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PROGRAM PRAZNOVANJA OBČINSKEGA 
PRAZNIKA 2022

ČETRTEK, 8. 9. 2022
• 18.00 Grad Vrbovec
KONCERT VOKALNE SKUPINE VOX CORDE 
organizira Kulturno društvo Nazarje

PETEK, 9. 9. 2022
• 19.00 Jakijeva hiša - Galerija Nazarje
RAZSTAVA DEL NASTALIH NA PRVI LIKOVNI 
KOLONIJI »NAZARSKI LIKOVNI UTRIP« 
organizira Kulturno društvo Nazarje

SOBOTA, 10. 9. 2022
• 14.00 Prostor Društva tabornikov Rod Sotočje 
Nazarje
LOKOSTRELSKO TEKMOVANJE 
organizira Društvo tabornikov Rod Sotočje Nazarje

NEDELJA, 11. 9. 2022
• 10.00–14.00 Parkirišče pred gradom Vrbovec
BIO DAN 
organizira Muzej Vrbovec

• 15.00 Dvorana gasilskega doma Šmartno ob Dreti
KONCERT OB 15-LETNICI DELOVANJA 
LJUDSKIH PEVK KD LIPA
organizira Kulturno društvo Lipa 
Šmartno ob Dreti 

TOREK, 13. 9. 2022 
• 9.00 Športno igrišče Račnek
TURNIR V BALINANJU
organizira Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti

SREDA, 14. 9. 2022
• 17.30  Parkirišče pred Frančiškanskim samostanom
OTVORITEV PARKIRIŠČA
organizira Krajevna skupnost Nazarje in Kulturno 
društvo sv. Martina Marija Nazaret Nazarje
ČETRTEK, 15. 9. 2022
• 17.00 Osnovna šola Nazarje
OTVORITEV PRENOVLJENIH PROSTOROV VRTCA 
NA PODRUŽNIČNI ŠOLI ŠMARTNO OB DRETI
organizira Osnovna šola Nazarje, 
POŠ Šmartno ob Dreti

PETEK, 16. 9. 2022
• 10.00 Center za samostojno učenje Nazarje
BREZPLAČNA DELAVNICA – IZDELAVA 
ANTISTRESNIH ŽOG
organizira AZ Ljudska univerza Velenje

• 18.00 Dom kulture Nazarje 
PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
S SLOVESNO PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
organizira Občina Nazarje

SOBOTA, 17. 9. 2022
• 9.00–17.00 Muzej Vrbovec Nazarje
DAN ODPRTIH VRAT OB 21. OBLETNICI 
DELOVANJA MUZEJA VRBOVEC
organizira Muzej Vrbovec Nazarje

• 17.00 Muzej Vrbovec Nazarje
OTROŠKA TOMBOLA
organizira Muzej Vrbovec Nazarje

• 19.00 Skala gradu Vrbovec
POLETNI VEČER S SKUPINO SMOOTH BAND
organizirajo JSKD Mozirje, Turistično društvo 
Nazarje in Magnus

NEDELJA, 18. 9. 2022
• 10.00–14.00 Frančiškanski samostan Nazarje
ŽUPNIJSKI DAN Z IGRALCEM IN REŽISERJEM 
GREGORJEM ČUŠINOM
organizirata Župnija Nazarje in Kulturno društvo 
sv. Martina Marija Nazaret

Vljudno vabljeni!
Občina Nazarje v sodelovanju z organizatorji 

prireditev
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Vrbovške novice, 
letnik 11, številka 1, september 2022. 

Izdajatelj: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. 
Odgovorna urednica: Nastasja Kotnik. 
Uredniški odbor: Samo Begič, Helena Šosterič. 
Oblikovanje: Savinjske novice d.o.o., Šmihelska c. 2, Mozirje. 
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: Večerni pogled v dolino pri novi panoramski 
tabli na Čreti pri Završniku. (Foto: Nastasja Kotnik)
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 5 %.

Spoštovane bralke in bralci 
Vrbovških novic,

leto je okrog in zopet se srečamo na straneh občinskega ča-
sopisa. Letošnje leto mineva v malce bolj sproščenem vzduš-
ju, kot smo ga bili vajeni v prejšnjem letu, zaznamovanem z 
omejitvami druženja in nošenja mask. 

Delo občinske uprave tudi tokrat ni zaostajalo, veliko je bilo 
postorjenega na mnogih področjih. Da je temu res tako, se 
lahko prepričate med prebiranjem pogovora z županom Ma-
tejem Pečovnikom, pa tudi v izčrpnem poročilu o občinskih 
investicijah, ki ga je pripravil direktor občinske uprave Samo 
Begič. Župan je tokrat spregovoril o stanovanjskih vprašanjih, 
projektih na področju urejanje cestne infrastrukture, zadol-
ževanju občine in o pričakovanem pričetku gradnje prizidka 
k zdravstveni postaji.

Že nekaj časa se pri Domu kulture Nazarje, kjer je posta-
vljen zabojnik Testilko, pojavlja težava z nepravilnim odla-
ganjem smeti. Okrog zabojnika ljudje odvržejo marsikaj, od 
pločevink do vzmetnic, pa tudi biološke odpadke, kar kazi 
okolico kulturnega doma in nenazadnje tudi podobo kra-
ja. V upanju, da se takšno početje neha in kot poziv k bolj 
odgovornemu odnosu do okolja, v katerem živimo, obja-
vljamo prispevek o ločevanju odpadkov, ki se nanaša pred-
vsem na tekstil.

V društvih je tudi v minulem letu vladalo delovno vzduš-
je, kar je moč razbrati iz prispevkov v rubriki Društveni utrip. 
Pogrešamo javljanje iz športnih društev, ki jih je v občini Na-
zarje kar nekaj. 

V petek, 16. septembra, bodo najbolj hvale vredni občani 
na proslavi prejeli občinska in županova priznanja. Na slav-
nostno podelitev in seveda tudi na druge dogodke, ki so na-
vedeni v programu občinskega praznovanja, lepo vabljeni, da 
s svojo prisotnostjo še polepšate občinski praznik. 

Urednica
Nastasja Kotnik  
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»Na občini prejemamo številna 
vprašanja o možnostih nakupa 

ali najema stanovanj 
v Nazarjah«

Zanimivo in raznoliko vsebino nove iz-
daje Vrbovških novic tudi tokrat priče-
njamo s pogovorom z županom Mate-
jem Pečovnikom. Beseda je tekla o sta-
novanjskih vprašanjih v občini Nazarje 
pa tudi o urejanju cestne infrastruktu-
re in zadolževanjem občine. Župan je 
spregovoril tudi o načrtih za praznova-
nje občinskega praznika.

• V preteklih dveh letih je na dogaja-
nje po svetu pa tudi na lokalnem nivo-
ju zelo vplivala epidemija novega ko-
ronavirusa. Kako se posledice tega ču-
tijo v občini Nazarje?

Na začetku epidemije se je čutila zaskr-
bljenost, negotovost in strah. Ukrepi, ki 
jih je sprejemala vlada, so med drugim 
omejevali izvajanje različnih aktivnosti, 
kjer bi se lahko zbralo večje število ude-
ležencev. To so pri svojem delovanju naj-
bolj občutili osnovna in glasbena šola 
ter seveda društva. V obdobjih, ko so se 
razmere izboljšale in so se zaradi tega 
ukrepi omilili, so omejitve glede števila 
udeležencev še vedno odvračale organi-
zatorje, da bi se odločali za organizacijo 
prireditev. Če so se že odločili in organi-
zirali prireditev pa smo lahko opazili, da 
je bila udeležba manj številčna, ker so 
bili ljudje zadržani in so se zaradi boja-
zni okužbe in varovanja svojega zdravja 
izogibali prireditvam, kjer je bilo priso-
tnih večje število ljudi, kar je bilo pov-

sem razumljivo. Čeprav je virus v blaž-
ji obliki še precej razširjen v populaciji, 
opažamo, da se življenje počasi vrača v 
stare tirnice. Ljudje smo družabna bitja 
in smo druženja pogrešali. Ne glede na 
to pa lahko pričakujemo, da bodo do-
ločena društva, ki so v zadnjih dveh le-
tih zaradi ukrepov skoraj prenehala z ak-
tivnostmi, težko prišla na isto raven de-
lovanja kot pred epidemijo ali pa bodo 
potrebovali dlje časa, da se članstvo zo-
pet aktivno vključi v delovanje društev. 

Koronavirus na samo delovanje obči-
ne ni imel bistvenega vpliva. Na začetku 
epidemije smo imeli še več dela in ob-
veznosti, ki so nam jih narekovali vladni 
ukrepi. Občinska uprava je izvajala svoje 
delo nemoteno, dosegljivi smo bili skla-
dno z ukrepi, v večini primerov po tele-
fonu in elektronski pošti. Občinski svet 
se je sestajal skladno s planom sej in v 
tem obdobju sprejel nekaj novih odlo-
kov in ostalih aktov, za pripravo katerih 
smo imeli dovolj časa. Ker so razmere 
to dopuščale, smo izpeljali obe občin-
ski slavnostni seji, na katerih smo pode-
lili občinska priznanja zaslužnim obča-
nom. Je pa res, da je bilo zaradi omeji-
tev organiziranih manj prireditev ob ob-
činskem prazniku. Tudi investicije smo 
nemoteno izvajali. 

• Vsako leto je pestro tudi na podro-
čju urejanja cestne infrastrukture. Ka-
kšni so načrti za prihajajoče obdobje, 
kateri projekti so na vidiku?

Občina zadnjih nekaj let iz proračuna 
za občinsko cestno infrastrukturo name-
nja dobrih pol milijona evrov. Za letno 
in zimsko vzdrževanje občinskih cest je 
porabljena približno polovica finančnih 
sredstev, druga polovica pa za gradnjo 
novih ali za rekonstrukcijo že obstoječih 
občinskih cest. Za letošnje leto je zna-
čilno, da imajo izvajalci veliko dela, zato 
prejemamo manj ponudb, dodatna ve-
lika težava pa je, da smo se skupaj s iz-
vajalci soočili s pomanjkanjem določe-
nih gradbenih materialov, predvsem pa 

s precejšnjim zvišanjem cen le-teh. Ne 
glede na to smo za naše projekte preje-
li zadostno število ponudb, predvsem je 
pomembno to, da so bile najugodnejše 
ponudbe primerne za sprejem odloči-
tev za izvedbo projektov. Tako smo pred 
kratkim zaključili z obnovo odseka ob-
činske ceste v naselju Prihova v dolžini 
250 metrov ter obnovo odseka na cesti 
Šmartno - Lipa - Vransko, ki je bil poško-
dovan zaradi plazenja zemljišča. Dolžina 
obnovljene ceste, v katero je vključena 
tudi gradnja opornega zidu iz kamna, je 
170 metrov. V jesenskem obdobju pred-
videvamo izvedbo asfaltiranja ceste Pa-
pež - Štober v dolžini 110 metrov. Po-
membna investicija, ki smo jo izvajali v 
poletnih mesecih in jo tudi že zaključi-
li, je ureditev parkirišča pri samostanu. 
Mislim, da smo s tem projektom bistve-
no izboljšali izgled okolice pokopališča 
in samostana, seveda pa je zagotovljeno 
tudi bolj urejeno parkiranje vozil. V me-
secu septembru bomo pričeli še s ure-
ditvijo parkirišča pri večstanovanjskem 
objektu Zadrečka cesta 31. 

Potreb za obnovo cest je še kar nekaj. 
Naročili smo že projekt za obnovo ceste 
v Potoku, novelirati bo potrebno pro-
jekt obnove ceste Sp. Kraše - Vrtačnik, 
potrebno je preplastiti Lesarsko cesto. 
Zelo nujno bi bilo urediti območje več-
stanovanjskih objektov, kjer bo potreb-
no preučiti, če je dovolj parkirišč ter ob-
noviti dostope do objektov.

Na področju državnih cest imamo na 
Direkciji RS za infrastrukturo pet projek-
tov, ki so v različnih fazah. Veseli me, da 
je izbrani izvajalec pričel z gradnjo krož-
išča pri OŠ Nazarje. Predvidoma do kon-
ca leta bo zaradi gradbišča moten pro-
met po glavni cesti in tudi na občinskih 
cestah Dobletinska ulica in Pod Slatino. 
Kar se tiče obnove ceste Šmartno ob 
Dreti - Volog se moram zahvaliti vsem 
lastnikom zemljišč za res dobro sodelo-
vanje in njihovo pripravljenost za proda-
jo zemljišč. Direkcija še žal ni izvedla raz-
pisa za izvajalca, čeprav nam je bilo to 
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obljubljeno. Trudili se bomo, da bomo 
skupaj z direkcijo projekt obnove izve-
dli v naslednjem letu. 

Nekaj časa bo še potrebno počakati z 
obnovo ceste v Pustem Polju. Država je 
v preteklosti že odkupovala zemljišča na 
tem območju, zato nismo pričakovali za-
pletov. Projekt je pripravljen, ker pa sta 
v projektu upoštevani dve novi urejeni 
avtobusni postajališči ter pločnik, je po-
trebno odkupiti dodatna zemljišča. Ob 
seznanitvi lastnikov zemljišč ob cesti, 
da bomo za izvedbo projekta potrebo-
vali dodatna zemljišča, nekateri lastni-
ki niso izrazili strinjanja s prodajo svo-
jih zemljišč. Glede na to, da bi z obno-
vo ceste izboljšali urejenost, predvsem 
pa varnost v prometu, se bomo trudili, 
da dosežemo dogovor z lastniki zemljišč. 

Naslednji projekt je gradnja krožišča pri 
IOC Prihova. Večina zemljišč je zagotovlje-
nih, pogovori še potekajo z enim lastni-
kom, ki se s prodajo zemljišč strinja, želi 
pa si nemoten dostop do svojih zemljišč, 
ko bo krožišče zgrajeno. Zadnji projekt 
na državni cesti je ureditev cestnega od-
seka v Kokarjah, in sicer od domačije Go-
vek do avtobusnega postajališča (Odpad 
Panić). Omenjeni projekt je potrebno še 
recenzirati. V naslednjem letu bomo pri-
čeli s postopkom za ureditev levega zavi-
jalnega pasu pri Eurospinu.

• Kako je z zadolževanjem občine?
Občina trenutno ni zadolžena. Je pa 

res, da smo vse občine v obdobju od 
2016 do 2019 prejemale za investicije 
del finančnih sredstev, ki jih moramo v 
10 letih vrniti. V skladu z Zakonom o fi-
nanciranju občin občinam vsako leto 
pripadajo finančna sredstva za investi-
cije. Višino sredstev izračunajo na  Mi-
nistrstvu za finance. V omenjenem ob-
dobju smo občine prejele tako imeno-
vana »povratna« in »nepovratna« sred-
stva. Povratna sredstva moramo obči-
ne v desetih letih vrniti, za njih pa se 
ne obračunavajo obresti. Za občine je 
pomembno, da se prejeta sredstva ne 
upoštevajo pri kvoti za zadolževanje. Da 
pojasnim: v primeru, da se želi občina 
dolgoročno zadolžiti, potrebuje soglasje 
Ministrstva za finance. Pri izračunu, ko-
liko se lahko občina zadolži, ministrstvo 
teh sredstev (povratnih) ne upošteva.

Kot sem rekel na začetku, v tem trenut-
ku občina ni zadolžena, se bo pa mora-
la zadolžiti za izgradnjo prizidka k zdra-
vstvenemu domu.

• V lanskem letu je občina za investi-
cije v proračunu predvidela okrog 1,6 
milijona evrov, kako je s tem letos?

V letošnjem letu je v proračunu pred-
videnih 2,4 milijona evrov investicijskih 
odhodkov in dobrih 600 tisoč evrov in-
vesticijskih transferov, skupaj smo tako 
planirali porabo za investicije v višini do-
brih treh milijonov evrov.

Letošnje leto bo zaznamovano s tem, 
da ima večina izvajalcev veliko dela, zato 
smo prejemali manjše število ponudb, 
zelo velik problem je pomanjkanje ma-
terialov, še večji pa zelo visok dvig cen, 
kar je povzročilo, da smo bili primorani 
temeljito razmisliti, če bomo določeno 
investicijo v letošnjem letu tudi izvedli. 
Glede na trenutno situacijo in glede na 
izkušnje preteklih let predvidevam, da 
bomo v letošnjem letu za investicije po-
rabili okrog 1,8 milijona evrov.

Naj omenim najpomembnejše, ki smo 
jih že oziroma jih bomo v letošnjem letu 
še izvedli. Zaključen je skupni projekt 
občin Mozirje, Rečica ob Savinji in Na-
zarje, in sicer nadgradnja čistilne na-
prave v Lokah, ki vključuje tudi gradnjo 
gnilišča. Naročili smo že projektno do-
kumentacijo za gradnjo novega mostu 
čez Dreto pri Mlinarju, za obnovo ce-
ste v Potoku, za vila blok pri zdravstve-
nem domu, za obnovo kanalizacije na 
Lesarski cesti in za novo kanalizacijo na 
Prihovi na meji z Občino Rečica ob Sa-
vinji (Kote). Na področju gasilstva in ci-
vilne zaščite smo pomagali gasilskima 
društvoma Šmartno ob Dreti in Gorica 
ob Dreti pri njihovih investicijah, in si-
cer širitev ter obnova gasilskega doma 
v Šmartnem ob Dreti in obnova ogreva-
nja v gasilskem domu v Lačji vasi. Na-
ročili smo gasilsko in zaščitno opremo 
za vsa tri društva. Gasilci iz Nazarij in 
Šmartnega ob Dreti upajo, da bosta do 
konca leta prispela obe naročeni vozi-
li - šasija nove cisterne za PGD Nazar-
je in GVM (kombi) za PGD Šmartno ob 
Dreti. Občina je sodelovala v projektu 
zamenjave starih svetilk z LED svetilka-
mi. Zamenjali smo okrog 90 svetilk jav-
ne razsvetljave. Kar se tiče cestne infra-
strukture, sem projekte, ki jih bomo le-
tos izvedli, že navedel pri enem od prej-
šnjih vprašanj. 

Do začetka novega šolskega leta smo 
uspeli obnoviti prostore vrtca v Šmar-
tnem ob Dreti. V mesecu septembru 
bomo predvidoma preplastili športno 
igrišče v Nazarjah in ob njem zgradi-

li manjši kolopark. Za prihodnji razvoj 
občinskega središča bomo odkupili do-
brih 6.000 m2 zemljišča med kozolcem 
in stanovanjskim objektom Zadrečka 
cesta 9 in 11. 

• Še vedno ostaja ena izmed najbolj 
perečih tem v Zgornji Savinjski dolini 
prizidek v nazarski zdravstveni posta-
ji. Kakšno je trenutno stanje projekta?

Takoj po prejemu projekta za izvedbo 
(PZI) smo pričeli z aktivnostmi za pri-
pravo razpisa za izbor izvajalca. Razpis 
je bil objavljen na portalu javnih naro-
čil v mesecu juniju. Do roka (20. julija) 
smo v sistem eJN prejeli tri ponudbe. 
Postopek v tem trenutku še ni zaklju-
čen. Upam, da bomo pogodbo z naju-
godnejšim ponudnikom podpisali v me-
secu septembru, prav tako bomo v me-
secu septembru izbrali tudi nadzornika 
gradnje. Pričetek gradnje bomo določili 
z izbranim pogodbenim izvajalcem. Re-
alno bi se lahko gradnja pričela v mese-
cu oktobru. Če se bo vse odvijalo po na-
črtih, bi bila gradnja zaključena konec 
leta 2023 ali spomladi leta 2024.

• Kakšni so načrti v zvezi s stanovanj-
sko politiko v občini? Lani smo se po-
govarjali o projektu izgradnje vila blo-
ka in spremembah v OPPN Center, kako 
je s tem trenutno? 

Zadnjih nekaj let na občini prejema-
mo številna vprašanja o možnostih na-
kupa stanovanj v Nazarjah, kar nekaj pa 
je interesentov za najem stanovanj. Za-
nimanje je izraženo tako s strani naših 
občanov, kot tudi ljudi iz drugih krajev 
naše doline ter iz drugih okolij.

Ker se zavedam, da si marsikdo od ti-
stih, ki si želi urediti bivalne razmere, 
ne more privoščiti nakupa stanovanja, 
smo pričeli iskati potencialnega investi-
torja ali soinvestitorja za gradnjo naje-
mniških stanovanj. Trenutno smo v raz-
govorih z enim interesentom, s katerim 
smo uskladili velikost stanovanj in raz-
poreditev prostorov. Zaradi smiselnih 
sprememb, ki smo jih dorekli in niso v 
skladu z veljavnim prostorskim aktom 
OPPN Center, smo pričeli s postopkom 
lokacijske preveritve. Ker smo v pritli-
čju objekta predvideli prostor za dnevni 
center za starejše, s strani Direkcije za 
vode nismo prejeli njihovega soglasja, 
ker bo objekt zgrajen na območju majh-
ne poplavne ogroženosti. Zaradi tega bi 
morali pričeti s postopkom spremem-
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be prostorskega akta OPPN Center. Ker 
bi lahko postopek spremembe prostor-
skega akta trajal več let in zaradi nego-
tovosti, kakšne protipoplavne ukrepe 
bi morali izvesti pred začetkom gradnje 
objekta, smo se odločili, da bomo pro-
stor za dnevni center poskušali zagoto-
viti na drugi lokaciji. Zaradi te odločitve 
smo od Direkcije za vode prejeli pozi-
tivno soglasje na lokacijsko preveritev. 
Občina je že izvedla tudi postopek jav-
ne razgrnitve in javne obravnave Ela-
borata o lokacijski preveritvi. V mese-
cu oktobru sledi obravnava in sprejem 
na občinskem svetu. Pridobitev grad-
benega dovoljenja se predvideva spo-
mladi 2023. V vmesnem obdobju bodo 
potekali nadaljnji razgovori s potencial-
nim investitorjem.

Glede zagotovitve novih stanovanj je 
mogoče v naslednjih petih letih zagoto-
viti dva manjša večstanovanjska objek-
ta, v katerih bo skupaj 14 stanovanj. Za 
zagotovitev stanovanj na daljši rok pa je 
potrebno pričeti s postopkom priprave 
novega občinskega prostorskega načrta. 
Za nov prostorski akt bo potrebno ve-
liko število usklajevanj in soglasij, zato 
bo njegova priprava in sprejem trajala 

več let. Poleg tega mora občina zagoto-
viti primerna zemljišča za gradnjo, za kar 
že potekajo razgovori z lastnikoma. Pri-
čakovanja lastnikov so za občino spreje-
mljiva, tako da lahko pričakujemo, da bo 
občina do konca letošnjega leta pridobi-
la približno 6.000 m2 stavbnih zemljišč.

• Kakšne so možnosti za gradnjo in-
dividualnih stanovanjskih hiš? Ima Ob-
čina na razpolago še kaj gradbenih ze-
mljišč?

Občina je prodala vsa zemljišča Za sa-
mostanom in Bič, ki so namenjena za 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. 
Trenutno je možno graditi na posame-
znih zemljiščih, kjer je z veljavnim Ob-
činskim prostorskim načrtom to dopu-
ščeno. V Občinskem prostorskem načr-
tu sta predvidena dva nova območja, 
kjer bo mogoče graditi individualne sta-
novanjske hiše. Prvo območje je v Na-
zarjah, in sicer del zemljišča na obmo-
čju Pod Slatino, kjer bosta lastnika ze-
mljišča poskrbela za pripravo in sprejem 
OPPN-ja ter za komunalno ureditev ob-
močja. Drugo območje je prav tako ze-
mljišče v zasebni lasti, kjer pa je že spre-
jet OPPN. Na tem območju bo omogo-

čena gradnja štirih individualnih hiš. 
Na občini se že od sprejema Občinske-

ga prostorskega načrta v letu 2019 za-
vedamo, da bomo primorani pričeti s 
postopki za nov prostorski načrt, zato 
bomo predvidoma v mesecu septem-
bru letošnjega leta pričeli z zbiranjem 
pobud za spremembo namenske rabe 
zemljišč, ki bodo osnova v postopku 
priprave in sprejema novega občinske-
ga prostorskega akta.

• Kako bo potekal letošnji občinski 
praznik?

Upamo, da se razmere, povezane s ko-
ronavirusom, ne bodo bistveno poslab-
šale in nam onemogočile izvedbo pra-
znovanja. Dogajanja bodo raznolika, 
program praznovanja je objavljen v Vr-
bovških novicah. Na vse prireditve ob-
čane vljudno vabim, še posebej vablje-
ni na osrednjo občinsko slovesnost, na 
kateri bomo zaslužnim občanom podeli-
li občinska priznanja. Letošnja osrednja 
slovesnost bo 16. septembra. Ob tej pri-
ložnosti izrekam zahvalo vsem, ki poma-
gate pri razvoju občine ter čestitam ob 
našem prazniku.

Nastasja Kotnik
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Projekti - investicije Občine Nazarje v obdobju 
september 2021 – september 2022

ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI 
IN SANACIJA PLAZOV

Ureditev jarka zalednih voda v Dobletini, faza 1
Izvajalec del Pup Velenje d.o.o. je izvedel prvo fazo projek-

ta ureditve jarka na jugovzhodnem delu naselja Dobletina. 
Urejen je bil najbolj kritični odsek, katerega ureditev je bila 
prva prioriteta in je zajemala izlivni del jarka v Dreto. V sklo-
pu ureditve odseka se je izvedla rekonstrukcija od obstoje-
čega prepusta pod lokalno cesto LC 282051, ki vodi proti na-
selju Žlabor, uredil se je nov jarek in prepust z ureditvijo iz-
toka v reko Dreto. Na tem območju je bil v preteklosti s stra-
ni lastnika zemljišča ob Dreti izveden protipoplavni nasip, ki 
je zajezil vodo in onemogočal iztok jarka v Dreto. 

Prepust pod lokalno cesto in sama cesta na tem odseku bo-
sta predvidoma urejena v času izgradnje novega mostu preko 
Drete, za kar se pridobiva projektna dokumentacija. Na ob-
močju izvedenih del potekajo vodi komunalne infrastruktu-
re (telekomunikacijski in elektro vod), ki so bili ob izvedbi del 
poglobljeni. V sklopu izvedenih del se je na izlivu v Dreto ure-
dila povratna zapornica, ob lokalni cesti pa deloma cestna va-
rovalna ograja. Vrednost izvedenih del je znašala 46.500 EUR.

Sanacija plazu na LC 490113 Vransko – Lipa – Šmartno – 
plaz 1, po projektu št. GM-226/2019

Občina je bila uspešna s prijavo škodnega primera na pro-
gram odprave posledic naravnih nesreč Neurje junij in julij 
2019. Prvotno je bila planirana sanacija 90 tekočih metrov 
plazovitega dela ceste. Zaradi poslabšanja stanja plazu od leta 
2019 smo se z ministrstvom dogovorili za podaljšanje trase 
sanacije na cca 120 metrov. K temu razširjenem delu je ob-
čina dodala še svoja proračunska sredstva, tako da bo konč-
na dolžina saniranega dela ceste znašala 170 metrov. S tem 
bo saniran zaokrožen del poškodovane ceste. 

V tem delu bo cesta razširjena, pod cesto bo urejena kamen-
-beton zložba, urejeno bo odvodnjavanje meteorne vode, 
nova bo asfaltna prevleka ter varovalna ograja. Skupna vre-
dnost sanacije znaša dobrih 230.000 EUR, izvedbo sofinanci-
rata Ministrstvo za okolje in prostor iz naslova odprave posle-
dic naravnih nesreč in Občina Nazarje. Ker teren pod to ce-
sto plazi na več mestih, se bomo s sanacijskimi projekti pri-
javljali še naprej.

Sanacija 180 metrov leve brežine Drete v Dobletini
V avgustu 2022 je Direkcija RS za vode pričela s svojimi sred-

stvi za redno vzdrževanje vodotokov izvajati redna vzdrževal-
na dela brežin Savinje in Drete v Nazarjah, predvsem košnjo 
brežin. Po izvedbi teh del bo na vrsti sanacija levega dela bre-
žine Drete v kraju Dobletina v dolžini 180 metrov. V tem pro-
jektu sodeluje tudi občina. 

Žal ne bo možno povrniti v prvotno stanje vsega zemljišča, ki 
si ga je vzela reka Dreta tekom let. Vse bolj se poznajo posle-
dice vedno bolj intenzivnih neurij na eni strani in človekovega 

jemanja prostora vodi tekom poseljevanja obvodnih zemljišč 
in regulacij strug. Voda najde pot, da si vzame zemljišče nazaj 
na drugih mestih, zato je skoraj po celotni strugi Drete mo-
žno najti zajede, za katere si tako lastniki obvodnih zemljišč 
kot tudi občina prizadevajo, da bi se sanirale poškodbe ali 
vsaj preprečilo nadaljnje škodno delovanje voda v teh delih. 

Oporni zidu pri hiši Potok 5 
V letu 2021 je Občina Nazarje z namenskimi sredstvi prora-

čunske rezerve izvedla sanacijo plazu v Potoku za stanovanj-
sko hišo številka 5. Plaz se je sprožil na strmem bregu nad hišo 
in direktno ogrožal stanovalce večgeneracijske družine p. d. 
Čendelakovih. Z novo kamen beton zložbo in odvodom me-
teorne vode iz območja hriba nad hišo se je znatno povečala 
varnost oz. zmanjšala nevarnost novega plazenja tega hriba. 

Projektiranje dveh novih mostov na Dreti
Stari leseni mostovi z oporniki so lahko problematični zara-

di pogostega potrebnega vzdrževanja in tudi poškodb, ko se 
ob višjih vodostajih nabere vejevje in ostali material na opor-
nikih. Najbolj slaba sta most preko Drete v kraj Potok in t. i. 
Mlinarjev most na LC Žlabor-Dobletina. Poškodbe teh mo-
stov se s strani občinske komisije prijavljajo na program od-
prave posledic naravnih nesreč. 

Ker smo uspeli pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč po 
projektu projektanta Provog, se je za Mlinarjev most že od-
dala vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno 
enoto Mozirje. Pred tem smo sami že uredili izlivni del jar-
ka, ki se na območju mostu izliva v Dreto. Za most v Potoku 
vseh soglasij še ni, zato zaenkrat dela pri pridobivanju grad-
bene dokumentacije stojijo.

Manjše ureditve za preprečitev škodnega delovanja voda
Izvedene so bile, kot to redno vsako leto počnemo, še dru-

ge manjše ureditve za preprečitev škodnega delovanja voda. 

Mlinarjev most je v precej slabem stanju, zato je v načrtu 
obnova. (Foto: Nastasja Kotnik)
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V naseljih Volog, Šutna, Šmartno ob Dreti, Pusto Polje in še 
drugje, kjer so sodelovali lastniki z odvozom, pripravo del ter 
ustreznim soglasjem za poseg na svoja zemljišča, je občina 
pomagala s pokritjem stroškov mehanizacije za čiščenje jar-
kov za odvod meteorne vode na območjih kmetijskih zemljišč. 

CESTE, PLOČNIKI, JAVNE POVRŠINE 
IN JAVNA RAZSVETLJAVA

Izgradnja nove povezovalne ceste med državno 
cesto R3-697/5514 in Lesarsko cesto

V letu 2021 je izvajalec VOC Celje zaključil z izgradnjo nove 
povezovalne ceste v dolžini 140 metrov. Cesta je široka 5 me-
trov, po vsej dolžini je izveden pločnik v širini 1,5 metra, na 
novo je urejena večina javne gospodarske infrastrukture, kot 
so vodovod, toplovod in javna razsvetljava. Na novo so ob 
sofinanciranju občine in sodelovanju z Elektro Celje polože-
ne tudi cevi za potrebe nadgradnje elektro omrežja ter nove 
transformatorske postaje. 

Zgrajena cesta in ostala novo urejena gospodarska javna in-
frastruktura sta nujen pogoj za to, da se na tem mestu skla-
dno z veljavnim OPPN Center Nazarje lahko zgradijo prizidek 
k zdravstvenemu domu, nova večstanovanjska objekta »vila 
bloka«, nova parkirišča in ostale predvidene ureditve. V za-
četku leta 2022 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenja za 
cesto. Vrednost izvedenih del: cesta, pločnik (izvajalec VOC) 
105.600 EUR, toplovod 21.630 EUR, vodovod 46.745 EUR, 
elektro omrežje 22.250 EUR.

Ureditev javnih površin in cest v Kokarjah pri hiši Jaklc 
Občina Nazarje je pristopila k rekonstrukciji lokalne ceste 

LC 282022 v naselju Kokarje. Gre za odsek med križišči z JP 
782601 in JP 782242. Dolžina ceste, ki se je rekonstruirala, 
znaša 180 metrov, pri čemer se je v sklopu gradbenih del re-
konstruiralo še cca. 70 metrov priključnih cest. Na začetku tra-
se se je izvedla rekonstrukcija obstoječega križišča z JP782601, 
kjer je bil v preteklosti stanovanjski objekt, ki smo ga odstra-
nili in s tem omogočili izvedbo novega varnega križišča. 

Na tem mestu je predvidena ureditev centralnega krajevne-
ga parka, v letu 2021 se je ureditev končala na nivoju utrje-
nega nasutja parcele. V sklopu ureditve ceste je bila zgraje-

na meteorna kanalizacija, prav tako je bila urejena nova jav-
na razsvetljava in lokalni vodovod. Projektiranje parka pote-
ka v sodelovanju s krajevno skupnostjo Kokarje, da se v par-
ku ne pozabijo prikazati lokalne znamenitosti, kot je npr. tra-
dicija lončarstva. Vrednost izvedenih del je znašala dobrih 
80.000 EUR. 

Sanacija odseka javne ceste LC282131 BSH-Prihova-Rečica 
v dolžini cca 200 m in JP782431 Suhoveršnik-R1 225 

v dolžini cca 45 m
Občina Nazarje je izvedla sanacijo cest v območju naselja 

Prihova, odseki javne ceste LC282131 BSH-Prihova-Rečica v 
dolžini približno 200 m in JP782431 Suhoveršnik-R1 225 v 
dolžini približno 45 m. Odsek javne ceste je bil poškodovan, 
vidne so bile mrežaste razpoke, odvodnjavanje meteornih 
voda s streh objektov in javnih površin ni bilo urejeno. Re-
konstrukcija ceste je obsegala ureditev bankin, sanacijo uni-
čenega oz. dotrajanega in poškodovanega vozišča, zamenja-
vo podlage (posteljice), ureditev odvodnjavanja (mulda, pre-
pusti, drenaže, meteorni kanal), pripravo za asfaltiranje in as-
faltiranje. Kot je že običajno, se pri tovrstnih sanacijah izve-
de tudi ureditev vodovodnega omrežja, da se izognemo mo-
rebitnim naknadnim nujnim posegom v to gospodarsko jav-
no infrastrukturo. 

Izgradnja parkirišča za obiskovalce samostana 
in obstoječega pokopališča

Izvedba del tega prej neurejenega dela Nazarij je bila nuj-
na in smotrna tudi zaradi ureditve meteorne kanalizacije za 
območje parkirišča ob frančiškanskem samostanu v Nazar-
jah, saj se je na tem območju v preteklosti že zgodil plaz oz. 
zdrs zemljine s samostanskega hriba proti Dreti. Pri izgradnji 

parkirišča je bilo potrebno rekonstruirati obstoječo lokalno 
cesto LK 282111 (Samostanska pot) in na obstoječem maka-
damskem platoju izvesti novogradnjo parkirnega platoja za 
osebna vozila. 

Obstoječa lokalna cesta LK 282111 je razširjena na širino voz-
išča 4,00 m. Na novozgrajenem parkirnem platoju ob rekon-
struiranem odseku lokalne ceste je zgrajen nov parkirni pla-
to s skupno 30 parkirnimi mesti za osebna vozila. Odvodnja-

Novo parkirišče na samostanskem hribu bo svojemu namenu 
predano med praznovanjem občinskega praznika. 

(Foto: Nastasja Kotnik)

Nova cesta v središču Nazarij povezuje Lesarsko in 
Zadrečko cesto. (Foto: Nastasja Kotnik)
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vanje – kanalizacija padavinskih odpadnih vod iz območja je 
priključena na novo ponikovalno polje padavinskih odpadnih 
vod, ki je locirano skrajno južno ob dovozu na parkirni plato.

Parkirišča so urejena iz travnato betonskih plošč, da je za-
gotovljeno čim boljše sprotno ponikovanje meteornih voda, 
kar je primerljivo s prejšnjo makadamsko ureditvijo. Ceste 
do parkirišč so v asfaltni izvedbi. V novih sredinskih otokih 
ob parkirišču bodo nameščene tri nove luči javne razsvetlja-
ve na sončno energijo. V teh otokih in ob parkirišču bo ure-
jena tudi zasaditev grmovnic. 

Na novo je urejen ekološki otok, saj so potrebe po odla-
ganju bioloških in drugih odpadkov ob pokopališču precej 
velike. Naknadno se je občina odločila urediti tudi manj-
še parkirišče nasproti vhoda v cerkev, kjer bo poleg prido-
bitve dodatnih parkirnih mest bolje poskrbljeno za pešce. 
Izvedba vseh teh del v vrednosti cca 120.000 EUR poteka 
v največji možni meri usklajeno s potrebami in pričakova-
nji samostana.

Rekonstrukcija Javne poti JP 782043 Papež - Štober
Pred nekaj leti je občina v makadamu uredila traso nove jav-

ne poti pri odpadu oz. Rdeči armadi v Kokarjah ter se z lastni-
ki dogovorila za brezplačen prenos nastajajoče ceste v last 
občine. Obstoječa cesta je tako pred letošnjo preplastitvijo 
bila trasno in niveletno v dokaj dobrem stanju, dotrajan pa 
je bil zgornji ustroj – obstoječe makadamsko vozišče te ceste. 

Projekt ureditve javne poti vključuje sanacijo in preplasti-
tev v dolžini cca 110 m, s širino vozišča 3,00 m in vzporedno 
asfaltno muldo s širino 0,50 m. Utrditev vozišča javne poti 
bo izvedena z enoslojnim asfaltom. Iz obstoječe javne poti 
bodo izvedeni dovozi do posameznih dvorišč ob objektih, ki 
so bili ob izvedbi rekonstrukcije javne poti delno rekonstrui-
rani. V novo meteorno kanalizacijo bo možno priključiti oči-
ščeno vodo iz malih komunalnih čistilnih naprav posame-
znih objektov. 

Ureditev parkirišča pred blokom Zadrečka cesta 31
Občina Nazarje je pridobila projekt za rekonstrukcijo obsto-

ječega parkirišča pred objektom Zadrečka cesta 31 (starej-
ši bloki). Parkirišče je priključeno na obstoječo dovozno ce-
sto objekta. Obstoječe parkirišče je bilo premajhno, v nepri-
mernem stanju in v makadamski obliki. Predvidena je sana-
cija obstoječega parkirišča in njegova razširitev. Po izdelanem 
projektu je predvideno parkirišče s 14 pravokotnimi parkirni-
mi mesti dimenzije 5 x 2,5 m in platojem dimenzije 10 m in 
širine 4 m, ki ga uporabljajo gasilska vozila za črpanje vode 
iz obstoječega hidranta. Parkirišče bo urejeno s travnato be-
tonskimi ploščami. Ob izvedbi parkirišča bo obnovljena ce-
lotna asfaltna površina dovozne ceste do objekta. Vrednost 
del, ki bodo po terminskem planu zaključena oktobra 2022, 
znaša dobrih 40.000 EUR.

Ostale manjše ureditve cest in javnih površin 
v občini Nazarje 

S prenovljenimi elementi smo postavili nov eko otok pred 
blokom na Zadrečki cesti 19. Uredili smo dostop do mrliške 
vežice v Nazarjah, sedaj je prilagojen za potrebe gibalno ovi-
ranih oseb. Uredili smo dostop do Bohačevega kozolca, kjer 
je v pritličju urejen prostor tržnice. Sedaj je dostop brez ar-

hitektonskih ovir in s tem omogočen tudi gibalno oviranim 
osebam. Lažji je tudi dostop z otroškimi vozički in za potre-
be oskrbe tržnice.

Na novo smo nasuli in utrdili pešpot od mostu preko Savi-
nje do IOC Prihova. Ob lokalni cesti Šmartno-Brdo smo po-
skusno uredili zaščito bankin s položitvijo travnato betonskih 
plošč. Ob tem smo poskrbeli za ustrezen odvod meteorne 
vode. Ob LC Spodnje Kraše-Brdo smo uredili odvod meteor-
ne vode z vkopom drenažnih cevi.

Izvedli smo sanacijo JP Pusto Polje-Škotnik z izvedbo nove-
ga prepusta za preprečitev škodnega delovanja voda. Zame-
njali smo ograjo na mostu preko Drete v Spodnjih Krašah v 
vrednosti 4.800 EUR. Namestili smo nove cestne varovalne 

ograje v Kokarjah in ob javni poti Prihova-Kote. Uredili smo 
izogibališče ob JP 782361 v Šmartnem ob Dreti ter številne 
druge manjše ureditve cest in javnih površin.

Javna razsvetljava
V večini primerov pri obnovi cest pripravimo tudi stojna me-

sta za javno razsvetljavo. V primeru, da nam sredstva v pro-
računu to omogočajo, jo tudi namestimo. Pri predstavitvah 
izvedbe cest so navedene lokacije, kje vse smo postavili še 
novo razsvetljavo. 

Most preko Drete v Spodnjih Krašah ima novo ograjo. 
(Foto: Nastasja Kotnik)

Dostop do mrliške vežice v Nazarjah je zdaj prilagojen za 
potrebe gibalno oviranih oseb. (Foto: Nastasja Kotnik)
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Ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije
Po večletnih prizadevanjih smo lahko postavili na »vhodu v 

Zadrečko dolino« dve veliki označevalni turistični tabli z na-
pisom Zadrečka dolina, na kateri sta dve znamenitosti kra-
ja Nazarje.

Občina je v letu 2018 na osnovi izdelanega elaborata izpe-
ljala aktivnosti za postavitev obvestilne signalizacije. Vsako 
leto različni interesenti na občino posredujejo dodatne pre-
dloge za namestitev vertikalne obvestilne signalizacije, tako 
je bilo tudi v letu 2021, ko smo nadalje urejali postavitev te 
signalizacije. 

Zelo lepo so bile sprejete enotne označevalne table javnih 
objektov, podjetij in drugih subjektov v občini Nazarje. Pri po-
stavitvi teh tabel večina stroškov bremeni proračun občine, 
le za posamezne lamele z nazivi podjetij poravnajo račun za-
interesirani podjetniki. Interes za nadaljnje označitve še ob-
staja, občina zbira potrebe in vsake toliko časa naroči dopol-
nitev dokumentacije in potem nove označevalne table po is-
tih pogojih kot do sedaj.

Označitev občinskih in državnih kolesarskih poti 
v občini Nazarje

Po pridobitvi ustreznih elaboratov in vseh soglasij so se pre-
ko vzdrževalca državnih cest VOC Celje namestile table za 
označitev občinskih in državnih kolesarskih poti. Skupna vre-
dnost izvedenih del je znašala cca 7500 EUR.

PODROČJE KANALIZACIJE IN VODOVODA

Izgradnja in obnova vodovoda, AB razdelilni jašek–
Škotnik–Cajner v Pustem Polju

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvedlo obno-
vo in izgradnjo vodovoda v Pustem Polju, od novega AB ja-
ška mimo stanovanjskega objekta Pečnik do stanovanjskega 
objekta Škotnik ter odcep do Cajnerja. Obnova vodovoda se 
je izvedla zaradi stalnih težav občanov, ki so jih imeli zaradi 
slabega tlaka vode in pogostih okvar. Težave na omrežju so 
bile zaradi starih in dotrajanih cevi. 

Novo omrežje je bilo zgrajeno v skupni dolžini 1.230 metrov. 
V sklopu obnove in izgradnje vodovoda so se obnovili tudi vsi 
vodovodni priključki s prestavitvijo vodomerov iz notranjosti 
objektov v zunanje vodomerne termo jaške. Obstoječi stari 

AC vodi so se blindirali in izločili iz omrežja. Vrednost del za 
omenjeni projekt je znašala cca 20.000 EUR.

Obnova vodovoda v sklopu rekonstrukcije ceste 
v Kokarjah, odcep Flere–Polčnik–Riga

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo JP 
Komunala Mozirje je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za 
izvedbo del »Dobava in montaža materiala za obnovo AC vo-
dovoda v sklopu rekonstrukcije ceste v Kokarjah, odcep Flere-
-Polčnik-Riga«. Vrednost izvedenih del je znašala 24.500 EUR.

Obnova vodovoda v sklopu sanacije odseka javne ceste 
LC282131 BSH–Prihova–Rečica

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo JP 
Komunala Mozirje je v sklopu sanacije ceste izvedel še za-
menjavo potrebnih vodov vodovoda v višini cca 5.500 EUR.

Vodovod v centru Nazarij
JP Komunala d.o.o. Mozirje je v sklopu izgradnje nove po-

vezovalne ceste izvedlo dobavo in montažo materiala za 
obnovo in izgradnjo vodovoda v Nazarjah, od navezave pri 
Mercatorju mimo stanovanjske hiše Planovšek po pločni-
ku nove povezovalne ceste med Zadrečko in Lesarsko ce-
sto ter ob robu Lesarske ceste in Cvetlične ulice do naveza-
ve na obstoječi AC vod pri hiši Burger. Poleg omenjene gra-
dnje vodovoda so se obnovili obstoječi vodovodni priključ-
ki. Na omenjeni trasi je bila izvedena tudi postavitev dveh 
nadzemnih hidrantov. 

Ker je potrebno v letu 2022 izvesti še podboj in novi vod 
povezati z jaškom in direktno navezavo na magistralni vo-
dovod Letošč, se bo PID izdelal naknadno, ko bo investicija 
zaključena. Takrat bo znana skupna vrednost del. Obstoje-
či stari AC vodi so se delno že blindirali in izločili iz omrež-
ja, ostali del pa se bo izločil takoj, ko se bo izvedla poveza-
va na omenjeni jašek in obnovil zadnji vodovodni priklju-
ček na tem območju.

JAVNI OBJEKTI 

Prizidek vrtca Nazarje na osnovi osmih povezanih bivalnih 
kontejnerjev ob obstoječem vrtcu

V prizidku vrtca je prostor za dve skupini predšolskih otrok. 
(Foto: Nastasja Kotnik)

Nove table označujejo kolesarske poti. 
(Foto: Nastasja Kotnik)
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Maja 2021 je Javni zavod Osnovna šola Nazarje obvestil usta-
novitelja, Občino Nazarje, da število vpisanih otrok v novem 
šolskem letu 2021/2022 presega razpoložljive kapacitete za 
skupaj 14 otrok. Imeli smo dve opciji. Ali »višek otrok« zavr-
nemo ali pa jim zagotovimo nove prostore. Potrebovala se je 
ena dodatna igralnica z vsemi po današnjih predpisih potreb-
nimi spremljevalnimi prostori, kot so sanitarije, pokrita tera-
sa ipd. Po dogovoru z OŠ Nazarje smo se odločili, da uredimo 
prizidek k vrtcu na način, da zagotovimo dve dodatni igralnici. 

Novo celoto prizidka tako sestavlja garderoba, kopalnica in 
dve igralnici, pred temi prostori pa je dvignjen in pokrit le-
seni podest oz. terasa. Sestavljenih je bilo osem prilagojenih 
bivalnih kontejnerjev. Objekt je postavljen na novo AB plava-
jočo temeljno ploščo, skozi katero so napeljani nov vodovod, 
električna napeljava z razsvetljavo ter kanalizacija. 

Ogrevanje je izvedeno preko na dotik zaščitenih radiatorjev, 
hlajenje s klasičnimi klimatskimi napravami. V objekt, ki je zra-
stel v izjemno kratkem času, so se namestili otroci že v star-
tu šolskega leta 2021/2022. Celotna vrednost del vseh izva-
jalcev je znašala cca 150.000 EUR. Ureditev plošče je izvedlo 
podjetje Remont, dobavo kontejnerjev Conductor, pri vseh 
obrtniških delih pa so sodelovali številni lokalni izvajalci del.

Delna obnova prostorov VVZ - otroškega vrtca 
Šmartno ob Dreti

V času poletnih počitnic je na razpisu izbrani izvajalec del 
Remont pričel z izvedbo del »Delna obnova prostorov VVZ - 
otroškega vrtca Šmartno ob Dreti«. Do začetka novega šol-
skega leta v septembru 2022 so bila izvedena dela na elektro 
in strojnih inštalacijah, zidarska, keramičarska in druga grad-
beno obrtniška dela za preureditev otroških sanitarij, sanita-
rij za zaposlene, garderobe ter delno igralnice. Skupna vre-
dnost izvedenih del je znašala cca 66.000 EUR. Z izvedbo del 
se zaključujejo več let trajajoča dela na objektu podružni-
ce OŠ Šmartno ob Dreti, kjer imajo sedaj otroci in zaposleni 
ustrezne bivalno-delovne pogoje. 

SKUPNI PROJEKTI - INVESTICIJE 
ZGORNJESAVINJSKIH OBČIN

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Konec leta 2019 je izbrani projektant pripravil projektno 

dokumentacijo za gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu 
in ureditev okolice zdravstvenega doma. Izdaja gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo prizidka je bila vezana na pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za novo povezovalno cesto med 
Zadrečko cesto in Lesarsko cesto. Iz omenjene povezovalne 
ceste naj bi se izvedel nov cestni priključek do zdravstvene-
ga doma, zato smo vse aktivnosti usmerili v pridobitev grad-
benega dovoljenja za omenjeno cesto in ga v letu 2020 pri-
dobili, v letu 2021 pa je sledila izvedba nove ceste s pripada-
jočo infrastrukturo. 

Gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka smo pridobili fe-
bruarja 2021. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je sledi-
la priprava izvedbene projektne dokumentacije PZI, ki je bila 
gotova marca 2022. Po pridobitvi PZI je sledil razpis za izva-
jalca del. Razpis se je v avgustu oz. septembru 2022 zaključil, 
prijavili so se trije ponudniki. Najbolj ugodna je bila ponud-
ba izvajalca Remont d.d. Celje v vrednosti 5,6 milijona EUR. 

Občina se je v začetku leta 2022 prijavila na razpis za sofi-
nanciranje izgradnje prizidka k zdravstvenemu domu. Prijava 
je bila uspešna, tako da izvedbo gradnje sofinancira RS Mini-
strstvo za zdravje v sklopu razpisa za sofinanciranje investicij 
na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS. 

Vrednost sofinanciranja znaša cca 950.000 EUR. Znesek so-
financiranja je izračunan na podlagi koeficienta razvitosti po-
samezne občine po veljavni uredbi, ki ureja metodologijo za 
določitev razvitosti občin in je prikazan v preglednicah pri sa-
mih izračunih. Sofinanciranje investicije je odvisno tudi od 
neto notranjih površin (m²) predvidene novogradnje in ob 
upoštevanju navedenih omejitvenih kriterijev:

- absolutni znesek sofinanciranja investicij na primarni rav-
ni zdravstvenega varstva na podlagi ZZSISZ je vezan na števi-
lo prebivalcev posamezne občine in znaša 80 EUR/prebival-
ca (nanaša se na celotno obdobje 2021-2031);

- upravičen strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških 
in inštalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstve-
nih programov je 1.400 EUR/m² za opremo pa 200 EUR/m².

Razliko potrebnih sredstev za izvedbo investicije si bodo skla-
dno s sprejeto investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP) delile 
iz lastnih sredstev občine Nazarje, Mozirje, Ljubno, Rečica ob 
Savinji, Gornji Grad, Luče in Solčava. Osnova delitve je ključ, 
ki so ga občine potrdile v dogovoru o sofinanciranju izgradnje 
prizidka Zdravstvenega doma Nazarje. Končni rezultat je ta-
kšen, da približno 40 % investicije financira Občina Nazarje, 
preostali del pa druge zgornjesavinjske občine in ministrstvo. 
Gradnja se bo predvidoma pričela jeseni 2022 in bo končana 
do pomladi 2024. Nato sledi razpis za najugodnejšega ponu-
dnika opreme. Novi prostori bodo na razpolago predvidoma 
v mesecu septembru 2024.

Vodovod Letošč
Ponovno se pospešeno in v določenih novih terminskih ro-

kih nadaljuje delo na projektu obnove vodovoda Letošč. V ta 
namen sta imenovana projektni svet in projektna skupina, ki 
poleg predstavnikov sodelujočih občin Mozirje, Nazarje, Re-
čica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad vključujeta še poslovo-
dni kader v Javnem podjetju Komunala Mozirje. Izdelana in s 
strani projektnega sveta je bila potrjena projektna dokumen-
tacija IDZ številka 733-VO/2021, ki jo je pripravilo Komunal-
no podjetje Velenje d.o.o.

Ker se bo poraba vode z novo urejenim vodovodom spre-
menila, so na JP Komunala Mozirje pripravili predlog novega 
ključa financiranja izdelave projektne dokumentacije za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za projekt vodovod Letošč, 
ki so ga občine potrdile. Ključ je veljaven do konca obdobja 
projektiranja in znaša: Občina Mozirje 35,12 %, Občina Na-
zarje 24,85 %, Občina Rečica ob Savinji 21,17 %, Občina Ljub-
no 18,60 % in Občina Gornji Grad 0,25 %.

Trenutno je na portalu javnih naročil objavljen razpis za iz-
bor projektanta. Ocenjena vrednost projektiranja vodarne in 
ostalih potrebnih objektov in cca 50 kilometrov vodovodnih 
vodov znaša dobrih 300.000 EUR. Po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja bo potrebno pridobiti zemljišča (t. i. stavbna oz. 
pravica graditi) in zagotoviti sofinancerska sredstva za izved-
bo tega ključnega projekta za naši dolini. Trenutna zadovo-
ljiva oskrba s pitno vodo je namreč v veliki meri posledica iz-
datnosti vira Letošč.
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Centralna čistilna naprava Loke, Mozirje
Za izvedbo skupnega projekta obnove centralne čistilne na-

prave (CČN) Loke pri Mozirju so občine investitorke Mozirje, 
Nazarje in Rečica ob Savinji sklenile dogovor o medsebojnih 
odnosih pri izvedbi projekta izgradnje CČN Mozirje. Gradnja 
1. faze je bila zaključena v letu 2018. V letu 2019 smo se na-
vedene tri občine prijavile na razpis za pridobitev kohezij-
skih sredstev za drugo fazo, to je nadgradnja čistilne napra-
ve z izgradnjo gnilišča. 

V celotnem letu 2020 se je dopolnjevala dokumentacija 
za sofinanciranje projekta iz sredstev finančne perspektive 
2014-2020. Konec leta 2021 smo prejeli obvestilo, da je pro-
jekt umeščen v sofinanciranje iz EU in SLO sredstev. Podjetje 
Esotech je bilo izbrano za izvedbo nadgradnje čistilne napra-
ve in izgradnjo gnilišča. Skupna vrednost investicije je znaša-
la dober milijon EUR.

PROJEKTI PREKO LAS ZGORNJE SAVINJSKE 
IN ŠALEŠKE DOLINE 

Izgradnja koloparka Nazarje; tlačni poligon (Kolopark) 
in

Preplastitev igrišča za mali nogomet Nazarje; projekt 
»Za aktivnejši jutri«

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je decembra 2021 
potrdil spremembo strategije lokalnega razvoja, znotraj ka-
tere so predvideli pripravo skupne operacije preko neposre-
dne potrditve. Gre za sofinanciranje iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja. Skupen znesek sofinanciranja 
operacije je 71.068,00 EUR, kar pomeni 7.896,44 EUR/obči-
no. Predvideli so ukrep iz SLR Razvoj programov in infrastruk-
ture za rekreacijo, turizem in prosti čas. 

Občina Nazarje je predvidela prijavo izgradnje koloparka, za 
katerega smo v letu 2021 pridobili gradbeno dovoljenje. Z is-
tim projektom smo se v začetku leta 2022 prijavili tudi na raz-
pis Fundacije za šport. Občina je na razpisu uspela in si zago-
tovila sofinancerska sredstva v višini 6.404,00 EUR, kar je cca 
18 % od predvidenih 35.000 EUR, kolikor je vredna celotna 
investicija. Pogodbeni partner Aliansa ASE d.o.o., ki je izku-
šeni postavljavec tlačnih poligonov po Sloveniji in širše, je iz-

vedbo pripravljalnih del zaupal lokalnemu izvajalcu del. Kolo-
park bo postavljen za obstoječim igriščem za mali nogomet. 

Z izgradnjo koloparka sovpada tudi preplastitev igrišča za 
mali nogomet in odbojko na športnem igrišču v Nazarjah. Ob-
čina je izvedbo teh dela prijavila preko razpisa prijavitelja LAS 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Skupen projekt se imenu-
je »Za aktivnejši jutri«. Najugodnejši ponudnik je bil Remont 
NG, ki bo preplastitve igrišč izvedel v letu 2022 v skupni vre-
dnosti 25.600 EUR. Sofinanciranje izvedbe projekta je pred-
videno v višini 7.896 EUR. Projekt »Za aktivnejši jutri« se iz-
vaja preko Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih 
naseljih Zgornje Savinjske doline

V letu 2021 smo pričeli z aktivnostmi na projektu »Zame-
njava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v 
občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozir-
je, Nazarje, Šoštanj«. Projekt z nazivom »Mi smo SVETloba« 
je bil v naši občini izveden spomladi 2022. V sklopu izved-
be projekta se je v naši občini zamenjala večina svetilk, ki še 
niso bile skladne z uredbo o preprečevanju svetlobnega one-
snaževanja. Poleg omenjenega je bil namen projekta tudi za-
menjava starih energetsko bolj potratnih svetilk z LED svetil-
kami. V občini Nazarje je bilo zamenjano skupaj 90 svetilk.

Samo Begič

Izgradnja koloparka pri športnem igrišču se bliža koncu. 
(Foto: Nastasja Kotnik)

Zbiranje vlog zaradi posledic 
suše v letu 2022

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-
nje je izdala Sklep št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 
08. 2022, s katerim je določilo, da se prične ocenjeva-
nje škode zaradi posledic suše v letu 2022.
Oškodovance, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proi-
zvodnji zaradi suše v letu 2022, vabimo k oddaji vlog. Iz-
polnjene vloge zbiramo od 8. septembra 2022 do vključ-
no 19. septembra 2022.
Pozivamo vas,  da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, 
ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oško-
dovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. 
imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na da-
tum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne 
pomoči. Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti 
večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in 
kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlo-
gi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodar-
stev, če vloga ni bila oddana.
Izpolnjene vloge na obrazcu št. 2, ki je na voljo na spletni 
strani občine in v tajništvu Občine Nazarje, je potrebno 
oddati na Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, s 
priporočeno pošiljko ali osebno ali na elektronski naslov 
obcina@nazarje.si do vključno 19. 9. 2022.
K izpolnjeni vlogi na obrazcu št. 2 priložite kopijo obraz-
ca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih 
gospodarstev in fotografije o škodi.
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Občinska priznanja in nagrade 
v letu 2022

Zlati grb Občine Nazarje
ANA ŠKOTNIK, PUSTO POLJE

Ana Škotnik je bila rojena 9. 2. 1936 v Pustem Polju kot Ana 
Fale. Kasneje, ko se je poročila, je z možem Leopoldom ustva-
rila družino v Pustem Polju. Občudovanja vredno je njeno dol-
goletno pisanje in zbiranje poezije; napisala je več kot dvaj-
set pesmi. Vrhunski so njeni veličastni nastopi, ki jih spre-
mljamo na prireditvah v kraju in širše v občini Nazarje. Go-
spa Ana Škotnik je bila aktivna tudi v kraju in občini v svo-
jih srednjih letih. Bila je delegat v prejšnji sestavi skupščine 
Občine Mozirje in pobudnik za ustanovitev kulturnega dru-
štva Fran Saleški Finžgar v Kokarjah. V dramski sekciji je bila 
ves čas delovanja ena izmed glavnih igralk. Z dramatizacija-
mi so se predstavljali doma in v bližnji ter daljni okolici. Dol-
ga leta je bila sestavljavka govorov in govornica, ko smo se 
zadnjič poslavljali od naših krajanov. Bila je gonilna sila kul-
turne sekcije Društva upokojencev Nazarje (nastopi na pri-
reditvah v občini in krajevnih skupnostih, bralni krožek, obi-
ski razstav naših umetnikov izven naše občine). Gospa Ana 
je članica društva za ohranjanje vrednot NOB, članica Rdeče-
ga križa, podporna članica gasilskega društva Gorica ob Dreti 
in članica Društva upokojencev Nazarje. Še vedno nas gospa 
Ana preseneča s svojo neizmerno radoživostjo in prijetnim 
odnosom do ljudi, ki ob njej pozabijo na vsakdanje težave. V 
vsa društva in društvena srečanja vnaša pozitivno energijo, 
smeh in veselo razpoloženje.

Srebrni grb Občine Nazarje
ALEKSANDER GRUDNIK, NAZARJE

Sandi Grudnik je v zgodnjem otroštvu skupaj s svojo mamo 
Katko, očetom Francem, sestro Zalko in bratom Gustijem ži-
vel v Robanovem Kotu. V Nazarje so se preselili leta 1969 in 
živeli v bloku. Ko je bil zgrajen nov gasilski dom, se je druži-
na preselila tja, saj sta bila starša hišnika gasilskega doma. Po 
končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje v Štorah in se izučil 
za ključavničarja. Prvo zaposlitev je imel v Kovinarstvu Ljub-
no. Svojo delovno kariero je nadaljeval v Gorenju in v Pre-
mogovniku Velenje, kjer je delal do upokojitve in se pri 48 
letih upokojil. Svojo družino si je ustvaril z ženo Suzano. S si-
novoma Maticem in Mihom so stanovali v bloku, kjer z ženo 
živita še danes. Sin Matic živi s svojo družino v Nazarjah, sin 
Miha pa živi in uspešno dela na Japonskem. Sandi je bil en 
mandat občinski svetnik, dva mandata član KO Nazarje, dva 
mandata predsednik Planinskega društva Nazarje in večle-
tni ter trenutni podpredsednik istega planinskega društva, 
v okviru katerega je ves čas tudi vodnik pohodnikov. Poleg 
tega je dva mandata podpredsednik Športnega društva Vr-
bovec,  dolgoletni član Turističnega društva Nazarje, Združe-
nja borcev za vrednote NOB in PGD Nazarje. Sandi je bil po-
budnik vseh aktivnosti, ki so povezane s planinsko kočo na 

Farbanci. Sodeloval je pri vseh akcijah, kot so ureditev vodo-
voda, nadstreška ter urejanje koče in njene okolice. Ima iz-
reden čut za naravo, ki ga skupaj s svojo ženo Suzano prena-
šata na druge planince. Sandi je vedno pripravljen pomagati 
in sodelovati pri akcijah ter prireditvah, ki se odvijajo v kra-
ju. Še vedno je aktiven pri turističnem in športnem društvu. 
Je izredno velik ljubitelj kolesarjenja in planinarjenja po slo-
venskih gorah. Kljub temu si rad vzame veliko svojega proste-
ga časa in ga nameni svoji družini - ženi Suzani in svojim vnu-
kom, ki jih spodbuja k športu in planinarjenju.

SEBASTJAN SOLAR, NAZARJE
Sebastjan Solar je aktiven v gasilstvu že 37 let. Zadnja 4 leta 

je poveljnik društva in aktiven član tehnično-reševalne enote 
PGD Nazarje. Kot poveljnik skrbi za izobraževanje mladih ope-
rativcev. V času epidemije covid-19 je pomagal pri organizaciji 
dela in pri dostavi zaščitnega materiala iz URSZR enotam CZ.

Bronasti grb Občine Nazarje
MARJAN OSTRUH, NAZARJE

Marjan Ostruh je s svojo mamo Marijo in očetom Rudol-
fom ter sestro živel v Florjanu pri Šoštanju. Po končani šoli, 
ki jo je obiskoval v Šoštanju, je nadaljeval šolanje v Velenju 
in se izučil za rudarskega tehnika. Zaposlil se je v Premogov-
niku Velenje, kjer je delal vse do upokojitve pri 54 letih. Ži-
vljenjska pot ga je v Kokarje pripeljala leta 1990. Svojo dru-
žino si je ustvaril z ženo Agico in tremi hčerami Hano, Patri-
cijo in Zalo. Zgradili so hišo v Dobletini, kjer živi še danes s 
svojo ženo in mlajšo hčerko Zalo. Starejši hčerki sta si usta-
vili svoji družini in se odselili, ena v Nizko in druga v Podvo-
lovljek. Marjan Ostruh je dolgoletni aktivni član Turistične-
ga društva Nazarje in član PGD Gorica, v preteklosti pa je bil 
dva mandata predsednik Planinskega društva Nazarje. Sedaj 
je dve leti gospodar na Farbanci in načelnik gospodarskega 
odseka PD Nazarje. Bil je vodja vodniškega odseka PD Nazar-
je, vodja odkupa Farbance od Gozdnega gospodarstva Nazar-
je in vodja vsej akcij na Farbanci. Bil je tudi član alpističnega 
društva v Velenju. Marjan je bil vse od začetka in je tudi se-
daj vodja vseh aktivnosti in akcij, ki so povezane s planinsko 
kočo na Farbanci, in sicer ureditev vodovoda, nadstreška, fa-
sade, ureditev zgornjih prostorov v koči in okolice koče. Ve-
dno je pripravljen pomagati in sodelovati pri akcijah ter pri-
reditvah, ki se odvijajo v kraju. Marjan svoj prosti čas name-
nja urejanju doma in okolice ter svoji družini. Je tudi izredno 
velik ljubitelj kolesarjenja in planinarjenja.

JANKO ŠTRUCLJ, PRIHOVA
Janko Štruclj je bil dva mandata član sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu (SPV). V tem času je bil tudi pred-
sednik ZŠAM Mozirje. Vsa leta je kot član SPV in ZŠAM orga-
niziral in vodil preventivne akcije ob začetku šolskega leta 
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ter vsakoletni izvedbi kolesarskih izpitov v OŠ Nazarje in POŠ 
Šmartno ob Dreti. Janko Štruclj je sodeloval tudi pri ostalih 
preventivnih akcijah za izboljšanje prometne varnosti v Obči-
ni Nazarje. Grb prejme za njegovo prizadevnost, vzgojo mla-
dih v cestnem prometu in zaščiti mladih pri njihovih prvih ko-
rakih na poti v šolo.

ANGELA ŠTRUKELJ, ŠMARTNO OB DRETI
Angela Štrukelj že več kot 50 let aktivno sodeluje v KO RK 

Šmartno ob Dreti. Zaradi svojega socialnega čuta in dobrih 
del, ki so zaznamovala njeno življenje, med Šmarčani uživa 
veliko spoštovanje. Svojo energijo, čut za solidarnost in od-
ločenost, da nesebično pomaga drugim, je v vseh letih pre-
našala tudi na svoje sokrajane in postala izjemen zgled mlaj-
šim prostovoljcem. Sodelovala je pri številnih aktivnostih: 
dodeljevanju materialne pomoči, obiskih bolnih in onemo-
glih krajanov, zbiranju prispevkov ob naravnih in drugih ne-
srečah, organizaciji dobrodelnih prireditev in srečanj starej-
ših krajanov. S svojim delom in čutom za sočloveka je poma-
gala številnim ljudem v stiski ter tako oplemenitila poslan-
stvo Rdečega križa.

MARIJA BREZOVNIK, ŠMARTNO OB DRETI
Marija Brezovnik že več kot 50 let aktivno sodeluje v KO RK 

Šmartno ob Dreti. Njeno prostovoljsko delo je bilo vsa leta 
zaznamovano s človekoljubnostjo, nesebično in iskreno so-
lidarnostjo. Vedno je znala prisluhniti sokrajanom, ki so se 
znašli v stiski, in jim pomagala po svojih najboljših močeh. 
Sodelovala je pri številnih aktivnostih: dodeljevanju materi-

alne pomoči, obiskih bolnih in onemoglih krajanov, zbiranju 
prispevkov ob naravnih in drugih nesrečah, organizaciji do-
brodelnih prireditev in srečanj starejših krajanov … Izjemno 
se je angažirala pri dobrodelni akciji Drobtinica, v kateri or-
ganizacije in posamezniki podarijo kruh in pecivo, ki ga pro-
stovoljci prodajo, izkupiček pa dobijo šolarji iz socialno ogro-
ženih družin za topel obrok. Kot gonilna sila akcije v doma-
čem kraju je s svojo neizmerno energijo tako mnogim druži-
nam pomagala vrniti vero v pomoč sočloveka.

Kristalni grb Občine Nazarje
SARAH JURJEVEC, PRIHOVA

za uspešen zagovor doktorske disertacije in pridobljen na-
ziv doktorica kemijskih znanosti.

Županovo priznanje
ŠPELA URTELJ, NAZARJE 

za naziv diamantna maturantka Gimnazije Celje -  Center 
(poklicna matura) 

TONJA VENEK, KOKARJE 
za naziv diamantna maturantka Gimnazije Celje – Center 

(splošna matura)

PETER TEVŽ, GROSUPLJE
Peter Tevž je uspešen poslovnež, ki ni pozabil na rodni kraj. 

Bil je rojen pri Šimnovih v Zgornjih Krašah, danes pa živi v 
Grosupljem, a vez z rodnim krajem je še vedno živa. Osnov-
ni šoli Šmartno ob Dreti je doniral plezalno steno, kar so na 
šoli sprejeli z velikim navdušenjem. Predšolski otroci in učenci 
šole plezalno steno uporabljajo z velikim veseljem, hkrati pa 
jim omogoča usvajanje novih spretnosti in veščin.

PETER FELICIJAN, SPODNJE KRAŠE
Peter Felicijan je namenil ogromno časa aktiviranju kraja-

nov za pomoč pri urejanju otroškega igrišča, pri čemer je bil 
zelo uspešen. Tako otroško igrišče kot njegova okolica sta za-
radi njegovega truda in volje lepo urejena.

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



15Vrbovške novice

IZ DELA OBČINE, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Promocijski video Moje Nazarje

»Moje Nazarje, tukaj sem doma, tebi, Nazarje, 
moj pozdrav velja!«

Letos je v sodelovanju Osnovne šole Nazarje, Občine Nazar-
je in Turističnega društva Nazarje nastal promocijski video z 
naslovom Moje Nazarje.

Turistično društvo se je na osnovno šolo obrnilo z željo, da 
bi mladi bolj sodelovali na turističnem področju. Trenutno na 
šoli ne izvajajo turističnega krožka. Kot je povedala učiteljica 
na Osnovni šoli Nazarje Katja Gruber, se ji je utrnila misel, da 
bi lahko prispevali k prepoznavnosti kraja s promocijskim vi-
deom na pesem Moje Nazarje. »Z izdelavo takih video spo-
tov imam že nekaj izkušenj od drugih zborov. Tudi tukaj sem 
si predstavljala kombinacijo bližnjih posnetkov in posnetkov 
z dronom. Svojo zamisel sem predstavila učiteljem na se-
stanku, nekdo je omenil, da se s takim snemanjem ukvarja 
naš bivši učenec Aljaž Trbovšek. Ko smo stopili v kontakt, se 
nam je zdelo, da je video »že naš«,« je povedala Katja Gruber.

S POMOČJO DOBREGA NAČRTOVANJA 
DO DOSEŽENEGA CILJA

»Za snemanje smo se začeli dogovarjati v začetku mese-
ca maja in pričeli s pripravljanjem scenarija. Ker je bilo igral-
cev oziroma pevcev veliko, je bilo treba snemanje dobro na-
črtovati. Načrt je bil razdelan do minute natančno. S pomo-
čjo dobrega načrtovanja in najsodobnejše snemalne opreme 
smo končali v štirih urah, tako da smo otrokom pustili še ne-
kaj energije za preostanek dneva. Snemanje je sicer poteka-
lo po pričakovanjih, vreme pa nam je tudi dobro služilo. Ker 
je bila za nekatere to prva snemalna izkušnja, je bilo potreb-
no nekaj vodenja in animacije, ampak so se vsi zelo dobro 
odrezali in se hitro vživeli v snemalno izkušnjo,« je sodelo-
vanje pri projektu opisal bivši učenec Osnovne šole Nazarje 
Aljaž Trbovšek. »V veselje mi je bilo iz drugačne perspektive 
predstaviti domači kraj. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti 
izpeljali še kakšen podoben projekt,« je še dodal.

ZNAMENITOSTI PREDSTAVLJENE V 
RAPERSKEM DELU PESMI

Pesem Moje Nazarje je nastala že leta 2012. Takrat se je 
Katja Gruber dokončno odločila, da ne bo iskala službe kje 
drugje in se bo iz Velenja še naprej vozila v službo v Nazar-
je. »Ker sem pred tem napisala že šolsko himno, ki se je kar 
dobro usidrala med učenci, sem se s pesmijo želela pokloni-
ti tudi Nazarjam. Pesmi nisem sestavljala v smislu nekakšne 
nazarske himne, saj sem jo namenila našim mladim pevcem. 
Melodija je kar obsežna, skoraj neprimerna za »ljudsko« pe-
tje, dodala pa sem tudi obsežen govorni oziroma »raperski« 
del, ki je otrokom zelo všeč.« V omenjenem delu se zvrsti ve-
čina nazarskih znamenitosti od začetka razvoja kraja do na-
zarske osnovne šole. Prav ta del pesmi je Katjo Gruber nav-
dihnil za video izvedbo, saj so znamenitosti vidne ob petju. 
»Vedno mi poskoči srce, ko v refrenu pevci na vso moč zapo-
jejo: »Moje Nazarje, tukaj sem doma, tebi, Nazarje, moj poz-
drav velja!« Po 26 letih dela v Nazarjah res lahko rečem, da 
so Nazarje tudi vsaj malo moj drugi dom. Morda sedaj tudi 
zaradi te pesmi in videa,« je še dodala Gruberjeva.

VELIKO USKLAJEVANJA IN ZAČETNA SMOLA 
Z VREMENOM

Pri organizaciji projekta se je pojavilo kar nekaj vprašanj, na 
katera je bilo potrebno poiskati odgovore. Eno izmed glavnih 
je bilo sponzorstvo. Ravnateljica OŠ Nazarje Vesna Lešnik je 
idejo predstavila županu Mateju Pečovniku, ki je bil nad pro-
jektom navdušen. V naslednjem koraku je sledilo usklajeva-
nje, kdaj bi bil primeren čas, da lahko pevci ves dan manjka-
jo pri pouku. Takrat, ko bodo zaključene že skoraj vse oce-
ne. Dogovorili so se, da učenci z ocenjevalnimi obveznostmi 
ne morejo biti na snemanju ampak pri pouku. Katja Gruber: 
»Vprašali smo se tudi, kako bomo uredili redno prehrano za 
učence. Malico nam bodo iz šole pripeljali, do kosila pa mo-
ramo biti gotovi, zato je treba začeti že zjutraj.« Prvi izbra-
ni termin je bil deževen, čez teden dni pa je po celonočnem 
dežju nastopilo sveže jutro. Vsi sodelujoči so polni pričako-
vanj ob sotočju Drete in Savinje začeli s snemanjem.

S PODOKNICO RAZVESELILI VSE V GRAJSKIH 
PISARNAH

»Pred snemanjem sva z g. Trbovškom uskladila svoje ide-
je. No, pravzaprav sem se jaz držala bolj tega, kaj bodo pev-
ci delali v posameznih kadrih, načine snemanja in lokacije 
pa je po besedilu strokovno in natančno predvidel g. Trbo-
všek. Tudi zaradi kvalitetne predpriprave nam je na snema-
nju šlo zelo dobro. Pri tem ne smem pozabiti izjemne kondi-
cijske sposobnosti snemalca Aljaža, ki je med našim petjem s 
težko kamero na prenosnem stojalu tekal pred in med nami 
ter vse okoli nas in spretno lovil prave kote. Snemanje smo 
končali v štirih urah, opečeni od vročega sonca, a polni vese-
lja nad zaključenim projektom. Bilo je prav zanimivo, ko smo 
zapeli pod gradom Vrbovec in so se nad nami začela odpi-
rati okna začudenih uslužbencev v pisarnah. Podoknice jim 
najbrž v delavnem času ni zapel še nihče,« je potek snema-
nja opisala Gruberjeva.

V NAČRTIH MLADINSKI MUZIKAL
Z videom so tako na šoli kot tudi na občini zelo zadovoljni. 

Pohvale, kot pravijo, prihajajo iz vseh strani. Katja Gruber: 
»Razmišljam o tem, da bi dala besedilo pesniško prevesti in 
bi naredili različico obstoječega videa z angleškimi podnapi-
si. To bo potem res zanimivo tudi za tuje turiste. Potrebuje-
mo tudi ideje, kako ta video razširiti med nazarskimi turistič-
nimi ponudniki, da bo postal kratek vodnik vsakemu turistu, 

ki brska po nazarskih spletnih 
straneh.« Gruberjeva si želi, da 
bi naslednje leto na oder po-
stavili mladinski muzikal. Kot 
pravi, so ideje že v njeni gla-
vi, treba jih je le še uresničiti.  

Nastasja Kotnik

Koda za ogled videa. 
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Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Še posebej ponosni na številčno udeležbo otrok 
na očiščevalni akciji

Ivan Semprimožnik je KS Šmartno podaril svoje slike, ki so 
nameščene v vseh avtobusnih postajališčih.

V letu 2022 smo malce lahkotneje zadihali. Virus, ki nas je 
prizadel, se je globoko ukoreninil v naša čustva. A delo v kra-
jevni skupnosti Šmartno ob Dreti ni zaostajalo.

Konec avgusta 2021 smo poskrbeli za naše starejše krajane 
in jih pogostili v športnem centru Račnek. Vreme nam je do-
bro služilo in udeležba je bila velika.

Kot vsa ta leta do sedaj smo tudi v letu 2021 poskrbeli za no-
voletno okrasitev kraja ter  sami obešali zastave ob praznikih.

Naš krajan Ivan Semprimožnik nam je podaril svoje slike, ki 
smo jih namestili v vsa avtobusna postajališča v KS Šmartno. 
Še enkrat se mu zahvaljujemo in mu želimo še veliko ustvar-
janja s čopičem.

Ne smemo pozabiti na naše prostovoljne gasilce in vse, ki 
so kakorkoli pomagali, da se je naš dom v kraju tako lepo ob-
novil. Ta gasilski dom je namenjen druženju raznih društev 
ter tudi občanov.

Prišla je pomlad in tudi očiščevalna akcija. Na ta dan se zbe-
re veliko krajanov, ne smemo pa pozabiti tudi na naše otro-
ke, ki se v tako velikem številu udeležijo akcije in s tem poka-
žejo, da jim je mar, da je kraj urejen in lep.

V letošnjem letu smo obnovili tudi ograjo na mostu v Spo-

dnjih Krašah in postavili označbe za kolesarske poti v KS Šmar-
tno, kot tudi v celotni občini Nazarje.

Veliko je še drobnih stvari, ki smo jih postorili. Imamo načrte, 
da bo kraj še lepši in prijaznejši, kar pa naredimo krajani sami.

Olga Obojnik, 
predsednica KS Šmartno ob Dreti

Krajevna skupnost Kokarje

Lončarski praznik otvorili z lončarsko delavnico 
pri tabornikih

Leto 2021/2022 smo pričeli slovesno, saj so krajani Ko-
karij pripravili otvoritev prenovljenega odseka ceste in ko-
munalnih priključkov skozi vas. Bilo je veselo in videli smo, 
kako smo po pandemiji potrebni druženja in neformalnih 
pogovorov.

Krajevni odbor KS Kokarje se je sestal na petih rednih se-
jah. Obravnavali smo drobne komunalne probleme in daja-
li pripombe na različne osnutke in načrte. Glavna obravnava 
je pripadla problemu nevarnih cestnih odsekov in ureditve 
parka Kokarje. V sodelovanju z društvi smo pripravili prvo-
majske prireditve in Lončarski praznik. Taborniki Rodu Soto-
čje Nazarje so zopet prižgali kres in organizirali srečanje kra-
janov. PGD Gorica ob Dreti nam je v čast praznikov na Lazah 
postavila mlaj in peljala učence Osnovne šole Nazarje na Čre-
to, kjer smo skupaj z Občino Vransko proslavili praznik dela. 
Planinsko društvo Nazarje je vse prvomajske pohodnike var-
no pripeljala na Čreto in na Farbanco, kjer smo pohod zaklju-
čili s prijetnim druženjem. 

Lončarski praznik smo pričeli z lončarsko delavnico, ki smo 
jo letos izvedli pri tabornikih, kjer stoji tudi lončarska peč. 
Na dan praznovanja, 28. maja 2022, smo pripravili razstavo 
teh izdelkov in pohod po Lončarski poti. Pohod smo zaklju-
čili na Lazah, kjer so nas pogostili gasilci. Na tem pohodu so 

letos prvič organizirano sodelovali učenci, člani planinskega 
krožka OŠ Nazarje. 

Starejše krajane smo letos pogostili v Hotelu Burger na Ve-
nišah. S kratkim programom so sodelovali učenci OŠ Nazar-
je in pevke Lipa. Zelo veseli smo bili, ker se je z nami družil 

Najstarejši pisni viri o zadrečkem lončarstvu segajo 
v leto 1340. (Foto: kamra.si)
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Krajevna skupnost Nazarje

S skupnimi močmi bomo dosegli še 
neuresničene cilje 

Naš odbor Krajevne skupnosti Nazarje se je tudi to leto tru-
dil izpeljati zadane naloge in jih tudi v večji meri izpeljal. Oči-
ščevalna akcija v naši krajevni skupnosti je bila uspešno izve-
dena v sodelovanju z vsemi društvi. Zahvaljujemo se kraja-
nom, ki so poskrbeli, da je naša okolica ostala čista in lepa. 
Obiski in obdaritve naših občanov v domovih ostarelih in sre-
čanje starejših smo izvedli v sodelovanju s Krajevno skupno-
stjo Nazarje in Društvom upokojencev Nazarje. Srečanje sta-
rejših krajanov zaradi covida ni bilo izvedeno, smo pa vsem 
poslali vrednostni bon v ta namen.

Uspešno smo v mesecu juniju organizirali in praznovali kra-
jevni praznik v sodelovanju z društvi v kraju. V galeriji se je 
odvijala razstava akademske slikarke in restavratorke Mire 
Ličen. Spominski pohod na Čreto s proslavo ob 80. obletnici 
pohoda 2. grupe odredov na Čreto je bila pri spomeniku Pa-
glavci. Organizirali so jo člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Nazarje in Planinskega društva Nazarje. 

Dogodki kolesarjenje na Čreto, pevsko-plesna predstava AB-
BAmanija, turnir za prehodni pokal v balinanju, razstava ze-
lišč, glasbeni nastop Urške in Franjota, koncert harmonikar-
skih orkestrov pod imenom Harmonika zaigraj, so bili dobro 

obiskani. Praznovanje smo zaključili z večerom Bilo je v Na-
zarjah. Gost večera je bil gospod Marijan Dobrovc.

Uspešno je bilo izvedeno tudi srečanje starejših krajanov v 
gasilskem domu. Druženje in sproščenost udeležencev je bil 
dokaz, kako zelo so se razveselili ponovnega srečanja.

Naša želja je, da zaupamo drug drugemu in skupaj rešuje-
mo še neuresničene cilje in izzive. Hvala vsem, ki ste prispe-
vali kanček svojega časa za boljši jutri.

Vanja Hofbauer, 
predsednica Krajevnega odbora Nazarje

tudi župan Občine Nazarje, ki je zbrane nagovoril in se jim 
zahvalil za minulo delo.

V preteklem letu smo, kot vedno, donirali za projekt brezplačne 
šole v Nazarjah in PGD Gorica ob Dreti za pokale za Florjanovo 
tekmovanje. Finančno smo podprli delavnice za najmlajše kra-
jane, delovanje gasilskega društva, društva upokojencev, tabor-
nikov, planinskega društva in turističnega društva. Vsa društva 
in šola so nam vedno v pomoč in hkrati bogatijo naše življenje 
v skupnosti. Krajani smo zelo ponosni na njihovo uspešno delo. 

Člani PGD Gorica ob Dreti so nas ponovno prepričali v 
to, da prostovoljstvo in pomoč vsem, ki so v nesreči ali 
v stiski, nista izumrli. Ob letošnji suši in požaru na Krasu 

so brezpogojno priskočili na pomoč. Vodo so nam ves čas 
suše dnevno dovažali v zbiralnik nad Motorčkom, tako da 
večina prebivalcev KS Kokarje težav s pomankanjem vode 
ni čutila. Krajevni odbor Kokarje se gasilcem za to še po-
sebej zahvaljuje.

Zahvaljujemo se šoli in vrtcu, kmetom, podjetnikom, dru-
štvom, ki skrbijo, da je v KS Kokarje bivanje prijetno. Za do-
bro sodelovanje se zahvaljujemo županu in občinski upravi. 

Vsem krajanom in občanom čestitamo ob prazniku in za-
ključujemo s sloganom »Pod kokarskim klobukom je lepo!«

Andreja Zupan, 
predsednica Krajevnega odbora Kokarje

Starejši krajani so bili veseli druženja na srečanju v gasilskem 
domu. (Foto: Nastasja Kotnik)
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Medobčinska služba urejanja prostora

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske 
rabe zemljišč, zgolj obravnavo ustreznosti pobude
Občina Nazarje bo septembra letos 

pričela z zbiranjem pobud za pripravo 
novega Občinskega prostorskega načrta 
(OPN). Za vsako pobudo, ki je zaokrože-
na celota, bo potrebno plačati upravno 
takso, ki je določena z odlokom, ki je bil 
sprejet na julijski občinski seji. 

Vsi, ki ste že podali pobude za spre-
membo namenske rabe zemljišč, bo-
ste o tem pisno obveščeni. Svoje stri-
njanje s tem ali želite, da se vaša pobu-
da obravnava v postopku priprave nove-
ga Občinskega prostorskega načrta, bo-
ste potrdili s plačilom upravne takse. V 
kolikor boste plačali upravno takso, se 
bo vaša pobuda obravnavala v postop-
ku priprave OPN, kar pa še ne pomeni 
zagotovila, da bo pobuda tudi pozitiv-
no potrjena, ker je potrditev odvisna od 
nosilcev urejanja prostora (NUP) - to so 
Ministrstva in drugi upravljavci gospo-
darske javne infrastrukture. Vsi ostali, 
ki še niste podali pobude za spremem-
bo namenske rabe zemljišča, lahko po-

budo prav tako oddate ter jo potrdite s 
plačilom upravne takse. 

Informacijo o tem, kdaj se bodo pobu-
de začele javno zbirati, bomo podali na 
spletni strani Občine Nazarje, predvido-
ma bo to septembra letos. Plačilo uprav-
ne takse za posamezno pobudo, ki bo 
obravnavala spremembo osnovne na-
menske rabe prostora v stavbna zemlji-
šča znaša 150 evrov, za spremembo po-
drobnejše namenske rabe prostora 50 
evrov, za spremembo v primarno rabo 
(gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) 
se taksa ne plača. Po sprejemu in ana-
lizi pobud se bo pričel postopek pripra-
ve novega občinskega prostorskega na-
črta, ki je predpisan z novo zakonodajo 
Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3). 

Občina sprotno vodi tudi postopke lo-
kacijskih preveritev. Uspešno smo izpe-
ljali že kar nekaj lokacijskih preveritev, 
tako za določanje obsega stavbnega ze-
mljišča pri posamični poselitvi, kot za in-
dividualno odstopanje od prostorsko iz-

vedbenih pogojev. Lokacijske preveritve 
za začasno rabo prostora zaenkrat še ni-
smo sprejemali.

Kot je že znano, se je prostorska in 
gradbena zakonodaja s 1. junijem 2022 
zelo spremenila in prinesla velike spre-
membe v postopku pridobivanja grad-
benega dovoljenja ter prav tako spre-
membe o samem načinu dela in izvaja-
nja posameznih nalog. Prostorski akti 
občine in postopki lokacijskih preveri-
tev so objavljeni na spletni strani Ob-
čine Nazarje pod temo Uradne objave/
Prostorski akti občine. Občina v postop-
kih pridobivanja gradbenega dovoljenja 
deluje pri pripravi pravnih podlag, to je 
pri pripravi prostorskih aktov, pri izdaji 
mnenj o skladnosti s prostorskimi akti, 
izračunu komunalnega prispevka ter pri 
izdaji raznih soglasij, dovoljenj, potrdil 
ter lokacijskih informacij. 

Lucija Poličnik, višja svetovalka, 
Skupna občinska uprava SAŠA regije

Muzej Vrbovec

Z odpravo omejitev se je tudi v muzej vrnil 
živahen vrvež

17. septembra 2021 je minilo natan-
ko 20 let, odkar je Muzej Vrbovec prvič 
na široko odprl vrata svojim obiskoval-
cem. Pomemben jubilej smo teden dni 
prej proslavili s posebno prireditvijo po-
imenovano Muzejski živ žav. Njen glav-
ni namen je bil široki javnosti predsta-
viti nekatere pomembnejše muzejske 
programe, dogodke in prireditve, ki jih 
sicer pripravljamo predvsem za organi-
zirane skupine. Tako so se, po krajši ura-
dni slovesnosti, skozi celotno popoldne 
v muzeju odvijale mizarske Ostružkove 
delavnice, v pripovedovalskem kotičku 
so izkušeni pripovedovalci pripovedova-
li zgodbe iz gozda. Drugi pripovedoval-
ski kotiček, kjer so obiskovalci prisluhni-
li strašljivim zgodbam, je bil pripravljen 
pod skalo gradu Vrbovec. Poleg tega so 
se na dvorišču gradu odvijale ustvarjalne 

Na prireditvi Muzejski živ žav so otroci z zanimanjem prisluhnili pripovedovanju 
zgodb iz gozda. (Foto: arhiv muzeja)
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delavnice in prikazi gozdovništva ter pre-
živetja v divjini, na grajski skali pa smo iz-
vedli kviz Kaj vem o gozdu in lesu in Mu-
zejsko tombolo. Na prireditvi so sodelo-
vali Zavod za gozdove Slovenije, območ-
na enota Nazarje, Kulturni klub Potovke, 
Turistično društvo Nazarje, Društvo DG 
in mizar Franc Pahovnik; društva, insti-
tucije in posamezniki, ki nam tudi sicer 
pomagajo pri ustvarjanju in izvajanju na-
šega vsakoletnega programa.

OBISKOVALCI SE VRAČAJO NA 
MUZEJSKE DOGODKE

V jesenskem in zimskem času je nato, 
zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 
koronavirusa, zavladalo zatišje, s toplej-
šimi spomladanskimi meseci in odpravo 
omejitev pa se je tudi v muzej vrnil ži-
vahen vrvež. Številne, predvsem šolske 
in druge skupine so ponovno napolnile 
muzejske prostore. V prvih šestih me-
secih letošnjega leta si je stalni razstavi 

v muzeju in Bohačevem toplarju ogle-
dalo že preko 2000 obiskovalcev, kar je 
več kot v celotnem lanskem letu. Obi-
skovalci se vračajo tudi na muzejske do-
godke in prireditve. Po odprtju razstave 
Klekljaric z nazarskega griča Čipka med 
kulturo in znamenitostmi septembra 
2021, smo razstavno dejavnost obudili 
letošnjega maja, ko je ZGS, OE Nazarje 
v počastitev Tedna gozdov pripravil raz-
stavo Drevesa leta 1996 – 2022. Junija 
smo se pridružili akciji Poletna muzej-
ska noč, brezplačno odprli muzej tudi 
v večernem času in pripravili muzejski 
večer z naslovom Bilo je v Nazarjah. O 
življenju in delu v Nazarjah se je z go-
stom Marijanom Dobrovcem pogovar-
jala Vladka Planovšek. 

VEČ KOT 8000 GOSPODINJSTEV 
SEZNANILI S POLETNIM 

DOGAJANJEM
V muzeju ostajamo izjemno aktivni 

tudi na področju turizma. Skrbimo za 
promocijo občinskih zanimivosti in in-
formiranje obiskovalcev, ponovno smo 
prevzeli celotno organizacijo Srednjeve-
ške gostije na gradu Vrbovec. Poleg tega 
se je porodila ideja o pripravi in izdaji 
knjižice, v kateri bi bili na enem mestu 
zbrani vsi dogodki in prireditve, ki jih v 
poletnih mesecih pripravljajo društva, 
institucije in drugi turistični ponudni-
ki v nazarski občini. Konec maja je tako 
preko 8000 gospodinjstev v Zgornji in 
deloma Spodnji Savinjski dolini prejelo 
simpatično brošuro Poletno dogajanje 
v Občini Nazarje – junij, julij, avgust, ki 
je naletela na izjemno pozitiven odziv. 
Samemu poletnemu dogajanju smo se 
v muzeju pridružili z organizacijo štirih 
sobotnih matinej - gledaliških predstav 
za otroke, ki so se odvijale na grajski ska-
li gradu Vrbovec.

Barbara Šoster Rutar, direktorica

Center za samostojno učenje Nazarje (CSU)

Spodbujamo vseživljenjsko učenje 
in pridobivanje znanja

PONEDELJEK
od 11. do 19. ure

TOREK
od 8. do 16. ure

SREDA
od 8. do 16. ure

ČETRTEK
od 8. do 16. ure

PETEK
od 8. do 16. ure

Pomoč pri uporabi 
mobitelov 

in računalnika
od 11.30 do 14. ure

Slovenščina za 
tujce

od 9. do 12. ure

Pomoč pri uporabi 
mobitelov 

in računalnika
od 8.30 do 10. ure

Slovenščina za 
tujce

od 9. do 12. ure

Pomoč pri uporabi 
mobitelov 

in računalnika
od 8.30 do 10. ure

Učna pomoč za 
otroke in odrasle

od 15. do 16.30 ure 
Učna pomoč 

za otroke 
in odrasle 

od 13. 
do 15.30 ure

Učna pomoč za 
otroke in odrasle 

od 13. 
do 15.30 ure

Učna pomoč 
za otroke 
in odrasle 

od 13. 
do 15.30 ure

Učna pomoč za 
otroke in odrasle 

od 13. 
do 15.30 ure

Ustvarjalne 
delavnice za otroke
od 17. do 18.30 ure

Center za samostojno učenje Nazar-
je že osemnajst let deluje v občini Na-
zarje. CSU Nazarje, ki je edina izobra-
ževalna ustanova za odrasle na podro-
čju Zgornje Savinjske doline, ponu-
ja različne oblike izobraževanj, delav-
nic v vseh sedmih občinah Zgornje Sa-
vinjske doline.

V obdobju od septembra 2021 do ju-
lija 2022 smo izvedli različne delavnice 
za občane Nazarij in širše. V sklopu LAS-
-ovega projekta Povezujmo se smo izve-
dli številne delavnice po celotni Zgornji 
Savinjski in Šaleški dolini. Za udeležen-
ce so bile brezplačne. Izdelovali smo 
ekološke lesene sveče, izvedli delavni-
ce za starejše za uporabo pametnih te-
lefonov, s pomočjo SAŠA inkubatorja 
pripravili delavnico  Podjetniške prilo-
žnosti in omogočili izdelovanje lesenih 
prazničnih okraskov. V okviru projekta 
Večgeneracijski center Planet genera-
cij, ki poteka pod okriljem AZ Ljudske 
univerze Velenje, smo v šolskem letu 
2021/2022 v Jakijevi hiši Nazarje izpe-
ljali brezplačne delavnice izdelave mo-
zaikov z Mojco Černivšek. 

V CSU Nazarje je trikrat tedensko omo-

gočena pomoč za starejše pri uporabi 
pametnih telefonov ter računalnikov. 
Prav tako sodelujemo z Osnovno šolo 
Nazarje in učencem pomagamo z učno 
pomočjo za lajšanje težav in izzivov pri 
šolski snovi. Za sprostitev jim ponuja-
mo tudi različne ustvarjalne delavnice. 
V letošnjem letu se je pokazalo tudi ve-
čje zanimanje za učenje začetnega zna-
nja slovenskega jezika za tujce. V Cen-
tru za samostojno učenje Nazarje nudi-
mo učno pomoč občanom občin Zgor-
nje Savinjske doline, ki obiskujejo pro-
gram osnovne šole za odrasle. Osnov-
na šola za odrasle kot tudi učna pomoč 
sta brezplačni. 

CSU Nazarje nudi odraslim prebival-

cem Zgornje Savinjske doline različne 
možnosti izobraževanja, številne delav-
nice, pomoč pri pisanju ponudb in pri-
jav za zaposlitev ter svetovanje o mo-
žnostih vključitve v izobraževanja. V so-
delovanju z občinami nudimo ugodnej-
še izobraževanje za občane, spodbuja-
mo vseživljenjsko učenje in pridobiva-
nje znanja. V jesenskem času vas vabi-
mo, da nas obiščete in izkoristite ka-
kšno od možnosti izobraževanja, ki jih 
ponujamo.

Vabimo vas na brezplačno delavni-
co izdelava antistresnih žog, ki bo 16. 
septembra 2022 ob 10. uri v naših pro-
storih.

AZ Ljudska univerza Velenje
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Osnovna šola Nazarje

Naše šolsko leto 2021/2022 je bilo bogato
Osnovna šola Nazarje živahno utripa od prvega septembr-

skega šolskega dne, ko se v njej z novim okoljem srečajo pr-
vošolci in klopi ponovno zasedejo pričakovanj polni šolarji 
od drugega do devetega razreda, pa vse do tistega junijske-
ga dopoldneva, ko se marsikje z močnimi objemi zaključi za-
dnji šolski dan. 

Septembra je podružnična šola Šmartno ob Dreti postala bo-
gatejša, saj ji je donator podaril plezalno steno, ki je najbolj 
razveselila šmarške učence. Ure športne vzgoje so postale še 
zanimivejše in bolj dinamične, učenci pa navdušeni nad špor-
tom. Takšno razpoloženje se je  pokazalo tudi na mini olimpi-
jadi, ki se je letos aprila odvijala pod okriljem velenjske izpo-
stave Olimpijskega komiteja Slovenije na športnem igrišču v 
Lazah. Tokrat so bili glavni tekmovalci učenci prvih triad še-
stih zgornjesavinjskih osnovnih šol, sodelovali pa so z osmo- 
in devetošolci nazarske osnovne šole. Lepe športne dosež-
ke so zaokrožile naše deklice, ki so postale področne prvaki-
nje v treh različnih športih – v rokometu, nogometu in košar-
ki, in se povsod uvrstile med prvih deset šol v Sloveniji. Zelo 
uspešni so bili tudi mlajši dečki in deklice, ki so bili po dva-
krat medobčinski in področni prvaki; dečki v odbojki in ko-
šarki, deklice v rokometu in košarki.

Na naši šolski spletni strani je mogoče videti, v katerih pro-
jektih smo v minulem šolskem letu sodelovali; tretješolci so 
v okviru Pogum samostojno prehodili dolgo pot od polnje-
nja visokih gred z zemljo, sajenja zelišč, pobiranja, do suše-
nja in pakiranja v lične vrečice. Z računalniškim programom 
so izdelali slike, vrečice mete pa opremili z receptom za odli-
čen metin čaj. V projektu Iniciative Eko Kid Care 2030 – EKO 
junak je lahko vsak - so zbirali odpadne zobne krtačke, ki so 
jih v podjetju SKAZA predelali v kuhinjski kompostnik Bokashi 
Organko in nam ga podarili. Korak k sončku so naredili učen-
ci 1. a razreda, ko so obiskali varovance VDC Vrba v Mozirju 
in jim s petjem, plesom in recitacijami voščili ob praznikih. 
S celoletnim ozaveščanjem o varčni rabi energije in delova-
njem v tem duhu  smo izvajali evropski projekt TARGET-CE, 
saj želimo dodati svoj delež k zmanjšanju negativnih vplivov 
na okolje. Z vključenostjo v projekt Dvig digitalnih kompetenc 

pa smo spodbujali in razvijali učna okolja in oblike učenja, ki 
prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc.

Glasba, ples in gledališče ostajajo stalnica na naši šoli. Ne-
pozaben ostaja zborovski projekt Abbamanija, s katerim se je 
naš mešani pevski zbor predstavil javnosti na večernem kon-

certu, popestril je zaključno prireditev Športnik leta v Zgor-
nji Savinjski dolini, nastopil na Zborovskem BUM-u, združeni 
otroški pevski zbor pa se je predstavil z glasbeno pravljico. 
Tudi gledališke skupine so navduševale s  svojimi predstava-
mi; s kratko hudomušno igro Gremo v Ljubljano, s Skrivnost-
mi iz šolskega WC-ja ter s poustvarjenimi Butalci. V Domu 
kulture Nazarje so izpeljali majski gledališki večer za starše 
in zunanje obiskovalce.

Nanizati je mogoče še veliko dogodkov, ki so risali nasmeh v 
očeh naših otrok; pestri dnevi dejavnosti, šola v naravi, mar-
čevska ekskurzija v London, skrivnostna in posebna aprilska 
noč s knjigo, uspešno opravljeni majski NPZ-ji, številne junij-
ske ekskurzije. Smo šola, ki pleše. 

Ksenija F. Vuga

Tretješolci so samostojno prehodili dolgo pot od polnjenja 
visokih gred z zemljo do odličnega metinega čaja. 

(Foto: arhiv Ksenije F. Vuga)

Glasbena šola Nazarje

S ponosom hitimo 30-letnici 
naproti

Če je nadležna korona v preteklih dveh 
letih skušala ustavljati in hromiti glasbe-
ni utrip naše šole, ji je to v preteklem 
šolskem letu zagotovo spodletelo. Na-
sprotno. Željo po mnogoterih dejavno-
stih, zlasti tistih ustvarjalno izobraže-
valnih, koncertnih in tekmovalnih je le 
spodbudila.

Zato so naši učenci skupaj z učite-

lji, ob sodelovanju staršev in gostova-
njih zunanjih priznanih glasbenikov za-
vzeto udejanjali svoja izvajalske ambi-
cije vse do konca šolskega leta. V šol-
sko leto 2021/22 nas je poneslo moti-
vacijsko predavanje športnega psiholo-
ga Mateja Tuška.

Naša bivša učenka, sedaj pa v evrop-
skem prostoru uveljavljena operna pev-

ka Mojca Bitenc Križaj, je za uvod v kon-
certno dejavnost v naši dvorani izvedla 
koncert Ipavčevih samospevov. In od 
tu dalje je naša dvorana zopet oživela, 
saj so se v njej skoraj vsak torek izvaja-
li interni in drugi nastopi. Naj omenim 
samo dve mojstrski delavnici v izvedbi 
vrhunskih predavateljev in koncertan-
tov. Impresionirala so nas predavanja 
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izraelskega flavtista Eyal Ein Habarja z 
njegovim zaključnim koncertom na ka-
terem je čast zaigrati skupaj z njim, pri-
padla študentki Larisi Kotnik, ki se ve-
dno znova rada vrača k nam. Sledila je 
klavirska delavnica pianistke Tjaše Šulc 
z zaključnim koncertom udeležencev. Za 
sladokusce, ki imajo radi klavirsko glas-
bo, pa je bila kasneje v januarju 2022 
mojstrska delavnica armenskega ume-
tnika Rubna Dalibaltayana okronana s 
koncertom v prenovljeni kongresni dvo-
rani na Ljubnem ob Savinji.

Pozno jeseni so stekle priprave na bo-
žični koncert, katerega posebnost je bila 
na oder postaviti in predstaviti vse naše 
učence. Tako so božične skladbe in pe-
smi v novi telovadnici v Lučah zazvenele 
v izvedbi več kot 250 nastopajočih: pev-
cev, instrumentalistov in baletnikov. Po-
seben čar pa so koncertu s svojimi mili-
mi glasovi doprinesle nam vsem dobro 
poznane Sestre Lamprečnik. 

Baletni oddelek nas je v Nazarjah raz-
veselil z decembrsko predstavo Rožna-
ta pripoved.

Ob materinskem dnevu smo na Ljub-
nem ob Savinji prvič izvedli Koncert dru-
žin, na katerem so zaigrale in zapele 
naše glasbene družine, saj se tako star-
ši kot tudi stari starši vedno raje vklju-
čujejo v skupno medgeneracijsko mu-
ziciranje.

Polna dvorana poslušalcev nas je po-
novno razveselila v kulturnem domu 
v Nazarjah, kjer smo v aprilu pripravili 
Koncert narodno zabavne glasbe z go-
sti - člani ansambla Zeme. Pridružila se 
nam je naša dolgoletna sodelavka, se-
daj upokojenka Cita Galič.

V maju je presenetil baletni oddelek in 
zelo uspešno premierno izvedel pred-
stavo Grdi raček. Sledilo je kar sedem 
ponovitev za mlajše gledalce osnov-
nih šol po vsej dolini. Mesec maj je ti-
sti, ko se v glasbeni šoli z enim očesom 
že oziramo v novo šolsko leto in se pri-
pravljamo na vpis novincev. Zato smo v 
upanju, da za glasbo »v živo« navduši-
mo in povabimo bodoče glasbenike, po 
osnovnih šolah izvedli kratke predstavi-
tvene koncerte. V želji, da nas resnično 
prepozna vsa dolina smo na internetni 
strani glasbene šole pripravili interak-
tivni kviz, ki je navdušil tako mlade kot 
malo starejše radovedneže.

Glasbeniki Glasbene šole Nazarje so 
preko celega leta več kot 100-krat boga-
tili prireditve in dogajanja v naši dolini 

in izven nje. Bogato sodelovanje z naj-
različnejšimi društvi, kulturnimi, huma-
nitarnimi, osnovnimi šolami, glasbenimi 
šolami, domačo knjižnico, javnim skla-
dom, drugimi javnimi zavodi ter podje-
tniki - sponzorji, pa odpira vedno nove 
izzive. Tako se tudi zaradi njihovih po-
vabil in spodbud na številnih nastopih 
kalijo najbolj vneti in nadarjeni učenci, 

ki so jim tovrstna povabila priprava za 
tekmovalne in koncertne odre. In teh, 
najbolj zavzetih ni malo. Udeležba na 
državnem tekmovanju TEMSIG 2022 in 
najrazličnejših mednarodnih tekmova-
njih je bila letos številna, saj je prizna-
nja in nagrade prejelo kar 18 učencev.

Za svoje odlične nastope so v različnih 
zasedbah in tekmovanjih prejeli nasle-
dnje nagrade: 3 prve, 7 drugih in 10 tre-
tjih nagrade oziroma plaket, 2 priznanji 
za udeležbo; naša učenka in učenec pa 
sta dobitnika še posebnih nagrad in si-
cer: 1. nagrade absolutno ter posebno 
nagrado žirije »Premio Germano Milo-

Božične skladbe in pesmi so v novi telovadnici v Lučah zazvenele v izvedbi več kot 
250 nastopajočih. (Foto: arhiv GŠ Nazarje)

sa« na mednarodnem tekmovanju “Gi-
ovani Talenti” Gorizia 2021 ter 1. mesta 
v državi v svoji kategoriji na 51. držav-
nem tekmovanju TEMSIG.

Na zaključnem junijskem koncertu so 
nekateri med njimi še zadnjikrat zai-
grali šoli v slovo in poletju v pozdrav. 
Višek zaključne prireditve je predsta-
vljala podelitev pokala z laskavim na-
zivom učenec-učenka leta, ki ga je kot 
prva osvojila Lara Slapnik ob mentori-
ci Karin Marinšek. Ideja o prehodnem 
pokalu, ki je namenjen nadpovprečno 
nadarjenim in uspešnim učencem, ki 
so s svojo vztrajnostjo, zagnanostjo in 
posebno energijo zgled ostalim učen-
cem naše šole, nam učiteljem in naši 
ustanovi pa v ponos, je dolgo zorela v 
glavi našega ravnatelja Jerneja Marin-
ška in končno dozorela. Naš kolektiv si 
želi, da bi tudi želja po osvojitvi poka-
la z »naj nazivom«, v naslednjem jubi-
lejnem šolskem letu, ko se bomo vrte-
li v glasbenih prireditvah praznovanj 
30-letnico šole, postala vzpodbuda 
učencem in mentorjem.

Sicer pa se že veselimo naših 30 let in 
vas vabimo na vse prireditve, o katerih 
vas sprotno obvešča naša spletna stran. 
Vabljeni k prijavi na spletne novice, ki jo 
lahko opravite ob prvem ogledu naše 
spletne strani. Nikakor pa ne zamudite 
osrednje in zaključne prireditve, ki se bo 
odvijala 17. junija 2023 predvidoma na 
odprtem, saj bomo na njej sodelovali 
vsi, v goste pa bomo povabili tudi naše 
bivše glasbenike, ki že hodijo po profe-
sionalni glasbenih poteh.

Hvala, ker ste in ostajate z nami!
Za kolektiv Glasbene šole Nazarje 

Tadeja Cigale

Kot prva je naziv učenka leta 
osvojila Lara Slapnik.
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Rovt pod Menino

Tominškova kašča kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Tominškova kašča je dragocen spomenik tudi zato, ker ima 
ohranjeno avtentično konstrukcijsko zasnovo. 

(Foto: arhiv občine)

Občinski svet Občine Nazarje je na julijski seji sprejel sklep, 
s katerim je za kulturni spomenik lokalnega pomena razgla-
sil Tominškovo kaščo, ki se nahaja v Rovtu pod Menino in 
ima poseben družbeni, umetnostni, arhitekturni, etnološki 
in zgodovinski pomen.

Tominškova kašča ima veliko zgodovinsko vrednost, saj pred-
stavlja eno najstarejših kašč v Sloveniji in je pomemben vir za 
preučevanje načina življenja in dela kmečkega prebivalstva od 
zadnje četrtine 17. stoletja dalje. Stoji na posestvu opušče-
ne kmetije Tominšek v naselju Rovt pod Menino, neposredno 
pod njo pa je speljana lokalna cesta proti Špitaliču. Domačija 
je postavljena na strmem pobočju nad dolino Voložnice, ob-
dajajo jo opuščene kmetijske površine v zaraščanju in gozd.

Razglasitev za spomenik lokalnega pomena je utemeljena iz 
več razlogov. Kašča je pomembna z družbenega vidika in pred-
stavlja lep primer ljudskega stavbarstva, poleg tega pa ima ohra-
njeno avtentično konstrukcijsko zasnovo. Ohranjena je prvotna 
tlorisna zasnova in notranja razporeditev prostorov. Pomemb-
ni so likovno-estetski elementi s tesarskimi posebnostmi, de-
tajli in likovnimi poudarki, ki se odražajo na lesenem stavbnem 
pohištvu, vse skupaj pa je pomembno za spoznavanje in razi-
skovanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe.

Nastasja Kotnik
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Na mini olimpijadi rajalo in migalo 460 otrok

Okrog 460 otrok se je zabavalo ob različnih športno 
obarvanih aktivnostih in igrah. (Foto: Nastasja Kotnik)

Na športno-rekreacijskem prostoru na Lazah pri Kokarjah 
so se zbrali učenci prve triade vseh šestih zgornjesavinjskih 
osnovnih šol. Okrog 460 otrok se je zabavalo ob različnih špor-
tno obarvanih aktivnostih in igrah.

MLADE OLIMPIJCE RAZVESELILA LISJAK FOKSI IN 
MONIKA HRASTNIK

Dogodek, ki poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slo-
venije, je letos organizirala Osnovna šola Nazarje. Na otvoritvi 
sta se otrokom pridružila gorska kolesarka Monika Hrastnik 
in maskota Olimpijskega komiteja Slovenije lisjak Foksi. Hra-
stnikova je otrokom razložila, kaj je gorsko kolesarstvo, kako 
se je začela ukvarjati z njim in kako potekajo tekme. 

ZABAVNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA POSTAJAH
Za tem so udeležence razgibale učenke 7. in 8. razreda OŠ 

Nazarje, ki so pripravile plesno točko. V nadaljevanju progra-
ma so se učenci po skupinah odpravili do postaj, kjer so jih 
čakale zabavne naloge. Vsaka postaja je imela svoje mentor-
je. V teh vlogah so bili nazarski osmo- in devetošolci. 

LETNO VEČ KOT 15.000 UDELEŽENCEV
Mini olimpijada je vseslovenski program, namenjen spod-

bujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Pro-
jekt ciljno zajema populacijo otrok, ki obiskujejo prvo tria-
do devetletne osnovne šole in zadnje leto vrtčevskega pro-
grama. Letno je izpeljanih več kot 30 mini olimpijad z več kot 
15.000 udeleženci.

Nastasja Kotnik

Knjižnica Nazarje

Knjižnica – prostor navdiha, prostor učenja, 
prostor srečevanj in druženj 

Knjižnice so prava informacijska vozlišča, ki s pripravo pe-
strega kulturnega, družbenega in vzgojno-izobraževalnega 
programa nedvomno pripomorejo k oblikovanju identitete 
lokalnega prebivalstva. Tudi v Knjižnici Nazarje sledimo po-
slanstvu, da se čim bolj približamo lokalnemu prebivalstvu.

V letošnjem letu je bila Osrednja knjižnica Mozirje uspešna 
pri pozivu Ministrstva za kulturo za novo informacijsko-komu-
nikacijsko opremo v Knjižnici Nazarje. Ministrstvo je sofinan-
ciralo nakup novega računalnika, ki je sedaj dostopen vsem 
občanom in uporabnikom Knjižnice Nazarje v času odprtosti.

Mogoče so prav naši najmlajši tisti, ki dokazujejo, kako po-
membne so splošne knjižnice. Knjižničarji smo vedno vese-
li, ko nas v knjižnici obiščejo mlade družine, otroci pa z ne-
verjetno radostjo izbirajo slikanice, ki si jih izposodijo za do-
mov. Včasih jih morajo starši celo malo »brzdati«, da kup iz-
posojenih slikanic ni prevelik.  

Vse do maja so otroci v nazarski knjižnici lahko dvakrat me-
sečno prisluhnili pravljicam na uri pravljic. Po prebrani pravlji-
ci je sledilo ustvarjanje. S prihodom jeseni se bodo ure pra-
vljic nadaljevale po ustaljenem urniku (vsak drugi in zadnji 
četrtek v mesecu ob 18. uri). 

Knjižničarji in pedagogi se še kako zavedamo velikega pome-
na knjižne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, zato v Knjižnici 
Nazarje radi sodelujemo z vrtcem in Osnovno šolo Nazarje. 

Tudi letos so nas pridno obiskovale skupine vrtčevskih otrok, v 
maju pa so Knjižnico Nazarje obiskali tudi nazarski šestošolci. 

S prihodom poletja smo zaključili z druženji bralnega klu-
ba, v okviru katerega se v krajevni knjižnici Nazarje srečuje-
mo vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Naše druženje smo za 
zaključek nadgradili s skupnim izletom vseh bralnih klubov, 
ki delujejo v sklopu Osrednje knjižnice Mozirje. Jeseni nada-

Knjižnica je prostor neizčrpnega navdiha (foto: VTV)
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ljujemo s srečanji in se veselimo pogovorov o dobrih knjigah 
s stalnimi in morebitnimi novimi člani.

V aprilu smo v Knjižnici Nazarje gostili KUD STOPinJE. Pred-
sednica društva Ivana Žvipelj je skupaj z ustvarjalci, ki so svo-
ja dela objavili v literarnem zborniku BELE STOPINJE 3, pri-
pravila prijetno literarno srečanje. Svoja dela so predstavili 
tudi učenci OŠ Nazarje, ki so sodelovali na 18. literarnem na-
tečaju Besedičica.

Julija smo začeli z novo sezono bralne značke za odrasle Zgor-
njesavinjčani s knjigo v roki, letos je to že 18. po vrsti. Bral-
cem tako ponudimo kakovosten in raznovrsten izbor knjig, 
dobri odzivi pa se kažejo tudi po številu bralcev, vključenih 
v ta projekt. 

Ljudje mislimo z besedami. Več različnih besed ko obvla-
damo in bolj ko razumemo, da besede v različnih kontekstih 
spreminjajo pomene, o več različnih rečeh lahko razmišlja-
mo. Usvajanje novih besed, ustvarjanje novih pomenov sta-
rih besed in delanje novih miselnih povezav so osnovni pogoji 
ustvarjalnega mišljenja. To troje je eden od stranskih učinkov 
branja. Zatorej berimo, da bomo znali razmišljati. 

Predstavitev literarnega zbornika BELE STOPINJE 3 
(foto: Maša Juvan)

Javno podjetje Komunala Mozirje

Gradnja vodovodnega sistema predvidoma v 
letih 2024-2029

V marcu leta 2020 so občine Nazarje, Mozirje, Rečica ob Sa-
vinji, Ljubno in Gornji Grad sklenile dogovor o nadaljevanju 
projekta Vodovod Letošč. Občine so sprejele načrt vodenja 
projekta in imenovale nosilce vlog na projektu. Ustanovile so 
projektni svet, sestavljen iz županov občin in direktorja Jav-
nega podjetja Komunala Mozirje (JPKM). Vodja projektne-
ga sveta je župan Občine Nazarje, Matej Pečovnik. Ustano-
vile so tudi projektno skupino, ki je sestavljena iz predstav-
nikov posameznih občin (vsaka občina = 1 član) in predstav-
nika JPKM. Vodja projektne skupine je Rok Jamnikar (JPKM).

Do sedaj je bil izdelan koncept razvoja vodovodnega siste-
ma Letošč glede na omejeno višino stroškov izgradnje in vzdr-
ževanja sistema ter terminski plan izvedbe projekta. V letu 
2021 je bila izdelana idejna zasnova sistema v treh različnih 
različicah. V oktobru 2021 je bila s strani projektnega sveta 
izbrana najprimernejša različica 3a. 

KRATEK POVZETEK IZBRANE RAZLIČICE
V različici 3a je predvidena obnova zajetja Letošč, izgra-

dnja novega črpališča, ki bo vodo iz zajetja črpalo približno 
10 metrov višje v novo vodarno. Vodarna Letošč je predvide-
na v neposredni bližini zajetja. Predvidena kapaciteta vodar-
ne je 40 l/s. V sklopu vodarne je predvidena izgradnja baze-
na čiste vode V=200 m³. Po obstoječi trasi je predviden tran-
sportni cevovod od vodarne do novega VH Dobletina in na-
prej do Lačje vasi, Nazarij in Mozirja. Južni del občine Rečica 
ob Savinji (Trnovec, Zgornje in Spodnje Pobrežje, Homec) in 
južni del občine Ljubno (Meliše, Okonina, Juvanje, Radmirje) 
se na glavni transportni cevovod Letošč - Mozirje priključita 
v kraju Lačja vas. Črpališče Lačja vas prečrpava vodo v novi 
VH Homec. Iz VH Homec, ki leži na višinski koti 426 m.n.v. se 
voda nato prečrpava v VH Okonina, od koder se gravitacijsko 

napajajo naselja Radmirje in Juvanje (občina Ljubno). Iz VH 
Okonina je mogoče napajati tudi del naselja Ljubno ob Savinji.

Severni del občine Rečica ob Savinji (Spodnja Rečica, Nizka, 
Varpolje, Šentjanž, Rečica ob Savinji) se na glavni vodovodni 
sistem Letošč – Mozirje priključi v VH Dobletina. Iz VH Doble-
tina se voda prečrpava v VH Rečica na višini 418 m.n.v., od 
koder se gravitacijsko napajajo naselja Spodnja Rečica, Niz-
ka, Varpolje, Šentjanž, Rečica ob Savinji. Iz VH Rečica se voda 
prečrpava v VH Radegunda (538 m.n.v) za gravitacijsko oskrbo 

naselij Dol-Suha, Dol, Radegunda in Brezje (občina Mozirje).
Različica 3a predvideva izgradnjo 38.760 metrov novih ce-

vovodov, 11 novih vodohranov, 4 novih črpališč in 2 novih hi-
drofornih postaj. Predvideva oskrbo iz dodanega vodnega vira 
Ljubija, ki zajema izgradnjo 5.200 m cevovodov in oskrbo iz 
dodatnega vodnega vira v občini Ljubno z izgradnjo vodarne. 

TERMINSKI PLAN
Občine investitorke so v postopku izbora projektanta DGD 

dokumentacije. Pridobitev gradbenih dovoljenj za celoten 
objekt je načrtovana do konca leta 2023. 

Gradnja vodovodnega sistema je načrtovana v letih 2024 – 
2029. Predvidena je gradnja v več fazah v odvisnosti od viši-
ne pridobljenih sredstev, finančnega stanja posameznih ob-
čin in dejansko pridobljenih gradbenih dovoljenj.

Rok Jamnikar, univ. dipl. gosp. inž.

Ocena stroškov gradnje je 15.438.350 evrov.
Ocena stroškov obratovanja in vzdrževanja za 
obdobje 15 let je 662.284 evrov.

Vabljeni v Knjižnico Nazarje ob ponedeljkih (10h – 15h), sre-
dah (12h – 15h) in četrtkih (12h – 19h). 

Maša Juvan
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PUP-Saubermacher

Ločevanje odpadkov zakonsko obvezno za vse 
povzročitelje odpadkov  

Zavest ljudi je tista, ki vpliva na dobro kvaliteto ločeno zbranih 
odpadkov oziroma surovin za ponovno uporabo. Kot že vemo, 
je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. To pomeni, da je 
na prvem mestu preprečevanje nastajanja odpadkov, v nadalje-
vanju ponovna uporaba in šele na tretjem mestu reciklaža od-
padkov (zbiranje in predelava le-teh).

Sicer pa smo ljudje pri odlaganju tekstilnih odpadkov zelo po-
vršni. Pri pregledu zabojnikov za tekstil je le polovica pravilno 
oddanega, neonesnaženega tekstila in  primernega za ponov-
no uporabo. Oblačila so velikokrat slabe kvalitete, strgana, mo-
kra, blatna,  zaoljena, razvlečena… Tudi zaradi slabe kakovosti 
sodobnih oblačil je ponovna uporaba skoraj nemogoča. Kar po-
meni, da gre primeren tekstil v predelavo. 
KAJ SODI V RDEČ ZABOJNIK TEKSTILKO, KI JE NA LOKACIJI 

DOMA KULTURE NAZARJE?
Vanj sodijo uporabna (s poudarkom na uporabna!) moška, 

ženska in otroška oblačila, hišne tekstilije (rjuhe, odeje, brisa-
če, prti, posteljnina), spodnje perilo, torbice, kape, šali, rokavi-
ce, plišaste igrače, pokrivala, uporabni čevlji, pasovi. Vse pripra-
vljeno v zvezanih vrečah.

Vsak zabojnik je označen z nalepko, kaj v zabojnik sodi. Včasih 
se zdi, kot da je ljudem vseeno, kaj se z odpadki oziroma surovi-
nami dogaja v nadaljevanju procesa sortiranja in predelave. Ob-
čani velikokrat odvržejo oblačila v razsutem stanju in pri tem ne 
upoštevajo navodil, da naj bo vse pripravljeno v zvezanih vre-

čah, s čimer se prepreči morebitno onesnaženje tekstila, ki bi 
sicer bil primeren za ponovno uporabo ali reciklažo. Če je teks-
til pravilno odložen v vrečah, ga je lažje ločiti od drugih odpad-
kov, ki se v njem znajdejo. Zgodi se, da kdo odvrže moker teks-
til, ki z vonjavami onesnaži celoten zabojnik ali začne plesneti.

V vsakem zabojniku se v povprečju nabere od 15 do 20 od-
stotkov smeti,  popolnoma neuporabnega tekstila kot so blazi-
ne, prešite odeje, blatni čevlji, gumijasti škornji, umazana, za-
maščena delovna oblačila, preproge, vlažna, umazana in raztr-
gana oblačila, igrače, družabne igre, knjige in tudi odpadki, ki 
sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Evropska unija pospešuje prehod na krožno gospodarstvo, ka-
mor sodi tudi preučevanje učinka hitre mode na okolje. Namen 
strategije EU za tekstil je spodbuditi inovacije in ponovno upo-
rabo v sektorju. Med predlaganimi ukrepi so strožji predpisi gle-
de recikliranja in zavezujoči cilji glede uporabe in porabe mate-
rialov do leta 2030, pa tudi novi ukrepi proti onesnaževanju z 
mikrovlakni in strožji standardi za uporabo vode. 

Bodimo odgovorni in v času čiščenja omar najprej pomislimo, 
če lahko oblačila še komu podarimo, izmenjamo in jih šele po-
tem oddamo še uporabna oblačila/tekstil v zvezanih vrečah, v 
rdeč zabojnik pri Domu kulture Nazarje. Naj ločeno zbiranje od-
padkov postane in ostane ustaljen način našega ravnanja z od-
padki oziroma surovinami oziroma odnosa do okolja, v katerem 
živimo in delamo.
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Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

V letošnjem letu uvajamo precej 
pomembnih novosti

V času, ko je najtežje obdobje epidemije covid-19 za nami, 
se v zdravstvenem domu trudimo dodati in izboljšati vse zdra-
vstvene storitve za naše paciente. V zadnjih dveh letih nam 
je uspelo sanirati tudi vse pretekle izgube, delno tudi s po-
močjo občin ustanoviteljic, in s tem zagotoviti stabilne po-
goje poslovanja. 

V letošnjem letu tako uvajamo precej novosti, med najpo-
membnejšimi pa je zagotovo vzpostavitev dežurnih ambu-
lant za odrasle tudi ob delovnikih med 7. in 19. uro. Dežur-
stvo v navedenih terminih izvajajo vse naše splošne ambu-
lante za odrasle v svojem rednem ordinacijskem času, glede 
na obremenjenost pa svetujemo izbiro ene izmed dveh na-
ših ambulant v Zdravstveni postaji Mozirje. Ob vikendih in 
praznikih obratuje dežurna ambulanta v ZP Mozirje med 7. 
in 21. uro, v nočnih urah pa dežurna ambulanta v Zdravstve-
nem domu Velenje. 

Za lažji telefonski dostop do ambulant smo uvedli telefon-
sko čakalno vrsto, ko pacient ob klicu v ambulanto dobi toč-
no informacijo, koliko klicev je na čakanju pred njim in koli-
ko približno bo trajalo, da bo na vrsti za telefonski pogovor. 
Na osnovi te informacije se pacient lažje odloči, ali bo čakal 
na zvezi ali pa poklical kasneje, ko bo telefonska linija manj 
obremenjena.

V letošnjem letu smo odprli dve novi splošni ambulanti za 
odrasle v preurejenih prostorih ZP Mozirje (v ZP Nazarje so 
vsi prostori zasedeni), ki sprejemata tako nove paciente kot 
tudi tiste, ki se zaradi preobremenjenosti nazarskih ambulant 
želijo prestaviti v manj obremenjeni ambulanti v ZP Mozirje.

Na področju fizioterapije smo po dolgih letih čakanja do-
dali nove specialne storitve limfne drenaže in manualne te-
rapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema, s 1. juli-
jem pa smo dobili odobreno tudi povečanje obsega redne-
ga programa, tako da zagotavljamo ene izmed najkrajših ča-
kalnih dob v državi. 

V kratkem načrtujemo tudi širitev otroške ambulante Na-
zarje 2, ki bo po novem obratovala vsak dan in ne le 2x teden-
sko kot doslej. Pričakujemo, da bomo s tem omogočili ustre-
zno pediatrično obravnavo vsem otroškim pacientom v doli-
ni, tudi tistim, ki zdaj odhajajo na preglede drugam.

Čakamo na odobritev Ministrstva za zdravje za vzpostavitev 
dodatne lokacije nujne medicinske pomoči na Ljubnem ob 
Savinji in s tem dodatne ekipe reševalcev, kar bo pomemb-
no izboljšalo 24-urno zdravstveno varstvo prebivalcev Zgor-
njesavinjske doline. V ZP Nazarje smo na informacijski točki 
tudi fizično na razpolago vsem pacientom za različne infor-
macije, pa tudi za individualni razgovor glede morebitnih te-
žav, s katerimi se srečujejo naši pacienti pri zdravstvenih sto-
ritvah v našem ZD. 

Intenzivno investiramo v novo medicinsko opremo, pred-
vsem na področju fizioterapije, laboratorija ter preventivnih 
pregledov. V kratkem bo zaživela tudi nova spletna stran, ki 
bo olajšala dostop do vseh informacij, ki jih pacienti išče-
jo. Dodatno bomo pacientom ponudili tudi elektronski na-
čin naročanja na termine pri zdravniku, pa tudi olajšali naro-
čanje receptov, napotnic in drugih administrativnih opravil, 
kjer obisk zdravnika ni potreben.

Vsem našim pacientom želimo čim več zdravja. 

Zdravnica Diyana Vasova v novi splošni ambulanti v Mozirju 
skrbi za odrasle paciente. (Foto: osebni arhiv)
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Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Nazarje

V znamenju načrtov za gozdove 
in močne suše

Med sodelovanjem ZGS in Vrtca Nazarje so se otroci pri 
projektu »Okrasimo drevo v naravi« spoznali s spoštljivim, 

odgovornim odnosom do gozda in njegovih prebivalcev. 
(Foto: arhiv vrtca)

Obdobje od lanskega septembra do letošnjega avgusta lah-
ko v gozdarstvu Slovenije opredelimo kot obdobje intenzivne 
izdelave 10-letnih območnih načrtov za gospodarjenje za goz-
dove. Poudarek v teh načrtih je prilagajanje smernic in ukre-
pov v gozdovih na vse močnejše učinke klimatskih sprememb.

Letošnje leto je zaznamovala dolgotrajna suša, ki je močno 
oslabila gozdove in skupaj z drugimi dejavniki pripomogla k 
ponovnemu razmahu smrekovih podlubnikov in nizu obse-
žnih gozdnih požarov, vključno z največjim v Sloveniji do se-
daj, ki je divjal na Krasu. 

V nazarski območni enoti poleg območnega pripravljamo 
tudi 10-letni načrt za gozdove v gozdnogospodarski enoti Na-
zarje, njen velik del leži v občini Nazarje. Izvedli smo otvori-
tev poligona za igro Ples divjega petelina, nekaj aktivnosti ob 
tednu gozdov, predvsem pa skupaj z lastniki gozdov skrbimo, 
da ostajajo gozdovi zdravi in stabilni.

STANJE GOZDOV V OBČINI NAZARJE 
JE DOBRO

Lokalne ujme, suša, podlubniki in drugi škodljivi dejavniki 
za gozd niso počivali, kar se v gozdovih seveda pozna, vendar 
je splošno stanje gozdov še vedno stabilno in dobro. Prevla-
dujejo negovalne sečnje, sanitarnih je malo. Med njimi pre-
vladuje posek zaradi smrekovih podlubnikov. 

Gozdarski načrt enote Nazarje v izdelavi izkazuje, da osta-
ja lesna zaloga gozdov praktično enaka kot doslej. Zara-
di posekov žarišč podlubnikov in ujm je nekaj več mladih 
gozdov, počasi se zmanjšuje delež smreke, kar izboljšuje 
stabilnost sestojev. Žal se zmanjšuje negovanost gozdov, 
saj je vse manj lastnikov pripravljenih in sposobnih izva-
jati nego v svojem gozdu. To dolgoročno ni dobro. V je-
senskem času načrtujemo delavnico za lastnike gozdov o 
negi mladega gozda.

Spomladi je bil v gozdovih z večjim deležem bukve raz-

mah drobcene žuželke, imenovane bukov rilčkar skakač, 
ki je že maja bukovo listje obarval rjavo. Pridružila se mu 
je bukova listna uš, ta je za obiskovalce gozdov nadležna 
zlasti v mladju. Njun napad bo nekoliko zmanjšal prirastek 
bukve, večjih posledic pa ne bi smelo biti. Revirni gozdar-
ji poročajo o nadaljnjem širjenju bolezni jesenov ožig in 
številnih prepovedanih vožnjah z vozili na motorni pogon 
v naravnem okolju. To vznemirja jelenjad, ki se tudi zato 
pomika v nižje lege.

ZA GOZD SO ODGOVORNI TUDI 
OBISKOVALCI

V času korone se je še bolj kot do sedaj pokazalo, kako so bli-
žnji gozdovi primerni za popoldanski sprehod ali druge obli-
ke rekreacije. Žal ima neprimerna raba, npr. vožnja s kolesi 
ali drugimi vozili po gozdnih poteh, hoja po brezpotju in pre-
tirano nabiralništvo slabe posledice za gozd, njegove prebi-
valce in tudi lastnike. Obiskovalci gozda so v njem dolžni rav-
nati odgovorno in spoštljivo do narave.

Marijan Denša, univ. dipl. inž. gozd. 

Priprave na otvoritev poligona za igro Ples divjega petelina 
(foto: Marijan Denša)



28 Vrbovške novice

DRUŠTVENI UTRIP

28

Savinjsko gozdarsko društvo

Na Čreti postavili panoramsko tablo

Postavljanje razgledišča na Čreti (foto: arhiv društva)

V novembru 2021 smo v občini Nazarje postavili dve infor-
mativni tabli o zanimivih drevesih. Označili smo ostrolistni ja-
vor ob planinski poti na Farbanco in domači kostanj pri doma-
čiji Kraplje na Čreti. V decembru planirani zbor članov smo, 
zaradi neugodnih epidemioloških razmer, prestavili na ma-
rec. Zbor smo popestrili s posebnim gostom Matejem Vrani-
čem, ustvarjalcem filma Divja Slovenija. V začetku aprila smo 

člani društva sodelovali pri sadnji medovitih rastlin na Samo-
stanskem hribu v Nazarjah ter pri obnovi češnjevega drevo-
reda ob sprehajalni poti Mozirje – Nazarje.

Izvedli smo tudi strokovno vodenje po naravoslovni poti Ti-
čjak za občino Gornji Grad.

Vikend ob koncu aprila smo izkoristili za ekskurzijo v Istro. 
Obiskali smo Buzet s starim mestnim jedrom ter destilarno 
Aura z domačimi žganimi izdelki in nenavadnimi marmelada-
mi. V motovunski gozd nas je popeljal lokalni gozdar, na Ve-
likih Brionih pa smo odkrivali  znamenitosti in lepote, ki jih 
skriva nekdanja letna rezidenca Tita. Večer smo zaključili v 
Vrsarju. Naslednji dan smo se spustili v zanimivo kraško jamo 
Baredine, si ogledali muzej starih traktorjev in delovnih stro-
jev na prostem, obisk pa smo zaokrožili na degustaciji oljčne-
ga olja in vina v galerijski vinoteki. Pred vrnitvijo proti domu 
smo se na obisku še enega istrskega vinarja dokončno pre-
pričali, da imajo sosedje res dobro vino. S krepkim kosilom v 
Kozini smo zaključili naše potepanje po Istri.

Julija smo na izpostavljeni razgledni točki na Čreti pri kme-
tiji Završnik skupaj z lastnikom in finančno podporo Občine 
Nazarje obnovili mizo in klop ter postavili panoramsko ta-
blo. Kotiček kar vabi pohodnika da se ustavi, odpočije in na-
užije razgleda.

Maja Vrčkovnik, predsednica društva

Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti

Udeležili smo se številnih srečanj in turnirjev

Prijetno druženje na izletu (foto: arhiv društva)

Po daljši »korona karanteni« smo tudi 
v Društvu upokojencev Šmartno ob Dre-
ti lahko zadihali s polnimi pljuči in priče-
li z našimi aktivnostmi. Odpeljali smo se 
na izlet na Dolenjsko v okolico Novega 
Mesta, kjer smo se srečali z domačini, 
ki so nas postregli z njihovimi speciali-
tetami in nam predstavili njihove kraje 
ter življenje pri njih. 

Ženska balinarska ekipa se je udeleži-
la državnega prvenstva v Komendi, kjer 
je zasedla 7. mesto med 14 ekipami. 
Ob občinskem prazniku smo organizi-
rali srečanje balinarjev v Račneku. Ude-
ležili smo se turnirja v balinanju v Pre-
boldu, ki ga organizira PZDU Celje. Žen-
ska ekipa se je udeležila turnirja v pika-
du v Ponikvi v sklopu PZDU Celje. Ude-
ležili smo se srečanja v balinanju v Na-
zarjah, Gornjem Gradu, Taboru, Varpo-
ljah, Logu in Lučah. 

Ženska in moška ekipa v balinanju se 
dobiva na treningih v Račneku. Moška 
ekipa igra v šmarški ligi v balinanju v 
Račneku, ženske se dobivajo v sejni sobi 

na treningih pikada, poleg tega pa tudi 
šivajo in kvačkajo. 

Organizirali smo izlet v Slovenske Go-
rice, kjer so nas domačini lepo spreje-
li in nam razkazali njihove znamenito-
sti. V Račneku smo organizirali družab-
no srečanje naših članov. 

Ob božično-novoletnih praznikih obi-

ščemo naše starejše in bolne, jih skro-
mno obdarimo in z njimi poklepetamo. 
Vsem želim čim več zdravja in druženja s 
prijatelji. Vsem članom našega društva 
in občanom občine Nazarje želim pri-
jetno praznovanje občinskega prazni-
ka. Ostanite zdravi.

Štefan Turk, predsednik
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Društvo upokojencev Nazarje

Številčna udeležba na srečanjih kaže na veliko 
željo po druženju 

Na izletu v Logarski dolini z vodnikom Nejcem Slapnikom (foto: arhiv društva)

Društvo upokojencev Nazarje je do-
brodelna in humanitarna organizaci-
ja, ki se zavzema za pravice in interese 
upokojencev ter drugih starejših ljudi. 
Člane spodbujamo k aktivnemu življe-
nju in delovanju, spoznavanju narav-
nih in kulturnih lepot, kulturno ume-
tniškim in športno rekreativnim dejav-
nostim. S številnimi dejavnostmi skrbi-
mo za zdravo, smotrno in aktivno izra-
bo prostega časa upokojencev, kar vpli-
va na dvig kvalitete njihovega življenja.

Kljub številnim omejitvam smo se tudi 
v času epidemije covid-19 vseskozi tru-
dili, da niso stagnirale in zamrle vse že 
vpeljane aktivnosti. Druženja v zaprtih 
prostorih in druženja večjih skupin, kot 
so plesne vaje, izleti, zaključek leta ipd., 
so bila do meseca maja letošnjega leta 
še onemogočena, se je pa nadaljevalo 
druženje manjših skupin na pohodih v 
naravi in balinanju, seveda ob upošte-
vanju vseh varnostnih ukrepov. 

V tem letu so se skupini ročnodelk pri-
družile nove članice, ki se učijo novih 
ročnodelskih spretnosti. Ponosni smo 
na naše prostovoljke v okviru progra-
ma »Starejši za starejše«, ki vestno skr-
bijo za starejše občane. V času epidemi-
je so se prilagodile razmeram in so oseb-
ne stike večinoma nadomestile s telefon-
skimi pogovori. Osebni obisk so izvedle 
le ob izrecni želji in privolitvi ter upošte-
vanju vseh predpisanih ukrepov. Vključi-

le so se tudi v izvedbo programa e-oskr-
ba. Številni naši člani so se vključili v pro-
gram »Prostofer«. Prostovoljno vozijo 
naše upokojence na različne preglede k 
zdravniku, v bolnico ali zdravstveni dom.

Po sprostitvi ukrepov smo konec me-
seca maja organizirali piknik ter občni 
zbor društva, ki je bil zelo lepo obiskan. 
V mesecu juniju pa smo se odpravili na 
izlet po naši lepi Savinjski dolini. Vse 
kaže na to, kako željni smo vsi ponov-
nih snidenj in neposrednih stikov. Ena 
od pomembnih oblik druženja je tudi or-
ganizacija letovanja v Izoli dvakrat letno 
(v mesecu aprilu in septembru).

Dobro sodelujemo z drugimi društvi, 
krajevnimi skupnostmi, občino, Pokra-

jinsko zvezo društev upokojencev Celje 
in Zvezo društev upokojencev Sloveni-
je. Seveda pa pri organizaciji in izvedbi 
številnih nalog in aktivnosti ne gre brez 
finančnih sredstev in nesebične pomo-
či prostovoljcev. Zato smo še posebej 
hvaležni Občini Nazarje in vsem dona-
torjem, saj bi brez njih vseh zastavljenih 
aktivnosti ne uspeli izvesti. Iskrena hva-
la tudi vsem, ki nesebično priskočijo na 
pomoč, kadar jo potrebujemo.

Možnosti za kvalitetno preživljanje 
prostega časa starejših je v okviru dejav-
nosti društva veliko. Pridružite se nam, 
saj je v družbi sovrstnikov življenje lep-
še in pestrejše.

Marija Turk, predsednica

Čebelarska družina Kokarje

S skrbjo za zdravje in vitalnost čebeljih družin 
vzpodbujamo ohranitev kranjske sivke

Za nami je še eno čudno obdobje, ki 
je ga je zaznamovala epidemija covida. 
Več optimizma nam je namenila nara-
va, ki je v spomladanskem delu, po ne-
kaj sušnih letih, ponudila z medenjem. 
Čebelje družine so se na naravni hra-
ni lepo razvile in zagotovile tudi nekaj 
viškov medenih zalog za nas, ki skrbi-
mo zanje. Drugi, poletni del medenega 
leta, je bil glede tega nekoliko okrnjen. 

Vsekakor smo lahko v celoti, tako s ko-
ličino, še posebej pa s kvaliteto medu, 
zelo zadovoljni.

Kot sem že omenil, je bilo društveno 
življenje tudi v Čebelarski družini Kokar-
je okrnjeno. Izvajali smo osnovno de-
javnost, nekatere planirane dogodke 
pa smo morali odpovedati. V preteklo-
sti smo imeli občne zbore v začetku ja-
nuarja, letos pa smo ga morali prestavi-

ti na začetek aprila. Volilni občni zbor je 
prinesel spremembo v vodstvu. Po treh 
mandatih Franca Podrižnika, je predse-
dovanje prevzel Igor Kalin. 

Iz poročila o delu je razvidno, da nam 
je uspelo do neke mere izvesti zastavlje-
ne cilje. Ker je bilo množično druženje 
omejeno, smo se na področju izobraže-
vanja pridružili spletnim predavanjem, 
ki jih izvaja Čebelarska zveza Sloveni-
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je (ČZS). Po sprostitvi smo vzpodbujali 
udeležbo na ostalih predavanjih in prak-
tičnih delavnicah, ki potekajo v okviru 
ČZS in ČZ SAŠA. 

Na področju zdravstvenega varstva če-
bel in ohranitvi kranjske sivke skrbimo 
za zdravje in vitalnost čebeljih družin ter 
vzpodbujamo ohranitev naše avtohtone 
čebele. V preteklem poletju smo z zado-
stnim krmljenjem in pravilnim zdravlje-
njem podprli čebelje družine pri pripra-
vi na prezimitev. Na podlagi tega so če-
belje družine preživele zimo in dosegle 
primeren spomladanski razvoj. V gro-
žnji podražitev smo spomladi, prej kot 
po navadi, organizirano nabavili sladkor 
za letošnje zazimljenje. 

Maja smo se v velikem številu udele-
žili srečanja čebelarjev Slovenije v Do-
lenjskih Toplicah. 

Junija smo opravili prvo točenje v šol-
skem čebelnjaku. Na dogodek smo po-
vabili najzaslužnejše za postavitev in de-
lovanje le tega. Točiti so pomagali žu-
pan občine Nazarje, g. Matej Pečovnik, 
predstavnica podjetja BSH Nazarje, ga. 
Alenka Grašič, ravnateljica OŠ Nazarje, 
ga. Vesna Lešnik, mentorica čebelar-
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skega krožka na OŠ Nazarje, ga. Bran-
ka Nareks in člani čebelarskega krožka. 
Z medom se bodo posladkali krožkarji 
in učenci OŠ Nazarje. 

V ČD Kokarje smo lahko, glede na raz-
mere, zadovoljni z doseženim. Mislim, 
da smo bili aktivni in pozitivno naravna-
ni tudi zadnja leta, kar gre zasluga do-
bremu upravnemu in nadzornemu od-
boru in tudi ostalim članom naše druži-
ne, ki so se radi odzivali na vse dogod-

ke. Predvsem gre zahvala občini Nazar-
je, Osnovni šoli Nazarje in Šmartno ob 
Dreti, podjetju BSH Hišni aparati Nazar-
je, krajevnim skupnostim Šmartno bo 
Dreti, Kokarje in Nazarje. Prisrčna za-
hvala tudi vsem ostalim, ki cenijo našo 
skrb za ohranjanje narave.

V imenu ČD Kokarje, iskrene čestitke 
vsem občankam in občanom ob prazni-
ku občine Nazarje! Naj medi!

Franc Podrižnik

Prvo točenje medu v šolskem čebelnjaku (foto: Nastasja Kotnik)

Kulturno društvo Svetega Martina Marija Nazaret

Spet v primežu omejitev in v upanju na več 
aktivnosti ter druženja 

Vse aktivnosti KD Sv. Martina Mari-
ja Nazaret so na nek način povezane z 
druženjem, kateremu pa razmere pre-
teklega leta niso bile najbolj naklonje-
ne. Že samo izvajanje rednih aktivnosti 
– pevske vaje naših pevskih sekcij (Mar-
tinov zbor in vokalna skupina Sončni-
ce) in ustvarjalne urice naših klekljaric 
- je bilo zaradi omejitev v več kot pol-
letnem obdobju precej okrnjeno le na 
nekaj par mesecev. 

Najbolj aktivne, kar se srečevanja in 
vaj tiče, so bile Sončnice, ki so koristno 
uporabile virtualne poti in so vaje ter 
spremljajoče zabavne klepete izvaja-
le kar preko sodobne tehnologije. Tudi 
sicer se vse pogosteje poslužujejo teh 
poti, saj so nekatere od njih življenjske 
poti peljale precej daleč iz naše doline 
na drug konec Slovenije.

Martinov zbor je od omejitev dalje 
zelo aktiven in tako je glede na priča-

kujoče omejitve v jesenskem obdobju 
gostovanja s krajšim koncertom v šestih 
bližnjih domovih za starejše že izvedel.  

Skupina klekljaric se zelo veseli svojih 
ustvarjalnih delavnic, sploh, ker so bile 
v zadnjem obdobju za njih dostikrat pri-
krajšane. Poleg kreativnega ustvarjanja 
krasnih izdelkov, je ta čas namenjen tudi 
klepetu, ki smo ga v dneh skoraj popol-
nega zaprtja vsi neizmerno pogrešali. V 
okviru lanskega občinskega praznika so 
klekljarice organizirale in pripravile raz-
stavo njihovih izdelkov v Muzeju Vrbo-
vec. Bili so res paša za oči.

Sicer pa nam je v obdobju od lanske-
ga septembra uspelo izvesti še nekaj 
planiranih aktivnosti. Na cvetno nede-
ljo smo v Bohačevem toplarju prikazali 
izdelavo butar.

Zelo uspešno smo izvedli naš tradicio-
nalni Ljudski večer v pesmi in besedi v za-
četku letošnjih počitnic, jesenski pa je že v 

pripravi. Poleg naših dveh pevskih sesta-
vov – Martinovega zbora in Sončnic -  ter 
recitacij Urške, Blaža in Katje, naših čla-
nov, so se vabilu k sodelovanju na ljud-
skem večeru odzvale sestre Lamprečnik, 
Florjanski fantje ter Franco Ezequiel Páez. 
Skupaj so pripravili krasen večer pod graj-
sko lipo pred gradom Vrbovec, obarvan 
precej domovinsko, še v duhu obhajanja 
dneva državnosti teden pred tem. In kot 
že tradicionalno – izvedli smo pohod na 
Čreto na Anino nedeljo in peš romanje k 
Novi Štifti na dan pred Velikim Šmarnom.

Do konca leta se bo še veliko dogajalo, 
od župnijskega dneva, drugega ljudske-
ga večera, do več dogodkov v novem-
bru, povezanih z obhajanjem godu sv. 
Martina (kar se spodobi, glede na to, 
da smo si ime nadeli po njem). Pa še 
kaj vmes. Lepo vabljeni, da se dogodkov 
udeležite tudi vi! Ne bo vam žal.

Irena Vačovnik, predsednica društva
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Rod Sotočje Nazarje

Nadaljujemo z vsakoletnim taborjenjem

Na enotedenskem taboru so se taborniki preizkusili v različnih taborniških 
aktivnostih. (Foto: arhiv društva)

Rod Sotočje Nazarje nadaljuje z vsako-
letnim taborjenjem na tabornem pro-
storu Laze, tokrat pod okriljem nove ta-
borovodje Anje Robida. Letos je njihovo 
taborjenje potekalo na začetku meseca 
julija z začetkom bivaka za GG (gozdov-
niki in gozdovnice) na Žekovcu. Najsta-
rejši so se podali na dvodnevni bivak v 
spremstvu vodnikov Aneja Stenšaka in 
Oskarja Dolška po Golteh in vse do Ljub-
nega ob Savinji, dokler niso prispeli do 
tabornega prostora. Vmes jim je načr-
te prekrižalo vreme, vendar so se hitro 
znašli in uporabili svoje taborniško zna-
nje, da jih ni ustavil niti dež. Ob prihodu 
na Laze jih je pričakal topel obrok, da so 
si nabrali moči za nadaljevanje tabora. 
Tam so se jim pridružili mlajši taborniki 
(medvedki in čebelice).

Na enotedenskem taboru so se ta-
borniki preizkusili v različnih taborni-
ških aktivnostih, kot je streljanje z lo-
kom, učenje orientacije in vozlov, spo-
znavanje narave in ohranjanja večnega 
ognja. Za svoje osvojeno znanje so jim 
na koncu tabora vodniki podelili tabor-
niško značko za veščino, ki so jo med 
taborom osvojili. Mlajši taborniki so se 
naučili postaviti bivak iz šotorke, klinov, 
palic in vrvi, da so se lahko v spremstvu 
vodnikov podali na enodnevni bivak in 

tudi sami preizkusili v preživetju v nara-
vi. Prav tako je bil zanje organiziran po-
hod in jahanje konjičkov na Lazah. Med 
drugim so bile zanje popoldan organizi-
rane vodne igre, igre brez meja, posli-
kava z barvami, Rod Sotočje ima talent, 
kjer je lahko vsak tabornik pokazal svoj 
talent in bil pod očesom starejših vo-
dnikov Blaža Robide, Dejana Ugovška 
in Mateja Verbuča strokovno ocenjen. 
Večere so si skrajšali z družabnim ple-
som Rim-šim-šim v krogu ob petju: »Oj, 

rim-šim-šim, oj ram-šam-šam…«, in pe-
tjem ob tabornem ognju s kitaro. Zadnjo 
noč je nove tabornike čakal krst, na ka-
terem so si izbrali taborniško ime in bili 
s tem uradno sprejeti med tabornike. 

Rod Sotočje Nazarje je letos na vodni-
ški tečaj poslal še štiri nove pripravnike, 
Leo Bark, Miha Marolta, Miha Kranjca in 
Andraža Stenšaka. Na ta način bo dru-
štvo še uspešneje uresničevalo moto: 
»Taborniki ustvarjamo boljši svet«.

Anja Robida

Kulturno društvo Nazarje

Letošnja kulturna bera boljša kot lanska
V Kulturnem društvu Nazarje deluje 

več sekcij, kot so mešani pevski zbor, 
mladinski pevski zbor Osnovne šole Na-
zarje, galerijska dejavnost, kino sekcija 
ter glasbena skupina. Članstvo sesta-
vljamo večinoma pevci ter ostali pred-
stavniki sekcij, tako da je trenutno šte-
vilo članov 30. Društvo, oziroma sekci-
je delujemo na področju občine Nazar-
je, včasih pa se udeležimo tudi priredi-
tev izven domače občine.

Delo KD Nazarje je tudi letos v začet-
ku leta pestila težava zaradi nekaterih 
omejitev, ki je onemogočila vaje, na-
stope, razstave… Letos smo člani konč-
no lahko izvedli tudi občni zbor članov v 
živo, ki smo ga imeli 9. maja 2022. Kljub 
omenjenim težavam smo od prejšnjega 

praznika Občine Nazarje in izdaji biltena 
uspeli pripraviti in izvesti nekaj razstav 
in nastopov za krajane Občine Nazarje.

Dejavnosti in prireditve v obdobju sep-
tember 2021 – junij 2022:

- galerijska dejavnost: 4 razstave,
- MPZ OŠ Nazarje: nastopi po šolskem 
  programu,
- MePZ KD Nazarje: 3 nastopi,
- kino sekcija: kino predstava,
- glasbena sekcija: vaje, snemanje 
  in manjši nastopi.
Galerijska dejavnost je v jesenskem 

času 2021 pripravila dve razstavi, letos 
pa sta za nami že dve, tretja je načrto-
vana za občinski praznik 2022, oziroma 
je načrtovana likovna akademija. Pev-
ski zbori OŠ Nazarje so izvedli nasto-

pe po šolskem programu za učence ter 
tudi za širše občinstvo. Udeležili so se 
tudi pevske revije.

Pevci MePZ Nazarje smo se v spomla-
danskem času leta ubadali z iskanjem 
novega zborovodje. Po uspešnem iska-
nju in pogajanju smo konec marca pričeli 
z pripravami na jubilejno 50. revijo odra-
slih pevskih zborov, ki je bila pretekla leta 
prestavljena zaradi covid situacije. Na hi-
tro smo se pripravili za nastop na Pesem 
pomladi v Bočni. Nastope za prvo polovi-
co smo končali na Menini, kjer je bila pro-
slava, ki jo pripravi KO ZB NOB Nazarje.

Ostalih dejavnosti žal ni bilo, tako da je 
kulturna bera za leto 2022 bolj skromna, 
vendar vseeno boljša kot preteklo leto.

Robert Hudolin, predsednik
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Združenje borcev NOB Zgornje Savinjske doline 

Obnavljanje pomn ikov upora proti okupatorju
Kulturna dediščina narodnoosvobodilnega boja je v Ob-

čini Nazarje izredno bogata. Posebno območje Dobrovelj, 
Črete in Krašice planine je bogato z obeležji številnih bojev 
in grobišč padlih borcev v bojih z okupatorskimi enotami. 
Na razmeroma majhnem prostoru, ki teritorialno spada v 
našo občino, je urejenih kar deset grobišč, spomenikov in 
spominskih plošč. Takšne gostote kulturne dediščine v na-
ravi sredogorja ne pomnimo nikjer. Za ohranjanje teh šte-
vilnih pomnikov zgodovine in njihovo primerno urejenost 
skrbi organizacija za ohranjanje vrednot narodno osvobo-
dilnega boja. To področje delovanja pa je naše pomembno 
poslanstvo. Pri tem moramo poudariti pomen razumevanja 
in vsestranske podpore organov in vodstva Občine Nazar-
je pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev vzdrževa-
nja te bogate dediščine. 

V času veljavnosti ukrepov za preprečevanje širjenja koro-
navirusa, ko so bile nekatere dejavnosti množičnega zbira-

nja omejene, smo pristopili k celoviti obnovi spomenikov na 
tem območju. V celoti so bili obnovljeni kamni in napisi spo-
menikov na grobiščih nad domačijo Jegovnik, pri cerkvi Ma-
tere božje na Čreti in spomenik boja Druge grupe odredov 
7. novembra 1942 na Krašici. Ker so ta obeležja ob zelo obi-
skanih planinskih in pohodniških poteh, je bilo izrečenih že 
več pohval o njihovi lepi urejenosti. V okviru programa de-
lovanja Krajevne organizacije združenja borcev za vredno-
te NOB smo letos že devetič izvedli spominski pohod k tem 
obeležjem upora proti okupatorju, ki je bil v sredini junija ob 
prazniku Krajevne skupnosti Nazarje. Pri tem smo se pri spo-
meniku boja Druge grupe odredov spomnili na tragično bor-
bo, ob njeni 80-letnici in se poklonili sedemnajstim padlim 
v tem boju. O tem boju in pomenu partizanske enote Dru-
ge grupa odredov je prisotne nagovoril Matej Pečovnik, žu-
pan Občine Nazarje.

Jože Rakun, predsednik

Turistično društvo Nazarje

Skupaj zmoremo več

Udeleženci izleta po Obali smo bili veseli, da smo se lahko po 
dolgem času družili in se sprostili. 

Po dolgotrajni izoliranosti in omejenosti zaradi covida-19 
zdaj še z večjo močjo prihajajo na dan naša snovanja in cilji, 
ki jih želimo uresničiti, kar dve leti zatajevane želje po dru-
ženju in ustvarjanju. Prišel je čas upanja in pričakovanja, naj 
bo ta čas lep in poglobljen. Sprejmimo dano situacijo, kot ne-
kaj, kar nam je podarjeno, da lahko ob vsem tem rastemo. 
Čez čas bomo videli, da je tudi današnji čas imel smisel. Naj 
bo svetloba vse močnejša in naj prodre v globine naših src. 
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-
govarjati, vemo, da prijazna beseda ustvarja zaupanje, ne-
sebično razdajanje pa ustvarja ljubezen do soljudi in utrju-
je lepe medsebojne odnose.

UDELEŽBA NA MIKLAVŽEVANJU IN MAŠKARADI 
NADPOVPREČNA

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. Spo-
mladi so bile uspešno izvedene velikonočne delavnice. Med 
poletnimi počitnicami se delavnice odvijajo na različnih lo-
kacijah v naši občini z različnimi dejavnostmi, kot so igre z 
žogo, ples, rolanje, ustvarjalne delavnice in orientacijski po-
hod z iskanjem zaklada. Kljub koronavirusu sta bili naši naj-
bolj obiskani prireditvi Otroška maškarada in Miklavževanje 
izvedeni, seveda pod posebnimi zahtevanimi pogoji. Miklavž 
je otroke obdaril kar v avtomobilih na način »drive-in«, ma-
škarada pa je potekala na prostem na parkirišču pred Do-
mom kulture Nazarje. Udeležba je bila v obeh primerih nad-
povprečna, saj smo bili edini organizatorji v dolini in okolici.

V sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, območno izpostavo Mozirje, smo priredi-

tev Iz roda v rod nadomestili s srečanjem harmonikarskih sku-
pin in orkestrov z naslovom Harmonika zaigraj, ki je poteka-
la na grajski skali gradu Vrbovec in je navdušila vse obisko-
valce in nastopajoče. V lanskem pozno poletno-jesenskem 
času smo organizirali z JSKD dva poletna večera na terasi lo-
kala Magnus. Predstavili sta se skupini Žuže in Šansonet z ve-
čerom slovenskih šansonov.

Naša velika želja, da se bomo podali na strokovno ekskur-
zijo, se nam je po dveh letih uresničila. Pot nas je popelja-
la na morje. Peljali smo se z ladjico ob naši čudoviti sloven-
ski obali, dan pa zaključili v Marezigah ob vinski fontani. Vsi 
udeleženci smo bili veseli, da smo se lahko po dolgem času 
družili in se veselili ter sprostili. 

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

Vanja Hofbauer, predsednica
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Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti

Pevke predane poustvarjanju ljudskega izročila 
Ljudska pesem je lepa, bogata in polna notranje topline. V 

sebi nosi ljubezen, veselje, žalost, trpljenje in bolečino. Lju-
di zna potolažiti, vliva pogum za življenje, plemeniti, združu-
je. Prihaja iz srca za srce in dušo.

Najstarejše, najpristnejše in najlepše glasbilo, ki se mu mora 
današnja glasba zahvaliti, da je sploh tu, je človeški glas. Za-
vedanje, da s petjem bogatimo tako sebe kot druge, je bi-
stven del ustvarjanja Ljudskih pevk KD Lipa, ki v letošnjem 
letu praznujejo 15-letnico svojega delovanja – ustvarjanja, 
razveseljevanja, druženja, negovanja tradicije, prelomnih tre-
nutkov, uspehov, predvsem pa zadovoljstva ob pozitivnih od-
zivih svojih poslušalcev.

Če drevesu porežemo veje, spet ozeleni in zaživi, če pa mu 
porežemo korenine, usahne. Ljudske pevke KD Lipa imajo 
močne korenine. Njihovo jedro je kljub mnogim spremembam 
v vseh teh letih ostalo nespremenjeno, stalno in stanovitno. 
Zanos, s katerim se članice predajajo poustvarjanju ljudske-

ga izročila, je zagotovilo, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti.
Njihove vaje in nastopi niso zgolj to, so tudi tkanje prija-

teljskih vezi, deljenje veselih trenutkov, tolažba in podpora. 
Vsak nastop je tako nova življenjska izkušnja, ki vse napolni 
s pozitivno energijo. 

Tudi v jeseni leta 2021 in prvi polovici leta 2022 so na različ-
nih kulturnih prireditvah, koncertih, nastopih v veselih druž-
bah, na srečanjih z drugimi skupinami in domovih za ostare-
le veselje, ljubezen in neizmerno življenjsko energijo pone-
sle med druge ustvarjalce in svojo občinstvo.

Člani Kulturnega društva Lipa se v poletnih mesecih že pri-
pravljamo na koncert ob 15-letnici delovanja Ljudskih pevk 
KD Lipa, ki bo v nedeljo, 11. septembra 2022, ob 15. uri v dvo-
rani Gasilskega doma Šmartno ob Dreti. Veselimo se sreča-
nja z vami, dragi bralci Vrbovških novic.

Nataša Bele, 
predsednica KD Lipa Šmartno ob Dreti

Planinsko društvo Nazarje

Raznolikost akcij in dogodkov

Mladi planinci pod vrhom Slivnice (foto: Marijan Denša)

Obrni klepsidro kakor hočeš, vanjo se bo vedno iztekal čas! 
Čas, ki ga je modro osmisliti in izkoristiti, četudi je bil čas za-
dnjega leta, torej od lanskega septembra, poseben ter druž-
beno in prostorsko omejen. Koronskemu in postkoronskemu 
času smo se morali prilagajati tudi v Planinskem društvu Na-
zarje; najbolj pri druženju na Farbanci, seveda tudi pri dru-
gih načrtovanih dogodkih in aktivnostih. 

Ko se ozremo v čas minulega leta, lahko z zadovoljstvom in 
ponosom ugotovimo, da smo uspeli izpeljati večino načrto-
vanih aktivnosti ter s tem ohraniti raznolikost akcij in dogod-
kov, ki krasijo naše društvo in vanj privabljajo številno član-
stvo. Kateri so bili, si oglejte na naši spletni strani www.pdru-
stvo-nazarje.si.

Po podatkih Planinske zveze Slovenije (PZS) je bilo v letu 
2021 povprečno število članov v društvih v okviru PZS 200. 
V PD Nazarje je bilo članov s plačano članarino PZS 343, to-
rej veliko nad povprečjem. Poleg tega je bilo v društvu še 219 
članov z interno članarino, skupaj je bilo včlanjenih 562 pla-
nincev, od tega 67 otrok. Število prebivalcev o občini je bilo 
nekoliko manjše od 2.700.

PD Nazarje je del Savinjskega meddruštvenega odbora pla-
ninskih društev PZS, ki ga sestavlja 55 društev. Po številu čla-
nov s plačano članarino PZS je v tem odboru naše planinsko 
društvo na petem mestu, takoj za velikimi društvi Celje-Ma-
tica, Velenje, Slovenske Konjice in Grmada-Celje. V Zgornji 
Savinjski dolini smo številčno največje društvo. Naši člani so 
aktivni tudi v organih PZS.

Poleg občnega zbora društva je bilo obeleževanje 20. oble-
tnice Doma planincev na Farbanci osrednji dogodek zadnje-
ga leta. Upravičeno, saj smo v dveh desetletjih s prostovolj-
nim delom, za katerega so številni člani žrtvovali veliko svo-
jih ur, kaj ur, dni in tednov, in ob pomoči podpornikov pro-

padajočo gozdarsko kočo preuredili v sodobno, okolju, biva-
nju in očem prijazno planinsko postojanko, ki jo radi obisku-
jemo domačini, v njej in ob njej prirejamo številne dogodke, 
vse bolj pa je znana tudi širom Slovenije. Prireditve se je ude-
ležilo preko sto članov in podpornikov društva, ki so se dru-
žili še dolgo v popoldan.

Koronski čas je najbolj zarezal v delo z mladimi. Zaradi ome-
jitev je zamrlo delovanje planinskih krožkov, kar se žal pozna 
pri upadu števila mladih planincev. To bo treba nadoknaditi 
s trdim in načrtnim delom, seveda ob tesnem sodelovanju s 
šolo, občino in morda še kom. 

Kljub težavam smo uspeli izvesti nekaj akcij za najmlajše, 
med njimi tradicionalni vikend na Farbanci, pohod na Čem-
šeniško planino, pohod na Lanež in naravovarstveni izlet za 
vse generacije v Križno jamo in na Slivnico. Najmlajša udele-
ženka je bila stara pet let.

Marijan Denša
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Prostovoljno gasilsko društvo Nazarje

Kar delamo, delamo s srcem!
PGD Nazarje je skoraj sto let vtkano v nepogrešljivo bi-

stvo slovenskega naroda. Veliko truda, dela in pripadno-
sti je bilo potrebno, da se je ohranila dejavnost društva, ki 
goji plemenito, humano delo in stalno sledi toku razvoja 
družbe ter tehnološkega napredka v kraju in celotni Zgor-
nji Savinjski dolini ter vse našteto prenaša na mlajše. Od 
nas se nenehno zahtevajo usposobljenost, dodatna znanja 
in veščine. Imamo pomemben vpliv pri ohranjanju zdra-
vega življenjskega okolja in v celoti izpolnjujemo človeko-
ljubne cilje in dejavnosti v neposredno korist ogroženih 
ljudi, živali ter dobrin. Vse bolj pomemben pa je tudi naš 
vpliv na preventivno zavest vseh naših občanov na podro-
čju požarne varnosti, pregledih gasilnikov in hidrantov. S 
tem povečujemo varnost ljudi in z malo sreče zmanjšuje-
mo škodo na premoženju in okolju.

Kljub temu pa smo v prvi polovici leta intervenirali že več-
krat, kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Delo v dru-
štvu je potekalo po ustaljenem načinu in po planu, ki smo 
ga sprejeli na začetku leta. Poleg operativcev, so tudi vse 
ostale skupine, od najmlajših do žensk in veteranov delo-
vali brez »kovidnih« omejitev, ki so nas omejevale v pre-
teklih dveh letih.  

Dom obnavljamo postopoma. Tokrat so bili na vrsti spo-
dnji prostori, kar smo opravili sami s prostovoljnim de-
lom. Redno skrbimo za lep izgled doma in okolice, kar je 
ne mala zasluga tudi hišniške družine. Na dom smo pono-
sni, pa ne le zaradi njegovega izgleda, temveč tudi zaradi 
ljudi, ki jih združujejo podobni interesi – biti drug ob dru-

gem, biti predan poslanstvu gasilca in prostovoljca. 
Nekoliko bolj smo »zapravljivi« pri nabavi opreme in to z 

razlogom, da nam bo lažje opremiti dve že naročeni vozi-
li, ki ju nestrpno pričakujemo. Tovorno vozilo Volvo v no-
vembru in kombinirano vozilo Mercedes sprinter v začetku 
prihodnjega leta. Za tovorno vozilo in nadgradnjo le-tega 
so zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna, za kar 
smo izredno hvaležni občinskemu svetu na čelu z g. župa-
nom Matejem Pečovnikom. 

Vseskozi sledimo trendu razvoja gasilske tehnike. Zato 
smo v letošnjem letu obiskali gasilski sejem v Hannovru v 
Nemčiji, kjer smo lahko videli aktualno opremo s področja 
gasilstva in reševanja, kar nam bo pomagalo pri opremlja-
nju vozil in nabavi zaščitne opreme za gasilce operativce.

Nismo ne vem kako veliko društvo in zaradi naše, tudi fi-
nančne »majhnosti«, smo dostikrat preveč skromni in se 
držimo v ozadju, mogoče res po nepotrebnem. A verjame-
mo, da smo kljub vsemu uspešni. Da so naši gasilci z odre-
kanjem in žrtvovanjem svojega prostega časa notranje za-
dovoljni. Da tisto, kar delamo, delamo s srcem in smo ti-
sti, pravi prostovoljci.

Vsem občankam in  občanom v imenu upravnega in nad-
zornega odbora društva ter vseh gasilcev PGD Nazarje želim 
obilo zdravja in zadovoljstva na vseh področjih. 

Čestitke ob prazniku Občina Nazarje! In ostanite takšni kot 
ste – najboljši občani! 

Boštjan Cigale, VGČ II, 
predsednik PGD Nazarje

PGD Šmartno ob Dreti

Simbol delovanja društva predstavlja mozaik 
zavetnika gasilcev sv. Florjana

Delovanje PGD Šmartno ob Dreti je bilo v času od zadnje 
objave v Vrbovških novicah zelo plodno in uspešno. Plane, ki 
smo si jih zadali smo več kot uspešno realizirali. 

Na prvem mestu so krajani in njihova varnost. Redno skr-
bimo za nabavo prepotrebne opreme, jo dopolnjujemo in 
nadgrajujemo. Operativni člani se vsak po svoji vesti in zmo-
žnostih, redno udeležujejo vseh aktivnosti, ter nadgrajuje-
jo svoje znanje in usposobljenost. Veseli nas dejstvo, da se 
operativna enota pomlajuje in povečuje. Vsekakor skrbi-
mo za prihodnost društva za lažjo in učinkovitejšo pomoč 
v kraju, občini in širše. Ne smemo pozabiti na delo z mladi-
mi, članicami in starejšimi gasilci. Delovanje komisij v dru-
štvu, se po omejitvah zaradi epidemije covid-19, počasi vra-
ča v stare tirnice.

Konec lanskega leta smo uspešno pridobili sredstva preven-
tive Zavarovalnice Triglav za nakup novega AED-ja, ki je javno 
dostopen na gasilskem domu. Stari AED smo s pomočjo ob-
čine Nazarje obnovili in ga namestili v naš operativni okraj v 

Spodnje Kraše. S tem smo ga približali krajanom ter povečali 
možnost preživetja ob nenadnem zastoju srca. 

Nadaljevali smo z adaptacijo gasilskega doma. Zaključili smo 
obnovo prostorov v nadstropju, zamenjali stara okna in vho-
dna vrata, celoten dom pa odeli v novo termoizolacijsko fa-
sado. S tem je dom dobil funkcionalnost ter nov sodoben iz-
gled, v ponos nam gasilcem in celotnemu kraju. Da so dela 
tekla po zastavljenem planu, se moramo še posebej zahvali-
ti Občini Nazarje, ki nam je v proračunu zagotovila večji del 
finančnih sredstev. Ostala sredstva smo pridobilo preko do-
natorjev, ki so imeli posluh, ter so nam priskočili na pomoč. 
Posebna zahvala velja podjetju KLS Ljubno in BSH Nazarje ter 
vsakemu posamezniku, ki nam je pomagal s prostovoljnimi 
prispevki. Ne smemo pa pozabiti na zagnanost, odrekanje, 
srčnost in požrtvovalnost nekaterih naših članov, ki so vztra-
jali in so z vloženim prostovoljnim delom še posebej zaslužni 
za izvedbo celotnega projekta. 

V letošnjem letu smo planirali svečani prevzem prenovlje-
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nega gasilskega doma ter novega moštvenega vozila. Žal pa 
dobava vozila zaradi nepredvidljivih razmer na trgu zamuja, 
prav tako moramo za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
prizidek dokončati še določena dela. Upamo pa, da nam to 
uspe v naslednjem letu.

Simbol delovanja društva najlepše predstavlja nov mozaik 
zavetnika gasilcev sv. Florjana, ki ga je izdelal naš član in je na-
meščen na pročelju gasilskega doma. Vsak najmanjši kamen-
ček na pravem mestu je pomemben in gradi celoto. 

V imenu upravnega, nadzornega odbora, operative PGD 
Šmartno ob Dreti, kakor tudi v svojem in poveljnikovem ime-
nu, izrekam iskrene čestitke vsem občankam in občanom ob 
prazniku Občine Nazarje.

Darja Acman, NGČ I. st, 
predsednica PGD Šmartno ob Dreti

Prostovoljno gasilsko društvo Gorica ob Dreti

Odlikovanje za posebne zasluge Francu Žehlju

V imenu PGD Gorica se je Francu 
Žehlju zahvalil predsednik Tadej 
Kotnik. (Foto: arhiv društva) 

Prostovoljno gasilsko društvo Gorica 
ob Dreti je svojega dolgoletnega člana 
Franca Žehlja predlagalo Gasilski zve-
zi Slovenije za odlikovanje za posebne 
zasluge v gasilstvu. Odlikovanje mu je 
bilo podeljeno, poleg tega pa je prejel 
še značko za dolgoletno delo - 70 let.

SEDEMDESET LET AKTIVNEGA 
UDEJSTVOVANJA

Franc Žehelj je v gasilske vrste stopil 
leta 1951. Leta 1955 je opravil osnov-
ni tečaj za gasilca, svoje gasilske ve-
ščine pa je izpopolnil leta 1974, ko je 
opravil tečaj za vodjo enote. V času, ko 
je društvo pridobilo prvo tovorno ga-
silsko vozilo, je Žehelj kot poklicni šo-
fer večkrat sedel za volan in se udele-
žil intervencije ali prevoza pitne vode 
na kmetije na Čreti pri Kokarjah. Akti-
ven je bil tudi v tekmovalni desetini in 

mentor mladim. Več mandatov je bil član 
upravnega odbora. 

AKTIVEN OSTAJA TUDI KOT 
VETERAN

Redno se je udeleževal delovnih akcij 
društva, sodeloval je pri gradnji gasilske-
ga doma v Lačji vasi, izdelavi požarnih ba-
zenov oziroma zajetij na kmetijah na Čre-
ti in postavitvi brunarice na Lazah. Akti-
ven član je ostal tudi kot veteran, saj se 
še vedno udeležuje pogrebov članov dru-
štva. »Tovariš Franc, v imenu PGD Gori-
ca ob Dreti še enkrat globok poklon,« se 
mu je ob tej priložnosti zahvalil Tadej Ko-
tnik, predsednik društva.

Nastasja Kotnik

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Šmartno ob Dreti 

Tudi korona nas ni ustavila
Od našega zadnjega oglašanja v glasilu Občine Nazarje v ju-

liju 2019 so pretekla cela tri leta. V tem obdobju smo po šte-
vilu članstva postali nekoliko »vitkejši« zaradi smrti, izstopov 
in prestopov, toda ne tudi manj aktivni.

Že v koronsko leto 2020 smo štartali s konferenco, se ude-
ležili prireditev pri Gregorci, na Slapeh, v Bočkih grabnih in 
skladno s predpisi izvedli komemoracijo. V naslednjem, še 
bolj »koronskem« letu, smo se v juliju podali na potepanje 
po Kozjanskem (grad Podsreda, muzej Šola moje mame …), 
se udeležili prireditev na Menini, pri Gregorci, v Bočkih grab-
nih in na Slapeh. V začetku septembra smo obiskali Tržič, Ra-
dovljico in si med drugim ogledali muzej - podružnico tabori-

šča Mauthausen ter tržiški muzej. Sledili so Čreta, komemo-
racija ter obiski bolnih, ostarelih. 

Letošnje leto vse aktivnosti potekajo nemoteno, v maju so 
se naši člani množično odzvali povabilu na ekskurzijo v bol-
nico Franjo, ki je bila za marsikaterega od njih pravo dožive-
tje. Veseli smo tudi, da se je naša lokalna prireditev – prosla-
va praznika državnosti – pri Gregorci dobro »prijela« in smo 
letos zabeležili že šesto obletnico.

Trdno upamo, da bodo naše aktivnosti tekle še naprej po 
predvidenem planu, ki seveda vključuje tudi pridobivanje no-
vih članov in skrb za spominska obeležja.

Vida Cajner Rosenstein, predsednica 

Obnovljen gasilski dom v Šmartnem ob Dreti.
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