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INFORMACIJE

PROGRAM PRAZNOVANJA
OBČINSKEGA PRAZNIKA 2017
SOBOTA, 02. 09. 2017

ČETRTEK, 14. 09. 2017

19.00

17.00

Dom kulture Nazarje:
KADAR MIŠI NI DOMA, komedija;
organizira Kulturno društvo Gornji Grad

Center za samostojno učenje Nazarje:
ORIGAMI, delavnica;
organizira Center za samostojno učenje Nazarje

TOREK, 05. 09. 2017

PETEK, 15. 09. 2017

17.00

17.00

Center za samostojno učenje Nazarje:
JAZ, EKOLOG, delavnica; organizira Center za
samostojno učenje Nazarje

SOBOTA, 09. 09. 2017
15.00

Taborniški dom na Lazah:
TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU,
organizira Društvo tabornikov Rod sotočje
Nazarje

NEDELJA, 10. 09. 2017
09.00

12.00

Račnek–Kokarje–Nazarje–Zg. Pobrežje–
Brdo–Račnek:
TRIM KOLESARJENJE;
organizira Športno društvo Lipa Šmartno ob Dreti
Šmartno ob Dreti, Račnek:
ŠPORTNO IN DRUŽABNO SREČANJE OBČANOV;
organizira Športno društvo Lipa Šmartno ob
Dreti

PONEDELJEK, 11. 09. 2017
17.00

Center za samostojno učenje Nazarje:
PREPROGA IZ RECIKLIRANEGA BLAGA, delavnica;
organizira Center za samostojno učenje
Nazarje

Dom kulture Nazarje:
OTVORITEV ENERGETSKO SVETOVALNE PISARNE
IN POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNE
AVTOMOBILE, organizira Občina Nazarje

SOBOTA, 16. 09. 2017
od 09.00 dalje Športna dvorana Nazarje:
TURNIR V ROKOMETU,
organizira Športno društvo Vrbovec Nazarje
19.00 Večnamenski prostor Podružnične šole
Šmartno ob Dreti:
KONCERT OB 10. OBLETNICI DELOVANJA LJUDSKIH
PEVK LIPA;
organizira Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti

NEDELJA, 17. 09. 2017
09.00–17.00 Muzej Vrbovec Nazarje:
DAN ODPRTIH VRAT OB 16. OBLETNICI DELOVANJA;
organizira Muzej Vrbovec Nazarje
10.00–18.00 Frančiškanski samostan Nazarje:
ŽUPNIJSKI DAN;
organizirata Župnija Nazarje in Kulturno društvo
sv. Martina Marija Nazaret Nazarje
17.00 Muzej Vrbovec Nazarje:
OTROŠKA TOMBOLA;
organizira Muzej Vrbovec Nazarje

SREDA, 13. 09. 2017

PONEDELJEK, 18. 09. 2017

20.00

18.00

Ploščad gradu Vrbovec:
NAROČJE SPIRALE: multivizijska predstavitev
Slavice Tesovnik in Lada Jakše,
organizira Kulturno društvo Nazarje

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

Vljudno vabljeni.
Občina Nazarje
v sodelovanju z organizatorji prireditev
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UVODNIK, OGLASI

Cenjene bralke in bralci,

lahko bi rekli, da smo nekoliko starejši, kot pred letom, ko
smo se srečali na straneh Vrbovških novic. Morda pa je bolje,
da rečemo, da smo izkušenejši. Spreminjamo se mi in spreminja se podoba našega okolja. V pozitivni smeri.
Nazarje so v tem času dobile povsem drugačno, urbano podobo. Novo krožišče, povezovalne ceste, dodatna urejena parkirišča … Prenova cest in ostale infrastrukture se je dogajala tudi v
ostalih dveh krajevnih skupnostih. Vse to je in še bo pripomoglo
k boljšemu in varnejšemu življenju prebivalcev občine Nazarje.
Omenjena prizadevanja so opazili tudi drugi in občina se je
uvrstila med deset slovenskih občin, v katerih se najbolje živi.
Revija Moja finance je letos drugo leto zapovrstjo pripravila
pregled slovenskih občin, v katerih se najbolje živi. Med 211
občinami se je nazarska občina uvrstila na prestižno deseto
mesto. Občina je napravila velik preskok, saj je bila lani uvrščena na še vedno odlično 23. mesto.
Sicer boste v tokratnem občinskem glasilu našli podrobno
predstavljene projekte, ki so bili ali pa so v delu v času od lanskega izida Vrbovških novic. Dodane so koristne informacije
z občinskega in ostalih področij, ki vam utegnejo priti prav.
Društva in zavodi v občini so izredno dejavni, o čemer govorijo pričujoči zapisi. Številnim dobrim željam ob prazniku
Občine Nazarje, ki jih bralcem namenjajo gospodarske družbe in podjetniki, se pridružuje tudi uredniški odbor. In seveda; vabljeni na prireditve v času praznovanja, ki so objavljene v posebnem programu.
Marija Lebar, urednica
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BESEDA ŽUPANA

Spoštovane občanke in občani,
počasi se poslavljamo od poletja,
iz šolske stavbe, ki
je samevala v času
počitnic, se ponovno sliši otroški živžav, občina se pripravlja na praznovanje svojega praznika.
Ko sem razmišljal,
kaj v svojem nagovoru ob prazniku
povedati, sem se
najprej zamislil nad
časom, ki teče hitro, če ne celo prehitro, vendar za ta
občutek ni kriv čas,
ampak življenje, ki
ga živimo prehitro.
Ta hitrost se kaže v tem, da venomer hitimo in stremimo k
uresničevanju ciljev, ki smo si jih zastavili doma ali v službi. Pri
tem hitenju velikokrat spregledamo soseda, prijatelja, sokrajana, vendar ne takrat, ko mu je morebiti potrebno priskočiti
na pomoč. Takrat še vedno znamo biti ljudje in zmoremo prebuditi različne vrednote, ki jih vsak posameznik nosi v sebi.
Na začetku svojega mandata sem menil, da je zelo pomembno, da občina svoje delovanje usmeri v ustvarjanje boljših
pogojev za življenje svojih občanov. Že takrat sem se zavedal,
danes pa še bolj, da tega ne more narediti župan sam, niti
skupaj s prizadevnimi zaposlenimi v občinski upravi, temveč
da to lahko dosežemo le, če bomo pri tem sodelovali vsi. Vsi
smo občani naše občine.
Ko se pomislil kaj smo v obdobju od praznovanja praznika
v preteklem letu postorili, sem ugotovil, da veliko, vendar je
pred nami še veliko ciljev, ki jih moramo doseči in verjamem,
da jih bomo in to skupaj.
Eno leto ni dolgo obdobje, vendar zaradi hitrega življenja
včasih pozabimo kaj se je v tem obdobju zgodilo. V tej številki Vrbovških Novic smo povzeli številne večje in manjše pridobitev, ki smo jih uresničili v preteklem obdobju, o svojem
aktivnem delovanju in dosežkih so prispevke pripravili društva in ostale organizacije, ki pomembno vplivajo na življenje v občini.
Velikokrat se spomnim besed občanke, ki sem jo redno srečeval v času, ko so se izvajala dela ob gradnji krožišča. Rekla
je: »Župan, imamo pločnik, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, veliko zelenja, mi živimo v raju«. Verjamem, da ima vsak
človek svojo predstavo kako naj bi bilo videti življenje v raju,
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vendar, če se zamislimo, lahko ugotovimo, da imamo izredno dobre pogoje za življenje. Po izgradnji krožišča, ureditvi
ceste skozi Nazarje, po ureditvi parkirišča pri Bohačevem toplarju se je podoba kraja bistveno izboljšala. Ob tem ne smemo pozabiti, da ima kraj pošto, lekarno, trgovine, zdravstveni
dom, šolo, športno dvorano, glasbeno šolo, osnovno šolo, ki
je edina šola v Sloveniji, ki je brezplačna, možnosti zaposlitve
so velike. Vse kar sem navedel, je vsekakor vplivalo na to, da
je Občina Nazarje po objavljeni analizi v časniku Finance uvrščena na 10. mesto v Sloveniji glede kvalitete življenja. Ta rezultat je pokazatelj, da smo na pravi poti. Ne smemo pa pozabiti, da življenje nekemu kraju dajejo ljudje, ki v njem živijo.
Vsem, ki sodelujete in pomagate pri ustvarjanju boljših pogojev za življenje v naši občini, iskrena hvala. Pri tem pa se
kot župan in moji sodelavci zavezujemo, da bomo nadaljevali to pot in uresničevali moto »Občina za ljudi«.
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Ob tem vas vabim
na prireditve, ki bodo organizirane ob praznovanju. Še posebej vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost, na kateri se
bomo zahvalili zaslužnim občanom in organizacijam za njihov doprinos pri razvoju občine.
Matej Pečovnik,
župan Občine Nazarje

IZ DELA OBČINE

Nagrajenci občine Nazarje za leto 2017
ZLATI GRB OBČINE NAZARJE

BRONASTI GRB OBČINE NAZARJE

Jožef Zidarn, Šmartno ob Dreti
Jožef Zidarn je predsednik KO ZB za vrednote NOB Šmartno
ob Dreti, v katerem je član od leta 1998. S svojo delavnostjo
in organizacijskimi sposobnostmi je pozitivno vplival na delovanje krajevne organizacije. Je tudi član izvršnega odbora
ZB NOB Mozirje.
Član gasilske organizacije je že več kot 56 let. V tem času je
v domačem gasilskem društvu opravljal številne naloge, med
drugim je bil tajnik in član upravnega odbora. V srcu gasilec
je za ideje znal navdušiti tudi druge krajane in jih spodbuditi, da so vstopali v društvo.
Svoj kraj in njegove prebivalce ima zelo rad. Izredno dobro
pozna zgodovino kraja in življenjske zgodbe njegovih prebivalcev, kar vse se je odražalo tudi v tem, ko se je več desetletij, dokler mu tega ni preprečila bolezen, z govori poslavljal od sokrajanov na njihovi zadnji poti.

Ljudske pevke Lipa
Letos mineva deset let, od kar pevke Lipa razveseljujejo svoje poslušalce, pa tudi sebe z iskreno zapeto domačo pesmijo.
Ljudske pevke Lipa so z delovanjem začele v mesecu oktobru 2007 v okviru Kulturnega društva Lipa Šmartno ob Dreti. V skupino se je združilo 10 krajank Šmartnega, ki jih druži
veselje do petja ljudskih pesmi. Pod vodstvom Marije Bastelj
so se začele srečevati na vajah enkrat tedensko in kmalu začele tudi javno nastopati. Tako v domačem kraju kot okolici
so naletele na pozitiven odziv.
Pevke že deset let gojijo zavezanost ljudski pesmi, se ji posvečajo z vsem srcem in jo na ta način ohranjajo. V samozaložbi so izdale že dve zgoščenki: Pod lipico zeleno (2009) in
Takšna sem jaz mlada bila (2012).

SREBRNI GRB OBČINE NAZARJE
Anica Bider, Žlabor
Anica Bider je v času osnovnošolskega izobraževanja svojih otrok pogosto prostovoljno in samoiniciativno pristopila
k sodelovanju z Osnovno šolo Nazarje. V zadnjih nekaj letih,
odkar OŠ Nazarje deluje kot brezplačna šola, je vedno znova dokazovala, da je njen čut za humanitarnost izjemno močan, saj je s svojimi idejami v visoki meri prispevala k pridobivanju finančnih sredstev za šolski sklad, iz katerega se vsem
učencem zagotavlja brezplačna udeležba pri dejavnostih, ki
jih organizira šola. Razdajala se je za to, da se je šolski sklad
OŠ Nazarje pridno polnil in da smo tudi zaradi njenih dobrih
del lahko priklicali nasmeh v otroške oči.
Zorica Štrucl, Pusto Polje
Priznanje bo prejela kot skromno zahvalo za prizadevno delo
v KO Kokarje in društvih krajevne skupnosti Kokarje ter v organih občine Nazarje.
V okviru Zveze društev upokojencev Slovenije je uspešna
koordinatorka programa Starejši za starejše za območje KS
Kokarje in KS Nazarje.
Od 2010 do 2014 je bila občinska svetnica in je poleg rednih nalog članice občinskega sveta opravila veliko dela tudi
v krajevnem odboru Kokarje.
Anton Bastelj, Šmartno ob Dreti
Je predan član gasilske organizacije, ki je veliko pripomogel
k razvoju domačega gasilskega društva. Skrb za sočloveka in
sočutnost sta ga vodili pri delu v gasilstvu.
Z več kot petdesetletnim članstvom v PGD je bil z delom, ki
ga je opravljal, vzor mlajšim članom, saj je zagovornik prostovoljnega dela.
Odlikuje ga mirnost in preudarnost pri odločitvah. Pozitivne
ideje in predlogi so njegova stalnica, iz katere se razvijejo uspehi.

ŽUPANOVO PRIZNANJE
Janko Žuntar, Zgornje Pobrežje
Za izjemno aktivnost in opravljeno delo predsednika gradbenega odbora za izgradnjo gospodarskega poslopja po požaru pri Pečnikovih na Brdu, po domače Grahotovih.
Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti
Ob 110. obletnici delovanja društva.
Tibor Cemič Krefl, Nazarje
Za dosežen uspeh na glasbenem področju v mednarodnem
merilu
Matic Tevž, Kokarje
Za dosežen uspeh na glasbenem področju v mednarodnem
merilu.
Špela Bider, Žlabor
Za dosežen uspeh na glasbenem področju v mednarodnem
merilu.
Ajda Nina Vivod, Nazarje
Za dosežen uspeh na glasbenem področju v mednarodnem
merilu.
Mladinski pevski zbor OŠ Nazarje
Za osvojeno zlato plaketo (90,2 točk) na 32. Mednarodnem
mladinskem festival Celje, maj 2017.
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Projekti Občine Nazarje od septembra 2016 do
septembra 2017 - realizirani in v nastajanju
UVOD
Občine se soočamo s težavo/izzivom, ko je vse manj razpisov s strani države in EU namenjenih urejanju gospodarske
javne infrastrukture, vse bolj pa se sofinancirajo t.i. »mehke vsebine«, kot so razne študije, socialne komponente ipd.
Imamo pa občine na drugi strani več potreb kot finančnih
zmožnosti, da urejamo dotrajane ceste oziroma bi le te prvič
asfaltirali, potrebna so velika vlaganja v obnovo vodovodov
(Letošč in ostali- sekundarni vodi), potrebno je vlaganje sredstev v zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda po
vaseh. Velik izziv, ki čaka občino Nazarje v prihodnje, bo tudi
zagotovitev poplavne varnosti na vseh gradbenih parcelah v
novo urejeni Industrijsko obrtni coni (IOC) Prihova. Čaka nas
še en večji finančni zalogaj, skupni projekt zgornjesavinjskih
občin, to je obnova zdravstvenega doma v Nazarjah ter gradnja prizidka, v katerem bi med drugim zagotovili prostore
za nujno medicinsko pomoč.
Da bi lažje izvajali komplicirane postopke oddaje del predvsem za področje cest in druge nizke gradnje, smo skladno
z določili veljavnega Zakona o javnem naročanju letos izvedli javni razpis za izbor usposobljenih izvajalcev del. Na razpis se je prijavilo devet izvajalcev, od tega jih je osem izpolnjevalo pogoje za sklenitev okvirnega sporazuma. Prednost
sklenitve okvirnega sporazuma je ta, da pri preseganju mejnih vrednosti, ki jih določa zakon, ni potrebno objavljati razpisov na portal javnih naročil, temveč je potrebno pridobiti
ponudbe od izvajalcev, s katerimi smo sklenili okvirne sporazume. Okvirne sporazume smo sklenili za obdobje štirih
let. Gre večinoma za znane izvajalce pretežno iz Savinjsko-šaleškega območja, s katerimi imamo dobre izkušnje. Kjer
je vrednost del nižja in ni potrebna objava na portalu, se lahko izberejo tudi drugi – domači izvajalci del, skladno z določili občinskega pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil.
IZVEDBA KROŽIŠČA CENTER NAZARJE
Rekonstrukcija državne ceste in novo zgrajeno krožišče v
Nazarjah je poskrbelo za ustrezno prometno varnost in pretočnost na prej neurejenem in nevarnem odseku v centru
Nazarij od vhoda v grad Vrbovec do trgovine Mercator. Izvedena dela skupaj z ostalima realiziranima projektoma: urejenim parkiriščem z zelenimi površinami med enoto pošte
ter Bohačem ter novim poslovno stanovanjskim objektom
v centru Nazarij, so pripomogla, da je občinsko središče prvič dobilo videz urejenega središča kraja.
Projekt izgradnje krožišča v Nazarjah je vodilo Ministrstvo
za infrastrukturo oziroma DRSI. Projekt je bil pripravljen že v
letu 2008, vendar država v vseh teh letih ni uspela zagotoviti sredstev za izvedbo, manjkala so tudi določena soglasja lastnikov za prodajo zemljišč. Pri sprejemanju proračuna za leto
2016 je država ta projekt umestila v državni proračun. Spomladi 2016 je bil izveden razpis, kjer je bil uspešno izbran izvajalec VOC Celje d.d. Izvajalec del je med samo izvedbo del
nominiral še svojega podizvajalca del, družbo Tegar d.o.o. iz
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Velike Pirešice. Vrednost del je po prvotni pogodbi znašala
625.000 EUR, od tega jih bi naj 40 odstotkov prispevala Občina Nazarje, 60 odstotkov pa država oziroma DRSI. V tej vrednosti niso zajeti stroški projektiranja, odkup zemljišč in drugi izdatki, ki so bili potrebni za pričetek del.
Občina je v projektu sodelovala kot partner države – sofinancer, ki je v dogovorjenem deležu (45 odstotkov) pokrivala
strošek odkupa zemljišč, izvedbe javne razsvetljave, kolesarskih poti, pločnikov in parkirišča pri trgovini Mercator. Občina je v celoti pokrivala stroške izvedbe lokalnih cestnih priključkov na bodoče krožišče ter ureditev primarnega in lokalnega vodovoda ter ostale javne infrastrukture. Po osnovnem
projektu je bila planirana ureditev državne ceste na območju med uvozom v grad Vrbovec in poslovnim objektom Input oziroma uvozom k blokom. Izvedba je bila na srečo dogovorno razširjena na začetku in koncu predvidenega projekta.
Na območju Centra Nazarje je bilo zgrajeno petkrako krožišče s cestami proti Izolesu, Samu Nazarje, Mercatorju Nazarje, novim blokom in gradu Vrbovec. Poleg ureditve krožišča ter pločnikov in kolesarskih stez se je uredilo tudi avtobusni postajališči. Eno postajališče je urejeno pred Mercator
centrom, zato tam ni več mogoče parkirati. Država in občina sta s sistemom Mercator sklenili pogodbo, s katero sta se
obvezali in tudi zagotovili 16 novih parkirnih mest med prodajalno in stanovanjskimi hišami (parkirišče na isti strani regionalne ceste kot trgovina in v smeri proti krožišču). Mercator sistem se je na osnovi pobud kupcev in izkazanih potreb odločil in pri izbranem istem izvajalcu del naročil še dodatno ureditev novega parkirišča med PC Mercator in stanovanjskim objektom Planovšek. Ta dela je Mercator v celoti pokril iz svojih sredstev.
Prenovljena in dodatno je bila urejena javna razsvetljava, le
ta je v izvedbi z LED tehnologijo. Ob sami izvedbi del se je kot
dejavni usklajevalec aktivnosti vključila tudi Občina Nazarje,
s čimer so bile izvedene določene smiselne in nujne nadgradnje načrtovanega projekta. Tako se je med novo urejeno cesto in parkirišči pri Mercatorju ter hišami na drugi strani postavilo več zaščitne ograje, kot je bilo prvotno planirano. Za
povečanje poplavne varnosti območja Center Nazarje se je
že ob izvedbi na štirikratno prvotno velikost povečal suhi zadrževalnik pri odcepu za bloke in cesti za Šinkerje. Na parkirišču pred domom kulture in Izolesom so se vgradili jaški ter
plastične cevi z izlivom v Dreto, ki imajo na koncu poseben
gumijasti nastavek, da lahko meteorna voda odteka iz parkirišča tudi v času, ko je Dreta nivojsko nad izlivom in sicer odtekanje brez tega nastavka ne bi bilo možno.
Kljub temu, da poteka magistralni vod vodovoda Letošč
ob trasi prenove regionalne ceste, je bilo dotrajani vodovod
smiselno zamenjati v času izvedbe del, da se izognemo težavam in potrebnemu prekopavanju po končani izvedbi rekonstrukcije ceste. Ker je Letošč magistralni vod za več občin, sta se v obnovo voda zavezali vključiti tudi občina Mozirje in Rečica ob Savinji.

IZ DELA OBČINE

Občina Nazarje se je z izvajalcem del VOC Celje d.d. in glavnim investitorjem DRSI dogovorila, da se je dodatno rekonstruiralo še območje državne ceste med uvozom v grad Vrbovec in mostom preko Savinje. Za ta del je bil izveden poseben razpis za izvajalca del, dela pa so se pričela izvajati pomladi leta 2017. V sklopu teh del se je izvedlo tudi novo križišče pri vratarnici Glin, ki je bilo prej nepregledno, brez zavijalnega pasu in nevarno za uporabnike. Ker je na območju
mostu preko Savinje urejena javna razsvetljava, so se izpolnili pogoji za ureditev prehoda za pešce na koncu mostu ob
sprehajalni poti Mozirje-Nazarje. V ta namen je bilo potrebno poleg novih luči na obnovljive vire energije, ki so nameščene na mostu, dodatno urediti še luči med mostom in bencinskim servisom Petrol Nazarje. Občina je preko direkcije
naročila še prometne znake za prepoved prehoda pešcev po
tisti strani mostu, kjer ni urejenega pločnika ampak zgolj servisni in s tem preozek hodnik. Hoja po servisnem hodniku je

nivoju prve – grobe plasti asfalta. Zaradi nizkih temperatur
in ker je smiselno, da zima dodatno posede teren, kolikor ga
še zmore, je bilo potrebno in smiselno končno plast asfalta
na tem odseku ter odsek most Savinja- Vrbovec urediti spomladi leta 2017, kar je bilo tudi izvedeno.
Spomladi leta 2017 je občinski svet Občine Nazarje potrdil izvedbeni načrt za ureditev kroga v krožišču, ki je ostal v
osnovi enak, kot ga je prvotno pripravil projektant RC planiranje Celje, s tem, da se je prilagodilo število in vrsta zasajenih dreves in grmovnic. Krog tako simbolično prikazuje Savinjsko in Zadrečko dolino, kot dve dolini lesa in dveh rek.
Komisijski pregled za projekt »Rekonstrukcija križišča »Center« Nazarje, na cesti R3-697/5514 Nazarje – Gornji Grad v km
0+400 (odsek most Savinja- Mercator) in obnova-preplastitev ceste R3-697/5514 Nazarje – Gornji Grad od km 0+187,49
do km 0+277,36 (odsek Mercator-OŠ)«, je bil izveden 6. junija 2017, predlagana je bila izdaja dovoljenja za začasno uporabo krožišča do odprave ugotovljenih
manjših pomanjkljivosti.
Učinek izvedbe vseh navedenih del se
kaže v znatno bolj urejenem videzu kraja, hkrati pa se je zaradi dodatnih ureditev povečala vrednost sredstev, ki jih je
občina vložila v izvedbo krožišča. Tako je
vrednost vseh izvedenih del, brez deleža
države, okvirno dosegla 328.000 evrov.

IZKOP CISTERNE IN IZGRADNJA
PARKIRIŠČA PRI STANOVANJSKEM
BLOKU NA NASLOVU ZADREČKA
CESTA 21
Povečevanje števila avtomobilov na območju blokov Nazarje povzroča težave s
parkiranjem. Pred kratkim je bilo urejeno
večje parkirišče pred Zadrečko cesto 9 in
11, skupaj z lastniki stanovanj smo povečali parkirni prostor pri Zadrečki cesti 17,
podoben problem se pojavlja še pred ZaUreditev krožišča, regionalne in povezovalnih cest je pripomogla k prometni
drečko cesto 21. Ker sta bili na tem obmopretočnosti in spremenila videz središča Nazarij. (Foto: Igor Solar)
čju vkopani dve veliki cisterni za kurilno
zaradi bližine ceste za pešce nevarna, sploh v primeru sreče- olje, ki sta se pred ureditvijo toplovoda uporabljali za ogrevanja tovornih vozil ali avtobusov z izpostavljenimi ogledali vanje blokov, se je Občina na pobudo stanovalcev odločila,
ter pešci na tej strani mostu.
da cisterni velikosti okoli 40.000 l/kos ekološko odstrani, ob
Občina se je z DRSI dogovorila še za preplastitev državne ce- tem pa uredi še približno 160 m2 utrjenih površin v makadaste od uvoza k blokom do Osnovne šole Nazarje, ker je bila mu, ki v naravi predstavljajo makadamsko parkirišče z dovodržavna cesta tam že močno dotrajana. Ta dela se niso po- zno cesto. Cisterni sta bili potencialna ekološka nevarnost
krivala iz investicijskih državnih sredstev temveč iz postavk za v primeru, če bi zaradi dotrajanosti cisterne kurilno olje priredno vzdrževanje državnih cest. V sklopu teh del so se ure- čelo iztekati in pronicati v notranje plasti zemljišča in bližnjo
dile tudi ovire za promet (t.i. ležeči policaji pred OŠ Nazar- reko Dreto, saj sta bili cisterni vkopani v neposredno bližino
je), ki so zaradi posedanja in prekopavanja ceste postali mo- struge. Parkirišče je začasno urejeno s finim peskom.
teči za odvijanje prometa.
UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN
V sklopu izvedbe krožišča je občina s svojimi sredstvi donaPRIKAZOVALNIKOV HITROSTI OB CESTAH V OBČINI
ročila določena dodatna ureditvena dela, kot je npr. nova asNAZARJE
faltna prevleka med krožiščem in »Mesarjevim mostom« na
Poleg ureditve javne razsvetljave v LED izvedbi ob rekoncesti Nazarje-Dobrovlje. Dodane so bile ob tem še luči javne
struirani cesti skozi Nazarje, je nekaj dodatnih luči javne razrazsvetljave pri domu kulture in mostu preko Drete.
Do zime v letu 2016 se je izvedla prva faza ureditve krožišča svetljave postavljenih pri domu kulture Nazarje ter ob mostu
Center Nazarje brez odseka most Savinja-grad Vrbovec. Prva preko Drete na LC Nazarje-Dobrovlje. Dodatni dve novi luči
faza od Vrbovca do Mercatorja je takrat ostala dokončana na med mostom preko Savinje in bencinskim servisom NazarVrbovške novice
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je sta omogočili, da se je uredil prehod za pešce ob mostu.
Poleg teh svetil se je s pomočjo dobaviteljev postavilo 7 dodatnih luči javne razsvetljave ob državni cesti R3-697/5514 v
kraju Šmartno ob Dreti, poleg tega pa še ena luč ob novem
parkirišču v središču tega kraja.
Občina Nazarje je naročila dva merilnika hitrosti, ki prehitre voznike opozarjata na ranljive udeležence v prometu
in na spoštovanje hitrostnih omejitev vožnje. Merilnika sta
postavljena ob podružnični Osnovni šoli Šmartno ob Dreti,
drugi merilnik, ki je bil prvotno namenjen za montažo pri OŠ
Nazarje, pa je na prošnjo krajanov Prihove zaenkrat postavljen na LC BSH- Prihova-Rečica, kjer ozka, novo urejena lokalna cesta poteka skozi vas, določeni vozniki pa se ne držijo
omejitev. Z Direkcijo za ceste, ki upravlja z državno cesto R1225/1248 Radmirje-Mozirje, smo dodatno uredili še znake
za prepoved prometa tovornih vozil po LC BSH-Prihova-Rečica preko naselja Prihova.
ASFALTIRANJE IN UREDITVE OBČINSKIH
KATEGORIZIRANIH IN GOZDNIH CEST TER UREDITVE
JAVNIH POVRŠIN
V obdobju september 2016 - september 2017 smo v Občini Nazarje pridobili projektno dokumentacijo za ureditev več
odsekov občinskih cest, ki jih bomo s svojimi sredstvi in sredstvi države za sofinanciranje občinskih investicij obnavljali v
tem in v prihodnjih letih. Kriteriji za odločitev o prioritetah za
sanacijo so stanje ceste, število uporabnikov, pripravljenost
krajanov na sodelovanje z ureditvijo lastništva ceste (prenos
obnovljene ceste na občino, kjer le ta ne poteka po občinskih zemljiščih) in drugo.
Za ureditev je bila v letu 2017 najbolj nujna javna pot z oznako Po Potoku 1. Cesta je bila na območju pri stanovanjskih hišah Potok 6 in Potok 7 preozka, betonska in zaradi posedanja
brežine zlomljena nad strmo brežino proti Mostnemu grabnu. Zaradi neustrezne ceste se je zgodilo nekaj nezgod, ko so
se vozila prevrnila s ceste, otežen je bil dostop za interventna in druga večja vozila. Na tem mestu se je letos uredil pasovni temelj, na njega pa se je vlila nova betonska cesta večje širine, to je 3 m v dolžini 50 tm. Na tem mestu se je postavila dodatno varnostna cestna ograja, da je cesta čim bolj
varna za uporabnike. Pred novo betonsko cesto se je uredila kamen-beton zložba za ustrezno širitev ceste v dolžini dobrih 10 tm, naprej od nove betonske ceste v smeri proti križišču s cesto Pusto Polje-vodohran, se je uredila širitev ceste, zaenkrat v makadamu. Na omenjenem križišču se je zamenjala dotrajana ograja med cesto in Mostnim grabnom.
Poleg ceste Po potoku 1 se je dodatna ograja s širitvijo križišča ter ureditvijo odvoda meteorne vode postavila še ob LC
Šmartno-Brdo-Zg. Pobrežje in na LC Nazarje-Kokarje pri odcepu proti Polak, Venek, kjer je bil s tem prometno bolje urejen nevaren odsek oziroma križišče dveh cest.
Na Javni poti Žlabor-Krajnik smo že v letu 2016 odstranili dotrajano asfaltno prevleko, asfaltiranje v dolžini dobrih 110 m
je bilo izvedeno pozimi 2016 v vrednosti dobrih 9.000 evrov.
Septembra 2016 smo zaradi zastajanja vode ob cesti dodatno uredili še odvodnjavanje novo urejenega parkirišča v kraju Šmartno ob Dreti v vrednosti 1.000 evrov.
Oktobra 2016 smo v vrednosti 2.000 evrov dokončali ure-
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ditev odvoda meteorne vode na območju parcel Za samostanom.
Občinski svet Občine Nazarje je na 18. redni seji 15. decembra 2016 obravnaval in sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (investicijsko dokumentacijo s
krajšo oznako DIIP). Določile so se prioritete občinskih in
državnih cest, ki se bodo predvidoma urejale v letih 2017,
2018 in verjetno še tudi kasneje. S tem projektom so svetniki potrdili predlog občine, da je obnova in gradnja cest
ter urejanje javnih površin tisti projekt, s katerim se bo občina v tem in prihodnjih letih prijavljala na državna sredstva
za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo. Občini
Nazarje na letnem nivoju pripada okoli 90.000 evrov deloma nepovratnih in deloma povratnih sredstev, ki jih prejmejo občine za investicije v lokalno infrastrukturo v obliki
brezobrestnega kredita.
Po sprejemu navedenega DIIP smo pridobili projektno dokumentacijo s popisi del za izbor izvajalca za ureditev naslednjih
občinskih kategoriziranih in gozdnih cest ter javnih površin:
1. Parkirišče, podružnica OŠ Šmartno ob Dreti - 2. faza
V letu 2016 je bila izkopana cisterna ob vrtcu in OŠ Šmartno ob Dreti, izkopana površina je bila urejena kot parkirišče v makadamu. Ker je obstoječe asfaltno parkirišče povsem
dotrajano, je potrebna dokončna ureditev parkirišča z izkopom obstoječega, nasutjem in utrditvijo podlage, izvedbo
nove povozne podlage in robnikov ter ureditvijo odvoda meteorne vode s pripravo cevi za bodočo malo čistilno napravo.
2. Rekonstrukcija in širitev LC 282071 Nazarje-Dobrovlje
od sotočja rek do območja novih gradbenih parcel Za samostanom v dolžini 290 m.
3. Rekonstrukcija in širitev LC 282021 Nazarje-Kokarje od
»Mesarjevega mostu« do stanovanjske hiše Krivec v dolžini 430 m.
4. Rekonstrukcija in širitev LK 282111 Samostanska pot od
kapelice do hiše Jurak v dolžini 200 m.
5. Rekonstrukcija in širitev JP 782301 Spodnje Kraše-Vrtačnik v dolžini 300 m v območju klanca.
6. Rekonstrukcija in širitev LC 282011 Šmartno-Brdo-Zgornje Pobrežje v dveh sklopih: od državne ceste do mostu preko Drete in sklop od mostu preko Drete do mostu preko Lizavnice (skupna dolžina 470 m).
7. Rekonstrukcija cest v Potoku; Javna pot Potok po vasi,
javna pot Šestir Srnakar, v skupni dolžini okoli 350 m.
Zaradi prevelike finančne vrednosti vseh navedenih projektov (po projektantski oceni je samo vrednost cest na območju okoli hriba Za samostanom ovrednotena na okoli 900.000
evrov), je bilo potrebno določiti prioritete za izvedbo v letu
2017, kjer je skladno s sprejetim proračunom zagotovljenih
za izvedbo tovrstnih del 200.000 evrov. Po pridobitvi soglasij lastnikov okoliških zemljišč se bo tako v letu 2017 predvidoma izvajala ureditev cest:
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JP Potok po vasi 1 (večinoma že izvedena dela planirana za
letu 2017), LC 282021 Nazarje-Kokarje od »Mesarjevega mostu« do stanovanjske hiše Krivec v dolžini 430 m- 1.faza ter
LC 282011 Šmartno-Brdo-Zgornje Pobrežje; sklop od državne ceste do mostu preko Drete. Na željo uporabnikov ceste
in lastnikov je na tem odseku predvidena še dodatna ureditev hodnika za pešce.
PROJEKTIRANJE DRŽAVNIH CEST
V letu 2017 smo prejeli obvestilo Direkcije za ceste, da so začeli s prenovo projekta zamenjave neustreznega mostu preko Letošča na državni cesti v kraju Volog. Most je postavljen
pod neustreznim kotom, zato se pod njim kopiči preveč peska, most pa poplavno ogroža sosednje hiše. Po pridobitvi soglasij na prenovljen projekt bo sledil izbor izvajalca del, zemljišča so bila že pred časom s strani države odkupljena. Izvedba obnove mostu preko Volažnice v Šmartnem bo v sodobni betonski, namesto v sedanji leseni izvedbi.

čje avtobusne postaje v Sp. Krašah ter na Prihovi pri avtobusni postaji. Pridobivanje dokumentacije in izvedba del bo možna skladno z zagotovljenimi sredstvi države, pridobljenimi
zemljišči lastnikov in drugimi pogoji.
ZAMENJAVA LOKALNIH VODOVODOV V OBČINI
NAZARJE
Poleg ureditve vodovoda z zamenjavo voda Letošč v delu,
kjer se je rekonstruirala državna cesta v Nazarjah v vrednosti
30.000 evrov, je Občina Nazarje preko izvajalca službe oskrbe z
vodo - JP Komunala Mozirje izvedla zamenjavo dela vodovoda
v Obrtniški ulici. Prvotno je bila predvidena zamenjava cevi na
odseku Herman-Klemenšek, med izvedbo so se dela povečala,
da so se smiselno vključile še bližnje hiše Jerovčnik, Pikl. Vrednost izvedenih del na tem območju je znašala 14.000 evrov
neto. Spomladi leta 2017 smo izvedli še preplastitev ceste ter
pripravili podlago za javno razsvetljavo v obliki vgrajenih cevi
ter pripravljenih stojnih mest za luči. Poleg navedenega se je
v obdobju konec leta 2016 do leta 2017
postavil še nadzemni hidrant za območje
Prihova v vrednosti 1.000 evrov, zamenjala so se inox vrata na rezervoarju Krnčki,
izvedla se je nova elektro instalacija za črpališče Zavodice 1 s povezavo na telemetrijo v vrednosti 5.700 evrov.

ŠPORTNA DVORANA OB OSNOVNI
ŠOLI NAZARJE
V letu 2016 smo pridobili Projekt sanacije objekta, ki je zajemal med drugim sanacijo poškodovanih steklenih prizem, prisilno prezračevanje, obnovo fasade objekta ter določena manjša sanacijska dela v
športni dvorani. V letu 2016 smo izvedli
razpis za izbor izvajalca za obnovo poškodovanih prizem na fasadi, dela so se zaradi uporabe telovadnice prestavila na
poletne počitnice v letu 2017. Postopek
Poplavljene površine v Šmartnem ob Dreti po deževju 28. aprila
izbora izvajalca smo morali ponoviti, ker
(Fotodokumentacija Občina Nazarje)
izbrani izvajalec letos del ne bi mogel izPrav tako je bilo dogovorjeno, da se v naslednjih letih pri- vesti. Dela v vrednosti dobrih 26.000 evrov neto bo tako izstopi k pripravi projektov za preplastitev ceste skozi Pusto vedlo lokalno podjetje Granava d.o.o..
Polje in za ureditev krožišča v IOC Prihova na R1-225/1248.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je letos objaObčina je sama naročila in od direkcije pridobila soglasje na vilo razpis za sofinanciranje obnove športnih podov v šporprojektni nalogi za ureditev pločnika ob državni cesti na od- tnih dvoranah. Zaradi dotrajanosti našega poda in ker ni več
cepu uvoz v Kokarje-avtobusna postaja Kokarje, kjer bo na možno nabaviti rezervnih letev položenega parketa, smo se
tem odseku potrebna tako imenovana preložitev ceste, da na razpis prijavili, vendar nismo bili uspešni zaradi premajhse le ta odmakne od Drete in naredi prostor za pločnik. Ob- nega števila prejetih točk.
čina je pridobila tudi soglasje na projektno nalogo za ureditev pločnika od Gasilskega doma Šmartno ob Dreti do VoloPRENOVITVENA DELA NA DOMU KULTURE
ga, od koder hodijo predvsem otroci po nevarni in ovinkasti
Občina pridobiva ponudbe za menjavo zadnje tretjine člecesti brez pločnika v šolo in vrtec.
novite strehe doma kulture, ki pušča na stikih med obnovljeNaknadno je načrtovana pridobitev projektne dokumenta- nim in neobnovljenim delom. Za izvedbo del so zagotovljecije za varen prehod preko ceste na območju avtobusne po- na proračunska sredstva, težava je pridobiti izvajalca za »krstaje v Lačji vasi ter za drugačen izvoz na državno cesto v Pu- panje« neobnovljenega dela.
stem Polju, v kolikor to ne bo del projekta preplastitve odseka te ceste skozi Pusto Polje. Naročeni oziroma predvideni za
SANACIJA JAKIJEVE HIŠE
ureditev so zgolj določeni najbolj nevarni odseki, dolgoročMarca 2017 je bila urejena zamenjava dotrajane strehe z runo bo potrebno urediti s prehodom za pešce še vsaj obmo- šitvijo dimnika na Jakijevi galeriji. Občina je v preteklosti priVrbovške novice
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dobila tudi projekt za energetsko prenovo Jakijeve hiše, ki bi
poleg prenove strehe vključevala tudi obnovo fasade z izolacijo ter zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata). Planirali
smo prijavo na razpis za energetsko prenovo objektov v javni
lasti, vendar so razpisni pogoji zahtevni, zato imajo manjše
občine zelo malo možnosti, da s svojimi projekti uspejo pridobiti finančna sredstva oziroma partnerja, ki bi bil pripravljen sodelovati v projektu.
MOST PREKO DRETE V KRAJU POTOK
Pridobili smo projekt za nov most preko Drete v kraju Potok. Ocenili smo, da je ta most po izvedbi obnove mostov
v Kokarjah in Šmartnem ob Dreti tisti, ki je najbolj potreben zamenjave z novim sodobnim – betonskim mostom.
Izvedba novega mostu predvideva tudi vodne ureditve
struge od novega jezu do mostu, za kar pa nismo uspeli pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, zaradi česar izvedba (še) ni mogoča.

Glede na predstavljeni rokovnik potrebnih aktivnosti se
predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja v prvi polovici
leta 2018. Sledi zagotovitev financiranja investicije, izbor izvajalca ter pričetek gradnje, upamo, da še v letu 2018. Morda je bolj realno pričakovati začetek gradnje v začetnih mesecih leta 2019.
2. Centralna čistilna naprava Loke, Mozirje
Obnova Centralne čistilne naprave Loke pri Mozirju (v nadaljevanju CČN Mozirje) je bila poleg izgradnje krožišča v centru Nazarij, v obdobju 2016-2017, največja investicija Občine Nazarje, zato ji v tem članku posvečamo več pozornosti.
Za izvedbo skupnega projekta so občine investitorke Mozir-

IZDELAVA NOVEGA PREPUSTA PRED OBJEKTOM
DOBELŠEK PFEIFER V IOC PRIHOVA- NA POTOKU 3
Projektna dokumentacija je bila izdelana že v letu 2016, zaradi nasprotovanja lastnikov k izvedbi smo morali naročiti nov
projekt. Pridobitev gradbenega dovoljenja je v teku, zaradi
sporov med lastniki parcel je pridobitev dovoljenja otežkočena. Sledi razpis za izbor izvajalca del ter izvedba (predvidena je bila v letu 2017). Vrednost predvidenih del znaša okoli 80.000 evrov. Ta ukrep bi naj po analizi strokovnjakov podjetja IZVO-R Ljubljana največ doprinesel k večji poplavni varnosti gradbenih parcel v IOC Prihova.
OSTALI PROJEKTI V PRIPRAVI
Občina je poleg naštetih projektov naročila še projekt ureditve parkirišča na območju zgornjega pokopališča Nazarje,
projekt navezave nekaj hiš na Prihovi na kanalizacijski sistem
Rečica in nekatere druge. Aktivno sodelujemo z BSH hišni aparati Nazarje pri njihovem novem projektu za izgradnjo skladiščne hale gotovih izdelkov in parkirišča na nasprotni strani državne ceste. V sklopu projekta bo potrebno rekonstruirati LC 282131 Tovarna BSH-Prihova-Rečica z izvedbo ustreznih priključkov.
SKUPNI PROJEKTI - INVESTICIJE ZSO
1. Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Investicijo v objekt Zavoda ZS Zdravstveni dom Nazarje vodi
zavod sam. Zavod je v svoj plan dela za leto 2016 med drugimi cilji zapisal tudi tega:
»zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo na eni lokaciji, kar pa bi dosegli z izgradnjo prizidka k zdravstveni postaji Nazarje. S tem bi bili izpolnjeni pogoji za nemoteno delovanje službe nujne medicinske pomoči. Upamo, da bo stekel nakup zemlje in projektna naloga za izgradnjo prizidka.«
V letu 2016 je bil realiziran odkup zemljišča za izgradnjo prizidka. Izdelana je tudi Zasnova tehnološkega procesa za obstoječi zdravstveni dom in prizidek k zdravstvenemu domu.
Projektna naloga naj bi bila na Svetu ustanoviteljic predstavljena in potrjena v mesecu septembru 2017, imenovan pa
naj bi bil tudi gradbeni odbor, v katerega naj bi vse občine
predlagale po enega strokovnega člana.
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Ureditvena dela na cesti v Potoku
(Fotodokumentacija Občina Nazarje)

je, Nazarje in Rečica ob Savinji sklenile Dogovor o medsebojnih odnosih pri izvedbi projekta izgradnje CČN Mozirje. S
tem dogovorom so občine pooblastile Občino Mozirje za nosilno upravičenko celotne operacije in za izvajanje vseh postopkov v zvezi z operacijo. Občine udeleženke imajo status
partneric v projektu.
Investicijo v vrednosti preko enega milijona evrov je Občina
Nazarje financirala v deležu 33,6 odstotka, kar je skladno z
navedenim dogovorom, v katerem je bil ključ delitve izračunan glede na število uporabnikov v navedenih občinah. Tako
bo naša občina iz svojih proračunskih sredstev plačala za ta
namen 366.000 evrov.
V letu 2016 je z obnovo CČN Mozirje pričelo izbrano podjetje Esotech. Obnova je bila potrebna in nujna, ker je bila čistilna naprava v zelo slabem stanju. Dela na objektu so trajala do junija 2017, projekt in tehnološko rešitev je bilo v času
od pridobitve gradbenega dovoljenja do izvedbe del potreb-
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no posodobiti. Gradbeno dovoljenje se je namreč pridobilo
že v letu 2012, od takrat pa je tehnologija čiščenja odpadnih
voda napredovala.
Tako so se našle primernejše tehnološke rešitve, glavna
sprememba pri izvedbi je bila uporaba tehnologije čiščenja
odpadne vode, kjer se uporabljajo tako imenovani MBR nosilci mikroorganizmov. MBR ali tehnologija terciarnega čiščenja z mikrofiltracijo in dezinfekcijo, ki sledita sekundarnemu
čiščenju čistilne naprave, zagotavljata verjetno najboljše čiščenje komunalne odpadne vode. MBR je posebej uporabna tehnologija za recikliranje vode (namakanje, pranje, tehnološke vode), za čiščenje industrijske in komunalne odpadne vode ter za območja s posebnimi okoljskimi zahtevami
(vodovarstvena območja, posebni zahtevki zakona o emisijah
odpadne vode ...). V praksi se MBR tehnologija uporablja na
mestnih čistilnih napravah, v kombinaciji z ostalimi postopki
predčiščenja odpadne vode na industrijskih čistilnih napravah, za pripravo tehnološke vode ter na manjših, hišnih čistilnih napravah za območja s posebnimi okoljskimi zahtevami.
Vse občine investitorke so v okviru svojih finančnih zmožnosti že v preteklosti skrbele za ustrezno urejanje odvoda in čiščenja odpadnih voda, tako za potrebe poslovnih subjektov,
kot za potrebe svojih občanov. Omenjene občine so in še odvajajo odpadno vodo na obstoječo centralno čistilno napravo v Mozirju, ki pa zaradi premajhnih zmogljivosti in zastarele tehnologije že vsaj od leta 2012 ni omogočala učinkovitega
čiščenja odpadnih voda. Z ureditvijo sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih vseh treh občin se je povečal tudi
obseg priključkov. Da je priključevanje novih objektov lahko
potekalo nemoteno, je bilo potrebno zmogljivost obstoječe
CČN povečati. S tega vidika so se občine odločile za skupen
prednostni projekt obnove in dogradnje CČN.
Pred obnovo je bila zmogljivost CČN Mozirje glede na sedanje in bodoče potrebe premajhna. Tako je delovala z zmogljivostjo 3.000 PE (PE= populacijska enota oz. 1 uporabnik).
Zaradi dejstva, da se je v vseh občinah povečalo število priključkov, ta naprava ni zadoščala za ustrezno čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Zato je bilo potrebno zmogljivost čiščenja odpadnih voda povečati. Po obnovi in dogradnji novih objektov ob obstoječi CČN Mozirje znaša njena zmogljivost okoli 6.000 PE.
Z ureditvijo sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Mozirje, Loke, Nazarje, Prihova, delno v Rečici in v delu
Šentjanža ter v Varpoljah, Nizki in Spodnji Rečici se je do sedaj povečal obseg priključkov za 900 PE. Da bo lahko priključevanje novih objektov potekalo nemoteno, je bilo potrebno zmogljivost obstoječe CČN razširiti.
Novi prostorski plan predvideva širitev naselja Mozirja na
jugu za individualno in blokovno gradnjo za namen stanovanj, prav tako prostorski plan občine Nazarje predvideva
gradnjo novih stanovanjsko poslovnih objektov in vila blokov v Centru Nazarij in širitev naselja Nazarje na zahodnem
delu – območje Pod Slatino za individualno gradnjo, v občini
Rečica pa je s prostorskim planom predvidena širitev naselja za individualno gradnjo v sami Rečici ter delno v naselju
Varpolje. Enako pa se bo v prihodnosti že zgrajeni vod v Varpoljah podaljšal do dela naselja Šentjanž in Grušovlje. Predvidena je navezava novih kanalizacijskih priključkov na CČN
Mozirje v obsegu 600 PE.

Zaradi preobremenjenosti obstoječe čistilne naprave Mozirje, zaradi tehnološke zastarelosti in s tem nezmožnosti učinkovitega čiščenja odpadne vode so občine investitorice Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje bile soglasne, da se je navedeni projekt izvajal prioritetno. V projekt se je aktivno vključil
tudi dosedanji upravljavec CČN Mozirje, Javno podjetje Komunala Mozirje. Temeljni namen investicije je bil preprečiti
izpust nezadostno očiščenih odpadnih vod obstoječe čistilne
naprave in na tak način zaščititi vodotoke na tem območju,
ter s tem uskladiti kvalitativno stanje lokalne komunalne
infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami, ki narekujejo zmanjševanje obremenjenega negativnega vpliva na
okolje. Operacija obnove in izgradnje CČN Mozirje izkazuje
regionalni pomen ter izboljšanje stanja okolja.
28. junija 2017 je bil po izvedbi del opravljen tehnični pregled CČN Mozirje. 10. julija 2017 je Upravna enota Mozirje
izdala dovoljenje za poskusno obratovanje naprave, ki bo trajalo pol leta v času od 1. avgusta 2017 do 30. aprila 2018. O
poskusnem obratovanju se je obvestilo vse potrebne inšpekcije. Upravljavec naprave v sodelovanju z izvajalcem del poroča o meritvah obratovalnega monitoringa. Vrednosti meritev
ne smejo presegati zakonsko predpisanih, tako da so izpolnjeni predpisi o varstvu okolja in varstvu pred drugimi vplivi
na okolje. Do konca obdobja poskusnega obratovanja in pridobitve dovoljenja za stalno obratovanje si občine investitorice skladno z izvajalsko pogodbo zadržujejo izplačilo 10 odstotkov vrednosti izvedenih del.
Samo Begič,
direktor občinske uprave
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Poplavna varnost in preventivni ukrepi za
povečanje poplavne varnosti občine
Odstopanja od običajnih podnebnih razmer, kakršne smo
imeli do leta 1990, so v državi in širše vedno večja. Suše ali
poplave zaradi obilnih padavin postajajo vse pogostejše, močni nalivi in neurja z močnimi sunki vetra se zgodijo vsako leto,
vročinski valovi so pogostejši in izrazitejši. Opaženo je naraščanje dnevne najvišje temperature ter dnevne najnižje temperature, kar kaže na segrevanje podnebja. Narašča število
vročih dni, medtem ko se število ledenih dni manjša. V tem
stoletju opažamo precej večjo pogostost zelo vročih dni, ko
temperatura doseže ali preseže 35 ºC. Še veliko bolj kakor
temperatura so spremenljive padavine.
Padavinski režim se spreminja, kar vpliva tudi na pogostost
dni s padavinami nad izbranimi pragovi. Poleg sprememb v
letnem merilu so še večje spremembe v pogostosti in intenziteti po posameznih letnih časih. Vsako leto nas prizadene
več neurij z močnim vetrom, nalivi in tudi toča. Lokalno se

Dreta se marsikje zajeda v bregove in odnaša zemljino.
(Fotodokumentacija Občina Nazarje)

pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine v trajanju nekaj ur
ali dan, morda dva, ki lahko povzročijo plazenje terena in lokalne poplave. Skoraj vsako leto pride do močnega vetra, ki
odkriva strehe in lomi drevesa. Katastrofalne suše in poplave postajajo vse pogostejše, včasih nas prizadenejo tudi v zaporednih letih.
Pretirana moča in suša se lahko pojavita v istem letu. Narava na opisan način vse bolj pogosto kaže svoje nestrinjanje s škodljivimi posegi človeka v občutljivo naravno ravnovesje. Ljudje s svojim delovanjem pretirano onesnažujemo
tla, zrak in vodo, ob tem pa preveč izkoriščamo naravne vire
kot so npr. gozdovi, rude, morja idr. V našem okolju se povečujejo težave s podlubniki, posledično se lahko zgodi, da bo
smreka začela izginjati iz nižinskih predelov.
Sredi leta 2016 smo imeli v Občini Nazarje neurje, ki je še
posebej prizadelo območje Črete. Kot posledica utrganega
oblaka je Mostni graben uničil most na gozdni cesti ter skupno 4 prepuste pod cestami. Na Čreti so se sprožili novi plazovi, nastala je škoda zaradi »spranih« gozdnih in občinskih
makadamskih cest in bankin. Neurje je imelo lokalen značaj,
zato smo sanacijo izvajali sami, brez sredstev države.
Jeseni 2016 smo po tem neurju sanirali poškodovane pre-
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Prodišče v Spodnjih Krašah letos konec julija
(Fotodokumentacija Občina Nazarje)

puste in gozdne ceste na Čreti ter uredili dostop do vodnega zajetja Bela v Rovtu pod Menino. Pod tem zajetjem se je
že leta 2012 sprožil plaz, ki se z leti veča in onemogoča dostop do zajetja. Plaz bo potrebno še dokončno sanirati. Jeseni 2016 smo morali odstraniti skalo, ki se je zvalila na gozdno cesto pri Farbanci.
Leto 2017 je bilo z vidika vremena še posebej burno. Doživeli smo sušo, poplavo, neurje s točo in močnim vetrom; vse
to že v prvi polovici leta. Posebej ekstremen je bil pojav poplave 27. in 28. aprila 2017, saj april kljub svojem pregovorno muhastemu vremenu do sedaj še nikoli ni postregel s poplavo. Poplave so bile do sedaj običajno v jesenskih, nikoli v
pomladnih mesecih. Po poplavi 28.4.2017 smo kot interventno delo izvedli sanacijo z zamenjavo prepusta na javni poti
Pusto Polje-Potok-vodohran. Prepust je bil problematičen
vse od kar se je naredil novi-začasni, ker je prejšnjega odnesla poplava 18. septembra 2007.
Zaradi ekstremnih vremenskih pojavov je vse bolj pomembno izvajati preventivne ukrepe za povečanje predvsem poplavne varnosti. Občina izvaja tudi v »mirnem obdobju« ko
ni neurij določena preventivna dela, kot je pomoč pri čiščenju prepolnih jarkov, čiščenje opornih stebrov lesenih mostov ter čiščenje gramoza izpod mostov.
Občina Nazarje je pristojno Direkcijo za vode že septembra
2016 pisno pozvala za pomoč pri urejanju dokumentacije
ter čiščenju prepolnih prodišč na sotočju rek Savinje in Drete, pri Šinkerju v Žlabru, pri Mlinarju ter v Spodnjih Krašah.
Problem s prodom se ob vsakem večjem deževju povečuje,
lokalni izvajalci del, ki bi pesek očistili v zameno za material,
pa zaradi zakonskih omejitev materiala ne morejo odstraniti brez pridobitve vodnega soglasja in plačila povračil za odvzem gramoza. Denarja se po drugi strani v urejanje vodotokov ne namenja zadosti, zato poplavno ogroženost poleg
prepolnih prodišč povečujejo še zarasle brežine strug in poškodovani objekti vodne infrastrukture, kot je na primer že
dalj časa poškodovani jez na območju Šutne v Šmartnem ob
Dreti in drugo.
Občinska uprava Občine Nazarje
Fotodokumentacija Občine Nazarje
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Stanje na področju prostorske
dokumentacije
Na področju prostorske dokumentacije smo izvedli pretežni del dokončanja občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Nazarje (23.058 EUR z DDV) z novim načrtovalcem (RC
Planiranje d.o.o. iz Celja). Izdelan je bil predlog OPN. Posredovali smo 26 vlog nosilcem urejanja prostora za izdajo pozitivnega mnenja na OPN.
Do sedaj smo prejeli 25 pozitivnih mnenj, za kar je bilo potrebno nekaj uskladitev. Uspeli smo pridobiti pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, za kar je bilo potrebnih kar nekaj
uskladitev. Dodatno smo naročili izdelavo posebnih obrazcev
v zvezi s spremembo namenske rabe zemljišč v korist kmetije, ki jih je izdelal KGZS zavod Celje, KSS Mozirje.
Z nosilcem urejanja prostora Direkcija RS za vode (DRSV)
se še usklajujemo zaradi njihovih dodatnih zahtev po izdelavi dodatnih hidrološko hidravličnih študij (HHŠ) za Pahtinov
potok in zalednih voda na območju Prihove. Občina je pri načrtovalcu RC Planiranje zaradi zahtev ministrstva za okolje in
prostor (MOP) naročila tudi analogen izvod OPN. Pričakujemo, da bomo uskladitve izvedli do konca leta 2017.
Na področju priprave prostorske dokumentacije je bilo v
letu 2016-2017 poleg priprave podlag za OPN, opravljeno
delo na drugih dokumentih, kar je prikazano v nadaljevanju.
UREDITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE
SIGNALIZACIJE
Občina je pri izdelovalcu SIGNACO d.o.o. naročila izdelavo
elaborata za ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije v vrednosti 2.572 EUR z DDV. Poslanih je bilo preko 50
dopisov s katerimi smo seznanili podjetnike v občini Nazarje, da lahko naročijo lamelo z napisom svojega podjetja. Z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) smo uskladili elaborat za
pridobitev pozitivnega mnenja, trenutno pa je v teku pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč na katerih bodo postavljene usmerjevalne table. V kolikor bomo uspeli pridobiti ta soglasja v doglednem času, lahko predvidevamo postavitev lamel še v tem letu.
NAROČILO IN USKLAJEVANJE HIDROLOŠKO –
HIDRAVLIČNE ANALIZE
na območju parcele 64/5 k.o. Prihova, ki je predmet prodaje zemljišča. Projektant IZVO-R d.o.o., je izdelal Hidrološko –
hidravlično analizo za izgradnjo poslovnega objekta na parc.
št. 64/5 k.o. Prihova. Vrednost projekta je 1.708 EUR z DDV.
GEODETSKE ODMERE, NAROČILO GEODETSKIH
ODMER IN SODELOVANJE NA GEODETSKI ODMERI
- Odmera parcele 64/5 k.o. Prihova.
- Parcelacija parc. št. 958/8 k.o. Prihova.
- Odmera ceste z oznako JP 782411 (R1 255 – Olupi).
- Odmera ceste JP 782451 ter JP 782351 v Šmartnem ob
Dreti.
- Ureditev meje in parcelacija parc. št. 441, 372, 373/1, 439
vse k.o. Prihova.

- Ureditev meje in parcelacija parc. št. 47/16, 47/135 obe
k.o. Prihova.
DRŽAVNE KOLESARSKE POTI PO OBČINI NAZARJE
Sodelovanje na uskladitvenih sestankih za pripravo projektne naloge ter izdelavo idejnega projekta za občino Nazarje. Pripravljena je bila projektna naloga. Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je izvedla razpis za izdelavo idejnega projekta (IDP). Projekt vodi podjetje Simbio d.o.o. Sredstva za
pripravo projekta so trenutno še državna.
OZNAČITEV OBČINSKIH KOLESARSKIH POTI
(MEDOBČINSKI PROJEKT)
Sodelovanje na uskladitvenih sestankih za pripravo projektne naloge ter izdelavo idejnega projekta za Občino Nazarje.
Projekt vodi podjetje SAŠA-ORA. Elaborat za označitev kolesarskih poti po Zgornji Savinjski in Šaleški dolini izdeluje podjetje SIGNACO d.o.o.
PISO – PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM OBČIN
Usklajevanje prostorsko informacijske baze skozi vse leto.
Občina sproti ureja in usklajuje namensko rabo prostora za
posamezne parcele, na Geodetsko upravo RS (GURS) podatke sporoča podjetje Realis d.o.o./PISO.
MOST PRI DOBELŠKU IN PFEIFERJU NA OBMOČJU IOC
PRIHOVA, UREDITEV POTOKA 3
Priprava PGD dokumentacije za Infrastrukturno omrežje k
Spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Industrijsko obrtne cone Prihova – Nazarje 3. Faza, za objekt Propust D3. Projekt je pripravil projektant EHO Projekt d.o.o., Linhartova 9,
1109 Ljubljana, v vrednosti 7.639 z DDV.
PRIPRAVLJENI PROJEKTI V LETU 2017
NA PODROČJU VODA
Reševanje problematike zmanjšanja priobalnega pasu ob
Savinji in Pahtinovem potoku na območju podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. v Nazarjah ter zmanjšanje poplavne ogroženosti podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. v Nazarjah. Podatke
potrebujemo tudi za pripravo in dokončanje OPN Občine Nazarje. Občina Nazarje je naročila projekt določitev obstoječega vodnega režima, analiza načrtovanih skladiščnih objektov, parkirišča in drugih ureditev ter predlogov ukrepov za
zmanjšanje poplavne ogroženosti območja BSH Hišni aparati. Projekt izdeluje podjetje IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102,
1000 Ljubljana v vrednosti 9.934 EUR z DDV.
Lucija Poličnik,
urad za okolje in prostor Saša regije
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KS KOKARJE

Razgibano leto v naši krajevni skupnosti
V preteklem letu se je pri nas zgodilo kar nekaj zanimivih
dogodkov, pri katerih so sodelovali krajani in ostali obiskovalci naših krajev. Naša društva in Krajevni odbor so organizirali različne akcije, prireditve, pohode, ki so bili sicer obiskani,
a še vedno premalo, da bi lahko bili organizatorji zadovoljni.
Ponosni smo lahko na kulturno in naravno dediščino, ki jo
ohranjamo in je pravi magnet za obiskovalce iz domovine in
tujine. Seveda je naša ugotovitev laična in ne temelji na raziskavi. Vendar vaščani lahko povedo, da je v času turistične
sezone v vaseh vedno več pohodnikov, kolesarjev, ribičev in
tistih, ki samo raziskujejo deželo z avtomobilom. Veliko delo
opravi na tem področju LD Dreta, ki za varovanje naravne dediščine namenja sredstva in prostovoljno delo. Želimo si narediti več s spodbujanjem naših vaščanov, ki bi gostom lahko ponudili ogled kulturnih znamenitosti in svoje odlične izdelke na kmetijah.

Volitve novega odbornika ali odbornice (Foto: Mrija Lebar)

V turizmu in kmetijstvu vidi prihodnost celotno naše območje, zato je pomembno ustvarjati pogoje, da bosta panogi živeli druga z drugo. Občina Nazarje je v preteklem letu
poskrbela za urejanje infrastrukture v naših krajih in skupaj
s krajevno skupnostjo so financirali urejanje Športnega centra Laze, uredili škarpo na cesti po Potoku p.d. Čendelak-Šošter in odvodnjavanje oziroma propust na cesti v smeri Pusto
Polje-Potok (cesta na Farbanco). Za pohodnike in domačine
se je postavilo javna luč v Pustem Polju. Še vedno rešujemo
odvodnjavanje na Lazah (meteorne vode), asfaltiranje ceste,
odprodajo zemljišča in plačevanje komunalnih storitev okoli
1.200,00 evrov letno. PGD Gorica ob Dreti nam zelene površine zgledno ureja in skrbi za sanacije po močnejših nalivih,
a to ni dolgotrajna rešitev. ŠC Laze ima veliko problemov, ki
so pravi izzivi za odbor in občinsko upravo.
Krajevni odbor je ponovno predlagal občinskemu svetu Nazarje ureditev zbiranja plastičnih in kovinskih odpadkov v zabojnike, se dogovarjal za pridobivanje služnosti za različne komunalne vode, kolesarsko pot...
Slabo je bila obiskana pomladna čistilna akcija, a ugotavljamo, da lastniki zemljišč in domačini ob poteh vse leto pobirajo odpadke, kosijo in urejajo javne površine ter urejajo otoke
z zabojniki za odpadke. Na tem mestu se odborniki vsem za-
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hvaljujemo za pomembno prostovoljno delo in naprošamo
krajane, da se jim pridružijo.
Krajevni odbor je tudi letos doniral za brezplačno šolo OŠ
Nazarje, za praznovanje 70-letnice Društva upokojencev Nazarje, za ogrevanje na Farbanci in za prireditve in delavnice,
ki jih otrokom pripravlja Turistično društvo Nazarje. Odboru
se je pridružila Ida Šoler, ki je bila na zboru krajanov Potoka
soglasno izvoljena. Obiskali smo naše sokrajane v domovih
za starejše (Velenje, Topolšica, Polzela, Gornji Grad). V sodelovanju z društvi, Muzejem Vrbovec, Občino Nazarje, Občino
Vransko in Osnovno šolo Nazarje smo organizirali dogodke
ob 27. aprilu, 1.maju in 26. maju, prazniku KS Kokarje. Vsem
se zahvaljujemo za sodelovanje.
Na odločitve v občinskem svetu ali na odločitve župana krajevni odbor nima neposrednega vpliva, a s pogovori in predstavitvijo problemov oziroma potreb krajanov se župan in
občinski svet odločata z našo pomočjo. Delovanje krajevnega odbora je pomembno, a smo se odborniki v zadnjem času
spraševali, kako bolje predstaviti naše delovanje. Odločili smo
se, da se zapisniki sej odbora objavljajo na oglasnih deskah,
ki so nameščene ob Lončarski poti. Naprošamo krajane, da
si le-te preberejo in svoje morebitne pripombe podajo pisno
na naslov KO Kokarje, Lačja vas 8, 3331 Nazarje ali elektronsko na naslov kskokarje@gmail.com
Andreja Zupan, predsednica KO Kokarje
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Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Aktivnosti KS Šmartno ob Dreti v obdobju
september 2016/september 2017
Delovanje odbora KS Šmartno ob Dreti je v tem obdobju
med drugim precej zaznamoval požar v stanovanjski hiši Remic. Požar se je zgodil v času, ko so razmere za bivanje brez
urejene strehe nad glavo še toliko težje, to je v začetku decembra. Pravočasna intervencija gasilcev štirih PGD je pripomogla, da se je požar omejil in da se je preprečilo popolno uničenje hiše. Zgoreli sta predvsem dnevna soba in kuhinja z opremo.
Takoj po požaru se je formiral preko Krajevne skupnosti in
ob sodelovanju Občine Nazarje odbor za obnovo hiše, ki je
med drugimi aktivnostmi tudi organiziral zbiranje finančne
in druge - materialne pomoči na terenu.
Krajani so se v sklopu Krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti, humanitarnih organizacij in Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno ob Dreti organizirali in pobirali prostovoljne
prispevke z obiski po domovih. Pomagal je Center za socialno delo Mozirje. Občina Nazarje je pri obnovi sodelovala pri
zbiranju humanitarne pomoči, oškodovancu, ki je ostal brez
strehe nad glavo, pa je nudila pomoč.
Že v začetku januarja 2017 smo z veseljem ugotovili, da obnova poteka po planu. Pomagali so tudi lokalni podjetniki, ki
so donirali material, brezplačno so opravili storitve gradbenih del na objektu.
POSTAVITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI
Krajevna skupnost je iz svojih sredstev pokrila večino stroška za nakup prikazovalnika hitrosti, ki je postavljen ob državni cesti v središču Šmartnega ob Dreti. Nabavna cena je
znašala preko 2.000 evrov, delno je sofinancirala nakup tudi
Občina Nazarje, montažo je doniral izvajalec del. Prikazovalnik ima sodobne funkcije, velik ekran z grafiko ter napajanje
na sončno energijo.
Posebej nas je razveselilo tudi, da se je občina dogovorila
z izvajalcem montaže prikazovalnika, da so donirali še material za 7 novih luči ob novem pločniku in parkirišču v Šmartnem, občina pa je poravnala strošek postavitve v vrednosti
okoli 4.800 evrov.
DROGOVI ZA ZASTAVE
Aprila 2017 smo ob objekt gasilski dom PGD Šmartno ob
Dreti, kjer je tudi sedež Krajevne skupnosti, postavili tri droge
za zastave, ki naredijo kraj še bolj slovesen, možna je ustrezna
označitev kraja ob krajevnih, občinskem in državnih praznikih.
V času božično-novoletnih praznikov smo urejali praznično
okrasitev krajev, v času prvomajskih praznikov pa sodelovali pri postavitvi mlajev.
SPREHAJALNE POTI – UREJANJE OKOLICE ZA TURISTE
V sodelovanju s krajani smo postavili dve klopi in sicer v
Rovtu pod Menino ter na Lipi za počitek za vse mimoidoče.
Avgusta 2017 smo postavili klop in mizo na Brdem. Klop za

domačine in sprehajalce pomeni dobrodošlo možnost za počitek, hkrati pa je dopolnitev pred leti zastavljene sprehajalne poti iz Šmartnega ob Dreti preko Brda v Spodnje Kraše in
nazaj v Šmartno.
AKTIVNOSTI ZA UREDITEV LOKALNE CESTE
ŠMARTNO-BRDO
Občina Nazarje predvideva za letošnjo jesen obnovo odseka
lokalne ceste Šmartno-Brdo. Zaradi visokih vrednosti je trasa
razdeljena na 2 sklopa z izvedbo v dveh letih. V letu 2017 se
bo predvidoma urejal odsek od državne ceste do mostu pre-

Prikazovalnik hitrosti v Šmartnem ob Dreti za varnejšo pot
najmlajših v šolo in vrtec (Foto: Marija Lebar)

ko Drete. Ureditev vključuje pločnik do cerkve. Za izvedbo del
so potrebna soglasja lastnikov okoliških zemljišč, saj so zaradi
ureditve širše ceste od obstoječe potrebni posegi v zemljišča.
OČIŠČEVALNA AKCIJA OBČINE
NAZARJE
Krajevna skupnost se kot vsako leto aktivno vključuje v izvedbo očiščevalne akcije, ki je običajno pred velikonočnimi
prazniki. Akcija poteka v sodelovanju s krajani, občino, Ribiško družino Mozirje, podružnico OŠ Šmartno in drugimi.
POKOPALIŠČE IN MRLIŠKA VEŽICA
Krajevne skupnosti smo koordinatorji izvedbe vzdrževalnih
del na pokopališčih in mrliških vežicah. Septembra 2016 smo
naročili sanacijo talnih plošč pred vhodom v tukajšnjo mrliško vežico. Marca 2017 smo temeljito očistili in porezali živo
mejo iz cipres okrog pokopališča. Usklajevali smo postavitev
in praznitev kontejnerjev za rože in ikebane na pokopališču,
sploh v spomladanskem času, ko so takoj polni.
Krajevne skupnosti skladno s predpisi Občine Nazarje opozarjajo in dajejo pobude in sodelujejo pri reševanju težav lokalnega pomena.
Vrbovške novice
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LOKALNA PROBLEMATIKA
Na ustrezne službe se posreduje lokalna problematika, ki
jo javijo krajani na krajevni odbor ali pa jo izpostavijo predstavniki KO KS Šmartno ob Dreti na rednih sejah- sestankih.
V času september 2016/2017 je bilo sklicanih 5 sej.
Težave, pobude na katere opozarja KS Šmartno ob Dreti so
bile predvsem iz naslednjih področij:
- Težave z delovanjem luči javne razsvetljave in nove potrebe po lučeh
- Zagotavljanje varnosti otrok in drugih pešcev, ki hodijo iz
smeri Vologa v Šmartno ob Dreti
- Težave z dostopi smetarskih vozil do bolj odročnih predelov občine, kjer so ceste ozke in je težko obrniti vozilo
- Dokončanje dvorišča OŠ Šmartno ob Dreti
- Asfaltiranje več odsekov cest v KS Šmartno

- Plazovi-povezanost cest v Rovtu
- Namestitev manjkajočih prometnih znakov
- Težave glede hidrantov in druge vrste infrastrukture
- Urejanje Učne poti Šmartno ob Dreti-Žrela-Kraše- Šmartno ob Dreti
- Opozarjanje na potrebno zagotavljanje večje poplavne
varnosti preko ARSO
- Urejanje javnih površin kot je nekdanje smučišče Žrela
- Pomoč POŠ Šmartno pri čiščenju podstrešja
Krajevna skupnost usklajuje aktivnosti-predloge za nagrade občanom in društvom ob občinskemu prazniku. Sodelovali smo pri slovesnostih ob 110-letnici PGD Šmartno ob Dreti – junij 2017.
Olga Obojnik,
predsednica Odbora KS

Zavod za gozdove Slovenije območna enota Nazarje

Skrb za zdravje gozda
Tudi v letu 2017 je gradacija smrekovega lubadarja močno vplivala na delo gozdarjev Zavoda za gozdove (ZGS) in
lastnikov gozdov po vsej Sloveniji, saj se v nekaterih predelih nikakor noče umiriti. Že od daleč lahko vidimo velike posekane površine. Tudi v določenih predelih nazarskega gozdnogospodarskega območja, v okolici Luč, Ljubnega in Gornjega Grada se v nekaterih revirjih lubadar še vedno močno širi. To je skrb vzbujajoče, saj je delež smreke v teh predelih zelo velik! Najhuje je v okolici Velenja, zlasti v Škalah,
kjer se je posek zaradi lubadarja v primerjavi s preteklim
letom več kot podvojil. V celoti je na srečo stanje v območju boljše, količina lubadark je za 15 odstotkov manjša kot
v preteklem letu.
V občini Nazarje je stanje razmeroma dobro. Količina
lubadark se je v primerjavi z prejšnjim letom prepolovila. Še vedno pa je obseg gradacije zelo velik in pomeni
grožnjo lastnikom gozdov v ekonomskem in tudi v ekološkem smislu. Zato na ZGS usmerjamo vse sile v zajezitev gradacije. Seveda je veliko odvisno tudi od lastnikov
gozdov, da v največji možni meri sodelujejo pri odkrivanju morebitnih novih žarišč in izvedejo hitro ter dosledno sanacijo.
V zvezi z gozdovi so se letos vrstili številni dogodki. V
marcu smo obeleževali mednarodni dan gozdov, tema je
bila »Gozdovi in energija«. Energetski doprinos gozdov je
v blaženju podnebnih sprememb zagotovo pomembnejši
kot vir lesa za kurjavo. Gozd je ponor ogljika, gozdovi uravnavajo lokalno in regionalno (ter svetovno) klimo, zmanjšujejo moč vetra, preprečujejo erozijo, čistijo zrak in ga
bogatijo s kisikom.
Tradicionalni Teden gozdov smo v našem območju obeležili prav v Nazarjah, v domu kulture. Razglasili smo najskrbnejše lastnike gozdov in najprizadevnejšo gozdarko ter drevo
leta in pripravili razstavo »V gozdu sem gost«. razstavili smo
dela z istoimenskega natečaja za osnovnošolce iz celotnega
območja, ki so ustvarjali na omenjeno tematiko. Posebej bi
omenili številne in vsebinsko ter oblikovno raznolike izdelke
učencev nazarske osnovne šole.
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Z nazarsko osnovno šolo sodelujemo zelo dobro, izvajamo
naravoslovne dneve in predstavitve, šola organizira za učence ogled vsakoletnega kviza »Kaj vem o gozdu in lesu«, aprila
smo ob Svetovnem dnevu Zemlje skupaj z županom ob mokrišču pri pokopališču posadili sadiko čremse. Ta drevesna vrsta je bila izbrana za letošnje drevo leta.
Marijan Denša
Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov
ZGS, OE Nazarje

Gozdna križanka z razstave (Foto: Marijan Denša)

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

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODE V LETU 2016
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 2016 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja JP Komunala d.o.o. Mozirje v okviru notranjega nadzora odvzetih 49 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg rednih preiskav
smo na vseh vodovodih izvršili preglede na trihalometane in clostridium perfringens-e. Zahteve pravilnika o pitni vodi, so
izpolnjevali vsi vzorci.
V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 29 vzorcev za preiskave na
mikrobiološke parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve pravilnika o pitni vodi, so izpolnjevali vsi vzorci.
Vzorčenje v občini Nazarje:
Št. pregl.
enterokoki

Neskladni

Št. pregl.
escherichia coli

Neskladni

Državni
monitoring

Neskladni

Volog

2

0

2

0

2

0

Brdo

5

0

5

0

2

0

Šmartno ob Dreti

5

0

5

0

2

0

Mesto pregleda

Vzorčenje v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji – vodovod Letošč:
Št. pregl.
enterokoki

Neskladni

Št. pregl.
escherichia coli

Neskladni

Državni
monitoring

Neskladni

Mozirje
Nazarje
Rečica

16

0

16

0

9

0

Gneč-Slatina

5

0

5

0

2

0

Mesto pregleda

Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v letu 2016 primerne 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 upravljavcu.
Direktor Andrej Ermenc

Komunala - kanalizacija

Kaj ne spada v kanalizacijo?
K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav (tudi hišnih - malih komunalnih čistilnih naprav in
greznic) pa lahko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko
nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.
Ne sodi v kanalizacijo!
V odtok in kanalizacijski sistem ne sodijo:
Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko raz-

18

Vrbovške novice

gradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne
razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.
Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov.
Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih.
Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila,
drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe.
Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali

ZAVODI IN ORGANIZACIJE, OGLASI

obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo
gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce,
ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.
Različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z
vrtov ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.
V kanalizacijo ne sodi tudi: sveže ali pregnito blato iz greznic, gnojevka, hlevski gnoj, tekoči odpadki iz mlekarn, klavnic, vinskih kleti, silažne vode.

Vrbovške novice
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PUP-Saubermacher svetuje
1. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
• Rumena vrečka/zabojnik: plastična, kovinska embalaža in
tetrapaki (iztočeno in stisnjeno),
• zelen zabojnik z odprtino: steklena embalaža (iztočeno),
• rdeč zabojnik: papir in kartonska embalaža (stisnjena),
• rjav zabojnik: biorazgradljive odpadke (ostanki hrane brez kosti in mesa),
• črn oziroma zelen zabojnik: mešani komunalni odpadki kot je onesnažena embalaža, onesnaženi plastični lončki in krožniki, papirnate servietke, pometki, cigaretki ogorki,
meso, kosti, stiropor.
Več v brošuri Pravilno ravnanje z odpadki na straneh 13,14
in 17.
2. DELITEV EMBALAŽNIH VREČK
Občani v individualni gradnji, ki vrečk niso prevzeli, jih lahko prevzamejo v Občini Nazarje.
3. ZBIRNI CENTER PODHOM
Delovni čas zbirnega centra Podhom je vsak torek in četrtek
od 8. do 15.30. ure in prvo soboto v mesecu od 8. do 12. ure.
Vstop v zbirni center je s položnico PUP-Saubermacher. Občani lahko brezplačno oddajo komunalne odpadke, oddajo
gradbenih odpadkov je potrebno plačati po ceniku podjetja.
V nadaljevanju sledi tehtanje polnega vozila, oddaja odpadkov v kesone in tehtanje praznega vozila. V primeru oddaje
gradbenih odpadkov sledi še podpis tehtalnega lista.
4. ZBIRALNIK TEKSTILKO
V Nazarju smo v letu 2015 postavili rdeč zabojnik tekstilko,
na parkirišče ob kulturnem domu, v katerega lahko občanke in občani oddajo moška, ženska in otroška oblačila, rjuhe, odeje, brisače, prte, posteljnino, spodnje perilo, torbice, kape, šale, rokavice, pokrivala, pasove in čevlje v parih.
5. ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN
ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO)
V letu 2016 smo postavili sivo-zelene zbiralnike za OEEO na
naslednje lokacije :
- ob gradu Vrbovec
- Lačja vas - pri zbiralnici PGD Gorica
- Šmartno ob Dreti - pri zbiralnici GD Šmartno ob Dreti.

6. KOSOVNI ODPADKI
Odvoz kosovnih odpadkov na naročilnico poteka do 15. 11.
2017 (zadnje naročilo do 10. 11. 2017). Izpolnjeno naročilnico lahko občani individualnih hiš pošljejo 14 dni pred želenim odvozom na e naslov podjetje podjetje@pup-saubermacher.si ali po pošti na PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška
cesta 46, 3320 Velenje.
Za blokovno gradnjo naročilnico izpolni upravljavec bloka.
Naročilnica je objavljena na http://www.pup-saubermacher.si/s/obrazci.
7. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v občini Nazarje,
7. 9. 2017 in sicer na naslednjih lokacijah:
- Šmartno ob dreti pri zadružnem domu od 9. do 12. ure,
- pri GD Nazerje od 13. do 16. ure.
Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih je prepovedano odlagati skupaj z drugimi odpadki. Nevarne snovi naj
vedno ostanejo v original embalaži. Nevarni odpadki so: čistila, zdravila, kozmetika, živosrebrni termometri, varčne sijalke, fluorescentne cevi, akumulatorji, umetna gnojila, odpadna električna in elektronska oprema, topila, lepila …
Več o nevarnih odpadki najdete v brošuri Pravilno ravnanje
z odpadki na strani 7-9.
8. SMS OBVEŠČANJE
V podjetju PUP- Saubermacher želimo našim uporabnikom
ponuditi kar najbolj prijazne storitve, zato vam nudimo možnost prijave na brezplačno SMS obveščanje o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov. Na ta način bodo skrbi o
tem, kdaj na odjemno mesto postaviti zabojnik in/ali vrečo
povsem odveč, saj boste popoldan, dan pred samimi odvozom, o tem enostavno obveščeni preko kratkega SMS sporočila. Storitev je za uporabnike brezplačna in se od nje kadar
koli lahko tudi odjavite.

Občanke in občani lahko v zabojnik oddajo:
- sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, fene, brivske aparate;
- tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne telefone;
- manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene instrumente;

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

- električno orodje ter
- igrače, opremo za prosti čas in šport,
- odpadne baterije.
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Muzej Vrbovec in turistična dejavnost

Kar želiš ponuditi gostu, moraš poznati
Muzej Vrbovec poleg osnovne dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva opravlja tudi vlogo turistično informacijskega centra. Zaradi delovnega časa muzeja, ki poleti obratuje od torka do nedelje med 9. in 17. uro,
so domačim in tujim turistom skozi ves dan na voljo številne informacije in gradiva z območja celotne Zgornje Savinjske doline. Da smo seznanjeno z novostmi in trendi, neprestano dopolnjujemo znanja na področju turizma. Če želiš ponujati, moraš poznati. To je načelo, ki se ga je potrebno držati, zato se velikokrat tudi sami odpravimo na pot po naši
Zgornji Savinjski dolini.

paket strniti v dobro označeno tematsko pot z obrazložitvami.
Vedno smo pripravljeni na sodelovanje tudi z drugimi turističnimi ponudniki v dolini. Tako je že pred dvema letoma
v sodelovanju z Mozirskim gajem in Goltmi nastala ponudba enodnevnega izleta Gremo v Savinjsko. Vključuje voden
ogled Mozirskega gaja in Muzeja Vrbovec, nato pa vzpon z
nihalko na Golte, kjer po ogledu alpskega vrta zaključijo z
dobrim kosilom v hotelu. Ponudba se je v lanskem letu distribuirala na naslove vseh društev upokojencev v obliki razglednice in je bila dobro sprejeta.
Zavedamo se, da sta prijaznost in srčnost ključnega pomena pri komunikaciji z gosti, zato pri pripravi izletov v Zgornjo Savinjsko dolino vedno pomagamo organizatorjem z najrazličnejšimi informacijami. V spomladanskem in jesenskem času namenimo veliko ur posameznikom iz raznih društev
po vsej Sloveniji za pomoč pri organizaciji njihovih izletov. Dober glas seže v deveto vas, zato se skozi vsa leta delovanja
muzeja veliko gostov vrača ter s seboj pripelje druge skupine ljudi.
Že drugo leto zapored smo tudi eden
ključnih organizatorjev Srednjeveške
gostije. Z obiskom in odzivi tako domačih kot tujih gostov smo zadovoljni.
Praznik je bil lepo sprejet, zato si bomo
tudi v prihodnje prizadevali ustvarjati
čimbolj zanimiv in pester dan na gradu Vrbovec.
Za promocijo, ne samo muzeja temveč
vseh nazarskih zanimivosti, skrbimo
Muzej je soorganizator Srednjeveškega dne. (Fotodokumentacija muzeja)
s pošiljanjem promocijskega gradiva na
Zavedamo se, da je za razvoj turizma zelo pomembno naslovnike, preko tiskanih medijev, socialnih omrežij in mumedsebojno povezovanje. Dober odnos z lokalnimi ponu- zejske spletne strani, ki bo v kratkem dobila novo podobo.
dniki nam omogoča, da zainteresiranim skupinam ponu- Da bo obisk še večji, naj vam zaupamo, da je tudi ob najbolj
dimo v Nazarjah še mnogo več kot le voden ogled muze- vročih poletnih dneh v muzeju prijetnih 21 °C.
ja in sprehod po gradu Vrbovec. Že številne skupine smo
Jasmina Jurčič
zjutraj najprej sprejeli pri Bohačevem toplarju, kjer naše
kmečke ženske zelo dobro poskrbijo za obiskovalce z degustacijo ali malico domačih kmečkih dobrot. Temu sledi
voden ogled Bohačevega toplarja. Nato se velikokrat kar
Telefon: 03 839 16 00,
Faks: 03 839 16 15
peš odpravimo po Nazarjah do frančiškanskega samostaE-pošta: obcina@nazarje.si
na, kjer nas patri vedno dobro sprejmejo in lepo predstavijo cerkev in knjižnico. Sledi obisk sester klaris, ki vedno
navdušijo s svojo pozitivno energijo in razlago zakaj so se
odločile za tako strog red.
Po spustu nazaj v dolino sledi še voden ogled gradu Vrbovec
in muzeja gozdarstva in lesarstva. Nekatere skupine se odloponedeljek
8.00 - 15.00
čijo tudi za obisk Jakijeve hiše - Galerije Nazarje. Obiskovaltorek			
8.00 - 15.00
ce vedno pospremimo od ene zanimivosti do druge, vmes pa
nanizamo še veliko zanimivih zgodb in podrobnosti, ki izhajasreda		
8.00 - 17.00
jo iz zgodovine našega kraja. Da bi večina od naštetega bila
petek		
8.00 - 13.00
na voljo tudi posameznikom, si prizadevamo v prihodnosti ta

Uradne ure občinske
uprave Nazarje
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Osnovna šola Nazarje na kratko
o svojem letu
Če se OŠ Nazarje predstavi na kratko, reče, da zelo rada
ustvarja na področju kulture in je aktivna športnica, ki rada
sodeluje z drugimi v kraju in izven njega. I-zborček se je na
Gorenjskem na Zborovski šoli predstavil 180 zborovodjem iz
vse Slovenije, mladi literati so na različnih prireditvah in natečajih predstavili svoje pesmi, pravljice in eseje ter prejeli
številne pohvale ter posebna priznanja. Obisk Andreja Rozmana Roze je nagovarjal otroke, da naj zajadrajo v domišljijski svet knjig, prav tako delavnica Tiho, tukaj beremo, ogled
filma v celjskem kinu pa je bil nagrada za vse bralce, ki so na
predmetni stopnji dokončali bralno značko.
Na športnem področju so se nadaljevali odlični nogometni
nastopi, saj so igralke postale medobčinske prvakinje, fantje
so pristali na drugem mestu, rokometašice pa so zasedle tretje mesto na področnem tekmovanju. Da se uspešno razvijajo tudi druga področja, se je pokazalo med preizkusom plavalnih sposobnosti v Velenju, na športnem dnevu na velenjskem drsališču, med planinskim pohodom na Veliko planino,
na plezalni steni v športni dvorani, v plesnih korakih projekta Šola pleše, v večini šolskih spričeval.
Tudi informacije o zdravi prehrani se gnetejo v novi šolski
kuhinji, tako smo se s sadjarji in čebelarji družili ob Tradi-

cionalnem slovenskem zajtrku ter prepevali Slakovega Čebelarja. Ker so stari projektorji v kinu Nazarje odslužili svoje, smo si jih pred odvozom ogledali in temu posvetili tehniški dan, na katerem smo izvedeli marsikatero zanimivost
o filmu; o prehodu od nemega do zvočnega filma, kaj je celuloidni trak, kakšna je zgodovina slovenskega filma, kako
narediti animacijo.
Z veseljem smo se odzvali povabilu VDC Vrba, kjer so nam
ob dnevu odprtih vrat varovanci in zaposleni predstavili
delo in življenje v svojem centru. Za smeh v otroških očeh
je bilo poskrbljeno na vsakoletnem dobrodelnem koncertu, še posebej smo bili veseli obiska predsednika RS Boruta Pahorja, ki nam je izročil posebno spominsko darilo.
Zaključki pa so vedno najlepši; kopanje gledališčnikov v ptujskih Termah, poležavanje pevcev na koprski plaži, potovanje
šestošolcev v Krapino, sedmo- in osmošolcev na avstrijsko
Koroško, devetošolcev pa po svoje – odlično slovo, dragi devetošolci! Naša šola je preživela bogato in pestro leto. Odgovorni ostajamo še naprej, samostojnost pa je trajnica, ki jo je
treba ves čas negovati.
Vesna Lešnik,
ravnateljica

Energetska pisarna

Brezplačno energetsko svetovanje v Zgornji
Savinjski dolini
Število stanovanjskih stavb predvsem eno-in dvostanovanjskih, se je v drugi polovici prejšnjega stoletja zelo povečalo.
Precejšen delež teh stavb je grajenih v samogradnji oz. v lastni režiji z materiali, kateri so bili takrat na razpolago. Izbira
materialov je bila sorazmerno skromna, prav gotovo pa so
ti materiali bili slabši od današnjih. Posledično so te zgradbe
z energetskega vidika precej potratne in potrebne temeljite
prenove. Res je, da je precejšen delež stavb že prenovljen,
še vedno pa ostajajo stavbe, katerih energetska slika je precej slabša od današnjih standardov.
Pri načrtovanju ali sanaciji stanovanjskih stavb je občanom
na voljo brezplačno energetsko svetovanje. Izvajajo ga strokovno usposobljeni energetski svetovalci mreže ENSVET, ki deluje na državni ravni oziroma v sklopu EKO sklada Republike
Slovenije. Pooblaščeni energetski svetovalci vam pri prenovi, kakor tudi pri novogradnji stanovanjske stavbe lahko pomagajo z nasveti, ki zajemajo:
- Toplotno izolacijo ovoja stavbe (zunanji zid, stavbno pohištvo, podstreha, kritina)
- Ogrevalni sistem (vrsta ogrevalne naprave in energenta,
vrste ogreval, režim ogrevanja)

- Pripravo sanitarne tople vode (uporaba toplotnih črpalk
in solarne energije)
- Prezračevalne naprave
- Gradbene posege v konstrukcijo stavbe
- Uporaba obnovljivih virov energije (UVE)
Poleg strokovnih nasvetov vam energetski svetovalec mreže
ENSVET posreduje tudi informacije o aktualnih razpisih in pomoč pri izpolnjevanju vlog za pridobitev nepovratnih sredstev
in kreditov, katerih nosilec je EKO sklad Republike Slovenije.
Občanom Občine Nazarje kakor tudi vsem prebivalcem celotne Zgornje Savinjske doline je na voljo brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje izvaja energetski svetovalec
mreže ENSVET v novo odprti svetovalni pisarni, katera deluje pod okriljem EKO sklada in sicer vsak četrtek od 17. do 18.
ure v prostorih doma kulture Svetovanje je za občane brezplačno, izvajalo pa se bo od otvoritve dalje, katera bo v okviru praznovanja praznika Občine Nazarje
Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti v tajništvu
občine Nazarje na telefonsko številko 03 839 16 00.
Energetski svetovalec
Franc Šporn
Vrbovške novice
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Občina Nazarje

Nova polnilna postaja za brezplačno polnjenje
električnih vozil na parkirišču pri gradu Vrbovec
Občina Nazarje se je decembra 2016 prijavila na javni razpis Eko sklada, za sofinanciranje nakupa polnilne postaje za
polnjenje dveh električnih vozil hkrati. Vloga je bila popolna
in odobrena, Eko sklad je z občino sklenil pogodbo za sofinanciranje nakupa postaje v vrednosti 2.750 evrov. Celoten
projekt, vključno s plačilom pristojbine za električno omrežje, je stal okoli 10.000 evrov. Postajo je dostavilo podjetje E-prihodnost iz Frama, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije, raziskovanjem in drugimi storitvami. Kot koordinator aktivnosti se je v postopek nakupa, montaže in predaje v uporabo
vključila Agencija KSSENA, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, ki je občinski energetski manager.
Polnilnica je bila predana v uporabo konec julija 2017, na
dveh rezerviranih parkirnih mestih na parkirišču med Vrbovcem in domom kulture bodo lahko do nadaljnjega brezplačno polnili električna vozila vsi lastniki le teh.
Samo Begič, direktor občinske uprave

Polnilna postaja na parkirišču pri Vrbovcu je pripravljena za
polnjenje dveh avtomobilov hkrati.
(Fotodokumentacija Občina Nazarje)

Center za samostojno učenje Nazarje (CSU)

Številne možnosti pridobivanja različnih znanj
Center za samostojno učenje Nazarje je uspešno zaključil
že dvanajsto leto delovanja. V Jakijevi hiši imamo na razpolago učna mesta, kjer lahko občani brezplačno pridobivajo
nova ali dopolnjujejo obstoječa znanja iz različnih področij.
Center za samostojno učenje Nazarje, ki je edina izobraževalna ustanova za odrasle na področju Zgornje Savinjske doline, je od začetka septembra 2016 do konca julija 2017 obiskalo 151 udeležencev, opravljenih pa je bilo 2.136 ur samostojnega učenja.
V tem obdobju smo izvedli računalniške tečaje in različne
delavnice za občane Nazarij in širše ter tečaje tujih jezikov v
Gornjem Gradu.
Veseli nas, da je bila v januarju Ljudska univerza Velenje
uspešna na razpisu in smo lahko ustanovili Večgeneracijski
center Planet generacij, ki svoje aktivnosti izvaja tudi v Nazarjah. Ponudba različnih aktivnosti bo potekala do konca
razpisa, leta 2020. V letu 2017 smo pri evropskem projektu Maple, ki poteka v sklopu Erasmus+ vključili tudi osnovne
šole na področju Zgornje Savinjske doline, kjer smo učence
od 4. razreda dalje testirali v znanju računalništva. Ta testiranja bomo ponavljali še dve leti, da bomo spremljali napredek znanja računalništva učencev.
V Centru za samostojno učenje Nazarje nudimo učno pomoč občanom občin Zgornje Savinjske doline, ki obiskujejo
program osnovne šole za odrasle, kot tudi ostalim, ki morda
potrebujejo pomoč pri izboljšanju računalniškega znanja ali
učenju kakšnega tujega jezika. Prav tako uspešno sodelujemo z Osnovno šolo Nazarje in njihovim učencem ponujamo
prav tako učno pomoč pri različnih predmetih.
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Prednost Centra za samostojno učenje Nazarje je, da odraslim prebivalcem Zgornje Savinjske doline nudimo 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.
Ob občinskem prazniku za vas pripravljamo brezplačne delavnice in vas vabimo, da se jih udeležite v CSU Nazarje:
• Jaz, ekolog (v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja),
5. 9. 2017 ob 17. uri
• Preproga iz recikliranega blaga (z uporabo starih majic,
rjuh se stke nova preproga), 11. 9. 2017 ob 17. uri
• Origami (tehnika zlaganja papirja), 14. 9. 2017 ob 17. uri
Vabljeni v šolskem letu 2017/18.
Pripravila: Vesna Elsner

(Foto: Edita Tamše)
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Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje

Pestra dejavnost društva na številnih področjih
Člani Savinjskega gozdarskega društva delujemo s številnimi aktivnostmi na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V članku podajamo poročilo o delu v drugi polovici lanskega in prvi polovici letošnjega leta.
V avgustu l. 2016 smo v Lučah v okviru 47. Lučkega dneva ponovno uspešno sodelovali z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) pri organizaciji izbirnega sekaškega tekmovanja
za lastnike gozdov ter septembra na 18. državnem tekmovanju v Gornji Radgoni. Oktobra je bila izvedena domača strokovna ekskurzija na Vipavsko, kjer smo si med drugim ogledali tudi posledice obsežnega napada podlubnikov. Decembra smo obiskali vrtec Ljubno in jim podarili novoletno jelko
za okrasitev ter en izvod Priročnika za učenje in igro v gozdu. En izvod smo za izposojo podarili tudi Knjižnici Mozirje.
Z vsebinami povezanimi s cilji društva smo sodelovali tudi
izven delovanja društva. V Okonini smo decembra podali pobudo za izdelovanje lesenih jelenčkov za novoletno praznično
okrasitev kraja, ki ji je sledila tudi okrasitev pred stavbo občine Ljubno, osnovno šolo in vrtcem ter tudi širše po dolini.
V februarju smo v sodelovanju z ZGS in Knjižnico Mozirje organizirali predavanje z naslovom V gozd po modrost - zgodba gozdne pedagogike v Sloveniji. Predavanje je bilo odlično obiskano, saj se ga je udeležilo okrog 70 obiskovalcev.
Razveseljivo je, da je bila večina udeležencev predstavnikov
vzgojnoizobraževalnih institucij iz naše doline. Namen pre-

dov konec maja uspešno izvedli v Blatah pri Rečici ob Savinji.
V Nazarjah smo se udeležili javnega posveta z naslovom Sobivanje ljudi in divjadi v Kamniško Savinjskem lovsko upravljavskem območju. V marcu smo z obrezovanjem sadnega
drevoreda starih sort jablan, ki smo jih pred šestimi leti posadili v Radmirju ob cesti, ki vodi do farne cerkve, poskrbeli
za nego dreves. Namen drevoreda je, da bi polepšal okolico
ceste, ki številne turiste vodi do radmirske zakladnice, hkrati
pa dajal senco za oddih in sadeže krajanom in obiskovalcem
Radmirja. Poskrbeli smo tudi za obrezovanje jerebik ob športnem igrišču v Radmirju. Konec marca smo v Solčavi podpisali pismo o nameri sodelovanja pri novo vzpostavljenem konzorciju za promocijo gorskega lesa.
Udeleževali smo se občnih zborov sorodnih društev kot so
PD Ljubno ob Savinji, Sadjarsko društvo Franca Praprotnika
Mozirje, Naravovarstvena zveza Smrekovec in Turistično društvo Naš kraj Ljubno ob Savinji, kjer smo podali predlog o letošnji decembrski novoletni okrasitvi vseh krajev in zaselkov občine Ljubno z izdelavo lesenih skulptur živali. Predlog o izvedbi delavnic skupne izdelave je bil sprejet zelo pozitivno, zato
smo projekt prijavili na razpis Občine Ljubno in bili uspešni.
Velikonočne praznike smo si aprila v Okonini polepšali s skupno delavnico izdelave lesenih velikonočnih zajčkov, ki so krasili naše domove in tudi šolo na Ljubnem.
V aprilu smo z obiskom pred sedmimi leti posajene lipe na
otroškem igrišču na Forštu na Ljubnem
ob Savinji uspešno obeležili mednarodni
dan Zemlje - 22. april.
Lipo smo obiskali z otroki 5. in 6. razreda Osnovne šole Ljubno ob Savinji, ki so
pred sedmimi leti v času vrtca, posadili
drevo, ter primerjali njeno rast in razvoj
z njihovim osebnim razvojem. Z iskanjem
vzporednic med naravo in človekom smo
se z metodami gozdne pedagogike učili v
naravi od narave, razmišljali o preteklosti
in prihodnosti ter poskušali utrditi odgovoren odnos do narave.
Vsak od otrok je tako predstavil tri svoje najpomembnejše uspehe v času od sadnje drevesa do danes ter si postavil tri
pomembne osebne cilje za naprej in pot
Mladi so obiskali lipo, ki so jo posadili pred sedmimi leti. (Foto: Lojze Gluk)
za njihovo dosego. Med res raznovrstnidavanja je bil spodbuditi več preživljanja časa otrok in od- mi odgovori so otroci pokazali zelo odgovorno razmišljanje,
raslih v naravi, v gozdu, aktivnejše sodelovanje med vzgoj- saj so kot uspehe navajali prijateljstvo, družino, domače žino-izobraževalnimi in naravoslovnimi institucijami z name- vali, učne uspehe, uspehe pri hobijih itd., za cilje pa so si ponom okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja ter spodbudi- leg že omenjenih uspehov med drugim zadali pravilno izbiti osnovne šole in vrtce v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini ro poklica, uspešno dokončanje izobraževanja, dobre službe
k aktivnejši vključitvi v Mrežo gozdnih šol in vrtcev. Pri iz- in uspehe na športnih in ostalih interesnih področjih, ki jih
vedbi predavanja je sodelovalo več institucij, Gozdarski in- obiskujejo izven šole.
štitut, ZGS, Savinjsko gozdarsko društvo, Inštitut za gozdno
Občini Ljubno smo v aprilu priskrbeli nekaj sadik jerebik, ki
pedagogiko, Mreža gozdnih vrtcev in šol ter vrtec Mozirje. so bile posajene ob poti iz Foršta proti cerkvi na Rosuljah. Na
Na predavanju smo se dogovorili tudi za praktični prikaz do- 5. dnevih gorskega lesa v Solčavi smo aktivno sodelovali z voživljanja narave in učenja v naravi, ki smo ga ob Tednu goz- denjem do Solčavske tise.
Vrbovške novice
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Konec maja je bil na občnem zboru Zveze gozdarskih društev Slovenije na pobudo zveze za predsednika soglasno izvoljen Lojze Gluk. Program dela navezuje na utrditev namena in prepoznavnosti zveze, boljše sodelovanje med društvi
in zvezo ter z drugimi deležniki na področju gozdarstva, razvoja podeželja, lesarstva, varstva narave, turizma, znanstvenimi in pedagoškimi institucijami ter lokalnimi skupnostmi.
Med izzive je uvrstil tudi opozarjanje na aktualne probleme
na področju gozdarstva, ohranjanja narave in varstva okolja
ter povečanje popularizacije in prepoznavnosti slovenskih
gozdov, gozdarstva, lesa in uporabe lesa. Potrebno je tudi
vzpostaviti ažurne načine obveščanja in komunikacije z zainteresirano javnostjo in stroko.
V začetku junija smo z doživljajskim vodenjem skupin otrok
in predstavitvijo društva sodelovali na prvem Dnevu za Savinjo, ki je v organizaciji Občine Rečica ob Savinji in Zavoda za
varstvo narave v sodelovanju s številnimi organizacijami potekal v Šentjanžu v poplavnem gozdu ob Savinji.
V sodelovanju z občino Ljubno, Naravovarstveno zvezo
Smrekovec in ZGS smo poskrbeli za tisk novih opozorilnih
tabel, ki bodo postavljene na več lokacijah na smrekovškem
področju.
Konec junija smo sodelovali na 8. Dnevu Menine – srečanju prijateljev Menine in ljubiteljev narave, s postersko predstavitvijo aktivnosti delovanja društva in Zavoda za gozdove.
Na 6. Noči Menine smo sodelovali z doživljajskim vodenjem
otrok v okolici doma po načelih gozdne pedagogike. Namen
prireditve je bil preživeti prijeten dan na Menini, v naravi, javnost opozoriti na večstranski pomen Menine ter doseči čim
bolj usklajeno rabo in sodelovanje med različnimi uporabniki in obiskovalci Menine. Z letošnjo prireditvijo smo obeležili tudi 26. obletnico slovenske državnosti, 21. obletnico protestov proti radarjem na Menini in 11. obletnico prvega Dneva Menine.
Na poziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo aktivno sodelovali tudi pri pripravi predlogov projektov za obdobje
2014 – 2020 v delovni skupini za predelavo lesa in turizem.
Nadaljevali smo z aktivnostmi za izboljšanje poplavne varnosti Zgornjesavinjske doline v okviru civilne iniciative. Žal so
pristojne službe še vedno v fazi zbiranja podatkov in izdelave
načrtov poplavne varnosti, kar je razlog, da še nismo organizirali načrtovanega javnega posveta, na katerem bi nam pristojni predstavili konkretne ukrepe na porečju Savinje z načrtovanim finančnim in časovnim planom. Pojavlja se tudi neodzivnost oz. slaba komunikacija.

Kot eno izmed društev, ki smo včlanjena v Naravovarstveno
zvezo Smrekovec aktivno sodelujemo pri delovanju zveze. V
zvezo je z zgornjesavinjske strani aktivno vključeno tudi Planinsko društvo Ljubno ob Savinji. Aktivnosti so v zadnjem letu
osredotočene na področje ozaveščanja o pomenu Smrekovca in nadaljevanje akcije »Ohranimo Smrekovec« pri čemer
je ciljna javnost osnovnošolska mladina. Tako je v tem času
področje Smrekovca obiskalo že več skupin otrok.
V juniju je zveza s finančno podporo občin Ljubno, Črna na
Koroškem, Šoštanj in Mestne občine Velenje izdala brošuro
z naravovarstveno vsebino Ohranimo Smrekovec, ki bo razdeljena gospodinjstvom v omenjenih občinah. V zvezi aktivno deluje Lojze Gluk kot podpredsednik in namestnik predsednika, Damjan Jevšnik pa v nadzornem odboru.
Ker aktivno skrbimo za strokovno izobraževanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi strokami, smo se redno udeleževali tudi različnih predavanj, konferenc in javnih posvetov.
Skrbimo tudi za aktualno in dobro obveščenost javnosti, lastnikov gozdov, društev lastnikov gozdov v našem območju
in gozdarjev.
V okviru 57. Flosarskega bala smo v sodelovanju z revirno
pisarno Ljubno Zavoda za gozdove in društvi občine Ljubno
konec julija organizirali že 7. Pohod prijateljstva, ki je potekal
od Radmirja do Ljubnega na trasi: Kulturni dom v Radmirju Rajter - Trbovšek - Vrtnik - Lipovt - Ribiški dom Ljubno. Tudi
letošnji pohod je bil dobro obiskan, od najmlajših do najbolj
izkušenih, vzdušje na pohodu je bilo odlično. Namen pohoda
je bilo medgeneracijsko druženje in povezovanje krajanov zaselkov in naselij Občine Ljubno, promocija sprehoda po gozdu in uporabe sprehajalnih poti.
Sodelovali bomo tudi pri izdelavi skorjevke in prikazu spravila lesa po riži v Vrbju.
Gozd je vsestransko in izredno pomembno prisoten v vsakdanjem življenju slehernega državljana Slovenije in tudi na
ravni celega planeta (podnebje, zrak, voda, zdravje, varnost,
naravna dediščina, biotska pestrost, lesna proizvodnja, lov,
nabiralništvo, estetska vloga, rekreacija, turizem, vzgojna in
raziskovalna vloga itd.), ustrezno ravnanje z njim pa je odvisno od vseh nas.
Vabimo vas, da se udeležujete aktivnosti, ki jih organiziramo in predlagamo, da se čim večkrat podate na sprehod v
naravo, po okoliških gozdovih in učnih poteh.
Iskrene čestitke ob praznovanju občinskega praznika.
Lojze Gluk,
predsednik društva

Vrbovške novice,
letnik 6, številka 1, september 2017.
Izdajatelj: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Odgovorna urednica: Marija Lebar.
Uredniški odbor: Samo Begič, Helena Šosterič.
Računalniški prelom: Uroš Kotnik.
Naslov uredništva: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, telefon: 03/839-16-00, elektronska pošta: obcina@nazarje.si.
Tisk: Grafika Gracer, Lava 7b, Celje.
Naklada: 1.000 izvodov.
Slika na naslovnici: Novo krožišče v Nazarjah (Foto: Igor Solar)
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 9,5%.
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Društvo upokojencev Nazarje

Živimo drug za drugega
Le kaj delamo v letu 2017? Kolikor je možno, izvajamo aktivnosti, ki so dosegljive vsem članom in od nas samih je odvisno, česa in koliko se udeležujemo. Nič ni v škodi, če ponovimo, čeprav so naši člani dobili kratek program za celo leto
2017. Vsako sredo je krajši pohod za tiste, ki ne morejo na
pohode, ki se odvijajo vsak prvi torek v mesecu in so malce
zahtevnejši. Vsak petek imamo kegljanje na Lazah. Pridružite
se, saj smo pripravljeni sprejeti vsakega, ki se rad druži z nami.
To pa zdaleč ni vse, saj imamo sestanek prostovoljcev vsak
zadnji ponedeljek v mesecu, kjer se opravi razgovor o tem,
kdo izmed naših obiskovancev je potreben pomoči, na katerem področju ima probleme, kako pomagati tako fizično
kot s pogovorom. Vsi naši prostovoljci so si z delom »prislužili« evropsko nagrado Državljan Evrope, ki jo je prejela Zveza društev upokojencev Slovenije, pod okriljem katere poteka delovanje prostovoljstva v več kot 300 društvih upokojencev po vsej Sloveniji in je vključenih več kot 3.600 prostovoljk
in prostovoljcev. V Sloveniji smo dobili to prestižno nagrado
samo mi in upamo, da nam bo država na osnovi le-tega bolj
prisluhnila in seveda nekateri župani, ki fenomena prostovoljstva ne poznajo dovolj dobro.
Obiskali smo vse naše člane, ki so starejši od 80 let in jim stisnili v roke skromno darilce. Še posebej obiščemo naše 90-letnike, si zanje vzamemo čas in veseli smo, da so vsi še tako
na tekočem z dogodki in se tako čudovito spominjajo preteklosti. Na upravnem odboru smo sprejeli odločitev, da naši
ljudje, ki prestopijo 90 let, ne plačujejo več članarine. Ravno tako obiščemo člane v domovih počitka, saj jim pomenimo stik z domačim krajem in obujamo spomine o njihovem
službovanju, posameznih dogodkih …
Na našem zboru smo z veseljem razmišljali o našem slovesu
od leta 2016 in skupno ugotavljali, da bomo to vsekakor ponovili v pričakovanju leta 2018. Bili smo na letovanju v upokojenskem hotelu Delfin v Izoli, imeli smo čudovito strokovno
ekskurzijo na morje z ladjico in nepozaben »fišpiknik«, ogled
Izole. Na koncu smo sodelovali na otvoritvi krožišča in cestišča v Nazarjah, kamor nas je po prihodu pred Bohača povabil
naš župan, Matej Pečovnik. Hvala! Tako je bila naša strokovna ekskurzija še lepša. Sodelovali smo pri praznovanju praznika Krajevne skupnosti Kokarje, saj na nas nikoli ne pozabi
predsednica Andreja Zupan.
Naše ročnodelke ponovno presenečajo, Jožica Blatnik je
pripravila razstavo kar doma v času svojega osebnega praznika, udeležujejo se razstav in izobraževanj, tako da so vedno
in povsod na tekočem z raznimi novostmi. Naše sodelovanje
pri branju v knjižnici Nazarje vsak zadnji ponedeljek je aktualno in kdorkoli se pridruži mu ni nikoli žal in ostane zvesti bralec in poslušalec.
V začetku avgusta smo se udeležili pokrajinskega srečanja
upokojencev na Ljubnem, piknik društva pa bo v septembru na Lazah. Nato nas čaka letovanje v Izoli. Ravno tako se
bomo v Ljubljani udeležili Festivala za tretje življenjsko obdobje. Dogajanje bo pestro in vsak med nami lahko najde in
si zapolni najlepši čas našega življenja. Pa še to: v dogovo-

ru z županom se bomo selili v svoje prostore, ki bodo samo
naši, čeprav hvala veteranom, da so nas prenašali. Verjetno
nam bo uspelo vse urediti do občinskega praznika in moram
reči, da sta naša člana Miran in Marija pri ureditvi prostora
neuničljiva.
Seveda pa moram na kratko poudariti naše delo v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS), kjer sem podpredsednica
in je delo še toliko bolj zahtevno in sicer poteka prava bitka
za gmotni položaj upokojencev, za njihovo aktivno staranje,
za dostopno in urejeno zdravstvo varstvo, za krepitev pomoči starejšim, za socialne pravice, za bivanjski standard, za krepitev prostovoljstva, za dolgotrajno oskrbo, za demografski
sklad… Kot vam je verjetno znano, smo dosegli dvig najnižjih pokojnin ( seveda morajo biti za to z zakonom izpolnjeni

Člani društva se udeležujejo planinskih pohodov različnih
težavnosti. Ta fotografija je nastala na vrhu Rifnika.
(Vir: spletna stran DU Nazarje)

pogoji) do katerih je upravičenih okoli 45.000 upokojencev
in bo za to namenjenih okoli 13 milijonov dodatnih sredstev.
Obljubljeno je redno usklajevanje pokojnin v letu 2018 in ravno tako bomo zahtevali , da se izračun pokojnin ustavi pri 6065% povprečne plače. Zahtevamo letni dodatek za vse, nekaj smo dosegli že letos. Trudimo se, da smo nepolitični, da
sodelujemo z vsemi strankami, saj moramo biti upokojenci
odgovornost vseh, ne glede na politično pripadnost. Razvitost
države se pozna po skrbi za ranljive skupine. In ne nazadnje:
dobili smo nagrado Državljan Evrope in moramo biti prepričani, da bomo postali spoštovanja vredni državljani Slovenije. In kdo je na potezi sedaj? Mi se bomo borili še naprej …
To je pravo mesto, da se od srca zahvalimo našim donatorjem, saj da smo lahko tako aktivni nam omogočajo tudi oni,
saj lahko organiziramo dogodke ceneje, kar ogromno pomeni tistim, ki imajo zelo nizke pokojnine. Naj še povabim, da si
vsi upokojenci ogledajo našo zares aktivno spletno stran, ki
jo vseskozi dopolnjujemo.
Vera Pečnik,
predsednica DU Nazarje
Vrbovške novice
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Čebelarska družina Kokarje v letu 2016-2017
Jesenske aktivnosti čebelarjev ČD Kokarje v letu 2016 so tekle v smeri ohranitve zdravja in vitalnosti čebeljih družin preko zime. Žal v tem nismo bili povsem uspešni, saj smo izgubili veliko čebeljih družin že v pozni jeseni. Do spomladi pa
smo ostali brez 25 odstotkov čebeljih družin.
Čebelarsko leto 2017 je bilo glede medenja povprečno. Pridelek lahko štejemo kot podpovprečen glede količine in nadpovprečen, kar se tiče kakovosti medu.
Društveno smo bili jeseni 2016 aktivni pri organizaciji Tradicionalnega slovenskega zajtrka v šolah in vrtcih v Nazarjah
in v Šmartnem ob Dreti. Podarili smo nekaj medu in zajtrkovali skupaj z našimi najmlajšimi.
Zima je čas za izobraževanja, katerih se čebelarji ČD Kokarje redno udeležujemo in jih tudi organiziramo. Ohranjanje
zdravih čebeljih družin in varnih čebeljih pridelkov zahteva
od nas nenehno izpopolnjevanje.
Maja smo se udeležili srečanja čebelarjev Slovenije v Laškem.
Krožkarji čebelarskega krožka na OŠ Nazarje in Šmartno ob
Dreti so pod vodstvom mentorice Branke Nareks ponovno
dokazali visok nivo znanja na tekmovanju mladih čebelarjev
Slovenije v Velenju.
Junija smo bili povabljeni v Bohačev kozolec v Nazarje, kjer
smo v okviru dneva odprtih vrat slovenskih čebelnjakov predstavili čebelje pridelke in našo dejavnost. Dan odprtih vrat slovenskih čebelnjakov je namenjen spoznavanju procesa pridelave in utrditvi zaupanju v varnost in kakovost slovenskih
čebeljih pridelkov. Je tudi promocija tradicionalnega sloven-

skega čebelarstva, ki je s slovenskim čebelnjakom, panjskimi
končnicami in našo čebelo, kranjsko sivko, edinstveno v svetu. Žal vse premalo ljudi izkoristi ponujeno priložnost, da se
podrobneje seznanijo z delom čebelarjev, življenjem čebel in
pristnimi rezultati njihovega truda.
Udeležili smo se tudi strokovnega srečanja čebelarjev ČZ
SAŠA v Lučah, kjer nas je uradna veterinarka seznanila z novostmi iz zdravstvenega varstva čebel.
V juliju smo za področje ČD Kokarje organizirali srečanje s
predstavnico veterine. Tu so se lahko čebelarji še dodatno
individualno posvetovali glede pravilne uporabe registriranih zdravil.
Nakup sladkorja za zimsko krmljenje čebeljih družin po končanih pašah in nabava ajde za sejanje v okolici naših čebelnjakov sta že večletni stalnici.
Prisotni smo bili tudi na obeležitvi 110. obletnice Čebelarske družina Gornji Grad.
Do konca leta nas čakajo še nekatere naloge, zastavljene v
planu za leto 2017. Enotno in istočasno zdravljenje čebeljih
družin, tradicionalno srečanje čebelarjev ČD Kokarje, tradicionalni slovenski zajtrk …
Odzvali se bomo tudi vsakemu povabilu v smislu sodelovanja
na kulturnem in družabnem dogajanju v naši okolici in širše.
Ob tej priliki se naj zahvalim tudi Občini Nazarje, ki nam
omogoča izvajanje zastavljenega programa. Vsem občankam
in občanom pa čestitam ob prazniku občine Nazarje.
Naj medi!
Franc Podrižnik, predsednik ČD Kokarje

Rod sotočje Nazarje

Otroci za nekaj časa postanejo pravi raziskovalci
V taborniškem društvu Rod sotočje Nazarje smo aktivni vse
leto, saj prirejamo različne dogodke in aktivnosti tako v hladnejših kot tudi v toplejših mesecih. Kljub temu da so jesenski in zimski dnevi manj ugodni, skrbimo, da smo tudi takrat
v stiku z naravo.
Tako poleg tedenskih vodovih srečanj jeseni priredimo kostanjev piknik, decembra od mozirskih skavtov sprejmemo
Luč miru iz Betlehema in se ob koncu leta zabavamo na novoletnem zaključku. Pozimi uživamo na zimovanju, spomladi s čistilno akcijo poskrbimo za čisto okolico in organiziramo
kresovanje, poletje pa je rezervirano za največji dogodek za
mlade tabornike – taborjenje, ki je vsako leto bolj obiskano in zanimivo.
Otroci se za en teden »odklopijo« od pametnih telefonov in
računalnikov ter se prelevijo v prave raziskovalce in pustolovce. Tako so se letos med drugim učili preživetja v naravi, starejši taborniki so noč preživeli v bivaku ob Savinji, naredili so
vodno drčo, se kopali v Dreti, opravljali različne veščine kot
so stezosledec, poznavalec ognjev, gibalček, igralec … Gostili
pa so tudi nazarske osnovnošolce, ki se med počitnicami udeležujejo delavnic. Še posebej zanimive so bile noči, saj so na
spodnjem tabornem prostoru taborili celjski taborniki (RDGO
Celje), zato so lahko izkusili taborniško šego, ko ponoči tabor-
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niki iz enega tabora tabornikom iz drugega ukradejo zastavo.
Poučne vsebine in veščine pa taborniki uporabimo tudi v
praksi in poskrbimo, da imamo vedno čist in urejen taborni
prostor in terase. Letos smo dokončno uredili sanitarije ter
prostor za mize in orodje, položili smo tlakovce in uredili brežino, nekaj večjih projektov pa je ostalo še za prihodnje leto.
Petra Matko

(Fotodokumentacija društva Rod sotočje Nazarje)
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Planinsko društvo Nazarje

Postajamo polnoletni in smo podjetni!
Planinsko društvo Nazarje je bilo ustanovljeno konec leta
1999, torej bomo letos dopolnili 18 let in postali »polnoletni«. Smo mlado društvo, polno poleta in zamisli, ki je bolj kot
v preteklost zazrto v prihodnost. Kljub mladosti nas je veliko, kar 544 nas je leta 2016 plačalo članarino. To predstavlja
20 odstotkov prebivalcev občine Nazarje. Članov s članarino
Planinske zveze Slovenije (PZS), ki omogoča popuste pri spanju v planinskih kočah, pri nabavi opreme in nas zavaruje v
primeru reševanja v domačih in tujih gorah, je bilo 339 (13
odstotkov prebivalcev).
Osnovna dejavnost društva je organiziranje in izvedba planinskih izletov za člane. Vsaj en društveni izlet na mesec izvedemo, načeloma tretjo soboto v mesecu. Letos smo se
najvišje povzpeli na Grintovec, ki je prvak Kamniško-Savinjskih Alp. Najdlje pa smo se potepali po poteh in gorah otoka
Elba, obiskali smo ga med prvomajskimi prazniki. Čaka nas
še nekaj zanimivih izletov, primernih tako za izkušene planince kot za začetnike. Pridružite se nam, vodili in varovali vas
bodo izkušeni planinski vodniki. Poleg pohodnih organiziramo tudi kolesarske izlete.
Naša planinska postojanka je Dom planincev na Farbanci. Številne aktivnosti društva so vezane prav na njo; od akcije Kolesar in pohodnik do prvomajskega kresovanja, vzpona na Farbanco ter zimovanja za naše najmlajše. Ob koncu tedna je cilj
številnih planincev in drugih krajanov. Ravno dovolj je oddaljena od doline, da se pohodnik ali kolesar »ogrejeta« za kakšen
čaj ali kaj podobnega in da paše malo poklepetati s planinskimi prijatelji. Za dežurstva skrbimo člani društva prostovoljno.
Delo društva »itak« temelji na prostovoljstvu. Pri tem so
najbolj aktivni člani gospodarskega odseka (v ustanavljanju),
ki vlagajo svoj čas in delo za obnovo Farbance. V letošnjem
letu je njihov največji delovni uspeh napeljava nove centralne kurjave z novim kaminom. Tako bo okoljski odtis naše koče
še manjši in se bomo v prihodnje morda potegovali za certifikat PZS »okolju prijazna planinska koča«. Nad domom smo

Mladi planinci pod Triglavom (Foto: Helena Denša)

postavili škarpo, ki varuje novo drvarnico in še bi se kaj našlo.
Pri obnovi Farbance imamo veliko razumevanja in podporo
pri Občini Nazarje in številnih podjetnikih. Če bomo napraskali dovolj »evrčkov«, bomo do konca leta morda Farbanci
naredili tudi novo oblačilo (fasado).
Skrb za planinski podmladek je ena od prioritet društva.
Okoli sto jih je, organizirani so v mladinski odsek Stonoga,
delujejo v treh planinskih krožkih obeh šol. Vsako leto jih peljemo na za njih primerne planinske izlete, kjer spoznavajo
osnove planinstva in svojo domovino ter njene lepote. Včasih s starši, pogosteje brez njih. Najprizadevnejši se udeležijo tudi planinskega tabora.
Da imamo v društvu že skoraj serijskega državnega prvaka
v planinski orientaciji v svoji kategoriji, družino Jelšnik, čivkajo že vrabci na gradu Vrbovec! Če ne verjamete, se prijavite na naše spletne novice na spletni strani: http://pdrustvo-nazarje.si/wordpress/, kjer lahko to preverite.
Varen korak!
Marijan Denša,
načelnik odseka za varstvo gorske narave

Kulturno društvo Sv. Martina Marija Nazaret

Dobrodelna nota Martinovega zbora
Martinov zbor, ki deluje pod okriljem KD Sv. Martina Marija Nazaret, se redno sestaja na vajah vsak teden ob četrtkih, po potrebi pa še na kakšni dodatni vaji. Druži jih veselje
do petja ter veselje do skupnih srečanj. Z veseljem obeležijo vse rojstne in godovne dni svojih članov, ki jih medsebojno bogatijo tudi izkušnje različnih generacij.
Posebej radi se spomnijo svojih krajanov, ki jesen življenja
preživljajo stran od svojih domov in od domačih – po domovih za ostarele v naši okolici: v Gornjem Gradu, v Topolšici,
na Polzeli in v Velenju.
Pripravijo jim koncert domačih pesmi in recitacij poezije,
katere avtorji so Tončka Horvat, Rozika Tkavc in Blaž Jelen,
vsi člani Martinovega zbora, ki največkrat recitacijo predsta-

vijo kar sami.
Odzivi varovancev ob koncertih so navdušujoči in nekako že
v duhu vabila, da se gostovanje pri njih še kdaj ponovi. Pesem vselej prikliče varovancem na obraz radost in srečo, pa
tudi kakšno solzo, ko se v mislih vračajo v svojo mladost in
med svoje ljudi.
Še posebej so ganjeni tisti, ki med pevci prepoznajo svoje
sokrajane. V družabnem delu radi zapojejo z njimi in se v besedi vračajo v pretekla leta, ko so še bivali doma. Kljub temu,
da pevci žrtvujejo veliko prostega časa, je vse poplačano, ko
čutijo tople odzive varovancev, katerim s prepevanjem resnično polepšajo sicer malo monotono bivanje v domu.
Posebej se pevci Martinovega zbora veselijo poletnega Ljud
Vrbovške novice
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skega večera, ko v goste povabijo pevske sestave in posameznike iz bližnje okolice. Letos je samostanski atrij v Nazarjah poleg domačinov gostil še Ljudske pevke Pušeljc, družinski zbor KD Jurij iz Mozirja, harmonikarje Klemna Lamprečnika, Petra in Davida Suhoveršnika ter na citrah Cito Galič. S
skupno zapeto Kadar boš na rajžo šel so zaključili uradni del
koncerta, pesem pa se je ob druženju slišala še pozno v večer.
Poleg vrste drugih aktivnosti in organiziranih pohodov je
društvo skupaj z župnijo tudi organizator Župnijskega dneva, ko praznuje svoj praznik naša župnija in ki poteka v okviru občinskega praznovanja. Tudi letošnji bo na sporedu tretjo nedeljo v septembru, a v nekoliko razširjenem programu
s pričetkom že ob 10. uri. Ne bo manjkalo zanimivih in zabavnih točk z nekaj tekmovalnega duha. Torej lepo vabljeni na
samostanski hrib, da preživite z nami lep in vsestransko bogat nedeljski dan.
Irena Vačovnik

Martinovemu zboru so se v Gornjem Gradu pridružili tudi
varovanci. (Foto: Edi Papež ml.)

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo

Z ministrico za obrambo o razvoju
Slovenske vojske
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
(OZVVS) Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline smo leto 2017,
kot običajno, začeli z rednim občnim zborom, izvedli smo
ga na Rečici ob Savinji, na katerem smo pregledali in ocenili delo v jubilejnem letu 2016 in zastavili program dela v letošnjem letu.
Aprila smo pripravili pohod do kmetije Borsečnik v Poljanah
nad Rečico, kjer je bila leta 1990 tajna lokacija orožja takratnega oddelka za ljudsko obrambo in oddelka za zveze. Na veteranskem večeru v počastitev 27. obletnice upora proti oddaji orožja Teritorialne obrambe smo maja v gradu Vrbovec
gostili ministrico za obrambo Andrejo Katič.
Udeležence večera sta nagovorila župan Občine Nazarje
Matej Pečovnik in častni predsednik združenja Niko Purnat,
ministrica pa je spregovorila o pomenu Manevrske strukture
Narodne zaščite (MSNZ) za osamosvojitev Slovenije, o spodbujanju domoljubja pri mladih in o razvoju Slovenske vojske

Ministrici Katičevi so izročili knjižni komplet dve knjig, ki ju je
izdalo OZV VS Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline.
(Foto: Jože Miklavc)

Veterani so v goste povabili ministrico za obrambo Andrejo
Katič. (Foto: Jože Miklavc)

v preteklosti, danes in jutri.
Junija smo v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom
Sever za celjsko območje – odbor Mozirje na Ljubnem ob Savinji pripravili slovesnost od dnevu državnosti. V sodelovanju z omenjeno organizacijo bomo oktobra v Mozirju pripravili tudi proslavo ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz
Slovenije, decembra pa proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti v Solčavi.
Strelsko tekmovanje za 5. memorial Edija Mavriča – Savinčana bomo tudi letos organizirali septembra na gornjegrajskem
strelišču, v sklopu oktobrske strokovne ekskurzije pa bomo
obiskali Prekmurje. Devetošolcem zgornjesavinjskih osnovnih šol bomo predstavili ključne lokalne dogodke v času osamosvajanja, na ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivki pa
bomo popeljali avtobus učencev iz omenjenih šol.
Franci Kotnik
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Turistično društvo Nazarje

S skupnimi močmi zmoremo vse
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.
Otroci so naša prihodnost, zato z našimi pridnimi člani Turističnega društva Nazarje že več kot dve desetletji organiziramo in pripravljamo prireditve in različne delavnice. Tako
se lahko otroci zabavajo na pustovanju, miklavževanju, velikonočnih in predbožičnih ustvarjalnih delavnicah. Med poletnimi počitnicami se delavnice odvijajo na različnih lokacijah v naši občini z različnimi dejavnostmi kot so: igre z žogo,

Otroci so se z veseljem udeležili delavnice, ki jo je na
Srednjeveški gostiji pripravilo društvo. (Foto: Primož Vajdl)

ples, rolanje, ustvarjalnice, raziskovanje, srečanje s taborniki, streljanje z lokom, zabavne igre …
V mesecu juniju smo pripravili 25. prireditev »Iz roda v rod«
in srečanje frajtonarjev od blizu in daleč. V jubilejnem letu
smo dogodek obogatili z zanimivim programom in gostjo Ireno Vrčkovnik, ki je bila z nami v prvih stopinjah tekmovanje
za Zlato harmoniko Ljubečna. V sodelovanju z mozirsko izpostavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti smo organizirali delavnico za učenje igranja ustne harmonike, ki jo je izvajal eden najbolj znanih slovenskih orgličarjev Marjan Urbanija, ki se je s svojimi orglicami tudi predstavil vsem navzočim na naši prireditvi.
Prireditev Srednjeveška gostija na gradu Vrbovec je z zelo zanimivim programom privabila veliko obiskovalcev, med njimi
otrok, za katere smo pripravili zanimive animacije, kjer so izdelovali krone, nakit, meče in ščite, s katerimi so se tudi »borili«.
V turističnem društvu ne moremo spreminjati infrastrukture, lahko pa svetujemo in opozarjamo na nepravilnosti in
to tudi počnemo.
Zelo smo ponosni na pridobitev v Nazarjah s prenovljeno
cesto skozi središče s sodobnim krožiščem, veliko novih parkirišč, lekarno, stanovanjskim blokom. Veselimo se vsega novega, kar je storjeno v vseh krajih v naši občini. Zavedamo
se, da samo povezovanje in sodelovanje z občino, krajevnimi skupnostmi, društvi v kraju in naši lepi dolini lahko privabi še več turistov.
Vanja Hofbauer,
predsednica Turističnega društva Nazarje

Kulturno društvo Lipa Šmartno ob Dreti

Jubilejnih deset let prepevanja Ljudskih
pevk KD Lipa
Prvih deset let je za nami. Lepih in polnih številnih prijetnih
občutkov. Stkala so se nova prijateljstva, ostali so nepozabni
spomini, novo znanje in izkušnje.
Pevska zgodba Ljudskih pevk KD Lipa se je pričela v jeseni
2007. Polne energije, volje do petja in želje po ustvarjanju so
začele hoditi na vaje, prepevati in prav kmalu so začele nizati svoje prve nastope, žele prve uspehe, pohvale, čestitke in
počasi pridobile svojo zvesto publiko.
Z ljudsko pesmijo razveseljujejo ne le domače občinstvo, ampak ime naše občine ponašajo tudi izven njenih meja. Ohranjanje ljudske pesmi doživljajo kot pomembno poslanstvo.
Skrivnostno lepoto teh, velikokrat že skoraj pozabljenih pesmi, podajajo z zavedanjem, da se bo ohranila le, če se ji ne
bomo sami odrekli. Da bi njihova pesem dosegla še širši krog
poslušalstva, so v obdobju svojega 10-letnega delovanja izdale tudi dve zgoščenki z ljudskimi pesmimi: Pod lipico zeleno (2009), Takšna sem jaz mlada bila (2012).

Ljudske pevke Lipa z veseljem nastopajo na različnih
prireditvah (Vir: spletna stran DU Nazarje)
Vrbovške novice
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Petje je zanje pot do ljudi in je pot do srca. Pojejo najprej zaradi sebe in če s tem osrečijo tudi druge, je njihova naloga izpolnjena. Na vajah, nastopih, tekmovanjih in gostovanjih vedno vlada pozitivna energija. Pevsko sobo ali oder zapuščajo vsakokrat bogatejše, z nasmehom na obrazu, izkušenejše.
Občutki so neprecenljivi. Tako je že od začetka: od prvih korakov, ko se je skupina ljudskih pevk „postavljala“, ob vsaki
pesmi, ki je zvenela vedno lepše, bolj polno, ob vsakem koncertu, na katerem se je začutila skupna energija s pevskimi
prijatelji in poslušalci.
Tudi v obdobju od avgusta 2016 do danes so za pevkami
številni nastopi na različnih kulturnih prireditvah, dobrodelnih koncertih, srečanjih ljudskih pevcev, v televizijskih odda-

jah in domovih za ostarele.
Za pevke in ostale člane kulturnega društva pa smo organizirali tudi dva izleta: v mesecu avgustu izlet po Solčavski panoramski cesti in v mesecu decembru ogled pravljičnega Celja in razstave jaslic v Vojniku.
V soboto, 16. septembra ob 19. uri, Kulturno društvo Lipa v
okviru praznovanja občinskega praznika Občine Nazarje organizira Koncert ob 10-letnici delovanja Ljudskih pevk KD Lipa.
K sodelovanju smo povabili veliko domačih pevskih zasedb in
prijateljev od drugod, ki bodo s svojimi nastopi pokazali spoštovanje do našega dela in priznanje, da so radi v naši družbi.
Nataša Bele,
predsednica KD Lipa

Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti

Proslavili so 110 let humanega poslanstva
V mesecu juniju je v Šmartnem ob Dreti več dni potekalo
dogajanje ob proslavljanju 110. obletnice delovanja tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Na slavnostni seji
so bila podeljena visoka priznanja tako društvu kot zaslužnim članom. Ob obletnici so gasilci izdali jubilejno brošu-

Društvo se ponaša z več kot stoletno zgodovino.

dili tudi gasilski dom. Nekaj kasneje so kupili vprežno črpalko.
Vse odtlej so gasilci v skrbi za varnost krajanov in njihovega
premoženja dopolnjevali opremo. Prvo motorno črpalko in
gasilski kombi so v društvu dobili v šestdesetih letih. Vestno
so skrbeli tudi za gasilski dom, ki je bil v nemškem napadu
skupaj s krajem požgan. Sedanji gasilski dom, ki je dom tudi
krajevnemu odboru in nekaterim drugim uporabnikom, so v
zadnjih letih temeljito obnovili – večinoma s prostovoljnim
delom in donacijami.
V društvu poleg opreme in prostorov skrbijo tudi za izobraževanje svojih članov, posebno pozornost pa namenjajo gasilski mladini. Poleg operativnih se lahko pohvalijo tudi s tekmovalnimi uspehi. Šmarški gasilci so gonilna sila v kraju in pripravljeni priskočiti na pomoč v vsaki nesreči in pri vsakem delu.
Predsednik Štrukelj je v slavnostnem nagovoru dejal: »Bistvo razmišljanja je do današnjih dni ostalo enako. 110 let solidarnosti in požrtvovalnosti je svojevrsten dosežek tudi na
drugih področjih. Enotnost gasilstva niso omajale niti težke preizkušnje v zgodovini človeštva, kot so vojne, politične
ureditve in delitve, naravne nesreče. Lahko bi rekli, da so
bile te preizkušnje, utrjevanje vezi med ljudmi in trdna vez
rodi močno celoto.«
Marija Lebar

ro in predstavili video film o svoji zgodovini. Teden kasneje
so na prireditvi v Račneku v uporabo prevzeli novo gasilsko
opremo, ki so jo donirali občina Nazarje, podjetje KLS Ljubno ter Uprava RS za zaščito in reševanje, k izdaji brošure pa
je pripomoglo podjetje BSH Hišni aparati Nazarje. Za zveste
krajane, katerih veliko število je včlanjeno v društvo, pa so sredi prazničnega tedna organizirali ogled gledališke predstave, ki je bila po besedah predsednika PGD
Šmartno ob Dreti Bojana Štruklja izredno
lepo sprejeta in obiskana.
Slavnostna seja je poleg video predstavitve in nagovorov ter podelitve priznanj
prinesla tudi bogat kulturni progam. Številni gostje so podčrtali dobro sodelovanje s šmarškimi gasilci in jim iskreno zaželeli dobro delo še vnaprej.
Začetki društva segajo v leto 1907, ko
so na pobudo šolskega upravitelja Ivana
Burdjana v Šmartnem ob Dreti ustanovili
požarno brambo, katere prvi predsednik
Prejeminiki priznanj in gostje na slavnostni seji (Fotodokumentacija društva)
je bil Franc Levar. Že leto za tem so zgra-

32

Vrbovške novice

IZ DELA OBČINE, OGLASI

Malih nadobudnežev je
vesela vsa skupnost
Župan Matej Pečovnik in občinska uprava sta v sodelovanju z Osnovno šolo Nazarje in tamkajšnjim vrtcem pripravila sprejem za družine, ki so v letu od prejšnjega podobnega
dogodka postale bogatejše za novorojenčka.
V tem času se je rodilo 24 otrok, kar je eden manj, kot v prejšnjem letu. »Vseh smo zares veseli, saj so otroci naše in vaše
največje bogastvo,« je v nagovoru dejal župan Matej Pečovnik. Družinam so bila izročena priložnostna darila in denarna pomoč, za prijazno vzdušje so poskrbeli vrtčevski otroci s
prikupnim nastopom.

Družine z novorojenčki na sprejemu, ki sta ga pripravili
Občina Nazarje in tukajšnja osnovna šola ter vrtec.
(Foto: Marija Lebar)
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