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UVODNIK, OGLASI

Spoštovane bralke in
bralci Vrbovških novic,
minilo je leto, od kar smo se srečali na straneh občinskega glasila – in kakšno leto je bilo to! Zaradi pandemije koronavirusa se je življenje za nekaj časa ustavilo. Dotlej samoumevne stvari, kot je nakup živil v trgovini, kar naenkrat niso
bile več samoumevne in dosegljive, a potem je življenje spet
steklo dalje – sicer po nekoliko drugačnih tirnicah, a smo se
privadili tudi temu.
Kot po navadi, smo tudi v teh časih stiske pokazali medsebojno solidarnost, pri čemer so se še posebej izkazali nekateri
posamezniki, o čemer lahko preberete v prispevku o letošnjih
občinskih in županovih nagrajencih. Tokrat bosta podeljena
dva zlata, srebrn in bronast grb ter več županovih priznanj.
V času omejitvenih ukrepov sta župan in občinska uprava postorila marsikaj iz nabora letos planiranih projektov, o
tem pišemo v pogovoru z županom Matejem Pečovnikom,
realizacijo investicij pa je podrobneje predstavil tudi direktor občinske uprave Samo Begič. Delovni pa so bili tudi krajevni odbori v vseh treh krajevnih skupnostih, kot poročajo
njihove predsednice.
Ena izmed prioritet Občine Nazarje je gotovo skrb za ustrezen standard skupnosti in ohranjanje okolja. Tudi o tem teče
beseda na naših straneh, za kar so prispevke pripravili JP komunala, PUP Saubermacher, medobčinski inšpektorat … K
temu bi prišteli tudi energetsko svetovanje. Izobraževalne
ustanove, knjižnica, muzej poročajo o svojem delu v minulem
letu. Delovna so bila tudi številna društva, bodisi pred sprejetjem omejitvenih ukrepov ali po rahljanju le-teh. Veliko truda in prostovoljnega dela je vloženega v njihovo delovanje.
Naj na koncu zapišem pozdrav, tako značilen za obdobje, ki
smo mu priča vse od letošnjega februarja: ostanite zdravi!
Urednica
Marija Lebar
Vrbovške novice,
letnik 9, številka 1, september 2020.
Izdajatelj: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Odgovorna urednica: Marija Lebar.
Uredniški odbor: Samo Begič, Helena Šosterič.
Oblikovanje: Savinjske novice d.o.o., Šmihelska c. 2, Mozirje.
Naslov uredništva: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, telefon: 03/839-16-00, elektronska pošta: obcina@nazarje.si.
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Naklada: 1.050 izvodov.
Slika na naslovnici: Prenovljena cesta v Dobletini
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Vrbovške novice izhajajo dva do trikrat letno in jih prejmejo vsa gospodinjstva v občini Nazarje brezplačno. Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost sodijo Vrbovške novice med proizvode, za
katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 5 %.
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Pogovor z županom Matejem Pečovnikom

»Za nami je izjemno, vendar
plodno leto«
mljali epidemiološko situacijo in v primeru bistvenega poslabšanja situacije,
predvsem v smislu prevelikega tveganja
za prenos okužbe, bom primoran morebiti sprejeti tudi odločitev o odpovedi slavnostne seje.

Matej Pečovnik,
župan občine Nazarje

Občina Nazarje praznuje v mesecu
septembru, ko izidejo tudi Vrbovške
novice. Kaj vse se je dogajalo v občini v letu od lanskega praznovanja,
nam je povedal župan Matej Pečovnik. Kljub omejitvam zaradi koronavirusa in občasnemu delu od doma je občinska uprava uspela uresničiti načrtovane projekte pa tudi urediti nekatere
občinske predpise. Župan je izpostavil
tudi dobro sodelovanje prostovoljcev
v času največje krize. Spregovoril je o
zdravstvu in infrastrukturi ter razkril
nekatere načrte za prihodnje.
- Dogajanje ob občinskih praznovanjih je marsikje zdesetkal koronavirus, tudi v občini Nazarje, vendar pa
slavnostna seja s podelitvijo priznanj
vendarle bo?
Kar nekaj časa sem odlašal, a naposled
sprejel odločitev, da slavnostna seja bo.
Slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 18. septembra 2020.
Zaradi omejitev zbiranja v zaprtih prostorih bo udeležba na slavnostni seji
omejena. V veliki dvorani doma kulture je dovolj sedežev, da lahko organiziramo slovesnost v skladu z vsemi navodili za varno izvedbo prireditve. Pri organizaciji slavnostne seje bomo spre-
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- Kako so se sicer omejitve ob koronavirusu odražale pri delu vas in občinske uprave?
V času razglašene epidemije je bil onemogočen vstop v občinske prostore. Nekateri zaposleni so določeno obdobje
delali od doma, drugi smo bili prisotni
na delovnih mestih oziroma na začetku
razglašene epidemije smo deloma svoje delo opravljali tudi od doma. Občane smo z obvestili napotili, da se na občino obračajo preko telefonov in elektronske pošte.
V času razglašene epidemije seveda ni
bilo sestankov in drugih raznih terenskih ogledov, zato smo se lahko skupaj
s sodelavci lotili priprave številnih aktov,
ki jih za svoje delo potrebujemo. Tako
smo pripravili osnove za sprejem novega odloka o kategorizaciji občinskih
cest, novega odloka za izračun komunalnega prispevka, osnove za sprejem
sprememb odloka o izvajanju javnih gospodarskih služb, pripravili smo predlog
prvega rebalansa proračuna Občine Nazarje. Poleg tega smo v času razglašene
epidemije izvajali mnoge aktivnosti koordinacije in pošiljali številna poročila
in podatke v zvezi s koronavirusom. Ob
tej priložnosti bi se želel zahvaliti občanom za strpnost in spoštovanje vseh navodil, ki smo jim jih posredovali na različne načine.
- Na pomoč so priskočiti tudi posamezniki s prostovoljnim delom …
Ob razglasitvi epidemije smo občane
pozvali in prosili za pomoč. Na poziv so
se odzvali številni občani, ki so želeli pomagati. Tako smo s pomočjo prostovoljcev razdelili zaščitne maske med vse občane, dostavljali topel obrok, zdravila in
druge potrebščine. V času epidemije se
je zopet pokazalo, da znamo biti solidarni. Vsem prostovoljcem in občanom, ki

so v času epidemije tako ali drugače pomagali svojim bližnjim, sosedom, znancem, skratka vsem, ki so pomoč potrebovali, iskrena hvala.
- Vlada je občinam namenila nekaj
več sredstev. Ali ste imeli zaradi koronavirusa tudi več stroškov in kakšne?
Zaradi koronavirusa smo imeli nekaj
dodatnih stroškov. Kar se tiče zaščitnih
sredstev smo jih postopoma dobivali iz
Uprave RS za zaščito in reševanje. Nekaj smo jih razdelili gasilskim društvom,
nekaj so jih porabili prostovoljci in zaposleni v občinski upravi. Večino zaščitnih sredstev imamo na zalogi in jih lahko v vsakem trenutku uporabimo, če bo
potrebno. Na začetku so nam zelo prav
prišle zaščitne maske, ki so jih šivali prostovoljci, nekaj malega smo jih tudi kupili, kar se je v tistem času sploh lahko
takoj dobilo, in v čim krajšem času razdelili s pomočjo prostovoljcev v vsako
gospodinjstvo.
Nekaj sredstev smo porabili za tisk letakov z navodili in uporabnimi kontakti, ki smo jih s pomočjo pošte razdelili v vsako gospodinjstvo. Evidenco dodatnih stroškov smo morali poslati na
Upravo RS za zaščito in reševanje. Zaenkrat še nismo nič dobili. Kot sem že
omenil, so sredstva, ki smo jih namenili
za te namene, zanemarljiva. Bili pa smo
zadovoljni, ko je vlada sprejela odločitev, da se poviša povprečnina, ki vpliva
na višino izračunane primerne porabe,
ki jo občine vsako leto prejmemo za izvajanje nalog, ki jih moramo zagotavljati po zakonu.
- Finančno poslovanje občine je že nekaj let dobro. Kakšni so bili podatki proračuna ob letošnjem polletju?
Aktivnosti za pripravo proračuna za
naslednje leto se pričnejo že v mesecu septembru tekočega leta. Proračun
je praviloma na občinskem svetu sprejet v mesecu decembru. V proračun se
poskuša vključiti številne potrebe in želje, ki bi izboljšale kvaliteto življenja na
posameznih območjih naše občine. Do
vrednosti, ki jih uporabimo pri posame-
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znih proračunskih postavkah, pridemo
na osnovi primerjav s preteklim obdobjem, uporabimo projektantske vrednosti, pogodbene vrednosti ali pa jih ocenimo. Praviloma je polletna realizacija
proračuna okrog 30-odstotna, tako na
strani prihodkov kot na strani odhodkov.
Za letošnje polletje je bila realizacija na
strani prihodkov 32,5 odstotka, na strani odhodkov pa 31 odstotkov. Glavni razlog za nekatera odstopanja na odhodkovni strani je ta, da se večina investicij
začne izvajati v mesecu aprilu ali maju
oziroma se večina investicij zaključuje v
obdobju julij-oktober.
- Zadolževali se niste? Koliko ste in še
boste iz tokratnega proračuna namenili za investicije?
Likvidnostna situacija v občini je dobra in stabilna. Občina ni zadolžena in
trenutno tudi nimamo potrebe, da bi se
zadolževali. Vse obveznosti poravnavamo tekoče in to z lastnimi sredstvi. Za
investicije smo trenutno porabili dobrih 440.000 evrov, največ za ceste in
vodovod 265.000 evrov, za razsvetljavo in zamenjavo poda v športni dvorani
100.000 evrov, obnovitvena dela v POŠ
Šmartno ob Dreti 35.000 evrov, za kanalizacijo v Dobletini 24.000 evrov, za postavitev svetilk javne razsvetljave 16.000
evrov. Do konca leta naj bi za investicije
porabili še okrog 770.000 evrov, od tega
bi za obnovo cest namenili še 130.000
evrov, za dokončanje del v Športni dvorani Nazarje in v POŠ Šmartno ob Dreti bomo porabili še 55.000 evrov, za nakup šasije avtocisterne za PGD Gorica
ob Dreti bomo namenili 85.000 evrov,
za nakup vozila GVM za PGD Nazarje
bomo porabili 48.000 evrov, za dela v
gasilskem domu v Šmartnem ob Dreti bomo namenili 20.000 evrov. Za dokončanje javnih razsvetljav v Pustem
Polju, Dobletini in Šmartnem ob Dreti
bomo porabili 14.000 evrov. V primeru, da bomo občine Mozirje, Nazarje in
Rečica ob Savinji uspešne pri skupnem
projektu centralne čistilne naprave v Lokah, bomo pričeli z gradnjo gnilišča, kjer
je delež občine 340.000 evrov, predvidoma pa dela ne bodo končana v letošnjem letu, zato bo del sredstev porabljen v naslednjem letu. Če povzamem,
bo občina v letošnjem letu za investicije predvidoma porabila okrog 1,2 milijona evrov, kar je dobrih 33 odstotkov
proračuna.

- Ceste so gotovo eden od pogojev za
dober standard v občini. Tudi v minulem letu od lanskega praznovanja je
bilo urejenih in prenovljenih več odsekov cest.
Za redno letno in zimsko vzdrževanje
občinskih cest bomo v letošnjem letu
namenili okrog 230.000 evrov, za vzdrževanje gozdnih cest pa dobrih 35.000
evrov. Za obnovo štirih odsekov občinskih cest bomo porabili dobrih 270.000
evrov. V začetku julija smo zaključili z obnovo ceste v Pustem Polju, ki se je zaradi
obnove vodovoda v lanskem letu poškodovala. Poleg obnove cestišča smo uredili tudi meteorno kanalizacijo ter pripravili stojna mesta za javno razsvetljavo. Vzporedno so potekala tudi elektro
dela, v smislu odstranitve zračnih elektro vodov. Postavitev svetilk je predvidena v mesecu septembru. V času izida Vrbovških novic se bodo predvidoma končala dela na novem dovozu na avtobusnem postajališču pri osnovni šoli, obenem bo urejen tudi nov dostop do vhoda stare šole. Poleg obnovljene ceste bo
zgrajen tudi pločnik. Na omenjenem območju je obnovljen tudi vodovod. V mesecu septembru bodo predvidoma končana dela na asfaltiranju ceste proti domačiji Praznik (Birš). V mesecu septembru bo izbrani izvajalec pričel z obnovitvenimi deli na cesti Spodnje Kraše –
Brdo, druga faza. Obnovljena sta tudi dva
mostova, in sicer v Kokarjah in Potoku.
Na obeh mostovih smo zamenjali dotrajane lesene elemente, na mostu v Potoku pa so bila izvedena tudi obnovitvena
dela na kovinskih delih mostu. Za obnovo smo porabili 30.000 evrov.
- Že pred časom ste sklenili, da boste postopoma prenavljali vodovodno
omrežje. Kako vam to uspeva?
Že dolgo se zavedamo, da je vodovodno
omrežje staro in potrebno obnove. To velja tako za primarni vodovodni sistem Letošč kot sekundarni vod, ki se iz njega napaja in zagotavlja vodo posameznim naseljem v naši občini in tudi naseljem v drugih
občinah. Trenutno potekajo aktivnosti, da
v naslednjih dveh letih zagotovimo vso
potrebno dokumentacijo in pridobimo
gradbeno dovoljenje za obnovo vodovodnega omrežja Letošč. Obnova bo predvidoma potekala po fazah. Občine se nadejamo, da bi lahko iz finančne perspektive 2021-2027 pridobile pomemben delež finančnih sredstev za obnovo omrežja.

- Kot ste že omenili, občina že nekaj
let za obnovo sekundarnega vodovodnega omrežja letno namenja med
100.000 in 150.000 evrov.
V večini primerov ob obnovah občinskih cest, ob gradnji pločnikov, na teh
območjih obnovimo tudi vodovodno
omrežje. Zelo dobro sodelujemo s JP Komunala Mozirje. Pravočasno jih seznanjamo o naših projektih, ki jih bomo v
tekočem ali v prihodnjem letu izvajali z
namenom, da na teh območjih, kjer bo
potekala gradnja, po potrebi obnovimo
tudi vodovodno omrežje.
- Vsa gospodinjstva v občini nimajo
možnosti priključitve na javno kanalizacijo. Boste zato tudi v prihodnje namenjali denar za male komunalne čistilne naprave?
Ker je v občini kanalizacija v večini
primerov zgrajena na območjih, kjer
je to smiselno in racionalno, spodbujamo občane, kjer ni predvidena gradnja kanalizacije, da svoje greznice nadomestijo z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in s tem poskrbijo
za ohranitev okolja, v katerem živimo.
Občina vsako leto objavi razpis, v katerem občanom, ki so oziroma bodo v tistem letu vgradili male komunalne čistilne naprave, nudimo možnost sofinanciranja v višini 50 odstotkov investicije oziroma največ 1.500 evrov. Sofinanciranje vgradnje bo občina omogočala tudi v prihodnje.
- Občina skrbi tudi za dobre prometnice. Kakšni so prihodnji načrti za urejanje cestne infrastrukture?
Kar se tiče urejanja občinske cestne
infrastrukture je sedanji občinski svet
sprejel dokument, v katerem so določene ceste, parkirišča in ostala cestna
infrastruktura, ki bi jo naj prioritetno
obnovili, zgradili do leta 2023. Ocenjena vrednost del je 1,5 milijona evrov.
Kar se tiče urejanja državne cestne infrastrukture pa ima občina na Direkciji
za ceste pet projektov, ki so v različnih
fazah. Najbližje izvedbi sta projekta izgradnja krožišča pri osnovni šoli oziroma na območju, kjer se na državno cesto priključujeta cesti Pod Slatino in Dobletinska cesta, in projekt obnove ceste
z gradnjo pločnika od Šmartnega do Vologa. Oba projekta sta recenzirana, sledi parcelacija ter odkup zemljišč. Izvedba obeh projektov je realno možna v
Vrbovške novice
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letih 2021/2022. Je pa gradnja še najbolj odvisna od pripravljenosti lastnikov zemljišč, da bodo potrebna zemljišča za gradnjo pripravljeni prodati. Parcelacije in odkupi zemljišč se lahko pričakujejo že v letošnjem letu, zato naprošam vse lastnike zemljišč za sodelovanje. Ostali trije projekti, in sicer obnova 1 km državne ceste v Pustem Polju, izgradnja krožišča na vstopu v IOC
Prihova ter prestavitev ceste in gradnja pločnika od Goveka do Rdeče armade v Kokarjah, so pred začetkom recenzije. Po opravljeni recenziji bo začetek izgradnje odvisen od razpoložljivosti finančnih sredstev v državnem proračunu in prav tako od uspešnosti odkupa potrebnih zemljišč. Pri vseh teh projektih bo delež iz občinskega proračuna

okrog 30 odstotkov. Želimo pa pričeti s
projektiranjem levega zavijalnega pasu
pri Eurospinu.
- Veliko pozornosti in usklajevanj je
bilo v zadnjih letih namenjenih delovanju zdravstva v Zgornji Savinjski dolini, torej Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu Nazarje. Morda poveste kaj o tem?
Po zamenjavi vodstva v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje se
zadeve postopoma urejajo. Še vedno
bi potrebovali dodatne zdravnike, ki pa
jih išče celotna Slovenija. Manjka zdravnikov ne bo mogoče zapolniti na kratek
rok. Zadovoljen sem, da smo večina občin ustanoviteljic že zagotovile finančna
sredstva za pokritje dela izgube, ki se je

ustvarjal številna leta. Ena od občin bo
sredstva poskusila v celoti zagotoviti do
konca leta. Zavod trenutno nima likvidnostnih težav in svoje obveznosti redno poravnava.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo prizidka k zdravstvenemu
domu se aktivnosti nadaljujejo in bomo
popolno dokumentacijo za gradbeno
dovoljenje vložili na Upravno enoto
Mozirje v prvi polovici meseca oktobra.
Nato sledi izdelava projekta za izdelavo
(PZI), sklenitev dogovora z ostalimi občinami. Občine upamo, da bomo večinski delež sredstev za gradnjo lahko pridobile iz prihajajoče finančne perspektive 2021-2027, v kateri se naj bi znaten delež namenil sociali in zdravstvu.
Marija Lebar

Poročilo glede urejanja prostora v Občini Nazarje

Občinski podrobni prostorski načrta
za območje SP – 5
Občina Nazarje je v letu 2019 na podlagi pobude investitorja začela s postopkom priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje
SP – 5, za stanovanjsko gradnjo v Spodnjih Krašah, kot ga predpisuje Zakon o
urejanju prostora (ZUREP-2). S predvidenim OPPN-jem se pripravljajo pravne
podlage za gradnjo štirih stanovanjskih
objektov na območju Spodnjih Kraš.
Na podlagi gradiva za razpis konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) so bile pridobljene konkretne
smernice NUP in izdelan osnutek OPPN
na katerega smo že pridobili prva mnenja NUP. Največ usklajevanj poteka s
Komunalo d.o.o. Mozirje zaradi ureditve obstoječega vodovodnega sistema.
Pridobljena je bila tudi odloča ministrstva za okolje in prostor glede postopka
celovite presoje vplivov na okolje, ki določa, da postopka CPVO ni potrebno izvesti. Postopek priprave OPPN se nadaljuje po postopku, ki ga določa ZUREP-2.
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za objekt Zadrečka cesta
12 v Nazarjah (z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov št. 1278).
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V letu 2020 je bil dokončan postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za objekt Zadrečka cesta 12 v Nazarjah, kot ga predpisuje
Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2).
Sklep o lokacijski preveritvi je bil sprejet na občinski seji ter objavljen v Uradnem glasilu SO. Investitorju se s tem
omogoči odstranitev obstoječe garaže

Lokacijska preveritev za individualno
odstopanje od prostorsko izvedbenih
pogojev na območju industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (z identifikacijsko številko prostorskega akta v
zbirki prostorskih aktov št. 1700).
V letu 2020 smo začeli s postopkom lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju industrijsko-obrtne

Obstoječa komunalna oprema

Cpo (EUR/m2)

Cto (EUR/m2)

Cestno omrežje s pripadajočimi objekti
Javne površine
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Ravnanje z odpadki
Toplovodno omrežje

4,37
1,51
4,49
3,33
0,04
4,62

15,64
5,41
14,02
11,91
0,15
14,24

Tabela: Preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere
iz novega veljavnega Odloka

ter izvedba prizidave z garažo v pritličnem ter prostori za bivanje v nadstropnem delu prizidave. Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne
vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali
s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

cone Prihova – Nazarje. Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev omogočiti maksimalni tlorisni gabarit objekta št. 2 (OBJ 2) v
velikosti 46 m x 64 m, kot je to predvideno že z grafičnim delom zazidalnega
načrta, kjer gre dejansko za uskladitev
tekstualnega in grafičnega dela prostorskega akta. Postopek priprave lokacijske
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preveritve poteka skladno z določbami,
ki so predpisane z Zakonom o urejanju
prostora (ZUREP-2).
Nov odlok o komunalnem prispevku
v občini Nazarje
Občina Nazarje je v letu 2020 pripravila in sprejela nov odlok o komunalnem prispevku na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2) ter
nove Uredbe o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 –
popr., 34/19). Bistvene spremembe novega odloka o komunalnem prispevku
so: ukinejo se vsi do sedaj veljavni odloki o komunalnem prispevku na območju občine Nazarje, za celotno območje
občine Nazarje velja nov odlok o komunalnem prispevku, določi se samo eno
obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne opreme na območju celotne občine Nazarje.
Odlok določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo kot so: stroški obstoječe komunalne opreme, preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere, merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka, upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo. Za izračun komunalnega prispevka se uporablja bruto tlorisna površina
objekta, gradbena parcela, faktor namembnosti objekta (Fn), prispevna stopnja zavezanca (psz = 0,70), faktorji za

preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere ((Cpo, Cto),
faktor za razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta (Dpo = 0,50, Dto = 0,50) in
računski faktor površine (Fp, za tista območja, ki se na novo urejajo s komunalno opremo). Vse podlage za izračun komunalnega prispevka so podrobneje raKategorija
Lokalne ceste (LC)
Zbirne mestne in
zbirne krajevne ceste (LZ)
Mestne in krajevne ceste (LK)
Javne poti (JP)
Skupaj

cest in sprejeli nov Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Nazarje.
Sprememba dolžin po kategorijah med
starim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13, 20/16) in
novim Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 37/2020) je:

Odlok 2013 in
2016 [m]

Odloka 2020 [m]

Razlika [m]

32.055

32.129

+74

638

638

+0

470

431

-39

33.307
66.470

34.765
67.963

+1.458
+1.493

Skupna dolžina cest se z novim odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Nazarje poveča za 1.493 m (1,493 km).

zložene v Elaboratu programa opremljanja za OPN občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2020), ki je
sestavni del sprejetega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju občine Nazarje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 37/2020).
Dejanska raba cest in nov odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Nazarje
Občina Nazarje je na podlagi pozivov
ministrstva za infrastrukturo v letu 2019
pristopila k ureditvi dejanske rabe cest
in k spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v občini Nazarje.
V letu 2020 smo uskladili dejansko rabo

Občinski prostorski načrt občine Nazarje (OPN občine Nazarje) – uskladitev Priloge 3
Občina Nazarje je v letu 2020 pričela s postopkom priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine Nazarje v Prilogi 3 (v nadaljevanju SD OPN),
zaradi neusklajenosti Priloge 3 z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list
RS, št. 37/18). Razlog za neusklajenost
je v tem, ker je bil OPN občine Nazarje v fazi priprave pred začetkom veljave
Uredbe o razvrščanju objektov. Postopek usklajevanja poteka v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUREP-2).
Lucija Poličnik, dipl. inž. geod.
Skupna občinska uprava SAŠA regije
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Občina Nazarje

Investicije Občine Nazarje v obdobju od
septembra 2019 do septembra 2020
KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKEGA NASELJA
BIČ ŠMARTNO OB DRETI
V letu 2019 je bila dokončana komunalna ureditev območja Bič. Investicija je bila delno izvedena že v letu 2012, vendar izvedena dela niso omogočala pridobitve uporabnega dovoljenja. Ker ni bilo interesa za gradnjo, smo začasno ustavili
aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Na osnovi želje investitorja za gradnjo montažne hiše smo
pristopili k precej dolgotrajni spremembi prostorskega načrta za Bič, s katero smo investitorju in tudi ostalim potencialnim graditeljem tako gradnjo omogočili. Aktivnosti smo nadaljevali v letu 2019, ko je bil sprejet spremenjeni OPPN Bič.
Z nadaljevanjem / dokončanjem ureditve in s tem pridobitvijo uporabnega dovoljenja smo interesentom za gradnjo stanovanjske hiše na tem območju omogočili pridobitev gradbenega dovoljenja. Da bi bile parcele bolj zanimive za proda-

jo, je občina spremenila odlok in s tem znižala komunalni prispevek za gradnjo na območju naselja Bič Šmartno ob Dreti.
Na začetku bo možno graditi sedem od prvotno načrtovanih osmih hiš. Območje Bič je urejeno z novim vodovodom,
TK vodi, električno napeljavo, novo asfaltno cesto z grobim
asfaltom ter odvodom meteorne in fekalne vode z vsake parcele. Namesto skupne čistilne naprave, so predvidene individualne male komunalne čistilne naprave.
IZGRADNJE KANALIZACIJE ZA FRANČIŠKANSKI
SAMOSTAN IN SAMOSTAN SESTER KLARIS NAZARJE
Septembra 2019 so bila zaključena dela na izgradnji kanalizacijskega omrežja, s katerim smo omogočili odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov Frančiškanskega samostana in samostana sester Klaris v Nazarjah. Izgradnja omrežja
je bila obveznost občine, ki je izhajala iz sklenjene pogodbe
v času, ko je občina gradila komunalno infrastrukturo za stanovanjsko območje Za samostanom. Projektna dokumentacija je predvidela izgradnjo čistilne naprave za 100 PE oziroma je predvidela priključitev poleg obstoječih stanovanjskih
hiš tudi priključitev novo zgrajenih hiš in oba omenjena sa-
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mostana. Z izgradnjo omrežja je tako občina izpolnila svojo
obvezo in omogočila priključitev obeh samostanov. Z njuno
priključitvijo bodo ustvarjeni pogoji za optimalno delovanje
čistilne naprave.
ASFALTIRANJE GOZDNE CESTE GC ŠT. 104050 KOTE
BIRGIŠ ŠTEFAN NA OBMOČJU PRIHOVA
V DOLŽINI 177 TM
Oktobra 2019 je bilo zaključeno asfaltiranje navedene gozdne ceste v dolžini 177 metrov. Asfaltiran je bil najbolj neugoden del ceste v strmem klancu, ki so ga meteorne vode
pogosto poškodovale. Po ureditvi ceste je v letu 2020 občina
sklenila z Zavodom za gozdove dogovor, da se cesta na tem
območju prekategorizira iz gozdne v občinsko cesto.
ASFALTIRANJE JP 782341 ŠMARTNO-IRMANČNIK
(CESTA MIMO TURKY) V DOLŽINI 165 TM
Novembra 2019 je bila zaključena ureditev navedene javne
poti. Poleg asfaltne prevleke smo na cesti obnovili podlago,
zgradili javno razsvetljavo in uredili odvod meteorne vode.
REKONSTRUKCIJA, IZGRADNJA NOVEGA PREPUSTA
NA JAVNI POTI 782191 PRODNIK-VRBIN (1. FAZA BREZ
ASFALTNE PREVLEKE)
Februarja 2020 je bila dokončana izgradnja večjega in bolj
varnega prepusta med kraji Kokarje in Potok na javni poti
782191 Prodnik-Vrbin. Nov prepust je širok 8 m in je zamenjal prejšnji nevaren, predvsem za tovornjake in kmetijsko
mehanizacijo preozek prepust. V letu 2020 načrtujemo še
dokončanje del s položitvijo asfaltne prevleke na vgrajene
armirano betonske elemente ter na dovozne ceste, ki so vezane na prepust.
PRESTAVITEV IN NOVOGRADNJE VODOVODOV, CEST
TER OSTALE INFRASTRUKTURE V KRAJU PUSTO POLJE:
Oktobra 2019 je izbrani izvajalec del, Javno podjetje Komunala Mozirje, ki sicer tudi izvaja službo oskrbe s pitno vodo,
pričel s prvo fazo ureditve infrastrukture v kraju Pusto Polje.
Prvo fazo je predstavljala obnova vodovodnega omrežja, ki
je vključevala obnovo primarnega voda Letošč in sekundarnega voda za potrebe naselja Pusto Polje. Dela v vrednosti
101.000 evrov so bila dokončana aprila 2020. V sklopu izvedenih del so bili poleg novega zbirnega jaška, zgrajeni in prestavljeni še naslednji vodi:
- vodovod DN125 v območju naselja Pusto Polje (transport
vodohram Potok) v dolžini L = 815 m,
- vodovod DN 110 (oskrbovalni Pusto Polje) v skupni dolžini L = 815 m,
- vodovod DN90 (oskrbovalni Veniše) v dolžini L = 815 m in
- vodovod DN 63 (oskrbovalni Pusto Polje) v dolžini L = 118 m.
V letu 2020 so bila dela nadaljevana v smislu ureditve še
ostale infrastrukture v vasi. Izvedlo se je asfaltiranje obeh
javnih poti v vasi (poti, ki sta desno od državne ceste gledano v smeri stacionaže; JP 782151, JP 782161), prav tako se
je asfaltirala nova bodoča javna pot med vasjo in izvozom
pri obstoječi avtobusni postaji. Od ostale infrastrukture se
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je zgradila nova meteorna kanalizacija, pripravila so se stojna mesta in razvod kablov za bodočo javno razsvetljavo, ki
bo predvidoma postavljena v mesecu septembru 2020. V sodelovanju z Elektro Celjem se je v sklopu omenjenih del izvedlo tudi kabliranje električne napeljave. S tem so se ukinili zračni elektro vodi.
KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA NASELJE DOBLETINA,
FAZA 2, VODOVODNO OMREŽJE NA TEM OBMOČJU,
NOV ASFALT TER JAVNA RAZSVETLJAVA
Marca 2020 je bila zaključena izgradnja kanalizacije fekalnih odpadnih voda v naselju Dobletina (faza 2) v dolžini L =
115 m, pri hišah Djujič – Planovšek - Krefl. Ob tem je bilo smiselno urediti še lokalno vodovodno omrežje. Tako je izvajalec del, JP Komunala Mozirje, zgradil še 60 metrov novega in
obnovil 70 metrov obstoječega vodovoda v Dobletini po sistemu Burst Lining (rušenje obstoječe in uvlačenje nove cevi)
med državno cesto R3-697/5514 in cesto JP Dobletina vas.
V letu 2020 so se dela na tej cesti zaključila z novim asfaltom, pri tem smo na cesti spremenili prometni režim tako,
da je sedaj del ceste, ki se priključuje na državno cesto, rezerviran za pešce in kolesarje. V prihodnje bo ta pešpot priključena na novo zgrajeno krožišče. V letu 2020 načrtujemo na
tem območju postaviti še 2 luči javne razsvetljave, za kar sta
že pripravljeni stojni mesti z napeljanimi kabli ter valjancem.
UREDITEV LOKALNE CESTE SPODNJE KRAŠE-BRDO
LC 282061, FAZA 2
Septembra 2020 so načrtovana obnovitvena dela (druga
faza) na lokalni cesti Spodnje Kraše-Brdo, in sicer drugi del
območja skozi vas. V sklopu teh del se bo uredila še javna
razsvetljava, mestoma se bo sanirala brežina med jarkom
ob cesti in cesto. Za novo nastajajoče območje štirih stanovanjskih hiš nad Spodnjimi Krašami in ostale hiše na tem
območju se bo v cesto vgradilo novo vodovodno in elektro omrežje.
REKONSTRUKCIJA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA TER
PREPLASTITEV DOVOZNE CESTE K STARI OSNOVNI
ŠOLI V NAZARJAH

Dela na novem uvozu pri stari šoli

V sklopu del bo urejen nov dovoz do stare OŠ Nazarje, prestavljena bo obstoječa avtobusna postaja ter grbina za umirjanje prometa. Nov bo tudi izvoz iz parkirišča pri Jakijevi galeriji. V času izvedbe gradbenih del se bo na tem območju izvedla tudi sanacija vodovodnega omrežja ter sanacija vodovodnega omrežja med državno cesto in Cvetlično ulico.

REKONSTRUKCIJA JP 782042 PRAZNIK (BIRŠ) Z
ODVODNJAVANJEM V DOLŽINI 91 M
V mesecu avgustu 2020 so se pričela izvajata dela za ureditev makadamskega odseka ceste od državne ceste do
domačije Praznik (Birš). Na cesti se bo obnovila podlaga,
uredil se bo odvod meteorne vode in na cesti bo izvedeno asfaltiranje. Zaključek del je predviden v mesecu septembru 2020.
PRENOVA SANITARIJ IN IZVEDBA TČ Z RAZVODOM
VODOVODNIH INŠTALACIJ V POŠ ŠMARTNO OB DRETI
V času poletnih počitnic se bodo v podružnici OŠ Šmartno
ob Dreti v obeh nadstropjih uredile nove sanitarije, ob tem
pa se bo z vgradnjo toplotne črpalke zagotovila tudi topla
voda v objektu. Obnovitvena dela bodo vključevala popolno obnovo sanitarij (nove inštalacije, nova keramika in nova
sanitarna oprema).
IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
V KRAJU NAZARJE
Investitor in izvajalec teh del, ki potekajo pretežno v kraju
Nazarje, je Telekom Slovenije, Občina je izdala zgolj soglasja ob poseganju v zemljišča v lasti občine. Razlog za izvedbo
je ekonomski interes ponudnika TK storitev. Za vse informacije glede mikrolokacij polaganja kablov in druge posebnosti
morajo stranke poklicati direktno Telekom.
SANACIJA MOSTU PREKO REKE DRETE NA LC 282041
V KRAJU KOKARJE

Nov most v Potoku
Investicijsko vzdrževalna dela na mostu preko Drete v Kokarje so bila izvedena z menjavo povoznega dela mostu z novimi hojevimi deskami.
SANACIJA MOSTU PREKO REKE DRETE NA JP 782603
LAČJA VAS V KRAJU POTOK
Investicijsko vzdrževalna dela na mostu dolgem okoli 26 m
in širokem 3,5 m z zamenjavo lesenega povoznega dela, lesenega nosilnega dela, sanacijo ograje in železnih nosilnih
traverz so bila dokončana v mesecu avgustu 2020. Obnovitvena dela so bila opravljena zaradi slabega stanja mostu in
zaradi velikih možnosti poškodovanja vozil (predvsem pnevmatik) pri prečkanju mostu. Strinjamo se z mnenjem občanov, da bi bilo bolj smiselno zgraditi nov most. Projekt za nov
most je narejen, vendar bi bilo potrebno za pridobitev vodnega soglasja urediti še brežino od mostu do jezu. S tem bi bistveno izboljšali poplavno varnost določenega območja v naseljih Potok in Lačja vas. Za omenjeni poseg še nismo uspeli
pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, v katere bi posegali. ŽeVrbovške novice
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lja občanov je, da se nadaljujejo aktivnosti in iskanje rešitev
za gradnjo novega mostu.
UREDITEV IN ASFALTIRANJE TREH KRAJŠIH ODSEKOV
JAVNIH POTI:
Predvidoma v drugi polovici avgusta 2020 bo izbrani izvajalec del asfaltiral tri krajše odseke makadamskih javnih poti:
JP 782074 Za samostanom 1 - odcep B, JP 782075 Za samostanom 1 - odcep A ter JP 782082 Nazarje igrišče.
ZAVAROVANJE SKALNE STENE NAD JP 767271
LOKE-NAZARJE
Načrtovano je čiščenje skal z vgradnjo zaščitne mreže na lokaciji, kjer se je odkrušila večja skala nad navedeno javno potjo.
MONTAŽA VAROVALNIH CESTNIH OGRAJ
Na nevarnih cestnih odsekih je bilo montiranih dobrih 200
m novih varovalnih ograj (LC Vransko-Lipa-Šmartno, LC Nazarje-Dobrovlje in drugod).
OSTALE UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE (KJER SE V
TEM ČASU NISO IZVAJALA DELA NA CESTAH)
V kraju Spodnje Kraše, kjer se je pred tem urejala cesta (faza
1), je pogodbenik za področje JR uredil 6 novih luči, ena luč
je bila urejena na novo v kraju Zgornje Kraše, ker je prejšnjo
uničilo neurje, ob Lesarski cesti v Nazarjah je bilo na novo
postavljenih deset luči JR.
TRI NOVE LUČI NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
OZIROMA SONČNO ENERGIJO
Evidentiranih imamo nekaj želja po zagotovitvi javne razsvetljave (ene ali več svetilk), kjer pa je težko ali neracionalno zagotoviti elektro priključek za odjemno mesto za postavitev javne razsvetljave. Zaradi tega smo se v mesecu marcu
2020 odločili in postavili tri svetilke na obnovljive vire energije. Svetilka ponudnika Velog d.o.o. je bila postavljena ob
JP 782271 v kraju Spodnje Kraše, svetilka ponudnika Atriva d.o.o. ob JP 782361 v kraju Volog in svetilka ponudnika
SCR je bila postavljena ob JP 782031 na območju Petelinjeka. Namensko smo na treh različnih lokacijah namestili sve-

Nova javna razsvetljava v Vologu

tilke treh različnih izdelovalcev. Predvidoma eno leto bomo
spremljali njihovo delovanje, nato pa se bomo odločili za eno
od njih, ki jo bomo postavili še na ostale predvidene oziroma želene lokacije.
PROJEKTIRANJE DRŽAVNIH CEST
Na osnovi stalnih aktivnosti občine smo uspeli z Direkcijo
RS za infrastrukturo doseči dogovor o državnih projektih, ki
naj bi se v prihodnjih letih realizirali. Tako imamo na državi
evidentiranih naslednjih pet oziroma šest projektov v različ-
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nih fazah priprave na izvedbo:
- krožišče med državno cesto in Dobletinsko cesto v Nazarjah,
- projekt za pločnik in obnovo državne ceste med Šmartnim in Vologom,
- obnova državne ceste skozi Pusto Polje,
- krožišče v IOC Prihova,
- preložitev ceste z izgradnjo pločnika med Govek Kokarje
in avtobusno postajo pri Rdeči armadi,
- novi levi zavijalni pas pri nekdanjem Elkroju (odcep proti
Eurospinu oziroma Kmetijski zadrugi Šaleška dolina).
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE DVORANE
NAZARJE
V letu 2019 smo se prijavili na razpis Fundacije za šport
za sofinanciranje obnove športnih podov, vendar žal nismo
uspeli. Zato smo se v času poletnih počitnic v letu 2020 sami

Menjava svetil v športni dvorani

lotili menjave dotrajanega športnega poda v dvorani Nazarje. Dela v vrednosti 95.000 evrov se zaključujejo v avgustu
2020. Pred tem je občina naročila menjavo dotrajane in potratne razsvetljave v dvorani z moderno LED razsvetljavo v
vrednosti 19.000 evrov.
SKUPNI PROJEKTI
Aktivnosti za pridobitev finančnih kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020 za izvedbo projekta obnove čistilne naprave in gradnja gnilišča v Lokah, ki je skupni projekt občin Mozirje, Nazarje in Rečice ob Savinji, se bližajo koncu. Oddana
je bila popolna vloga in v bližnji prihodnosti lahko pričakujemo pozitiven sklep in s tem pogodbo, s katero bo del sredstev za že izvedeno obnovo in gradnjo zagotovila EU in država Slovenija. Razliko bodo zagotovile občine, ki v projektu
sodelujejo v skladu z dogovorjenimi deleži.
Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek
k zdravstvenemu domu so v teku. Do konca leta se pričakuje
gradbeno dovoljenje, izvedba pa je odvisna od pripravljenosti na sodelovanje ostalih zgornjesavinjskih občin.
Projekt Letošč je zopet aktualen. Aktivnosti za pripravo številne dokumentacije je prevzelo JP Komunala Mozirje. Želja
je, da se v naslednjih dveh letih pridobi eno ali več gradbenih dovoljenj (za posamezne odseke vodovodnega omrežja), nato bi poskušali pridobiti kohezijska finančna sredstva
iz perspektive 2021-2027.
Besedilo in foto: Samo Begić,
direktor občinske uprave Občine Nazarje
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Občinska priznanja in nagrade
v letu 2020
Zlati grb Občine Nazarje
BSH HIŠNI APARATI D. O. O. NAZARJE
Podjetje BSH Hišni aparati Nazarje je družba, ki daje kruh
več kot tisoč sodelavcem, med njimi so številni Zgornjesavinjčani in tudi prebivalci občine Nazarje. Letos v podjetju
obeležujejo petdesetletnico delovanja na nazarski lokaciji.
Že pet desetletij s svojimi proizvodi lajšajo delo in izboljšujejo kakovost življenja posameznika.
Nenehno prizadevanje za razvoj in še višjo kakovost njihovih proizvodov je opazno v širšem okolju, saj so za inovacije
in izboljšave prejeli številna slovenska kot mednarodna priznanja. Tako kakovost kot obseg njihove proizvodnje nenehno rasteta. Tudi letos, ko je gospodarstvo zaradi omejevanja
širjenja koronavirusa moralo za nekaj časa ustaviti delo, bodo
v BSH, ki je med največjimi izvozniki slovenskega gospodarstva, dosegli, morda pa celo presegli svoje načrte.
V tej nazarski družbi se usmerjajo v izdelke višjega kakovostnega razreda in z višjo dodano vrednostjo. Pri tem pa so izredno okoljsko naravnani, saj pri svoji proizvodnji znižujejo odpadke, prav tako pa porabo električne energije in porabo vode.
Podjetje je tudi družbeno odgovorno in podpira tako lokalne skupnosti kot društva in posameznike na mnogih področjih. Izjemno humane in dobrodošle so njihove donacije zgornjesavinjskemu zdravstvu.
Sodelovanje med Občino Nazarje in podjetjem BSH je zelo
dobro in se odraža v kar nekaj uspešno izpeljanih skupnih projektih, kot je urejanje cestne infrastrukture do objektov BSH
ali pa čiščenje proda za večjo poplavno varnost.
FRANC PODRIŽNIK, KOKARJE
Franc Podrižnik je ljubitelj narave že od malih nog - tabornik, čebelar in varuh narave v pravem pomenu te besede.
Konec 60. let je bil nekaj let član tabornikov Rodu II. grupe
odredov iz Celja. Ko so taborniki ustanavljali in gradili tabor
v Kokarjah, so v njegovi hiši dobili prvo podporo. V naslednjih letih je postal tabor v Kokarjah prepoznan na področju celotne bivše Jugoslavije. Kasneje je zaradi drugih obveznosti prekinil taborniško udejstvovanje.
Ni naključje, da se ljubitelj narave in tabornik odloči za čebelarjenje. Franc Podrižnik je član Čebelarske družine Kokarje od leta 2000. Leta 2005 je pridobil certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji čebelar. Že več let je predsednik domače čebelarske družine, deluje na različnih funkcijah na vseh
nivojih organizirane dejavnosti slovenskih čebelarjev. Za njegove zasluge pri delu s področja čebelarstva mu je ČD Kokarje podelila odličje Antona Janše III. stopnje, Čebelarska zveza SA-ŠA pa odličje Antona Janše II. stopnje.
Dolga leta je bil aktiven tudi v Krajevni skupnosti Kokarje

kot član krajevnega odbora in član odbora za pripravo Lončarskega praznika. V tem času je prispeval množico pobud in
predlogov za ureditev naših krajev in boljšega počutja krajanov. Ob smrti krajanov je skrbel za informiranje med pogrebno službo in KS, da se je KS primerno poslovila od pokojnega krajana. Bil je pobudnik ureditve lončarske poti Kokarski
klobuk in je pri tem tudi aktivno sodeloval. Vsako leto je pomagal pri organizaciji čistilne akcije, prvomajskega pohoda,
pri Lončarskem prazniku, druženju starejših krajanov, komunalnih zadevah ... Organiziral je predstavitev knjige Kokarje
skozi čas, ki jo je zbral in uredil Simon Podrižnik.
Franc Podrižnik se loteva problemov z umirjenim optimizmom in jih na ta način tudi reši. S svojim delom, prisotnostjo in idejami je pomembno prispeval k razvoju KS Kokarje
in k njeni prepoznavnosti.

Srebrni grb Občine Nazarje
URBAN GOLTNIK, NAZARJE
Urban je pred dvanajstimi leti pričel z vadbo v vodi in učenjem plavanja v Plavalnem klubu Velenje. Skupina prostovoljcev pod vodstvom Katarine Praznik je namreč učila plavanja otroke s posebnimi potrebami. Rekreativno plavanje
je po petih letih prešlo v redne treninge, ti pa v udeležbo
na tekmovanjih po Sloveniji in tudi izven nje.
Najbolj odmevna je bila v letu 2019 udeležba na svetovnih
igrah Specialne olimpiade marca v Abu Dhabiju, od koder se
je vrnil z enim 4. mestom in srebrno medaljo v štafeti Slovenije 4x100 mešano, kjer je plaval 100 prsno.
Urban se je v letu 2019 udeležil tudi številnih drugih tekmovanj. Na državnem prvenstvu v Kranju je osvojil naslov državnega prvaka in eno 2. mesto. Na Mariničevem memorialu, 5. mednarodnem tekmovanju za paraplavalce v Velenju,
je osvojil 2. mesto, na mednarodnem mitingu v Brestanici 2.
in 3. mesto, v Brnu na evropskih igrah Emil (Zatopek) OPEN
parašportnikov je bil dvakrat tretji. Avgusta je Urban preplaval tudi plavalni maraton na Rabu in v Avstriji (Worthersee).
Jeseni so se člani plavalne skupine Delfinčki udeležili mednarodne tekme v Sarajevu, od koder se je vrnil z dvema zlatima in eno bronasto medaljo. Uspešno je nastopil na velikem
mednarodnem mitingu v Zagrebu, Reki in Zadru.
Večino uspehov dosega v tehniki prsnega plavanja. Za dosežene rezultate je prejel priznanje tako Paraolimpijskega kot
tudi Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Velenje.

Bronasti grb Občine Nazarje
MELITA MIKEK, ŠMARTNO OB DRETI
Odprto srce in ljubezen do otrok sta tisto, kar odlikuje odlične vzgojitelje in vzgojiteljice. Skrb za malčke in njihov razvoj
Vrbovške novice
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je zahteven poklic, je poslanstvo, ki vedno znova navdihuje z novimi spoznanji o sebi in otrocih, katerih napredek je
na koncu najlepša nagrada.
Za nekatere vzgojitelje bi lahko rekli, da so bili za ta poklic
rojeni, da delajo s srcem in posluhom tako za otroke kot starše in sodelavce. Takšna vzgojiteljica je bila tudi Melita Mikek.
Vse od leta 1983, ko se je v Šmartnem ob Dreti na veliko veselje krajanov odprl nov vrtec, do upokojitve v marcu letošnjega leta je bila njegova vodja in gonilna sila. Veselje do glasbe,
plesa in likovnega ustvarjanja je vseh 37 let delila z otroki, ki
so nas s svojimi prisrčnimi nastopi razveseljevali na številnih
kulturnih prireditvah v kraju. Šmarčani si ne znamo predstavljati prireditve brez simpatičnih mladih pevcev in plesalcev
ter Melite s harmoniko na odru.
Na njeno pobudo je v Šmartnem zaživela tudi prireditev
Tetka Jesen, ki je med seboj povezala predstavnike različnih
generacij – otroke, starše, stare starše, sosede … Sodelovala je z vsemi krajevnimi društvi in organizacijami pri pripravi
kulturnega programa in razstav ob posebnih društvenih priložnostih, kot aktivna udeleženka je bila prisotna na mnogih
akcijah v kraju.
Svoje veselje do petja in glasbenega ustvarjanja je poleg
malčkov v vrtcu prenesla tudi na svoje sokrajanke, v 90. letih je namreč na njeno pobudo v Šmartnem nekaj časa deloval tudi ženski pevski zbor Lipa.
Vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, da so najbolj dragoceni tisti trenutki, ko po dolgih letih srečajo »svoje« otroke in vidijo, v kako čudovite osebnosti so odrasli. Melita se je v to
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lahko prepričala tudi na svoj zadnji delovni dan, ko so jo že
pred domačo hišo pričakali nekdanji varovanci vseh generacij in sodelavke ter jo pospremili na kratki poti do službe.
To prisrčno slovo je bila zahvala mnogih otrok za ves njen
trud na poti njihovega odraščanja, kar si je Melita nedvomno zaslužila.

Županovo priznanje
ALJAŽ VRTAČNIK, LJUBICA VERTOT, JANJA KOKOVNIK
IN MARIJA KORENJAK
Na začetku epidemije so se organizirali in šivali zaščitne maske, ki so jih donirali občini. Občina je s pomočjo prostovoljcev te maske dostavila v vsako gospodinjstvo.
MATIJA VUČINA IN PRIMOŽ JELŠNIK
V obdobju od 16. marca do 17. maja 2020 sta kot prostovoljca dostavljala topel obrok občanom, ki so prosili za pomoč. Poleg dostave toplega obroka sta po potrebi poskrbela še za kaj drugega (zdravila, živila).
AMADEJ KOLENC
za zlato priznanje na 14. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado Avsenik.

IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI, OGLASI

Krajevna skupnost Kokarje

Kljub omejitvam je bil krajevni odbor
zelo dejaven
Maj je bil za krajane naše skupnosti vedno mesec druženja
in praznovanj. Na Lazah so gasilci postavili mlaj in nas gostili
za 1. maj in za krajevni praznik, taborniki so pripravili kresovanje, planinci so nas vodili na Čreto in po lončarski poti, šolarji so pripravili dvakrat kulturni program (na Čreti in za krajevni praznik na Lazah), društvo upokojencev nam je pomagalo gostiti starejše krajane. Pri izvedbi teh akcij in prireditev so nam pomagali mnogi krajani, vsa naša društva, osnovna šola in seveda občina Nazarje. Bilo je delovno in veselo.
Žal letos ni bilo tako, saj je pandemija preprečila vse načrte.
Upamo in verjamemo, da bodo druženja v prihodnosti zopet
naš najlepši del leta.
26. maj je datum, ko v spomin na prednike lončarje praznuje naša krajevna skupnost. Leta 1740 so se v Gornjem
Gradu sestali vsi zadrečki lončarji in določili lončarski red.
Kasneje se je sedež lončarstva iz Gornjega Grada prenesel
v Kokarje. Pred sedmimi leti smo Muzej gozdarstva in lesarstva Vrbovec, krajevni odbor Kokarje in Občina Nazarje
uredili 12 km dolgo lončarsko pot »Kokarski klobuk«, opremljeno z opisnimi tablami, ki pohodnika seznanjajo z zgodovino lončarstva v Zadrečki dolini. Izdali smo tudi zgibanko, ki popotnika usmerja.
Letos, ko je vse načrte okoli majskih prireditev preprečil
»virus«, so se kljub temu ostala dela odvijala skoraj po planu. Krajevni odbor se je sestal na štirih rednih sejah in izredni seji ter izvedel, glede na razmere v državi, dve dopisni
seji. Tudi v preteklem letu smo donirali največ za projekt
»Brezplačna šola v Nazarjah«, za prireditve in delavnice za
najmlajše krajane, za delovanje gasilskega društva, društva
upokojencev, tabornikov, planinskega društva, turističnega
društva in čebelarjev.
Pregledali smo celotno dokumentacijo projekta za izvedbo
ureditve parka Kokarje na območju Jakličeve hiše in ga predstavili najbližjim sosedom. Zbrali smo soglasja lastnikov zemljišč v Kokarjah in uredili čiščenje Zijalke vse do Drete. Uredil se je most čez Dreto v Kokarjah in mostiček čez potok v
Potoku (pri Vrbinu). Most čez Dreto v Potoku se v tem času
obnavlja, a bi nujno potrebovali novega, brez podpornih stebrov, na katere se nabere hlodovina in dračje, ki reko zajezijo. Poplavljene hiše in gospodarska poslopja so seveda potem posledica le-tega.
Na Lazah je Komunala Mozirje uredila vodovod in števce
za posamezna društva. Uredilo se je odvodnjavanje meteornih vod pri gasilski brunarici. Še vedno čaka celostna ureditev odvodnjavanja meteornih vod na področju športnega centra Laze. Pridobili smo ponudbo za izvedbo nadstrešnice pri brunaricah in pokritje balinišča. Popravila se je stena balinišča. V Kokarjah se je postavila javna luč, ki deluje na
sončno energijo.
Veliko skrbi in strahu nam povzroča vodovodno omrežje, ki
je zaradi dotrajanosti velikokrat v okvari. Žal je projekt izgra-

dnje novega omrežja za Letošč »padel v vodo«, a upamo, da
bomo v občini Nazarje našli rešitev, saj je voda življenjskega pomena za vse.
Največji komunalni projekt se je v tem obdobju zaključuje v Pustem Polju. Urejajo se vsi komunalni vodi in razsvetljava po vasi. Cesta po vasi je dobila novo asfaltno prevleko.
Za praznično okrasitev smo letos pristopili k celostni podobi občine in namestili kar nekaj nosilcev za zastave in okrasje. Krajevni odbor se zahvaljuje vsem krajanom za potrpežljivost in vsa soglasja, ki so jih morali podpisati, da so se zadeve lahko urejale. Zahvaljujemo se kmetom in ostalim krajanom, ki upoštevajo odmik od javnih poti in cest, da so le te
varne in pregledne.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi županu in občinski
upravi za vso pomoč in skrb za naše potrebe in želje. Prav
tako se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje vsem društvom, organizacijam in podjetjem, z željo, da bi bilo le-to
v bodoče vsaj takšno. Vsem krajanom in občanom čestitamo ob prazniku!
Andreja Zupan,
predsednica Krajevnega odbora Kokarje
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Krajevna skupnost Nazarje

Uspešno leto delovanja
Naš odbor Krajevne skupnosti Nazarje si je v svojem mandatu tudi za to leto zadal nekaj ciljev, vendar zaradi Covida-19
ni bilo vse izvedeno po naših željah. Tako je odpadla vsesplošna očiščevalna akcija v naši občini. Zahvaljujemo se posameznim krajanom, ki so poskrbeli, da je naša okolica ostala
čista in lepa. Tudi obiski in obdaritve naših občanov v domovih ostarelih so preloženi na jesenski čas. Smo pa razveselili
starejše krajane s prijetnim srečanjem v mesecu decembru.
Zelo uspešno, ob prekinitvi epidemije Covida-19, smo v
mesecu juniju organizirali in praznovali krajevni praznik v
sodelovanju z društvi v kraju. Športno društvo Vrbovec Nazarje je organiziralo turnir v malem nogometu med zaselki. V galeriji v Jakijevi hiši je razstavljala naša sedanja krajanka slikarka Veronika Svetina, ki je vse obiskovalce razveselila in presenetila s svojimi navdihnjenimi in realističnimi
slikarskimi umetninami.
Spominski pohod in slovesnost v okviru praznika pri spomeniku na Čreti sta bila kljub slabšemu vremenu organizirana s strani Združenja borcev za vrednote NOB Nazarje in Planinskega društva Nazarje. Kolesarjenje na Čreto je odpadlo
zaradi dežja. Z nastopom vokalne skupine Sončnice in prijetnim druženjem ob hrani in pijači ponudnikov toplarja se je
zaključilo praznovanje.
Ponosni smo, da smo kljub trenutnim razmeram izpeljali
praznik. Naša želja je, da zaupamo drug drugemu in skupaj

rešujemo še neuresničene cilje in izzive. Hvala vsem, ki ste
prispevali kanček svojega časa za boljši jutri.
Vanja Hofbauer,
predsednica krajevnega odbora

Vanja Hofbauer čestita najstarejšemu krajanu Francu
Grudniku. (Fotodokumentacija KS)

Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Dogajanje za vse generacije krajanov
V Šmartnem ob Dreti se je v zadnjih sedmih letih veliko naredilo za boljše bivanje v kraju. Poskušamo se držati naslednje misli, ki jo je izrazil Leo C. Rosten: »Ne verjamem, da je
smisel življenja biti “srečen”. Mislim, da je smisel življenja biti
koristen, odgovoren, sočuten. Predvsem pa je smisel življenja
biti nekomu pomemben: biti drugemu v oporo, zavzemati se
za nekaj, poskrbeti, da je svet zaradi tvojega življenja boljši.«
V obdobju september 2019 do september 2020 se je v Šmartnem dogajalo sledeče. V Vologu in v Šmartnem so bile postavljen oglasne table, v Zgornjih Krašah je bila obnovljena
brv, postavili smo javno razsvetljavo na sončne celice v Vologu in Šmartnem, prav tako ob obnovi ceste v Spodnjih Krašah.
Že četrto leto zapored KO ZZB NOB Šmartno in Krajevni odbor Šmartno skupaj priredimo proslavo ob dnevu državnosti
pri Gragorci v Rovtu. Vsako leto pogostimo starejše krajane
v okviru krajevnega praznika, ki se ga udeležijo v velikem številu, otroci iz vrtca in šole pa jim pripravijo lep kulturni program. Podružnična osnovna šola in KS Šmartno ob Dreti sta
letos organizirali v šoli maškarado. Otroci so imeli počitnice
pa kljub temu se je maškarade udeležilo veliko otrok. Očiščevalne akcije letos zaradi koronavirusa ni bilo, so pa kljub
temu odborniki KO poskrbeli in po zaselkih počistili in pobrali smeti, ki so bile ob cestah.
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Naj vam na koncu priznam, da sem zelo ponosna na omenjene pridobitve za naš kraj, in želim, da bi se od sedaj naprej še pogosteje srečevali, da bi si ob priliki iskreno podelili prijazen nasmeh, ki nič ne stane, in se radi odpravili na kak
sprehod po našem lepem kraju.
Olga Obojnik,
predsednica krajevnega odbora

Uradne ure občinske
uprave Nazarje
ponedeljek
torek			
sreda		
petek		

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Osnovna šola Nazarje

Šport nazarskih osnovnošolcev

Na območju občine Nazarje je imel šport v vsakdanu njenih
prebivalcev vedno pomembno vlogo. Ker se športnik gradi
vse življenje, najpomembnejša pa so najzgodnejša leta, ima
tudi OŠ Nazarje pomembno vlogo pri ustvarjanju športnih talentov in pozitivne športne klime v teh krajih.
Na OŠ Nazarje se vsa leta trudimo, da naši učenci preko
osnovnega šolanja spoznajo čim večjo paleto športov, večina učencev pa pridobi potrebne sposobnosti, znanja in navade, da se lahko s športom uspešno ukvarjajo tudi kasneje, vse življenje. Vsi učenci skozi devetletko med drugim obiščejo dva plavalna tečaja, dva smučarska tečaja, učenci vsako leto plešejo v projektu Šola pleše, naučijo se kolesarjenja
po pravilih cestno-prometnih predpisov, imajo priložnost rednega plezanja po plezalni steni, igranja namiznega tenisa,
tedenskega igranja nogometne lige in obiskovanja številnih
skupin športnega krožka tako pred kot po pouku.
Sestavni del športa na šoli so tudi športna tekmovanja. Naša
šola se vsako leto udeleži preko 30 športnih tekmovanj. Na
športnem področju sodi nazarska šola med zelo uspešne šole.
Ponosni smo na to, da dosegamo zelo dobre rezultate v različnih športnih panogah. Na državna tekmovanja se več ali
manj redno uvrščamo v nogometu, odbojki, rokometu, atletiki, smučanju, pa tudi v košarki, namiznem tenisu in še kje.
Letošnja pandemija korona virusa je povzročila, da so se
skoraj vsa šolska športna tekmovanja končala pred finalnimi boji, številna pa se niti niso pričela. Kljub temu pa se lahko tudi letos pohvalimo z nekaj izjemnimi rezultati. Najbolj
so nas letos razveseljevali odbojkarji in nogometaši. Fantje
so se že konec poletja uvrstili na polfinalno državno tekmovanje v odbojki na mivki, ki so ga odigrali v Mariboru, pozimi
pa so se po odličnih predstavah na medobčinskem in področnem tekmovanju uvrstili še v četrtfinale odbojke. Tekmova-

nje se je nato zaradi korona virusa prekinilo in se ni končalo.
Korak dlje so naši fantje naredili v nogometu, kjer so se prav
tako uvrstili na državno tekmovanje. V četrtfinalni skupini so
odlično opravili še z vrstniki iz Maribora, Ljubečne pri Celju
in Kidričevega in se uvrstili v polfinale. Tudi to tekmovanje se
je zaradi pandemije prekinilo in nato ni zaključilo, dva učenca pa sta prav tako zaman čakala na finale državnega smučarskega tekmovanja.

Nogometaši OŠ Nazarje, ki so se uvrstili v polfinale
državnega prvenstva.

Da imajo naši učenci šport radi, kaže dejstvo, da so številni
vključeni v trenažne procese okoliških športnih klubov. Največ naših učencev trenira nogomet in košarko, največ učenk
pa rokomet. So pa posamezniki tudi v judu, odbojki, atletiki, smučarskih skokih, namiznem tenisu, tenisu, plavanju in
še kje. Najpomembneje pa je, da nazarskim osnovnošolcem
želje po športu nikoli ne zmanjka in tako bo tudi v prihodnje.
Primož Jelšnik,
športni pedagog

Podružnična osnovna šola Šmartno ob Dreti

Počitniško pustno rajanje

Zimo, ki letos sicer ni bila pokrita s snežno odejo in ki ni ka- vezi. Pust je poseben dan, na katerega lahko postanemo vse
zala čisto pravih značilnosti, je bilo potrebno kljub temu od- kar si želimo, še bolje pa je, če ga preživimo v veseli družbi.
gnati, saj smo se hladnih in pustih dni že naveličali. ObičajPredsednici KS Šmartno ob Dreti Olgi Obojnik se zahvaljuno so jo šolski in vrtčevski otroci po vasi odganjali v okviru jemo za pogostitev s slastnimi krofi in sokom.
pouka ali varstva.
POŠ in vrtec Šmartno ob Dreti
Letos pa je bil pustni torek med zimskimi počitnicami, nekaj maškar bi se
že nabralo in tam pa tam po Šmartnem odganjalo zimo. A ker v Šmartnem ob Dreti radi skupaj tičimo, se
družimo in veselimo, so se na pustni
torek dopoldan zbrali mlajši krajani in
krajanke s svojimi starši in pustno rajali v večnamenskem prostoru.
Pustne moči vasi so predstavljale raznovrstne in pisane maškare, vsi združeni so plesali, prepevali in se igrali
Pustne maškare – vesele in nasmejane (foto: Barbara Finkšt)
športne igre ter krepili medsebojne
Vrbovške novice
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Center za samostojno učenje Nazarje (CSU)

Zanimive ustvarjalne delavnice
Center za samostojno učenje Nazarje
že šestnajst let deluje v Občini Nazarje.
CSU Nazarje, ki je edina izobraževalna
ustanova za odrasle na območju Zgornje Savinjske doline, ponuja različne
oblike izobraževanj, delavnic v vseh sedmih občinah Zgornje Savinjske doline.
V obdobju od septembra 2019 do julija 2020 smo izvedli različne delavnice
za občane Nazarij in širše ter tečaje tujih
jezikov v Gornjem Gradu, Solčavi in na
Ljubnem. V okviru projekta Večgeneracijski center Planet generacij, ki poteka
pod okriljem AZ Ljudske univerze Velenje, smo v šolskem letu 2019/2020 v Jakijevi hiši Nazarje izpeljali številne brezplačne delavnice s ciljem zagotavljanja boljše socialne vključenosti in dviga kakovosti življenja ljudi v regiji. Veliko zanimanje je bilo za ustvarjalne delavnice, v katerih smo izdelovali voščilnice, svečnike, lanterne in druge praktične izdelke, ter za kulinarične delavnice, kjer smo se v predprazničnih dneh
predvsem sladkali.
Nekatere delavnice so potekale v sodelovanju z VDC SAŠA – Vrba Nazarje.
V zeliščarskih delavnicah smo spoznavali kadila iz zakladnice narave in različna
zelišča ter kako nam lahko le-ta pomagajo ob različnih razpoloženjih. Nauči-

li smo se izdelati tudi svojo kozmetiko
(balzam za ustnice in piling za telo) in še
marsikaj. Predvsem pa smo skupaj preživljali prijetne trenutke in poleg pridobljenih praktičnih znanj stkali nove prijateljske vezi, ki nas bodo spremljale do
naslednjih snidenj.
Program sofinancirajo MDDSZ, ESS in
lokalne skupnosti. Izvedli smo dva študijska krožka, kjer so udeleženci osvajali znanje angleščine. Zaključujemo LAS-ov projekt Jejmo lokalno – Povečanje
stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA

Ustvarjanje z glino

regiji: ozaveščanje javnosti, kjer moramo izvesti še strokovni dogodek za širšo
javnost na temo samooskrbe.
Od lanskega leta Ljudska univerza Velenje kot partner izvaja projekt socialne aktivacije »AS-Aktiviraj Se!«, za brezposelne osebe Zgornje Savinjske doline.
Velik del aktivnosti in delavnic izvajamo
v Jakijevi hiši v Nazarjah. Namen programa socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečati njihove zaposlitvene zmožnosti, dvigniti motivacijo in krepiti obstoječe ter
jim omogočiti pridobivanje novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki jim preprečuje vstop na trg dela, kar jih posledično vodi v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.
CSU Nazarje nudi odraslim prebivalcem Zgornje Savinjske doline različne
možnosti izobraževanja, številne delavnice, pomoč pri pisanju ponudb in prijav za zaposlitev ter svetovanje o možnostih vključitve v izobraževanja. V sodelovanju z občinami nudimo ugodnejše izobraževanje za občane, spodbujamo vseživljenjsko učenje in pridobivanje znanja.
Lidija Praprotnik, Vesna Elsner in
Edita Tamše

Zavod za gozdove RS Območna enota Nazarje

Naj bo obisk v gozdu varen za gozd in za nas
V letu 2019 je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) praznoval 25 let delovanja.
Dolgoletne izkušnje in dobro sodelovanje v trikotniku ZGS, lastniki gozdov ter
izvajalci del so naša velika prednost na
odzivanje v teh kriznih časih. Sanacijo
vetroloma preteklih let in problematiko
podlubnikov smo zelo dobro obvladovali.
Povečali smo obseg gozdnega in naravovarstvenega nadzora, predvsem zaradi
pretiranega nabiralništva in divjih odlagališč. Nadaljevali smo z aktivnostmi ozaveščanja o invazivnih tujerodnih vrstah. V
Šoštanju smo izvedli predavanje na temo
obvladovanja te hude grožnje. Večjo pozornost smo začeli namenjati tudi vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter nemiru
v gozdu zaradi različnih oblik rekreacije.
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Strokovna ekskurzija ZGS OE Nazarje – ogled habitatnega drevesa
(foto: Anton Kladnik)

ZAVODI IN ORGANIZACIJE, KOMUNALA

TEDEN GOZDOV V ZNAMENJU DELA Z MEDIJI
Letošnjo pomlad je naše delo kot večino ostalih organizacij
in posameznikov zaznamovala epidemija koronavirusa COVID-19. Ne glede na to so ob upoštevanju preventivnih ukrepov v gozdu potekala nujna dela – odkrivanje žarišč podlubnikov in izvajanje odločb za izvedbo sanitarne sečnje ter spomladanska obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja.
Odpovedali smo večino planiranih dogodkov in prireditev,
predvsem v času Tedna gozdov, ki je potekal med 25. in 31.
majem 2020. Letošnje geslo je bilo: »Skrbno z gozdom!«. Izpostavili smo problematiko rekreacijske funkcije gozdov in
gozdnega bontona. Tematika ne bi mogla biti bolj aktualna,
saj se je v času spremenjenih razmer obisk gozda povečal in
s tem tudi pritisk na naravo. V sodelovanju z Muzejem Vrbovec smo pripravili »brezstično« prireditev, katere rezultat je
bil spletni kviz »Kaj vem o gozdu in lesu«, s katerim smo želeli spodbuditi k spoznavanju gozda v Sloveniji. Poleti smo tudi
vodili skupine šolarjev po naravoslovno kulturni učni poti Samostanski hrib.

NOV VIR VLAGANJ V GOZDOVE JE GOZDNI
SKLAD
Sredstva Gozdnega sklada so namenjena (so)financiranju del
v zasebnih gozdovih na območjih Natura 2000. Ukrepi morajo biti namenjeni izboljšanju oziroma ohranjanju ugodnega
stanja živalskih in rastlinskih vrst ter območij, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni.
Na območni enoti Nazarje smo začeli z izvajanjem LIFE projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. V aprilu in maju smo na območju Kamniško-Savinjskih Alp izvedli
monitoring divjega petelina, katerega delež aktivnih rastišč
se je v zadnjih desetletjih zaradi vznemirjanj, pretiranega fotografiranja in pomanjkanja primernega habitata zmanjšal.
Naš cilj je izvesti ukrepe za ohranitev/izboljšanje habitata te
karizmatične vrste. Na to temo smo julija izvedli tudi strokovno ekskurzijo za sodelavce.
Suzana Vurunić, mag. geog.,
Zavod za gozdove Slovenije,
območna enota Nazarje

JP KOMUNALA

Nova uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode
Vlada RS je 23. 12. 2019 sprejela Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (KOV) in MKČN v noveliranih aglomeracijah 50 – 500
- 2000 PE, ki je bila objavljena v Ur. L. RS 27. 12. 2019 in velja od
1. 1. 2020 . Na podlagi 36. člena te uredbe je sprejela še Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(osnutek), kjer so objavljene tudi novelirane aglomeracije 2019.
Na JP Komunala d.o.o. Mozirje smo preverili, katere so ključne spremembe v zvezi z opremljanjem predvsem tistih aglomeracij (območja poselitve), ki se na osnovi predhodne uredbe KOV že urejajo na drug ustrezen način na osnovi ekonomske
presoje, z opremljanjem z malimi čistilnimi napravami (MKČN).
V občini Nazarje se na takšen, način na osnovi predhodne
uredbe, v celoti urejajo Aglomeracije ID 7783 Kokarje, 7773
Potok, 7763 Pusto Polje, 7737 Volog in 8126 Prihova.
Aglomeracija ID 7783 Kokarje je po novi uredbi ID 7783 Kokarje 2019. V zmanjšani površini sedaj zajema le strnjeni del
naselja Kokarje. Z MKČN je do noveliranja aglomeracij opremljenih pet objektov. Rok za dokončno opremljenost aglomeracije ostaja tudi po sedaj veljavni uredbi 31. 12. 2023.
Do tega roka mora z MKČN biti torej opremljenih preostalih
22 stanovanjskih objektov s stalno prijavljenimi prebivalci.
Aglomeracija ID 7773 Potok ima po novelaciji naziv Potok
2019. Iz mej obstoječe aglomeracije je izločen del naselij Lačja vas in Pusto Polje. Z MKČN so v območju novelirane aglomeracije opremljeni že trije objekti. Do roka, 31. 12. 2023 za
dokončno opremljenost, mora biti opremljenih preostalih
23 stanovanjskih objektov s stalno prijavljenimi prebivalci.
Novelirana Aglomeracija 7737 Volog, sedaj Volog 2019, obsega strnjen del naselja Volog na obeh straneh regionalne ceste in predvidena območja poselitve. V novelirani aglomeraciji je zgrajenih pet MKČN, do 31. 12. 2023 jih je potrebno

zgraditi še preostalih devet.
Aglomeraciji ID 7763 Pusto Polje in ID 8126 Prihova po novelaciji ne obstajata več.
Z novelacijo po novi uredbi KOV je ponovno nastala Aglomeracija ID 50112 Šmartno ob Dreti 2019. Na osnovi predhodne uredbe KOV se je že opremila s štirimi MKČN, med njimi OŠ Šmartno ob Dreti. Za novo nastalo aglomeracijo prav
tako velja rok za dokončno ustrezno opremljenost 23. 12.
2023, do takrat pa je potrebno zgraditi še 32 MKČN in dodatno še MKČN za nove objekte, ki se bodo zgradili v tem roku.
Aglomeracija ID 7790 Prihova je sedaj novelirana ID 7790
Prihova 2019. Po novelaciji je združena z delom aglomeracije, ki sega v občino Rečica ob Savinji in s tem je postala aglomeracija velikosti nad 2000 PE. Meje novelirane aglomeracije so izločile območja, kjer javne kanalizacije ni možno ali
smotrno graditi in zajema območje, kjer bo v celoti opremljeno z javno kanalizacijo.
Občina Nazarje v proračunu za sofinanciranje MKČN vsako
leto nameni sredstva v višini, ki zagotavlja opremljenost aglomeracij do predpisanega roka 31. 12. 2023, s predpostavko,
da se na letnem nivoju realizira ustrezen porazdeljen delež
zgrajenih MKČN. Glede na dejstvo, da je po predhodni uredbi KOV trend na novo zgrajenih MKČN upadel, bo do konca
roka za opremljenost aglomeracij z MKČN potrebno pospešeno pristopiti k zgraditi preostalih MKČN.
V katero območje je uvrščen določen stanovanjski objekt,
lahko preverite v javnem dostopu Prostorskega informacijskega sistema PISO občine Nazarje v tematskem sklopu gospodarska infrastruktura (GJI) – komunala (Ko). Podrobnejše
informacije lahko dobite tudi na JP Komunala d.o.o. Mozirje.
Andrej Kladnik,
direktor JP Komunala Mozirje
Vrbovške novice
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JP Komunala Mozirje

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2019
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu HACCP notranjo kontrolo kvalitete
pitne vode na vseh vodovodih s katerimi upravlja. Poleg naše notranje kontrole se izvaja tudi državni monitoring pitnih vod. V nadaljevanju podajamo rezultate vseh pregledov.
V letu 2019 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja JP Komunala d.o.o.
Mozirje, v okviru notranjega nadzora
odvzetih 54 rednih vzorcev ter 8 izrednih vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre. Poleg mikrobioloških
parametrov je bilo v okviru notranjega
nadzora odvzetih tudi 27 rednih ter 4
izrednih vzorčenj za fizikalno-kemijske
preiskave. Izredna kontrolna vzorčenja
so se izvedla preventivno po odpravljenih večjih okvarah na vodovodnih sistemih in v dveh primerih po odpravljenih neskladjih na vodovodnih sistemih.
Poleg rednih preiskav smo na vseh vodovodih izvršili tudi preglede na trihalometane in clostridium perfringens-e.
V okviru državnega monitoringa pitnih

vod je bilo na vodovodnih sistemih v upravljanju JPK Mozirje odvzetih 27 vzorcev za
preiskave na mikrobiološke parametre in
27 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahtevam pravilnika o pitni vodi, je izpolnjevala večina vzorcev notranje kontrole in državnega monitoringa. Za vzorce, kjer so se pojavila neskladja, so se le
ta odpravila po pravilniku vključno z vsemi
ustreznimi ukrepi, ustreznost pitne vode,
pa smo preverili z ponovnim odvzemom
vzorcev in izvedenimi preiskavami.
Vzorčenje v občini Nazarje:
Mesto pregleda

Št. pregl.
enterokoki

Neskladni

Št. pregl.
escherichia coli

Neskladni

Državni
monitoring

Neskladni

Volog
Brdo
Šmartno ob Dreti

2
5
5

0
0
0

2
5
5

0
0
1

2
2
2

0
0
0

Vzorčenje v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji – vodovodni sistem Letošč:
Mozirje
Nazarje
20
0
20
0
7
0
Rečica

PUP Saubermacher

V zbiralnice le papirna,
kartonska in steklena embalaža
Pravilno ločevanje odpadkov je zakonska obveznost vsakega posameznika. V ta namen PUP-Saubermacher vsako leto
izda brošuro, ki je objavljena tudi na spletni strani www.pup-saubermacher.
V zbiralnice sodi le iztočena, neonesnažena embalaža. V
primeru kartonske embalaže pa je pomembno, da je čista in
stisnjena. Kovinska, plastična embalaža in tetrapaki sodijo v
rumeno vrečo. V blokovni gradnji pa imajo za tovrstni odpadek zabojnike z rumenim pokrovom. Komunalna inšpekcija
redno vrši preglede zbiralnic in odjemnih mest in v primeru
kršiteljev tudi ukrepa.
Silažna folija ni komunalni odpadek, zato ne sodi v zabojnike/vreče za komunalne odpadke. Zaradi tega smo imeli več
reklamacij s strani podjetja, ki predeluje odpadke in posledično tudi dodatne stroške. Čisto silažno folijo je možno pripeljati v zbirni center Podhom brezplačno, umazano pa je
možno oddati le proti plačilu. Več o tem v povezavi http://
www.pup-saubermacher.si/s/locevanje-odpadkov-1/prevzem-silazne-folije/.
Vstop v zbirni center je s položnico in osebnim dokumentom. Za zaključek bi se radi zahvalili vsem, ki pravilno ločujete odpadke.
Alenka Centrih Ocepek
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Vsi rezultati kemijskih preiskav vode, so
bili na vseh vodovodih v redu.Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v
letu 2019 dobre kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje
uporabnikov pa ocenjeno kot nizko.
Podatki o rezultatih laboratorijskih
preizkušanj pitne vode, pridobljenih
tako v okviru notranjega nadzora, kot
tudi državnega monitoringa so na vpogled pri upravljalcu.
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Zbiralnica ločenih frakcij komunalnih odpadkov

Eko otok ni prostor za odlaganje vseh
odpadkov!
Medobčinska inšpekcija – inšpekcija za komunalne zadeve
dvakrat mesečno opravlja nadzore stanja zbiralnic ločenih
frakcij na območju občine Nazarje. Pri nadzorih ugotavlja, da
se kljub izboljšanju stanja v zadnjih letih in zavedanju povzročiteljev odpadkov, na nekaterih lokacijah zbiralnic ločenih
frakcij, ki so namenjene zbiranju papirja in papirne embalaže ter steklene embalaže, vse prevečkrat znajdejo neustre-

Urejena zbiralnica ločenih odpadkov

zno ločeni komunalni odpadki. Prav tako tudi ostali odpadki,
ki v zbiralnico oziroma ekološki otok ne sodijo.
To so kosovni odpadki, električna in elektronska oprema,
gradbeni odpadki, odpadki, ki nastajajo pri kmetijstvu – folija bal, embalaža fitofarmacevtskih sredstev … Inšpekcija pri
nadzorih pregleda odložene odpadke in zoper kršitelja ukrepa skladno z občinskim odlokom, ki ureja področje ravnanja
s komunalnimi odpadki. Za neustrezno odlaganje odpadkov
in neustrezno ločevanje komunalnih odpadkov je v odloku
predpisana globa 400 evrov za fizično osebo.
Inšpekcija za komunalne zadeve poziva povzročitelje komunalnih in drugih odpadkov, da z njimi ustrezno ravnajo, jih ločujejo na izvoru, jih odlagajo v zato predvideno embalažo posode oziroma predpisane vreče, ter jih odlagajo na zato
predvidena mesta in v zbirni center. Vse informacije glede ločevanja in odlaganja komunalnih odpadkov prejmejo gospodinjstva – povzročitelji v brošuri, s strani izvajalca javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Občini Nazarje, PUP Saubermacher d.o.o, Koroška cesta 46, Velenje oz.
lahko informacije dobijo tudi na njihovi spletni strani http://
www.pup-saubermacher.si/.
Janez Ramšak,
inšpektor za komunalne zadeve

Center za oskrbo odraslih

Center za duševno zdravje odraslih CDZO

Center za duševno zdravje odraslih Velenje je bil ustanovljen novembra 2019 in ima sedež v zdravstvenem domu Velenje. Z njim se je razširila in dopolnila obravnava na področju duševnega zdravja odraslih, ki vrsto let teče preko dveh
specialističnih ambulant: psihiatrične in klinično psihološke.
V psihiatrični ambulanti delujejo specialisti psihiatrije, ki
nudijo psihiatrično pomoč osebam, ki se soočajo z duševnimi motnjami. Psihiatrično obravnavo sestavljajo psihiatrični pregled za oceno psihičnega stanja, diagnosticiranje duševnih motenj in zdravljenje s pomočjo medikamentozne terapije in/ali psihoterapije (ob dodatni subspecialistični izobrazbi) ter po potrebi napotitev v obravnavo k drugim specialistom.
Znotraj klinično psihološke ambulante delujejo specialisti
klinične psihologije, ki skrbijo za diagnostično in kurativno
obravnavo pacientov z duševnimi in vedenjskimi motnjami.
Opravljajo klinično psihološke diagnostične preglede (ocenjevanje kognitivnega funkcioniranja, osebnostnih značilnosti in čustvovanja…) in nudijo svetovanje, psihoedukacijo psihoterapevtsko obravnavo oseb s težavami na področju duševnega zdravja.
Novost v Centru za duševno zdravje je Skupnostna psihiatrična obravnava (SPO), ki je namenjena vodenju in zdravljenju oseb s hudo duševno motnjo; psihiatričnim bolnikom s

Predstavitev dela centra na kolegiju županov
(Foto: Marija Lebar)

pogostimi hospitalizacijami (shizofrenske psihoze, bipolarno afektivno motnjo, poporodnimi duševnimi motnje, težje
oblike demenc, hude kronične depresije…). Tim skupnostne
psihiatrične obravnave, ki ponuja interdisciplinarno obravnavo je sestavljen iz specialista psihiatrije, specialista klinične
psihologije, diplomiranih medicinskih sester, delovnega terapevta in socialnega delavca). Namen skupnostne psihiatrije je zmanjšanje hospitalizacij, čim bolj normalno vključevaVrbovške novice
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nje bolnikov v socialno in delovno okolje in sprotno reševanje kriznih situacij. Temelj skupnostne psihiatrične obravnave je obisk na pacientovem domu oziroma v njegovem domačem okolju.
Glede na naravo težav se strokovna ekipa povezuje z ustanovami, kot so center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, nevladne organizacije, patronažna služba, nujna medicinska pomoč, varstveno delovni centri in centri za usposabljanje, delo in varstvo, zavodi za oskrbo na domu ter s človekovim delovnim okoljem in z najpomembnejšimi drugimi,
torej s svojci, družino.

V SPO se lahko vključi oseba z duševno motnjo po lastni
presoji, napotitev lahko priporočajo osebni zdravniki, zdravniki specialisti, patronažne službe, službe zaposlitvene rehabilitacije, svojci, socialno varstveni zavodi, center za socialno
delo, nevladne organizacije, vendar vedno s soglasjem obravnavane osebe. Vključitev v SPO je lahko z napotnico ali brez.
Duševno zdravje je pomembno za posameznika in družbo kot podlaga za njeno skladnost ter socialno in ekonomsko blaginjo.
Vodja mag. Danica Veternik Dražnik,
univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Svetovalna mreža Ensvet

Dostop do nepovratnih sredstev in brezplačno
energetsko svetovanje
Graditelji hiš in vsi tisti, ki stanovanjske
hiše ali stanovanja obnavljajo, lahko nasvete o energijski učinkovitosti poiščejo pri svetovalcih svetovalne mreže Ensvet, katera je sestavni del Eko sklada,
Slovenskega okoljskega sklada Republike Slovenije. Eko sklad s svojimi razpisi
spodbuja občane k učinkoviti rabi energije v stavbah.
Trenutno aktualni razpis za finančne
spodbude občanom za nove naložbe
rabe obnovljivih virov energije in večje učinkovitosti stanovanjskih stavb
ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka nosi oznako 74SUB-OB 19.
V razpisu so navedene naložbe, za katere je mogoče pridobiti nepovratna
sredstva v višini do 20 odstotkov naložbe, v nekaterih primerih tudi več – tudi
do 50 odstotkov naložbe. Subvencionirajo se naložbe:
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,
- vgradnja plinskega kotla za centralno
ogrevanje starejših stanovanjskih stavb,
- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
- priključek stanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje,
- toplotna izolacija ovoja stavbe (fasada, okna podstreha),
- vgradnja prezračevanja z vračanjem
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
(rekuperacija).
Za vse te ukrepe je potrebno oddati vlogo na predpisanem obrazcu s pripadajočimi prilogami po zaključku naložbe.
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Za vse zgoraj naštete ukrepe je na voljo tudi kredit Eko sklada, kateri se pod
sorazmerno ugodnimi pogoji lahko dodeli z odplačilno dobo do 10 let.
V veljavi so tudi razpisi za pridobitev subvencij za nove naložbe nakupa
in vgradnjo naprav za individualno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev,
ki električno energijo proizvajajo z izra-

bo sončne energije. Te naprave morajo
biti nameščene na stavbi, oznaka za tovrstni razpis pa je 71SUB-OB19.
Najnovejša spodbuda Eko sklada je
program ZERO 500, ki je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki in ki se
soočajo z energetsko revščino. To je pilotni javni poziv, ki bo odprt do 31. 12.
2020 oziroma do porabe sredstev, kandidira pa lahko vsaka fizična oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima prijavljeno stalno prebivališče in
dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se

bo investicija izvajala;
- je bila zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge prejemnik denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka;
- je sama ali z enim ali več družinskimi člani, ki so z vlagateljem navedeni
v odločbi CSD lastnik ali solastnik vsaj
do ½ stavbe.
Višina spodbude znaša 100 odstotkov
upravičenih stroškov investicije, vendar
ne več kot 9.620 EUR z DDV, velja pa za
naložbe, kot so:
- toplotna izolacija strehe ali stropa,
- toplotna izolacija fasade,
- vgradnja energijsko učinkovitih oken
in vhodnih vrat,
- obnova sistema priprave sanitarne
vode s toplotno črpalko,
- vgradnja lokalne prezračevalne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Da si zagotovite ukrep, ki bo po strokovni plati v celoti ustrezal pogojem razpisa in s tem tudi popolno vlogo, vam
predlagam, da obiščete energetskega
svetovalca, kateri vam bo dal smernice in zahteve za pravilnost ukrepa, kakor tudi pomoč pri oddaji vloge za dodelitev nepovratnih sredstev.
Občanom Občine Nazarje kakor tudi
vsem prebivalcem celotne Zgornje Savinjske doline je na voljo brezplačno
energetsko svetovanje. Svetovanje izvaja energetski svetovalec mreže Ensvet
vsak četrtek od 17. do 18. ure v prostorih Občine Nazarje, v prostorih kulturnega doma pri gradu Vrbovec. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občine Nazarje na telefonsko številko 03 839 16 00.
Franc Šporn, energetski svetovalec
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Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva

Velika pozornost velja najmlajšim obiskovalcem
Septembra mineva 19 let odkar je muzej na široko odprl vrata svojim obiskovalcem. Številne domače in tuje goste seznanjamo z zgodovino gozdarstva in lesarstva v Zgornji Savinjski
dolini, za lokalno prebivalstvo pa pripravljamo tudi zanimive občasne razstave, narodopisne in druge muzejske večere. Posebno skrb posvečamo najmlajšim obiskovalcem, ki jih
privabljamo z različnimi pedagoškimi programi.
Tako sta tudi lanska jesen in zima prinesli številne dogodke
za otroke in mladino. Septembra je potekala že peta muzejska Otroška tombola, ki z glavno nagrado, praznovanjem rojstnega dne, vedno znova razveseli dobitnika. V oktobru smo
učence Osnovne šole Nazarje in POŠ Šmartno ob Dreti povabili na doživljajska vodenja. Teden otroka smo popestrili še z
izjemno dobro obiskano lutkovno predstavo Grdina mrcina
v izvedbi KUK Potovke. Odvijala se je v Bohačevem toplarju,
ki je tega dne pokal po šivih. V novembru smo, v sodelovanju z Zavodom za gozdove, OE Nazarje, za osmošolce zgornjesavinjskih osnovnih šol izvedli že 10. kviz Kaj vem o gozdu
in lesu, ki ga je tokrat gostila Osnovna šola Ljubno.

Franc Kolenc, Marjan Šinkar in Marko Jeraj na predstavitvi
savinjskega splavarstva. (foto: Jože Miklavc)

Konec decembra je grad Vrbovec oživel na strašljivi doživljajski predstavi Volčje noči. Dan pred dogodkom je Turistično društvo Nazarje v muzeju pripravilo ustvarjalno delavnico
izdelovanja mask volkov in netopirjev. Sama predstava se je
odvijala na dvorišču gradu in je bila izvedena v dveh ponovitvah. Ogledalo si jo je preko 130 odraslih in otrok.
Tudi sicer je bil december v muzeju pester. Planinsko društvo Nazarje je pripravilo novo razstavo planinskih fotografij
z naslovom Gremo v gore, dr. Andrej Studen pa je na muzejskem večeru zbranim obiskovalcem spregovoril o hudi stiski
in grozeči lakoti, ki je pestila prebivalstvo na Notranjskem leta
1865. Zadnji narodopisni večer z naslovom Savinjsko splavarstvo smo pripravili februarja letos. Gostili smo potomca rečiških flosarjev Marka Jeraja, ki nas je ob pomoči Franca Kolenca in Marjana Šinkarja popeljal v čas savinjskih splavarjev,
predstavil je njihovo delo in življenje.
Žal je tudi nam, tako kot marsikomu, novi virus prekrižal nadaljnje načrte. Sredi marca smo morali zapreti muzejska vrata, za nedoločen čas prestaviti vse za pomlad načrtovane razstave in dogodke ter odpovedati gostoljubnost številnim že
napovedanim skupinam. Hkrati je novonastala situacija tudi
priložnost za nove izzive. Bolj kot privabljanju skupin smo se
posvetili individualnim obiskovalcem in digitalizaciji muzejskih vsebin. Konec maja smo v počastitev Tedna gozdov v sodelovanju z Zavodom za gozdove, OE Nazarje pripravili spletni kviz Kaj vem o gozdu in lesu, ki je bil izjemno dobro sprejet pri širši publiki. V poletnem času pripravljamo posebne
programe za družine in druge posameznike, ki poleg muzeja
vključujejo tudi obisk učne poti in okolice gradu. Malo z bojaznijo, predvsem pa z upanjem zremo v prihodnost in že delamo načrte za prihodnje leto, ko bo muzej praznoval 20-letnico svojega delovanja.
Barbara Šoster Rutar,
direktorica

Knjižnica Nazarje

Med epidemijo v ospredju e-knjige
V začetku marca letos nas je zajela epidemija zaradi katere
je obstal svet. Nikoli si nismo mislili, da se takšni izjemni dogodki, razen seveda v filmih in knjigah znanstvene fantastike, lahko zgodijo. Pa vendar je bilo tako. Nastale so izredne
razmere. Po navodilih Ministrstva za kulturo so se 13. marca zaprle knjižnice in tako tudi vse enote Osrednje knjižnice Mozirje. Dostop do tiskanih knjig in ostalega knjižničnega gradiva v fizični obliki je bil onemogočen, kar je prizadelo predvsem redne uporabnike ter dijake, študente in šolarje. Zato smo v času zaprtja knjižnice nudili izposojo e-knjig.
Osrednja knjižnica Mozirje ponuja že skoraj 450 naslovov e-knjig s portala Biblos, ki si jih je možno izposoditi brezplačno, pogoj je le članstvo v knjižnici. V ta namen je Osrednja
knjižnica Mozirje omogočila spletni vpis za nove člane. Izposoja e-knjig je tako med epidemijo močno narastla. V celo-

tnem lanskem letu je bilo zabeleženih 196 izposoj e-knjig, letos do konca maja pa že 674 izposoj. Največkrat izposojena
je bila knjiga Belo se pere na devetdeset avtorice in lanskoletne kresnikove lavreatke Bronje Žakelj.
V Osrednji knjižnici Mozirje smo vseskozi bdeli nad ustreznim naborom novih e-knjig. Moderne tehnologije vdirajo
v vse segmente našega življenja, zato tudi knjižnice in njeni
uporabniki nismo nobena izjema. Velikokrat je to le vprašanje lastne presoje, kaj nam je bližje in kaj imamo raje, v dani
situaciji pa je bila to resnično edina možna izbira poleg domače knjižnice.
Knjižnica Nazarje je svoja vrata znova odprla v sredo, 29.
aprila, seveda s prilagojeno brezstično izposojo. V ponedeljek, 11. maja, pa so se vse krajevne knjižnice v Zgornji Savinjski dolini, z izjemo gornjegrajske, odprle po običajnem deVrbovške novice
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lovnem času. Ob obisku knjižnice je seveda še sedaj potrebno upoštevati določene varnostne ukrepe.
Sicer pa je naše delo do zaprtja krajevne
knjižnice Nazarje potekalo po zelo ustaljenem redu. Vrstile so se ure pravljic za najmlajše, bibliopedagoške ure za otroke vrtca in Osnovne šole Nazarje, na obisku so
bili tudi učenci podružnične šole Šmartno
ob Dreti. V sodelovanju z Vrtcem Nazarje smo pripravili srečanje s starši in otroki
ter jih seznanili s pomenom družinskega
branja in družinske pismenosti za otroka.
Poleg naštetega smo se zbirali tudi na
naših bralnih večerih »Pogovori o knjigah, pogovori o življenju«, ki so namenjeni bralcem v tretjem življenjskem
obdobju. Prav tako smo zaključili z branjem jubilejne 15. bralne značke za odrasle in pripravili novo. Zaključna prireditev bralne značke s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad pa je predvidena za september, če bo epidemiološka situacija dopuščala njeno izvedbo.
Po inšpekcijskem pregledu v lanskem
letu je bila knjižnica dolžna uskladiti

Otroci iz Vrtca Nazarje in njihovi starši so se v Knjižnici Nazarje seznanili s
pomenom družinskega branja.

delovni čas z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic glede na število prebivalcev, zato je Knjižnica Nazarje od februarja 2020 po novem odprta dodatnih 5 ur več na teden. Delovni čas Knjižnice Nazarje je naslednji: ponedeljek:
10.00-15.00, sreda: 12.00-15.00, četr-

tek: 12.00-19.00.
Toplo vas vabimo v našo krajevno knjižnico v Nazarjah in k nadaljnjemu prijateljevanju s knjigo. Lahko seveda berete tudi v elektronski obliki, če pa želite
pravo knjigo v roki, nas obiščite.
Vladimira Planovšek

Čebelarska družina Kokarje

Delovanje prilagojeno aktualnim razmeram
V obdobju jesen 2019 – poletje 2020
se je ponovila slika dogajanja v naravi
in pri naših čebelah, kot je bila leto poprej. Jesen je bila dolga in topla, zima pa
mila. Po lepi pomladi se je obetala dobra čebelarska sezona. Pa je narava hotela drugače in prekratka obdobja lepega vremena čebelam niso nudila dovolj
obilnih paš. Vseeno je bilo v maju ne-

kaj toplejših dni in dobro namočena narava je postregla s solidnim cvetenjem
in medenjem javorja. Težko pričakovane paše na smreki ni bilo. Hoja pa je na
posameznih področjih dobro zamedila, vendar čebele zaradi slabega vremena tega niso uspele povsem izkoristiti.
Enako je bilo z lipo in kostanjem, ki pa
sta navadno tudi zadnja upa čebelarjev.

Spomin na strokovno ekskurzijo po Dolenjski
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Kljub temu bomo nekaj s trudom pridelanih medenih dobrot lahko ponudili cenjenim odjemalcem.
Člani ČD Kokarje smo v preteklem obdobju doživeli tudi žalostna dogodka.
Preminula sta dva naša zelo aktivna člana, bivši dolgoletni predsednik Franc Lever in prizadevna članica Cilka Macuh.
Sicer pa so nas doleteli tudi lepši dogodki. Skupaj z Osnovno šolo Nazarje smo septembra obeležili 10. obletnico delovanja čebelarskega krožka.
Člani čebelarskega krožka so pod vodstvom mentorice Branke Nareks pripravili čudovit kulturni program, s katerim
so nam polepšali popoldne. V prostorih Osnovne šole Nazarje so pripravili tudi manjšo čebelarsko razstavo, ter
slikovno kronologijo njihovih aktivnosti
in uspehov na raznih tekmovanjih skozi vsa ta leta.
Novembra smo se udeležili tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki so ga organizirali na Osnovni šoli Šmartno ob Dreti. Najmlajši iz vrtca in osnovne šole so
nam ponovno pripravili čudovito srečanje, katerega smo zaključili s pokuša-
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njem domačih slovenskih dobrot, kot je
kruh, med, mleko in jabolka.
Naj se ob tej priložnosti v imenu ČD Kokarje še enkrat najlepše zahvalim mentorici krožka, Branki Nareks, za trud in
uspešno vodenje čebelarskega krožka.
Zahvala gre tudi ostalim zaposlenim na
Osnovni šoli Nazarje in Šmartno ob Dreti, ki razne čebelarske dogodke, občasno
podprejo s svojim delom. Seveda pa se
najlepše zahvaljujem tudi ravnateljici
OŠ Nazarje, Vesni Lešnik, ki omogoča
in podpira vse te aktivnosti.
Jeseni je manj dela pri čebelah in več
časa za ostale dejavnosti. Člani ČD Kokarje smo se v krogu svojih domačih srečali na rednem letnem srečanju.
Po novem letu je sledil občni zbor ČD
Kokarje, katerega so s kulturnim programom otvorili učenci čebelarskega in plesnega krožka OŠ Nazarje. Pregledali smo
opravljeno delo in si zadali nove naloge

za leto 2020. Med te spadajo: splošne
društvene aktivnosti, ohranitev naše avtohtone čebele kranjske sivke, izobraževanje in razvoj, delovne in ostale akcije, ter promocija društva in čebelarstva.
Zimski čas je navadno rezerviran za dopolnitev čebelarskega znanja. Žal smo se
letos soočili s pandemijo korona virusa, ki
je zapečatila vsa že dogovorjena predavanja. Čebelarska izobraževanja so potekala preko spleta. Tudi člani čebelarskega krožka so se seznanjali s čebelarskimi
temami preko spletne učilnice.
Po sprostitvi omejitve druženja smo od
ČZS dobili ponudbo za organizacijo praktične delavnice na čebelnjaku. Tako smo
junija za širšo čebelarsko javnost izvedli
delavnico Oskrba čebeljih družin. Člani
čebelarskega krožka pa so odšli po sveže znanje k čebelarju Jožetu Vačovniku.
Ostalo društveno dogajanje je bilo v pričakovanju zanesljivejših časov. UO se v

času omejitev gibanja in druženja ni sestajal in nismo izvajali aktivnosti. Informiranje članstva je potekalo telefonsko.
Izpadlo je tudi že dogovorjeno pogozdovanje, Dan odprtih vrat slovenskih čebelnjakov in udeležba na Grajski gostiji.
Po odpravi omejitev smo realizirali nabavo sladkorja ter obvestili članstvo glede zdravljenja čebel. Odzvali smo se povabilu k redni medeni ponudbi na tržnici. Torej se vidimo v Bohačevem kozolcu!
Upamo, da bo jeseni tudi preostala društvena dejavnost normalno zaživela. Občini Nazarje se zahvaljujemo
za podporo pri izvajanju zastavljenega
programa, vsem občankam in občanom
pa iskreno čestitamo ob prazniku občine Nazarje!
Ostanite zdravi in naj medi!
Franc Podrižnik,
predsednik ČD Kokarje

Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti

Ljudske pevke KD Lipa v spremenjeni sestavi
V življenju je vedno tako, da ko se ena
vrata zaprejo, se odprejo druga. Na nas
pa je, ali smo se pripravljeni podati na
novo pot ali pa bomo z obžalovanjem
strmeli v zaprta vrata in novih sploh ne
bomo opazili.
Jesen leta 2019 je v naše društvo prinesla velike spremembe. Zaradi različnih razlogov se je več kot polovica članic Ljudskih pevk Lipa po dobrih 12-ih letih odločila, da s petjem preneha. Ko je že kazalo, da bo ljudska pesem v Šmartnem vsaj
za nekaj časa utihnila, se je ena od pevk,
gospa Marija Brezovnik, odločila, da širjenje ljudskega izročila in dobre volje v domačem kraju kljub temu ne sme zamreti.
Z veliko volje in optimizma je stopila v akcijo in uspelo ji je. Štirim članicam iz prvotne zasedbe – Mariji in Štefki Brezovnik,
Mariji Preložnik in Štefki Zagožen – so se
pridružile tri nove članice – Anka Forštner,
Zdenka Kolenc in Marjana Rihter.
V prenovljeni zasedbi, s svežimi idejami in veliko veselja so začele z vajami
in nastopi že konec leta 2019. Na prireditvi Jesen na vasi v Bočni so tako zelo
uspešno prebile led in zaradi navdušenja poslušalcev nad novo energijo v zasedbi nadaljevale tudi v letu 2020. Odločile so se, da vsak svoj nastop popestrijo tudi z glasbeno spremljavo. Na ve-

Nastop ob desetletnici tržnice v toplarju (Foto: Barbara Rozoničnik)

čini njihovih nastopov jih spremlja mlad
domači harmonikar Klemen Lamprečnik, ob njegovi odsotnosti pa je vedno
pripravljen vskočiti Bočan Vojko Zavolovšek. Nekatere pesmi zapojejo tudi
ob spremljavi citrarke Marije Preložnik.
Žal je v mesecu marcu njihove bogate načrte za leto 2020 podrla zdravstvena situacija v državi. Epidemija koronavirusa je vsaj za nekaj časa popolnoma
ohromila kulturno življenje tako v naši
dolini kot v celotni Sloveniji, zato so izpeljane prireditve zelo redke. Zaradi
omejitve kulturnih prireditev je kar ne-

kaj že dogovorjenih nastopov odpovedanih ali prestavljenih na poznejši čas.
V upanju na izboljšanje razmer se člani
kulturnega društva v poletnih mesecih
že pripravljamo na »Veselo popoldne s
pevci, godci in literati«, ki ga bomo že
tretje leto zapored izvedli v sodelovanju
z literarnimi ustvarjalci Kulturnega društva Slap. Srčno upamo, da bodo razmere to dopuščale in se bodo Ljudske pevke Lipa v novi zasedbi lahko predstavile
tudi domačemu poslušalstvu.
Nataša Bele,
predsednica KD Lipa Šmartno ob Dreti
Vrbovške novice
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Savinjsko gozdarsko društvo – SaGD				

Postojmo in prisluhnimo šepetu gozda
Konec leta 2019 je na volilnem občnem zboru v društvu prišlo do menjave vodstva. Dolgoletnega predsednika
Alojza Gluka je za štiriletni mandat nasledila Maja Vrčkovnik.
Predlog programa dela za leto 2020 je
bil članom predstavljen na občnem zboru v mesecu februarju. Prvotni plan je
pošteno premešal virus Covid-19, zaradi katerega so bile od marca dalje odpovedane vse aktivnosti. Zaradi epidemiološkega stanja smo bili primorani prestaviti tudi v maju načrtovano ekskurzijo v Ukrajino, ki jo bomo poskusili izvesti v jesenskem času, ako bodo zdravstvene razmere to dopuščale.
V juniju, ko so se razmere stabilizirale, smo se odločili, da obnovimo gozdno
učno pot Tičjak v Gornjem Gradu. Preverili in popisali smo stanje poti in ocenili, kaj vse bo potrebno postoriti za ponovno oživitev. Na dveh akcijah smo že
popravili in obnovili osnovne objekte
poti. Otvoritev poti je predvidena v jesenskem času. Poleg te obnove je v planu še obnova Dohterjevega izvira na Rečici, razgledišče v Kraljevi dolini v Podveži ter obnova poti od Žagerskega mlina do Repovega slapa v Podvolovljeku.

Na delovni akciji pri obnovi poti Tičjak
v Gornjem Gradu
(fotodokumentacija društva)

Želimo si, da bi bile poti in razgledišča
spet privlačna za domačine in turiste in
bi atraktivnejšim krajem v Savinjski dolini spet vrnili njihov naravni sijaj. Narava je prečudovita, še lepša pa bo ostala, če ji bomo znali prisluhniti in sledili
njenemu razvoju. Z obnovo gozdnih poti

želimo, da doživite kanček sreče, ki nas
ljudi gozda nenehno preveva. Da si odpočijete na klopci, obdani z zelenjem,
prisluhnete šepetanju gozda ter v miru
premislite o svoji biti.
Letošnje leto je Mednarodno leto
zdravja rastlin 2020, zato želimo pripraviti predavanje z delavnico o tujerodnih
invazivnih vrstah za širšo javnost. V občini Šoštanj bomo odstranjevali tujerodne
invazivne rastline, na katere smo zadnja
leta še posebej pozorni. Pri vseh obnovitvenih akcijah nam finančno podporo
nudijo občine in ZGS, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
V sodelovanju z Zvezo Smrekovec
bomo tudi letos pomagali pri vodenju
otrok po Smrekovcu. Ker pa je letošnje
leto polno presenečenj, se skušamo kar
najbolje prilagoditi novim izzivom. Tako
kot se novim podnebnim razmeram prilagaja narava, se bo tudi človek moral
prilagoditi nenehnim novim spremembam. Želimo si novih uspešnih sodelovanj z Občino Nazarje in vas vabimo v
hladno senco dreves, ki smo jih pred leti
zasadili z mislijo na prihodnje rodove.
Maja Vrčkovnik,
predsednica društva

Kulturno društvo sv. Martina Marija Nazaret

Pesem, pohodi, druženje in še enkrat pesem
Kulturno društvo Sv. Martina Marija
Nazaret je bilo zelo aktivno tudi zadnje
leto, čeprav je kar precej planiranih aktivnosti oziroma dogodkov v letošnjem
letu odpadlo zaradi različnih ukrepov,
sproženih zaradi novega virusa, ki se nekako noče posloviti. Poleg rednih aktivnosti izvajanja programa znotraj sekcij
se v pripravo dogodkov vključujejo prav
vse skupine: Martinov zbor, vokalno
skupina Sončnice, otroški zbor ter aktiv
klekljaric. Nabor aktivnosti društva raste skupaj s širitvijo sestavov, predvsem
po zaslugi aktivnih članov sestavov, katerim idej ne primanjkuje.
Organizatorji posameznih prireditev
so aktivi oziroma delujoče skupine znotraj društva.
Martinov zbor poleg rednega prepevanja nadaljuje z obiski domov za ostare-
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le, katerih je v naboru že kar šest najbližjih iz naše doline in še malo širše. Ves
trud, ki ga vložijo v pripravo koncertov

je poplačan z odzivom varovancev, ki kar
ne morejo skriti zadovoljstva in navdušenja, da niso od vseh pozabljeni.

Martinov pohod na Prekopo nad Vranskim (Foto: Mateja Polak)
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Martinov zbor organizira tudi ljudske
večere. V oktobru lanskega leta se je
odvijal večer pesmi in besede na temo
Veselo srce podaljša naše dni. Uvodoma se je predstavil domači Martinov
zbor ob spremljavi Mojce Krančič in Urške Bider ter z mladima solistkama Klaro in Lauro Ramšak. Povezovalne niti je
med nastopajočimi vlekla moderatorka večera Zdenka Presečnik Firšt. V nadaljevanju je nastopil glasbenik Gregor
Strajner iz Lavrice pri Ljubljani, Folklorna skupina iz Bočne, Jelenova družina
iz okolice Žalca, nam dobro znana družina Koboltovih – zmagovalna družina
oddaje Slovenski pozdrav iz Mežice ter
mešani pevski zbor iz Bočne, ki je zaokrožil dogajanje v dvorani.
Še dobro, da smo na pobudo Nataše
Terbovšek Coklin v februarju organizirali
prireditev Življenje nekoč, katere režijo
smo prepustili kar pobudnici sami, kajti poletni ljudski večer nam je odnesla
letošnja ''korona'' situacija. Z obilo posnetega materiala in vrsto idej je v pri-

jetnem večeru režiserka in povezovalka
programa nizala spomin za spominom
naših občanov na življenje v naši občini
nekoč. Dopolnjevale so jih recitacije avtorjev domačinov - Micike Bark in Ivana
Glasenčnika. Glasbeno noto pa sta dodala domači Martinov zbor in gostujoči Mešani pevski zbor KD Nazarje pod
vodstvom Kristine Šuster Uršič.
S prepevanje v kraju, občini pa tudi
izven nje nas vselej razveselijo članice vokalne skupine Sončnice, ki v letošnjem letu planirajo izvedbo večjega števila koncertov širše po Sloveniji,
vključno z domačim krajem, na kar se
že intenzivno pripravljajo.
Društvo nadaljuje z organiziranimi pohodi, združenimi z ohranjanjem tradicije: od obhajanje martinovanja v Bohačevem toplarju združenega s pohodom k sv. Antonu v Skornem, Martinovega pohoda v Prekopo nad Vranskim
na Martinovo nedeljo, božičnega pohoda k sv. Urbanu, do peš romanja k
sv. Katarini na Čreto ob Anini nedelji in

v Novo Štifto na predvečer Marijinega
vnebovzetja.
Skupaj z župnijo Nazarje pa je društvo
v zadnjem letu pripravilo dve prireditvi:
v septembru župnijski dan, v novembru
pa praznovanje obletnic porok, ki sodi
v drugi del martinovanja. Rdeča nit lanskoletnega župnijskega dneva je bil Valentin Vodnik, katerega 200 letnico smrti smo obhajali. Prvi slovenski pesnik je
leto dni noviciata, ko je vstopil v frančiškanski red, preživel v Nazarjah, zato je
bila odločitev, da je naša tema prav on,
še toliko bolj na mestu.
V sklopu letošnjega občinskega praznika
društvo pripravlja dva dogodka: 11. septembra otvoritev razstave izdelkov sekcije klekljaric in 20. septembra skupaj z
župnijo praznovanje Župnijskega dneva.
Če nam je spet ne zagode tale vztrajni virus, vas, drage občanke in občani,
lepo vabimo, da se nam na prireditvah
pridružite !
Irena Vačovnik,
predsednica

Kulturno društvo Nazarje

Mnogovrstna dejavnost članov KD Nazarje
V kulturnem društvu Nazarje deluje
več sekcij, kot so mešani pevski zbor,
mladinski pevski zbor OŠ Nazarje, galerijska dejavnost, kino sekcija ter glasbena skupina. Članstvo sestavljamo večinoma pevci ter ostali predstavniki sekcij, tako da je trenutno število članov
30. Društvo oziroma sekcije delujemo
na območju Občine Nazarje, včasih pa
se udeležimo tudi prireditev zunaj domače občine.
Člane KD Nazarje in tudi širšo javnost
oziroma nasploh kulturo, je v začetku
leta prizadela in povsem ohromila epidemija. Onemogočila je vaje, nastope,
razstave …
Od prejšnjega praznika Občine Nazarje
in izdaje biltena smo uspeli v KD Nazarje pripraviti nekaj razstav in nastopov za
krajane Občine Nazarje.
Dejavnosti in prireditve v obdobju september 2019 – marec 2020: kulturno
društvo 1 predvajanje filmske premiere,
galerijska dejavnost: 2 razstavi, kino sekcija: 2 kino predstavi, MPZ OŠ Nazarje: 5
nastopov, MePZ KD Nazarje: 4 nastopi.
Lansko leto je v kinodvorane prišel film
Preboj, ki je bil delno posnet tudi na Me-

Mešani pevski zbor pri polnočnici na Lepi Njivi

nini planini, zato smo se s KO ZB NOB
Nazarje dogovorili, da 22. 11. 2019 pripravimo kino predstavo za njihove člane
ter povabljene. Ker se je pokazalo veliko
zanimanje za omenjeni film, smo organizirali še dodatno predstavo istega dne.
Obisk je bil na obeh predstavah velik.
Galerijska dejavnost je v jesenskem
času pripravila dve razstavi, prvo ob občinskem prazniku, ki je bila spominska
razstava slikarja Jožeta Horvata – Jakija

in novembra še razstavo ročnodelskih
izdelkov varovancev Varstveno-delovnega centra SAŠA.
Pevski zbori OŠ Nazarje so izvedli pet
nastopov, prvega ob občinskem prazniku in nato ob sprejemu prvošolčkov v
šolo. Nadaljevali so oktobra s komemoracijo ob spomeniku pri domu kulture,
praznovanju 10. obletnice Planinskega
društva Nazarje in leto zaključili v Zagrebu z božičnim programom.
Vrbovške novice
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Pevci MePZ smo lansko leto zaključili s
tremi nastopi, najprej ob 10-letnici Planinskega društva Nazarje, nato na Lazah
ob prinosu luči miru skavtov ter s prireditvijo za starejše občane decembra
v OŠ. Konec leta smo zaključili pri polnočnici na Lepi Njivi.
Letošnje leto smo pričeli s pobožičnim

nastopom med mašo v cerkvi Nazarje.
Zadnji nastop pred omejitvami je bil v
sodelovanju s KD Sv. Martin februarja
na prireditvi Življenje nekoč in danes v
cerkvenih prostorih Nazarje.
Žal je pomladanska situacija omejila druženje in s tem vaje, tako, da smo
predčasno zaključili z aktivnostmi in iz-

pustili nekaj nastopov ter seveda najpomembnejši dogodek vseh pevcev, tabor
v Šentvidu pri Stični.
Vsi, ki se ukvarjamo s kulturo, si želimo, da bo jesenski čas bolj ugoden za
kulturno delovanje.
Robert Hudolin,
predsednik KD Nazarje

Planinsko društvo Nazarje - mi gremo naprej

Varno za ljudi in naravo!
Kot na vse na tem ljubem svetu je tudi
na delo nazarskega planinskega društva močno vplivala pandemija zaradi
korona virusa. Posebni ukrepi so stopili v veljavo ravno v času našega najpomembnejšega dogodka v letu 2020, volilnega občnega zbora. Zato smo morali in bomo morali v prihodnje svoje ravnanje prilagoditi nastalim razmeram.
Vendar, mi gremo naprej, soncu in vrhovom naproti!
VOLILNI OBČNI ZBOR
NA DALJAVO
Ker je bil letošnji občni zbor volilni,
smo se nanj dobro pripravili. Predsednik je »odslužil« dva mandata in dejal
- dovolj, poiskati bo treba mlajšega. Odborniki smo staknili glave in se začeli ozirati naokoli Pri tem smo sledili osnovni
kadrovski politiki društva, da se morajo voljeni odborniki zamenjevati postopno, ob vsakih volitvah približno polovica in da naj priložnost v največji možni meri dobijo mlajši.
Uspelo nam je sestaviti dobro ekipo,
določili smo datum, rezervirali dvorano, pripravili seznam prejemnikov priznanj, začeli hladiti osvežilne pijače, ko
se je svet za nekaj tednov skoraj zaustavil. Nič, smo rekli, živimo v digitalnem
svetu, večina naših članov je naročenih
na društvena elektronska obvestila in
vedo, kako se tem rečem streže. Zato
smo izvedli občni zbor na daljavo, preko
elektronske pošte. Komisija je skrbela,
da je bilo vse po pravilih in v maju smo
imeli uradno novega predsednika, svež
upravni odbor in vse drugo, kar je treba. Podrobnosti so na naši spletni strani, oglejte si jo, ne bo vam žal!
MLADINSKI ODSEK 100-NOGA
Na mladih svet stoji, to vemo tudi mi!
Čeprav število mladih članov, torej mlaj-
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ših od 15 let, v zadnji letih pada in šteje
manj kot 100 parov nog, se za podmladek ne bojimo, saj z njim dobro delamo
na dolgi rok. Ponovno smo vzpostavili mentorstvo v vrtcu Nazarje, za vrtčevske otroke smo z novo mentorico pri-

brčo. Potem se je vse zaustavilo …
Kot se alpski zvončki prebijajo skozi snežno odejo, da se nastavijo soncu, tako smo se počasi izvijali iz prijema ukrepov in vedno bolj silili navzgor.
Odprli smo Farbanco, izvedli brezstični

Dobrča (foto: MD)

pravili ambiciozen program, ki ga je žal
preprečil korona virus. Za osnovnošolce
smo pozimi, še pred epidemijo, organizirali športno plezanje na plezalni steni
v telovadnici OŠ Nazarje. Krožek je obiskovalo 19 otrok razredne stopnje. Krožek smo zaključili z obiskom Plezalnega
centra Celje. Novo vodstvo odseka pripravlja zanimiv program tudi za srednješolce in študente.
PRED IN PO KARANTENI TER
NAPREJ
Leto smo začeli s planinskimi večeri,
letos so bili samo štirje in tradicionalnim izletom na Tolsti vrh ter družinskim
smučanjem. Februarja smo izvedli prvi
nočni pohod ob polni luni in izlet na Do-

občni zbor, podelili priznanja, se podali
na Čreto ter se vzpeli na Jerebico in Špik.
Pred nami je veliko negotovosti, društvenemu delovanju neprijazno obdobje, ki ga bomo morali vzeti kot izziv. Vsi
odseki so se zavzeli, da izpeljejo program čim bolj neokrnjeno. Vodniki pripravljajo načrtovane izlete, markacisti
vzdržujejo poti, gospodarski odsek je
neumoren, Stonoga (mladinski odsek),
je dobila nova krila. Tudi varuhi ne mirujejo, še manj upokojenci - ti v torkih
nikoli nimajo časa.
Vabljeni v našo družbo. Še je čas, da
se nam pridružite!
Varen korak na vseh vaših poteh!
Marijan Denša
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Društvo upokojencev Nazarje

Utrip v letu 2019
Društvo upokojencev Nazarje je dobrodelna in humanitarna organizacija,
ki se zavzema za pravice in interese upokojencev ter drugih starejših ljudi. Poleg
tega navaja člane k aktivnemu življenju
in delovanju, spoznavanju naravnih in
kulturnih lepot ter k kulturno-umetniškim in športno-rekreativnim dejavnostim. S številnimi dejavnostmi skrbi za
zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa upokojencev, kar vpliva na
dvig kvalitete njihovega življenja.
V mesecu marcu 2019 se je v DU Nazarje zamenjalo vodstvo, ki je nadaljevalo z aktivnostmi, ki so bile vpeljane
že v preteklih letih, nekatere pa so zaživele na novo.
Ponosni smo na naše prostovoljke v
okviru programa »Starejši za starejše«,
ki vestno obiskujejo starejše občane.
Zelo dobro deluje pohodniška sekcija z
lažjimi pohodi dvakrat mesečno in težjimi pohodi enkrat mesečno. V letu 2019
smo tudi zaplesali v okviru plesnih vaj
enkrat tedensko. Pod okriljem društva
delujejo še rokodelska sekcija, balinanje ter bralne urice v knjižnici Nazarje.

Pohodniška dejavnost je med člani zelo priljubljena.
Tekom leta smo organizirali dva izleta, številnih nalog in aktivnosti ne gre brez
dvakrat letovanje v Izoli, piknik, zaklju- finančnih sredstev. Zato smo še posebej
ček leta ter sodelovali na številnih pri- hvaležni Občini Nazarje in vsem donareditvah. Ob koncu leta smo obiskali vse torjem, saj bi brez njih vseh zastavljenih
naše člane nad 80 let ter bolne in jih raz- aktivnosti ne uspeli izvesti.
Možnosti za kvalitetno preživljanje
veselili s skromnim darilom.
Dobro sodelujemo z drugimi društvi, prostega časa starejših je v okviru dejavkrajevnimi skupnostmi, občino, Pokra- nosti društva veliko. Pridružite se nam,
jinskim združenjem društev upokojen- zakaj bi samevali doma, če je v družbi
cev Celje in Zvezo društev upokojencev sovrstnikov življenje lepše in pestrejše.
Marija Turk,
Slovenije.
predsednica
Seveda pa pri organizaciji in izvedbi

Kulturno društvo Slap

Pestro in razgibano skozi vse leto
Člani literarnega društva Slap so se
tudi letos pridružili izvajalcem, ki so sodelovali v programu Meseca kulture v
Zgornji Savinjski dolini. Zadnji februarski petek so v Fašunovi hiši na Ljubnem
ob Savinji tako pripravili glasbeno literarni večer, po končanem programu pa
so izpeljali še občni zbor.
RESNO IN ŠEGAVO, POSKOČNO IN
OTOŽNO
Poleg članov društva so se dogodka
udeležili tudi gostje in ostali ljubitelji
lepe besede. Sicer je bila rdeča nit literarnega večera jubilejna, dvajseta številka Slapa, ki so jo izdali lani. Avtorji so
ta večer predstavljali svoja vsebinsko
in oblikovno pestra literarna snovanja,
napisana in natisnjena v lanskem letu.
ŠTEVILNI NASTOPI IN JUBILEJNI
ZBORNIK
Predsednica Kulturnega društva Slap
Albina Rajter je v svojem poročilu zbra-

ne spomnila na dogajanje v preteklem
letu. Velika pozornost je bila namenjena jubilejni izdaji – 20. številki zbornika
in zbiranju potrebnih sredstev za izdajo knjige. Med tistimi, ki so izid omogočili, je tudi Občina Nazarje, kjer je društvo uspešno kandidiralo na razpisu za
kulturo.
SODELOVANJE S KULTURNIM
DRUŠTVOM LIPA
V zadnjih dveh letih so pridobili več
novih članov, tako, da jih je zdaj skupaj
že skoraj trideset. Tudi lani so ob nazarskem občinskem prazniku sodelovali na
prireditvi Veselo popoldne s pevci, godci in literati v Šmartnem ob Dreti. Njihove načrte za letos je nekoliko zmotila epidemija koronavirusa, a upajo, da
bodo vseeno uresničili začrtane aktivnosti in konec leta izdali svoj tradicionalni zbornik.
Marija Lebar

Predsednica Kulturnega društva Slap
Albina Rajter (foto: Marija Lebar)
Vrbovške novice
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Turistično društvo Nazarje

Skupaj zmoremo več
Če iz sebe jemljemo
in drugim dajemo,
se vrača v podvojeni meri.
Razdajaj veselje,
če hočeš biti vesel.
Razdajaj srečo,
če hočeš biti srečen.
Franc Sodja
Za mozaik celotne podobe našega društva, ki deluje že več kot trideset let, so
najbolj zaslužni sedanji člani s svojo dobrosrčnostjo ter dobro voljo. V zahvalo
vsem pridnim članom smo se lani podali na strokovno ekskurzijo – razgledovanje po Prekmurju. Ogledali smo si svet
orhidej v Dobrovniku in se veselo družili ob stolpu Vinarium Lendava.
Z geslom »Z roko v roki« in drug ob
drugem potrjujemo, da s skupnimi močmi in dobro voljo zmoremo vse, kar si
zadamo. Zavedamo se, da smo turizem
ljudje, ki se moramo pogovarjati, vemo,
da prijazna beseda ustvarja zaupanje,
nesebično razdajanje pa ustvarja ljubezen do soljudi in utrjuje lepe medsebojne odnose.
Otroci so naša prihodnost, zato z našimi pridnimi člani Turističnega društva

Nazarje že tri desetletja organiziramo in
pripravljamo prireditve in različne delavnice za otroke. Tako se lahko otroci
zabavajo na miklavževanju, predbožičnih ustvarjalnih delavnicah, delavnicah
Volčje noči, ki jih organiziramo v sodelovanju z Muzejem Vrbovec in pustovanju. Zaradi Covida-19 so bile velikonočne delavnice izvedene na daljavo. Med
poletnimi počitnicami se delavnice od-

vijajo na različnih lokacijah v naši občini z različnimi dejavnostmi kot so: igre
z žogo, ples, rolanje, ustvarjalnice ...
Zavedamo se, da samo povezovanje in
sodelovanje z občino, krajevnimi skupnostmi, društvi v kraju in naši lepi dolini lahko privabi še več turistov in našim
občanom s tem ustvarja zadovoljstvo.
Vanja Hofbauer,
predsednica TD Nazarje

Spomin na lanskoletno potepanje po Prekmurju (fotodokumentacija društva)

Taborniško društvo Rod Sotočje Nazarje

Dve desetletji od ustanovitve
Taborniško društvo Rod Sotočje Nazarje je v oktobru praznovalo dve desetletji svojega delovanja. Ob tej priložnosti smo 5. 10. 2019 na svojem tabornem prostoru na Lazah pripravili slovesnost in druženje. Taborništvo prispeva
k vzgoji mladih. Da smo v tem uspeli tudi
v Rodu Sotočje, smo zaslužni številni posamezniki, ki smo vlagali svoj prosti čas
v delo z mladimi in za mlade.
Vseh teh smo se spomnili z zahvalami društva. Zveza tabornikov Slovenije
(ZTS) pa jim je podelila tudi plakete. Za
dolgoletno delo v taborniških vrstah si
je bronasti znak ZTS prislužilo sedem tabornikov, prav toliko je bilo prejemnikov
srebrnega znaka ZTS. Najvišje priznanje
zveze – Zlati znak za izjemno predanost
in vodenje društva, pa je prejela Zvonka
Zakrajšek, dolgoletna starešina in vodja
taborniškega krožka na nazarski osnov-
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ni šoli. Ob jubileju pa je srebrno plaketo Zveze tabornikov Slovenije prejelo
tudi društvo.

In prav ob obletnici so uspeli brunarico tudi na novo prekriti in izolirati podstrešje ter omenjeno pridobitev predati

Podelitev priznanj Zveze tabornikov Slovenije ob 20-letnici društva
(Foto: Marija Šukalo)

DRUŠTVENI UTRIP, OGLASI

njenemu namenu. Stroške investicije, v vrednosti 12 tisočakov, je s petimi tisočaki pokrila nazarska občina, ostanek pa
so prispevali različni donatorji (BSH, KLS Ljubno,…). Ob tem
jubileju smo pripravili tudi lokostrelsko tekmovanje in delavnice za otroke. Slovesnost smo zaključili s kratkim kulturnim programom.
Vsako leto s pomočjo skavtov iz Mozirja organiziramo sprejem luči miru za vse krajane Krajevne skupnosti Kokarje. V nedeljo, 22. decembra, smo na tabornem prostoru Laze pri Kokarjah pripravili sprejem za Luč miru Iz Betlehema. Letos je
akcija potekala pod geslom Ne boj se goreti. Poslanico sta obiskovalcem predstavila tabornika Petra Matko in Tadej Polak. Z
bogatim kulturnim programom so dogodek obogatili pevci in
pevke Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Nazarje
in pevka Mojca Krančič pod vodstvom Kristine Šuster Uršič. V
njem je bilo moč slišati različne božične napeve.
Od februarja do junija je sledilo obdobje mirovanja, saj smo
doživeli neko novo izkušnjo, izkušnjo z virusom covid 19. Povezani pa smo ostali prek maila in naše revije Tabor.
Prva akcija po tem je bila 23. junija, ko smo organizirali čiščenje tabornega prostor in zaključili s kresovanjem (kresna
noč), saj je kresovanje 30. aprila odpadlo.
V začetku poletja, od 2. do 10. julija, se je v osrčju narave na
našem tabornem prostoru na Lazah odvijalo nepozabno doživetje, ki se odvija že vse od leta 1999 - taborjenje. Taborovodja Dejan Ugovšek in vsi ostali vodniki (10) so letos morali še posebno paziti na higieno in druženje zaradi covida 19,
vendar so otroci vseeno zadovoljili svoje potrebe po sproščanju in druženju v naravi, tako kot vsako leto. Poudarek je

bil tudi na timskem delu in druženju in seveda osvajanju taborniških veščin.
V društvu smo v novo desetletje delovanja zakorakali s prenovljeno grafično podobo društva. Osvežili smo spletno stran
(srodsotocje.si) in izdelali svoj novi grb.
Starešina Zvonka Zakrajšek

Rokodelski krožek Vrba Nazarje

Kljub spremenjenim
razmeram še naprej
dejavne
Marljive članice rokodelskega krožka Vrba, ki delujemo pod
okriljem Upokojenskega društva Nazarje, smo se v preteklosti redno srečevale na delavnicah, ki smo jih običajno imele
v prostorih doma kulture v Nazarjah. Tedenska srečanja smo
namenile izpopolnjevanju različnih tehnik ustvarjanja ter spoznavanju novih materialov in načinov dela, ki smo jih spoznale tudi s pomočjo obiskovanja različnih razstav.

Članice rokodelskega krožka Vrba med delom na delavnici
(foto: DK)

V STIKU PREKO DRUŽBENIH OMREŽIJ
Po izbruhu pandemije virusa COVID-19 se po uredbi ukrepov za zajezitev le-te nismo smele več sestajati. Tako smo bile
primorane, da smo izdelovale izdelke doma, njihov ogled in
izmenjavo izkušenj pa smo opravljale preko mobilnih telefonov in objav na družbenih omrežjih.
PRVO SREČANJE PO POL LETA
Ker se skoraj pol leta nismo srečale, smo se dogovorile, da se
z upoštevanjem pravil NIJZ ponovno sestanemo v živo. Tako
smo se v ponedeljek, 10. avgusta, sestale na domu mentorice krožka Ide Kotnik. V vrtnem paviljonu, ob lepem sončnem
vremenu, smo svoje prvo srečanje po šestih mesecih pričele
z delavnico izdelovanja angelov iz perlic. Ob delu in klepetu
je čas hitro mineval in planirani dve uri sta se nategnili za več
kot polovico časa. Dogovorile smo se, da se ponovno srečamo naslednji mesec pri drugi članici krožka.
Ida Kotnik, mentorica krožka
Vrbovške novice
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline

Slovesno obeležili 30. obletnico upora proti
oddaji orožja Teritorialne obrambe
Veterani vojne za Slovenijo, organizirani v območnem združenju, ki ima sedež
v Nazarjah in pokriva vseh sedem zgornjesavinjskih občin, smo se v začetku
letošnjega leta zbrali na občnem zboru
v Mozirju, kjer smo pregledali delovanje v letu 2019 in sprejeli program dela
za leto 2020.
Epidemija novega koronavirusa je v spomladanskem obdobju preprečila izvedbo načrtovanih dogodkov, junija pa nam
je vendarle uspelo pripraviti slovesnost
v počastitev 30. obletnice upora proti oddaji orožja Teritorialne obrambe
(TO) Jugoslovanski armadi. Zbrali smo
se pri gradu Vrbovec v Nazarjah, kjer je
bilo leta 1990 skladišče orožja TO, program slovesnosti pa je nato potekal v
avli kulturnega doma.
Po uvodnih nagovorih predsednika območnega združenja Maksa Slatinška, župana občine Nazarje Mateja Pečovnika
in komandirja prve izmene straže skladišča orožja Tonija Kladnika je spregovoril zadnji poveljnik občinskega štaba
TO Občine Mozirje in častni predsednik
območnega združenja Niko Purnat, ki

Slovesnost v počastitev 30. obletnice upora proti oddaji orožja Teritorialne obrambe
jugoslovanski armadi je potekala v avli Doma kulture v Nazarjah. (Foto: BR)

je obudil spomin na dogodke pred 30
leti, ko so jugoslovanske oblasti poskušale razorožiti slovensko TO, kar pa jim
zahvaljujoč pogumnim posameznikom
in njihovih hitrim ukrepom ni uspelo.
Mozirski občinski štab TO je bil eden od
šestnajstih v Sloveniji, ki mu je uspelo
orožje v celoti zadržati.
Ekipa našega združenja se je junija udeležila državnih veteranskih športnih iger

v Brežicah, naši predstavniki pa so se v
minulih mesecih udeleževali tudi proslav in spominskih dogodkov v organizaciji drugih veteranskih organizacij,
med drugim 29. obletnice prestopa helikopterske posadke iz JLA v TO na Golteh. Program aktivnosti za jesensko obdobje je bogat, izvedba pa odvisna od
epidemioloških razmer v državi.
Franci Kotnik

Občina Nazarje

Poleg gasilske opreme denar tudi za vozila
V gasilskem domu v Šmartnem ob
Dreti se je nazarski župan Matej Pečovnik nedavno srečal s predstavniki prostovoljnih gasilskih društev in gasilskega poveljstva Občine Nazarje. Namen
srečanja je bila slovesna predaja gasilske opreme, ki jo je občina nabavila za
letošnje leto.
Župan Pečovnik je ob tem povedal:
»Občina se je lani z gasilci dogovorila, da
bo preko javnega naročanja izvajala nakup gasilske opreme. Občinsko gasilsko
poveljstvo v mesecu oktobru tako posreduje potrebe posameznega društva.
Po uskladitvi sledi umestitev sredstev v
proračun naslednjega leta. Po pregledu
ponudb sledi naročilo in izročitev naročene opreme. V letu 2020 je skupna vrednost opreme znašala 12 tisoč evrov.«
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Poleg teh sredstev bo občina v letu
2020 zagotovila 48 tisoč evrov za nakup gasilskega vozila za PGD Nazarje in

85 tisoč evrov za nakup šasije Scania za
PGD Gorica ob Dreti.
Marija Lebar

Ob predaji gasilske opreme (z leve): poveljnik PGD Gorica ob Dreti Bojan Matko
podpoveljnik PGD Nazarje Žiga Grudnik, župan Matej Pečovnik, poveljnik
občinskega gasilskega poveljstva Nazarje Tomaž Farkaš in poveljnik PGD Šmartno
ob Dreti Marko Gluk. (fotodokumentacija Občine Nazarje)
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Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti

Zaradi epidemije letos omejene dejavnosti
V drugi polovici lanskega leta smo
opravili več aktivnosti. V septembru
smo imeli druženje – piknik v Račneku,
udeležili smo se srečanja balinarjev Nazarij, Gornjega Grada ter Šmartnega v
Račneku. Udeležili smo se srečanja DU
PZDU Celje v Podčetrtku, nato smo si
ogledali zanimivosti Rogatca. V decembru smo obiskali božično-novoletno Ljubljano in Ljubljanski grad.
Naša moška ekipa sodeluje v balinarski ligi v Račneku, kjer smo jeseni osvojili 1. mesto med desetimi ekipami. Spomladanski del tekmovanja se ni nadaljeval zaradi epidemije koronavirusa. V decembru smo obiskali naše starejše člane
pri njih doma ali v domovih starejših. Skromno smo jih obdarili in z njimi poklepetali.
Občnega zbora letos spomladi nismo
izpeljali, ker je to preprečila epidemija, prav tako veliko drugih dejavnosti,
ki smo jih načrtovali. Odpadlo je srečanje, katerega organizira Zveza društev upokojencev v Ljubljani. Prav tako

ni bilo načrtovanega srečanja zgornjesavinjskih društev upokojencev v Gornjem Gradu. V juliju je zaradi omejitve
zbiranja ljudi odpadel izlet na Kozjansko.
Letos sta dva naša člana praznovala 90.
jubilej. V januarju Martin Remic, v juniju pa Martin Bric. Oba smo ob tej priložnosti obiskali in jima voščili še veliko
zdravih in lepih dni.

Letos nadaljujemo s treningom balinanja moški in ženske. Naše članice nadaljujejo s srečanji v prostorih krajevne
skupnosti, kjer nadaljujejo z ročnimi deli
in igranjem pikada. Ob občinskem prazniku bi čestital našim članom ter občankam in občanom občine Nazarje ter
jim zaželel vse dobro.
Štefan Turk, predsednik

Z enega od skupnih potepanj še pred epidemijo. (Fotodokumentacija društva)

Občina Nazarje

Podpis tristranske pogodbe in aneksa o javni
gasilski službi
Župan Matej Pečovnik je v petek, 14.
februarja, povabil predstavnike gasilcev na podpis dopolnjene pogodbe o
izvajanju gasilske javne službe in aneksa k tej pogodbi. Podpisa so se udeležili predsednik Gasilske zveze Zgornje
Savinjske doline, Janko Žuntar, poveljnik
občinskega gasilskega poveljstva Občine Nazarje ter predsedniki in poveljniki vseh treh tukajšnjih prostovoljnih gasilskih društev.
Pogodbo o javni gasilski službi so v Nazarjah podpisali že lani. Vendar so, kot
je povedal župan Pečovnik, v sedaj dopolnjeni pogodbi podrobneje opredeljene obveznosti podpisnikov, zlasti občine. Predsednik PGD Nazarje Boštjan Cigale je namreč pred časom opozoril, da
je treba trdneje določiti pogoje za izplačilo refundacij operativnim gasilcem za
čas odsotnosti z dela. S tem so se strinjali tudi ostali prisotni.

Župan Matej Pečovnik in predstavniki gasilcev ob podpisu aneksa k pogodbi o
izvajanju gasilske javne službe. (Foto: Marija Lebar)

Za gasilsko dejavnost je v letu 2020 namenjenih nekaj več kot 19 tisoč evrov, približno 6 tisoč evrov bo povrnjene gasilske
takse, GZ ZSD pa dobili okoli tri tisoč evrov.
Občina bo sofinancirala tudi tri velike investicije. PGD Nazarje bo dobilo vozilo za
moštvo, v Šmartnem ob Dreti bodo kon-

čali gradnjo prizidka k domu, PGD Gorica
ob Dreti pa bo dobila šasijo avtocisterne.
Župan se je gasilcem zahvalil za pomoč občanom ob zadnjem neurju in izrazil zadovoljstvo, da na območju občine že nekaj
let ni bilo naravne nesreče večjega obsega.
Marija Lebar
Vrbovške novice
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Tujerodne invazivne vrste v občini Nazarje

Japonski dresnik povečuje poplavno
ogroženost
Tujerodne invazivne vrste se nezadržno širijo povsod okoli nas, predvsem
ob bregovih vodotokov, na gradbiščih,
neobdelanih in opuščenih zemljiščih ter
v zadnjem času, po ujmah, tudi v gozdovih. K nam so prišle z drugih celin, po navadi jih je prinesel človek. Širijo se zaradi svoje prilagodljivosti, trdoživosti, pomanjkanja odpora okolja in zlasti človeških napak. Tak je bil na primer vnos
harlekinske pikapolonice. Predstavljajo vse večjo gospodarsko, ekološko, naravovarstveno in zdravstveno grožnjo.
To velja tudi za občino Nazarje. Vedno
bolj se širijo ambrozija, navadna barvil-

Japonski dresnik osvaja Dreto. (Foto: MD)

Navadna barvilnica

nica, kostanjeva šiškarica, jesenov ožig,
ki je v gozdu zdesetkal veliki jesen. Enega največjih gospodarskih problemov
predstavljajo dresniki. Po imenu in izvoru je najbolj poznan japonski dresnik,
zraste do dva metra visoko. Podobna sta
mu precej večji sahalinski dresnik, zraste do štiri metre visoko, in češki dresnik, ki je njun križanec.
MOJSTER PREŽIVETJA
IN ŠIRJENJA
Japonski dresnik ima tri značilnosti, ki

mu omogočajo uspešno in hitro širjenje: je izredno vitalen, ima neverjetno
razvejan sistem korenik in veliko sposobnost ukoreninjenja.
Po naravi živi v izredno negostoljubnem okolju, na pobočjih lave, zato je
izredno trdoživ. Ne ustavi ga nič, lahko se prebije skozi beton. Že sama rastlina je velika, nekolikokrat večji je
njem podzemni del, ki sega več metrov v globino in širino! Zato ga je nemogoče izkopati. Poleg tega ta podzemni del učinkovito hrani nadzemni
del, ki se po odstranitvi hitro regenerira in raste naprej. Povrh vsega se lahko ukorenini in razvije v novo rastlino
že najmanjši košček korenike ali nadzemnega dela stebla.
OBVLADOVANJE IN
ZATIRANJE
Kombinacija zgoraj omenjenih dejavnikov je zares učinkovita, zato je najboljši način obvladovanja preprečevanje njegove naselitve. Širi se z »okuženo« gradbeno mehanizacijo in zemljino,
zato je tu potrebna največja previdnost.
Ne sadimo ga v vrtove ali kam drugam,
ne odlagamo njegovih svežih delov na
kompost ali v naravo. Vse ostanke odstranjevanja moramo posušiti tako, da
ne pridejo v stik s prstjo, najbolje jih je
sežgati.
Vrbovške novice
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Odstranjevanje rastlin je zelo zahtevno. Večja je rastlina,
več let bo trajalo, da jo izčrpamo z redno, sistematično in
dosledno košnjo. Pri tem moramo upoštevati, da sega podzemni del daleč preko območja nadzemnega. To bomo hitro
zaznali, ko bomo videli mlade poganjke nekaj metrov stran
od matične rastline.
OB VODI POVZROČA TRGANJE
BREŽIN!
Ko se dresnik »prime«, se začne intenzivno razraščati in delati strnjene sestoje, kjer kmalu ne raste nič drugega. To lahko opazimo ob avtocestah in bregovih vodotokov. Tam je še
posebej nevaren, saj izrine naravno obrežno rastje vrbovja, ki s svojim koreninskim pletežem uspešno zadržuje erozijo rečnih bregov. Dresnikov sistem korenik je rahel, prav nič
ne drži, ob povodnji se hitro pretrga, zato voda trga brežine
in odnaša zemljo. Odtrgani deli dresnika se nekje drugje hitro ukoreninijo.
To bi morali upoštevati pri čiščenju oziroma košnji brežin.
Namesto popolnega odstranjevanja rastja, kot je sedanja
praksa, bi morali izvajalci pokositi samo tujerodne invazivne rastline, torej dresnik, vodoljube, nedotike in druge. Domače rastje, zlasti grmaste vrbe, je treba pustiti. Pri totalni
košnji se na ogolelo površino prve naselijo tujerodke. Seveda bi morali dresnik odstraniti iz območja strug in odpeljati na varno uničenje.
S tem bi preprečili širjenje dresnika in erozijo, kar pomeni
veliko manj stroškov za sanacijo zaradi razraščenega dresnika poškodovanih brežin.
Marijan Denša
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