
LC Šmartno-Brdo (pri potoku Lizavnica 20 metrov z ureditvi-
jo venca na škarpi), 12 metrov na nevarnem ovinku - križišču 
cest Šmartno-Brdo in Spodnje Kraše-Brdo, 64 metrov na JP Vo-
log-Mali Rovt, postavili smo novo ograjo na JP Potok po vasi.

Rešitev nevarnega odseka na lokalni cesti Šmartno-Brdo
Na pobudo krajanov smo kanalete na klancu proti Brdu na-

domestili z izvedbo asfaltne mulde.

Javna razsvetljava Obrtniška ulica
Uredili smo vso potrebno dokumentacijo za priključitev jav-

ne razsvetljave in uredili novo prižigališče na območju Obr-
tniške ulice v Nazarjah.

Ureditev nove avtobusne postaje v Vologu
Postavili smo novo tipsko leseno postajo v vrednosti 3.500 

evrov. 

Zamenjava prepusta na javni poti Prodnik–Vrbin
Na pobudo krajanov smo pridobili projektno dokumenta-

cijo in vodno soglasje za menjavo neustreznega prepusta.

Obnova ceste Volog–Mali Rovt
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Dokončanje ureditve prehoda za pešce pred mostom 
preko Savinje v Nazarjah

S postavitvijo prometnih znakov in pridobljenim soglasjem 
na izvedbo se je končala ureditev prehoda za pešce pred mo-
stom preko Savinje. Ureditev prehoda (označitev in ureditev 
osvetlitve) je bila smiselna zaradi velikega števila sprehajal-
cev in delavcev BSH, ki tam hodijo iz parkirišča Glin v službo. 
Kljub postavitvi znaka za prepoved žal še veliko pešcev hodi 
po servisnem hodniku, ne pa po pločniku na drugi strani mo-
stu, kar je tudi nevarno početje.

Razpisi v pripravi za obnovo cest
Konec avgusta 2019 smo pričeli s postopkom zbiranja po-

nudb - oddajo javnega naročila za ureditev treh kategorizi-
ranih občinskih cest, katerih izvedba je predvidena v jesen-
skem obdobju letošnjega leta:

Gozdna cesta Kote-Birgiš-Štefan v dolžini 177 metrov
Javna pot -  dovoz stara Šola
Javna pot Šmartno-Irmančnik v dolžini 114 metrov

PODROČJE KANALIZACIJE

Nadgradnja kanalizacijskega sistema za Dobletino 
Vezano na gradnjo nove stanovanjske hiše pri športni dvo-

rani je bila s strani JP Komunala Mozirje izdelana projektna 
zasnova I. in II. faze nove zbirne veje javne kanalizacije, ki ima 
naziv JK Dobletina.

Nov zbirni kanal omogoča v I. fazi hišni priključek fekalne 
kanalizacije običajne dolžine za nov stanovanjski objekt ob 
dvorani, v II. fazi s podaljškom kanala I. faze pa še za 3 sta-
novanjske objekte: Dobletina 39, 24 in 42. Prva faza je bila 
že izvedena.

Gradnja sekundarnega kanalizacijskega voda za potrebe 
odvajanja odpadne vode iz objektov frančiškanskega 

samostana in samostana sester Klaris v Nazarjah
V mesecu juliju 2019 se je pričela zahtevna gradnja vodov 

fekalne kanalizacije (skupno treh odsekov) iz območja samo-
stanskega hriba proti zbirnemu jašku oziroma čistilni napravi, 
ki je bila postavljena ob komunalnem opremljanju območja 
Za samostanom. Zaradi potrebne globine kopanja in številnih 
skalnatih predelov na tem območju je gradnja zelo zahtevna.

PODROČJE VODOVODA 

Gradnja vodovoda in priključkov v Spodnjih Krašah
JP Komunala Mozirje je konec leta 2018 izvedlo obnovo 600 

metrov vodovoda s postavitvijo hidranta v Spodnjih Krašah 
na relaciji od stanovanjske hiše Bitenc po cestišču mimo sta-
novanjskih hiš Zabreznik, Zupančič in Jerina ter zaključilo vo-
dovod na desni strani reke Drete  s podbojem pod reko Dre-
to. Obnova vodovoda se je izvršila v sklopu rekonstrukcije ce-
stišča skozi naselje. Poleg gradnje vodovoda se je na obmo-
čju trase obnovilo vseh osem obstoječih vodovodnih hišnih 
priključkov. Na omenjeni trasi je bila izvedena tudi postavi-
tev novega nadzemnega hidranta na javnem vodovodnem 
omrežju pri Zabrezniku. 

Gradnja vodovoda na Lesarski in Dobletinski cesti

Ob gradnji pločnika je Komunala Mozirje položila nove vo-
dovodne cevi na Lesarski in Dobletinski cesti v  Nazarjah. Iz-
gradnja vodovoda se je izvršila od stanovanjske hiše Žvipelj 
do stanovanjske hiše Skok. Z navezavo v obstoječi jašek pri 
stanovanjski hiši Bitenc v Dobletinski ulici v skupni dolžini 353 
metrov. Poleg gradnje vodovoda je bila na omenjeni trasi iz-
vedena tudi postavitev novega nadzemnega hidranta pri eko-
loškem otoku v Cvetlični ulici. 

Zamenjali smo še vodovod na območju Bič v Šmartnem ob 
Dreti in ob lokalni cesti Nazarje-Dobrovlje.

Jeseni 2019, po zaključku postopkov izbora izvajalca in prido-
bitve projektov, je planirana še obnova vodovodnega omrež-
ja v Pustem Polju, nato pa bi v letu 2020 sledila rekonstruk-
cija dveh javnih poti skozi vas. 

Sistem daljinskega nadzora na omrežju daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso

V letu 2018 je koncesionar Energetika Nazarje pri rednem 
letnem pregledu in vzdrževanju občinskega omrežja  ugoto-
vil, da so dotrajane cevi v IOC Prihova, pri odseku za Pfeifer, ki 
jih je bilo potrebno zamenjati pred začetkom kurilne sezone. 

Poplavna varnost in preventivni ukrepi za povečanje 
poplavne varnosti občine

Občina je pristopila k pripravi potrebnih podlag za zagoto-
vitev boljše poplavne varnosti. Nato bo Direkcija RS za vode 
pripravila vso potrebno dokumentacijo, ki bo podlaga za skle-
nitev sporazuma za sofinanciranje izvedbe ukrepov za izbolj-
šanje poplavne varnosti določenih območij v občini Nazarje.

Gradnja kanalizacije na samostanskem hribu
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PROJEKTIRANJE DRŽAVNIH CEST

Na osnovi stalnih aktivnosti občine smo uspeli z Direkcijo 
RS za infrastrukturo doseči dogovor  o državnih projektih, ki 
naj bi bili realizirani v prihodnjih letih.

Direkcija je izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumen-
tacije za obnovo državne ceste skozi Pusto Polje, za gradnjo 
krožišča na državni cesti, kjer se na državno cesto priključu-
jeta občinski cesti iz ulice Pod Slatino ter Dobletinske ulice 
in krožišče na območju priključka ceste iz območja IOC Pri-
hova. Izvedba vseh treh projektov bi lahko bila v letih 2020-
2021, če bo država zagotovila finančna sredstva.

Občina je sama naročila in od Direkcije RS za infrastruktu-
ro pridobila soglasje za ureditev pločnika ob državni cesti 
na odcepu uvoz v Kokarje pri Goveku do avtobusne posta-
je Kokarje. Na tem odseku bo potrebna t.i. preložitev ceste, 
ki se ob soglasju lastnika deloma prestavi v travnik. S tem 
se bo cesta  odmaknila od Drete in pridobil se bo prostor za 
gradnjo pločnika. 

Prav tako je občina pridobila tudi soglasje za ureditev ploč-
nika od gasilskega doma Šmartno ob Dreti do Vologa, od ko-
der hodijo predvsem otroci po nevarni in ovinkasti cesti brez 
pločnika v šolo in vrtec. 

Za oba omenjena projekta je bila izdelana projektna do-
kumentacija. Projekt izgradnje pločnika od Šmartnega do 
Vologa je že bil recenziran. Na osnovi recenzije je potreb-
no projektno dokumentacijo dopolniti v smislu gradnje jav-
ne razsvetljave, križanja elektro vodov ter označitve avto-
busnega postajališča v smeri Gornjega Grada. Projektna 
dokumentacija za gradnjo pločnika v Kokarjah mora biti 
še recenzirana.

Izvedba je poleg soglasij lastnikov odvisna tudi od uvrstitve 
projektov v državni proračun, kar pa je enako pri vseh projek-
tih na državnih cestah. Izvedba obeh projektov bi bila financi-
rana iz državnega in občinskega proračuna. Država naj bi svoj 
delež zagotovila iz sredstev rednega vzdrževanja.

Zaradi prejetih številnih pobud občanov je občina na Di-
rekcijo RS za infrastrukturo posredovala pobudo za uredi-
tev levega zavijalnega pasu na državni cesti Radmirje-Mo-
zirje in sicer v križišču, kjer je odcep proti Eurospinu ozi-
roma  TPC Saša. Za utemeljitev pobude  je občina pridobi-
la podatke Policijske postaje Mozirje o številnih nesrečah 
na tem območju. Občina je pričela s postopkom izdelave 
projektne naloge.

Ureditev prikazovalnikov hitrosti ob cestah 
v Občini Nazarje 

Občina se je prijavila na razpis za dodelitev dveh prikazo-
valnikov hitrosti, ki smo jih želeli namestiti v Nazarjah pri OŠ 
in na območju avtobusne postaje v Pustem polju. Na razpisu 
smo bili uspešni z enim prikazovalnikom hitrosti, ki bo name-
ščen v Pustem Polju. Omenjeni prikazovalnih hitrosti je Obči-
na Nazarje prejela v 10 mesečni brezplačni najem, z možno-
stjo odkupa. Namestitev bi naj bila izvedena v začetku me-
seca septembra. 

Ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije
Občina je pri izdelovalcu Signaco d.o.o. naročila izdelavo 

elaborata za ureditev turistične in druge obvestilne signa-
lizacije. Po potrditvi elaborata s strani Direkcije RS za ceste 
je občina pri istem podjetju naročila izdelavo obvestilnih ta-
bel. Postavitev obvestilnih tabel je izvedel koncesionar VOC 
Celje. Po izvedeni postavitvi prometne signalizacije, ki je po-
tekala v letu 2018, so se na občino oglasili še določeni dru-
gi podjetniki, ki so izrazili interes za označitev svojega podje-
tja. Občina se je odločila, da te predloge dodatno zbira, nato 
je občina naročila nov elaborat za postavitev dodatnih obve-
stilnih tabel. Elaborat je bil posredovan na direkcijo za ceste. 
Po pridobitvi soglasja bo sledila namestitev obvestilnih tabel. 

Urejanje projektov za kolesarske poti
Nadaljujejo se aktivnosti za ureditev državnih kolesarskih 

poti, prav tako pa potekajo aktivnosti za označitev občinskih 
kolesarskih poti. Pridobiti moramo še soglasja lastnikov ze-
mljišč, kjer bi potekale kolesarske poti po že obstoječih ob-
činskih in gozdnih cestah.

JAVNI OBJEKTI, JAVNE POVRŠINE

Športna dvorana Nazarje 
V letu 2019 je bila  med poletnimi počitnicami izvedena me-

njava motorjev na konstrukciji za dviganje in spuščanje košar-

Župan sprejema od predstavnice Agencije za varnost 
prometa sporazum o dodelitvi prikazovalnika hitrosti. 

(foto: Marko Gasparovic)

Urejanje orodjarne v športni dvorani Nazarje
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karskih tabel. Odstranjen je bil parket iz orodjarne in bil na-
domeščen z vinilno oblogo. Odstranjeni parket bo uporabljen 
pri nujnih vzdrževalnih delih ob zamenjavi poškodovanega 
parketa v športni dvorani. V sklopu teh del so bila izvedena 
tudi pleskarska dela. Pred vhodom v dvorano bo zagotovljen 
prostor za shranjevanje zaščitnih preprog za parket. Trenu-
tna lokacija na izhodu iz dvorane ni primerna z vidika požar-
ne varnosti, saj bi bila v primeru požara otežena evakuacija.

Investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Nazarje
Tako kot v letu 2018 je tudi v letu 2019 Občina Nazarje kot 

soustanoviteljica Glasbene šole Nazarje zagotovila svoj delež 
pri zamenjavi določenega števila strešnih oken, prav tako pa 
bo zagotovila svoj delež pri nakupu novega klavirja. Investi-
cija se bo izvedla v začetku leta 2020.

Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila za prevoz 
otrok OŠ Nazarje

Poleg sofinanciranja vzdrževanja prostorov OŠ Nazarje in 
POŠ Šmartno, ki se izvaja vsako poletje, smo po dogovoru 
med šolo in občino sofinancirali menjavo šolskega kombija 
tako, da smo sofinancirali vozilo v višini 12.700 evrov.

Nova igrala pri pošti in novem bloku Nazarje
Zamenjali smo neustrezna igrala in jih nadomestili z bolj pri-

mernimi, ki imajo ustrezen certifikat.  

Urbana oprema
Na nasipu ob reki Dreti in na otroškem igrišču pri novem 

bloku smo namestili nove klopi. Sledi še namestitev košev 
za smeti.

Eko otoki
Pri večstanovanjskih objektih (Zadrečka cesta 15, 29, 31 in 

33) in pri spodnjem pokopališču v Nazarjah smo dogradili 
oziroma namestili nove ekološke otoke. S postavitvijo novih 
ekoloških otokov bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V jesen-
skem obdobju bi želeli postaviti še dva, in sicer pri zgornjem 
pokopališču v Nazarjah in predvidoma pri večstanovanjskem 
objektu na Zadrečki cesti 19.

Avtobusne postaje 
Na območju OŠ Nazarje smo postavili 2 avtobusni postaji 

na nov betonski temelj, da bi predvsem šolarji lahko poča-
kali na bolj primerno urejenem mestu na avtobus. V mese-
cu septembru bomo uredili še dovoz do šole (nižja stopnja) 
in dovoz do avtobusnega postajališča.

Dom kulture
Zamenjali smo še zadnji del ravnega dela strehe doma kul-

ture, potrebno bo urediti še kritino na strmem delu strehe 
nad avlo in bankomatom.

Mrliške vežice
V mrliški vežici v Nazarjah smo delno obnovili opremo v ku-

hinji, uredili ozvočenje ter ogrevanje.

Urgentna sanacija po naravnih nesrečah
Od 22. junija 2019 do 5. julija 2019 je našo občino prizadelo 

več neurij, ki so med drugim sprožila več plazov na območju 
Črete in Rovta po Menino. Poleg plazov so neurja povzročila 
večjo škodo tudi na občinskih in gozdnih cestah.

V omenjenem obdobju so se sprožili plazovi v Rovtu pod 
Menimo, na gozdni cesti v Črnem grabnu in na lokalni ce-
sti Zavodice-Čreta, kjer je bila kmetija Završnik krajši čas od-
rezana od sveta. Interventno sanacijo plazov je izvedel po-
godbenik za tehnično reševanje. V Rovtu pod Menino sta se 
sprožila dva plaza, eden pri domačiji Zgornji Potočki in dru-
gi pri Hribarjevih.

Zaradi zahtevnosti sanacije smo za enega od teh plazov pri-
dobili sanacijski elaborat, drugi plaz pa je bil interventno sa-
niran preko štaba civilne zaščite.

Ureditev odvodnjavanja pred lesenim objektom na Lazah
Izbrani izvajalec je izvedel dela pri odvodnjavanju meteor-

ne vode, ki je preko dovozne ceste in asfaltirane površine 
pred lesenimi objekti poplavljala in povzročala škodo. Reši-
tve z vgradnjo  kanalet so se uskladile na osnovi predhodne-
ga ogleda in predlagane rešitve. 

Za potrebe prireditev na Lazah se je uredilo makadamsko 
vozišče, v mesecu septembru bo izvedena sanacija vodovo-
dnega omrežja na območju Laz.

Plaz na lokalni cesti Zavodice–Čreta

Ureditev odvodnjavanja meteorne vode na Lazah
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SKUPNI PROJEKTI - 
INVESTICIJE ZGORNJESAVINJSKIH OBČIN

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Po izvršenem odkupu zemljišča bo del zemljišča namenjen 

gradnji prizidka k zdravstvenemu domu in ureditvi okolice 
zdravstvenega doma, ki bo vključevala parkirišče in novo pri-
ključno cesto. Ta se bo navezovala na novo cesto, ki bo pove-
zovala Zadrečko in Lesarsko cesto.

Na javnem razpisu je bil izbran izdelovalec projektne doku-
mentacije, ki vključuje izdelavo nove idejne zasnove, projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in 
po končani gradnji še projekt izvedenih del. Pridobitev grad-
benega dovoljenja bo možna po odkupu še zadnjega dela ze-
mljišča, ki je že v teku. Potem bo potrebno še marsikaj po-
storiti in uskladiti, predvsem pa poskrbeti za zagotovitev fi-
nančnih sredstev vseh sedmih občin za izvedbo investicije. 

Centralna čistilna naprava Loke pri Mozirju
Za izvedbo skupnega projekta Obnova CČN Loke pri Mozir-

ju so občine investitorke Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji 
sklenile Dogovor o medsebojnih odnosih pri izvedbi projek-
ta izgradnje CČN Mozirje. S tem dogovorom so občine poo-

blastile Občino Mozirje za nosilno upravičenko celotne ope-
racije in za izvajanje vseh postopkov v zvezi z operacijo. Ob-
čine udeleženke imajo status partneric v projektu.  

Gradnja 1. faze se je pričela že v letu 2016. V letu 2018 je 
bilo zaključeno obdobje poskusnega obratovanja. Pridoblje-
no je bilo uporabno dovoljenje. Investicijo v vrednosti preko 
1,2 milijona evrov je Občina Nazarje financirala v deležu 33,6 
odstotka, kar je skladno z navedenim dogovorom, v katerem 
je bil  ključ delitve izračunan glede na število uporabnikov v 
navedenih občinah. Tako je naša občina iz svojih proračun-
skih sredstev plačala  za ta namen 366 tisoč evrov. 

Odločitev občin Mozirje, Nazarje in Rečica je bila, da se na-
daljuje z nadaljnjo ureditvijo CČN Loke, saj ustrezamo vsem 
pogojem za zagotovitev sofinancerskih sredstev kohezijske-
ga sklada (projekt začet po letu 2014, več kot 2000 popula-
cijskih enot in projekt še ni zaključen).

PROJEKTI PREKO LAS 

Občina sodeluje v projektih za spodbujanje razvoja male-
ga gospodarstva, ki se izvajajo preko društva za razvoj po-
deželja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline. Občina je v 
letu 2017 prijavila dva projekta in bila uspešna pri enem, za 
katerega je z ministrstvom za gospodarstvo v mesecu juni-
ju podpisala pogodbo. V letu 2018 smo se ponovno prijavili 
na razpis LAS z dvema projektoma, ki sta bila ocenjena uspe-
šno in bila posredovana v nadaljnji pregled na ministrstvo za 
gospodarstvo. Oba projekta se smiselno navezujeta na pro-
jekt, za katerega že imamo podpisano pogodbo in se v tem 
času že tudi izvajata. 

Bistvo projekta je povezati mini in majhna lesna podjetja, 
poskrbeti za izobraževanje, povezati jih v mrežo in pomagati 
pri promociji njihovih lesenih izdelkov. Poudarek je na lese-
nih izdelkih (lesene igrače, igrala za otroška igrišča, spomin-
ki iz lesa, leseni športni rekviziti, idr.). Izvajanje aktivnosti bo 
potekalo več let. Zagotovljeno je 80-odstotno sofinanciranje 
izvedenih aktivnosti.

Besedilo in fotografije: 
Samo Begič,

direktor občinske uprave

Centralna čistilna naprava v Lokah pri Mozirju 
(foto: Ciril M. Sem)

Idejna zamisel prizidka k zdravstvenemu domu v Nazarjah
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Sprejem Občinskega prostorskega načrta občine 
Nazarje (OPN)

Občina Nazarje je dne 6. 6. 2019 sprejela nov OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE NAZARJE (v nadaljevanju OPN), 
ki je začel veljati dne 22. 6. 2019.

Odlok je objavljen v Uradnem glasilu Slovenskih občin, na spletni strani Občine Nazarje in na spletni strani Lex localis.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Nazarje

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2019
Datum sprejema:  06.06.2019
Datum objave:   07.06.2019
Datum začetka veljavnosti: 22.06.2019 
    
Organ sprejema:   Občinski svet Občine Nazarje
Organ, ki sistemsko spremlja predpis: Župan Občine Nazarje
Organ, ki izvaja predpis:   Občinska uprava Občine Nazarje
Pravna podlaga:   Zakon o prostorskem načrtovanju (Zakon o prostorskem načrtovanju 
     (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 
     43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US, 
     14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZUreP-2) in 17. člen Statuta Občine Nazarje 
     (Uradno glasilo SO, št. 59/2017)

Povezava na odlok: 
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c6d26532-1b8e-4ee5-b324-5ce-

b164e3d76

Grafični del OPN si lahko ogledate v sistemu PISO/OBČINA NAZARJE/TEMATSKI SKLOP/OPN OBČINE NAZARJE veljaven od 
22. 6. 2019 dalje ali na Občini Nazarje v času uradnih ur.

OPN obsega strateški in izvedbeni del.

Strateški del
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za ce-

lovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, zasno-
vo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi 
prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del OPN
V izvedbenem delu OPN so ob upoštevanju usmeritev strateškega dela določena območja namenske rabe prostora, eno-

te urejanja prostora in prostorski izvedbeni pogoji ter območja za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt. Na-
menska raba je določena za celotno območje Nazarje. 

Kategorije namenske rabe in splošna oblika kartografskega dela je skladna z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).

Struktura OPN:
Odlok je tekstualni del OPN, ki je razdeljen na štiri glavna poglavja:
1. Uvodne določbe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Končne določbe
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Sestavni del odloka sta prilogi:
Priloga 1: Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja podrobnejše namenske rabe
Priloga 2: Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja enote urejanja prostora (EUP) in prostorski 

izvedbeni pogoji (PIP) na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
Priloga 3: Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe 

prostora.

Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:

Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:

OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki. 

Obvezne priloge OPN so:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev OPN 
6. povzetek za javnost
7. okoljsko poročilo.

Pripravila: 
Lucija Poličnik, dipl. inž. geod. 

Urad za okolje in prostor SAŠA regije

Direktor občinske uprave:
Samo BEGIČ, univ. dipl. oec.

Številka Karta Merilo
I Zasnova prostorskega razvoja občine M 1:50 000

II Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javne-
ga dobra M 1:50 000

III Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi pro-
storsko povezana in okvirna območja razpršene poselitve M 1:50 000

IV Usmeritve za prostorski razvoj občine: M 1:50 000
IV/1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
IV/2 Usmeritve za razvoj v krajini
IV/3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
IV/4 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

Številka Karta Merilo
1 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste M 1:50 000

2 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omre-
žij gospodarske javne infrastrukture M 1:50 000

3 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namen-
ske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev M1:5 000

4 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture M1:5 000
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v občini Nazarje

Na podlagi Zakona o voznikih in Statuta Občine Nazarje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) je občinski 
svet Občine Nazarje na 5. redni seji dne  06. 06. 2019, sprejel 

SKLEP O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 
V CESTNEM PROMETU V OBČINI NAZARJE

Svet skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive 
in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni, zlasti razvija in 
uveljavlja ukrepe za večjo varnost, spodbuja razvoj humani-
tarnih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udele-
ženci v cestnem prometu ter prometne kulture udeležencev 
v cestnem prometu.

Svet je strokovno posvetovalno telo Občine Nazarje s po-
dročja varnosti cestnega prometa, ki ga sestavljajo predstav-
niki organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organiza-
cij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejav-
nost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

Svet opravlja naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni,
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost 

cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za var-

nost cestnega prometa na lokalni ravni,
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobra-

ževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukre-
pih za doseganje prometne varnosti, 

- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih pu-
blikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na lokalni ravni.

Svet ima pet stalnih članov, ki jih imenuje občinski svet. Čla-
ni v tem sestavu so:

Filip Strnišnik (predstavnik občinskega sveta), Barbara Šele-
kar (predstavnik policijske postaje), Janko Štruclj (predstavnik 
ZŠAM), Nataša Krk (predstavnik osnovne šole) in Aljaž Polič-
nik (predstavnik vzdrževalca cest). 

Stalni člani so imenovani za dobo štirih let in so lahko ime-
novani ponovno. Pri delu sveta lahko sodelujejo tudi zuna-
nji strokovni sodelavci, ki se vključujejo v delo sveta glede na 
obravnavano problematiko. Svet dela na sejah, pri tem smi-
selno uporablja določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Nazarje. Strokovna, tehnična in administrativna opravila za 
svet opravlja občinska uprava občine. Svet občinskemu svetu 
vsako leto predloži poročilo o svojih aktivnostih v preteklem 
letu in pripravi program dela za prihodnje leto.

Zaradi številnih pobud in pritožb s področja varnosti v pro-
metu, ki jih prejema občinska uprava, predvsem na račun pre-
blizu ceste posajenih poljščin (koruze), pričakujemo aktivno 
angažiranje SPV z ogledi stanja in nato z obiski lastnikov ze-
mljišč z namenom svetovanja in osveščanja o pomenu var-
nosti v prometu in konec koncev tudi glede odgovornosti la-
stnikov zemljišč za morebitne škodne primere, ki bi jih lahko 
povzročila poslabšana preglednost zaradi posegov v varovalni 
pas ceste. Slednjega zakon opredeljuje kot območje z omeje-
no uporabo, ne glede na lastništvo. Za poseg v predpisan va-
rovalni pas si je načeloma vedno potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca državne oziroma občinske  ceste.

Samo Begič,
direktor občinske uprave

Preblizu ceste posajene poljščine voznikom poslabšajo 
preglednost (foto: Marija Lebar)
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Krajevna skupnost Kokarje

Kaj se je dogajalo v preteklem volilnem letu v 
KS Kokarje? 

Nov odbor KS sestavljajo: Tatjana Janžovnik, Čreta, Kristijan 
Remic, Pusto Polje, Milan Zavolovšek, Lačja vas, Zoran Hren in 
Filip Blatnik, Kokarje, Nataša Fricelj in Andreja Zupan, Potok.

Nekatere zadeve je urejal in potrjeval prejšnji odbor, a ve-
čino že odbor v novi sestavi.

•  Sodelovali smo na praznovanju občinskega praznika (na 
Lazah je bil organiziran turnir v balinanju, v sodelovanju z DU)

• Pripravili smo predlog za občinsko priznanje.
• Izvedli smo prvomajska srečanja krajanov in občanov ter 

Lončarski praznik.
Največ časa in energije smo namenili urejanju komunalnih 

zadev po KS. Ker ne razpolagamo s sredstvi in projekti, smo 
pozivali župana in občinski svet:

• da se v projekt prenove državne ceste na odseku Ribežl-
-Plonova umesti pločnik in kolesarska steza in prav tako na 
vseh ostalih projektih na državni cesti kot je to praksa v KS 
Šmartno ob Dreti,

• da se prestavi ekološki otok v Lačji vasi na primernejšo 
lokacijo,

• da se uredi javna razsvetljava na nevarnih odsekih jav-
nih poti,

• da se občinska zemljišča in javno dobro ob občinskih jav-
nih poteh ne razprodajo. Nameniti se morajo širitvi cestišč 

in predvsem križišč. Občina Nazarje naj zemljišča ob javnih 
poteh dokupuje, kot je to primer v Kokarjah.

Glede na možnosti je letos pripravljen projekt ureditve pro-
stora v središču Kokarij, razširjena je cesta v Potoku pri Ciner-
ju, postavljena so ogledala na kritičnih cestnih odsekih, ure-
jen je pretok Tišlarjevega potoka v Pustem Polju. Po hudih 
nalivih se le s težavo dovolj hitro urejajo poškodovane ceste 
in ostala infrastruktura. Pri obnovah in gradnjah bo treba več 
pozornosti nameniti odvodnjavanju, saj v zadnjem času naj-
več škode povzročajo prav meteorne vode.

Prihodnje leto bo minilo 280 let od sprejema lončarskih pra-
vil in prestavitve središča lončarstva iz Gornjega Grada v Ko-
karje. Za preteklost naših krajev se zanima čedalje več naše 
mladine in turistov. Na terenu opažamo, da bo morala biti kul-
turna dediščina bolje promovirana, saj ravno zgodbe prete-
klosti pritegnejo obiskovalce, ki jih je čedalje več.

Ob občinskem prazniku vsem čestitamo in se zahvalju-
jemo društvom, organizacijam, našim krajanom ter seve-
da županu in občinski upravi, ki so nam pri izvedbi nalog 
pomagali.

Andreja Zupan,
predsednica krajevnega odbora Kokarje

Krajevna skupnost Nazarje

Nove moči – novi izzivi
V mesecu februarju 2019 je bil na zboru občanov Krajev-

ne skupnosti Nazarje imenovan nov odbor z enajstimi člani 
iz vseh naselij v Nazarjah.

Na prvi seji odbora krajevne skupnosti je bil konstituiran 
odbor z izvolitvijo predsednice Vanje Hofbauer in podpred-
sednice Branke Štruclj. 

Naš odbor si je na začetku mandata zadal nekaj ciljev za to 
leto. V mesecu marcu smo se kar množično udeležili vsesplo-
šne očiščevalne akcije v naši občini in v vseh zaselkih poskr-
beli, da živimo v lepšem, čistem in urejenem okolju.

V tem mesecu smo skupaj z Društvom upokojencev Nazarje 
in Krajevno skupnostjo Kokarje obiskali in obdarili naše ob-
čane v domovih ostarelih.

Ob krajevnem prazniku je naš odbor organiziral v sode-
lovanju z društvi v kraju več prireditev, ki so bile lepo obi-
skane. Najbolj smo ponosni, da nam je v tako kratkem času 
uspelo pripraviti in organizirati stalno razstavo v prosto-
rih Doma kulture Nazarje ob 40. obletnici gradnje tega kul-
turnega hrama in družabno srečanje krajanov  ob prazniku 
Krajevne skupnosti Nazarje. Ob tej priliki se krajevni odbor 
Nazarje zahvaljuje vsem darovalcem fotografij za to čudo-
vito razstavo.

Ponosni smo, da smo na vse prireditve privabili veliko obi-

skovalcev in naša želja je, da se pogosteje srečujemo, zau-
pamo drug drugemu in skupaj rešujemo še neuresničene ci-
lje in izzive.

Hvala vsem, ki ste prispevali kanček svoje časa za boljši jutri.
Vanja Hofbauer,

predsednica krajevnega odbora Nazarje

Razstava v domu kulture (foto: tatiana Golob)
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Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Leto zaznamovala pestra dejavnost
Obdobje september 2018/september 2019 je bilo v naši kra-

jevni skupnosti Šmartno ob Dreti investicijsko zelo bogato. 
Občina Nazarje je prenovila številne odseke cest, zgradila 

nov most, sanirala nekaj plazov in ob cestah namestila varo-
valne ograje. Ob poteh je bilo nameščenih še nekaj klopi za 
druženje in počitek. Potekale so tudi obnove vodovodnega 
omrežja, v Spodnjih Krašah skoraj pol kilometra, kjer je bil 
postavljen tudi hidrant. 

Po neurjih so bili očiščeni nekateri zadrževalniki, lani sep-
tembra pa očiščeno prodišče v Spodnjih Krašah. Postavlje-
ne je bilo nekaj nove javne razsvetljave ali pripravljena stoj-

na mesta zanjo. Pomembna je bila komunalna ureditev ob-
močja Bič, ki se je pravkar zaključila. Člani našega gasilske-
ga društva so začeli z gradnjo prizidka h gasilskemu domu.  

Krajevni odbor je v sodelovanju z drugimi društvi pripravil 
več dogodkov v času krajevnega praznovanja v oktobru. Letos 
smo ob dnevu državnosti, 25. juniju, skupaj s člani nekaterih 
društev pripravili proslavo ob spominskem obeležju v Rovtu.

Dogajalo se je še marsikaj, na kar smo v krajevni skupno-
sti ponosni in kar nas še bolj povezuje med sabo, a bodi za 
tokrat dovolj.

Olga Obojnik,
predsednica krajevnega odbora Šmartno ob Dreti

Slovesno odprtje prenove ob potoku Lizavnica. 
(foto: Marija Lebar)

Srečanje starejših krajanov (foto: Marija Lebar)
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IZ DELA POLICIJE

Policijska postaja Mozirje

Varnostna problematika na območju občine 
Nazarje v letu 2019

Policijska postaja Mozirje je do 15. 8. 2019 v občini Nazar-
je na področju kriminalitete obravnavala 18 (9 - podatki v 
oklepajih so za enako časovno obdobje v letu 2018) kaznivih 
dejanj, in sicer 5 poškodovanj tuje stvari, 4 tatvine,  2 golju-
fiji, 2 zatajitvi, 2  vloma, 1 nasilje v družini, 1 zanemarjanje 
mladoletne osebe in surovo ravnanje in 1 poslovno goljufijo.

Prav tako smo obravnavali 10 (9) kršitev s področja prekr-
škov, in sicer 5 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
2 kršitvi Zakona  o omejevanju porabe alkohola, 1 kršitev Za-
kona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 
kršitev Zakona o gostinstvu in 1 kršitev Zakona o tujcih. 

Na splošno lahko ocenimo varnost v občini kot dobro, 
kljub temu bi se morali tudi občani zavedati, da so storil-
ci kaznivih dejanj vsakodnevno med nami in prežijo pred-
vsem na našo nepazljivost. V več primerih bi lahko pre-
prečili kaznivo dejanje s tem, da bi se oškodovanci vedli 
bolj samozaščitno. 

Ob osnovnih samozaščitnih ravnanjih, kot je zaklepanje vho-
dnih vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, mo-
ramo biti pozorni tudi na to, da v svojih parkiranih vozilih ne 
puščamo vrednejših predmetov na vidnem mestu, do tega, 
da smo pozorni na pojav ljudi v soseski, ki jih ne poznamo, 
sploh, če se te osebe sumljivo vedejo. V veliko pomoč nam 
je, da si v takih primerih zabeležite registrske številke avto-
mobila, s katerim se ti ljudje prevažajo, in da si poskusite za-
pomniti čim več podrobnosti osebnega opisa. 

Na območju občine Nazarje smo do 15. 8. 2019 obravnavali 
7 (7) prometnih nesreč, in sicer 1 s hudo telesno poškodbo, 
1 z lahko telesno poškodbo in 5 z materialno škodo. Vzroki 
prometnih nesreč so bili 2 x nepravilna stran/smer vožnje, 2 
x neprilagojena hitrost, 1 x neustrezna varnostna razdalja, 1 
x nepravilno prehitevanje in 1 x neupoštevanje pravil o pred-
nosti, 2 (1) voznika, ki sta povzročila prometni nesreči sta bila 
tudi pod vplivom alkohola.

Ker se v poletnih mesecih varnost cestnega prometa poslab-
ša, policisti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, za katero lahko največ naredi vsak posame-
znik sam. Pri tem gre posebna pozornost uživanju alkohol-
nih pijač, kar se odraža tudi v varnosti cestnega prometa. Al-
kohol je pomemben dejavnik za povzročitev prometnih ne-
sreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V zadnjih letih je 
na območju celotne Slovenije vsako tretjo prometno nesre-
čo s smrtnim izidom povzročil vinjen voznik. 

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prometu se nanaša 
tudi na pešce, katere posebej opozarjamo, da ob udeležbi v 
prometu nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo 
po površinah namenjenim pešcem oziroma po pravilni stra-
ni vozišča. Prav tako na varno udeležbo v cestnem prometu 

opozarjamo tudi voznike enoslednih motornih vozil (motor-
nih koles in mopedov) ter kolesarje, ki so ena izmen najbolj 
ranljivih kategorij v cestnem prometu, pri katerih v primeru 
udeležbe v prometnih nesrečah skoraj vedno pride do tele-
snih poškodb, velikokrat pa tudi do smrtnega izida. 

Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj 
uporabljajo zaščitno opremo in čelado, vedno naj imajo pri-
žgane luči ter uporabljajo svetla in odsevna oblačila, da jih 
bodo drugi vozniki lažje in hitreje opazili. Prilagodite hitrost 
vožnje svojim sposobnostim in razmeram na cesti, saj je lah-
ko ravno pot ustavljanja motornega kolesa pri različnih hitro-
stih odločilna pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih 
posledic. Na prisotnost motoristov pa morajo biti pripravlje-
ni tudi drugi vozniki. Pozorno morajo spremljati promet, tako 
v vzvratnih kot tudi stranskih ogledalih, predvsem pa naj vsa-
kič preverijo  tako imenovani mrtvi kot, saj so motoristi zara-
di ozke silhuete slabše vidni.

Po pooblastilu komandirja
Matjaž Sem, spec.

pomočnik komandirja PP
policijski inšpektor I
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KOMUNALA

Ravnanje z odpadki
ZBIRALNICE

Zbiralnice oz. ekološki otoki so namenjeni zbiranju embalaže 
in sicer papirja, kartonske embalaže in steklene embalaže. Za 
mešano embalažo (plastično in kovinsko embalažo ter tetra-
pake) gospodinjstva v individualnih gospodinjstvih prejmejo 
rumene embalažne vreče, pri blokovni gradnji pa so posta-
vljeni zabojniki. V zbiralnice ne sodijo mešani komunalni od-
padki, nevarni odpadki, gradbeni odpadki… Medobčinski in-
špektorat redno vrši pregled zbiralnic in stanje sporoča Ob-
čini Nazarje, kršitelje pa seveda za nepravilnost tudi kaznuje. 
Predpisana kazen lahko znaša tudi do 500 evrov.

ZBIRNI CENTER PODHOM
Delovni čas zbirnega centra Podhom je vsak torek od 8. do 

15.30 , četrtek od 10. do 17. 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.

ZBIRALNIK TEKSTILKO 
Dva rdeča zbiralnika Tekstilko sta postavljen na parkirišču 

ob Kulturnem domu Nazarje, v katerega lahko občanke in ob-
čani oddajo moška, ženska in otroška oblačila, rjuhe, odeje, 
brisače, prte, posteljnino, spodnje perilo, torbice, kape, šale, 
rokavice, pokrivala, pasove in čevlje v parih.

ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO)

Zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo so 
na lokacijah ob gradu Vrbovec, Lačja vas pri PGD Gorica in 
Šmartno ob Dreti pri GD.

V  zbiralnik sodijo: 
sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, fene, bri-

vske aparate;
tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mo-

bilne telefone;
manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbe-

ne instrumente;
električno orodje ter
igrače, opremo za prosti čas in šport,
odpadne baterije.

KOSOVNI ODPADKI
Odvoz kosovnih odpadkov poteka na naročilnico (http://

www.pup-saubermacher.si/s/obrazci) do 30. 10. 2019. Izpol-
njeno obrazec za naročilo se izpolni in pošlje 14 dni pred že-
lenim odvozom na e naslov podjetje podjetje@pup-sauber-
macher.si  ali po pošti.

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v občini Nazarje 

pri GD,  10. 9. 2019,  od 15. do 17. ure.
Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju ško-

dljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih je prepove-
dano odlagati skupaj z drugimi odpadki. Nevarne snovi naj 
vedno ostanejo v original embalaži. Nevarni odpadki so: či-
stila, zdravila, kozmetika, živosrebrni termometri, varčne si-
jalke, fluorescentne cevi, akumulatorji, umetna gnojila, od-
padna električna in elektronska oprema, topila, lepila…

SMS OBVEŠČANJE 
V podjetju PUP- Saubermacher želimo našim uporabnikom 

ponuditi kar najbolj prijazne storitve, zato vam nudimo mo-
žnost prijave na brezplačno SMS obveščanje (http://www.
pup-saubermacher.si/s/urniki/sms-obvescanje/) o terminih 
odvoza posameznih vrst odpadkov.

ZBIRANJE ŽIVALSKH STRANSKIH PROIZVODOV (ŽSP)  
V ZC PODHOM, OD NOVEMBRA 2019 DO KONCA 

FEBRUARJA 2020
Občani, povzročitelji odpadkov občin Nazarje, Gornji Grad, 

Ljubno, Luče in Solčava, ki izvajajo zakol živali za lastno upo-
rabo, lahko produkte kot so kosti, rogove, kopita/parklje, su-
rove živalske kože (velikih in majhnih živali), drugih neprede-
lanih ŽSP, volno, dlako, prašičje ščetine, perje, brezplačno pri-
peljejo in oddajo v poseben zabojnik v ZC Podhom.

Vstop v ZC Podhom je s položnico in osebnim dokumentom. 
Pripeljane produkte se stehta, zapiše povzročitelja (ime in pri-
imek, naslov, poštno št. in pošto) v dokumentacijo-eviden-
co in izpiše tehtalni list, katerega povzročitelj tudi podpiše.

ŽSP niso komunalni odpadki zato strošek odvoza in odstrani-
tve produktov ŽSP krijejo Občine po pogodbi, v nasprotnem 
pa bi bil strošek vsakega posameznika.

ZAKLJUČEK
Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot predno-

stni vrstni red upošteva naslednja hierarhija ravnanja:
1. preprečevanje odpadkov,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje.
Naj ločeno zbiranje odpadkov postane in ostane ustaljen 

način našega ravnanja z odpadki oz. odnosa do okolja v ka-
terem živimo in delamo.

Pripravila:
Alenka Centrih Ocepek
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Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o.
Na podlagi določil 34. člena pravilnika o pitni vodi (uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), JP 

Komunala d.o.o. Mozirje objavlja naslednje

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2018
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu HACCP notranjo 

kontrolo kvalitete pitne vode na vseh vodovodih s katerimi 
upravlja. Poleg naše notranje kontrole se izvaja tudi držav-
ni monitoring pitnih vod. V nadaljevanju podajamo rezulta-
te vseh pregledov.

V letu 2018 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja 
JP Komunala d.o.o. Mozirje v okviru notranjega nadzora od-
vzetih 54 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 
25 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg rednih pre-
iskav smo na vseh vodovodih izvršili preglede na trihalome-
tane in clostridium perfringens-e. 

V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na ome-
njenih vodovodnih sistemih odvzetih 29 vzorcev za preiska-
ve na mikrobiološke parametre in 29 vzorcev za fizikalno-ke-
mijske preiskave. Zahtevam pravilnika o pitni vodi, je izpol-
njevala večina vzorcev notranje kontrole in državnega moni-
toringa. Za vzorce, kjer so se pojavila neskladja, so se le ta 

odpravila po pravilniku vključno z vsemi ustreznimi ukrepi, 
ustreznost pitne vode, pa smo preverili z ponovnim odvze-
mom vzorcev in izvedenimi preiskavami.

Vsi rezultati kemijskih preiskav vode, so bili na vseh vodo-
vodih v redu.

Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v letu 
2018 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinj-
stvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa ocenjeno kot nizko.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, 
pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora, kot tudi držav-
nega monitoringa so na vpogled pri upravljalcu. 

Mozirje, marec 2019
Andrej Ermenc, 

direktor

Mesto pregleda Št. pregl.
enterokoki Neskladni Št. pregl.

escherichia coli Neskladni Državni monitoring Neskladni

Volog 2 0 2 0 2 0
Brdo 4 0 4 0 2 0
Šmartno ob Dreti 4 0 4 0 2 0
Mozirje
Nazarje
Rečica

14 0 14 0 9 0

Urejen ekološki otok v Lačji vasi 
(foto: Marija Lebar)

Vzorčenje v občini Nazarje:

Skrb za čisto okolje je 
skrb vsakega občana

Same Nazarje kot tudi ostala naselja v občini z urejanjem 
infrastrukture vsako leto pridobivajo na kakovosti življenja 
prebivalcev. Ena od skrbi občine je urejeno okolje, h katere-
mu sodi tudi ozaveščenost prebivalcev o pomembnosti pra-
vilnega ločevanja odpadkov in vračanja uporabnih surovin v 
predelavo in ponovno uporabo. 

Na več lokacijah je tako občina v sodelovanju s koncesio-
narjem PUP Saubermacher namestila zabojnike, v katere se 
lahko odda različne odpadke kot so odpadna električna in 
elektronska oprema ali pa rabljena, očiščena in še uporabna 
oblačila. Vse omenjeno ne sodi v zabojnike ali vreče za me-
šane odpadke. V korist nas vseh in zlasti prihodnjih generacij 
je, da odpadke v gospodinjstvih pravilno ločujemo in ustre-
zno odlagamo. 

Marija Lebar 
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, OGLASI

Osnovna šola Nazarje

Življenje živi z nasmehom!
Tako nam veli letošnja generacija nazarskih devetošolcev, 

ki je odšla novim ciljem naproti. Bili so del aktivne in barvi-
te skupnosti učencev, ki jim ni bilo dolgčas. Področij delova-
nja je bilo dovolj, da je vsak učenec našel pravega zase. Nekaj 
utrinkov minulega šolskega leta je nanizanih v nadaljevanju.

Skozi sita šolskega, medobčinskega in regijskega otroškega 
parlamenta sta se uspešno prebila Max Jerovčnik in Daria Tyl-
na. Svoja mnenja in argumente glede slovenskega šolstva in 
šolskega sistema sta v aprilu 2019 uspešno predstavila na na-
cionalnem otroškem parlamentu v državnem zboru RS.  Po-
dala sta svoja mnenja o odnosih v šoli, učnih vsebinah, me-
todah učenja in poučevanja, o šoli za življenje. Poudarila sta 
pomanjkljivosti in predstavila svojo vizijo o omenjenih temah.

Tudi pet pevskih zborov je uspešno nadaljevalo s svojim 
delom. Vključenih je bilo 120 učencev, zbori pa so nastopa-
li kar 32-krat.

Naj omenimo samo najodličnejše nastope: v novembru je 6 
naših pevk sodelovalo v projektnem mladinskem zboru mre-
že kulturnih šol Celjske regije v Celju. MPZ je v decembru pri-
pravil glasbeno igro Čudežni daljinec, Starejši OPZ pa glasbe-
no igro Gremo na Triglav. Marca so zbori z atraktivnimi toč-
kami obogatili šolski dobrodelni koncert, na reviji CICIDO v 
Mozirju pa so vsi zbori peli skupaj ob spremljavi Big benda 
Slovenske vojske. Na regijskem tekmovanju Od Celja do Ko-
roške je tekmoval SOPZ, ki je prejel zlato priznanje in poseb-
no nagrado za ljudsko pesem Na planincah. V maju so zbo-
ri pripravili slavnostni koncert ob 20. obletnici šole in se po-
slovili od devetošolk.

Z gledališko umetnostjo se na šoli ukvarjamo že kar nekaj 
časa in vsako leto z učenci pripravimo zanimive predstave.  
Letos je izbirna predmeta literarni klub in umetnost obiskova-
lo 43 učenk in učencev, javnosti pa smo se predstavili z dve-
ma igrama. Starejši so odigrali Pet Pepelk, mlajši pa Pravlji-
ce. V začetku junija smo imeli predstavo za starše in ostale 
občane, učencem naše šole pa smo se predstavili na zaključ-
ni prireditvi ob koncu šolskega leta.  Publika je bila navduše-
na nad igralskimi sposobnostmi vseh nastopajočih, saj jih je 
nagradila z bučnim aplavzom. 

OŠ Nazarje je bila v tem šolskem letu zelo dejavna tudi na 
športnem področju. Učenci naše šole so se udeležili kar 32-
tih tekmovanj, od tega je bilo 14  medobčinskih, 15 področ-
nih in tri državna.

V moštvenih športih smo bili štirikrat  medobčinski prvaki 
in štirikrat drugi, na področnih tekmovanjih pa trikrat drugi 
in štirikrat tretji.

V individualnih športih smo v različnih športih in na različnih 
nivojih osvojili 32 kolajn. Trije učenci so se uvrstili tudi na dr-
žavno tekmovanje, in sicer v atletiki, judu in namiznem tenisu.

Šola je organizirala tudi štiri medšolska tekmovanje in šest 
šolskih tekmovanj v namiznem tenisu, orientaciji, športnem 
plezanju, košarki – trojke in mini nogometu.

Za nami so še številne druge prireditve, dogodki, projekti, 
kot so dobrodelni koncert, zaključni dnevi dejavnosti na av-
strijskem Koroškem, v hrvaški Istri, izlet mladih čebelarjev, 

šola plavanja, zimska šola v naravi, lončarski praznik, noč v 
knjižnici… državno tekmovanje iz konstruktorstva, na katerem 
je naš devetošolec Rok Travnikar predstavil amfibijsko vozi-
lo in s svojim izdelkom dosegel odlično uvrstitev. Skratka pri-
dobivali smo spoznanja, izkušnje in tako je pravi: Prihodnost 
je tvoja, gradi jo iz izkušenj!

Ksenija Fänrich Vuga

Na šoli poteka tudi živahna gledališka dejavnost 
(fotodokumentacija šole)
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Center za samostojno učenje Nazarje

Že desetletje in pol poslanstva izobraževanja 
odraslih 

Center za samostojno učenje Nazarje že petnajst let delu-
je v Občini Nazarje. V Jakijevi hiši imamo na razpolago učna 
mesta, kjer lahko občani brezplačno pridobivajo nova ali do-
polnjujejo obstoječa znanja z različnih področij.

Center za samostojno učenje Nazarje, ki je edina izobraže-
valna ustanova za odrasle na območju Zgornje Savinjske do-
line, ponuja različne oblike izobraževanj, delavnic v vseh sed-
mih občinah Zgornje Savinjske doline.

V obdobju od septembra 2018 do julija 2019 smo izvedli 
računalniške tečaje in različne delavnice za občane Nazarij 
in širše ter tečaje tujih jezikov v Gornjem Gradu. Izvedli smo 

dva študijska krožka, kjer so udeleženci osvajali znanje an-
gleščine. Nadaljujemo tudi s sodelovanjem v Centru starej-
ših Gornji Grad in z njihovimi stanovalci izvajamo  različne iz-
obraževalne aktivnosti. S starejšimi smo sodelovali pri pro-
jektu Girda, ki se sofinancira iz programov Erasmus+ in izve-
dli več ur delavnice s tablicami na dotik. Prav v tem času pa 
izvajamo izobraževalne delavnice v sklopu LAS-ovega projek-
ta Jejmo lokalno – Povečanje stopnje prehranske samooskr-
be v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, kjer stanovalci v Cen-
tru starejših z VR očali ustvarijo svoj virtualni vrt. S tem pro-
jektom bomo v jesenskem času nadaljevali tudi po osnovnih 
šolah v SAŠA regiji. 

V šolskem letu 2018/19 smo izvajali z različnimi podjetji iz 
Zgornje Savinjske doline tudi izobraževanja računalništva in 
tujega jezika za zaposlene nad 45 let z nižjo poklicno ali stro-
kovno izobrazbo. Tudi v prihodnjem šolskem letu nadaljuje-
mo s projektoma Pridobivanje temeljnih in poklicnih kom-
petenc 2018-2022 in Svetovanje 2016-2022, ki sta financi-
rana s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
ter Evropske unije.

V Centru za samostojno učenje Nazarje nudimo učno po-
moč občanom občin Zgornje Savinjske doline, ki obiskuje-
jo program osnovne šole za odrasle kot tudi ostalim, ki mor-
da potrebujejo pomoč pri izboljšanju računalniškega znanja.

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 brezplačni de-
lavnici in vas vabimo, da se ju udeležite v CSU Nazarje:

- Katera zelišča in na kakšen način uporabimo ob različnih 
razpoloženjih (jeza, stres, strah …)?, praktična delavnica, 10. 
9. 2019 ob 17. uri.

- Interaktivno doživetje vrtičkanja za odrasle in otroke z VR 
očali (LAS projekt Jejmo lokalno – Povečanje stopnje pre-
hranske samooskrbe v Saša regiji: ozaveščanje javnosti): 12. 
9. 2019 ob 17. uri.

Vabljeni v šolskem letu 2019/20.
Vesna Elsner

Virtualno vrtičkanje 
(fotodokumentacija centra za samostojno učenje)  

Vrbovške novice, 
letnik 8, številka 1, september 2019. 

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: 1.000 izvodov. 
Slika na naslovnici: Komunalno urejeno zazidalno območje Bič 
Šmartno ob Dreti (foto: Marija Lebar)
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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Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva

Poleg klasičnih zbirk na voljo še številne 
inovativne vsebine 

Zimske mesece, ko v muzej zaidejo bolj redki obiskoval-
ci, namenjamo predvsem pripravi občasnih razstav in različ-
nih predavanj. Od lanskega decembra do začetka marca je 
bila na ogled razstava Planinskega društva Nazarje z naslo-
vom Gore in ljudje, ki nam je približala lepote predvsem slo-
venskih gora. Sledila je razstava likovnih izdelkov učencev II. 
osnovne šole Celje Magija lesa in zemlje. Z veliko domišljije 
so izpod pridnih rok mladih umetnikov nastale zanimive slike 
na lesenih deskah poslikanih z barvami narejenimi iz zemlje z 
dodanimi barvili različnih naravnih pigmentov. Za kratek čas 
smo gostili tudi razstavo velenjskih umetnikov Bojana Krev-
ha in Stojana Kneza. KUD Stopinje je poleg razstave pripravi-
lo literarni večer na katerem sta oba avtorja predstavila svo-
ji novi pesniški zbirki. V aprilu smo gostili dr. Petra Weissa, 
ki nam je ob 200. obletnici rojstva zgodovinarja Ignaca Oro-
žna podrobneje predstavil njegove zapise o cerkvah v spo-
dnji Zadrečki dolini. Organizirali smo tudi predavanje Nade 
Vreže z naslovom Cvetje - sopotnik praznovanj od nekdaj do 

danes. Z avtorico smo se sprehodili po bogati zakladnici kul-
turne dediščine raznovrstnih praznovanj, katerih nepogre-
šljiva spremljevalka je že od nekdaj tudi pisana paleta cvetja.

Kot spomladi oživi narava, se s prihodom organiziranih sku-
pin prebudi tudi naš muzej. Predvsem šolske skupine in šte-
vilne skupine odraslih se za ogled muzeja v največji meri od-
ločajo v času od začetka aprila do konca junija, nato pa svo-
je mesto prepustijo individualnim obiskovalcem, ki nas naj-
raje obiščejo v poletnih mesecih. Za šolske skupine so poleg 
klasičnih vodenj na voljo še številni drugi pedagoški progra-
mi. V največji meri se odločajo za muzejske učne ure: voden 
ogled muzeja z reševanjem učnih listov ter ogled naravoslov-
no kulturne učne poti Samostanski hrib, kjer mladim naravo 
in zgodovino kraja približajo gozdarji ZGS, OE Nazarje. Odra-
sli ogledu muzeja mnogokrat priključijo še obisk Bohačeve-
ga toplarja in frančiškanskega samostana. Posamezniki se še 
vedno najbolj navdušujejo nad ugotavljanjem drevesnih vrst, 
reševanjem kviza in igranjem lesenih miselnih igric. V prvih 

sedmih mesecih letošnjega leta si je muzej ogledalo že do-
brih 2300 obiskovalcev, za ogled učne poti se jih je odločilo 
še dodatnih 300, toplar je obiskalo 360 ljudi.

Na vrata že trka jesen, ko bo v muzeju spet pestro in vese-
lo, saj se k nam vračajo skupine.  Poleg tega  bomo septem-
bra ponovno organizirali Otroško tombolo, že peto po vrsti, s 
katero počastimo obletnico odprtja muzeja. V oktobru bomo 
v času tedna otroka tudi letos pripravili doživljajske dogodke 
za naše mlade obiskovalce, novembra pa bo potekal že 10. 
kviz Kaj vem o gozdu in lesu. Za december načrtujemo novo 
strašljivo doživljajsko predstavo Volčje noči. Že lanska prire-
ditev je presegla dogodke preteklih let. Prerasla je v manj-
šo turistično prireditev, za pripravo katere smo moči združi-
li muzej, Krajevna skupnost Nazarje, Turistično društvo Na-
zarje in taborniki Rod Sotočje ter poleg predstave, ki je po-
tekala v štirih ponovitvah, poskrbeli še za animacijske igre, 
delavnice in tople napitke. Za letos načrtujemo še zanimivej-
šo in še bolj strašljivo izkušnjo za vse pogumne ter več do-
datnega dogajanja. 

Barbara Šoster Rutar,
direktorica Muzeja lesarstva in gozdarstva Vrbovec

Odprtje razstave Magija lesa in zemlje 
(fotodokumentacija muzeja)  

Člani KD Slap so sodelovali na občnem zboru KD Lipa. 

Kulturno društvo Slap 

Z besedo in pesmijo 
Člani literarnega društva Slap se v zadnjih letih uspešno 

prijavljajo na razpise Občine Nazarje in tudi z njeno pomo-
čjo uresničujejo cilje. Svoje dogodke večkrat umestijo na raz-
lične lokacije v nazarski občini. V preteklem letu pa so se na 
pobudo članice Ane Remic iz Kraš tesneje povezali s Kultur-
nim društvom Lipa iz Šmartnega ob Dreti. Rezultat sodelo-
vanja je bila uspešno izvedena prireditev Veselo popoldne z 
ljudskimi pevci in literati, ki je potekala v okviru praznovanja 
nazarskega občinskega praznika. Tudi letos bodo sodelovali 
na tej prireditvi, za nadaljnje sodelovanje pa vidita obe dru-
štvi še številne možnosti.

Besedilo in foto: Marija Lebar
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Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje

V gozd po zdravje in modrost
Septembra 2018 smo se udeležili občnega zbora Zveze goz-

darskih društev Avstrijske Štajerske in strokovne ekskurzije 
v Eisenerzu na temo gozdov in turizma kot nosilcev razvo-
ja podeželja.

Za člane društva smo v oktobru izvedli trodnevno strokov-
no ekskurzijo na Hrvaško (Plitvice, Velebit, Rab). V decembru 
smo organizirali novoletno srečanje članov društva.

Februarja letos smo varovancem Varstveno delovnega cen-
tra Vrba v sodelovanju s Knjižnico Mozirje predstavili poklic 
gozdarja. Udeležili smo se tudi 13. licitacije vrednejšega lesa 
v Slovenj Gradcu.

Marca smo se udeležili slovenskega goz-
darskega smučarskega prvenstva na Ro-
gli, ki ga je organizirala Zveza gozdarskih 
društev Slovenije. Na Ljubnem smo se v 
prostorih Zavoda Savinja in LAS Zgornje-
savinjske in Šaleške doline udeležili pred-
stavitev projekta Lkomp-kompetence le-
sarjev, v Nazarjah pa predstavitve letne-
ga načrta za Kamniško-Savinjsko lovsko 
upravljavsko območje. Ob mednarodnem 
dnevu gozdov (21.marca) smo se udeležili 
osrednje prireditve, ki je potekala v me-
stnih gozdovih Celja. V aprilu smo z na-
menom obeležitve mednarodnega dneva 
Zemlje (22.aprila) z otroki skupine Palč-
ki vrtca OŠ Ljubno skupaj posadili sadiko 
macesna na brežini Savinje v Vrbju. 

V sodelovanju društva in Zavoda za goz-
dove RS  OE Nazarje je bila v celoti obno-
vljena gozdna pot Brdce – Blate, ki sko-
zi gozdove povezuje Mozirje in Rečico ob 
Savinji, obnovo pa so pohvalno finančno podprle občine Na-
zarje, Mozirje in Rečica ob Savinji. 

Udeležili smo se izobraževanja na gozdarskih študijskih dneh 
v Ljubljani na tematiko pomena gozdnih tal. Konec aprila smo 
se v Ljubljani udeležili občnega zbora Zveze gozdarskih dru-
štev Slovenije.Ob Tednu gozdov v maju smo z ZGS OE Nazar-
je sodelovali pri izvedbi izobraževalne delavnice z naslovom 
»Tujerodne invazivne vrste - izziv sedanjosti - problem pri-
hodnosti«  ter na osrednji prireditvi, ki je potekala pri Ribi-
škem domu na Ljubnem. 

Udeležili smo se tudi osrednje prireditve Tedna gozdov v 
Ljubljani, ki je bila letos posvečena gozdarstvu v samostoj-
ni Sloveniji in 25. obletnici delovanja javne gozdarske služ-
be. V sodelovanju z ZGS OE Nazarje smo si ogledali razstavo 
Čar lesa v Cankarjevem domu ter obiskali oddelek za lesar-
stvo na Biotehniški fakulteti.

V začetku junija smo z doživljajskim vodenjem skupin otrok 
sodelovali na tretjem Dnevu za Savinjo, ki je letos potekal v 
Vrbju na Ljubnem ob Savinji.

Konec junija smo sodelovali na 8. Noči Menine z vodenjem 
otrok v naravi po načelih gozdne pedagogike ter na 10. Dne-
vu Menine s predstavitvijo s plakati in drugimi gradivi. Ude-

ležili smo se tudi razstave Živeti z lesom na OŠ Rečica, ki so 
jo pripravili ob praznovanju občinskega praznika.

V začetku julija smo se udeležili srečanja gozdarjev na Po-
kljuki ob 25. obletnici javne gozdarske službe, kjer je v tekmo-
vanju med dvajsetimi ekipami ekipa ZGS OE Nazarje osvojila 
odlično četrto mesto. V sodelovanju z lastniki gozdov z Ljub-
nega ob Savinji smo v Muzeju Vrbovec poskrbeli za prekriva-
nje dveh skorjevk z novo skorjo.

Konec julija smo v okviru 59. Flosarskega bala v sodelovanju 
z revirno pisarno Ljubno Zavoda za gozdove in društvi občine 
Ljubno organizirali že 9. Pohod prijateljstva, ki je letos pote-

kal iz Radmirja do Ljubnega. Namen pohoda je tako bil spet 
v celoti potrjen - medgeneracijsko druženje in povezovanje, 
promocija sprehoda po gozdu in uporabe sprehajalnih poti. 
Udeležili smo se tudi prižiga oglarske kope pri kmetiji oz. Pi-
knik prostoru Gril, ki se ga je v sodelovanju z našim društvom 
udeležil tudi Jože Prah, predsednik Društva oglarjev Slovenije.

Drugi dogodek, ki smo ga pripravili v okviru Flosarskega 
bala je bila otvoritev informativne table pri Kladnski lipi na 
turistični kmetiji Kladnik v Teru (Kladje). Pobudo za označi-
tev lipe so lansko leto podali lastniki kmetije, saj se zavedajo 
pomena ohranitve drevesa, označitev pa bo hkrati pripomo-
gla tudi k turistični zanimivosti in obisku kmetije. Gre za dre-
vo izjemnih dimenzij, saj v prsni višini meri 153 cm, v višino 
pa kar 31 metrov. Dogodek je spremljal kulturni program in 
prijetno druženje. 

Kot eno izmed društev včlanjeno v Naravovarstveno zve-
zo Smrekovec aktivno sodelujemo pri delovanju zveze. Sep-
tembra lani smo skupaj s PD Ljubno, osnovno šolo in občino 
aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi 2. Dneva Smre-
kovca. Namen prireditve je osveščanje o naravovarstvenem 
pomenu tega območja. V oktobru smo v okviru zveze aktiv-
no sodelovali pri izvedbi problemske konference, ki je pote-

9. Pohod prijateljstva (foto: Bernard Štiglic)
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kala v domu na Smrekovcu. Ugotavljali smo, da problemati-
ka tega območja še naprej ostaja nerešena. Februarja letos 
smo se udeležili skupščine zveze in sodelovali pri organizaci-
ji in izvedbi ostalih aktivnosti. Aktivnosti zveze so osredoto-
čene na področje ozaveščanja o pomenu Smrekovca in na-
daljevanje akcije »Ohranimo Smrekovec« pri čemer je ciljna 
javnost osnovnošolska mladina. Lepo vabljeni na tretji Dan 
Smrekovca, ki bo v organizaciji Naravovarstvene zveze Smre-
kovec in včlanjenih društev med katere spadata tudi PD Ljub-
no ob Savinji in naše gozdarsko društvo, potekal v nedeljo 22. 
septembra pri planinski koči na Smrekovcu.

Ugotavljamo, da so se na naših vodotokih v Zgornji Savinjski 
dolini v zadnjem letu in pol končno začela intenzivneje izvaja-
ti dela in aktivnosti za izboljšanje poplavne varnosti Zgornje 
Savinjske doline ter drugi ukrepi. Verjamemo, da je k temu 
vsaj malo pripomoglo delovanje februarja 2015 leta ustano-
vljene civilne iniciative. Seveda gre pri tem omeniti tudi na-
pore in trud občin in drugih institucij ter organizacij kot npr. 
ribiških družin itd. Namen iniciative je bil izključno opozoriti 
na pomen in problematiko ter doseči, da se dela začnejo iz-
vajati, ne le načrtovati in obljubljati – od besed k dejanjem. 
Nad namero, da bi organizirali javni posvet na katerem bi nam 
pristojni predstavili vsebinski, finančni in terminski plan iz-
vedbe ukrepov na porečju Savinje, še nismo obupali, vpra-
šanje pa je ali na strani pristojnih za to obstaja politična vo-
lja, korajža in odgovornost.

Izvedena so bila tudi redna vzdrževalna dela na nekaterih 
gozdnih učnih poteh in objektih sadnje.

Ker aktivno skrbimo za strokovno izobraževanje in sodelo-
vanje z drugimi sorodnimi strokami smo se redno udeleže-
vali tudi različnih predavanj, konferenc in javnih posvetov. Z 
rednimi objavami v različnih medijih skrbimo tudi za aktual-
no in dobro obveščenost javnosti, lastnikov gozdov, društev 
lastnikov gozdov v našem območju in gozdarjev.

Vabimo vas, da se udeležujete aktivnosti, ki jih organizira-
mo in predlagamo, da se čim večkrat podate na sprehod v na-
ravo, po okoliških gozdovih in učnih poteh. V gozd po zdrav-
je in modrost!

Ob vse večjih izzivih in negotovosti, ki jo prinašajo vse po-
gostejše vremenske ujme, podnebne spremembe, pojav no-
vih bolezni in vrst (npr. invazivne vrste), upravljanje s prosto-
živečimi živalmi, potrebe družbe po različnih dobrinah goz-
da itd., bo še naprej potrebno aktivno in ustrezno skrbeti za 
naše gozdove. Verjamemo, da se lastniki gozdov tega zave-
dajo, prav pa je, da se tega zavedamo tudi vsi ostali, ki smo 
prav tako neposredno in posredno odvisni od večstranskih 
pozitivnih učinkov gozdov.

V želji po dobrem sodelovanju vam čestitamo ob praznova-
nju občinskega praznika.

Lojze Gluk,
predsednik društva

Knjižnica Mozirje

Knjižnica je več kot le izposoja knjig 
Krajevna knjižnica Nazarje je del Osrednje knjižnice Mozir-

je. Pred tremi leti smo pridobili nove prostore v gradu Vrbo-
vec in s tem rešili veliko prostorsko stisko. Povečali smo za-
logo, ki jo vsako leto dopolnjujemo z novimi izdajami in pri-
dobili prostor za delo z uporabniki. S svojim poslanstvom da-
jemo splošne knjižnice kraju in okolju kulturni in intelektual-
ni utrip. Knjižnica je prostor, kjer se srečujejo znanje, infor-
macije in seveda posamezniki, ki si želijo komunikacije v mir-
nem in varnem okolju. Dobra knjižnica z zaposlenimi prepo-
znava potrebe lokalne skupnosti in izzive, ki jih prinašata pri-
hodnost in razvoj. 

Delo z uporabniki je še vedno naše osnovno poslanstvo, ve-
dno znova pa se ga zaposleni trudimo nadgraditi z novimi iz-
zivi, novimi dejavnostmi in novimi zgodbami. Del teh naših 
skupnih zgodb so ure pravljic in ustvarjalne delavnice za naše 
najmlajše, ki jih pripravljamo v nazarski knjižnici vsak drugi in 
zadnji četrtek v mesecu in bralni klub za uporabnike v tretjem 
življenjskem obdobju. Skupaj prebiramo zanimive knjige, se o 
vsebinah pogovarjamo, si izmenjujemo ( različna) mnenja (o 
vsem, ne samo o knjigah), predvsem pa se družimo in ima-
mo lepo. Bralni klub poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu. 

Za odrasle uporabnike naše knjižnice že petnajsto leto pri-
pravljamo bralno značko, katere namen in cilj je privabiti v 
knjižnico čim več bralcev, jim vzpodbuditi bralne navade in 
ponuditi kakovostno branje. Ker se zavedamo pomena branja 
in bralne pismenosti, smo letos prvič v sodelovanju s Knjižni-
co Velenje pripravili tudi bralno značko za otroke v predbral-

nem obdobju pa do šestega razreda osnovne šole.
Poleg vsega naštetega našim uporabnikom omogočamo vso 

podporo pri spoznavanju z novimi tehnologijami, kot so ta-
blice in pametni telefoni, pri uporabi portala Biblos za izpo-
sojo e-knjig in knjižničnega kataloga Cobiss+ ter ravnanja z 
aplikacijami mCobiss in Moja knjižnica.

Dragi sokrajani, lepo povabljeni v našo knjižnico po knjigo, 
druženje ali kar tako, na klepet. Nasvidenje v knjižnici!

Vladimira Planovšek

Knjižnica ponuja različne zanimive vsebine tudi za najmlajše 
(foto: Tatiana Golob)
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Zavod za gozdove Slovenije

 Praznujemo 25 let delovanja
Letošnje leto je za Zavod za gozdove Slovenije (zavod) ju-

bilejno, saj obeležujemo četrt stoletja ustanovitve in delo-
vanja. Seveda smo obletnico primerno, predvsem delovno 
obeležili. To obdobje vsekakor ni bilo lahko, vse od začetnih 
težav pri umeščanju zavoda v družbeni prostor, kasneje za-
radi omejitev pri financiranju in kadrovanju ter zlasti zaradi 
številnih ujm v zadnjem desetletju, ki ogrožajo gozdove kot 
ekosistem in lastnino in zahtevajo od nas dodatne obreme-
nitve pri delu. Vendar gozdarji in drugi uslužbenci zavoda 
uspešno sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi, kar 
je bilo geslo letošnjega tedna gozdov, in s tem uresničuje-
mo poslanstvo zavoda, ki se glasi: »ohranjanje in sonarav-
ni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za nji-
hovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa 
tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro seda-
njega in prihodnjih rodov«.

OBDOBJE KADROVSKIH SPREMEMB
V zadnjem obdobju so se na nazarski območni enoti zavo-

da vrstile številne kadrovske spremembe. Za lastnike goz-
dov v občini Nazarje sta najpomembnejši zamenjavi revirnih 
gozdarjev konec lanskega leta v revirjih Šmartno in Krašica, 
ki skupaj pokrivata večino gozdov v območju občine Nazar-
je. V oktobru je v revirju Šmartno dotedanjega gozdarja Aloj-
za Vrtačnika zamenjal Peter Ugovšek, dipl. inž. gozdarstva, v 
decembru pa je v revirju Krašica začela z delom Maja Vrčk-
ovnik, univ. dipl. inž. gozdarstva, ki je zapolnila skoraj enole-
tno praznino po odhodu Franca Matka. V vmesnem obdobju 
so najnujnejše ukrepe izvajali drugi gozdarji. Podobnih me-
njav je bilo še več, na zavodu prihaja do menjave generacij.

Najnovejša sprememba je zamenjava v vodstvu območne 
enote. Dosedanjega vodjo, Antona Breznika, ki je neprekinje-
no vodil območno enoto vse od ustanovitve zavoda in je od-
šel v pokoj, je zamenjal dr. Darij Krajčič, ki je svojo strokov-
no pot začel v Gozdnem gospodarstvu Nazarje. Med drugim 
je bil v svoji bogati karieri direktor Zavoda Republike Slove-
nije za varstvo narave.

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE OGROŽAJO NAZARSKE 
GOZDOVE

Da so smrekovi podlubniki v zadnjem obdobju zaradi po-
spešenih klimatskih sprememb in prevelikega deleža smreke 
stalna grožnja gozdovom in denarnicam lastnikov gozdov, je 
obče znano. Tudi v letošnjem poletju so se na območju ob-
čine Nazarje podlubniki močno razmnožili in bo treba veliko 
odgovornosti lastnikov za zaustavitev gradacije.

Še večja grožnja gozdovom kot lubadar so invazivne tujero-
dne vrste, ki nezadržno prodirajo v gozdove. Po ujmah se je 
pri nas močno razširila navadna barvilnica, okrasna rastlina, 
ki ogroža pomlajevanje in razvoj pomladka. Zato smo spo-
mladi na pobudo nove gozdarke, Maje Vrčkovnik, izvedli po-
svet in delavnico na terenu, kako obvladovati to novo grožnjo 
gozdovom. Delavnice se je kljub zelo slabemu vremenu ude-
ležilo 50 udeležencev, od predstavnikov lokalnih skupnosti, 
kmetijske svetovalne službe do gozdarjev in velikega števila 
lastnikov gozdov. Prikazani postopki jim bodo nedvomno ko-
ristili pri zatiranju te nadloge v njihovih gozdovih.

Marijan DENŠA, univ. dipl. inž. gozd. 
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje

Barvilnica se hitro razrašča (foto: Marijan Denša)

Čebelarska družina Kokarje

Porazna medena sezona 
Po slabi čebelarski sezoni 2018 smo upali na čebelam prija-

znejše leto 2019. Pričetek je bil obetaven. Zimske izgube če-
beljih družin so bile minimalne. Tudi prehod zime v pomlad 
je bil vremensko ugoden, morda celo preveč. Zimske tempe-
rature so bile prijetne, pomlad je prizanesla z zmrzalmi in ka-
zalo je na dobro čebelarsko letino. Žal pa se je še enkrat po-
trdil rek, da narava nikoli ne »šenka«. 

Vreme se je maja poslabšalo že pred ledenimi možmi, de-
ževja in nizkih temperatur pa ni hotelo biti konec in spomla-
danskih paš čebele niso imele. Porabile so tudi vse osnovne 
zaloge hrane, zato smo jih bili primorani reševati pred pro-
padom s krmljenjem.  Medenje se je pojavilo šele sredi juni-

ja. To pa ni pomenilo konca nevšečnosti, saj je med v satju, 
ko je dosegel stopnjo zrelosti, hitro skristaliziral. Donosi so 
se z julijem stopnjevali in tako dolgotrajnega obilnega mede-
nja se ne spomnijo niti najstarejši čebelarji. Panji so bili natr-
pani z melicitoznim medom, katerega ni bilo mogoče iztoči-
ti. Po naših ocenah je ostalo v panjih med 60 in 90 odstotki 
pridelka. Slabost tega medu je, da čebele na njem slabo pre-
zimijo in samo upamo lahko, da ne bo preveč vplival na zim-
sko preživetje čebel. Tisto nekaj medu, ki smo ga uspeli izto-
čiti, pa na žalost tudi ne dosega kakovosti povprečne letine. 
Lahko govorimo še o eni slabi čebelarski letini, ki se na tak 
ali drugačen način dogajajo zadnja leta.
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Na društvenem področju pa smo člani ČD Kokarje izpolnje-
vali zastavljene plane. 

Čebelarsko sezono 2018, smo obeležili s tradicionalnim dru-
žinskim srečanjem na Lazah v Kokarjah.  

Septembra smo se podali po nove čebelarske izkušnje k če-
belarstvu Šolar v Laškem, mimogrede pa smo si ogledali za-
savsko Sveto goro nad Izlakami, GEOS Slovenije ter poskusi-
li različna piva na fontani v Žalcu. 

Novembra je čas za tradicionalni slovenski zajtrk, katerega 
sestavni del je, poleg kruha, mleka in jabolk tudi med. Čebe-
larska družina Kokarje je tudi preteklo jesen sodelovala v tem 
tradicionalnem, sedaj že evropsko uveljavljenem dogodku. 
Naši čebelarji so bili prisotni na zajtrku v Osnovni šoli Šmar-
tno ob Dreti in v Nazarjah.

Zimski čas smo izkoristili za izobraževanja. V leto 2019 smo 
vstopili polni optimizma, z novimi načrti, ki smo si jih zasta-
vili na rednem občnem zboru kmalu po novem letu. 

Maj je po navadi mesec z največ dogodki. Vsako leto ob ak-
ciji Čebelarske zveze Slovenije Dan odprtih vrat slovenskih 
čebelnjakov, predstavimo svoja čebelarstva širši javnosti. 
Čebelnjaka sta letos odprla čebelarja Franc Podrižnik in Jože 
Vačovnik. Glavno dogajanje je bilo pri čebelnjaku Jožeta Va-
čovnika, ki je gostil šolarje OŠ Nazarje, med njimi tudi čla-
ne krožka na tej šoli. Dogodka se je udeležilo tudi nekaj star-
šev in ostalih krajanov. Prisotni so spoznali čebelje domova-
nje, življenje čebel, vplive na njihovo zdravje, bolezni in dru-
ge teme iz čebeljega življenja. Ogledali so si manjšo razstavo 
čebelarskih pripomočkov. Ker je Jože znan inovator, je pred-
stavil tudi inovacije, ki jih je razvil v svojem čebelarstvu. Sle-
dilo je medeno razvajanje brbončic. Ob odhodu pa je vsake-
mu udeležencu podaril kozarček medu.  

Aktivnost čebelarskega krožka na OŠ Nazarje, ki ga vodi men-
torica Branka Nareks, so tudi že znane. Na letošnjem tekmo-

vanju mladih čebelarjev Slovenije v Beltincih so ponovno do-
segli vidne uvrstitve.

Majske aktivnosti smo člani ČD Kokarje zaokrožili z udelež-
bo na vsakoletnem srečanju čebelarjev Slovenije, ki je bilo 
letos v Ravnah na Koroškem.

Na vsako grajsko gostijo spadajo tudi medne dobrote, zato 
smo se odzvali povabilu na sodelovanje.

Do konca leta 2019 nas čakajo še nekatere zastavljene na-
loge. Najprej priprava čebel za prezimovanje, poletno sreča-
nje čebelarjev ČD Kokarje, strokovna ekskurzija, tradicional-
ni slovenski zajtrk in še kaj.

Občini Nazarje se najlepše zahvaljujemo za podporo pri iz-
vajanju zastavljenega programa,vsem občankam in občanom 
pa čestitamo ob prazniku občine Nazarje!

Naj medi!
Franc Podrižnik,

predsednik ČD Kokarje

Ob dnevu odprtih vrat pri čebelnjaku Jožeta Vačovnika 
(fotodokumentacija družine)

Taborniško društvo Rod sotočje Nazarje

Jeseni obeležujemo dve desetletji delovanja
V letošnjem letu taborniško društvo Rod so-

točje Nazarje praznuje že dvajsetletnico delo-
vanja, ki jo bomo obeležili jeseni. 

V društvu s čistilnimi in delovnimi akcijami vse 
leto skrbno vzdržujemo taborniški prostor, po-
leg tega pa prirejamo tudi različne družabne do-
godke, kot so kostanjev piknik, zimovanje in ta-
borjenje. Ti so namenjeni predvsem mlajšim ta-
bornikom, ki so  aktivni vse leto, saj se z vodniki 
srečujejo na tedenskih vodovih srečanjih. Tako 
spoznavajo taborniško življenje, se učijo veščin, 
pripravljajo na vodniške tečaje in mnogoboje. 

Vedno smo veseli, kadar se nam pridruži ka-
kšen nov tabornik, zato izvajamo tudi predsta-
vitev taborništva za osnovnošolce, ki se ude-
ležijo aktivnih počitnic. Taborniško društvo je 
dobro povezano s krajani in občani, saj se z ve-
seljem udeležijo ostalih prireditev, kot so Luč 
miru, kresovanje in lokostrelsko tekmovanje.

Petra MatkoNajlepše je druženje v naravi (fotodokumentacija društva)
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Društvo upokojencev Nazarje

Z novimi koraki po začrtani poti
»Kako hitro mine obdobje osmih let,« s temi besedami se je 

na kratko poslovila dosedanja predsednica društva Vera Peč-
nik in že smo imenovali novo predsedstvo torej novo predse-
dnico društva Marijo Turk in člane upravnega odbora. Naša 
dosedanja predsednica nam je zapustila lepo dediščino že 
izpeljanega plana, vsekakor pa tudi veliko smernic in pobud 
za nadaljnje delo.

V tem kratkem času, ko sem sprejela funkcijo predsednice 
se je že kar nekaj dogajalo. Ohranjamo sodelovanje na več 
področjih in združujemo moč in znanje s ciljem iskati dobre 
rešitve za vse člane našega društva.

V mesecu marcu smo organizirali letovanje v »našem« ho-
telu Delfin v Izoli, kar je postala tradicionalna pot do počit-

ka. Ker pa je res prijetno, smo se odločili, da zadevo ponovi-
mo tudi v septembru.

V spomladanskem delu smo se udeležili seminarja, ki je po-
tekal v hotelu Delfin in sicer o projektu Starejši za starejše. 
Spomnimo se tudi najstarejših članov z okroglo obletnico 
rojstva in jih obiščemo ter obdarimo z majhno pozornostjo.

Tudi letos organiziramo piknik na Lazah, kjer se ga običajno 
udeleži veliko število naših članov. Ne bomo pa pozabili pova-
biti tudi gospoda župana, ki je vedno dobrodošel med nami.

Zaživela je naša balinarska sekcija, ki kar pridno in zavzeto 
sodeluje na vseh prireditvah in tekmovanjih. Pohodništvo je 
naša stalnica v tednu in je za naše tretje življenjsko obdobje 
velika vzpodbuda.

Ne smemo pozabiti naših pridnih ročnodelk, ki ustvarjajo 
resnično čudovite izdelke. Zatorej vabljeni na ogled, kadar 
razstavljajo svoje izdelke.

Uspeli smo organizirati tudi plesni tečaj. Proti pričakovanju 
je udeležba velika, tako da vseh ni mogoče sprejeti zaradi pre-
majhnega prostora. V jesenskem času bomo spremenili loka-
cijo vadbe, kjer ne bo omejitve za število plesalk in plesalcev.

Za nadalje upamo, da nam bo uspelo organizirati še izlet v 
oktobru ter zaključiti leto s srečanjem.

Pozabiti ne gre niti na izobraževanja, za katera nas spro-
ti obveščajo iz ZDUS in na razna srečanja z ostalimi društvi.

Ne nazadnje bi izkoristila priložnost in se zahvalila vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki nam znajo prisluhniti in po-
magati pri reševanju naših zastavljenih ciljev. Mi ohranja-
mo sodelovanje na več področjih in združujemo moč in zna-
nje s ciljem iskati dobre rešitve za vse člane našega društva.

Marija Turk, 
predsednica Društva upokojencev NazarjeOb obisku državnega zbora (fotodokumentacija društva)

Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti

Letošnje leto v znamenju rekreacije in izletov
V  oktobru smo se odpeljali na strokovno ekskurzijo - izlet 

v pobrateno občino Miren-Kostanjevica na Krasu. Ogleda-
li smo si spomenik na Cerju, jamo Pečenko, znamenito po-
kopališče, čevljarski muzej ter grad in cerkev nad mestom. 
V mesecu novembru smo obiskali upokojence Šmartnega 
ob Paki. Lepo so nas  sprejeli s kulturnim programom ter 
nam pokazali znamenitosti kraja in nas nato odpeljali na 
Goro Oljko. 

Za božično-novoletne praznike smo obiskali naše bolne čla-
ne po domovih za ostarele in pri njih doma, jih skromno ob-
darili in z njimi poklepetali. V maju smo se odpravili na stro-
kovno ekskurzijo v Ljubljano, obiskali medgeneracijsko sre-
čanje upokojencev Slovenije, ki ga organizira ZDUS. Obiska-
li smo tudi živalski vrt in Šmarjetno goro nad Kranjem. Pot 
smo nadaljevali na Zbiljsko jezero. 

V maju smo povabili  go. Ano, da nam je predavala o  de-
menci. Še enkrat hvala. Na športnem področju je ekipa tek-

Utrinek z enega od prijetnih izletov 
(fotodokumentacija društva)
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movala v ligi balinanja v Račneku,  v kateri tekmuje 10 ekip, 
in dosegla 1. mesto. Moška ekipa upokojencev  se je udele-
žila balinarskega turnirja v Preboldu v organizaciji Pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Celje. Ženska in moška ekipa 
sta se udeležili turnirja v Gornjem Gradu, kjer so tekmovali 
tudi upokojenci iz Nazarij in domačini. V Varpoljah je moška 
ekipa zasedla posamično 2. in 4. mesto. Ženska ekipa je bila  

na turnirju pikada v Andražu nad Polzelo, Mozirju in Bočni. 
Dosegle so 3. mesto. 

Enkrat letno organiziramo za naše člane piknik v Račneku, 
kjer kulturnemu programu sledita pogostitev in rekreacija. 
Ob koncu bi rad čestital za občinski praznik vsem  našim čla-
nom ter občankam in občanom nazarske občine. SREČNO.

Štefan Turk, predsednik

Kulturno društvo sv. Martina Marija Nazaret

Pesem, druženje in še kaj
Kulturno društvo Sv. Martina Marija Nazaret ima pod svo-

jim okriljem tri pevske sestave: od samega začetka ustano-
vitve Martinov zbor, otroški zbor ter vokalno skupina Sonč-
nice. Aktiv klekljaric pa z izdelavo klekljanih čipk ohranja del 
slovenskega izročila.

Nabor aktivnosti društva raste skupaj s širitvijo sestavov, 
predvsem po zaslugi aktivnih članov sestavov, katerim idej 
ne primanjkuje.

Martinov zbor poleg rednega prepevanja  nadaljuje z obiski 
domov za ostarele, katerim se je letos poleg Gornjega Gra-
da, Topolšice, Velenja, Vranskega in Polzele pridružil še Pre-
bold. Varovancem ta srečanja s koncertom pesmi in recita-
cij pomenijo ogromno, kar pokažejo njihovi zadovoljni obra-
zi in solze v očeh. Vselej pa tudi sami radi zapojejo z njimi. 

Martinov zbor je tudi v zadnjem letu tradicionalno priredil 
dva pevska večera, na katerih je gostil domače izvajalce in go-
ste iz in izven naše doline.  V oktobru se je v dvorani samo-
stana v sklopu ljudskih večerov odvijal večer pesmi in bese-
de na temo Le predi, dekle, predi ... Ženski zbor iz Oplotnice 
in moški sestav Fantje treh vasi sta zbrane, skupaj z doma-
čim Martinovim zborom, popeljala skozi glasbeni večer z re-
citali. Večer je dopolnjevala še razstava  in predstavitev kle-
kljanih čipk naše ustvarjalne sekcije klekljaric. Razstavljeni iz-
delki iz klekljane čipke so bili prava paša za oči.

Na temo Veselje na vasi pa se je zadnji petek v letošnjem 
juniju v atriju samostana odvijal ljudski pevski večer pesmi 

in pripovedi. Poleg Martinovega zbora je na ljudskem večeru 
sodelovala Folklorna skupina Stopinjice pod vodstvom Ivane 
Žvipelj, katero sta na harmoniko spremljala Peter in David Su-
hoveršnik, Mešani zbor KD Nazarje, Tajda in Gašper Žvipelj, 
duet  Gmajnice, ženska zasedba Lipa iz Šmartnega ob Dreti s 
harmonikarjem Klemnom Lamprečnik ter ansambel Krajcar-
ji, ki so dodobra segreli vse prisotne. Od izvajalca do izvajalca 
je besedo povzemala letošnja moderatorka večera Meta Pe-

tan Finkšt. S prebiranjem svojih lastnih zapisov 
o življenju in starih običajih na vasi je dogo-
dek popestril gost Valentin iz okolice Laškega. 

Vesela pesem je donela na obeh prireditvah 
še naprej, ko so se vsi navzoči v samostanski 
obednici ob polni mizi in »tekoči ponudbi« 
družili še dolgo v večer.

Zelo aktivna je vokalna skupina Sončnice, ka-
tere največji podvig in pravo doživetje je bilo 
koncertiranje v San Luisu v Argentini, kamor 
so se odpravile med božično-novoletnimi pra-
zniki. Poleg veliko drugih nastopov na različ-
nih prireditvah je vredno izpostaviti še njihov 
novembrski koncert v domačem domu kul-
ture ter koncert v  nazarski cerkvi  na večer 
velikonočne nedelje, na katerem so glasbe-
ne moči dekleta združila z  orkestrom St. Pe-
ter Euro Tour band iz Nove Zelandije. Izdale 
so tudi svoj samostojni CD.

Društvo nadaljuje z organiziranimi pohodi; 
čakata nas še pohoda iz Nazarij do cerkev sv. Antona v Skor-
nem v sklopu obeležitve martinovanja, ki se prične s kultur-
nim programom z blagoslovom vina v Bohačevem toplarju, in 
pa božični pohod k podružnici Sv. Urbana. Praznovanje oble-
tnic porok pa sodi v drugi del martinovanja, ki se običajno od-
vija na soboto po praznovanju godu sv. Martina.

15. septembra bo društvo skupaj z župnijo organiziralo pra-
znovanje župnijskega dneva. Terminsko sovpada s praznova-
njem občine Nazarje, zato bo dogodek uvrščen tudi v pro-
gram dogajanj ob občinskem prazniku.

Programa tokrat še ne razkrivamo, bo pa zagotovo zanimi-
vo, saj je moto tega dogodka predvsem, da medsebojno po-
vežemo vse nazarske zaselke ter  prebivalce znotraj posame-
znega zaselka.

Torej, drage občanke in občani, lepo povabljeni na samo-
stanski hrib tretjo nedeljo v septembru! 

Irena Vačovnik

Zanimiva razstava izdelkov sekcije klekjaric (foto: Marija Lebar)
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Planinsko društvo Nazarje – 20 let

Pozornost jubileju skozi celo leto
Planinsko društvo Nazarje je bilo ustanovljeno konec leta 

1999, torej bomo letos praznovali okroglo obletnico. V tem 
času se je društvo razvilo v čvrsto in odlično organizirano 
skupnost, ki šteje preko 500 članov. Konec leta 2018 je ime-
lo društvo 547 članov, od tega 72 otrok do 15. leta starosti. 

Osnovni namen planinskega društva je organizirano in var-
no obiskovanje gorskega sveta za člane in druge udeležen-
ce ter skrb za varstvo gorske narave. Vsak mesec izvedemo 

vsaj en organiziran planinski izlet v gorski svet. Za to dejav-
nost v planinskem društvu delujejo vodniški odsek, odsek za 
planinske poti (nekdaj smo ga imenovali markacijski odsek), 
odsek za varstvo gorske narave in seveda mladinski odsek, 
saj je skrb za podmladek v našem društvu zelo pomembna. 
Pomembno vlogo pri tem ima tudi naša planinska postojan-
ka, Dom planincev na Farbanci.

ŠIROK RAZPON DELOVANJA
Delovanje našega društva temelji na številnih prostovoljcih, 

ki društvu posvečajo mnoge ure svojega prostega časa, spre-

tnosti in veščin, energije in znanja, najsi bo za urejanje Far-
bance in njene okolice, planinskih poti in različnih dogodkov 
(akcij) društva. Zaradi raznovrstnih aktivnosti smo si pridobili 
veliko zaupanje in s tem podporo občine in drugih podporni-
kov, brez katerih bi ne bili tako uspešni, kot smo.

Poleg planinskih izletov in taborov v domačih in tujih go-
rah izvajamo celo kopico drugih aktivnosti; od kolesarskih 
izletov (Kolo prijateljstva), udeležujemo se planinskih orien-

tacijskih tekmovanj, kjer dosegamo kar 
lepe rezultate, sodelujemo z lokalnimi 
skupnostmi in društvi pri izvedbi različ-
nih rekreacijskih aktivnostih (prvomajski 
pohod na Čreto), skrbimo za izobraževa-
nje (planinski večeri) in širjenje planinske 
kulture (razstava ob mednarodnem dne-
vu gora). Veliko o nas in našem delu lah-
ko najdete na naši spletni strani.

OBELEŽEVANJE OBLETNICE
Z obeleževanjem obletnice smo začeli že 

marca, ko smo na občnem zboru gostili 
zanimivo razstavo Narava gorskega sveta 
– včeraj, danes, jutri. Ob izdatni podpo-
ri občine smo pripravili zbor odsekov Ko-

misije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, ki 
se ga je udeležilo kar 105 planincev iz vse Slovenije. Prikazali 
smo jim zanimivosti našega kraja in možnosti planinarjenja v 
dolini. S kar tremi projekti smo se pridružili akciji PZS »Slove-
nija planinari«, ki je namenjena širjenju planinske dejavno-
sti. Osrednja prireditev ob obletnici bo 15. novembra v domu 
kulture, pripravljamo zanimiv program. Vabljeni!

Naj končamo s planinskim pozdravom, ki se glasi: Varen ko-
rak na vseh vaših poteh!

Marijan Denša

Srečanje planincev v Nazarjah (foto: MD)

Turistično društvo Nazarje

Z roko v roki že več kot trideset let
Sejmo smeh,
ki se v ljudeh rajajoč razširja,
enoglasno v vseh stvareh,
čarobno dan pomirja.
Nezmotljivo osrečuje,
od znotraj boža,
pomlajuje.

Za mozaik celotne podobe našega društva, ki deluje že več 
kot trideset let, so najbolj zaslužni sedanji člani s svojo do-
brosrčnostjo ter dobro voljo. V zahvalo vsem pridnim čla-
nom smo se lani podali na strokovno ekskurzijo na Gorenjsko.

Z geslom »z roko v roki« in drug ob drugem potrjujemo, da 
s skupnimi močmi in dobro voljo zmoremo vse, kar si zada-
mo. Zavedamo se, da smo turizem ljudje, ki se moramo po- Z izleta po Gorenjski (fotdokumentacija društva)
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Krajevni odbor Združenja borcev za vrednote NOB

Krajevni odbor šteje skoraj sto članov
Naša organizacija šteje 91 (enaindevetdeset) članov in je 

prva za mozirsko, glede na število prebivalcev pa absolu-
tno prva v Zgornji Savinjski dolini. Z leti  se je zaradi smr-
ti zmanjšalo število starejših članov, v svoji sredini nimamo 
več nobenega živečega borca NOB. Z vstopi novih članov 

smo organizacijo kar precej pomladili.  Tudi mlajši zelo za-
vzeto skrbijo, da so naša spominska obeležja, deset jih je, 
dobro oskrbovana vse leto, pohodnike ali mimoidoče pa 
spominjajo in opominjajo na težke in usodne trenutke naše 
zgodovine. Bolj množično  enkrat letno obiščemo spomin-
ska obeležja Na Poljani (Menina), na domačem pokopališču 
(komemoracija za dan mrtvih) ter spomenik pri Gregorci v 
Rovtu pod Menino. 

Ob tem spomeniku sta se letos že tretje leto zapovrstjo od-
vijala slovesnost in družabno srečanje v počastitev dneva dr-
žavnosti. Kot soorganizator se je tokrat krajevni skupnosti pri-
družila tudi naša organizacija, zato smo k udeležbi pozvali ne 
le naše člane, temveč tudi člane sosednjih organizacij – Gor-
nji Grad, Nazarje, Bočna, Motnik, Ljubno in seveda vse naša 
krajane. Tako smo prireditev vsebinsko obogatili, opozorili 
med drugim tudi na to, da brez soborcev tistih, ki jim je po-
svečen ta spomenik, ne bi nikoli imeli svoje države in ne bi 
praznovali dneva državnosti. Upamo, da se bo ta prireditev 
prijela in postala tradicionalna.

V letošnjem letu se je zvrstilo že kar nekaj aktivnosti. Po letni 
konferenci v februarju in po udeležbi na občnih zborih sose-
dnjih organizacij smo obiskali proslavo ob dnevu upora proti 
okupatorju v Mozirju, pri čemer veljajo organizatorjem in iz-
vajalcem naše iskrene čestitke. V maju smo se udeležili Mra-
zekovega pohoda v Bočkih grabnih, junija pa smo sodelovali 
na že omenjeni proslavi pri Gregorci v Rovtu. Konec junija smo 
popotovali po Kočevskem, kjer smo si ogledali bunker Škrilj, 
Gotenico, Kočevsko Reko, nato pa smo se podali na grad Ko-
stel, od koder se ponuja prelep razgled po Kostelski dolini in 
v sotesko Kolpe. Julij je kot vedno rezerviran za Menino, kjer  
pohodniška sekcija najprej obišče naše spominsko obeležje 
na Poljani, nato se skupaj udeležimo slovesnosti pri planin-

skem domu. V avgustu smo se podali na Slapi v Rovtu. Pri tej 
slovesnosti na povabilo motniške borčevske organizacije so-
delujemo že vrsto let. Čaka nas še partizanska Čreta in sezo-
no bomo zaključili z novembrsko komemoracijo.

Na koncu  velja poudariti, da v kraju uspešno sodelujemo 
z vsemi organizacijami in društvi, z osnovno šolo in vrtcem, 
pri čemer ima veliko zaslug krajevno vodstvo, ki deluje zelo 
povezovalno.

Vida Cajner Rosenstein, 
predsednica KO ZB za vrednote NOB 

Šmartno ob Dreti

govarjati, vemo, da prijazna beseda ustvarja zaupanje, ne-
sebično razdajanje pa ustvarja ljubezen do soljudi in utrjuje 
lepe medsebojne odnose.

Otroci so naša prihodnost, zato z našimi pridnimi člani Tu-
rističnega društva Nazarje že tri desetletja organiziramo in 
pripravljamo prireditve in različne delavnice za otroke. Tako 
se lahko otroci zabavajo na pustovanju, miklavževanju, veli-
konočnih in predbožičnih ustvarjalnih delavnicah ter delav-
nicah Volčje noči, ki jih organiziramo v sodelovanju z Muze-
jem Vrbovec. Med poletnimi počitnicami se delavnice odvi-
jajo na različnih lokacijah v naši občini z različnimi dejavnost-
mi kot so igre z žogo, ples, rolanje, ustvarjalnice, raziskova-
nje, srečanje s taborniki, streljanje z lokom, zabavne igre, …

V mesecu juniju smo pripravili 27. prireditev Iz roda v rod 
in srečanje frajtonarjev od blizu in daleč. 

Prireditev Srednjeveška gostija na gradu Vrbovec je z zelo 
zanimivim programov privabila veliko obiskovalcev in otrok, 
za katere smo pripravili delavnice, kjer so izdelovali kro-
ne, mošnjičke, meče in ščite iz lesa in s tem pokazali svojo 
ustvarjalnost.

Zavedamo se, da samo povezovanje in sodelovanje z obči-
no, krajevnimi skupnostmi, društvi v kraju in naši lepi dolini 
lahko privabi še več turistov in našim občanom s tem ustvar-
ja zadovoljstvo.

Vanja Hofbauer, 
predsednica Turističnega društva Nazarje

Pri kostelskem gradu z izleta po Kočevskem 
(fotodokumentacija društva)

Člani ob spomeniku padlim borcem na Menini 
(fotodokumentacija društva)
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjsavinjsko-Zadrečke doline

Na veteranskem večeru gostili generalmajorja 
dr. Alojza Šteinerja

Veterani vojne za Slovenijo, povezani v območnem zdru-
ženju, ki pokriva celotno Zgornjo Savinjsko dolino, smo leto 
2019 začeli z občnim zborom v Lučah, na katerem smo spre-
jeli program aktivnosti, ki jih bomo izvedli letos. V tem pro-
gramu je tudi postavitev spominskega obeležja na mejnem 
prehodu Pavličevo sedlo, ki je bila planirana že lani, vendar 
smo soglasje s strani pristojnega ministrstva dobili prepozno.

Ostale načrtovane aktivnosti za leto 2018 so bile realizira-
ne, z izjemo prenove društvene pisarne v domu kulture Na-
zarje, ki je prestavljena za nedoločen čas, dokler občina kot 

lastnik ne izvede sanacije strehe objekta. Predsednik združe-
nja Maks Slatinšek je v poročilu za lansko leto posebej izpo-
stavil uspešno akcijo zbiranja solidarnostne pomoči za člana, 
ki sta v požarih utrpela veliko gmotno škodo. 

Aprila smo organizirali pohod v Borseko na lokacijo tajnega 
skladišča orožja v času osamosvajanja, maja pa je sledil ve-

teranski večer ob 19. obletnici upora proti oddaji orožja TO 
v Galeriji Nazarje, na katerem smo gostili predsednika Zve-
ze slovenskih častnikov generalmajorja dr. Alojza Šteinerja. 

Junija smo skupaj z mozirskim odborom Policijskega vete-
ranskega društva Sever za celjsko območje v Mozirju organi-
zirali državno tekmovanje v veteranskih športnih igrah, nato 
pa še proslavo ob dnevu državnosti na Ljubnem ob Savinji. 

Septembra nas čaka organizacija strelskega tekmovanja v 
Gornjem Gradu in že omenjena postavitev spominskega obe-
ležja na Pavličevem sedlu, oktobra ekskurzija na Gorenjsko in 
proslava ob dnevu suverenosti v Mozirju, letni program ak-
tivnosti pa bomo sklenili s proslavo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti v Gornjem Gradu.

Franci Kotnik

Gost veteranskega večera v Galeriji Nazarje je bil predsednik 
Zveze slovenskih častnikov generalmajor dr. Alojz Šteiner. 

(foto: Tatiana Golob)

Kulturno društvo Nazarje

Nazarski kulturniki pod novim vodstvom 
V Kulturnem društvu Nazarje deluje več sekcij, kot so me-

šani pevski zbor, mladinski pevski zbor OŠ Nazarje, galerijska 
dejavnost, kino sekcija ter glasbena skupina. Članstvo sesta-
vljamo večinoma pevci ter ostali predstavniki sekcij, tako da 
je trenutno število članov 38. Društvo, oziroma sekcije de-
lujemo na območju občine Nazarje, včasih pa se udeležimo 
tudi prireditev zunaj domače občine.

Člani KD Nazarje smo meseca aprila izvedli volilni občni zbor, 
kjer smo izvolili nove člane odbora in vodenja. Za predsedni-
ka sem bil izvoljen avtor tega članka in se bom trudil s po-
močjo članov upravnega odbora voditi kulturne zadeve na-
slednja štiri leta.

Dejavnosti in prireditve po sekcijah, ki smo jih izvedli v ob-
dobju september 2018 – junij 2019:

Kulturno društvo: 1 gledališka predstava

Utrinek z občnega zbora v Lučah (foto: Franci Kotnik)

Na petdesetem srečanju pevskih zborov v Šentvidu pri Stični



34 Vrbovške novice

DRUŠTVENI UTRIP, IZ DELA OBČINE

galerijska dejavnost: 4 razstave
kino sekcija:  2 kino 
   predstavi
MPZ OŠ Nazarje: 6 nastopov
MePZ KD Nazarje: 10 nastopov.
Pevci MePZ smo se junija odzvali po-

vabilu pobratene Občine Miren – Ko-
stanjevica in z njihovo vokalno skupino 
CHORUS 97 izvedli skupni koncert. Go-
stitelji so nam pripravili tudi oglede za-
nimivosti v njihovi občini ter pogostitev 
po koncertu.

Pevski zbor se vsako leto udeleži tudi 
srečanja pevskih zborov v Šentvidu pri 
Stični, kjer se zberejo zbori iz vse Slo-

venije in zamejstva. Letos je bilo to že 
50. srečanje, slavnostni govornik pa je 
bil predsednik Borut Pahor. Ob jubilej-
nem taboru smo udeleženci prejeli ju-
bilejno priznanje, naš zbor pa je prijel 
tudi srebrno priznanje za 20. udeležbo 
na taboru. Našemu zboru se že nekaj 
let pridruži tudi moški in ženski pevski 
zbor KD Bočna.

Besedilo in foto: Robert Hudolin,
predsednik KD Nazarje

Priznanje za 20. udeležbo na 
pevskem taboru v Šentvidu 
pri Stični

Sprejem novorojenčkov 
Na materinski dan, 25. marca, sta žu-

pan Občine Nazarje Matej Pečovnik in 
občinska uprava v sodelovanju z Osnov-
no šolo in Vrtcem Nazarje pripravila 
sprejem za družine z novorojenčki ge-
neracije 2018. Sprejem je potekal v avli 
osnovne šole, krajši kulturni program 
so pripravili vzgojitelji in otroci iz vrtca.

V občini Nazarje je bilo lansko leto gle-
de novih rojstev nadpovprečno. Rodilo 
se je 31 otrok, od tega 14 deklic in 17 deč-
kov. Družina z Brdega pa se je razveselila 
dvojčic. Sprejema se je udeležilo 25 dru-
žin in si po pozdravnih besedah ravnate-
ljice Vesne Lešnik pozorno ogledalo na-
stop vrtčevskih otrok, ki vedno razvedri-
jo vsakogar, še posebej pa svoje starše. 

Župan Matej Pečovnik je pozdravil 
družine, jim čestital in v imenu skupno-
sti zatrdil, da si bodo tako občina kot 
vsi ostali prizadevali za čim lepšo mla-
dost in pot v življenje teh najmlajših 

občanov. Družine z novorojenčki naj-
prej spoznajo patronažne sestre, v ime-
nu katerih je spregovorila Staša Rojten. 
Zahvalila se je za vedno prijazen spre-
jem in dejala, da so sestre vedno pri-
pravljene nuditi potrebno pomoč. Kako 
poteka dan v vrtcu, kamor se bo kma-
lu podala večina od tokratnih novoro-
jenčkov, je v duhovitih besedah pred-
stavil Robert Jarh. 

Občina vsaki družini nameni denarno 
pomoč, na sprejemu pa so dobili tudi 
simbolična darila. Župan je ob mate-
rinskem dnevu vsaki mami podaril na-
gelj, sledilo pa je še prijazno druženje 
vseh prisotnih.

Marija Lebar

Župan in občinska uprava Nazarje sta v sodelovanju z Osnovno šolo Nazarje 
pripravila sprejem za družine, ki so se jim v letu 2018 rodili otroci. 

(foto: Marija Lebar)

Župan je mamam voščil ob materiskme dnevu. (foto: Marija Lebar)
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Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti

Ljudske pevke KD Lipa
V ljudski pesmi je preprost, nepismen človek dajal duška 

svojemu veselju, šegavosti in razposajenosti, v pesem pa je 
odel tudi svojo žalost in gorje. Ob petju se je spominjal pri-
jetnih in hudih časov. Njeni začetki segajo globoko v prete-
klost, od današnjih generacij pa je odvisno, ali se bodo pesmi 
kljub vsej tehnologiji in napredku ohranjale tudi v prihodnosti. 

Ljudska pesem, ki se ne prepeva, začne izginjati. Da bi se to 
zgodilo s čim manj pesmimi, značilnimi za Zgornjo Savinjsko 
dolino, že več kot deset let skrbijo Ljudske pevke KD Lipa iz 
Šmartnega ob Dreti. 

Poleg tega, da so vpete v kulturno dogajanje domačega 
kraja, v katerem nastopijo prav na vsaki kulturni ali družab-
ni prireditvi, nastopajo tudi na različnih dogodkih in priredi-
tvah drugod po Sloveniji. Takšni nastopi so priložnost za dru-
ženje, spoznavanje, izmenjavo izkušenj, navezovanje novih 
znanstev med pevci in skupinami ter spodbuda za okolje, v 
katerem se prireditev odvija. 

Zelo veseli smo, da smo v letu 2018 uspeli realizirati načr-
tovano sodelovanje z literarnimi ustvarjalci Kulturnega dru-
štva Slap. S skupnimi močmi smo organizirali Veselo popol-
dne s pevci, godci in literati v mesecu septembru in tako pri-
pravili glasbeno-literarni dogodek, za katerega verjamemo, 
da bo postal tradicionalen. Njihovi člani pa so se članom KD 
Lipa predstavili tudi na občnem zboru v mesecu marcu 2019. 

Člani kulturnega društva se v poletnih mesecih že pripravlja-
mo na dva kulturna dogodka, ki se bosta odvila v okviru pra-

znovanja občinskega praznika Občine Nazarje. Prvo je sreča-
nje poustvarjalcev glasbenega izročila, ki delujejo na območju 
Zgornje Savinjske doline, »Pod to goro zeleno«, ki bo v nede-
ljo, 8. septembra 2019, ob 16. uri v župnijski cerkvi sv. Marti-
na. V nedeljo, 15. septembra 2019, ob 15. uri pa vas vljudno 
vabimo v dvorano domačega gasilskega doma na prireditev 
Veselo popoldne s pevci, godci in literati.

Veselimo se srečanja z vami, dragi bralci Vrbovških novic.
Predsednica KD Lipa Šmartno ob Dreti

Nataša Bele

Občni zbori društva so vedno dobro obiskani 
(foto: Marija Lebar)
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Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti

Širitev gasilskega doma je bila že nuja 
Gasilci Šmartnega ob Dreti so nedav-

no začeli adaptirati in širiti garažo svo-
jega gasilskega doma, ki je bila že pre-
cej tesna. To je prva faza v tem sklopu 
urejanja gasilskega doma, njen zaklju-
ček načrtujejo do konca letošnjega ok-
tobra, prihodnje leto pa nadaljevanje 
prenove doma. Poleg zahtevnega pro-
jekta pa v PGD Šmartno ob Dreti ne po-
zabljajo na stalno delo v operativi, na 
dejavnost z mladimi in starejšimi gene-
racijami v članstvu.  

Izvajalec gradbenih del je podjetje Vo-
deja d. o. o. iz Letuša. Poleg omenjene-
ga gradbenega podjetja bodo pri izved-
bi sodelovali še nekateri drugi podjetni-
ki. Predsednica društva Darja Acman je 
ob tem izpostavila: »Pri tem ne smemo 
pozabiti na naše člane in krajane, ki se 
zavedajo, kaj pomeni objekt za kraj in s 
svojim nesebičnim prostovoljnim delom 
radi priskočijo na pomoč.«

Po novem bo tloris garaže okoli 70 kva-
dratnih metrov. Da bodo objekt kar se 
da izkoristili, bodo nad garažo zgradili še 
dve etaži. V prvi bo prostor namenjen 
učilnici, druženju krajanov ali za potrebe 
društev, ki delujejo na območju Šmar-
tnega ob Dreti. Skupaj bodo tako prido-
bili okoli 200 kvadratnih metrov novih 
prostorov, a to so večletni načrti.

Nekaj sredstev za izvedbo projekta so 
zagotovili v društvu, velik del je prispe-
vala  Občina Nazarje. »Ostalo bomo po-
skusili pridobiti z nabirko med krajani in 
podjetniki po Zgornji Savinjski dolini,« 
je dodala Acmanova.

V društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 
1907 in šteje zavidljive 403 člane raz-
ličnih generacij, se veselijo nove pri-

dobitve. Prostori gasilskega doma, ki je 
bil med vojno požgan, so bili že večkrat 
prezidani. Dosedanja garaža je bila na-
rejena sredi 80. let prejšnjega stoletja.

Poveljnik Marko Gluk je pojasnil: »Prva 
faza bo predvidoma zaključena do kon-
ca oktobra. Do takrat želimo povsem 
opremiti garažo, da lahko avtocisterno 
pripeljemo nazaj v dom. Naslednje leto 
bo sledilo  dokončanje zgornjih prosto-

rov in oprema le teh. Domu bomo na-
deli novo fasado in ga energetsko pre-
novili.«

Seveda idej za adaptacije in izboljšave 
nikoli ne zmanjka. V prihodnosti predvi-
devajo še izboljšave v notranjosti gasil-
skega doma, vendar bodo želje usklaje-
vali z gmotnimi in organizacijskimi zmo-
žnostmi. 

Marija Lebar

Gasilski dom pred pričetkom širitve (fotodokumentacija PGD Šmartno ob Dreti)

S širitvijo bodo pridobili skoraj 200 m2 uporabnih površin. (foto: Marija Lebar)

Župan z gasilci podpisal pogodbo in aneks
V sredo, 17. januarja, so se v sejni sobi Občine Nazarje se-

stali župan Matej Pečovnik, predstavniki Gasilske zveze Zgor-
nje Savinjske doline, občinskega gasilskega poveljstva ter vseh 
treh prostovoljnih gasilskih društev – Nazarje, Gorica ob Dre-
ti in Šmartno ob Dreti. Ob tej priložnosti so podpisali noveli-
rano pogodbo o izvajanju gasilske javne službe in aneks k tej 
pogodbi, ki ureja financiranje te dejavnosti v Občini Nazarje 
za letošnje leto. V aneksu za leto 2019 so zapisane obvezno-
sti, med drugim sredstva gasilskim društvom za izvajanje nji-
hove redne dejavnosti.

Marija Lebar(foto: Benjamin Kanjir)
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