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POMEMBNEJŠI PODATKI OBČINE MOZIRJE
Ime: OBČINA MOZIRJE

Sedež in naslov: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Davčna številka: 70998396

Nekatere pomembnejše telefonske številke 
v občini Mozirje:

Center za socialno delo Mozirje    03 83 91 460
Inšpektorat RS Izpostava Mozirje - tajništvo   03 83 92 630
Javni zavod Knjižnica Mozirje    03 83 70 180
JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje   03 83 70 350
Lekarna Mozirje      03 83 92 700
Osnovna šola Mozirje     03 83 92 730
Zavod RS za zaposlovanje Izpostava Mozirje  03 83 90 118
Upravna enota Mozirje     03 83 93 300
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Enota Mozirje 03 83 90 490
ZD Mozirje - dežurna ambulanta Mozirje   03 83 70 800
Policijska postaja Mozirje     03 83 91 880
Geodetska uprava RS, geodetska pisarna Mozirje  03 83 91 400
DURS, Izpostava Mozirje      03 83 93 318 

Civilna zaščita občine Mozirje           03 83 93 306

Uradne ure Občine Mozirje:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in

od 13.00 do 15.00

sreda: od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 17.00 

petek: od 8.00 do 13.00 

Telefon:
Občina Mozirje: 03 83 93 300

Tajništvo župana: 03 83 93 302

Telefaks: 03 83 93 305

Elektronski naslov: obcina@mozirje.si
Internet naslov: www.mozirje.si

Prejemniki občinskih priznanj za leto 2016 z županom Ivanom Suhoveršnikom
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Občanke in občani,

pred nami je nova števil-
ka našega občinskega glasi-
la. V njem boste lahko na krat-
ko prebrali, kaj vse se je v tem 
letu v naši občini dogajalo. Še 
posebna zahvala članom dru-
štev, ki ste se odzvali na vabi-
lo in poslali poročila o svojem 
delu. Zelo zanimivo je prebra-
ti, kako delovni ste v društvih 
in kako skrbite za družbeni bla-
gor občanov. Najlepša hvala 
vam za to. 

Par vrstic je namenjenih 
tudi našim športnikom. Vse 
boljše rezultate dosegajo in 
gotovo jih je med vami še ve-
liko, ki bi lahko bili predsta-
vljeni v našem glasilu. Prosim 
vas, da nam pomagate s pre-
dlogi. 

Pestro in zanimivo je tudi 
delo v osnovni šoli in vrtcu. To 
se vidi tudi iz prispevkov, ki so 
jih pripravili za tokratno glasilo. 
Podobno je tudi v drugih inšti-
tucijah. Hvala vsem, ki skrbite 
za družbeni in duhovni blagor 
občanov. Hvala vsem, ki ste 
pomagali, da je občinsko gla-
silo tako zajetno, ker to kaže, 
da se v naši občini veliko do-
gaja in da je vredno o tem tudi 
spregovoriti.

Zaključujemo prestopno leto 
2016, ki res hitro, prehitro mi-
neva. Sprašujemo se, kaj nam 
je pravzaprav prineslo. Nara-
va nas je spomladi s pozebo 
in točo dodobra opozorila, da 
smo navsezadnje v veliki meri 
odvisni od nje.

V leto 2016 smo vstopili s po-
trjenim in sprejetim občinskim 

proračunom, iz katerega so se 
preko celega leta financira-
li javni zavodi, društva, vzdrže-
vanje cest in drugi operativni 
stroški. Na področju javne in-
frastrukture je bilo storjenega 
kar veliko. Prav je, da vse te in-
vesticije omenimo:

- dokončna ureditev Ločkega 
jezu in nasipa ob Mozirskem 
gaju,

- zgrajen nov most pri gasil-
skem domu,

- prehod za pešce in pločnik 
na regionalni cesti ob vstopu 
v Mozirje,

- avtobusni postaji pri Cinkar-
ni v Ljubiji,

- trije novi mostički na pešpo-
ti ob Savinji,

- sanirani plazovi - Bela peč 
pod Goltmi, trije v Lepi Njivi in 
eden na Brezju,

- asfaltna prevleka in obnova 
cestišč v dolžini 1 km.

Posebej želim omeniti cesto 
v Lepo Njivo ob Ljubijskem 
grabnu. Obnova je bila nujna. 
V dolžini štiri kilometre je bila 
izdelana podlaga, uredili so se 
novi propusti, delna spremem-
ba trase ceste, zgrajen je bil 
nov most in sledilo je asfalti-
ranje. Otvoritev te velike prido-
bitve je bila v začetku meseca 
oktobra.

Od poznega poletja naprej 
je v teku razširitev in obnova 
centralne čistilne naprave v 
Lokah. Projekt sofinancirata 
tudi občini Nazarje in Rečica. 
Gradbena dela so v zaključni 
fazi. Montaža opreme in uredi-
tev okolice bosta končani do 
pomladi. Sledilo bo polletno 
poskusno obratovanje, tehnič-
ni pregled in obratovalno do-
voljenje. Čeprav tega objek-
ta skoraj ne vidimo, je še kako 
pomemben za čistejšo Savi-
njo in okolico okrog čistilne 
naprave.

Preko celega leta smo lah-
ko opazovali izgradnjo bloka v 
Podrožniku. Prvi je končan in 
stanovanja se že prodajajo. Po 
zagotovitvi investitorja, podje-
tja Graditelj iz Kamnika, se bo 
gradnja nadaljevala. Do konca 
leta 2018 bodo na tem obmo-
čju stali trije bloki. Po novem 

bo v Mozirju na razpolago kar 
nekaj stanovanj.

V tem času, čeprav je relativ-
no hladno, vidimo upravljavca 
z vodotoki, ki pospešeno  na-
daljuje z obnovitvenimi deli. 

Sanirale so se brežine na po-
toku Ljubija, čisti in širi se Ža-
garjev graben v Lokah, kjer bo 
urejena pregrada, obnavlja-
jo se tudi brežine na Mozirni-
ci od gasilskega doma do izli-
va v Savinjo.

Kaj pa lahko pričakujemo v 
prihodnjem letu?

Poleg že omenjenih projek-
tov (čistilna naprava, bloki) se 
bo začelo graditi novo petkra-
ko krožišče pri avtobusni po-
staji. Projekt je potrjen, odkupi  
zemljišč in pogodbe so podpi-
sane, dela bodo stekla kma-
lu po novem letu. Seveda bo 
potek del odvisen tudi od vre-
mena. Rok izgradnje je 31. 5. 
2017. Izvajalec bo VOC iz Ce-
lja.

Do pomladi prihodnjega leta 
bomo poskušali pridobiti grad-
beno dovoljenje za ureditev 
območja in parkirišč pri mo-
zirski komunali in parkirišč na 
južni strani blokov na Prapro-

tnikovi ulici. Izvedba bo v letu 
2017 in 2018.

Prihodnje leto bomo tudi pri-
pravili projekt selitve knjižni-
ce v nove prostore trgovske-
ga centra Mercator. S tem se 
bo sprostil prostor v kulturnem 
domu, kamor se bo selil muzej 
iz kaplanije, uredili pa bomo 
tudi dostojen prostor za god-
bo Zgornje Savinjske doline. 
Izvedba tega projekta bo v letu 
2018, ko bo Mozirje obhajalo 
700-letnico trških pravic.

Verjetno se bo obnovil tudi 
kak kilometer cestišč in po-
dobne infrastrukture.

Torej načrte imamo, dela je 
veliko, volja je, le finančnih 
sredstev ni na pretek. Ampak 
kjer je volja, tam je tudi pot in 
cilj.

Ob zaključku želim izreči za-
hvalo vsem, ki si prizadevate 
za lepoto in urejenost naše ob-
čine.

Naj bo božično praznovanje 
mirno in osrečujoče; dan sa-
mostojnosti in enotnosti naj bo 
dan ponosa in leto 2017 sreč-
no, veselo, zdravo in uspešno.

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Ivan Suhoveršnik, župan

Občina Mozirje 
v letu 2017

JANUAR
Leto 2015 so Šmihelčani za-

ključili s tradicionalnim kon-
certom v domači farni cerkvi. 
Bilo je zelo veselo, domačim 
glasbenim izvajalcem so se 
pridružili tudi gostje, med nji-
mi Kvartet Štiglic z Ljubnega 
ob Savinji in družina Zavolov-
šek iz Bočne.

Mozirski šolarji so se zavrteli 
na dobrodelni prireditvi Vrtiljak 
spominov, člani KD Jurij pa so 
zabavali s Kovačevim študen-
tom, ki je razmišljal, ali študirati 
ali se raje izučiti za rokodelca.

Koledniki KD Jurij so koledo-
vali po Mozirju in okolici že pet-
najsto leto zapored. Podob-
no tradicionalni so tudi člani 
Godbe Zgornje Savinjske do-

line, ki vsako leto sredi januar-
ja napolnijo mozirsko športno 
dvorano. Letošnja tema je bila 
filmska glasba.

V drugi polovici meseca je 
bilo na Golteh državno prven-
stvo veteranskega združenja 
Sever in policije. Člani ŠD beli 
zajec so na Golteh organizirali 
dva FIS slaloma.

FEBRUAR
Februar je, vsaj uvodoma, 

pripadel pustni srenji. Tradici-
onalno pustovanje je teklo po 
ustaljenih tirnicah, zagodel jo 
je le dež, ki je okrnil številčnost 
torkovega karnevala.

Obrtniki so obeležili štiride-
setletnico delovanja Območ-
ne obrtno-podjetniške zborni-
ce Mozirje. 
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Maja Mihalinec je v Celju postala držav-
na prvakinja na 60 metrov. Nogometaši so 
se že osmo leto zapored cel vikend družili 
na parketu Športne dvorane Mozirje. Pre-
ko tristo mladih nadebudnežev je tekalo 
za okroglim usnjem in navduševalo starše.

Mozirski gledališčniki so se poskusili v 
»kopalniškem rock&rollu«, leponjivski pa 
so ugotovili, da je bolje tič v roki kakor tat 
na strehi.

MAREC
Občina je zaključevala več projektov. 

Med drugim je bil pred dokončanjem 
most pri gasilskem domu preko Mozirni-
ce, elektrificirano je bilo križišče na zaho-
dnem vhodu v Mozirje, začela se je gra-
dnja avtobusnih postajališč pri Cinkarni.

Sredi marca so se na Golteh že desetič 
zapovrstjo srečali ljubitelji smučanja po sta-
rem. Pomerili so se v veleslalomu in skokih 
ter poskrbeli za zvrhano mero dobre volje.

Delavci podjetja SGP Graditelj d.d. Ka-
mnik so pričeli z gradnjo prvega od treh 
blokov v Podrožniku. Zanimanje za stano-
vanja se je kazalo že takrat.

APRIL
Kadar nastopajo otroci, je mozirska 

športna dvorana polna. Tudi na priredi-
tvi mozirskega vrtca, imenovani Od srca 
k srcu, je bilo na prvi aprilski petek tako.

Občina Mozirje je praznovala. Na osre-
dnji slovesnosti so bile podeljene občin-
ske nagrade. Letos so jih prejeli Ciril M. 
Sem, Društvo Sožitje Zgornje Savinjske 
doline, Kulturno društvo Godba Zgornje 
Savinjske doline in Društvo upokojencev 
Mozirje, sekcija zeliščarjev. Poleg osre-
dnje slovesnosti se je ob prazniku zvrsti-
la še vrsta spremljevalnih prireditev. V Mo-
zirskem gaju je bilo posajeno Avsenikovo 
drevo in obrezane trte, v kulturnem domu 
je bila proslava ob dnevu upora proti oku-
patorju, še prej so tam nastopile pojoče 

družine, strelci so streljali z zračno puško, 
pogumni so plezali na mlaj, športniki pa 
so organizirali kresovanje pred prvim ma-
jem. 

Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline 
je jubilej delovanja obeležilo z dobrodel-
nim koncertom v športni dvorani. 

Z zaključno prireditvijo v galeriji je bila 
končana že 11. bralna značka za odrasle.

MAJ
Kljub dežju so zgornjesavinjski godbeni-

ki obiskali in z budnico na prvomajsko ju-
tro prebudili občane v vseh zgornjesavinj-
skih občinah. Slabo vreme je krojilo tudi 
obisk spomladanske razstave v Mozir-
skem gaju, ki je bil zato bistveno okrnjen.

Pri gasilskem domu je bila na Florjanovo 
nedeljo slovesna otvoritev novega mostu. 
Z izgradnjo se je bistveno povečala var-
nost pešcev, večkratno pa se je poveča-
la tudi pretočnost Mozirnice, ki teče pod 
mostom.

Šolarji so pod mentorstvom Mojce Štan-
car v Športni dvorani Mozirje odplesali 
svoje sanje. Parket je kar pokal pod mla-
dostnimi ritmi.

Župljani mozirske župnije so v drugi po-
lovici maja praznovali lepo nedeljo, ki so 
jo razširili v župnijski dan. V kulturnem pro-
gramu so se predstavile male skupine, ki 

delujejo v župniji in združujejo vernike s 
podobnimi interesi.

Zadnjo majsko soboto so s soncem ob-
sijan Mozirski gaj obiskali godbeniki iz 
Nemčije. Družili so se in igrali z zgornjesa-
vinjskimi godbeniki.

JUNIJ
V začetku meseca so zablesteli mozirski 

šolarji. Grega Verbuč je postal osnovno-
šolski državni prvak v plezanju, Manca Za-
luberšek in Anže Finkšt pa sta si v paru 
priborila naslov državnih prvakov v latin-
sko ameriških plesih.

Na startu vzpona na Golte se je letos 
zbralo 80 kolesarjev iz vse Slovenije.

Na travniku Nogometnega društva Mo-
zirje so domači nogometaši gostili ekipo 
Polka reprezentance Slovenije. Popoldan, 
prepleten z nogometom in dobro voljo, je 
združil mlado in staro.

Na sejmišču je bila že 8. tradicionalna 
golažijada. Letos je bila oplemenitena s te-
kom. Oboje skupaj je najbolje uspelo eki-
pi BSH Hišni aparati Nazarje.

Maja Mihalinec je na prvenstvu v Celju 
postala državna prvakinja na 100 in 200 
metrov.

Na Golteh je bil dan planinskih doživetij 
oziroma dan slovenskih planincev. Stezice 
širom planine je zasedlo preko 2.000 pla-
nincev iz vse Slovenije. 

Na Golteh je bil tudi letos cilj kraljevske 
etape dirke po Sloveniji.

Leponjivčani so se že dvanajstič podali 
po svojem kraju.

V Mozirskem gaju je bil praznik joge, ki 
ga je obiskalo več kot tisoč obiskovalcev.

V parku ob Savinji so se občani zbra-
li tudi ob godu Alojzija. Izkupiček draž-
be Alojzijevega vina je šel letos gasil-
cem, kot prispevek za nakup nove avto-
cisterne.

Na predvečer pred dnevom slovenske 
državnosti je zagorel kres. Govornik Ja-
kob Presečnik je bil kritičen do stanja v dr-
žavi in si zaželel enotnosti, ki je Slovence 
družila v času, ko so se borili za samostoj-
no državo.

JULIJ
Domači gasilci so pred Športno dvorano 

Mozirje organizirali ročno avtopralnico. Še 
eden v vrsti projektov zbiranja sredstev za 
nakup nove avtocisterne.

Gasilci so konec meseca organizirali tra-
dicionalni memorial Viktorja Lukšeta, na 
katerem so se zopet zbrale veteranske de-
setine iz vse Slovenije. Po tekmovanju je 
sledila gasilska veselica, ki je bila kot obi-
čajno odlično obiskana.

AVGUST
Sredi avgusta so mozirski prostovolj-

ni gasilci z županom Ivanom Suhoveršni-
kom podpisali pogodbo o sofinanciranju 
nove gasilske avtocisterne s sredstvi ob-
činskega proračuna. Župan se je obvezal, 
da bo občina projekt sofinancirala v višini 
150.000 evrov.

Ob odprtju poletne razstave v Mozir-
skem gaju si je slednjo ogledal tudi vele-
poslanik Nizozemske Bart Twaalfhoven. 
Skupaj z mnogimi obiskovalci je lahko po-
gledal skozi Zelena okna, kakor se je ime-
novala letošnja razstava.

Maja Mihalinec je nastopila na največji 
tekmi svojega življenja doslej, na olimpij-
skih igrah v Riu. Kljub temu, da ni dose-

Prireditev vrtca Od srca k srcu
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gla rezultata, ki si ga je želela, je več kot 
dostojno zastopala Slovenijo in Mozirje. 
Člani Športnega društva Mozirje z Rober-
tom Klemenakom in družino Mihalinec so 
pripravili sprejem za olimpijko, ki se ga je 
na igrišču ob Savinji udeležilo lepo števi-
lo domačinov.

Tretji avgustovski vikend je bil tudi letos 
namenjen Ovčarskemu prazniku v Šmihe-
lu nad Mozirjem. Organizatorji so 40., jubi-
lejno prireditev, uspešno izpeljali, čeprav 
jim je ponagajalo slabo vreme.

Pred koncem avgusta je bilo na Polj-
skem evropsko prvenstvo v gorsko kole-
sarskem spustu. Leponjivčanka Monika 
Hrastnik je bila druga in s tem dosegla 
odličen rezultat.

SEPTEMBER
Pred sanacijo ceste v Lepo Njivo je bilo 

zgrajenih več prepustov, tudi nov Johanov 
most.

Na Konečki planini so se srečali lovci Sa-
vinjsko-kozjanske zveze lovskih družin. Ob 
kuhanju divjačinskega golaža se je pred-
stavilo Lovsko kinološko društvo Celje. Te-
den kasneje so se mozirski lovci na Kone-
čki planini srečali še z lastniki zemljišč, na 
katerih imajo lovišča.

Na sejmišču v Mozirju se je zgodil prvi 
Savinja beer fest. Obiskovalcem se je 
predstavila vrsta malih butičnih proizvajal-
cev piva.

V Mozirskem gaju je padel nov državni 
rekord. Na tekmovanju za najtežjo bučo 
je zmagovalni primerek tehtal kar 697 ki-
logramov.

Na Golteh je bilo državno prvenstvo mla-
dih gasilcev v orientaciji. Zbralo se je pre-
ko 700 mladih skupaj z mentorji.

OKTOBER
Kljub zelo slabi sadni letini so člani Sad-

jarskega društva Franca Praprotnika Mo-
zirje uspeli pripraviti sedmo sadjarsko raz-
stavo. V prostorih galerije so postavili na 
ogled preko sto vrst jabolk in hrušk.

Prebivalci Lepe Njive so po dolgih letih 
dočakali preplastitev vozišča. Stara cesta 
res ni bila vredna, da bi se tako imenova-
la, ker se je dolga leta le krpala. Otvoritev 
nove pridobitve je združila krajane, ki so 
se zabavali dolgo v noč.

Materinski dom Mozirje je praznoval de-
set let delovanja. V tem času je nudil dom 
mnogim materam z otroki, ki drugega iz-
hoda, kot živeti tu, niso imele.

Tudi v Mozirju je potekala akcija Rde-
čega križa Drobtinica. Projekt je bil zelo 
uspešen, zbrana sredstva pa so prejeli 
šolski skladi.

Prostovoljni gasilci so v Športni dvora-
ni Mozirje organizirali dobrodelni koncert. 
Zbrana sredstva so seveda namenili naku-
pu nove cisterne.

NOVEMBER
Mozirska pustna srenja je poskrbela za 

krst mladega vina. S strelom iz pustnega 
topa so obeležili začetek novega pustne-
ga časa.

Na ljubljanskem gradu je Kolesarska 
zveza Slovenije podelila priznanje za naj-
boljše kolesarje leta 2016. Med ženska-

mi je ta naziv pripadel Moniki Hrastnik iz 
Lepe Njive.

Blok v Podrožniku je zgrajen. Stanovanja 
se prodajajo, nekaj je že prodanih.

Defibrilator je odslej montiran tudi ob 
vhodu v Upravni center Mozirje.

V Športni dvorani Mozirje sta bila pred 
koncem meseca dva sejma rabljene in 
nove smučarske opreme. Prvega je orga-
niziralo društvo Daski team, drugega pa 
Gornjesavinjski smučarski klub. Sejma 
sta bila dobro obiskana.

DECEMBER
V Mozirskem gaju je zagorelo pol mi-

lijona lučk. Božična bajka Slovenije je 
nova prireditev, ki naj bi poskrbela za 
dober obisk parka tudi izven dosedanje 
sezone.

Otroke je znova obiskal Miklavž. Člani 
KD Jurij Mozirje so poskrbeli za brezplač-
na darila in nasmehe na otroških obrazih.

Kulturniki KD Jurij Mozirje so letos po-
stavili na gledališki oder komedijo Radi-
kalna kura, avtorja Rudolfa Doboviška.

Domači upokojenci so skupaj z dru-
štvom invalidov pripravili pester decembr-
ski program, od pevskega popoldneva do 
okroglih miz. 

Mozirski osnovnošolci so zaplesali na 
parketu športne dvorane in znova napolni-
li vse sedeže. Zbrana sredstva dobrodel-
ne prireditve so namenili v šolski sklad.

Pevci Moškega pevskega zbora KD Mo-
zirje so v kulturnem domu pripravili jubilej-
ni koncert ob pol stoletja dolgem delova-
nju. Najzaslužnejšim za tako dolgo delova-
nje so podelili priznanja.

Športna dvorana Mozirje bo konec me-
seca gostila izbor za najboljše športnike 
Zgornje Savinjske doline.

Gasilci se pospešeno pripravljajo na iz-
vedbo silvestrovanja in upajo, da bo dobro 
obiskano, saj bodo zbrana sredstva name-
nili v sklad za nakup nove cisterne.

Gradnja čistilne neprave v Lokah

Otvoritev ceste v Lepi Njivi
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BESEDA POSLANKE NADE BRINOVŠEK

Dragi Zgornjesavinjčani!

Prihaja najlepši čas v letu. Čas, ko v na-
ših domovih zadiši po dobrotah, ko smo 
skupaj s tistimi, ki jih imamo najraje, in 
čas, ko se v naša srca naseli čudežni mir. 
Prihaja pa tudi čas, ko verjetno vsi pomi-
slimo, kaj nismo naredili v iztekajočem se 
letu pa bi morali, in kaj vse bomo storili v 
prihajajočem se letu. 

Ko takole pogledam nazaj na moje delo v 
DZ RS v prvi polovici mandata, sem v prvi 
vrsti vesela, da sem postala del poslanske 
skupine SDS – stranke z najdaljšo tradici-
jo v Sloveniji, stranke, ki ji je mar za domo-
vino, državljane, slovenski jezik in človeka 
vredno življenje.

Žal vse pogosteje teh naših vrednot ne 
zasledimo pri delu tistih, ki odločajo o  
kvaliteti našega življenja. Dejstvo je, da 
Vlada RS in ministrstva ne spoštujejo od-
ločb ustavnega sodišča, ne spoštujejo od-
ločb sodišč in ne spoštujejo zakonodaje. 
Nemalokrat pa so žal kaznovani tudi tisti, 
ki na napake opozarjajo, ne pa tisti, ki jih 
povzročajo.

šeno financiranje nujne medicinske po-
moči. Ampak tudi na to še vedno opozar-
jam ministrico in upam, da se bo rešilo v 
prid zdravstvenega doma.

Precej je tem, na katere stalno opozar-
jam, jih izpostavljam v svojem imenu ali na 
željo oz. pobudo naših občanov. Seveda 
z rezultati oz. odgovori te koalicije nisem 
vedno zadovoljna. Rezultati so pač glede 
na to, da sem poslanka opozicijske stran-
ke, redki, so pa zato več vredni, vsaj zame, 
in verjamem, da to znajo ceniti tudi naši 
občani.

Vsa moja vprašanja in predlogi  so obja-
vljeni na spletni strani SDS. Ob tej prilo-
žnosti vas, dragi občani, vabim, da mi po-
šljete vaše mnenje, želje in vprašanja. Na 
vsako vaše pisanje, obljubljam, bom reagi-
rala in odgovorila.   

Velikokrat, ko se peljem iz Ljubljane do-
mov v Mozirje, si zapojem pesem Štirih 
kovačev »Kam le čas beži, kam se mu 
mudi ...« Ja, neverjetno je, kako čas hitro 
beži! Tega se mnogokrat zavemo prepo-
zno, zato je prav, da se kdaj pa kdaj usta-
vimo in pomislimo nase in na svoje naj-
dražje.

Ob prihajajočem letu bi vam, dragi Zgor-
njesavinjčani, rada zaželela veliko osebne 
sreče in da kar največ časa preživite v to-
plem objemu tistih, ki jih imate najraje. In 
ko boste skupaj, ne pozabite zapeti še ka-
kšno lepo slovensko pesem. 

Pa srečno!
Nada Brinovšek, 
poslanka DZ RS
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V SDS nenehno opozarjamo na nepra-
vilnosti in podajamo predloge za izbolj-
šave, vendar ta vlada in koalicija tako re-
koč vsakemu našemu predlogu nasprotu-
jeta, posledice napačnih ravnanj pa obču-
timo vsi državljani. Bančna luknja, slabo 
upravljanje z državnim premoženjem, ko-
rupcija v zdravstvu, dolge čakalne vrste, 
odvzem koroških dečkov, izguba oporok 
na sodiščih, sprejem proračuna za leto 
2017/2018, ki je bil sprejet brez zakon-
sko določenega mnenja fiskalnega sveta 
in brez usklajenosti glede višine plač v jav-
nem sektorju, nedvomno sodijo med tiste 
vsebine, kjer ta vlada krši zakonodajo. Na 
vse te nepravilnosti smo v poslanski sku-
pini SDS z interpelacijo celotne Vlade RS 
v mesecu novembru tudi opozorili. Račun 
za nespoštovanje zakonodaje, verjamem, 
bo izstavljen tudi za to koalicijo, če ne prej 
pa na rednih volitvah.

Seveda je, ker prihajam iz Zgornje Sa-
vinjske doline, moja dolžnost in predvolil-
na obljuba, da preko poslanske skupine v 
državnem zboru stalno opozarjam na pro-
blematiko doline in naših občanov. 

Ministrstvu za okolje in prostor sem za-
stavila več pisnih in ustnih poslanskih 
vprašanj glede poplavne varnosti zgornje-
ga toka reke Savinje. Projekt na ministr-
stvu stoji zaradi časovne zamude pri pri-
pravi hidrološko hidravlične študije, ki je 
pogoj za izdelavo državnega načrta zmanj-
ševanja poplavne ogroženosti. Ministrstvo 
se je v tem mandatu ukvarjalo predvsem z 
reorganizacijo samega ministrstva, projek-
ti pa žal stojijo.

Vesela sem, da nam je v Zgornji Savinj-
ski dolini uspelo ohraniti obstoječo orga-
nizacijo nujne medicinske pomoči. Seve-
da ima največ zaslug za to direktorica JZ 
Zgornjesavinjski zdravstveni dom. Z nje-
no pomočjo smo v naši poslanski skupi-
ni v DZ RS ministrstvu za zdravje predsta-
vili vse negativne posledice v primeru, če 
bi v Zgornji Savinjski dolini prišlo do uki-
njanja nujne medicinske pomoči in dežur-
stva. No, kot že rečeno, organizacija zdra-
vstvene oskrbe ostaja za naše občane ne-
spremenjena, res pa je, da še vedno ni re-

Nada Brinovšek
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KNJIŽNICA MOZIRJE

Knjižnica kot prostor srečevanja in 
neformalnega učenja

V decembru mineva leto dni, odkar je 
Knjižnica Mozirje odprta tudi ob sobotah. 
To je bila novost, ki so jo uporabniki z ve-
seljem sprejeli.

Do velike spremembe je v novembru le-
tošnjega leta prišlo tudi pri delu knjižničar-
jev. Odprlo se je namreč novo poglavje pri 
strokovnem delu v izposoji. Zaključilo se 
je poslovanje v online bibliografskem sis-
temu COBISS2 in pričelo delo v sistemu 
COBISS3. Delo v povsem novem okolju 
od knjižničarjev zahteva nova znanja, ki jih 
je bilo potrebno pridobiti v preteklem letu.

UPORABNIKI SO ODPRTOST 
KNJIŽNICE V MOZIRJU OB 

SOBOTAH DOBRO SPREJELI 
Zaradi prenizkega števila zaposlenih 

strokovnih delavcev, ki ga v Osrednji knji-
žnici Mozirje dosegamo le 65-odstotno, 
s težavo zadostujemo predpisom Stan-
dardov za splošne knjižnice in Uredbe o 
osnovnih storitvah knjižnic. S prerazpore-
ditvijo dela   smo kljub temu uspeli podalj-
šati delovni čas v Knjižnici Mozirje tudi na 
sobote ter s tem zagotovili minimalne po-
goje odprtosti osrednje knjižnice. 

V enajstih mesecih od podaljšanja delov-
nega časa smo v Knjižnici Mozirje ob so-
botah zabeležili 1147 obiskov, statistični 
podatki pa kažejo, da je obisk članov sko-
zi leto lepo naraščal. V lanskem decembru 
smo preko sistema COBISS/OPAC zabe-
ležili 84 sobotnih obiskov, v letošnjem ok-
tobru in novembru pa je število obiskov na-
raslo že preko 200. Člani so si ob sobotah 
do sedaj izposodili že okoli štiri tisoč enot 
knjižničnega gradiva. Vsi ti podatki potrju-
jejo, da je odprtost knjižnice v Mozirju ob 
sobotah dobro sprejeta.

PESTER IZBOR E-KNJIG ZA 
UPORABNIKE VIRTUALNIH 

STORITEV
Čeprav si marsikateri ljubitelj knjig ne 

more predstavljati, da bi po papirju dišečo 
knjigo zamenjal za njeno elektronsko ver-
zijo, elektronske knjige kljub temu počasi 
prodirajo v vsakodnevno rabo. V skladu z 
novim trendom in zahtevami Ministrstva za 
kulturo smo v Osrednji knjižnici Mozirje v 
lanskem letu našim članom omogočili do-
stop do slovenske spletne e-knjižnice Bi-
blos (http://www.biblos.si/lib/). 

Letos smo obnovili naročnino na e-knji-
žnico in s tem omogočili dostop do 190 e-
-knjig, ki so del osnovnega paketa na por-
talu. Med njimi je večina klasičnih del slo-

venskih avtorjev. Ker bralce zanima tudi 
aktualno in priljubljeno lahkotnejše bra-
nje, smo kupili preko 40 licenc za najbolj 
brane e-knjige. Članom knjižnice so tako 
na voljo aktualne e-knjige, med njimi Ca-
vazza Vesne Milek, kriminalni romani pri-
ljubljenega skandinavskega avtorja Joja 
Nesba, Figa Gorana Vojnovića in več pri-
ljubljenih ljubezenskih ter življenjskih ro-
manov. Seznam kupljenih e-knjig redno 
dopolnjujemo, svoje predloge za nakup 
pa nam lahko posredujete  na elektronski 
naslov knjiznica.mozirje@moz.sik.si.

GOSTILI SMO PREPOZNAVNE 
SLOVENSKE MEDIJSKE OSEBE

Osrednja knjižnica Mozirje je s svojim 
raznolikim delovanjem v Zgornji Savinj-

ski dolini že dobro uveljavljeno informacij-
sko, kulturno in družabno središče. Med 
našimi obiskovalci so prebivalci Zgornje 
Savinjske doline vseh starostnih skupin, 
za katere organiziramo številne dejavno-
sti. Poleg rednega izvajanja ur pravljic po 
vseh krajevnih knjižnicah v dolini in bralnih 
klubov za ljudi v tretjem življenjskem obdo-
bju v treh krajevnih knjižnicah smo v dru-
gem polletju letošnjega leta pripravili kul-
turne dogodke, ki so bili med obiskovalci 
zelo dobro sprejeti.

Sredi oktobra se je v naši galeriji zbra-
lo številno občinstvo, ki je prisluhnilo pri-
znani slovenski socialni in kulturni antro-
pologinji dr. Vesni Vuk Godina. Gostja 
je na literarnem večeru predstavila svojo 
knjigo Zablode postsocializma. Konec is-
tega meseca je potekala predstavitev knji-
ge Milan Kučan, prvi predsednik. Dogod-
ka sta se udeležila avtor knjige, slovenski 
zgodovinar prof. dr. Božo Repe, in portre-
tiranec biografije, prvi predsednik sloven-

ske države Milan Kučan. Oba dogodka sta 
pritegnila visoko število obiskovalcev.

PRIPRAVLJAMO RAZLIČNE 
RAZSTAVE IN OHRANJAMO 

KULTURNO TRADICIJO
Bogata je tudi galerijska dejavnost knjižni-

ce. V drugi polovici letošnjega leta smo pri-
pravili tri različne razstave. Med Zgornjesa-
vinjčani je bila zelo odmevna sadjarska raz-
stava, ki jo je pripravilo Sadjarsko društvo 
Franca Praprotnika Mozirje. Za kulturno noto 
omenjene razstave, ki predstavlja pomemben 
dogodek tudi z vidika ohranjanja kulturne tra-
dicije in dediščine, smo s slikarsko razstavo 
tihožitij s sadjem Jožeta Krambergerja poskr-
beli v naši knjižnici. V oktobru je v naši galeriji 
potekalo odprtje razstave Dana Kodermac – 

slike, v novembru pa smo pripravili odprtje li-
kovne razstave 22. slikarski študijski dnevi Ex 
tempore Mozirski gaj 2016.
ŠIRIMO OBZORJA SKOZI RAZLIČNA 

PREDAVANJA
Del naše dejavnosti je namenjen tudi 

vseživljenjskemu učenju. V prostorih gale-
rije radi gostimo poznavalce različnih te-
matik, saj se želimo približati čim širšemu 
krogu občinstva. V oktobru je v galeriji po-
tekalo predavanje atlasprofa Maria Žibre-
ta, ki je zbranim predstavil AtlasPROfilax 
® metodo uravnavanja atlasa - najvišjega 
vratnega vretenca. 

V začetku novembra je občinstvo nago-
vorila doc. dr. Marta Svetina Veder, ki je 
pripravila predavanje Človek kot energet-
sko bitje, konec novembra pa so se v gale-
riji zbrali ljubitelji potopisnih večerov. Da-
mjan Jevšnik je skozi predavanje in čudo-
vit izbor fotografij predstavil Novo Zelandi-
jo – zeleno deželo presežnikov.

Tatiana Golob

Priznana slovenska socialna in kulturna antropologinja, dr. Vesna Vuk Godina,  je 
na literarnem večeru predstavila svojo knjigo Zablode postsocializma. 

(Foto: Arhiv Knjižnice Mozirje)
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Maja Mihalinec 
(Foto: Marija Šukalo)

Tilen Finkšt

ATLETINJA MAJA MIHALINEC

Po nastopu na svetovnem prvenstvu v Pekingu 
še olimpijada v Riu

Maja Mihalinec se je po študi-
ju v Ameriki popolnoma posve-
tila atletiki. Članica velenjske-
ga atletskega kluba letos niza 
uspeh za uspehom. Na števil-
nih mednarodnih atletskih mi-
tingih je posegala po najviš-
jih stopničkah, tako v teku na 
100 kot na 200 metrov. Nase 
je opozorila tudi na evropskem 
prvenstvu v Amsterdamu, ko je 
v kvalifikacijah tekla svoj oseb-
ni rekord na 100 metrov. 

Še posebej  bo atletinji osta-
lo v spominu lanskoletno sve-
tovno prvenstvo v Pekingu, 
ko  je v sprintu na 200 me-
trov v kvalifikacijah dosegla 
svoj osebni rekord. Mihalinče-
va je barve svoje domovine za-
stopala tudi na letošnjih olim-
pijskih igrah v Riu. Tam je na 
200 metrov med 72 tekačica-
mi dosegla 48.  mesto. Na prvi 
pogled sicer nič kaj izstopajoč 
rezultat, a za Mozirjanko ve-
lik uspeh, saj je že nastop na 

olimpijadi za vsakega športni-
ka nekaj posebnega.

Za njene dosežke so jo na-
gradili tudi slovenski novinarji 
in ji podelili laskavi naslov naj-
boljše slovenske atletinje »Na-
slov si štejem v čast, saj ima-
mo v Sloveniji veliko dobrih 
atletov in atletinj. Vesela sem, 
da je stroka prepoznala moj 
napredek in dobre rezultate 
ter me nagradila z nazivom,« 
je skromna mlada sprinterka iz 
Mozirja.

Rezultati seveda ne pridejo 
sami od sebe. Maja se rada 
pošali, da ima šport v genih. Iz-
haja namreč iz družine, v kate-
ri sta ji starša Damjana in Vito 
privzgojila vrednote, ki jih kot 
športnica potrebuje, in jo vse-
stransko podpirata. Tu je še 
trener Srdjan Djordjevič, ki ji 
zna prisluhniti in program tre-
ninga prilagoditi njeni formi. V 
pomoč ji je tudi menedžer Al-
fons Juck, nekdanji slovaški 

športni komentator, ki zanjo 
ureja tekmovanja v tujini, ko je 
to potrebno.  

Kljub temu, da so tekmovanja 
na prostem za letos končana, 
Maja ne počiva. Decembra se 
je odpravila na priprave na Ka-
narske otoke, kjer bo opravila 
še zadnji sklop pripravljalnih 
treningov pred začetkom dvo-
ranske sezone v sredini januar-
ja prihodnje leto.

»Vrhunec dvoranske sezone 
bo evropsko prvenstvo mar-
ca v Beogradu, kjer načrtujem 
nastop v teku na 60 m. V pole-
tni sezoni je na programu sve-
tovno prvenstvo v Londonu, ki 
bo tudi najpomembnejša tek-
ma sezone. Kot vsako sezono 
si tudi v prihodnje želim ostati 
zdrava in izboljšati osebne re-
korde v vseh disciplinah. Ci-
lje sem postavila visoko in ver-
jamem, da bodo nekoliko laž-
je dosegljivi tudi zaradi zapo-
slitve v Slovenski vojski, ki me 
je z letošnjo sezono sprejela v 
športno enoto.« 

Toliko o načrtih za leto 2017 
optimistična mlada atletinja, ki 
so ji tako lani po Pekingu kot 
tudi letos po Riu Mozirjani pri-
pravili prisrčen sprejem in s 
tem dokazali, da so njeni uspe-
hi tudi uspehi lokalnega oko-
lja, saj je s svojimi nastopi ime 
kraja ponesla širom po svetu.

Marija Šukalo

TILEN FINKŠT, KOLESAR

Šport je njegovo življenje
Tilen Finkšt je že od malih 

nog športnik. Preizkusil se je 
že v mnogih športih. Med dru-
gim je vidne rezultate dosegal 
kot športni plezalec. Kariero 
v cestnem kolesarstvu je pri-
čel leta 2013, ko se je včlanil v 
Kolesarski klub Radenska Lju-
bljana. S tem se je zanj začel 
čas odrekanj in trdega dela. 

Vsakodnevne treninge veči-
noma opravlja sam, po progra-
mu trenerja Marka Polanca. 
Med vikendi se udeležuje sku-
pnih treningov v Ljubljani. Kole-
sarska tekmovalna sezona tra-
ja od februarja do konca okto-
bra. Nato za štirinajst dni odlo-
žijo kolo in pričnejo s treningi 
za moč in vzdržljivost v fitnesu. 
V povprečju prekolesari okoli 
21.000 kilometrov na sezono.

V klubu Radenska Ljubljana 

je tri zmage v državnem poka-
lu. Na evropskem prvenstvu v 
Estoniji je zasedel 40. mesto.

V letu 2016 je postal član kon-
tinentalne ekipe. To je bila potr-
ditev za njegovo trdo delo v pre-
teklih treh sezonah. Bil je edini 
med starejšimi mladinci, ki je 
prestopil v člansko kontinental-
no ekipo. Takrat se je v trenut-
ku vse spremenilo; dirke so po-
stale hitrejše, zahtevnejše in bi-
stveno daljše. Tudi do 260 km, 
povprečne hitrosti pa so od 45 
do 50 kilometrov na uro.

V letu 2016 je odpeljal dva-
najst dirk v tujini in kar nekaj 
doma. Leto je začel z dirko v 
Poreču, kjer je prvič občutil, 
kaj pomeni prestop med profe-
sionalne kolesarje. Kolesariti z 
legendami kolesarstva, kot so 
Mark Cavendish, Diego Ulissi, 

Luka Mezgec, Primož Roglič 
in drugi, je izziv in dodatna mo-
tivacija za uspeh. 

Udeležil se je šestdnevne eta-
pne dirke TourofCroatia, dol-
ge 1.000 km, med mladimi čla-
ni je zasedel skupno 12. mesto. 
Na dirki po Romuniji je oblekel 
oranžno majico najboljšega mla-
dega kolesarja ter v prvi etapi 
dosegel deseto in skupno  tre-
tje mesto v gorskih ciljih. Na dr-
žavnemu prvenstvu v kronome-
tru je zasedel dvanajsto mesto. 
V mesecu juniju 2016 je tekmo-
val na petdnevni dirki po Slove-
niji in jo uspešno zaključil.

Šport mu pomeni vse, Tilno-
va največja želja pa je, da bi v 
prihodnosti postal del ene iz-
med največjih svetovnih proto-
ur ekip.

Benjamin Kanjir

je začel kot mlajši mladinec. V 
svoji drugi tekmovalni sezoni je 
prestopil v ekipo starejših mla-
dincev, kjer je leta 2014 osvo-
jil skupno prvo mesto v poka-
lu Slovenije. 28. junija 2015 je 
postal državni prvak v kategori-
ji starejših mladincev. Dosegel 
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Ekipa pred štartom Dirke po Italiji, od leve proti desni: 
Miha Zalar, Tomaž Novak, Niko Pintarič in Janez Ažman 

(Foto: Tanja Kos)

Monika Hrastnik

MONIKA HRASTNIK, GORSKA KOLESARKA

Če ne bi bila gorska kolesarka, bi trenirala 
kakšen drug adrenalinski šport

Monika Hrastnik iz Lepe Nji-
ve ni navadno dvaindvajsetle-
tno dekle. Za razliko od svojih 
vrstnic se ukvarja s športom, 
ki naj bi veljal za moškega. Ta 
šport je gorsko kolesarstvo. 
Monika pravi, da če ne bi izu-
mili gorskega kolesarstva, bi 
se ukvarjala z drugim adrena-
linskim športom. Njen uspeh 
v življenju je sestavljen iz več 
stvari: poleg kolesarjenja štu-
dira in priložnostno dela, da se 
sploh lahko udeleži tekem. 

V letošnjem letu je Monika 
naredila velik preskok v svoji 
karieri. Glavni uspeh sezone 
je zagotovo osvojitev drugega 
mesta v spustu na evropskem 
prvenstvu na Poljskem, posta-
la pa je tudi državna podprva-
kinja v isti disciplini ter držav-
na prvakinja v štirikrosu. Po-
leg tega jo je Kolesarska zveza 

Slovenije kot prvo kolesarko iz 
gravitacijskih disciplin gorske-
ga kolesarstva razglasila za ko-
lesarko leta. Trenutno je na le-
stvici Mednarodne kolesarske 
zveze sedemnajsta v spustu 

in trinajsta v štirikrosu. Njene 
uspehe so opazili tudi v Zgor-
nji Savinjski dolini, kjer se po-
teguje za športnico leta naše 
doline.

Monikini uspehi imajo še ve-
čjo težo, če upoštevamo, da je 
v letu 2016 odpeljala in zaklju-
čila šele drugo sezono v spu-
stu. Vesela je za vse rezulta-
te in odpeljane tekme, saj je 
na njih zelo uživala. Za nekaj 
grenkega priokusa je poskrbel 
padec na svetovnem prven-
stvu v Italiji, zaradi katerega je 
predčasno zaključila sezono. 
Letos je tekmovala na sloven-
skih pokalnih tekmah, evrop-
skih pokalih v Avstriji, Nemčiji, 
Franciji in Sloveniji ter na dveh 
tekmah svetovnega pokala, ki 
sta se odvijali v Švici in Avstriji.

Kar se treningov tiče, trenira, 
kolikor ji dopušča čas. Zaradi 

natrpanega poletnega urnika 
so takrat treningi dejansko kar 
tekme. Pozimi trenira na progi, 
ki se nahaja v bližini njenega 
doma v Lepi Njivi, in na progi v 
Ajdovščini, kjer trenira s kolegi 
KK Črni Trn. Kondicijski trenin-
gi potekajo kar v okolici doma.

»O rezultatih ne razmišljam 
preveč. Če uživam in se imam 
odlično na kolesu, rezultati pri-
dejo sami od sebe,« na vpraša-
nje o želenih rezultatih v priho-
dnji sezoni odgovarja najuspe-
šnejša slovenska kolesarka le-
tošnjega leta. V letu, ki je pred 
nami, ima podobne načrte kot 
letos. Njena želja je tekmovati 
na kakšni tekmi več v svetov-
nem pokalu, kar pa bo zara-
di velikih stroškov in majhne-
ga števila sponzorjev težko iz-
vedljivo. 

Primož Vajdl

TOMAŽ NOVAK, KOLESAR IN TEKAČ

Tomaževe vzdržljivostne preizkušnje
Tomaž Novak, član Športne-

ga društva BICIKLUS iz Mo-
zirja, ki je v preteklih letih že 
tekmoval na Dirki okoli Slove-
nije (DOS RAS Extreme), se 
je letos zaradi organizatorjeve 
odpovedi jubilejne dirke od-
pravil na dirko v tujino. Udele-
žil se je ultra kolesarske Dir-
ke po Italiji - Race AcrossItaly 
kot ene izmed dirk v koledarju 
Svetovne ultramaratonske ko-
lesarske zveze UMCA. Veliko 
vlogo pri tem je odigral tudi 
njegov prijatelj in lanski zma-
govalec Dirke okoli Sloveniji 
Erik Rosenstein, ki ga je ves 
čas tudi treniral. 

Dirka po Italiji v dolžini 818 
km z več kot 10.000 višinskimi 
metri je potekala konec aprila 
s štartom in ciljem v morskem 
letovišču Silvi blizu Pescare. 
Na štartu je bilo 50 kolesarjev 
iz 12 držav. Ves čas dirke, ra-
zen nekaj krajših vmesnih ob-

dobij, je deževalo. Večkrat so 
se pojavili tudi hujši nalivi in ve-
ter. Tomaža je v drugi polovici 
dirke dobila še toča. 

Zaradi ekstremnih vremen-
skih razmer je na dirki odsto-
pila kar polovica nastopajočih. 
Tomaža je njegova ekipa rešila 
pred podhladitvijo tako, da so 
ga pred zadnjim spustom zavili 
v plastično folijo, v kateri je po-
tem v dežju in vetru privihral v 
cilj po dobrih 40 urah ekstre-
mnih preizkušenj in zasedel 7. 
mesto v svoji kategoriji. 

V začetku julija se je udeležil 
tradicionalnega kolesarskega 
maratona Alpe, kjer je razdaljo 
130 km in 2.000 višinskih me-
trov v zahtevnih deževnih raz-
merah premagal v dobrih štirih 
urah in pol ter na koncu v svoji 
kategoriji osvojil 5. mesto.

Julija se je udeležil vzdržljivo-
stne ultramaratonske kolesar-
ske 24-urne dirke Slo24Ultra v 

Dobrovniku, kjer je v kategori-
ji 24 ur solo osvojil 8. mesto z 
razdaljo 726 km. 

Septembra se je Tomaž ude-
ležil tekaške prireditve Konji-
ški maraton in pretekel razda-
ljo 21 km v času 1 ure in 43 

minut, oktobra pa se je udele-
žil še teka na Ljubljanskem ma-
ratonu, kjer je razdaljo 42 km 
pretekel v času 3 ur in 48 mi-
nut ter zasedel 85. mesto v 
svoji kategoriji.

Benjamin Kanjir
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JP KOMUNALA MOZIRJE

Kam z odpadki?
Podatki o količini zbranihih odpadkov na leto kažejo, da je od-

padkov vse več, kar je  logična posledica množične potrošnje. 
Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki 

je letos potekala od 21. do 29. novembra, je dematerializacija. 
»Kako ravnati, da odpadkov sploh ne bi proizvedli oziroma, da bi 
jih proizvedli čim manj? Kako lahko to doseže posameznik? Tako, 
da si na primer že pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja: Ali 
to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko 
kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?«

Količina odpadkov, namenjenih za recikliranje in kompostiranje, 
iz leta v leto narašča, lani smo na našem območju ločeno zbrali 
kar 65 odstotkov vseh odpadkov.

ŠE VEDNO PA NE ZNAMO PRAVILNO 
LOČEVATI

Obvezno ločevanje odpadkov je Komunala Mozirje uvedla v 
lanskem letu, a vseeno lahko v zabojnikih na javnih krajih opa-
zimo napake, prav tako pa se mnogi znajdemo pred zabojni-
kom z odpadkom v rokah, za katerega nismo prepričani, v kate-
ri koš spada.

NAJVEČ NAPAK NAREDIMO PRI 
»ZELENIH« ZABOJNIKIH

Na Komunali opažamo, da največ napak še vedno delamo pri 
odpadkih, ki se znajdejo v zelenih posodah - torej v posodah za 
mešane oz. preostale komunalne odpadke. V teh se tudi kaže ne-
zainteresiranost za ločevanje odpadkov, saj pogosto, predvsem 
v blokih, najdemo tudi zeleni obrez oz. druge vrste odpadkov, ki 
bi jih nekdo, ki bi mu bilo mar, lahko enostavno ločil. Opažamo 
tudi, da se v zelenih zabojnikih prepogosto znajdejo tudi odpad-

ki, ki bi jih z lahkoto ločili na papir, embalažo in steklo, še več, no-
tri se znajdejo celo tudi nevarni odpadki, ki sodijo v zbirni center.

V Komunali kot problematiko vidimo, da v zelenih zabojnikih naj-
demo zelo veliko zavržene hrane oziroma embalaže, v kateri je 
hrana. Po podatkih ministrstva za okolje je v letu 2014 količina za-
vržene hrane znašala 60 kilogramov na prebivalca. Toliko hrane 
zavržemo v celi verigi proizvodnje, v povprečnem gospodinjstvu 
smo odgovorni za približno tretjino odpadkov (24 kilogramov na 
prebivalca). Raziskava Evropske komisije je pokazala, da v evrop-
skem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov letno. 

Kot glavni vzrok za takšno stanje je nedoslednost pri ločevanju 
odpadkov, pa tudi neznanje in nezadostna obveščenost o pravil-
nem in doslednem ločevanju odpadkov vseh nas občanov, ka-
kor tudi splošno mišljenje, da o tem nikjer nič ne piše in nihče 
nič ne pove.

Zato ob tej priliki vse občane ponovno obveščamo, da informa-
cije, literatura, zloženke, internetne strani in mobilne aplikacije že 
kar nekaj časa obstajajo in so stalno dosegljive.

Na internetni strani JP Komunala d.o.o. Mozirje http://komuna-
la-mozirje.si/ so koristne povezave na letake z navodili za ločeva-
nje in na internetno stran ABC-odpadki http://ozavescen.si/abc-
-odpadkov, kje zveste vse o vrstah odpadkov in kam kateri spada.

Če boste na internetu iskali s ključno besedo ABC odpadki, 
boste našli še več vsebin, tudi vsebine za mobilne naprave npr. 
www.veckotodpadki.eu/ORZ/3r/abc, tako da so vam vse infor-
macije in pomoč pri odločitvi kam oddati odpadek, vedno pri roki.

Nekateri morda niste vešči računalnika, interneta, pametnih te-
lefonov … Poprosite mlajše člane družine, prijatelje, sosede. Z ve-
seljem vam bodo pomagali.

Andrej Ermenc
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POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE

Varnostna problematika na območju občine 
Mozirje v letu 2016

Policijska postaja Mozirje je v enajstih mese-
cih leta 2016 v občini Mozirje na področju krimi-
nalitete obravnavala 66 (59 - podatki v oklepajih 
so za enako časovno obdobje v letu 2015) kazni-
vih dejanj, in sicer 19 velikih tatvin, 17 tatvin, 8 
prepovedanih prehajanj državne meje, 4 poško-
dovanja tuje stvari,  3 goljufije, 2 lahki telesni po-
škodbi, 2 nasilji v družini ter po 1 dajanje pod-
kupnine, neplačevanje preživnine, neupraviče-
no proizvodnjo in promet s prepovedanimi dro-
gami, odvzem mladoletne osebe, odvzem motor-
nega vozila, ponarejanje denarja, ponarejanje li-
stin, zatajitev, grožnjo, izsiljevanje in povzročitev 
splošne nevarnosti.

Prav tako smo obravnavali 52 (37) kršitev s po-
dročja prekrškov, in sicer 26 kršitev Zakona o 
varstvu javnega reda in miru, 9 kršitev Zakona o 
varnosti na smučiščih, 5 kršitev Zakona o prijavi 
prebivališča, 4 kršitve Zakona o ohranjanju nara-
ve, 3 kršitve Zakona o osebni izkaznici, 3 kršitve 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedani-
mi drogami, 1 kršitev Zakona o zaščiti živali in 1 
kršitev Zakona o organiziranosti in delu v policiji. 

Na splošno lahko ocenimo varnost v občini kot 
dobro, kljub temu bi se morali tudi občani za-
vedati, da so storilci kaznivih dejanj vsakodnev-
no med nami in prežijo predvsem na našo ne-
pazljivost. V več primerih bi lahko preprečili ka-
znivo dejanje s tem, da bi se oškodovanci ve-
dli bolj samozaščitno. Od osnovnih samozašči-
tnih ravnanj, kot je zaklepanje vhodnih vrat sta-
novanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, mora-
mo biti pozorni tudi na to, da v svojih parkiranih 
vozilih ne puščamo vrednejših predmetov na vi-
dnem mestu, do tega, da smo pozorni na pojav 
ljudi, ki jih ne poznamo v soseski, sploh, če se te 
osebe sumljivo vedejo. V veliko pomoč nam je, 
da si v takih primerih zabeležite registrske števil-
ke avtomobila, s katerim se ti ljudje prevažajo in, 
da si poskusite zapomniti čim več podrobnosti 
osebnega opisa.

Na območju občine Mozirje smo v enajstih me-
secih leta 2016 obravnavali 18 (21) prometnih 
nesreč, od tega 1 prometno nesrečo s hudo te-
lesno poškodbo, 8 z lahko telesno poškodbo in 
9 z materialno škodo. Vzroki prometnih nesreč 
so bili štirikrat neustrezna varnostna razdalja, tri-
krat neprilagojena hitrost, trikrat nepravilen pre-
mik z vozilom, trikrat nepravilna stran/smer vo-
žnje, dvakrat preblizu desnemu robu vozišča, en-
krat nepravilno prehitevanje in enkrat nepravilno 
srečevanje, eden voznik, ki je prometno nesrečo 
povzročil, pa je bil pod vplivom alkohola.

Ker se zima že počasi približuje, bi radi opo-
zorili na uporabo predpisane zimske opreme na 
vozilih. Zakon o pravilih cestnega prometa (Ura-
dni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010 s 
spremembami in dopolnitvami) v 29. členu do-
loča, da morajo biti motorna in priklopna vozila 
na slovenskih cestah pozimi (med 15. novem-
brom in 15. marcem naslednjega leta) in v zim-
skih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprije-
ma vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledene-
lo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), 

opremljena s predpisano zimsko opremo. V 
skladu s Pravilnikom o delih in opremi vo-
zil  (Uradni list RS, št. 44/2013) za zimsko 
opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih 
največja dovoljena masa ne presega 3.500 
kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

- zimske pnevmatike na vseh kolesih ali 
- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno ve-

like snežne verige za pogonska kolesa ali veri-
gam enakovredni pripomočki za pogonska kole-
sa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti 
v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za 
eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za 
stalno vklopljeno os. 

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni 
takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevma-
tika med vožnjo ne pride v stik s površino vozi-
šča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

 2) Pri dvoslednih motornih vozilih, kate-
rih največja dovoljena masa presega 3.500 
kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

- zimske pnevmatike najmanj na pogonskih ko-
lesih ali 

- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno ve-
like snežne verige za pogonska kolesa ali veri-
gam enakovredni pripomočki za pogonska kole-
sa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti 
v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za 
eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za 
stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta 
vozila v opremi še lopato. 

3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v 
zimsko opremo, morajo biti globoki naj-
manj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmati-
ke, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako 
»M+S« ali »M.S« ali »M&S«. 

Ker pa se v »veselem decembru« poveča upo-
raba pirotehničnih izdelkov, želimo občane opo-
zoriti še na pravilno uporabo pirotehničnih izdel-
kov.  

Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni do-
voljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za 
ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majh-
no nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih nase-
ljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so name-
njeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vž-
igalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombi-
ce, vžigalice s pokom itd. 

Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno proda-
jati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne iz-
delke, ki predstavljajo majhno nevarnost in pov-
zročajo nizko raven hrupa in so namenjeni upo-
rabi na omejenih območjih na prostem. Tipični 
izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna ko-
lesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, 
rakete itd. 

Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kom-
binacij kategorije 3 do 1000g neto mase ek-
splozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750g 
neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno 

prodajati osebam, mlajšim od 18 let. 
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategori-

je 1, katerih glavni učinek je pok, je dovo-
ljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa 
tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v pre-
voznih sredstvih za potniški promet in na površi-
nah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stano-
vanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je 
dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke ka-
tegorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdel-
ki so v ta namen tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta 
starosti je dovoljeno uporabljati piroteh-
nične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nad-
zorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je predelava, uporaba v dru-
gih predmetih, lastna izdelava ter prepro-
daja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugota-
vljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni 
prepovedani uporabi izdelkov in uporabi piroteh-
ničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah 
z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili ku-
pljeni na črnem trgu.

Nepremišljena, neprevidna in objestna upora-
ba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči te-
lesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, 
poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažu-
je okolje.

Glede na prihajajoče praznične dni v mese-
cu decembru policisti opozarjamo občane tudi 
na varno udeležbo v cestnem prometu, za kate-
ro lahko največ naredi vsak posameznik sam. Pri 
tem gre posebna pozornost uživanju alkoholnih 
pijač, kar se odraža tudi v varnosti cestnega pro-
meta. Alkohol je pomemben dejavnik za povzro-
čitev prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. V zadnjih letih je na območju ce-
lotne Slovenije vsako tretjo prometno nesrečo 
s smrtnim izidom povzročil vinjen voznik. Zaskr-
bljujoča je tudi stopnja alkoholiziranosti povzro-
čiteljev prometnih nesreč, ki že več let zaporedo-
ma znaša več kot 0,80 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni vozniki z veli-
kimi koncentracijami alkohola, zato so spremem-
be Zakona o pravilih cestnega prometa, z višjimi 
globami in možnostjo pridržanja voznika, usmer-
jene prav v zmanjševanje števila vinjenih vozni-
kov v cestnem prometu.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prome-
tu se nanaša tudi na pešce, katere posebej opo-
zarjamo, da ob udeležbi v prometu nosijo sve-
tlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo po po-
vršinah namenjenim pešcem oz. po pravilni stra-
ni vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prijetne pra-
znike ter srečno, zdravo, uspešno in varno leto 
2017. 
Matjaž Sem, spec., pomočnik komandirja, 

policijski inšpektor II
Vili Bezjak, komandir policijske postaje, 

višji policijski inšpektor III
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Vrtec Mozirje
Gozd, spodbudno okolje za otrokov razvoj

V vrtcu Mozirje se strokovni delavci po-
skušamo zavedati pomembnosti naravne-
ga okolja za vsestranski razvoj predšol-
skih otrok. Naš vrtec v Mozirju se naha-
ja v bližini gozda, zato imamo vse pogo-
je, da ga otroci pogosto spoznavajo in raz-
iskujejo. 

Gozd je odlično mesto za igro, saj nam 
omogoča pestro paleto dejavnosti, s kate-
rimi se otroci razvijajo na različnih podro-
čjih. Odrasli smo tisti, ki lahko otrokom z 
zgledom pokažemo vzor sobivanja z goz-
dom, tako da čim več časa aktivno preži-
vimo v gozdu, kjer spoznavamo gibanje in 
orientiranje v njem.

Rezultati preteklega dela so pokazali, da 
je gozd kraj, kjer je otrok zelo motiviran 
za najrazličnejše aktivnosti, ki potekajo v 
umirjenem in sproščenem okolju. Otro-
ci vstopajo v gozd na aktiven način. Želijo 
ga raziskovati, tipati, okušati, objeti, v njem 
poiskati vsak detajl. V gozdu imajo veliko 
možnosti za svobodno izbiro, povezani so 
z resničnostjo okoli sebe, z naravnimi ma-
teriali pa lahko ravnajo po lastni želji, se-
veda z upoštevanjem njihove razvojne sto-
pnje. 

Strokovni delavci vrtca smo prepričani, 
da je gozd čudovito učno in igralno oko-
lje, ki otrokom omogoča, da so celostno 
izpolnjeni in srečni. V gozdu ne najdemo 
le naravnih materialov in idej za igro, am-
pak je pomembno, da otrok v njem začuti 
mir, preko katerega ima priložnost spozna-
ti in začutiti svoja čustva. 

Ljudje potrebujemo naravo in narava po-
trebuje nas. Vsi si želimo biti iskrivi, igrivi, 
odgovorni do sebe in do vsega, kar nas 
obdaja. Gozd je zdravilec, zato je prav, da 
si ga v neomajnih količinah in brez recepta 
privoščimo v vsakem letnem času in v vsa-
kem vremenu. 

Sonja Miklavc

Predpraznične delavnice z 
otroki in starši

Zadnji mesec v letu je pose-
ben mesec, ki se ga po navadi 
vsi veselimo. Še najbolj pa se 
ga veselijo otroci, ki polni pri-
čakovanj čakajo na prihod do-
brih mož. To je mesec obdaro-
vanj, čarobni mesec, ki ga ve-
likokrat poimenujemo kar pra-
znični december. V vrtcu se v 
tem času še posebej potrudi-
mo, da pripravimo otrokom ča-
robna doživetja in jim pričara-
mo prijetno praznično vzdušje. 

Radoživost, vedoželjnost in 
posebnosti vsakega posame-
znega otroka terjajo od nas 
maksimalno ustvarjalnost, pri-
lagajanje, vsestranskost. Dan 
ni nikoli podoben prejšnjemu 
ali naslednjemu dnevu in pre-
pričani smo, da to opazi vsak, 
ki stopi skozi vrata vrtca, kjer si 
želimo in si prizadevamo, da bi 
se pri nas otroci in starši do-

bro počutijo. Zavedamo se, 
kako zelo pomembno je do-
bro sodelovanje s starši, zato 
jih poskušamo čim bolj vpe-
ti v dogajanje v vrtcu. Tekom 
leta organiziramo raznovrstna 
družabna srečanja in delavni-
ce za otroke in starše, s starši 
se srečujemo na različnih pre-
davanjih, na pogovornih urah 
in roditeljskih sestankih ter si 
vsakodnevno izmenjujemo in-
formacije in napotke. 

Zadnji teden v novembru je 
bilo v našem vrtcu še posebej 
razigrano in delovno tudi v po-
poldanskem času. V vseh sku-
pinah v vrtcu smo imeli pred-
praznične delavnice za otro-
ke in starše. Da je bil priče-
tek delavnic čim bolj prijeten, 
smo strokovne delavke pripra-
vile igrane in lutkovne predsta-
ve, ki so ogrele srca naših ma-

lih nadobudnežev. V najstarej-
ših skupinah so lahko otroci 
prisluhnili pravljici, ki jo je po-
gumno pripovedovala njihova 
sovrstnica, zato je bila pravlji-
ca še toliko bolj zanimiva. 

Na predprazničnih delavni-
cah smo izdelovali dekoracijo 
za naše prostore, okraske za 
novoletne smrečice, nekatere 
skupine pa so izdelovale sne-
žne krogle, ki so jih lahko otroci 
odnesli domov. Pri izdelavi pra-
zničnih okraskov smo uporabi-
li najrazličnejše naravne mate-
riale in nestrukturiran material, 
ki bi sicer romal v smeti, saj po-
skušamo otroke ozaveščati o 

pomenu ponovne uporabe od-
padnega materiala ter možno-
sti uporabe naravnih materia-
lov, ki jih imamo na dosegu rok, 
a velikokrat nanje pozabimo. 

Otroci in starši so se polni de-
lovnega elana lotili izdelovanja 
prazničnih okraskov in čas je kar 
prehitro minil. Za zaključek smo 
se ob prijetni glasbi posladkali 
s čajem in sladkimi dobrotami, 
najbolj razigrani pa so lahko tudi 
zaplesali. V prijetnem vzdušju in 
dobro razpoloženi smo zaključi-
li naše druženje, saj je bilo delo 
dobro opravljeno, garderobe pa 
so zasijale v praznični podobi. 

Nataša Vrabič

Zdrav kuharček
V letošnjem šolskem letu 

smo v vrtcu Mozirje pričeli iz-
vajati dodaten krožek z naslo-
vom Zdrav kuharček. Otroci 
v predšolskem obdobju zelo 
radi odkrivajo nove stvari, zato 
jim tudi kuhanje in priprava 

hrane nista tuja. V otroški igri 
lahko že zelo zgodaj opazimo 
posnemanje odraslih v kuhinji 
(izdelovanje potičk in tortic iz 
mivke, pripravljanje obrokov v 
otroških kuhinjah, priprava raz-
nih čajank).
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Pri Zdravem kuharčku bodo 
otroci spoznavali, kako lah-
ko vsakdanje jedi pripravimo 
na bolj »zdrav« način in tako 
poskrbimo za svoje zdravje in 
boljše počutje. Za obroke, ki 
se bodo pripravljali, bomo up-
orabljali predvsem zdrava živi-
la. Otroci bodo spoznali, da 
je lahko hrana, pripravljena 
na drugačen, bolj zdrav način, 
tudi zelo okusna. Seznanili se 
bodo tudi z ustrezno higieno 
pri samem procesu priprave 
obrokov. 

Otroci bodo na zanimiv, igriv 
način odkrivali, kako se pri-
pravi določen obrok, saj bodo 
pri pripravi vseskozi vključeni 
v aktivnost. Pripravljali bomo 
zelo različne stvari, npr: carski 
praženec iz polnozrnate moke 

s suhim sadjem, sadna nabo-
dala, domače rezance, razne 
napitke, domačo čokolado, 
»smootije«, pirine palačinke, 
domačo nutelo, razne domače 
jedi … in še in še … 

Naučili se bomo tudi lepo 
pripraviti mizo in pravilno upo-
rabljati jedilni pribor, tako da 
bomo hrano okušali in zaužili 
na kulturen način. Velik pouda-
rek bo tudi na spoštljivem od-
nosu do hrane. V goste bomo 
povabili kakšnega znanega ku-
harja, ki nam bo predstavil ka-
kšno svojo zdravo jed. Tako 
bodo otroci že v zgodnjem 
otroštvu spoznali pomen zdra-
ve prehrane, se naučili kulture 
obnašanja za mizo in vzposta-
vili zdrav odnos do hrane.

Boža Predovnik

Obisk društva Hospic v vrtcu 
Mozirje

V društvu Hospic nudijo po-
moč žalujočim odraslim, otro-
kom in mladostnikom. V pro-
storih celjskega društva ima-
jo mesečna srečanja otrok in 
mladostnikov z različnimi obli-
kami druženja, ki so namenje-
na razbremenitvi, občutku ra-
zumljenosti in sprejetosti, opo-
gumljanju in predvsem možno-
sti iskrene komunikacije. Vsa-
ko leto organizirajo tudi vse-
slovenski štiridnevni tabor »Za 
levjesrčne«, ki otrokom in mla-
dostnikom omogoča začeti ali 
nadaljevati pot po izgubi zanje 
pomembne osebe. 

Ob koncu meseca oktobra so 
nas v vrtcu obiskali člani lutkov-
ne skupine društva. Otrokom so 
zaigrali lutkovno predstavo z na-
slovom Jesen listka Timija. V njej 
se listek Timi sprašuje: »Kaj je to 
smisel? Bomo vsi umrli? Kam 
gremo, ko umremo? Se bomo 
vrnili, ko bo prišla pomlad?« Li-
stek Danijel mu odgovarja na 
moder in poučen način. Zgod-
ba je namenjena vsem otrokom, 
ki so kdaj trpeli zaradi izgube 
najbližjega in odraslim, ki ne naj-
dejo pravih poti, da bi jim to ra-
zložili. (L. Buscaglia)

Marija Krajner

11. Likovna kolonija v vrtcu Mozirje
24. 9. 2016 je vrtec Mozirje 

organiziral že 11. Likovno kolo-
nijo, ki je tudi letos potekala v 
Mozirskem gaju. Čudovit son-
čen dan je v naše konce pripe-
ljal kar 36 mladih predšolskih 
ustvarjalcev in 17 mentorjev. 
Svoje sposobnosti opazovanja 
so prenesli v šestih risarskih 
in slikarskih tehnikah na različ-
ne vrste papirja in lesene plo-
šče. Slikali in risali so z ogljem, 
akvarelnimi barvicami, barvni-
mi kredami, flomastri, tempe-
ra barvali in nazadnje imeli mo-
žnost izbrati še praskanko v 
jajčno emulzijo. 

Po skupnem ogledu izbranih 
tehnik in motivov smo z ustvar-
janjem pričeli ob 10.30. Mno-
go obiskovalcev, ki so ta dan 

izbrali za ogled razstave buč, 
se je ustavilo ob ustvarjalcih, 
jih spodbujalo in pohvalilo nji-
hovo ustvarjanje. Čas je neiz-
merno hitro tekel in ob 12. uri 

so nas na dogovorjenem me-
stu že čakale strokovne delav-
ke vrtca Mozirje, ki so za vse 
udeležence pripravile drama-
tizacijo Zrcalce. Ob malici in 

prijetnem druženju smo oko-
li 13. ure zaključili naše druže-
nje v upanju, da se prihodnje 
leto spet snidemo v še večjem 
številu. 

Da bi mladi ustvarjalci ne 
ostali čisto anonimni, smo 
ob tednu otroka in teden ka-
sneje (3.–14. 9. 2016) v vrt-
cu Mozirje pripravili likovno 
razstavo izdelkov. Razstava 
je nato gostovala tudi v dislo-
cirani enoti na Rečici ob Sa-
vinji. Želimo si, da bi z mladi-
mi ustvarjalci talent rasel in 
da bi z veseljem ustvarjali še 
naprej, natečaji in likovne ko-
lonije, kot je naša, pa bi jim 
bili v spodbudo in potrditev, 
da delajo prav.

Tanja Klemenšek Rakun
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Uvodnik
Tudi letošnje šolsko leto smo začeli polni načrtov, da z različni-

mi oblikami in metodami dela učencem omogočamo sistematič-
no pridobivanje znanja in spretnosti  ter jim ponudimo širok iz-
bor dejavnosti, s katerimi bodo lahko svoje interese uresničevali.

Vsak od udeležencev učnega procesa prispeva svoj košček v 
celoten mozaik šole. V predstavitvi dejavnosti smo skušali ujeti 
nekaj koščkov, ki predstavljajo življenje in utrip šole. Naši učenci 
ne nabirajo le šolskih znanj, ampak skozi pester nabor dejavnosti 
izven razreda pridobivajo življenjske izkušnje in vrednote na po-
dročju športa, umetnosti in raziskovanja.  

Vlasta Povše

Mini olimpijada
Sedaj že tradicionalna mini olimpijada je v organizaciji Osnovne 

šole Mozirje letos potekala drugič. Sončno jesensko sobotno do-
poldne, 24. septembra 2016, je bilo kot nalašč za gibanje v nara-
vi. Učenci prve triade iz Nazarij, Rečice ob Savinji in Mozirja so to 
dopoldne preživeli v športnem duhu. Po svečani otvoritveni slo-
vesnosti so učenci dali olimpijsko zaprisego, odvrtela se je olim-
pijska himna, v zraku je zaplapolala olimpijska zastava in zagorel 
olimpijski ogenj. S skupinskim ogrevanjem so bili mali olimpijci 
pripravljeni na tekmovanje. 

Pripravili smo jim zanimive športne aktivnosti. Na asfaltnem igri-
šču so se pomerili v nogometu in hokeju, premagovali so poli-
gon s hoppy žogami, svoje spretnosti so pokazali na poligonu in 
se igrali ob pisanem padalu. Zabavali so se, se družili s prijatelji 
in dali vse od sebe. To dopoldne jih je spremljala olimpijska mi-
sel »važno je sodelovati in ne vedno zmagati«. Igra je ta dan po-
stala za njih najvažnejša stvar na svetu in na koncu so bili zmago-
valci prav vsi.

Urška Finkšt

Kiparska kolonija v 
Gornjem Gradu

29. septembra smo se Jon, Gašper, Florjan in jaz udeležili kipar-
ske kolonije v Gornjem Gradu. Delali smo po skupinah, izdelova-
li pa smo živali iz lesa. Naša skupina se je odločila, da izdelamo 
kokoš in piščančka. Dobili smo odpadni les, iz katerega smo obli-
kovali posamezne dele, ki smo jih obrusili, potem pa sestavili sku-
paj. Bilo je prijetno, saj smo se zabavali in uživali.

Anže Irman Kolar, 8. b

Festival znanosti 
V petek, 18. 11., se je deset devetošolcev udeležilo Festivala 

znanosti na Gimnaziji Celje-Center, ki je letos potekal na temo 
Droge in zasvojenosti. Tam so nam najprej pripravili predavanje, 
kjer so sodelovali Veronika Jazbec iz Centra za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Lara Rojc iz krimi-
nalistične policije Celje in Bojan Kodelja, vodja programa Ne-od-
visen.si. 

Predavanje je bilo poučno, saj smo se naučili prepoznati pasti, 
ki nas lahko zapeljejo v zasvojenost. Predstavili so nam tudi in-
dikatorje za prepoznavo kokaina in heroina, ki pa so bili negativ-
ni, saj je uporaba drog na šolah prepovedana. Nekaj besed nam 
je povedal ravnatelj gimnazije Gregor Deleja, zaigral pa nam je 
bend, katerega član je tudi Matej Zidarn, lanski devetošolec.  

Na prvi delavnici smo spoznavali človeška čutila. Pripravljene so 
bile vaje, na katerih smo preizkusili svoj vonj, vid in okus. Na drugi 
delavnici smo sami izvajali različne kemijske poskuse, kot so slo-
nja zobna pasta, ognjemet v vodi in veliko drugih.  

Na zadnji delavnici smo preizkusili svoj smisel za glasbo. Izdela-
li smo pojoče cevi, na katere smo nato tudi sami zaigrali.

Celoten dan se mi je zdel zelo dobro izpeljan. Vse delavnice so 
bile zanimive, še posebej kemija. Tudi predavanje je bilo zanimi-
vo in zelo poučno. 

Glorija Mikek, 9. B
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Zaključek bralne značke z Urošem Hrovatom
Vsakih nekaj let pogledamo v statistiko 

izposoje in ugotovimo, da nismo nič dru-
gačni kot v drugih šolskih in splošnih knji-
žnicah, kjer si najpogosteje izposojajo 
knjige Primoža Suhodolčana in ilustrator-
ja Uroša Hrovata. Prvega smo na šoli že 
gostili, drugega pa nismo poznali druga-
če kot po ilustracijah, ki smo jih občudo-
vali v zbirki Pozor, pravljice, v knjigah Žival-
ske novice, Kolesar naj bo, Košarkar naj 
bo, Butalci in v zgodbah Mojiceje Podgor-
šek. Predvsem v Živalskih novicah najde-
mo domiselne in komične stripe, ki smo 
jih natisnili in z njimi polepili dva knjižnič-
na stola. Dva smo namenili tudi njegove-
mu vzorniku Mikiju Mustru, ki je praznoval 
90. obletnico življenja.

Uroša Hrovata smo letos povabili na za-
ključek bralne značke v aprilu 2016, da 
nam je pokazal nekaj stripovskih zakonito-
sti in trikov, nam narisal Petra Nosa in Vam-
pirske paradižnike, nas zabaval ob Suho-
dolčanovih in svojih zgodbah ter podelil 
bralna priznanja. 

245 nagrajencev je nadobudno spre-
mljalo njegovo ilustracijsko predstavo, 
v kateri je v dveh šolskih urah na dveh 

nastopih porisal dve desetmetrski ste-
ni. 

Janja Irman Kolar

Dan odprtih vrat na 
ŠCC

Devetošolci smo se v torek, 25. 10. 2016, odpravili na dan od-
prtih vrat v Šolski center Celje. Tam smo si najprej ogledali krat-
ko predstavo, nato pa smo se razdelili po delavnicah in si ogleda-
li šolo. Tamkajšnji dijaki so nam pripravili nekaj predstavitev pro-
gramov, ki jih ponuja šola, z namenom, da bi nam pomagali pri iz-
biri šole. Po ogledu je vsaka skupina šla v svojo učilnico, kjer smo 
imeli delavnice. Na delavnicah smo izvedeli veliko zanimivega, na 
nekaterih so učenci izdelali tudi svoje izdelke. Dan se nam je zdel 
pester in zanimiv. 

Glorija Mikek, 9. b

Kemijske delavnice

V ponedeljek, 21. 11., smo učenci, ki obiskujemo izbirni pred-
met poskusi v kemiji,  odšli na I. gimnazijo v Celje. Na začetku 
smo imeli kratko predavanje o nitratih in njihovem vplivu na zdrav-
je človeka ter o problematiki pretirane rabe sladkorja. Dobili smo 
navodila za izvedbo poskusov.

Nato  smo odšli v laboratorij. Pred delom smo oblekli bele ha-
lje, da smo zaščitili svoja oblačila. Razdelili smo se v skupine ter 
začeli z delom. Najprej smo merili raven sladkorja v različnih pija-
čah. To smo izmerili tako, da smo s kapalko vzeli kapljico tekoči-
ne in jo previdno kanili na refraktometer. Nato smo ga obrnili pro-
ti svetlobi, da smo lahko razbrali, koliko je kazala skala. Našo ugo-
tovitev smo primerjali z zapisom na plastenki ali steklenici in ugo-
tovili, da so se pri večini pijač številke ujemale.

Pri drugem poskusu smo merili količino nitratov v zelenjavi. Na-
rezali smo 10 gramov solate ter jo zdrobili v terilnici. Dodali smo 
še 40 ml vode in vse skupaj filtrirali. V filtrat smo pomočili poseb-
ne lističe, ki so spremenili barvo. S pomočjo legende smo ugo-
tovili, katero število predstavlja določena barva in rezultat zapisa-
li. Po končanem delu smo skupine med seboj primerjale ugotovi-

tve. S poskusom smo dokazali, da nobena izmed testirane zele-
njave ne vsebuje preveč nitratov in je zato primerna za uživanje.

Delavnice so bile zabavne in poučne, saj smo do ugotovitev pri-
šli sami in se ob tem veliko novega naučili. 

Tina Jernejc, 8. b



Glasilo Občine Mozirje16

Naravoslovni dan – krajinski park 
Strunjan

V četrtek, 20. 10. 2016, smo se osmo-
šolci odpravili v slovensko Primorje. Naj-
prej smo odšli do Strunjana, nato pa smo 
se peš odpravili na pot, ki je potekala ob 
morju, ter si spotoma ogledali manjše soli-
ne. Tam smo se zadržali kar nekaj časa in 
med drugim poskusili tudi rožo, ki raste v 
morju in je slanega okusa. Minil je čas po-
kušanja raznih rastlin, zato smo se odpra-
vili proti Mesečevemu zalivu.

Hodili smo in hodili, nato pa zavili na hrib, 
ki je bil tlakovan in zelo strm. Nekateri smo 
do vrha tekli in tekmovali med sabo, drugi 
pa hodili čisto počasi in z dolgimi koraki. 
Do vrha smo prišli vsi zadihani in hkrati za-
čudeni nad čudovitim razgledom na morje. 

Kar naenkrat so se pojavili črni oblaki 
in pričelo je deževati. Ujela nas je močna 
nevihta z velikimi težkimi kapljami in moč-
nim vetrom, zato je nekaterim celo polomi-
lo dežnike. Hitro smo se odpravili po poti 
navzdol do hotela. Bili smo premočeni, da 
je kar teklo od nas, zato so učitelji poklica-
li voznika avtobusa, da je prišel po nas. Po 
krajši vožnji smo prispeli v Ankaran.

Ko smo prispeli do školjčišča, smo ostr-
meli, kajti pogled je bil prekrasen. Vze-
li smo si veliko časa, hodili smo po školj-
kah, jih nabirali, določevali in jih občudo-
vali. Še celo učiteljice so nam pomagale 
in se z nami zabavale. Čas je hitro minil, 

saj je bilo zelo zanimivo. Naš popoln dan 
se je končal z dvourno vožnjo proti domu.  

Rad bi se zahvalil učiteljem za prekrasen 
dan. Upam, da bodo ekskurzijo ponovile 
tudi naslednje generacije.

Jan Weiss, 8. a

Šola v naravi
Učenci sedmih razredov smo bili od 3. do 7. oktobra 2016 v 

šoli v naravi v CŠOD Breženka v Fiesi, kjer je pouk potekal malo 
drugače. Poudarek je bil na naravoslovnih in športnih vsebinah. 
Raziskovali in spoznavali smo življenje v bibavičnem, pršnem, 
priobalnem in  obrežnem pasu, slovensko obalo, jezera v Fie-
si, školjkarstvo, solinarstvo, mesto Piran kot kulturno-zgodovin-
ski spomenik, krajinski park Strunjan in Mesečev zaliv. Zaposle-
ni smo bili z različnimi animacijami in športnimi aktivnostmi, na-
učili smo se osnov lokostrelstva, svoje znanje preizkusili na ori-
entacijskem pohodu, vmes pa smo se zmočili tudi v morju. Bilo 
je zelo zabavno.

Nikoli nam ni bilo dolgčas, saj so si različne dejavnosti kar sledi-
le. Ogledali smo si akvarij v Piranu, kjer smo opazovali morske li-
ste in mladičke morskega psa, ki so nam bili zelo všeč, zato vsem 
priporočamo, da si ogledajo piranski akvarij. Raziskovali  smo Tar-
tinijev trg, se ustavili pri cerkvi svetega Jurija, z ladjico pa smo se 
peljali do Sečoveljskih solin, kjer smo si ogledali filmček in muzej.

S kanuji smo veslali do gojišča školjk. Med vožnjo smo se zaba-
vali in seveda veliko tudi naučili. Izvedeli smo, da se školjke hrani-
jo z iztrebki ptičev. Naš vodič nam je pokazal, kako delujejo ribi-
ške mreže in kje živi Jan Plestenjak. Nazaj grede je bila cela do-
godivščina, saj smo videli na milijone rebrenjač, ki so podobne 
meduzam, a popolnoma nenevarne živali. Kamorkoli smo pogle-
dali, povsod so bile.

Kasneje smo sami pripravili školjke klapavice, ki so bile zelo 
okusne. Kar nekaj sedmošolcev jih je jedlo prvič, nekateri pa so 
poskusili tudi polža. Nepozaben je bil tudi zaključni večer, ko smo 
izvedli program, ki smo ga pripravljali prejšnje dni. Uživali smo v 
EllenShowu, petju in igranju. Sledil je ples. 
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Romeo in Julija
Letos mineva 400 let od smrti največjega dramatika Williama 

Shakespeara. Učenci 7., 8. in 9. razreda smo si 11. oktobra v Žal-
cu ogledali predstavo Romeo in Julija. To je najbolj znana ljube-
zenska zgodba vseh časov, pripravljena pa je tako, da se mladi z 
njo lahko identificirajo. Usodna ljubezen, nerazumevajoča okoli-
ca, zaslepljena s sovraštvom, pripadnost in podrejanje skupinam 
ter iskanje lastne identitete so teme, ki privlačijo vsakega mlade-
ga človeka. Aktualna uprizoritev Romea in Julije je sestavljena iz 
odlomkov originalnega besedila v verzih in improvizirane situaci-
je iz vsakdanjega življenja. 

Glorija Mikek, 9. b

Muzikal 13
V četrtek, 17. novembra 2016, smo si učenci od šestega do de-

vetega razreda v kulturnem domu v Velenju ogledali muzikal z na-
slovom Muzikal 13. Glasbeno-gledališko predstavo so uprizori-
li učenci II. osnovne šole Celje in dijaki Gimnazije Celje-Center. 
Nastopajoči so na odru peli v živo ob spremljavi glasbene zased-
be The Takeover.

Predstava govori o zanimivih letih najstništva in odraščanja. Do-
takne se tem, kot so medsebojno razumevanje, medkulturni in 
medgeneracijski dialog, ki so predstavljene na komični način, 
odet v pop-rock ritme. Muzikal na svojevrsten način slika tista ne-
pozabna leta, ki so za vsakega neizogibna. 

Predstava nam je bila všeč. Veliko se nas je že znašlo v situa-
ciji, ko smo morali izbirati med prijateljstvom in popularnostjo. V 
predstavi so nam prikazali, da imajo naše odločitve tudi posle-
dice. Spoznali smo, da lahko napake, ki jih naredimo, tudi po-
pravimo.

Anja Purnat in Eva Slapnik, 9. a

Emil in detektivi             
23. novembra smo si učenci 5. in 6. razreda v Domu II. sloven-

skega tabora v Žalcu ogledali predstavo Emil in detektivi, ki so 
jo uprizorili igralci Lutkovnega gledališča Ljubljana. To je detekti-
vska zgodba o dečku, ki sam potuje v Berlin. Zgodba je napeta, 
zabavna in polna presenečenj, dogaja pa se v času, ko so še pla-
čevali z markami in so bili popularni tramvaji. Scena je bila zani-
miva, saj so samo s tremi vagoni prikazali vlak, banko, stanovanje, 
hotel, skrivališče, gostišče in tramvaj.

Gašper Repše, 6. a

Primož Suhodolčan - 
gost na mozirski šoli

Pozor pravljice so zelo priljubljene zgodbe o nenavadnih pred-
metih in bitjih, ki so »nekaj posebnega«, kar Primož zelo slikovito 
in humorno utemelji. Naši sedmošolci so iz njih z mentorico Mar-
jeto Menih izbrali in prepričljivo odigrali dve dramatizaciji, ki sta 
ustvarili odlično vzdušje v naši telovadnici. 

Suhodolčanove Živalske novice so izšle že v štirih delih in so 
najbolj priljubljen primerek zabavne, tanke, napol stripovske knji-
ge za bralno značko v drugi triadi ali kar tako. 

Knjigi Košarkar naj bo in Ranta vrača udarec sta osnova za nov 
slovenski mladinski košarkarski film, za katerega je Primož napi-
sal scenarij, na velikih platnih pa ga bomo lahko videli že priho-
dnje leto. 

Kako se lahko človek sredi belega dne in peš zaleti v stop znak 
in kakšne so posledice, kakšne nogometne nesreče se zgodijo 
ljudem in koliko nevšečnosti ti lahko povzroči govoreča papiga, 
je le nekaj ocvirkov iz dveh smejalnih terapij, ki smo jih bili dele-
žni na tem srečanju.

Primož Suhodolčan je ime, ki smo si ga na poseben način zapi-
sali na plakat in v srce, saj ti že ob sami omembi privabi nasmeh 
na lica. 

Janja Irman Kolar

Smeh je pol zdravja. Kdor je bil v šoli v četrtek, 10. novembra 
2016, je gotovo prišel v šolo tudi v petek, saj smo prejšnji dan od 
našega gosta Primoža Suhodolčana dobili veliko dozo smejalne-
ga vitamina, po katerem  je bilo nemogoče zboleti.

Kdo ga ne pozna? Morda ga še kdo zamenja z očetom Leopol-
dom, ki je prav tako napisal veliko leposlovja za mlade in ustano-
vil Bralno značko. Sicer pa se ve, da je Primož eden najbolj bra-
nih slovenskih pisateljev. Od očeta je podedoval Petra Nosa in o 
njem napisal še vrsto zabavnih in hudomušnih dogodivščin; za-
dnja je pravkar v izdajanju.

Zadnji dan je potekal pohod v Mesečev zaliv in Strunjan. Ko 
smo imeli že vse kovčke v pritličju, smo odšli na pohod. Hodili 
smo po isti poti, kjer je prejšnji dan potekalo orientacijsko tekmo-
vanje. Sproti smo si ogledali še strunjanske soline. Slikali smo se 
pri spomeniku in pogledali v pečino. Pod nami je bil strm prepad 
in pogled na prekrasen zaliv modrozelene barve.

Ta šola v naravi je bila res izjemna, ne bi mogla biti boljša. Za 
zmeraj nam bo ostala skrita v srcu. 

Učenke 7. a
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Varno na kolesu 
Učenci 5. a razreda OŠ Mozirje, ki v tem šolskem letu opravlja-

jo kolesarske izpite, so se prijavili na razpis Varno na kolesu, ki ga 
v okviru Javne agencije RS za varnost prometa izvaja Butan plin 
d.d. iz Ljubljane.

V okviru prvega sklopa projekta so opazovali šolske poti in se 
seznanjali z najvarnejšimi načini prihoda v šolo, nevarnimi odse-
ki za pešce in kolesarje in možnostmi ter načini za odpravo po-
manjkljivosti.

Svoje ugotovitve so zabeležili na karti ter izdelali analizo in pre-
dloge za izboljšavo predstavili občinskemu SPV oz. na obisku pri 
županu Ivanu Suhoveršniku.

Župan je učence seznanil z aktivnostmi za prometno varnost, ki 
jih občina že izvaja in načrtuje v tem in prihodnjem letu. Na koncu 
jih je pohvalil za prizadevnost pri njihovih aktivnostih in jih nagra-
dil s simboličnimi darili.

Milan Robnik

Športni dosežki 
učencev v prvem delu 

šolskega leta v OŠ 
Mozirje

Komaj smo zakorakali skozi šolska vrata, že so se že pričela 
športna tekmovanja, s tem pa tudi uspehi naših učenk in učen-
cev. Tako so se na športnem področju prve v boj podale starejše 
učenke. Že v drugem tednu septembra so se udeležile tekmova-
nja v odbojki na mivki, kjer so na področnem prvenstvu dosegle 
2. mesto in se uvrstile v polfinale državnega tekmovanja v Beltin-
cih. Tudi tam so prikazale svoje znanje in borbenost in na koncu 
zasedle odlično 4. mesto med desetimi ekipami. 

Druga polovica septembra in oktober sta bila namenjena pripra-
vam na nogometna in košarkarska tekmovanja.

Učenke so na medobčinskem tekmovanju v nogometu na doma-
čem terenu zasedle 2. mesto ter si zagotovile nastop na področ-
nem tekmovanju. Tam so bile boljše od vseh nasprotnic in osvoji-
le 1. mesto, zato so si zagotovile nastop v polfinalu državnega pr-
venstva, kar je izjemen dosežek.

Ekskurzija v Posočje
V torek, 13. septembra, smo se učenci devetih razredov odpra-

vili na celodnevno ekskurzijo. Ogledali smo si kraje, kjer je pote-
kala soška fronta v prvi svetovni vojni. Najprej smo si ogledali mu-
zej prve svetovne vojne, potem pa smo se peš odpravili do cer-
kve sv. Antona, pred katero stoji spomenik 7.014 padlim borcem.

Z avtobusom smo se odpeljali proti Logu pod Mangartom. Tu je 
bil leta 2000 velik plaz, ki je preoblikoval naravo. Peljali smo se 
mimo slapa, ki je sedaj dosti manjši kot pred letom 2000. 

Po ozki cesti smo prišli čez prelaz Predel, kjer smo videli trdnja-
vo Predel, ki so jo Avstrijci začeli graditi leta 1808. Pot nas je vo-
dila čez mejo v Italijo, peljali smo se  mimo jezera Lago del Pre-
dil, ki je ledeniškega nastanka, mimo mejnega prehoda Rateče in 
proti naravnem rezervatu Zelenci, kjer smo se ustavili in se pov-
zpeli na razgledni stolp. 

V Kranjski Gori smo videli znano smučišče. V Mojstrani smo 
skozi okna opazovali kip Jakoba Aljaža, ki stoji na levi strani glav-
ne ceste na križišču Mojstrana–Dovje. Prepoznali smo ga po 
drži, zre proti Triglavu (2.864 m nadmorske višine).

Že malce utrujeni od vožnje smo se peljali proti Jesenicam, kjer 
smo videli predor Karavanke in največjo železarno. Po vijugasti 
cesti smo končno prišli na avtocesto, ki nas je vodila do odcepa 
Vransko in proti domu. 

Domov sem prišla polna lepih vtisov, saj se po dolini Soče in 
okolice nisem še peljala nikoli prej.

Nina Perger, 9. b

Niso pa bile aktivne samo učenke. Tudi starejši učenci so se 
udeležili medobčinskega tekmovanja v nogometu, kjer so si raz-
delili 3. do 4 mesto. Očitno pa jim je košarka bolj pisana na kožo, 
saj so na medobčinskem tekmovanju z veliko razliko premaga-
li vse nasprotnike in osvojili 1. mesto. Odlične igre na medob-
činskem tekmovanju so jim zagotovile nastop na področnem pr-
venstvu. Na domačem terenu so premagali Osnovno šolo Šo-
štanj, premoč pa so morali priznati učencem Osnovne šole Go-
rica. Drugo mesto, ki so si ga priigrali, jih vodi v četrtfinale držav-
nega prvenstva. 

Čeprav so se tekmovanja šele začela, imamo že dve uvrstitvi v 
polfinale in eno v četrtfinale državnega prvenstva. Ker so pred 
nami še številna tekmovanja, upamo, da bomo našo zbirko odlič-
nih rezultatov še povečali.

Aktiv učiteljev športne vzgoje
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Čebelice, mleko in med na OŠ Mozirje
Dober zajtrk za dober začetek dneva. Ponavadi si ga privošči-

mo doma ali ga pojemo spotoma. Ker pa je tako pomemben, mu 
enkrat na leto namenimo posebno pozornost tudi v šoli in takrat 
si privoščimo tradicionalnega: mleko in med z maslom na kruhu. 
Poskrbimo pa tudi, da je lokalnega izvora. 

V letošnjem šolskem letu smo obeležili deset let projekta Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. 18. novembra smo se pridružili omenje-
nemu projektu, ki so ga spremljale številne zanimive dejavnosti 
učencev. Med njimi je kot novost potrebno omeniti sodelovanje pri 
ustvarjanju najštevilčnejšega pevskega zbora v Sloveniji, ki je ob 
isti uri po celi državi zapel priljubljeno Slakovo pesem Čebelar. Pe-
tju so se na Osnovni šoli Mozirje priključili vsi učenci, skupno več 

Delavnice za nadarjene učence
V soboto, 19. 11. 2016, so v Osnovni šoli 

Nazarje potekale že tradicionalne delavni-
ce za nadarjene učence. Udeležili so se 
jih nadarjeni učenci iz vseh zgornjesavinj-

skih osnovnih šol. Med udeleženci je bilo 
tudi 15 nadarjenih učencev Osnovne šole 
Mozirje. Vsaka šola je pripravila eno de-
lavnico. 

Učenci so na delavnicah lahko nadgra-
jevali ali na novo pridobili znanje v izde-
lovanju copat iz filca, 3D modeliranja in 
osnov fotografiranja, spoznali so zname-
nite točke trikotnika, poslali v svet spo-
ročilo vrstnikom, nekateri pa so se kljub 
dežju lahkih nog podali naokrog in spo-

znavali znamenitosti Nazarij. 
Svoje izdelke in pridobljeno znanje so 

ob koncu predstavili še drugim učencem 
in staršem, ki so se udeležili skupne pred-
stavitve.

Sobotno dopoldne pa ni bilo samo de-
lovno obarvano, namenjeno je bilo tudi 
druženju otrok, mentorjev, ravnateljev, sve-
tovalnih delavcev in staršev. Vsi skupaj 
smo preživeli lep dan, poln novih doživetij. 

Silva Dešman

kot 400 otrok in učiteljev. Pesem so spremljali naši harmonikar-
ji Andreja Raka, pevski zbor pa je poskrbel za ubrano dvoglasje. 

Ker se zavedamo pomena ozaveščanja ljudi o pomembnosti če-
bel v naravi, so nad izvedbo dogodka v smislu ozaveščanja učen-
cev z informacijami bdeli tudi naši mladi čebelarji v okviru čebe-
larskega krožka – Od čebelice do medu – pod okriljem Čebelar-
ske družine Janeza Goličnika Mozirje ter ostali učenci, ki obisku-
jejo izbirni predmet čebelarstvo. 

Z željo po ohranitvi avtohtone pasme kranjska sivka v imenu 
učencev Osnovne šole Mozirje vsem pošiljamo en prisrčen če-
belarski pozdrav. Naj medi!

Blaž Podrižnik
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Župniji sv. Jurija - Mozirje in sv. nadangela 
Mihaela -  Šmihel nad Mozirjem v letu 2016

Ko vstopamo v leto 2017 je prav, da se 
ozremo v odhajajoče obdobje in ga ovredno-
timo, tudi v naših dveh župnijah. Nasploh je 
bilo leto 2016 zaznamovano z jubilejnim sve-
tim letom božjega usmiljenja, ki smo ga ob-
hajali v katoliški Cerkvi širom sveta.

Januar se je pričel s hišnim blagoslovom 
po Ljubiji in Lepi Njivi. Vsako leto se veseli-
mo tudi kolednikov iz Mozirja, Lok in Lepe 
Njive, ki nas po domovih obiščejo, nabrana 
sredstva pa velikodušno darujejo za misijo-
ne in uboge. Januar je čas tudi za duhovne 
obnove za birmance in tečaj za zaročence.

V mesecu februarju smo dela prost dan, 
slovenski kulturni praznik, izkoristili in poro-
mali ob letu usmiljenja v vse 3 svetoletne cer-
kve Mariborske nadškofije: skozi prva sveta 
vrata smo vstopili v mariborsko stolnico Ja-
neza Krstnika, kjer smo molili na Slomško-
vem grobu, nato smo poromali peš po mari-
borskih ulicah do bazilike Matere usmiljenja, 
mariborskih frančiškanov, kamor smo vsto-
pili skozi druga sveta vrata in obhajali bogo-
služje, nato pa smo se zapeljali še do Ptuj-
ske gore, kjer smo molili križev pot, stopi-
li skozi tretja sveta vrata in molili večernice. 

V mesecu februarju se je pričel postni 
čas, ki smo ga letos zaznamovali z duhov-
nimi vajami v vsakdanjem življenju Življenje 
z namenom, ki so trajale 40 dni in se jih je 
udeležilo preko 25 udeležencev. Vsak dan 
smo prebirali knjigo Življenje z namenom, 
po eno poglavlje na dan, in se sestajali vsak 
teden, da smo si podelili spoznanja. Župlja-
ni smo se v februarju udeležili še svetole-
tnega romanja savinjsko-šaleškega nadde-
kanata v celjsko stolnico.

Marec je zaznamoval postni čas. Na 4. po-
stno nedeljo, 6. 3., smo popoldne poromali 
v Šmarje pri Jelšah, kjer smo opravili križev 
pot ob starodavnih postajah križevega pota 
in se nato zadržali v prijetnem okolju župnij-
ske kleti. Na Cvetno nedeljo, 20. 3., smo 
peš poromali k svetoletni cerkvi Marijinega 
oznanjenja Marija Nazaret v Nazarje, kamor 
smo vstopili skozi svetoletna vrata in opravi-
li pobožnost češčenja z litanijami. 

Naj omenim tudi redna predavanja dr. Kar-
la Gržana in Marka Juhanta v župnijski dvo-
rani. V marcu je bil tudi odmik za ženske v 
Šmihelu nad Mozirjem, ki ga je vodila s. Met-
ka Kos. Zadnji vikend v mesecu marcu smo 
obhajali Velikonočne praznike, središče in vi-
šek cerkvenega leta. Mesec marec smo za-
ključili z občnim zborom župnijske Karitas 
Mozirje-Šmihel, ki je bil v sredo, 30. 3., in ga 
je popestrilo predavanje s. Emanuele Žerdin 
na temo Ali je Bog med begunci?

April je mesec župnijskega zavetnika sv. 
Jurija, ki ima god 23. 4., v zadnjih letih pa v 

mesecu aprilu obhajamo tudi slavje prvega 
svetega obhajila, ki je bilo letos na nedeljo, 
17. 4. V pripravi na Jurijevo smo v četrtek, 
21. 4., v Slomškovi dvorani prisluhnili Tade-
ji Petrovčič Jerina, urednici Celjske Mohor-
jeve družbe, ki je predstavila dve knjigi: 52 
stvari, ki jih otroci potrebujejo od mame in 
52 stvari, ki jih otroci potrebujejo od očeta.

V mesecu aprilu smo izvedli projekt obno-
ve fasade zvonika župnijske cerkve in delno 
tudi preostale fasade, predvsem pročelja in 
talnega zidu. Cerkev je ponovno zasijala v 
svoji lepoti. Blagoslov obnovitvenih del, ka-
terih skupna vrednost je bila okrog 16.000 
evrov, je bil na Jurijevo nedeljo. Bog povrni 
vsem darovalcem.

Mesec maj je šmarnični mesec. Ves mesec 
se v župnijski cerkvi, ob kapelah in ob križih 
zbirajo otroci in odrasli, da prisluhnejo šmar-
nicam. Na Florjanovo nedeljo smo blagoslo-
vili gasilce in se jim zahvalili za njihov trud, na 
prvo majsko nedeljo pa so zakonci jubilanti 
obnovili svoje poročne obljube. 

Obhajali smo sveto birmo, z moškimi pa 
smo odšli v Šmihel na duhovni odmik. Na 
binkoštno nedeljo smo se srečali z ostare-
limi, bolnimi in invalidi pri sv. maši in bolni-
škem maziljenju, na naslednjo nedeljo, 22. 
maja, pa smo obhajali lepo nedeljo in žu-
pnijski dan, ko smo se pod šotorom srečali 
in skupaj poveselili.

Junij je tradicionalno mesec lepih nedelj. 
Mozirski Orli so kot vedno organizirali po-
hod po naših cerkvah, bolni in ostareli so 
poromali na Brezje, birmanci in animatorji 
pa na Svete Višarje. Z mladimi smo ob sve-
tem letu poromali tudi v Rim.

V mesecu juliju sta bila oba oratorija, v 
Mozirju in na Lepi Njivi, ter vsi trije poletni 
skavtski tabori. Prav tako smo obhajali celo-
dnevno češčenje v Mozirju in Šmihelu.

V avgustu so bile počitniške delavnice Ka-
ritas, obhajali smo Radegunško nedeljo ter 
romarski shod pri sv. Mariji in sv. Roku na 
Brezju 15. in 16. avgusta. V Šmihelu je na 
tretjo nedeljo v avgustu že tradicionalno 
blagoslov traktorjev. Ministranti so si za ce-
loletno pridno ministriranje zaslužili počitni-
ce v Piranu pri patrih minoritih. V dekanijo 
je za dva dni priromal kip Fatimske Marije in 
mnogi župljani so jo počastili ali v Nazarjah 
ali v Gornjem Gradu.

V poletnih mesecih je prišla na vrsto ob-
nova vhodnih vrat v cerkvi, župnišču in žu-
pnijskem klubu. Zahvala gre moškim za pro-
stovoljno delo in pomoč.

V septembru smo že tradicionalno po-
romali na Brezje in z mladimi v Stično. Z 
mašo na Mozirski planini ob zaključku paše 
smo zaključili letni krog sv. maš v naši naj-

višji cerkvi, ki ga ponovno začenjamo 2. ja-
nuarja, če bo dela prost dan. Odrasli skavti 
so odšli na svoj tabor, začeli pa smo tudi s 
ponovnim srečevanjem drugih skupin, vseh 
zakonskih, biblične, bralnega kluba, katoli-
ških pedagogov, misijonske skupine, mla-
dinske skupine, birmanskih animatorjev ... 
Začeli smo s šolo za zakon, celoletno pri-
pravo na prejem zakramenta zakona, seve-
da pa se je pričel tudi redni verouk in dru-
žabna srečanja za starše ter skavtsko leto. 
Naj posebej omenim ustanovitev nove sku-
pine, možje sv. Jurija, skupine za moške, 
ki se srečuje enkrat mesečno, z vajami pa 
sta ponovno pričela otroški cerkveni pevski 
zborček in pevska skupina Sinaj.

V oktobru smo najprej praznovali 15. oble-
tnico delovanja skavtov v našem kraju. V 
mesecu oktobru smo pričeli z novim do-
godkom, vaškimi srečanji, ko smo se sre-
čevali ob nedeljah popoldne od vaških ka-
pelah, blagoslovili zaselek in se zadržali v 
prijetnem druženju. Zelo priljubljena vaška 
srečanja bomo nadaljevali spet v pomla-
danskem toplejšem obdobju. Skupaj s me-
šanim cerkvenim pevskim zborom iz Šmihe-
la in pevsko skupino Sinaj smo se udeležili 
srečanja cerkvenih pevskih zborov dekanije 
Gornji Grad v Bočni.

November se je pričel s praznikom Vseh 
svetih in dobrodelno akcijo dar za žive v 
spomin na rajne. S serijo šestih predavanj 
je pričel dr. Karel Gržan, ki bo z nami do 
aprila 2017. Srečevali smo se tudi z druži-
nami veroukarjev na posebnih srečanjih, ko 
smo najprej obhajali sv. mašo, nato pa so 
otroci odšli s katehetom ali katehistinjo v 
učilnico, župnik s starši pa v župnijski klub 
na klepet. Srečanja so bila izredno dobro 
sprejeta, ker smo se v sproščenem pogovo-
ru ob polni mizi lahko ustavili in razgovorili. 
S srečanji bomo nadaljevali. Župnijska Ka-
ritas Mozirje-Šmihel je obhajala teden Ka-
ritas in že trinajstič organizirala dobrodelni 
koncert, letos z naslovom V objemu dobro-
te. Ob župnikovih večerih smo si ogledali 
film o Materi Tereziji, ki je bila letos razgla-
šena za svetnico.

Mesec december je zaznamovan z adven-
tnom in božičnimi prazniki. Tik pred boži-
čem se tudi vsako letos veselimo prihoda 
luči miru iz Betlehema. Omenim naj še tra-
dicionalno silvestrsko sv. mašo ob 23.00 
pri sv. Roku na Brezju.

V Šmihelu pridno obnavljamo stranski ol-
tar sv. Lovrenca. Če bo šlo vse po načr-
tih, ga bomo blagoslovili v prvi polovici leta 
2017, prav tako kot obnovljeno streho in fa-
sado mozirske kaplanije. 

Sandi Koren, župnik
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ŽUPNIJSKA KARITAS MOZIRJE – ŠMIHEL

Naše delo v letu usmiljenja
Papež Frančišek pravi: 
»Moja velika želja je, da krščansko ljudstvo v času tega jubile-

ja premišljuje o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. To je na-
čin, da bi prebudili našo vest, ki je pogosto otopela spričo dra-
me uboštva in da bi še globlje vstopili v srce evangelija, kjer daje 
božje usmiljenje posebno mesto ubogim.« (Frančišek, bula Mise-
ricordiae vultus).

Skozi vse leto smo imeli pred očmi telesna in duhovna dela 
usmiljenja ter po svojih močeh pomagali bratom in sestram. Pod 
geslom V objemu dobrote je potekal tudi  letošnji teden karitas, 
ki nas nagovarja na vsakem koraku. Bog je tisti, ki nas vse ljubi, 
sprejema, čaka in vabi v svoj objem. Božji objem je tisti, ki zdra-
vi, tolaži in prinaša novo upanje ter nam vrača izgubljeno dosto-
janstvo. In mi, kakšen naj bi bil naš objem? Človek v stiski ne išče 
samo hrane ali obleke, želi si biti tudi sprejet, potrjen, ljubljen, vre-
den spoštovanja.

Prav v to razsežnost vstopa tudi naša Župnijska karitas Mozirje –
Šmihel z vsemi svojimi člani in članicami, ko poskuša poslušati, 
slišati in konkretno pomagati ljudem z najrazličnejšimi stiskami ži-
vljenja. Te stiske so raznovrstne in jih lahko razvrstimo v tri sklo-
pe: materialne, duševne in duhovne. Vsaka od njih je pomembna 
in težka za tistega, ki se znajde v njej in iz nje ne zmore sam. Tem 
ljudem je treba ponuditi pomoč; včasih je dovolj že, da jih poslu-
šamo in podarimo varnost, sprejetost, ljubezen ter spoznanje, da 
verjamemo vanje, da jim bo uspelo. To jih navadno dvigne in jim 
daje moč, da opustijo malodušje in se napotijo k reševanju svo-
jih problemov. So pa ljudje, ki v svoji stiski potrebujejo naše spre-
mljanje in daljšo skupno pot. Tem je treba konkretno pomagati. 
Prostori karitasa ljubeče vabijo.  

Mnogi, ki rešijo svoje probleme z našo pomočjo, se navadno radi 
vračajo nazaj in nam v hvaležnosti prinašajo darove, s katerimi lah-
ko rešujemo tudi druge težave. V svoji sredi imamo tudi prejemni-
ke, ki neprestano potrebujejo našo pomoč. Ti ljudje se večkrat na 
leto obračajo na nas, za našo pomoč. Pomagamo jim v okvirih ti-

DRUŠTVO SOŽITJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Za nami je trideset let delovanja
Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline združuje starše in 

skrbnike kot tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju in ljudi do-
bre volje ter odprtih src. Trudimo se vključiti v okolje v celotni doli-

stega, kar imamo, predvsem v obliki hrane EU in plačil položnic za 
nujne, življenjsko potrebne dobrine. Zato je vsako donatorstvo do-
brodošlo. 

Razsežnost naše župnijske karitas se kaže tudi v tem, da lju-
di osveščamo in vzgajamo k samopomoči ter medsebojni pomo-
či. Pripravljamo različne prireditve, srečanja in delavnice ter lju-
di obiskujemo na domu, v domovih za starejše in podobno. Kari-
tas je podoba cerkve, ki je vedno na poti k človeku. Bodimo misi-
jonarji ljubezni za vse, ki so se znašli v preizkušnji, da bodo pre-
ko nas začutili, da niso sami, da se bodo preko objema dobro-
te postavili na svoje noge, da bodo tudi oni lahko delili božji do-
tik naprej. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem za pomoč, škofijski 
karitas ter mnogim drugim organizacijam in posameznikom, ki 
podpirate naše poslanstvo skozi vse leto.

Kot Bog nas sprejema, sprejmimo in poiščimo ljudi, potrebne 
pomoči, tudi mi – z božjimi očmi.

Alenka Brezovnik

ni in pokazati, da lahko s svojo drugačnostjo dosežemo želeni cilj. 
Letos smo obeležili 30-letnico delovanja in v ta namen priredili 

dobrodelni koncert v Športni dvorani Mozirje. Prejeli smo zlato pri-
znanje Občine Mozirje in priznanje župana Občine Ljubno. Pov-
sod smo lepo sprejeti in to se je pokazalo tudi s sodelovanjem žu-
pnijske Karitas Mozirje-Šmihel, kjer smo v poletnih počitnicah zo-
pet  ustvarjali v njihovih prostorih. 

Prizadevamo si, da bi nas še bolj prepoznali tudi na drugih po-
dročjih. Društvo poskuša omogočiti članom čim bolj pestro in ak-
tivno preživljanje prostega časa z namenom, da se še bolj vklju-
čimo v kraj. Organiziramo tudi seminar, na katerem so  starši in 
skrbniki seznanjeni z aktualnimi temami, ki so zanje pomembne. 
Prav tako organiziramo ekskurzijo, kjer spoznavamo lepote naše 
domovine, in še druge aktivnosti, katere sprejmemo v letnem pro-
gramu društva. Želimo, da se v prihodnje vključimo v čim več do-
gajanj v dolini in s tem pokažemo, da skupaj zmoremo tudi s svo-
jo drugačnostjo.

Lilijana Rakun

Dobrodelna prireditev v tednu Karitas

Na koncertu ob jubileju smo tudi plesali
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SKAVTI STEG MOZIRJE 1

Tukaj sem ... že 15 let!
15 let veselja, petja, novih prijateljstev, izzivov, vztrajanja, vzgaja-

nja, osebnega napredovanja, služenja, pripravljenosti ... 30. sep-
tembra je minilo 15 let, odkar smo se mozirski skavti podali na 
skavtsko pot, na kateri smo še danes. In zaradi tega pomembne-
ga jubileja je bilo preteklo leto drugačno. Čez leto smo se več-
krat ozrli na našo že prehojeno pot in v mislih kovali načrte za pri-
hodnost. 

Prvi v nizu dogodkov ob 15-letnici naše skupine se je zgodil 
aprila, ko smo se srečali skavti, ki smo v naši lokalni enoti naredi-
li skavtsko obljubo. Pri tem se je še posebej pokazalo, da se vsi 
mozirski skavti dobro zavedamo, da znani izrek »enkrat skavt – ve-
dno skavt« ni le obrabljena fraza, ampak da je skavtstvo resnično 
način življenja, ki spreminja svet na bolje.

V mesecu oktobru, ko smo začeli novo skavtsko leto, smo 15-le-
tnico praznovali v krogu župnije in naših članov. In naposled smo 
se v mesecu novembru srečali še voditelji, ki so v vseh teh letih 
delovali v stegu Mozirje 1.

Vzporedno s praznovanjem našega pomembnega jubileja smo 
skavti še naprej izpolnjevali naše poslanstvo. Smo prostovoljna 
nevladna organizacija, ki se ukvarja z neformalno obliko vzgoje in 
izobraževanja mladih s pomočjo skavtske metode. 

Srečevali smo se na tedenskih srečanjih (v treh starostnih sku-
pinah) in se družili na jesenskih, zimskih in poletnih taborih. Velik 
poudarek smo namenili medgeneracijskemu sodelovanju in so-
delovanju z različnimi skupinami in društvi, ki delujejo v naši oko-
lici (Župnijska karitas, odrasli skavti, taborniki, VDC, OŠ Mozir-
je idr.). 

Udeležili smo se različnih projektov na regijski in državni ravni 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UP AND DOWNS

Za nami je leto, polno odmevnih nastopov
Zasedba Up N' downs je decembra izdala obetaven singel z na-

slovom Ljubeči Jack/Ain't Got Nobody. Gre za skladbo z njihove-
ga prvega albuma Vse kar sem pozabil (2016), izdajo katerega 
je pospremila celoletna istoimenska turneja z začetkom v doma-
čem Franky's Pubu. 

Sledili so koncerti v Mariboru in Celju, v Šeščah so zaigrali z le-
gendarnimi Nieti, turneja pa se je nadaljevala na veliki otvoritvi 
motoristične sezone v Krškem, v ljubljanskem Orto baru, v Vele-
nju (Rock na gradu), kot glavni bend pa so nastopili na tradicio-

in tudi sami organizirali različne dejavnosti na krajevni ravni: mi-
klavževanje za stanovalce Centra starejših Gornji Grad, Luč miru 
iz Betlehema, Žive jaslice, Dan Zemlje … To so projekti, na katere 
smo še posebej ponosni. Sodelovali smo na 8. tradicionalni Go-
lažijadi Mozirje 2016 in konec maja organizirali tradicionalni tur-
nir v odbojki na mivki (Odbitek), ki je bil namenjen mladim, starim 
med 16 in 21 let, in je v Savinjsko dolino zopet pripeljal okrog sto 
mladih iz vse Slovenije. 

Hvaležni smo staršem, župniji in okolici za podporo in prepriča-
ni smo, da bo skavtstvo v Mozirju živelo še vrsto let. Upamo, da 
se bomo čez 15 let znova ozirali nazaj in s ponosom rekli: »Tukaj 
sem ... že 30 let!«

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka

nalnem kresovanju v Mozirju. 
Junija so v zakonski stan pospremili njihovega producenta Ro-

berta Likarja in navdušili na slavju prisotno množico. Do konca 
poletja so sodelovali še na motorističnem festivalu na Dolenj-
skem in rock žuru v Gornjem Gradu, z akustičnim koncertom v 
živo pa so nastopili v oddaji Nočni obisk na Radiu Slovenija 1. 

Potrebno je omeniti še nizozemsko publiko v kampu Menina in 
Logarski Dolini, ki ob njihovih rock'n'roll ritmih ni ostala ravnodu-
šna. Akustično nadaljevanje turneje je sledilo v Tolminu in na več 
kot 1.200 metrih nadmorske višine ob zaključku planinske sezo-
ne. Oktobra je turneja zavila v Srbijo, natančneje v Negotin in Be-
ograd, kjer so nastopili v kultnem koncertnem prizorišču - Domu 
omladine. Poleg omenjenih koncertov so preteklo leto zaznamo-
vali še številni dobrodelni koncerti. 

Konec decembra bodo skupaj z mnogimi slovenskimi glasbe-
niki zaigrali na velikem glasbenem dogodku Zmajevih 10 v živo 
v Cvetličarni, veliki zaključek turneje pa se obeta v januarju, ko 
bodo v sodelovanju s srbskim bendom Bolesna Štenad nasto-
pili v Ljubljani in Nazarjah. Bend v naslednjem letu načrtuje izda-
jo drugega dela trilogije Vse kar sem pozabil, na katerem bodo 
skladbe v slovenskem, manjši del pa v angleškem in srbskem je-
ziku. Album bo pospremila tudi angleška izdaja, turneja Vse kar 
sem pozabil II pa bo poleg domačih slovenskih odrov osvajala 
tudi tuja koncertna prizorišča.  

Amadeja Koren

Mozirski skavti ob praznovanju jubileja

Up and downs
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Veterani na proslavi v počastitev dneva suverenosti na Trgu 
osamosvojitve v Mozirju (Foto: Štefka Sem)

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE, KRAJEVNA 
ORGANIZACIJA MOZIRJE

Negovati spomine na prelomni čas druge 
svetovne vojne

Naša organizacija deluje kot društvo v javnem interesu, ki skrbi 
za ohranjanje in negovanje spomina na prelomni čas druge sve-
tovne vojne, ko je bila naša domovina okupirana in razkosana, slo-
venski narod pa obsojen na izginotje. V tem najhujšem obdobju 
svoje zgodovine smo se uprli okupatorjem, uspešno vodili naro-
dnoosvobodilni boj in si priborili svobodo.  

Vsako leto priredimo svečanosti ob dnevu upora proti okupator-
ju in dnevu spomina na mrtve. K uspehu obeh prireditev pripomo-
rejo Godba Zgornje Savinjske doline, moški pevski zbor Kultur-
nega društva Mozirje, praporščaki raznih društev, častna četa in 
učenci Osnovne šole Mozirje.  

Redno se udeležujemo prireditev, ki obujajo spomin na ljudi in 
dogodke iz prelomnega časa. Poleg tradicionalnih spominskih 
prireditev, kot so proslave na Menini, Čreti in druge, smo se le-
tos udeležili tudi sklepne prireditev ob zaključku projekta Vranov 
let na Otoku pri Metliki, v spomin na osvoboditev skupine prete-
žno britanskih ujetnikov iz nemškega taborišča v Ožboltu. Osvo-
bojene ujetnike so partizani varno vodili preko Pohorja, mozirskih 
in zasavskih hribov do Bele krajine. Z letališča na osvobojenem 
ozemlju v Otoku pri Metliki so jih nato zavezniška letala prepeljala 
na varno v Bari. Ob povratku smo se ustavili pri spomeniku NOB 
na Cviblju nad Žužemberkom, kjer v grobišču počiva mnogo bor-
cev iz naših krajev. 

Na društveni izlet smo se odpeljali v Tržič, kjer smo si ogleda-

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Za zaključek jubilejnega leta izdali drugi zbornik
Leto 2016 je bilo za Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline še posebej aktivno, 
saj smo poleg 25-letnice osamosvojitve Slovenije praznovali tudi 
15-letnico ustanovitve našega združenja. Po rednem občnem 
zboru, ki smo ga opravili v Gornjem Gradu, smo sami ali v sodelo-
vanju s partnerji izvedli vrsto prireditev in aktivnosti.

Aprila smo izvedli pohod h kmetiji Borsečnik v Poljanah nad Reči-
co ob Savinji, kjer je bilo v letih 1990-1991 tajno skladišče orožja ci-
vilnih obrambnih struktur, v Nazarjah smo pripravili veteranski večer, 

li muzeje, nato pa obiskali Podljubelj, kjer je bilo med drugo de-
lovno taborišče, podružnica zloglasnega taborišča Mauthausen. 
Pred spomenikom Obtožujem nam je sodelavka muzeja opisala 
življenje in trpljenje ujetnikov, ki so tu gradili ljubeljski predor. Na 
poti proti domu smo si ogledali še slikoviti park gradu Brdo, ki je 
sedaj protokolarni objekt naše države.

Leto bomo sklenili z obiskom in novoletnimi voščili našim osta-
relim članov. V naše vrste vabimo vse, ki želite, da se ohranja 
spomin na narodnoosvobodilni boj in trpljenje naših ljudi za svo-
bodo!

Stanislava Borovšak    

na katerem je naš častni predsednik Niko Purnat predstavil nasta-
nek in razvoj Teritorialne obrambe (TO) kot predhodnice slovenske 
vojske, junija pa smo v Solčavi organizirali proslavo ob 25. obletnici 
vojne za Slovenijo, na kateri smo podelili priznanja zaslužnim članom 
in zahvalne listine domačijam na Solčavskem, ki so v času osamosva-
janja nudile podporo enotam TO.

Septembra smo na gornjegrajskem strelišču izvedli strelsko tek-
movanje za 4. memorial Edija Mavriča – Savinjčana, oktobra pa 
smo organizirali ekskurzijo, v sklopu katere smo si ogledali voja-
ški muzej v Mariboru, hidroelektrarno Fala na Dravi in bivšo voja-
šnico Bukovje v Dravogradu, kjer smo se seznanili s potekom do-
godkov v času vojne za Slovenijo na območju Koroške. Oktobra 
smo na Trgu osamosvojitve v Mozirju v sodelovanju z občino pri-
pravili proslavo ob dnevu suverenosti. Novembra smo za zgor-
njesavinjske osnovnošolce organizirali ekskurzijo v Park vojaške 
zgodovine v Pivki.

Leto 2016 bomo sklenili s proslavo v počastitev dneva samostoj-
nosti in enotnosti v Lučah in z izdajo zbornika Priče in pričevanja 2, 
ki vsebinsko predstavlja nadaljevanje prvega zbornika z enakim na-
slovom, ki smo ga izdali leta 2004. V novi knjigi bo opisano formira-
nje in razvoj TO ter osamosvojitveni dogodki v letih 1990-1991 na 
območju Zgornje Savinjske doline. Slednje bomo tekom decem-
bra predstavili tudi devetošolcem po vseh šestih zgornjesavinjskih 
osnovnih šolah.

Franci Kotnik

Člani organizacije na izletu
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ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

Skrbimo za potrebe invalidov
Društvo invalidov Mozirje je bilo ustanovljeno pred 46 leti kot 

društvo delovnih invalidov Mozirje. Ob ustanovitvi občin v Zgor-
nji Savinjski dolini pred 22 leti smo si nadeli ime Zgornjesavinj-
sko medobčinsko društvo invalidov. Delujemo v vseh občinah na 
območju Upravne enote Mozirje, in sicer po poverjenikih, ki obve-
ščajo člane o dejavnostih društva, včlanjujejo nove člane in poro-
čajo društvu o stanju in potrebah invalidov na njihovem območju.

V društvo se lahko včlanijo invalidi z odločbo I., II. ali III. katego-
rije, odločbo o telesni okvari ali odločbo centra za socialno delo. 
Včlanijo se lahko tudi drugi ljudje kot simpatizerji društva. Ti ne 
morejo koristiti socialnih programov po regresirani ceni (kopalni 
izleti, ohranjanje zdravja v termalnih kopališčih socialne pomoči).

V preteklem letu smo organizirali 10 kopalnih izletov v Terme 
Ptuj, Laško, Bio terme, Topolšico, izlet na Višarje z ogledom smu-
čarskega centra Planica, srečanje na Kopah, martinovanje, ki so 
se mu pridružili tudi člani društva invalidov Šmartno ob Paki, in 
letovanje v Izoli. V termalna zdravilišča za ohranjanje zdravja smo 
napotili 58 članov in 47 njihovih svojcev.

Med letom obiskujemo težko bolne doma in v bolnicah, da jim s 
prijazno besedo vlijemo upanje za izboljšanje zdravja. Med božič-
no novoletnimi prazniki obiščemo in obdarimo težko bolne in sta-
rejše od 80 let. V zvezi z invalidsko problematiko imamo organizi-
rano pravno pomoč. 

V sodelovanju z Društvom upokojencev Mozirje deluje meša-
ni pevski zbor upokojencev in invalidov, ki nastopa na raznih re-

vijah. V sejni sobi se izvajajo delavnice šivanja, klekljanja, rišelje-
ja in kvačkanja. Na športnem področju imamo organizirano šaho-
vsko sekcijo, pikado, streljanje z zračno puško, kegljanje in tudi 
smučanje nam ni tuje. Naši člani se torej lahko razvedrijo na raz-
lične načine.

Društvo šteje 860 članov, v Zgornji Savinjski dolini pa je še ve-
liko invalidov, ki niso naši člani. Zato jih vabim, da se nam pridru-
žijo, saj bodo v naših programih zagotovo našli nekaj zase. Ogla-
site se lahko ob sredah od 8. do 10. ure na Praprotnikovi 7 v Mo-
zirju ali pri poverjeniku na vašem območju.

Anton Gračner

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOZIRJE

Prizadevamo si za aktivno preživljanje tretjega 
življenjskega obdobja

Društvo upokojencev je najštevilčnejše v naši občini, vendar si 
želimo v naše vrste povabiti še več članov. Rada bi, da se nam pri-
družijo in s svojimi idejami ter aktivnostmi še popestrijo našo že 
sedaj bogato dejavnost.

Prostovoljci projekta Starejši za starejše skrbijo za osamljene 
in pomoči potrebne. Njihovo delo je neprecenljivo in vse pohvale 
vredno. V savinjski regiji kakor tudi slovenskem merilu je delovan-
je projekta dobro ocenjeno, saj s svojo prizadevnostjo in vestnim 
delom sodijo med najboljše.

Za društvo je zelo pomembno tudi delo poverjenikov, ki skrbijo 
za pobiranje članarine in raznašanje obvestil o dogodkih društva. 

Veliko članov in članic je vključenih v sekcije: ročna dela (klekljan-
je, vezenje, šivanje, pletenje in kvačkanje), zeliščarji, pevski zbor, 
pikado, šah, telovadke in strelstvo.

Skrbimo tudi za zabavo naših članov. Vsako leto organiziramo 
izlet, ki je do sedaj vedno dobro uspel, prav tako novoletno sre-
čanje, kjer se ob kosilu in dobri kapljici malo sprostimo in pogo-
vorimo ter si zaželimo vse dobro v naslednjem letu. Udeležili smo 
se tudi srečanja zgornjesavinjskih upokojencev. 

V mesecu marcu organiziramo občni zbor, kjer se seznanimo z 
delovanjem društva v preteklem letu in načrti za naprej. V letošn-
jem letu smo organizirali piknik s krajšim kulturnim programom, v 
katerem so sodelovali naši pevci. Organiziramo tudi ogled okra-
šene Ljubljane in vožnjo z ladjico po Ljubljanici.

Vse leto skrbno pazimo, da pošiljamo vsem članom čestitke za 
okrogle obletnice. Organizirali smo tudi obdaritev starejših čla-
nov društva, katere bodo obiskali poverjeniki. Obdarili bomo tudi 
vse člane, ki so zaradi različnih razlogov v domski oskrbi. Letos 
smo skupaj z zgornjesavinjskim medobčinskim društvom invali-
dov in ob pomoči Občine Mozirje organizirali obisk in nastop me-
šanega pevskega zbora DU in ZMDI v domovih starejših Velenje, 
Polzela in Gornji Grad.

Pred nami je teden društva, kjer bomo prikazali svoje delovanje, 
zato vas vabimo, da si aktivnosti naših članov ogledate in se nam 
v prihodnje pridružite.

Marja FrankoČlani društva na občnem zboru

Na enem izmed naših izletov
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DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKIH DIABETIKOV MOZIRJE

Pestri programi in veliko druženja

Diabetiki na Debelem rtiču

DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC KALIN MOZIRJE

Bistvo je ljubezen do ptic
Društvo združuje ljubitelje ptic iz vse Zgornje Savinjske doline. 

Dejavnosti so usmerjene tako v vzgojo sobnih kot proučevanje in 
varstvo prostoživečih ptic tekom celega leta. Društvo deluje v te-
snem sožitju z Mozirskim gajem. V času, ko je Gaj odprt, poskr-
bimo za urejenost voljer in nastanitev zadostnega števila različnih 
vrst ptic, ki s svojo prisotnostjo in petjem še popestrijo dogajanje 
v Gaju. V idiličnem parku, kjer je tudi naš dom, katerega smo po-
imenovali po ustanovitelju Ljubotu Benetku, prirejamo priložno-
stne razstave ptic in srečanja članov društva.

S postavitvijo okrog 40 valilnic poskrbimo za naraščaj tudi pro-
stoživečih ptic, ki jih je v parku res veliko in so, poleg čudovite-
ga cvetja, prava paša za oči. Tako lahko ljubitelji narave maksi-
malno uživajo. Vsako leto je potrebno valilnice očistiti in pripra-
viti za nov zarod. 

Skupaj z drugimi društvi sodelujemo tudi pri uspešni jesenski 
sadjarski razstavi, ki jo organizira Sadjarsko društvo Franca Pra-
protnika Mozirje. V jesenskem času se naši rejci udeležujejo dr-
žavnih in mednarodnih razstav ptic in nemalokrat s svojimi perna-
timi lepotci dosegajo zelo dobre rezultate na tekmovanjih. Vsako 

leto jeseni organiziramo tudi strokovne ekskurzije za naše člane, 
predvsem ogled razstav ptic doma in v tujini. Stalna naloga je tudi 
pridobivanje novih članov ne glede na starost, bistvo je ljubezen 
do ptic in njihova ohranitev za naslednje rodove. Vabim vas,da se 
nam pridružite!

Dušan Praznik

Društvo zgornjesavinjskih diabetikov ima 
status humanitarne organizacije posebne-
ga družbenega pomena in deluje v javnem 
interesu. Vanj je vključenih preko 240 čla-
nov iz vseh občin naše doline. Glavni na-
men društva je, da si prizadeva s svojim 
načrtnim delovanjem enakopravno vklju-
čevati bolnike v vsakdanje življenje in pre-
prečevati posledice sladkorne bolezni. 
Zato izvajamo v društvu vrsto dejavnosti. 

V okviru preventivnih dejavnosti osve-
ščamo člane o poteku bolezni, predvsem 
o preprečevanju njenih zapletov. Zato vsa-
ko leto organiziramo petdnevno okrevanje 
na Debelem rtiču s posebnim programom 
za diabetike, ki je obogateno z obilico raz-
ličnih telesnih aktivnosti, predavanji, meri-
tvami krvnega sladkorja, krvnega  pritiska, 
holesterola in kisika v krvi, velik poudarek 

pa je tudi na zdravi prehrani. Na predava-
njih, ki so zelo dobro obiskana, posreduje-
mo nova spoznanja o bolezni, ki prinašajo 
tudi nove načine zdravljenja in tehnike sa-
mokontrole. 

Mesečno opravljamo brezplačne meri-
tve krvnega sladkorja, holesterola in krvne-
ga tlaka v občinah Gornji Grad, Mozirje in 
Solčava. Meritve so namenjene vsem obča-
nom ne glede na starost, saj je naš cilj oza-
veščati o sladkorni bolezni čim širši krog 
ljudi. V okviru učnih delavnic po občinah 
izvajamo meritve povprečnega sladkorja v 
krvi za obdobje treh mesecev, saj na ta na-
čin sladkorni bolnik ugotovi, kako je urejen 
njegov krvni sladkor v daljšem obdobju.

Ob božično-novoletnih praznikih obi-
ščejo poverjeniki naše člane, ki so v do-
movih za ostarele, prav tako pa tudi bol-

ne in ostarele na njihovem domu in jim po 
potrebi nudijo pomoč. V društvu poskrbi-
mo tudi za nakup testnih lističev za meri-
tve, socialno šibkim pa pomagamo tudi fi-
nančno pri letovanju.

Za sladkorne bolnike sta izredno po-
membna zadostna telesna dejavnost in 
vzdrževanje primerne telesne teže. Ker so 
člani iz celotne doline, zanje ne organizi-
ramo posebnih športnih aktivnosti, sve-
tujemo pa, da se vključijo po krajih v dru-
štva, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. V le-
tošnjem letu smo za vse zainteresirane  
nabavili karte za plavanje v Topolšici po 
polovični ceni.

Tudi psihofizično stanje je za sladkor-
ne bolnike velikega pomena. Pomembno 
je, da se med sabo spoznavamo, si izme-
njujemo izkušnje, se bodrimo in skupno 
poveselimo. Zato se redno udeležujemo 
športno-rekreativnega srečanja diabetikov 
Slovenije, regijskega športnega srečanja, 
ob svetovnem dnevu diabetikov pa se dru-
žimo na predavanjih in pohodih. Letno or-
ganiziramo tudi izlet po Sloveniji, leto pa 
zaključimo z družabnim srečanjem. 

Vse šole v dolini poskušamo navduši-
ti, da bi se učenci vključili v vseslovensko 
tekmovanje o znanju iz sladkorne bolezni. 
Tako pridobivajo koristno znanje o diabe-
tesu in zdravem načinu življenja, s katerim 
lahko sami zmanjšajo možnost pojava te 
bolezni.

Anton Venek

Kalin
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ČEBELARSKA DRUŽINA JANEZA GOLIČNIKA MOZIRJE 

Naše članstvo se povečuje

Čebelarji, vzgojiteljice in otroci iz vrtca Mozirja pri 
slovenskem zajtrku 18. 11. 2016.

Družina deluje kot društvo že od leta 1925. Čebelarji smo zelo 
veseli, da smo dobili v souporabo od Občine Mozirje skupno pi-
sarno za delo in arhiviranje naših dokumentov za potrebe naše 
čebelarske družine Janeza Goličnika. 

Naše članstvo se iz leta v leto povečuje. Sedaj imamo že 61 čla-
nov in preko 800 čebeljih družin, ki so v čebelnjakih posejane 
po celotni občini. Vključeni smo v Savinjsko–Šaleško čebelarsko 
zvezo Mozirje in v Čebelarsko zvezo Slovenije. V Sloveniji je regi-
striranih preko 8.000 čebelarjev, ki imamo okoli 150.000 čebe-
ljih družin. Te povezave so zelo pomembne in potrebne, saj pre-
ko njih lažje in hitreje pridemo do prepotrebnih informacij za do-
bro delo s čebelami. 

V zadnjih letih nas precej tare problem prisotnosti zajedavca va-
roje v naših panjih. Varoja napada naše čebele in zmanjšuje šte-
vilo čebel v panju, zmanjšuje število čebeljih družin pri čebelarjih 
in s tem tudi zmanjšuje donose medu in ostalih čebeljih pridelkov 
za čebelarja kot rejca čebel.  

Kot čebelarska družina Janeza Goličnika imamo osnovno na-
logo, da združujemo rejce čebel in organiziramo izobraževanja v 
obliki predavanj, delavnic in strokovnih ekskurzij za boljše in var-
no delo s čebelami ter za lažje pridobivanje čebeljih pridelkov. 
Veliko uporabnikov čebeljih pridelkov z njimi preventivno zaščiti 
telo preko zdrave hrane za boljše zdravje oziroma odpornost te-
lesa pred raznimi virusi, ki so čedalje bolj prisotni in zmanjšujejo 
delovno sposobnost ljudi.

Pri šoli imamo postavljen čebelnjak, ki nam služi za izobraževa-
nje učencev, ki obiskujejo čebelarske krožke. Z novim znanjem o 

življenju čebel širijo zavest o pomembnosti čebel in so tudi poten-
cialni novi člani naše čebelarske družine. V Mozirskem gaju ima-
mo prav tako postavljen čebelnjak, ki služi prvenstveno za prikaz 
čebelarjenja obiskovalcem gaja in tudi za prodajo medu in osta-
lih čebeljih pridelkov.

18. 11. 2016 smo imeli organiziran slovenski zajtrk v vrtcu in 
osnovni šoli, kjer smo skupaj zapeli pesem Čebelar.

Naj medi!
Ivan Čopar

RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE 

Mlade ribiče vzgajamo v ribiče s spoštljivim 
odnosom do narave

Družina je letos združevala 182 članov in 26 mladincev. Število 
članov se povečuje. Delo v ribiški družini poteka v skladu z letnim 
in pet letnim načrtom.

V spomladanskem času smo izvajali odlove na gojitvenih poto-

kih in vlaganja v gojitvene in ribolovne revirje. Kot vsako leto smo 
ob dnevu Zemlje očistili brežine Savinje in Drete.

Komisija za delo z mladimi ribiči redno izvaja tedensko vadbo, 
skozi katero mlade ribiče vzgajamo v ribiče s spoštljivim odno-
som do voda in narave. V poletnem času je bil ponovno organizi-
ran tabor mladih ribičev, ki je bil izjemno uspešen.

Naši člani tekmujejo v različnih ribiških disciplinah, tako na regij-
skem kot državnem nivoju. Ekipa RD Mozirje je tekmovala v držav-
nem prvenstvu v muharjenju in osvojila odlično drugo mesto, eki-
pa v lovu rib s plovcem je zmagala v B ligi in se uvrstila v A ligo. 
Mladinski ekipi ZRD Celje U14 in U18, v katerih tekmujejo tudi 
mladinci iz naše RD, sta dosegli zelo dobre rezultate v mladinskih 
tekmovanjih. Mladinec Tom Čopar je osvojil tretje mesto na držav-
nem prvenstvu v lovu rib s plovcem v kategoriji U23. Vsem tekmo-
valcem iskreno čestitamo za njihove uspehe.

Organizirali smo več tekmovanj na družinski in regijski ravni, 
tako za mladince kot člane. Izvedli smo tekmovanji za pokal Mo-
zirskega gaja, oktobra pa smo izvedli Kojčev in Pogelškov memo-
rial ter zadnjo tekmo državnega prvenstva v muharjenju. Ob vseh 
teh dejavnostih smo vzdrževali ribiški dom z okolico.

Veseli nas povečan obisk tujih ribičev v naših revirjih, saj na ta 
način tudi sami pomagamo pri razvoju turizma v naši lepi dolini.

Rudi MutecMladi ribiči z mentorji na poletnem taboru
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ČEBELARSKA ZVEZA ZGORNJESAVINJSKO–ŠALEŠKEGA OBMOČJA  

Poslanstvo rejcev čebel je zelo pestro
Zveza s sedežem v Mozirju na Hriberni-

kovi ulici 1 deluje že 10 let. Pred tem smo 
bili zgornjesavinjski čebelarji povezani v 
Zgornjesavinjsko čebelarsko zvezo Mozir-
je. V zvezi združujemo preko 400 čebelar-
jev v enajstih čebelarskih družinah in ima-
mo preko 4.000 čebeljih družin. 

Poslanstvo rejcev čebel je zelo pestro, 
saj nam s pozornostjo in priznanjem naše 
delo potrjujejo tako na lokalnem kot na po-
krajinskem in državnem nivoju. Reja čebel 
je v širšem pogledu znana zlasti po proi-
zvodnji medu, vendar čebelarji in strokov-
njaki vemo, da čebela s svojim delom za-
dovoljuje svoje čebelarje samo s 30 % svo-
jega dela, ostali del svojega poslanstva pa 
čebele porabijo za opraševanje sadnega 
drevja in ostalih rastlin. Čebelar, kot rejec 
čebel, pridobi največ medu, nato čebelji 
vosek, propolis, matični mleček, apilarnil 
in čebelji strup. Veliko čebelarjev pripra-
vlja tudi izdelke iz teh čebeljih pridelkov in 
s tem razširi asortiman produktov, ki pred-
stavljajo dobro in zdravo prehrano za so-
dobnega človeka.

V zadnjem času se veliko govori o apite-
rapiji, ki je posebna metoda uporabe če-
beljih pridelkov in izdelkov iz njih za bolj-
še zdravje in počutje človeka. Na Čebelar-
ski zvezi Slovenije se trudimo, da bi bila 
apiterapija tudi uradno priznana kot zdra-
vilna dejavnost, ki bi jo lahko izvajali zdrav-

niki pri zdravljenju človeka. V nekaterih dr-
žavah so čebelji pridelki in izdelki iz njih 
uradno priznani in štejejo v stroške zdra-
vstvenega zavarovanja kot ostala zdravila. 
Z dogovori z Ministrstvom za zdravje si pri-
zadevamo, da bi tudi naša država prisluh-
nila tem dokazanim metodam in bi čebe-
lje pridelke ter izdelke iz njih uvrstila med 
zdravila.

V Sloveniji se že uveljavlja čebelarski tu-
rizem, s katerim želimo tudi čebelarji Če-
belarske zveze Savinjsko–Šaleškega ob-
močja popestriti turistično ponudbo naših 

Na sliki so mentorji, ki vodijo čebelarske krožke, in učenci osnovnih šol iz 
Čebelarske zveze Savinjsko-Šaleškega območja, ki so se udeležili tekmovanja o 

znanju z delom s čebelami in prejeli bronasta, srebrna in zlata priznanja v letu 2016.

ETNOGRAFSKO DRUŠTVO MLAJEVCI 

Ob praznikih polepšamo naš kraj
Etnografsko društvo Mlajevci ohranja tradicijo postavljanja mla-

jev v našem kraju. Običaj je star, mlaji se so se postavljali v zgodo-
vini ob vseh večjih slovesnostih. V Mozirju jih postavljamo v času 

občinskega praznika sv. Jurija in praznika dela. 
Slovesno okrašeni so polepšali kraj tudi v letošnjem letu. V času 

praznovanja občinskega praznika smo, tako kot vsako leto, tudi 
letos organizirali plezanje na mlaj na našem sejmišču. S pleza-
njem na mlaj so se postavljali fantje pred dekleti, dandanes pa 
se borijo s sekundami in metri, najboljši je že kar nekaj let Košu-
tnikov Peter. 

Letošnje tekmovanje so si prišli ogledat tudi predstavniki iz Tr-
žiča. V okviru Šuštarske nedelje so pripravili tekmovanje tudi oni, 
mlajevci smo se tekmovanja udeležili in jim pomagali pri izvedbi 
plezanja. 

V okviru društva deluje pevski zbor petih mlajevcev, ki je priso-
ten pri vseh etnografskih prireditvah v Mozirju. Letos je popestril 
program tudi pri trgatvi potomke najstarejše trte v gaju. 

Društvo vsako leto spoznava lepote naše bližnje in širše okoli-
ce. Letos smo obiskali muzej v Krapini in si ogledali dvorec Trako-
ščan, izlet pa zaključili  v Halozah.

Ponos Mozirja je lepo okrašen trg in rondoji v času božično-no-
voletnih praznikov, za kar že vrsto let skrbimo mlajevci. 

Robert Klemenak

dveh dolin.
V nekaterih osnovnih šolah imamo orga-

nizirane čebelarske krožke, s katerimi želi-
mo pokazati mladim, kako se dela s čebe-
lami in jih navdušiti, da bi začeli čebelari-
ti. V Sloveniji je že kar veliko čebelarjev, ki 
ustanavljajo podjetja in jim je to osnovna 
dejavnost – zaposlitev. Lahko se pohvali-
mo, da imamo v Sloveniji največjega če-
belarja v Evropi, saj ima podjetje Čebelar-
stvo Pislak preko 2.400 čebeljih družin.

Naj medi!
Ivan Čopar

Postavljanje mlaja ob jubileju našega člana Franca Marolta
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KULTURNO DRUŠTVO LEPA NJIVA

Pripravljamo novo gledališko predstavo
V letu 2016 smo v Kulturnem društvu 

Lepa Njiva občinstvu predstavili novo gle-
dališko predstavo Bolje tič v roki kot tat 
na strehi, avtorja Matjaža Župančiča. Pre-
mierno predstavo smo v začetku februar-
ja odigrali na domačem odru v Lepi Njivi, 
temu pa so sledile številne ponovitve po 
okoliških krajih.

V novembru smo gostili predstavo Sre-
ča na kredit. Kulturnega društva bratov 
Dobrotinšek. Od septembra pripravljamo 
novo gledališko predstavo, katero bomo 
premierno predstavili v začetku februarja.

Kot vsako leto bomo tudi letos pripravi-
li Veseli december, na katerem se bodo 
predstavili tako mlajši kot starejši kulturni-
ki. Za zaključek pa pripravljamo druženje 
ob živi glasbi.

Miha Goličnik

LAS SPODBUJA TRAJNOSTNI RAZVOJ

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v 
programskem obdobju 2014–2020

LAS v programskem obdobju 2014–2020 predstavlja lokalno 
javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem obmo-
čju in je sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodar-
stva in civilne družbe. V tem programskem obdobju LAS deluje v 
skladu s pristopom CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki 
predstavlja razširjen LEADER pristop, saj omogoča vključevanje 
več skladov v izvajanje lokalnega razvoja kot program LEADER. 
Tako bo območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline v tem ob-
dobju črpalo sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bila ustanovljena 3. de-
cembra 2015 s podpisom ustanovne pogodbe. Vanjo so vključene 
vse občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, tudi Občina Mozir-
je, ki je redno sodelovala v vseh aktivnostih. V zadnjih mesecih 2015 
in mesecu januarju 2016 je vodilni partner LAS, Zavod Savinja, v so-
delovanju z vsemi partnerji LAS pripravil Strategijo lokalnega razvo-
ja, ki jo je še v istem mesecu oddal na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano oziroma na Koordinacijski odbor CLLD. 

Po zahtevanih dopolnitvah in razjasnitvah je ministrstvo z odloč-
bo potrdilo LAS ZSŠD, in sicer 18. oktobra 2016. S potrditvijo 
LAS in strategije je območje Zgornje Savinjske in Šaleške doli-
ne dobilo pravico do koriščenja 2.266.460,00 evrov sredstev, od 
tega 1.427.460,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in 839.000,00 evrov iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. V mesecih od prejema odločbe o potrditvi LAS po-
tekajo priprave na objavo razpisa za sofinanciranje operacij. 

Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline si je v strategi-

ji lokalnega razvoja zadalo tri prednostna področja razvoja v pro-
gramskem obdobju 2014-2020: prehransko samooskrbo, lesno 
predelavo in turizem. Obenem je potrebno upoštevati štiri temat-
ska področja ukrepanja: 1. ustvarjanje delovnih mest, 2. razvoj 
osnovnih storitev, 3. varstvo okolja in ohranjanje narave, 4. večja 
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih fi-
nančnih in človeških virov ter obenem spodbuja povezovanje lo-
kalnih akterjev k izvajanju skupnih operacij in ukrepov. Pri LAS-u 
ima pomembno vlogo povezovanje in vključevanje lokalnih par-
tnerjev, tako v načrtovanju kot uresničevanju razvoja območja. 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline vabi vse zainteresira-
ne k prijavi operacij na javni razpis, ki bo predvidoma objavljen v 
začetku prihodnjega leta. Več informacij je dosegljivih na spletni 
strani www.savinja.si. 

Tamara Danijel

Utrinek z igre Bolje tič v roki kot tat na strehi
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DRUŠTVO RAČUNOVODIJ FINANČNIKOV IN REVIZORJEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Zakonodajni organi ne mirujejo

Na letošnjem zadnjem delovnem srečanju upravnega in 
nadzornega odbora.

December je tu, poslovno leto podjetij, ki jim vodimo knjige, se 
zaključuje. Smo sredi cele vrste aktivnosti. Prava sreča je, da se 
v okviru društva RFR Zgornje Savinjske doline finančniki, raču-
novodje, pa tudi naši prijatelji, družimo tako na formalni strokov-
ni ravni kot v okviru prireditev, ki sproščajo naše telo, našo dušo 
in um.

Tudi v letošnjem letu se zakonodajni organi niso »umirili«. Ko-
maj smo se navadili na davčne blagajne, že so bile tu spremembe 
Zakona o davčnem postopku, pa spremembe SRS, »mini davčna 
reforma« … Še strokovnjaki za posamična področja niso povsem 
gotovi, kako kaj storiti, mi pa bi morali obvladati vsa področja? 
Preprosto ne gre! Zato je tako pomembno, da se lahko družimo. 

Naša interna izobraževanja v Mozirju so odlično obiskana. Dobi-
mo se vsak prvi torek ob 18. uri v pisarni Alenke Skok. Zlasti za-
radi sodelovanja sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ in pre-
dane predsednice Petre Pleterski so ta srečanja tudi razvedril-
na. Naša skupna organizacija strokovnih seminarjev je dosti bolj 
ekonomična in kar iskri od vprašanj iz konkretnih praktičnih pri-
merov. V takem vzdušju je potekal junijski seminar z Majo Dubo-
kovič na temo novosti Zakona o DDV, ki je potekal v Medgen bor-
zi na Rečici.

Junija smo se srečali z društvi vzhodne Štajerske. Skupaj smo 
si ogledali moderno  tovarno BoxmarkLeather in se navduševali 
nad usnjenimi sedeži prestižnih avtomobilov, ki jih iz Kidričevega 
dobavljajo po vsem svetu. Oktobra smo obiskali piramide (ener-
getske stroje) v Bosni.

Tudi letos nas je Zdenka Pavlin vodila tako na vajah sproščanja 
kot tudi na pohodu iz Nazarij preko Blat do Rečice ob Savinji in 
nazaj preko Štefnovega vrha. Sledil je spust po lepi gozdni poti 
do Remerjevega studenca v Kotah.

V začetku decembra smo obiskali Narodno galerijo in si ogle-
dali baletno predstavo Romeo in Julija v ljubljanski Operi. 20. de-
cembra imamo še srečanje v Medgen borzi za tiste, ki se želijo 
sprostiti ob zvokih tibetanskih posod in notranje pomirjeni stopiti 
v leto 2017 novim načrtom naproti.

Vabim vse, da se nam zlasti pri neformalnih druženjih pridružite! 
Če pa potrebujete strokovno pomoč s področja računovodstva 
ali davkov, tukaj smo za vas. Društvo RFR Zgornje Savinjske doli-
ne, kontakt: zdenka.presecnik@gmail.com.

Zdenka Presečnik

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MOZIRJE 

Naš cilj je dvig kakovosti življenja otrok, 
mladostnikov in družin

Smo nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organi-
zacija. Naš temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostni-
kov in družin. Člani in članice delo opravljamo prostovoljno, v do-
bro drugih. Našo pomoč nudimo znanim in neznanim posamezni-
kom oziroma skupinam.

V začetku leta so do nas pristopile članice KUS Potovke, ka-
terim smo z oglaševanjem in pripravo ustvarjalnih delavnic za 
otroke pomagali izpeljati Družinske pravljične matineje, ki so 
se kot trikratni dogodek odvile v Muzejski zbirki Mozirje in Mo-
zirjani.

Med naše vsakoletno poslanstvo sodijo organizacija prihoda 
Božička, obdarovanje otrok ter predstava, ki so jo tokrat izvedle 
vzgojiteljice Vrtca Mozirje. Kot največji dogodek smo si v prete-
klem letu zadali organizacijo 5. Božičnega bazarja. Organizator-
ji smo se odločili, da ga organiziramo na novi lokaciji, v neposre-
dni bližini Mozirskega gaja, in tako naše lokalne ustvarjalce pred-
stavimo širši množici obiskovalcev, ki si bo v tistem času ogleda-
la Božično bajko Slovenije.

Praznična tržnica z lokalnimi izdelki, brezplačne palačinke za 
otroke, prihod Božička s polno vrečo daril, snežinke in škratje, 
pripovedovanje zgodb, dišeče kuhano vino ter čaj bodo poskrbe-
li za iskrice v očeh tako otrok kot tudi odraslih.

Ker je v slogi moč, smo se tudi tokrat povezali z mozirskimi ga-
silci, Umetniškim društvom Artus in nekaterimi prostovoljci posa-
mezniki. Naše sodelovanje je bilo do sedaj zelo uspešno, zato si 
bomo med seboj še naprej pomagali. Potencial dogodka so pre-
poznali tudi na Občini Mozirje. 

Tjaša Plesec

Božiček na obisku otrok
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KULTURNO DRUŠTVO ROVTAR ŠMIHEL

Druženje za vse generacije
Za tiho srečo, neomejeno sprostitev in 

notranji mir je potrebna tudi kultura in dru-
ženje. Druženje vseh generacij. Da lahko 
ohranjamo to vez v času, ki ga preživljamo 
skupaj. 

Aprila smo sodelovali v kulturni prireditvi 
Ta pomlad je nagajiva, skupaj z učiteljico 
Judito Marovt in učenci podružnične šole 
Šmihel, Lovrom Gostečnikom in moškim 
pevskim zborom Šmihel, ter tako z glasbo 
obarvali večer. 

Aprila smo pripravili program z vsemi na-
stopajočimi za občinski praznik v kultur-
nem domu v Mozirju. Pod vodstvom Toni-
ja Acmana ima petje v našem okolju velik 
pomen, saj je to izročilo naših prednikov, 
ki se prenaša iz roda v rod, tako s cerkve-
nim petjem kot petjem na različnih kultur-
nih prireditvah. 

Oktobra smo sodelovali na reviji cer-
kvenih pevskih zborov v Bočni. KD Rov-
tar tudi letos pripravlja bogat kulturni 

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠMIHEL NAD MOZIRJEM

Avgusta smo organizirali že 40. Ovčarski 
praznik

Člani društva na izletu. 

Člani Društva podeželske mladine Šmihel nad Mozirjem smo v 
letu, ki se izteka, uspešno realizirali zadane cilje. 

Slab mesec po letnem občnem zboru, ki ga je vodil predsednik 
društva Lovro Lesjak, smo se člani udeležili regijskega kviza Mla-
di in kmetijstvo, ki je letos potekal v Šoštanju. Društvo so odlično 
zastopali Urška Goltnik, Andraž Goličnik in Klemen Rajter. Poka-
zali so veliko mero znanja s področja podnebnih sprememb, ri-
bogojstva, obnovljivih virov energije in zgodovine razvoja društev 
podeželske mladine ter dosegli prvo mesto. Odlična uvrstitev ni 
prinesla samo veselja in ponosa, ampak tudi dolžnost organiza-
cije regijskega kviza, ki bo v začetku pomladi potekal v Šmihelu. 

V marcu smo za člane društva in sovaščane organizirali odhod 
v Planico, kjer smo navijali za naše skakalce. Ob zaključku nate-

čaja Prostovoljec leta 2015 smo se odzvali povabilu predsedni-
ka države, Boruta Pahorja, in se na Brdu pri Kranju udeležili slo-
vesnega zaključnega dogodka. Naše društvo je prejelo priznanje 
za uspešno izvedbo državnih kmečkih iger. 

Kot več let zapovrstjo smo se letos v juniju udeležili regijskih 
kmečkih iger, ki so potekale v Taboru. Ekipa je osvojila peto me-
sto, grabljica Martina Goltnik pa je bila tretja najboljša v regiji. 
Uvrstili smo se na državne kmečke igre, katere je organiziralo 
DPM Slovenske Konjice. 

Tretji vikend v avgustu je v kraju potekal tradicionalni, 40. Ov-
čarski praznik. Ob tej posebni priložnosti smo program prireditve 
nekoliko popestrili in preoblikovali, kar se je izkazalo za dobrodo-
šlo spremembo. Ob okrogli zaporedni številki praznika se je zde-
lo smiselno strniti spomine iz preteklih let in jih obeležiti skozi fo-
tografije in film. 

Razstava, ki jo je pripravil Jani Sedovšek, se je oba dneva prire-
ditve odvijala v dvorani podružnične šole. Še posebej tistim, ki so 
pri pripravi in izvedbi prireditve sodelovali vse od začetka, so fo-
tografije izvabile nasmeh na obraz ob spominih na zabavne prigo-
de in druženje pri pripravi vaškega praznika. 

V oktobru smo se člani društva udeležili trgatve na Dolenjskem. 
V ta del Slovenije smo se v drugi polovici meseca odpeljali tudi 
na dvodnevni izlet. 

Zadovoljni in polni energije že planiramo številne delovne akci-
je, organizacijo regijskega kviza Mladi in kmetijstvo, Ovčarskega 
praznika in drugih aktivnosti, ki bodo članom društva krajšale čas 
v prihajajočem letu. 

Janja Goltnik

program s koncertom v cerkvi sv. Miha-
ela v Šmihelu, 18. decembra ob 19. uri, 
kjer se bomo ob prijetnem druženju, ob-
kroženi z božično–novoletnimi prazniki, 

ob zvokih novoobnovljenih orgel v naši 
župnijski cerkvi poslovili od iztekajoče-
ga se leta. 

Albina Rajter

Naš zbor na koncertu pred novim letom v domači cerkvi
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KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV ZGORNJESAVINJSKE DOLINE -  KD GAL

Bogati nas izmenjava izkušenj
V  letu 2016  je v društvu delovalo 25 amaterskih likovnih ustvar-

jalcev iz Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Približno polovica 
nas redno sodeluje na delavnicah in razstavah, nekateri le obča-
sno.

Društvo je v tem letu izvedlo več delavnic iz slikarstva pod men-
torstvom akademske slikarke Terezije Bastelj, likovnega ustvarjal-
ca Emila Škrbca in Milice Zupan. Organizirali smo predavanje z 
magistrom Zoranom Pozničem na temo Zakonitosti realistične-
ga slikarstva. Pri našem delu si mnogokrat med sabo izmenjuje-
mo izkušnje o različnih likovnih tehnikah, kar nas dodatno boga-
ti v našem izražanju. 

Organizirali smo kiparsko delavnico pod mentorstvom naše čla-
nice Blanke Božič. Sodelovali smo na likovnih kolonijah: Vrbovški 
dnevi v Nazarjah, Tabor slovenskih likovnikov in fotografov v Ve-
lenju, Ex tempore Piran, kjer je Blanka Božič prejela certifikat ka-
kovosti, Ex tempore – podobe Ljubljane, kjer je prav tako Blanka 
Božič edina prejela dve priznanji. 

Svoje znanje članice in člani poglabljamo tudi z ogledom raz-
stav znanih umetnikov, tako smo si v Ljubljani ogledali dela špan-
skega slikarja Salvadorja Dali.  

Članice in člani razstave postavljamo skupinsko kot KD GAL, se 
predstavljamo na samostojnih razstavah ali pa sodelujemo v okvi-
ru širših postavitev. Tako smo sodelovali na razstavah na Rečici 
ob Savinji, Nazarjah, Gornjem Gradu, Polzeli, Velenju, Topolšici, 
Trbovljah, Piranu, Gornji Radgoni in Ljubljani. 

Člani našega društva so sodelovali v dobrodelni akciji Umetniki 
za karitas. Podarjena dela so razstavljena na prodajnih razstavah 
v galerijah po Sloveniji in tujini.

Člani KD GAL smo aktivni tudi v Zvezi likovnih društev Slovenije 

– ZLDS, ki povezuje 29 likovnih društev iz cele Slovenije. V letu 
2016 smo sodelovali na vseh tematskih razstavah za Zlato pale-
to, ki jih organizira ZLDS. 12 članic in članov je na ogled postavi-
lo 64 del v različnih tehnikah, pridobili smo 8 priznanj in 4 certifi-
kate. Dve članici sta prejeli najvišji priznanji - paleti. Marjeta Špec 
zlato (grafika) in Neva Kolar srebrno (sodobna umetnost), društvo 
pa se je letos uvrstilo na peto mesto.

Pripravljamo načrt za leto 2017, ki vključuje sodelovanje na Zla-
ti paleti 2017, organizacijo tematske razstave »fotografija in kipar-
stvo«, enodnevno likovno kolonijo, ogled razstave znanega ume-
tnika … V bližnji prihodnosti pričakujemo pridobitev  prostorov za 
ustvarjanje, ki bodo hkrati omogočali postavitev stalne prodajne 
razstave slikarskih in kiparskih del članov in članic KD GAL.

Branka Ermenc

GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Za nami je delovno in uspešno leto

Promenada po Mozirskem gaju z godbo iz Nemčije, maj 2016

Godbeniki Godbe Zgornje Savinjske do-
line smo v letošnjem letu odigrali in pri-
pravili že kar nekaj nastopov in koncertov. 
Leto 2016 smo pričeli z tradicionalnim le-
tnim koncertom v mozirski športni dvora-
ni in nato februarja sodelovali v pustni po-
vorki v Mozirju.

Ker letos mineva že okroglih 40 let od 
ustanovitve Godbe Zgornje Savinjske do-

line, smo ob tej pomembni obletnici ko-
nec aprila pripravili koncert v nazarskem 
kulturnem domu ter ob tem predstavili de-
lovanje godbe od začetka delovanja pa 
vse do danes.

Igrali smo tudi na občinskem prazniku v 
Mozirju ter 1. maja tradicionalno zakoraka-
li po Savinjski dolini ter odigrali budnice. 
V maju smo z godbo iz Nemčije pripravi-

li promenadni koncert po Mozirskem gaju 
in ob tem zbirali prostovoljne prispevke za 
družino Pečnik, ki jim je požar v decem-
bru 2015 uničil gospodarsko poslopje. 
Kot vsako leto smo tudi letos poleti odi-
grali veliko nastopov, med njimi na Flosar-
skem balu, Lučkem dnevu in ostalih prire-
ditvah po dolini.

V mesecu oktobru je naša klarinetistka 
in hribolazka Maja Vrčkovnik organizira-
la izlet v Kamniško Bistrico, katerega se 
je udeležila kar velika večina godbenikov. 
Kljub dežju in malo muhastemu vremenu 
smo se prijetno družili in se tudi pomeri-
li v igri paintball. Takšna druženja nas še 
bolj povežejo kot ekipo in mislimo, da brez 
tega godba ne bi tako dobro delovala. 

Hitro pa se bliža naš letni koncert, ki bo 
spet tematsko obarvan. Letošnja tema je 
bendovska glasba. Program je res zelo ra-
znolik, vse od Abbe do našega Avsenika. 
Ponovno se bomo srečali v Športni dvora-
ni Mozirje v soboto, 21. 1. 2017. 

Katja Naraločnik

S prireditve Zlata paleta Trbovlje



Glasilo Občine Mozirje32

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOZIRJE

Gasilci cisterne ne kupujemo (le) zase 

Svečani podpis pogodbe o dobavi nove gasilske cisterne. 
Od leve proti desni zadaj: Sandi Rahten, Robert Napotnik, 
župan Ivan Suhoveršnik, Miran Uratnik, Stane Weiss, Jaka 
Steblovnik. Spredaj: Roman Čretnik ml. in Marjan Pušnik

Verjetno ni več Mozirjanke ali Mozirjana, ki še ne ve, da gasilci 
kupujemo novo cisterno. Tudi to, da se že več kot leto dni trudimo 
z raznimi akcijami zbirati sredstva, je večini znano.

Uradni postopki za izbiro ponudnika so zaključeni, pogodbo o 
dobavi nove gasilske cisterne smo septembra podpisali s podje-
tjem Gasilska vozila Pušnik iz Slovenske Bistrice. V prvih dneh 
decembra je v Slovenijo prišlo podvozje Scania P360, na tem pa 
bodo sedaj izdelali nadgradnjo za vso potrebno opremo. 

Na šasiji bo nameščen rezervoar za 6.000 litrov vode, črpalka 
za vodo, svetlobni stolp, v različnih predalih pa bosta nameščena 
še dva izolirna dihalna aparata, izpihovalec dima ter seveda cevi, 
ročniki in ostala oprema, potrebna za samostojno delovanje s ta-
kšnim vozilom. Vozilo bo imelo tudi sistem za polivanje in pranje 
cest. Uradni prevzem vozila je predviden 22. aprila 2017, v okvi-
ru občinskega praznika.

Investicija je vredna približno 240.000 evrov, od tega bo obči-
na v treh letnih obrokih (2016/17/18) zagotovila 150.000 evrov. 
Preostanek na različne načine zbiramo člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Mozirje. Hvaležni smo, da ste občanke in občani 
prepoznali naš trud in nam ponujate pomoč na zelo različne na-
čine. Poleg tega, da se udeležujete naših dogodkov in akcij, smo 
prejeli že precej donacij na naš bančni račun. Še posebej hvale-
žni smo vsem, ki ste izkupiček svojih prireditev in akcij namenili 
nam, gasilcem. To kaže na močno zavedanje, da gasilci vozila ne 
kupujemo (le) zase, ampak za vse občanke in občane, ki bodo po-
trebovali našo pomoč. 

Za konec vas prisrčno vabimo silvestrovanje pred gasilskim do-
mom. Od 20. ure dalje bo pod šotorom igral ansambel Falant, 
stregli bomo toplo hrano in več vrst pijače.  Če se vidimo tam, si 
bomo segli v roko. V vsakem primeru pa vam že na tem mestu že-
limo srečno in varno 2017.

Roman Čretnik mlajši

PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE

Letos smo na Golteh organizirali Dan 
planinskih doživetij

Spoštovane občanke, spoštovani občani, za nami je zelo pe-
stro in aktivno leto na področju planinstva, tako na lokalni kot tudi 
na državni ravni. V mesecu marcu je potekal občni zbor društva, 
na katerem smo sprejeli zamenjavo vodstvenih funkcij, kajti prej-
šnjim članom je mandat potekel. 

Že v spomladanskem času smo se aktivno lotili prenove zuna-
njosti bivaka v Mozirskem gaju ter uredili bližnjo okolico. Delo 

smo nadaljevali na Mozirski koči, kjer je bilo potrebno v celoti za-
menjati konstrukcijo terase balkona, katera je bila že v tako sla-
bem stanju, da ni bila več varna za uporabo, sedaj je ves materi-
al iz macesnovega lesa. 

Ogromno truda je bilo vloženega v pripravo in izvedbo Dne-
va slovenskih planinskih doživetij na Mozirski koči, ki je letos 
praznovala častitljivih 120 let obstoja in je tako šesta najsta-
rejša planinska koča v Sloveniji. Še starejše je naše planinsko 
društvo, kajti že pred tem je bila v Mozirju ustanovljena podru-
žnica SPD-ja za celjsko regijo z ustanovnimi člani iz naših kra-
jev in to lahko upravičeno štejemo kot začetek planinstva na 
Mozirskem. 

Prireditve s pestrim celodnevnim programom se je udeležilo 
krepko čez 2.500 pohodnikov iz celotne Slovenije, prisotni so 
bili praporščaki kar iz 58 društev. Prireditev je zelo dobro uspe-
la, za kar smo prejeli pohvale tako iz PZS kot tudi v številnih ob-
javah časopisov, med katerimi je bila tudi celostranska objava v 
Slovenskih novicah. 

Poleg ostalih aktivnosti v društvu po posameznih sekcijah (po-
hodi, tabor za krožkarje v osnovni šoli, delovne akcije markaci-
stov, zelo uspešna plezalna sekcija) nudimo obilo zadovoljstva 
vsem članom in vas obenem vabimo, da se nam pridružite pri 
zdravi zapolnitvi prostega časa.

Marko Goličnik
Dan planinskih doživetij na Golteh je obiskalo skoraj 

3000 planincev
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KONJEREJSKO DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKE DOLINE

Konji so vse bolj priljubljeni
Že od nekdaj je konj zvest spremljevalec človeka na našem ob-

močju. Dela na polju, v gozdu, pri prevažanju lesa, si ni bilo mo-
goče zamisliti brez konja.

Z gospodarskim razvojem je konja pri delu v veliki meri nadome-
stila mehanizacija. Ljubitelji konj jih danes vzrejamo predvsem za 
lažja kmečka dela, za meso in tudi šport ter rekreacijo. Za dose-
ganje tega rejskega cilja smo pred 36 leti ustanovili konjerejsko 
društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj. V našem društvu nas naj-
bolj povezuje ljubezen in navezanost na konje.

Konj je občutljiva in zaupljiva žival. Zato za zdravo rejo organizi-
ramo predavanja o zdravstvenem varstvu, reji in reprodukciji konj. 
Predavajo nam priznani strokovnjaki veterinarske ali živinorejske 
stroke. Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v znana rej-
ska središča. Redno organiziramo ogled pomembnih sejmov in 
razstav. Rejce konj redno obveščamo o vseh pomembnih veteri-
narskih in drugih predpisih, ki zadevajo rejo konj, njihovo zdravlje-
nje in promet z njimi. 

Za varno ježo jahačev organiziramo tečaj Jahač 1 in Jahač 2. 
Na jurjevo imamo v Mozirju na sejmišču vedno blagoslov konj, na 
štefanovo pa izmenično v drugih krajih Zgornje Savinjske doline. 
V Mozirju sodelujemo pri miklavčevanju, pri prihodu Božička, no-
vem letu, pustnih prireditvah in drugod, kamor nas povabijo.

S temi aktivnostmi smo uspeli znatno povečati število in kvalite-
to konj. Na državni razstavi konj slovenske hladnokrvne pasme je 
naš član v kategoriji kobil do pet let in v kategoriji od pet do deset 

let dosegel drugi mesti. Dobre rezultate dosegamo tudi v športu. 
V Lipici je na državnem prvenstvu v vožnji dvovpreg, ki jo sesta-
vljajo dresurna vožnja, maraton s fiksnimi ovirami in spretnostna 
vožnja, v kategoriji A2 tekmovalec iz občine Mozirje letos že tre-
tjič osvojil prvo mesto.

Veseli smo, ko ugotavljamo, da so konji med našimi občani ve-
dno bolj priljubljeni. Zato se radi udeležujemo prireditev, na kate-
re smo povabljeni.

Janko Prislan

DRUŠTVO PUST MOZIRSKI, DRUŠTVO ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE  

Pust in pustnaki  
Pustovanje v Mozirju je del 125 let trajajoče tradicije, ki daje ve-

lik pečat krajevnemu utripu. Tudi letos smo pošteno zavihali roka-
ve in poskrbeli, da se je v našem kraju skozi celo leto nepresta-
no nekaj dogajalo. 

Februarja smo že tradicionalno obiskali vseslovenski Etnofest 
na Ptuju, ki je običajno uvod v vsa naslednja pustovanja in kar-
nevale, ki sledijo širom Slovenije. Na pustni četrtek smo se zbra-
li pri novopečeni prejemnici trških pravic, Stanislavi Borovšak. V 
naslednjih dneh je potekal obhod trških meja, kjer so nas odprtih 

rok sprejemali gospodarstveniki, dobri ljudje in vsi, ki jim pustna 
tradicija veliko pomeni. 

V pustnem šotoru se je v tem času odvilo nekaj tradicionalnih 
dogodkov, za piko na i pa je potekal karneval na trgu. Tudi letos 
se je na karnevalu predstavilo veliko mednarodnih mask, zmago-
valnih mask s sobotnega karnevala, še vedno pa so v očeh doma-
činov največ pozornosti zbudile domače maske in skupine, ki so 
na šaljiv način predstavile lokalno problematiko in rešitve. 

Pustnaki smo se predstavili še na karnevalih v Šoštanju in Do-
bovi, v poznojesenskih dneh pa še pri prijateljih iz Novega Sada, 
ki so prav tako kot mi v Evropskem združenju karnevalskih mest. 

Na začetku junija smo organizirali 8. tradicionalno Golažijado v 
Mozirju. Na sejmišču se je tokrat zbralo 45 ekip, ki so poskrbele 
za kulinarične užitke, zdravo tekmovalnost in dobro voljo. Zagrete 
kuharje ni pregnalo niti slabo vreme. Med samim dogodkom so 
se lahko predstavili tudi mladi glasbeniki. 

11. 11. ob 11. uri in 11 minut smo oznanili pričetek novega pu-
stnega časa. Sledil je družaben dogodek, na katerem ni manjka-
lo dobrega vina in lokalnih dobrot. Predstavili smo tudi aktualno 
pustno kraljico Evo I., ki nas bo v prihajajočem pustnem letu spre-
mljala po vseh naših dogodkih in poteh. 

V zadnjem času sta nas žal za vedno zapustila dva vidna člana, 
Štefan Kokalj »Žovle« in Matjaž Beričnik »Tarzan«.

Upamo, da bomo kljub neprestanemu nasprotovanju nekaterih 
krajanov lahko še vrsto let skrbeli za zabavo ljudi in našo dolgole-
tno tradicijo ter dober glas o Mozirju popeljali v širni svet s pomo-
čjo naših evropskih karnevalskih prijateljev.

Marko Presečnik

Naši člani sodelujejo na različnih prireditvah

Radi gremo na izlet
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KULTURNO DRUŠTVO SLAP 

Dobra družba amaterskih pesnikov

KULTURNO DRUŠTVO MOZIRJE 

Vzpodbujamo in krepimo kulturno 
ustvarjalnost

Osnovni namen kulturnih društev je bogatitev kulturnega življe-
nja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kultur-
nih društev, skupin in posameznikov.Tudi v Mozirju ima kultura 
dolgo zgodovino, zato si v društvu člani prizadevamo ohranjati 
kulturno in etnografsko dediščino v Mozirju in okolici. 

V letu 2016 smo se trudili, da izvedemo vse aktivnosti, ki so bile 
v planu. Mislim, da smo bili pri tem kar uspešni. V Kulturnem dru-
štvu Mozirje imamo sekcije, ki pokrivajo področja petja, recitaci-
je in igre.

Recitacijska skupina se udeležuje raznih prireditev po Savinjski 
dolini. Prisotni so bili, tako kot skoraj vsako leto, tudi na državni 
proslavi NOB na Menini v mesecu juliju.

Člani moškega pevskega zbora so zelo aktivni skozi vse leto, saj 
poleg udeležbe na prireditvah, kot so proslava ob dne-
vu upora proti okupatorju, prireditve ob občinskem pra-
zniku, nastop na komemoraciji ob dnevu spomina na mr-
tve in sodelovanje na medobčinski reviji odraslih pev-
skih zborov na Ljubnem, vsako leto pripravijo tudi ka-
kšen koncert  s poudarkom na ljudskem petju. Poleg 
vseh teh nastopov pojejo tudi na pogrebih v Mozirju in 
okolici ter sodelujejo pri cerkvenih obredih. V mesecu 
juniju so s petjem pri slovesni maši »počastili« zlato po-
roko dolgoletnega predsednika pevskega zbora g. Gol-
tnika. V mesecu decembru pripravljajo jubilejni koncert 
ob 50-letnici delovanja.

Na krilih lanskoletnih uspehov so člani Gledališča Mo-
zirskega z velikim veseljem in  veliko mero novega zago-
na vstopili v leto 2016. Tako so uprizorili novo igro z na-
slovom Kopalniški rock&roll, ki je doživela premiero 13. 
februarja in je bila zopet odlično sprejeta med občin-
stvom. Sledile so še tri ponovitve v istem mesecu, v me-
secu marcu pa so nastopili za gasilke. 

Z igro so gostovali v Florjanu, Velenju in Šmartnem ob Paki. Ob 
tem pa so imeli še vaje za igro Mišolovka, s katero so v jesenskih 
mesecih gostovali v Žalcu. Sodelovali so še na podelitvi priznanj 
JSKD v Gornjem Gradu in na gledaliških delavnicah, ki so pote-
kale v Mozirju in Gornjem Gradu. Udeležili so se tudi festivala 
amaterskih gledališč na Jesenicah (Čufarjevi dnevi) in gledališke-
ga srečanja v Celju (Novačanovi dnevi). Ob vsem tem so seveda 
že potekale priprave na novo igro za leto 2017.

Še enkrat več velja zahvala vsem aktivnim članom našega dru-
štva, še posebno članom moškega pevskega zbora, članom re-
citacijske skupine in igralcem Gledališča Mozirskega, za njihov 
trud in žrtvovani čas, ki ga nesebično vlagajo v svoje dejavnosti.

Matej Skornšek

Člani KD SLAP na literarnem večeru

V naših zbirkah se vsebina literarnih del zliva z odkrivanjem pe-
sniških zakladov, ki zajemajo vrednote narave, planin, zelenih goz-
dov, ljubezni, hrepenenj …

Člani društva SLAP (Savinjski Ljudski Amaterski Pisci) smo li-
terarni amaterski pesniki, ki prihajamo iz vseh občin v Zgornji Sa-
vinjski dolini ter od drugod in že 18 let pišemo knjige. V mesecu 
decembru bo izšla knjiga SLAP 17. Tako je naša naklada v vseh 
teh letih že preko 6.000 knjig.

Gostujemo po vseh občinah Zgornje Savinjske doline, kjer ima-
mo razna srečanja, seje, predstavitve, občne zbore … Smo majh-
no društvo s člani iz vseh vetrov, polni energije za pisanje poezi-
je in proze. V letu 2016 smo se predstavili na VTV televiziji, ime-
li razne literarne večere po celotni Savinjski dolini, septembra pa 
smo bili na trgatvi grozdja v Halozah. Torej se ponosno predsta-
vljamo z našim skupnim delom - pisanjem knjig.

Hvala vsem, ki ste naklonjeni kulturi in ustvarjalcem, saj nas ta-
kšen občutek vse skupaj še bolj povezuje in bogati.

Albina Rajter

Člani Moškega pevskega zbora KD Mozirje
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SADJARSKO DRUŠTVO FRANCA PRAPROTNIKA MOZIRJE

Za nami sta najhujša spomladanska pozeba in 
najuspešnejša razstava

TURISTIČNO DRUŠTVO MOZIRJE

Najodmevnejša letos je bila prireditev ob 
svetovnem dnevu turizma

Člani Turističnega društva Mozirje so ob svetovnem dnevu tu-
rizma 27. septembra v čudovitem in sproščujočem okolju Mozir-
skega gaja organizirali prireditev, namenjeno vsem domačinom. 
Ob tej priložnosti so podelili plakete in priznanja izbranim na leto-
šnjem tradicionalnem ocenjevanju najurejenejših domov.

Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik društva Andrej Kleme-
nak. Spregovoril je o osnovnem namenu letošnjega praznika, ki 
govori o zelenem turizmu. Izpostavil je dejstvo, da ima Slovenija 
ogromno možnosti razvoja te gospodarske panoge, ki je med naj-
hitreje rastočimi v svetovnem merilu. »Po podatkih svetovne turi-
stične organizacije je naša dežela peta turistično najbolj zelena 
država. Vse več turistov je tudi v Mozirju in Zgornji Savinjski doli-
ni,« je zaključil Klemenak.

Za kulturni program sta uvodoma poskrbela Amadej Kolenc in 
Klemen Lamprečnik, učenca Andreja Raka. Z deklamacijami in ple-
som so se jima pridružili učenci OŠ Mozirje, ki so razgibali vzdušje. 

Kot že več let zapored, je tudi letos komisija, imenovana s strani 
TD Mozirje, ocenjevala urejenost določenega dela mozirske obči-
ne. Letos so bili na vrsti zaselki Loke, Dobrovlje in Ljubija. Komisi-
ja, ki jo je vodil Anton Venek, je omenjene kraje obiskala dvakrat. 
Ocenjevali so ocvetličenost oken, urejenost okolice in podobno. 

Kot je na podelitvi, ki je potekala na tej prireditvi, dejal Venek, so 

imeli člani komisije težko delo. Ljudem ni več vseeno, v kakšnih 
domovih živijo in kakšna je okolica njihovih hiš. Iz leta v leto je v to 
vloženega več truda in sredstev. Po tehtnem premisleku so pode-
lili tri plakete najbolj urejenim. Zlato so prisodili domačiji Vrhov-
nik, Loke 36, srebrno družini Trbovšek, Dobrovlje 16, bronasto 
pa družini Parašuh, Ljubija 17. 

Podeljenih je bilo tudi osem priznanj. Prejele so jih družine Brinov-
šek, Ljubija 127 a, Bukovec, Ljubija 3, Bincl, Ljubija 111, Bejat, Loke 
40, Bezjak, Loke 53, Mančić, Loke 40 a, Plej, Loke 45 in kot zadnja 
družina Usar, Ljubija 114. Zbrane je pred koncem prireditve nagovo-
ril še mozirski župan Ivan Suhoveršnik, zapeli pa so Štirje prijatelji.

Benjamin Kanjir

Za nami je že trinajsto leto društvenega delovanja. Zapomnili si 
ga bomo po najhujši spomladanski pozebi in najuspešnejši sad-
jarski razstavi doslej. Izkazalo se je že dolgo poznano reklo, da 
»nemogoče JE mogoče«! 

Kar je pozeba vzela vrtičkarskim sadjarjem v spodnjem in nižin-
skem delu doline, je na srečo nadomestila višje ležečim hribo-
vskim kmetijam z visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki. Prav po 
njihovi zaslugi in s požrtvovalnim terenskim zbiranjem smo uspe-
li izpeljati našo osrednjo strokovno prireditev - 7. sadjarsko raz-
stavo, ki je bila po oceni mnogih rednih obiskovalcev najboljša 
in najlepša od vseh dosedanjih. Brez dvoma je k takšni oceni ve-
liko prispevala posrečena združitev razstave dišečega sadja, bo-
gastva sadnih proizvodov in prelepih likovnih upodobitev sadnih 

tihožitij, s katerimi je galerijski razstavni prostor Osrednje knjižni-
ce Mozirje oplemenitil domači slikarski mojster Jože Kramberger. 

Velikega odobravanja je bilo deležno tudi množično sodelova-
nje šolske mladine pri oblikovanju šolskega in čebelarskega ko-
tička. Z likovnimi, literarnimi in tehničnimi izdelki na tematiko sad-
jarstva so se namreč tokrat prvič predstavili učenci vseh zgornje-
savinjskih osnovnih šol. Nepogrešljivo vlogo čebel pri opraševa-
nju sadnih rastlin so to pot posrečeno prikazali čebelarski krož-
karji iz petih osnovnih šol Savinjsko-Šaleškega območja. 

Sicer pa je društvena dejavnost potekala po že ustaljenih tirni-
cah. Zimske mesece smo, tako kot vsako leto, izkoristili za stro-
kovno izobraževanje članov. V sodelovanju z območno kmetijsko 
svetovalno službo in povabljenimi strokovnjaki smo uspešno izve-
dli 7. ocenjevanje tolkca. V juniju smo s praktičnim prikazom osve-
žili znanje o letnih sadjarskih opravilih. September je bil izpolnjen 
z intenzivnimi pripravami na sadjarsko razstavo. Našli pa smo tudi 
čas za prijetno druženje na 3. sadjarskem pikniku. 

Od spomladi do pozne jeseni smo prirejali redna tedenska stro-
kovna srečanja v šolskem sadnem vrtu. Občasno smo gostili 
tudi najavljene šolske skupine in jih poučili o koristnih sadjarskih 
opravilih. V oktobru smo si ogledali prireditve ob Prazniku kozjan-
skega jabolka v Podsredi in se podali na strokovno ekskurzijo v 
sadjarske obronke Pohorja in Slovenskih goric. Kljub sadjarstvu 
skrajno nenaklonjeni naravi se nam je letos priključilo še pet no-
vih članov. Zdaj nas je že 105.

Alojz PlaznikPraprotnikovi vnukinji na ogledu razstave

Prejemniki priznanj letošnjega ocenjevanja
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KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STOPINJE

Sledi stopinj 2016
V pregledu četrte sezone delovanja KUDa STOPinJE s pono-

som ugotavljamo raznolikost ustvarjalnosti, s katero se srečuje-
mo in jo podpiramo.

V letošnjem letu tako beležimo kar 16 literarnih druženj (srečanj, 
predstavitev, natečajev in izobraževanj doma in drugod), šest na-
stopov in  dve  izobraževanji  pevk skupine Gmajnice, 22 izvedb 
otroških folklornih predstavitev z različnimi skupinami otrok pred-
šolskega obdobja in prve triade osnovne šole ter šest soorgani-
zacijskih izvedb z različnimi društvi. 

Predsednica društva se je na zaključnem literarno družabnem 
srečanju zahvalila sodelujočim za velik vložek lastnih sredstev pri 
izvedbi in kljub skromni zunanji finančni podpori za odlično izved-
bo kar velikega števila aktivnosti. Potrdilo se je namreč dejstvo, 
da ljubiteljski ustvarjalci vse dejavnosti sprejemamo kot bogati-
tev nas samih in veselje, da lepa doživetja uspešno delimo tudi 
z drugimi.

Leto 2017 za društvo prinaša velik in zahteven izziv – izpolnitev 
želje, da za pet let delovanja sekcija literatov pripravi zbornik svo-
jih del Bele stopinje 2  in pevski duet sester Apšner Gmajnice 
predstavitev svoje prve zgoščenke Vzdigni se jezik moj.

Ivana Žvipelj

ŠPORTNO DRUŠTVO MOZIRJE 

Člani delujejo v različnih sekcijah

Odbojka na mivki

Članstvo v Športnem društvu Mozirje združuje vse ljudi, željne 
gibanja, rekreacije in sploh zdravega načina življenja. Delovanje 
je razdeljeno po sekcijah. V naši športni dvorani na trgu se odvi-
ja rekreacija preko celega leta, še prav posebej pa v zimskih me-
secih. V dvorani se igrajo košarka, odbojka in badminton, poteka 
tudi telovadba za ohranjanje telesne kondicije. 

Naša igrišča za košarko in odbojko na mivki ob Savinji oživijo 
spomladi in so zasedena z mladimi in starejšimi vse do pozne je-
seni. Sekcija za košarko je tudi letos organizirala letno ligo v ko-
šarki. Vse sobote od maja do finala v začetku julija je svoje moči 
merilo osem ekip iz naše doline. Igra je bila zanimiva in kvalitetna, 
saj je zmagovalna ekipa v svojih vrstah imela večino članov prve 

Mozirje ostaja eno najbolj priljubljenih prizorišč za odbojko na 
mivko v Sloveniji. S tradicijo od leta 2000 smo tudi letos organizi-
rali enega največjih turnirjev v odbojki na mivki. Prišlo je 20 ekip 
iz celotne Slovenije, z imeni, ki se jih je marsikdo ustrašil, če je 
razmišljal, da bi se tudi sam udeležil turnirja. Veseli nas, da smo 
tudi tokrat imeli kar nekaj domačih ekip, ki imajo glede na mla-
dost še lepo prihodnost pred sabo, samo vztrajati je potrebno.

Igrali so mešani pari v 4 skupinah, finalni boji pa so potekali dol-
go v noč. Zmaga je lani šla v Ljubljano, letos pa na Primorsko, v 
Novo Gorico oziroma Solkan. Zmagovalca Mozirje Open 2016 
sta postala Teja Kolbl in Dalibor Tomić, ki sta v finalu premaga-
la dvojico Kavran-Kne, lanska zmagovalca pa sta letos končala na 
3. mestu. Najboljša domača ekipa je bila Port-Božič na 5. mestu.

Lestvica prvih 8 ekip: 1. mesto Tomić-Kolbl, 2. Kavran-Kne, 3. 
Novak-Vidovič, 4. Krže-Bokal, 5.-8. Begović-Berčić, Pulko-Lepej, 
Grafenauer-Polanec, Port-Božič.

ekipe kluba iz Nazarij, ki igra odlično v 3. slovenski ligi. 
Mozirje ostaja tudi eno najbolj priljubljenih prizorišč za odbojko 

na mivki v Sloveniji. Sekcija je tudi letos organizirala enega naj-
večjih turnirjev ekip mešanih parov pri nas. Zmagala je ekipa iz 
Nove Gorice. 

Seveda ne smemo pozabiti na naše tradicionalno prvomajsko 
kresovanje z golažem, ki pomeni poleg ohranjanja tradicije tudi 
druženje, ki ga je dandanes čedalje manj.

Konec avgusta smo organizirali sprejem za našo članico, olim-
pijko Majo Mihalinec. Sprejem je bil prisrčen, čustveno ga je po-
pestril tudi naš olimpijec iz Sydneyja, Šmihelčan Urban Acman.

V mesecu oktobru smo po dolgih letih za naše člane organizira-
li društveni izlet na Gorenjsko z ogledom prenovljenih skakalnic 
v Planici. V prihodnjem letu si želimo še več prireditev, vsem pa 
zdravja in čim več gibanja.

Robert Klemenak

Gmajnice

Odbojka na mivki
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GORNJESAVINJSKI SMUČARSKI KLUB MOZIRJE 

Prepoznani tudi po Veselih Savinjčanih
Klub že peto desetletje aktivno deluje v Zgornji Savinjski dolini 

in širše; prioritetni cilj in želja sta popularizirati delo kluba.
Tudi letošnjo sezono smo treninge združili s SK Velenje in tako 

zagotovili še boljše pogoje, zato je bilo letos izvedenih že več 
snežnih treningov. Potrudili se bomo, da bomo tudi v letošnji se-
zoni zagotovili tekmovalcem, ob prizadevni pomoči staršev, ude-
ležbo na regijskih, državnih, mednarodnih in drugih organizira-
nih tekmovanjih.

Naša najuspešnejša smučarska reprezentantka Anja Drev se s tre-
nersko celotno sezono pripravlja in nastopa na tekmovanjih za inva-
lide (gluhonemi), rednih FIS tekmah in tekmah evropskega pokala.

Veseli Savinjčani so tako v lokalnem okolju, Sloveniji in sosednjih dr-
žavah prepoznavni po negovanju tradicije smučanja po starem. Z zelo 
dobrimi rezultati se udeležujejo tekmovanj v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji 
in na Češkem. V mesecu marcu smo se prvič udeležili svetovnega pr-
venstva v smučanju po starem (Nostalgie SKI), ki je potekalo v avstrij-
skem Leogangu. Ponosni smo na vsakoletno tradicionalno tekmova-
nje smučanja po starem na Golteh, ki je bilo že jubilejno 10.

V juliju in avgustu smo organizirali teden aktivnih počitnic, bili 
smo na aktivnem morskem tednu v Savudriji, hkrati pa smo v zim-
skem času soorganizirali dva uspešna tečaja smučanja za mlade 
navdušence. 

Ponosni in veseli smo, da smo realizirali organizacijo regijskih 
in državnih smučarskih tekem v slalomu in veleslalomu, več de-
lovnih in humanitarnih akcij ter družabnih srečanj za člane. Uspe-

šno smo izvedli tudi 2. pomladni sejem športne opreme v mese-
cu marcu, kot tudi 19. tradicionalni sejem rabljene, nove, staro-
dobne smučarske opreme in opreme za zimske športe, ki kot vsa-
ko leto poteka zadnjo soboto in nedeljo v novembru. 

Zagotovo pa smo najbolj veseli uspešnega sodelovanja z dru-
štvi in klubi na vseh področjih - tako tekmovalnem, organizacij-
skem kot družabnem. Ponosni smo, da smo bili ponovno organi-
zatorji odličnega zaključka vzhodne regije v alpskih disciplinah v 
kampu Menina, kjer so najboljši v skupnem seštevku dobili poka-
le, priznanja in praktične nagrade. Veseli smo, da smo kot poseb-
ni gostje skupaj z ekipo SLO Alpine Demo Team odprli smučar-
sko sezono na Rogli.

Mojca Križ

NOGOMETNO DRUŠTVO MOZIRJE

V ospredju sta druženje in spoznavanje pravil 
nogometa

Selekcije našega društva so v tem letu odigrale preko 150 te-
kem. V zimskem obdobju poteka vadba v dvoranah. Ekipe so bile 
vključene v zimsko ligo. Poleg zimske lige smo se udeležili turnir-
jev, ki so jih organizirali drugi klubi. Udeležili smo se tekmovanj 
v okviru programa Rad igram nogomet. V mesecu februarju smo 
organizirali tradicionalni dvodnevni turnir, katerega se je udeleži-
lo 32 ekip s preko 300 udeleženci turnirja.

Spomladanski del tekmovalne sezone 2015/2016 se je pričel v 
začetku meseca aprila. V tekmovanjih smo nastopili s petimi eki-
pami. Mlajši in starejši cicibani so uspešno nastopali v svojih sta-
rostnih kategorijah. Mlajši dečki so tekmovali v drugi ligi in so na 
koncu sezone osvojili prvo mesto ter se tako uvrstili v prvo ligo. 
Starejši dečki so nastopali v prvi ligi in na koncu sezone so se 

uvrstili na šesto mesto. Člansko moštvo je v svoji ligi z 22 točka-
mi zasedlo peto mesto. V posebnem tekmovanju za nagrado »fair 
play« smo bili z vsemi ekipami med najboljšimi.

V mesecu juniju smo skupaj z glasbeniki organizirali prireditev 
Polka – nogomet z roko v roki. Namen prireditve je bil pridobiti 
dodatna sredstva za delovanje društva, s katerimi smo kupili špor-
tno opremo. Mlajše selekcije so odigrale prijateljske tekme z  NK 
Ljubno, nato pa so sledile tekme med donatorji, nekdanjimi igral-
ci NK Elkroj,  glasbeniki in našim članskim moštvom. Prireditev je 
bila dobro obiskana.

V poletnih mesecih smo se pripravljali na novo tekmovalno sezo-
no, ki smo jo pričeli ob koncu meseca avgusta. V tekmovanjih na-
stopamo s petimi ekipami. Mlajši cicibani igrajo turnirski sistem. 
Starejši cicibani nastopajo v B ligi starejših cicibanov. Mlajši selek-
ciji nimata lestvic, saj v ospredju ni tekmovalnost, ampak učenje in 
spoznavanje pravil nogometne igre. Mlajši dečki tekmujejo v prvi 
ligi in so jesenski del tekmovanja zaključili na desetem mestu, ven-
dar je potrebno poudariti, da so igralci leto mlajši od svojih vrstni-
kov. Starejši dečki tekmujejo v prvi ligi in so v izenačeni konkuren-
ci devetih klubov zaključili ta del sezone na osmem mestu. Član-
sko moštvo je jesenski del tekmovanja zaključilo na četrtem mestu.

V društvu vzorno skrbimo za urejenost nogometnih igrišč in 
objekta. Na malem igrišču smo položili umetno travo, uredili okoli-
co in je tako mogoče igrati nogomet na tem igrišču skozi vse leto. 

Aleksander Janžovnik

Udeleženci letošnjega tekmovanja smučanja po starem na 
Golteh

Na prireditvi polka nogomet so se za žogami podili tudi naši 
najmlajši
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ODBOJKARSKI KLUB MOZIRJE

Deklice v mini odbojki 11. v Sloveniji
Odbojkarski klub Mozirje v letu 2016 nadaljuje z dejavnostjo 

v vseh starostnih kategorijah ženske odbojke. Članice nastopa-
jo v II. DOL V, sistem tekmovanja v  kategorijah kadetinj in sta-
rejših deklic je sestavljen iz kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev v 
A lige, kamor se pri kadetinjah in starejših deklicah uvrsti po 24 
ekip iz vse Slovenije, ostale ekipe nastopajo v B ligah za mesta 
od 25 navzdol. 

V mali in mini odbojki se kvalifikacije igrajo za uvrstitev med 16 
najboljših ekip v Sloveniji, ostale ekipe igrajo za mesta od 17. da-
lje. Kvalifikacijski turnirji za kadetinje in starejše deklice se igra-
jo na širšem celjsko–koroškem območju, pri mali in mini odboj-
ki pa na širšem celjskem območju. Dobra končna uvrstitev posa-
mezne ekipe je tako pogojena z uspešnimi kvalifikacijami v zelo 
močni konkurenci. 

Članice so sezono 2015/2016 končale na 8. mestu v II. DOL V, 
kar pomeni uvrstitev na 25. mesto v državi, med 58 članskimi žen-
skimi ekipami. V jesenskem delu nove tekmovalne sezone se de-
kleta trenutno uvrščajo na 5. mesto prvenstvene lestvice. 

V kategoriji kadetinj je ekipa v sezoni 2015/2016 za malenkost 
zgrešila A ligo in se na koncu uvrstila na 32. mesto med 59 ekipa-
mi v državi, z dobro popotnico, da ji uvrstitev v A ligo uspe to sezo-
no. Starejše deklice so se v pretekli tekmovalni sezoni uvrstile na 
41. mesto med 65 slovenskimi ekipami enake kategorije, igralke 
male odbojke pa so osvojile 25. mesto v Sloveniji med 69 ekipa-
mi starejših deklic. Najviše so se letos uvrstile igralke mini odboj-
ke, ki se jim je uspelo uvrstiti med 16 najboljših in na koncu med 
50 ekipami mini odbojke dosegle 11. mesto v Sloveniji. 

V tekoči tekmovalni sezoni 2016/2017 nadaljujemo z začrtanim 
delom in z nekoliko spremenjeno trenersko strukturo. Skupine 
so oblikovane po starostnih kategorijah, le v ekipo starejših de-
klic zaradi pomanjkanja igralk letnika 2002 in 2003 v veliki meri 
vključujemo mlajše igralke, ki še igrajo tudi malo odbojko. Vidnej-
še uspehe tako pričakujemo v naslednjih tekmovalnih sezonah. 

Še naprej se kaže veliko zanimanje za odbojko med najmlajšimi, 
česar smo še posebej veseli, predvsem v upanju, da bodo dekle-
ta ostala del ekipe tudi, ko bodo na višku tekmovalne moči. 

Klub se ponaša z igralko v slovenski reprezentanci, v kategoriji 
mladink in kadetinj,  ena igralka je na spisku igralk za regijsko re-
prezentanco v kategoriji starejših deklic.   

Vida Skok

Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa, ki so prejeli 
priznanja

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Ob 150. obletnici Rdečega križa Slovenije
Letos obeležujemo 150 let Rdečega križa na Slovenskem, ki je 

del največje svetovne humanitarne organizacije, prejemnice kar 
treh Nobelovih nagrad za mir. Prva podeljena na tem področju je 
šla leta 1901 v roke »rdečekrižarju«, našemu ustanovitelju, Hen-
ryju Dunantu. Na Slovenskem so orale ledino RK ženske, ki so v 
Ljubljani leta 1866 ustanovile Žensko društvo za pomoč ranjenim 
in bolnim vojakom, ter vdovam in sirotam padlih vojakov. 

Prostovoljci so zbirali denarne in druge prispevke ter sodelova-
li na področju zdravstva, prava in računovodstva. Delovali so na 
humanitarnem področju, tako med vojno kot v času miru. Številni 
prostovoljci RK so v stalni pripravljenosti in se hitro odzivajo, tako 
na razne naravne katastrofe kot na vojne razmere. 

Rdeči križ Slovenije je bil ustanovljen 18. junija 1944 na osvo-
bojenem ozemlju v Gradacu v Beli krajini. Organiziran kot zdru-
ženje društev upravlja Mladinsko zdravilišče RKS Debeli rtič, de-
luje v 12 regijah in 56 območnih združenjih z več kot 14.000 pro-
stovoljkami in prostovoljci. RKS pomaga državi in lokalnim sku-
pnostim v humanitarnih zadevah (prva pomoč, združevanje dru-
žinskih vezi, krvodajalstvo, razdeljevanje hrane in oblačil). 

150 let s svojim delovanjem udejanjamo sedem temeljnih načel 
gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca: humanost, nepri-
stranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in 
univerzalnost. 

Letno Rdeči križ Slovenije pomaga skoraj 160.000 posamezni-
kom in družinam. V svoji zgodovini je pomembno prispeval k izbolj-
šanju kakovosti življenja številnih družin in posameznikov v stiski.

Na območju Zgornje Savinjske doline je Rdeči križ začel delo-
vati po 2. svetovni vojni. Deloval je s pomočjo prostovoljcev, zdru-
ženih v krajevne odbore. Njihova naloga je bila delitev pomoči, ki 
so jo iz Amerike pošiljali preko Mednarodnega odbora Rdeče-
ga križa, začeli pa so tudi z organizacijo prvih krvodajalskih akcij. 
Okoli leta 1970 je bila odprta pisarna Rdečega križa v podobni 
obliki, kot jo poznamo še danes. 

Ob 150-letnici je bila konec novembra na Rečici ob Savinji pri-
reditev, na kateri so priznanja dobile vse krajevne organizacije 
Rdečega križa Zgornje Savinjske doline.

Ilka Kramer Marolt

Naša ekipa mini odbojke
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ŠPORTNO DRUŠTVO DASKI TEAM MOZIRJE

Za nami je zelo uspešna sezona 
ŠD DaSki team je po vseh letih delovanja postal prepoznaven 

po svojih dejavnostih v bližnji in širši okolici. Poslanstvo društva 
je športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok kot tudi otro-
ško tekmovalno smučanje.

V društvu se lahko pohvalimo z lepim številom članov, skrbimo 
za 50 otrok. V letošnjem letu smo izpeljali tečaj rolanja za najmlaj-
še. 50 otrok se je naučilo osnov rolanja, nekateri pa so svoje zna-
nje še nadgradili. V mesecu septembru smo pričeli z organizira-
no športno vadbo otrok, ki poteka dvakrat tedensko. V času je-
senskih počitnic je bila organizirana brezplačna počitniška ani-
macija za najmlajše. 

Ekipa tekmovalcev-smučarjev že od poletja pridno trenira. Trenin-
gi so raznovrstni (pohodništvo, kolesarjenje, atletika, obisk moto-
ričnega parka, plezanje). Seveda niso izostali specializirani trenin-
gi gimnastike. Za sabo imajo že prve snežne priprave, kjer je bil 

poudarek na tehniki. V nadaljevanju je sledila vožnja med količki. 
Tekmovalna sezona je pred vrati in v mesecu januarju se prič-

nejo selitve iz smučišča na smučišče. V tekmovalnem delu je bila 
sezona uspešna, saj smo tekmovali širom Slovenije in tudi izven. 

Vzhodna regija: ml. cicibani: Žan Finkšt 6. in Dominik Turinek 8. 
mesto, cicibani: Maja Sedovnik 1. in  Alen Hriberšek 2. mesto, ml. 
dečki: Grega Verbuč 6. in  Anže Finkšt 8. mesto.

Državno prvenstvo: Maja Sedovnik 2. mesto, Alen Hriberšek 8. 
mesto.

Velika nagrada Rauch: skupni seštevek: Maja Sedovnik 1. me-
sto, Alen Hriberšek 7. mesto.

Pokal Roka Petroviča: Maja Sedovnik 2. mesto.
Pokal alpskih šol: David Šmit 1. mesto, Matej Kočevar 2. mesto.
Tekma v Švici je bila uspešna za Majo Sedovnik - 2. mesto, Alen 

Hriberšek in Žan Finkšt sta se uvrstila tik pod stopničke. Na ski 
krosu v Avstriji sta Maja in Alen osvojila skupno 1. mesto. 

Seveda težko pričakujemo sneg na domačem smučišču Golte. 
V sezoni se bomo udeleževali tekmovanj na regijskem in držav-
nem nivoju, v Koroškem pokalu in na različnih pokalnih tekmova-
njih v Sloveniji. Sezono bomo zaključili na tekmi v Švici. 

Društvo je uspešno izpeljalo smučarski sejem. V mesecu de-
cembru pripravljamo zaključek vadbe s prihodom Božička. V na-
črtu je tudi otroško tekmovanje za pokal Golt. V času božičnih po-
čitnic pripravljamo smučarski tečaj. S tečaji bomo nadaljevali tudi 
v ostalih zimskih mesecih. 

David Paulič

ŠPORTNO DRUŠTVO LEPA NJIVA

Lotili smo se prenove odbojkarskega igrišča
Člani Športnega društva Lepa Njiva vsako leto stremimo k no-

vim in predvsem višjim ciljem. Naša želja je, da šport v kraju dvi-
gnemo na čim višjo raven in krajanom omogočimo čim več špor-
tnih aktivnosti.

V letošnjem letu smo se tako lotili intenzivne prenove odbojkar-
skega igrišča. Tlakovali smo okolico brunarice, prav tako pa celo-
tno igrišče osvetlili z novimi reflektorji. Naš cilj je, da v letu, ki pri-
haja do konca tlakujemo okolico igrišča ter postavimo nove tribu-
ne. Že spomladi smo do potankosti uredili naše nogometno igri-
šče, kjer je zdaj poskrbljeno tudi za najmlajše, saj smo ob igri-
šču postavili sodobna otroška igrala s toboganom, peskovnikom 
in gugalnicami. 

Že vrsto let pa poleg modernizacije igrišč pripravljamo številne 
športne prireditve. V začetku spomladi smo nadaljevali z ligo ma-
lega nogometa, kjer med osmimi ekipami sodelujeta tudi dve do-
mači. Starejša ekipa je ob koncu osvojila tretje mesto, medtem ko 
so člani mlajše ekipe zasedli šesto mesto. V mesecu juniju smo 
organizirali že dvanajsti pohod po Lepi Njivi, ki se ga je tako kot 
vsako leto udeležilo lepo število ljudi. Meseca julija smo na do-
mačem igrišču organizirali turnir v malem nogometu, kjer je so-
delovalo dvanajst ekip. Med njimi tudi dve domači, ki sta osvoji-
li drugo in tretje mesto. Poleg domače lige in turnirja naši nogo-
metaši nastopajo še v ligi na Rečici ob Savinji, kjer so ob koncu 
dosegli tretje mesto. V času poletja so se člani nogometne ekipe 
udeležili tudi številnih nogometnih turnirjev po Savinjski in Šale-
ški dolini, od koder so se vračali s številnimi pokali in visokimi uvr-
stitvami. V jesenskem delu leta pa smo nadaljevali že s šesto se-
zono lige malega nogometa, kjer še naprej sodeluje osem ekip. 
Proti koncu leta pa smo pomagali pri otvoritvi nove ceste po Lju-
bijskem grabnu.

Ker smo se v letošnjem letu lotili intenzivne prenove odbojkar-
skega igrišča, turnirja v odbojki nismo uspeli izpeljati. Drugače 
pa so naši odbojkarji igrali na turnirjih v bližnji okolici, kjer so be-
ležili lepe rezultate in visoke uvrstitve.

Poleg vseh dogodkov, ki jih organiziramo se skozi celotno leto 
redno udeležujemo rekreacij nogometa, odbojke, košarke in na-
miznega tenisa, ki jih poleg domačih igrišč izvajamo še v leponji-
vski šoli ter v telovadnici TVD Partizan v Mozirju. 

Primož Vajdl

Udeleženci vadbe v Športni dvorani Mozirje
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