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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

Gradnja novega krožišča pri avtobusni postaji Mozirje
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Občanke in občani!

Angleški modrec je zapisal: »Dobro življe-
nje je tisto, ki ga navdihuje ljubezen in vodi 
znanje«. Modrost – težko ji je kaj dodati, od-
vzeti pa tudi ne. Želimo si dobro, lepo in pri-
jetno življenje …, še več, želimo biti srečni. 
Vse to bo, če bodo naši odnosi rojeni v lju-
bezni, če bo močna volja in modrost. Do-
bro in modro živeti – to naj bo naš slogan, 
spoštovane občanke in občani.

Pred sabo imate občinsko glasilo ob 
občinskem prazniku. Prav je, da se malo 
ozremo v minulo leto in se seznanimo z na-
črti za prihodnost.

Pred zaključkom leta 2016 smo spreje-
li občinski proračun za leto 2017, v kate-
rem so zagotovljena finančna sredstva za 
vse zavode, vzdrževanje cest in društva. 
Tudi za investicije je nekaj sredstev. Žal 
primanjkuje financ iz različnih razpisov, ki 
jih praktično ni.

Med lanskim in letošnjim občinskim pra-
znikom je bilo dokončanih kar nekaj inve-
sticij. Naj omenim le najpomembnejše: 

- prehod za pešce pri Šolski ulici in avto-
busni postaji v Ljubiji,

- dokončan Ločki jez in nasip ob Savinji,
- nov most čez Mozirnico pri gasilskem 

domu,
- sanacija plazov Bela peč, Brezje in 

Lepa Njiva,
- rekonstrukcija 4 km ceste na Lepi Nji-

vi in nov most,
- obnova cest in asfaltiranje krajših odse-

kov v dolžini dobrega kilometra,
- delo na vodotokih za poplavno varnost 

na Mozirnici, Ljubiji, Trnavi in Žagarjevem 
grabnu.

V septembru smo začeli z velikim projek-
tom obnove in razširitve čistilne naprave 
občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savi-
nji. Vrednost z dodatnimi deli krepko pre-
sega milijon evrov. Otvoritev te prepotreb-
ne investicije načrtujemo ob koncu maja. 
Prepričan sem, da bo zadeva delovala in 
bo Savinja čistejša in bolj prikupna za ribi-
če in kopalce.

V marcu so se pričela dela na novem kro-
žišču pri avtobusni postaji. Projekt se od-
vija po načrtih. Zaključek del je predviden 
sredi junija. Ob krožišču bo dobil prostor 
velik mlaj, ki ne bo le začasen. Postavili ga 
bodo naši mlajevci. Ko bo krožišče zgraje-
no, se bo na tem mestu sprostilo več pro-
stora. Tam bo tudi novi TIC (turistično in-
formacijski center) in nekaj parkirišč.

Ob občinskem prazniku bo imeniten do-
godek pri gasilskem domu. Gasilci bodo 
prevzeli novo vozilo AC 24/60. Večinski 
delež za vozilo je financirala občina, so pa 
bili tudi gasilci zelo aktivni pri pridobivanju 
sredstev za lastni delež. Tudi prostor pred 

gasilskim domom bo na novo urejen. Ga-
silcem iskrena hvala in čestitke ob 130-le-
tnici ustanovitve društva.

Vse kaže, da se bo že letos začela ob-
nova Šmihelske ceste od upravnega cen-
tra do Krahlnovega. Tu bo pločnik, javna 
razsvetljava, pod cesto pa energetski ka-
bli in delno kanalizacijski sistem. Seveda 
bomo morali zagotoviti finančna sredstva 
za naš delež.

V tem času se intenzivno pripravlja pro-
jekt obnove in graditve parkirišč na Pra-
protnikovi ulici. Projekt smo razdelili v dve 
fazi. Najprej naj bi se uredilo območje 
okrog mozirske komunale in parkirišča, 
nato bo sledila obnova celotnega prosto-

ra pred bloki. Dela bodo potekala v priho-
dnjih letih.

Pripravlja se tudi projekt krožišča pod 
Gorenjskim klancem. Izvedba naj bi se 
zgodila v prihodnjem letu, saj so sredstva 
v državnem proračunu že zagotovljena.

Dogovori potekajo tudi glede nove knji-
žnice, ki bo dobila prostore v trgovskem 
centru Mercator. O tem velikem projektu 
bo še veliko govora, o  vsem boste pravo-
časno obveščeni. V prostorih sedanje knji-
žnice bo dobil svoje mesto muzej Mozir-
je in Mozirjani, del prostora pa bomo po-
sebej uredili za Godbo Zgornje Savinjske 
doline, ki sedaj vadi v premajhnem prosto-
ru.

Tudi gradnja stanovanjskih blokov v Po-
drožniku poteka po načrtu. Do konca leta 
2018 bodo tukaj stali trije večstanovanjski 
objekti, s tem pa bo na voljo kar nekaj no-
vih stanovanj.

Torej, kar veliko se dogaja in se bo še 
dogajalo v prihodnjih letih. Letos začenja-
mo tudi z obhajanjem 700-letnice ustano-

vitve trških pravic v Mozirju. Prav je, da s 
to obletnico pridejo tudi nove pridobitve 
za naše občane. Osrednje praznovanje bo 
prihodnje leto, gotovo pa bo ta obletnica 
večkrat omenjena že v letošnjem letu.

Ob občinskem prazniku bo letos prejela 
posebno priznanje – zlato plaketo odlična 
atletinja Maja Mihalinec, denarno nagra-
do pa društvo diabetikov Zgornje Savinj-
ske doline. Dobitnikoma iskrene čestitke!

Čestitke veljajo tudi vsem občankam in 
občanom ob občinskem prazniku. Vablje-
ni na različne prireditve, ki se bodo odvija-
le v tem času. Izrekam tudi zahvalo vsem, 
ki si iskreno prizadevate za bogato življe-
nje, navdihnjeno iz ljubezni in modrosti.

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

V Podrožniku raste že drugi 
večstanovanjski objekt
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JURJEVO 2017

Nagrajenca ob prazniku Občine Mozirje

Nagradi bosta podeljeni na slavnostni seji, 
ki bo v dvorani Kulturnega doma Mozirje 

v ponedeljek, 24. aprila, ob 17. uri.

Denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2017 bo prejelo 
Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

Zlato plaketo s priznanjem bo prejela 
Maja Mihalinec

Društvo zgornjesavinjskih 
diabetikov Mozirje praznuje v 
letošnjem letu 20-letnico de-
lovanja. Začetki delovanja se-
gajo sicer v leto 1996, ko se 
je med diabetiki porodila ide-
ja, da bi se bolniki s sladkorno 
boleznijo povezali v društvo. 
To se je nato zgodilo leto dni 
kasneje na ustanovnem obč-
nem zboru. 

V začetku je bilo članov malo, 
z leti pa se je njihovo število 
neprestano povečevalo. Da-
nes je v društvo včlanjenih 240 
diabetikov iz cele Zgornje Sa-
vinjske doline. 

Delo društva temelji na pe-
tih ključnih področjih: na pre-
ventivi, socialnem programu, 
športu, druženju in vključeva-
nju mladih v tekmovanje iz zna-
nja o sladkorni bolezni. 

V okviru preventive društvo 
vsako leto organizira dva do tri 

strokovna predavanja, na ka-
terih se udeleži med 50 in 70 
udeležencev. Na učnih delav-
nicah, ki jih izvajajo po obči-
nah, se udeleženci na praktič-
ni način usposabljajo, kako laj-
šati tegobe zaradi te bolezni. 

Za člane društvo vsako leto 
organizira zdravstveno okre-
vanje na Debelem rtiču, ki je 

podprto s strokovnimi preda-
vanji in telesnimi aktivnostmi. 
Društvo izvaja tudi redne meri-
tve krvnega sladkorja, holeste-
rola in krvnega pritiska v treh 
občinah. 

V okviru socialnega progra-
ma društvo finančno pomaga 
socialno najšibkejšim pri na-
bavi nekaterih zdravstvenih pri-

pomočkov, nekaterim pa sofi-
nancira okrevanje. Ob novem 
letu obiščejo in skromno ob-
darijo člane, ki se zaradi zdra-
vstvenih težav ne morejo ude-
leževati društvenih aktivnosti.

Društvo motivira svoje člane, 
da se vključujejo v športne de-
javnosti po občinah, sofinanci-
rajo pa tudi nabavo kart za ko-
panje v Termah Topolšica.

Veliko pozornost posvečajo 
tudi druženju. Ob svetovnem 
dnevu diabetikov vsako leto 
pripravijo v eni izmed občin 
proslavo, sodelujejo na držav-
ni slovesnosti, se udeležujejo 
športnega srečanja diabetikov 
Slovenije, enkrat letno pa se 
podajo na strokovno ekskurzi-
jo po Sloveniji.

Društvo ima zasluge tudi za 
to, da se je že pet osnovnih šol 
iz doline vključilo v tekmovanje 
iz znanja o sladkorni bolezni.

Maja Mihalinec iz Mozirja se z atletiko 
ukvarja že vse od sedmega razreda osnov-
ne šole. Tekmuje v najkonkurenčnejših hi-
trih tekaških disciplinah - v tekih na 60, 
100 in 200 metrov. S svojo požrtvovalno-
stjo, odrekanji in neumorno voljo je doslej 
dosegla vrsto zavidljivih uspehov, rekor-
dov in priznanj.

Maja je imetnica vrste državnih rekordov. 
Bila je državna prvakinja, balkanska prva-
kinja, udeleženka evropskega prvenstva, 
polfinalistka svetovnega prvenstva in ude-
leženka lanskih olimpijskih iger v Braziliji. 

Za svoja nadpovprečna vlaganja in delo 
na področju hitrih atletskih disciplin je za-
služeno prejela že vrsto priznanj in nazi-
vov. Bila je atletinja leta pri mlajših mla-

dinkah, atletinja leta pri starejših mladin-
kah, športnica Slovenije, atletinja leta pri 
članicah in športnica leta Zgornje Savinj-
ske doline. 

Majo Mihalinec so do prigaranih dosež-
kov pripeljali trdo delo, neizmerna volja in 
želja, včasih tudi nepopustljiva trma. Na 
doseženo je lahko ponosna, kakor so na 
njo ponosni občani Občine Mozirje in šir-
še. Ime Mozirja je Maja Mihalinec z dose-
ženimi uspehi ponesla širom sveta.
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NADA BRINOVŠEK, POSLANKA V DRŽAVNEM ZBORU 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Drage občanke, dragi občani 
Občine Mozirje!

Topli spomladanski dnevi nas kljub vsa-
kodnevnim obveznostim zvabijo na prosto, 
v naravo. Podobno kot zunanje temperatu-
re se segreva tudi ozračje na političnem 
parketu. 

V SDS vse bolj ugotavljamo, da vlada 
Mira Cerarja ni v službi ljudi, temveč v služ-
bi interesov. Predsednik vlade več kot oči-
tno zlorablja vladno letalo v zasebne na-
mene, država luksuzno opremljena stano-
vanja namenja migrantom, številni mladi 
zapuščajo našo državo, saj tukaj ne vidi-
jo prihodnosti, naš ugled v mednarodnem 
prostoru se znižuje, zaradi neustreznega 
vodstvenega kadra v državnih podjetjih le-
-ta propadajo ali poslujejo bistveno slabše 
kot konkurenčna podjetja. Vse, kar dobi-
mo s strani obstoječe vladne garniture, so 
nove obdavčitve.

Sama žal ugotavljam, da se trenutna vla-
dna koalicija, zlasti ob sprejemanju ukre-
pov, ki vplivajo na poslovno okolje, ne za-
veda, da je potrebno najprej ustvariti in 
šele potem deliti, da brez ustvarjanja ni 
solidarnosti, ni sociale, ni zdravstva, ni šol-
stva, itn. Prepričana sem, da bi razbreme-
nitev gospodarstva, tako na administrativ-
nem kot na davčnem področju, dvignila 
produktivnost, ki posledično pomeni višje 
plače za zaposlene, tako v zasebnem kot v 
javnem sektorju, vse to pa posledično po-
meni več solidarnosti in več naložb. 

Iz leta v leto se srečujemo tudi z večjimi 
neskladji na trgu dela. Na eni strani slišimo 
od lastnikov in vodstev podjetij, da s težavo 
pridobivajo ustrezno kvalificirane sodelav-
ce, na drugi strani pa imamo številne mla-
de, ki iščejo zaposlitev, a jo zaradi velikega 
števila posameznih profilov izjemno težko 
dobijo. S tem se vse bolj kaže izvirni greh 
velikega neskladja na trgu dela, ki je v izo-
braževanju. Šolski sistem je tisti, ki pripra-
vlja mlade za vstop na trg dela in je popol-
noma neprilagojen potrebam trga dela. 

Vlada kot enega izmed večjih dosež-
kov zelo rada izpostavlja znižanje brezpo-
selnosti. Pa podatki res kažejo izboljša-
nje? Trenutno je brezposelnih oseb okoli 
101.000, k čemur moramo prišteti še oko-
li 15.000 brezposelnih invalidov, za kate-
re Zavod za zaposlovanje RS vodi loče-
no evidenco brezposelnih. Če pogledamo 
obdobje pred krizo, vidimo, da je situaci-
ja še kako resna. Še vedno imamo več kot 
40.000 brezposelnih več, kot smo jih ime-
li pred krizo. 

Zaskrbljujoče je, da se iz leta v leto viša 
število dolgotrajno brezposelnih, še po-
sebej skrb zbujajoče pa je gibanje števi-
la zaposlenih v gospodarstvu. Če pogle-
damo obdobje pred krizo, vidimo, da ima-
mo danes, glede na leto 2008, zaposlenih 
v zasebnem sektorju kar 68.000 manj lju-
di. V realnem sektorju, sektorju, ki ustvar-
ja, imamo tako zaposlenih vse manj ljudi, 
medtem ko se je v istem obdobju za oko-
li 8.000 povečalo število zaposlenih v jav-
nem sektorju. Kakršno koli hvaljenje okoli 
izboljšanja situacije na trgu dela je popol-
noma neupravičeno. 

Blaginja državljank in državljanov Slove-
nije bi morala biti na prvem mestu. Pred 
izbruhom migrantskega vala na balkanski 
poti smo Vlado RS opozarjali k sprejemu 
potrebnih ukrepov, s katerimi bi zaščitila 
premoženje in zagotovila varnost sloven-
skih državljanov. Z veliko zamudo je bila 
sicer sprejeta dopolnitev Zakona o tujcih, 
ki v primeru masovnega navala migrantov 
predvideva možnost zaprtja državne meje. 
Je pa Vlada RS hkrati s to spremembo ob-
javila razpis za dodelitev luksuzno opre-
mljenih stanovanj v različnih krajih po ce-

lotni Sloveniji, kamor bi v tajnosti in brez 
privolitve lokalnega prebivalstva naselila 
migrante. Nedopustno je, da se slovenski 
državljani komaj prebijajo iz meseca v me-
sec, nezakonite migrante, ki nas stanejo 
na mesec 1.963 EUR na migranta, pa na-
seljujejo v nadstandardno opremljena sta-
novanja. 

V tem času ne moremo niti mimo t.i. zdra-
vstvene reforme, ki jo je ministrica brusila 
skoraj dve leti, a je daleč od reforme zdra-
vstva. To, kar je predstavila ministrica za 
zdravje, kaže na to, da bomo davkoplače-
valci za isto zdravstveno oskrbo, kot jo ima-
mo danes, v prihodnosti plačevali več de-
narja. Predlog napoveduje ukinitev prosto-
voljnega zavarovanja in uvaja obvezno pla-
čevanje osnovnega zavarovanja, medtem 
ko košarica zdravstvenih pravic ne ostaja 
ista. O predlagani t.i. zdravstveni reformi v 
Državnem zboru RS še nismo razpravljali, 
zato še ni znano, ali bo deležna podpore. 
Že danes pa vemo, da ne rešuje problema 
dolgih čakalnih vrst, negativnega poslova-
nja javnih zdravstvenih zavodov in sistem-
ske korupcije v zdravstvu. 

Drage občanke in občani Občine Mo-
zirje, naj vam ob občinskemu prazniku 
Občine Mozirje zaželim vse dobro, župa-
nu, občinskemu svetu in občinski upravi 
pa veliko delovnih uspehov in novih pro-
jektov!

Nada Brinovšek
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KNJIŽNICA MOZIRJE

Z bralnimi projekti skrbimo za promocijo 
branja, s pestro domoznansko dejavnostjo pa 

ohranjamo spomin na našo preteklost
V Knjižnici Mozirje skozi vse 

leto knjižničarji svojo pozor-
nost namenjamo knjigam in 
bralcem, vendar pa je mesec 
april še posebej posvečen 
promociji branja. V tem mese-
cu namreč vsako leto pripravi-
mo našo osrednjo prireditev, 
zaključek bralne značke za od-
rasle Zgornjesavinjčani s knji-
go v roki. 

V letošnjem letu smo po-
leg že omenjene bralne znač-
ke prvič izvedli nov bralni pro-
jekt Bralna značka Vrba, pri ka-
terem sodelujemo z Varstveno 
delovnim centrom Saša, eno-
to Vrba. Tudi varovanci eno-
te Vrba so priznanja za opra-
vljeno bralno značko prejeli v 
aprilu, na Dan slovenske knji-
ge, 20. aprila. Med temeljne 
naloge splošnih knjižnic spa-
da tudi zbiranje domoznanske-
ga gradiva, zato tudi temu delu 
naše dejavnosti posvečamo 
veliko pozornost.

ZGORNJESAVINJČANI 
S KNJIGO V ROKI 
UŽIVALI V POEZIJI 

TONETA KREGARJA IN 
JERNEJA DIRNBEKA TER 
SKLADBAH GLASBENE 

SKUPINE MI2
Letos smo zaključek 12. bral-

ne značke za odrasle pripravi-
li v začetku aprila. Razveselju-
je podatek, da je po dvanaj-
stih letih projekt bralne znač-
ke za odrasle še vedno v po-
rastu, kajti letos je priznanja 
osvojilo 133 dobrih bralcev, 
največ doslej. Izjemno pono-
sni smo, da je to prvi tovrstni 
primer širjenja bralne kulture 
in branja izbranih vsebin v slo-
venskih splošnih  knjižnicah. 
V minuli sezoni so bila najbolj 
brana dela Saga o Karantaniji 
Ivana Sivca, Trte umirajo stoje 
Bogdana Novaka, Živalska far-
ma Georga Orwella in zbornik 

Spominjamo se - nismo poza-
bili Lučke Golob. 

Da je v sodelovanju moč, so 
letos dokazale tudi nekatere 
slovenske založbe in knjigar-
ne, ki so se prijazno odzvale 
naši prošnji in darovale knji-
žne nagrade za prejemnike pri-

znanj. Bogat prispevek so na-
menile založbe Mladinska knji-
ga, Beletrina, Sanje, Koščak, 
Avrora, Antika, Primus, Zala, 
Miš, Sophia call, Atelje Do-
ria, Učila, Kmečki glas in Mo-
drijan. 

Kot gosta smo na letošnjo za-
ključno prireditev bralne znač-
ke povabili člana glasbene za-
sedbe MI2 Toneta Kregarja in 
Jerneja Dirnbeka. Slednji se je 
v tej sezoni bralne značke pred-
stavil tudi kot pisatelj, saj smo 
njegov romaneskni prvenec 
Pevci pozabljenih pesmi uvrstili 
na priporočilni seznam literatu-
re. Gosta sta zbranim  pripravi-
la zabaven večer, v katerem se 
je njuna avtorska poezija pre-
pletala z akustičnimi priredba-
mi skladb skupine MI2. 

PRVIČ IZVEDLI NOV 
BRALNI PROJEKT 

BRALNA ZNAČKA VRBA
V Knjižnici Mozirje se zave-

damo, da je med nami veliko 
ljudi, ki zaradi različnih ovir ne 

obiskujejo naše knjižnice, kar 
pa ne pomeni, da ne želijo vze-
ti v roke knjige ali vsaj prisluh-
niti kakšni zgodbi. Splošne 
knjižnice smo z zakonom obve-
zane, da v okviru javne službe 
izvajamo tudi storitve za prebi-
valce s posebnimi potrebami, 

zato smo prve korake k bolj-
šemu povezovanju s potenci-
alnimi uporabniki s poseb-
nimi potrebami naredili sku-
paj z Varstveno delovnim cen-
trom Saša, enoto Vrba. Njihovi 

prostori se nahajajo na Priho-
vi, in tam so enkrat tedensko, 
v februarju in marcu, potekala 
bralna srečanja. 

Skupaj z varovanci iz Zgor-
nje Savinjske doline smo pre-
birali izbrane knjige in pra-
vljice, se o prebranem pogo-

varjali, na koncu pa je sledilo 
poustvarjanje. Vsi sodelujo-
či varovanci, bilo jih je 13, so 
na bralnih srečanjih aktivno 
sodelovali in zato uspešno 
opravili bralno značko. Manj-
šo slovesnost s podelitvijo 
priznanj in knjižnih nagrad 
smo jim pripravili 20. aprila v 
Knjižnici Mozirje. Prepričani 
smo, da se bo naše sodelo-
vanje v nadaljevanju še nad-
gradilo z dodatno bralno de-
javnostjo.

DOMOZNANSKO 
GRADIVO MUZEJSKIH 

ZBIRK USPEŠNO 
PREDSTAVLJAMO 

TUDI MLADIM 
ZGORNJESAVINJČANOM
Ne le knjižna, tudi domo-

znanska dejavnost ima v splo-
šnih knjižnicah dolgo tradici-
jo, še posebej je poudarek na 
zbiranju in hranjenju domo-
znanskega gradiva za zadovo-
ljevanje izobraževalnih in raz-
iskovalnih potreb krajanov. V 
okviru naše knjižnice deluje-

jo oddelek z domoznanskim 
gradivom - domoznanska či-
talnica - in dve zbirki, Muzej-
ska zbirka Mozirje in Mozirja-
ni ter Osebna zbirka Aleksan-
dra Videčnika. Vsebino obeh 
muzejskih zbirk se trudimo 
približati različnim ciljnim sku-

Vsi sodelujoči v Bralni znački Vrba so ves čas aktivno 
sodelovali.

Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani je v lanskem letu 
obiskalo kar 18 osnovnošolskih skupin.
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pinam, predvsem nam to do-
bro uspeva pri osnovnošolski 
mladini.  

Muzejski zbirki  je v lanskem 
letu obiskalo kar 18 osnov-
nošolskih skupin. Izpostavi-
ti je treba dobro sodelovanje 
z Osnovno šolo Mozirje, saj 
zbirki redno obiskujejo učen-
ci tako nižje kot višje stopnje. 
Že več let učenci višjih razre-
dov muzejsko zbirko obiskuje-
jo v okviru izbirnih ur likovnega 
snovanja in ustvarjajo umetni-
ške izdelke razstavljenih pred-
metov. Prav tako se starejši 
učenci ob tehniškem dnevu, 
povezanim z obrtništvom, pod 
vodstvom muzejskega sode-
lavca Matije Blagojeviča spre-
hodijo skozi mozirski trg. Pred-
stavljene so jim obrti, ki so svoj 

ANTON PETEK IZ MOZIRJA

Glasba je njegovo življenje
Anton Petek je od rojstva 

Mozirjan. Čeprav se je zavoljo 
službe tu in tam selil, se je v 
Mozirje vedno vračal. Tu je pre-
živel otroštvo in končal osnov-
no šolo, ki je takrat stala še 
na mestu sedanje blagovni-
ce Mercator. Srednjo glasbe-
no šolo je zaključil v Mariboru. 
Ves čas ga je na poseben na-
čin zanimala cerkvena glasba. 
Že kot dvanajstletnik je igral na 
orgle v domači mozirski cerkvi.

Študij je nadaljeval na teolo-
ški fakulteti, kjer je opravil cer-
kveno glasbeno šolo. Njego-
vi smeri sta bili orgle in kom-
pozicija. Takrat ni vedel, kdaj 
mu bo študij kompozicije pri-
šel prav. Zadnja leta se s tem 
precej ukvarja, nastala je že vr-
sta del. 

Po, kakor sam pravi, mlado-
stniškem ukvarjanju z glasbo 
ga je poklicna pot za tri leta od-
peljala v Velenje, kjer je prevzel 
vodenje otroškega, mladinske-
ga in mešanega pevskega zbo-
ra. V cerkvi sv. Martina je vodil 
cerkveno petje. Po tem obdo-
bju se je za dvanajst let redno 
zaposlil kot organist v cerkvi sv. 
Danijela, torej današnji stolni-
ci. Po poroki z Gabrijelo sta se 
preselila nazaj v Mozirje in tu 
ustvarila veliko družino. 

Kot glasbenika ga je v nasle-
dnjih letih pot vodila v različnih 
smereh. Spoznal je Jožeta Sta-
rešiniča iz Preloke pri Ribnici. 
V tej vasici ohranjajo stara izro-
čila, imajo pa tudi svoj tambu-
raški ansambel, ki že vrsto let 
uspešno gradi in nadaljuje tra-
dicijo tamburaške glasbe Bele 
Krajine. 

»Jože me je povabil, da sem 
napisal nekaj ljudskih pesmi, 
ki jih je ansambel potreboval. 
Tam so me naučili nekaj no-
vega, namreč izdelave pastir-
ske piščali iz brezovega lesa,« 
pripoveduje Anton Petek. To 
delo ga je zelo pritegnilo in 
začel je eksperimentirati, naj-
prej s preprosto pastirsko pi-

ščalko. Kmalu za tem je izdelal 
prvo flavto, vendar ne iz bam-
busa ampak iz primorske trsti-
ke, ki ji domačini pravijo kane-
la. Slednja zraste tudi do osem 
metrov. V sredini je votla, zapr-
ta kolena pa ima na dvajset do 
trideset centimetrov. Iz nje je 
mogoče izdelati krasne doma-
če instrumente. 

Pred petimi leti je Petek v 
Mozirskem gaju začel predsta-
vljati in prodajati svoje izdelke. 
Instrumentov, ki jih izdeluje, je 
vse več. Nastala je že cela pa-
leta starih pastirskih glasbil. 
Ob dejstvu, da so njegovi in-
strumenti cenovno dostopni 
in enostavni za uporabo, je po-
sebno ponosen na svojo flav-

čas živele v trgu, in na kratko 
obrazloženi posamezni obrtni-
ški procesi. Za učence nižjih 
razredov se izvajajo krajša vo-
denja po trgu, namenjena spo-
znavanju domačega kraja in ži-
vljenja v njem nekoč. Sedmo-
šolci vseh zgornjesavinjskih 
osnovnih šol zbirki redno obi-
skujejo v okviru nacionalnega 
projekta Rastem s knjigo. 

Poleg naštetega smo v lan-
skem letu v Muzejski zbirki Mo-
zirje in Mozirjani v sodelovanju 
s KUK Potovke in Društvom 
prijateljev mladine Mozirje za 
otroke in njihove starše pripra-
vili tri družinske pravljične ma-
tineje. Te so bile sestavljene iz 
igrane predstave in ustvarjalne 
delavnice, obiskalo pa jih je 82 
obiskovalcev. 

to, za katero mu je uspelo iz-
delati ustnik, ki je izven flavte. 
To je pomembno zavoljo tega, 
ker vlaga ne gre direktno v in-
strument, kot je temu primer 
pri blok flavti. 

Otrokom je najbolj zanimiva 
piščalka ptiček sovica. Iz nje 
se lahko izvabi vrsto zvokov 
živali. Ogromno svojih glas-
bil Anton razdeli šolam in ose-
bam s posebnimi potrebami. 
Njegova letošnja novost so ve-
trni zvončki. Izdeluje jih po na-
ročilu iz različnih materialov. 

Želja iti naprej bo kmalu ob-
rodila prav posebne sadove. V 
dogovoru z upravljavci Mozir-
skega gaja bodo v prihodnjih 
dnevih na tem prostoru posta-
vljeni največji uglašeni vetrni 
zvončki, pravzaprav kar zvono-
vi, v Evropi. Najdaljša cev bo 
dolga kar šest metrov. To bo 
zagotovo nova atrakcija in do-
brodošla popestritev gaja.

V okviru občinskega prazno-
vanja bo svoje delo, instru-
mente in kompozicije posta-
vil na ogled v Galeriji Mozirje. 
Otvoritve razstave se bo ude-
ležil tudi dr. Janez Bogataj, ki 
spremlja njegovo delo in pod-
pira skrb za ohranjanje kultur-
ne dediščine.

Benjamin Kanjir

ODRASLIM LJUBITELJEM 
DOMOZNANSTVA 

PRIBLIŽUJEMO 
ZGODOVINO 

MOZIRSKEGA 
TRŠKEGA JEDRA

Trške stavbe v Mozirju so za-
nimive tudi za odrasle obisko-
valce, zato je Knjižnica Mozir-
je na spletnem portalu Kamra 
že pred časom pripravila do-
moznanski prispevek z naslo-
vom Stavbna dediščina mozir-
skega trga. V njem so opisane 
značilnosti enaintridesetih sta-
rih mozirskih trških hiš in dru-
gih pomembnih stavb v trgu 
ter zgodovina trga. To vsebino 
bo mozirsko turistično društvo 
v kratkem izdalo v obliki zgi-
banke v slovenskem in še ne-
katerih tujih jezikih.

Za odrasle ljubitelje zgodo-
vinopisja smo v lanskem letu v 
sodelovanju z narodopiscem 
in publicistom Aleksandrom Vi-
dečnikom v njegovi osebni zbir-
ki pripravili domoznanska pre-
davanja o tkalstvu in »mozir-
skem lodnu«  ter o obrtništvu v 
nekdanjem mozirskem trgu. 

Zadnja leta se v okviru domo-
znanske dejavnosti še posebej 
sistematično posvečamo prido-
bivanju starih in redkih razgle-
dnic krajev Zgornje Savinjske 
doline. V prihodnje načrtujemo 
postavitev razstave najbolj zani-
mivih in dragocenih starih raz-
glednic, saj smo prepričani, da 
si bodo Zgornjesavinjčani z ve-
seljem ogledali, kakšni so bili 
njihovi kraji nekoč.

Tatiana Golob

Anton Petek s svojimi inštrumenti
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Vrtec Mozirje
Sanjavo, a tudi resno Projekt Pasavček 

Naša vsakoletna prireditev 
Od srca k srcu se je zgodila 
24. marca 2017 v Športni dvo-
rani Mozirje, ravno pred mate-
rinskim dnem. To je dogodek, 
ki ga večina staršev naših va-

rovancev pričakuje z velikim 
navdušenjem. Predstavi se na-
mreč vsak oddelek v vrtcu, od 
najmlajših, komaj leto in pol 
starih malčkov, do tistih »taveli-
kih«, ki so že pravi frajerji in se 
spogledujejo z vstopom v šolo. 

Vsako leto si strokovne de-
lavke vrtca že v začetku kole-
darskega leta izberemo rde-
čo nit prireditve in po oddel-
kih pripravimo vsebino nasto-
pa, prilagojeno seveda staro-
sti otrok. Naslov letošnje prire-
ditve je bil Sanjam. 

Program je zajemal mimo-
hod malčkov, ki so v vrtcu slab 
mesec, sledili so malčki roker-
ji, palčki, ki iščejo skriti zaklad, 
šteli so ovčke za boljše spa-
nje, nagajali mami ob uspava-
nju, pa so zvezdice pomagale, 
v spanju so pristali tudi na luni, 
kjer se dobijo zvezde. 

V skupini muc je v sanje pri-
šla pošast in jih oprala v pral-
nem stroju, nastopili so tudi 
vitezi, zmaji in princeske. Sle-
dila je točka, kjer so otroci 
pred spanjem malo zaplesa-
li, ponagajali, nato pa zaspa-
li. Imeli smo tudi sanje o poto-
vanju z letalom od Afrike, Ja-
ponske in nazaj v Slovenijo, 
na koncu pa so najstarejši z 
gibi in plesom nežno uprizo-

rili vsebino kratke deklamaci-
je o sanjavih miškah. S pesmi-
jo Do, re, mi je program obo-
gatil tudi združeni pevski zbor 
predšolskih otrok in strokov-
nih delavk vrtca.

Ob pripravi seveda ne gre 
brez načrta, dogovarjanja 
med sodelavkami, učenja in 
utrjevanja gibov, postavitve 
scene, popravkov, sprememb 
in še in še. Vključen je resnič-
no celoten kolektiv, od hišni-
ka, kuharic, čistilk in strokov-
nih delavk do vodstva. Gre 
za projekt, pri katerem je ve-
liko telefonskih klicev za re-
zervacijo dvorane, pripravo 
le- te, za zasedbo šolskih učil-
nic, usklajevanje terminov za 
vaje, sploh teden pred prire-
ditvijo, izbiranje povezovalcev 
programa, pošiljanje vabil, do-
govor s snemalcem, tonskim 
mojstrom za ozvočenje, glas-
bo, dogovor s hišnikom glede 
priprave in izdelave ter pre-
voz scene, dekoracija, kuha-
rice pečejo piškote za otro-
ke, tudi dietne. Šivajo in izde-
lajo se kostumi, scena, pripo-
močki. Zadnji dan priprav sle-
di generalka, na kateri naj bi 
vse »štimalo« kot mora. Pa se 
seveda še zmeraj kaj najde. A 
popoldan ves napor in skrbi 
izpuhtijo, kajti ob pogledu na 
naše najmlajše sploh ne po-
misliš na napake, saj so otro-
ci resnično najboljši takrat, ko 
so spontani in iskreni.

Marija Krajner

Vrtec Mozirje je že nekaj 
let vključen v nacionalni pro-
jekt Pasavček, ki ga vodi in 
koordinira Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu pri Javni agenciji Repu-
blike Slovenije za varnost pro-
meta. Osnovni namen pro-
jekta Pasavček je spodbu-
jati pravilno uporabo otro-
ških varnostnih sedežev in 
varnostnih pasov med vo-
žnjo otrok in odraslih. Pro-
jekt temelji na pozitivni spod-
budi otrok. Osrednja figura 
projekta je lik Pasavček, ki na 
prijazen način opozarja otro-
ke s sloganom »Red je vedno 
pas pripet!«.

V vrtcu se zavedamo, da ima-
jo veliko vlogo pri varnosti in 
vožnji otrok odrasli, zato pro-
jekta brez sodelovanja star-
šev ne bi mogli uspešno re-

alizirati. Staršem smo projekt 
predstavili na začetku šolske-
ga leta. O aktivnostih v skupi-
nah smo jih obveščali sproti, 
preko oglasnih desk, rekla-
mnih gradiv in plakatov, raz-
stav in eAsistenta. 

Pomembno je, da se zaveda-
mo, da otroci niso pomanjšani 
odrasli. Otroci se zaradi svojih 
telesnih, psiholoških, čustve-
nih in miselnih značilnosti ne 
znajdejo in ne zmorejo samo-
stojno sodelovati v prometnem 
sistemu, ki je dejansko obliko-
van za odrasle. Zato je nujno, 

da otroke vodimo in jih nauči-
mo ravnati varno v različnih si-
tuacijah. 

Podatek, da je naša naletna 
teža pri hitrosti 50 km/h ob 
trku kar 25-krat večja, kar je 
enako, kot bi skočili z 10 me-
trov visoke stavbe, je jasno 
opozorilo, da se je potrebno 
pripasati v avtomobilu tudi na 
krajših razdaljah, kar včasih 
marsikdo pozabi tudi pri otro-
cih. Upoštevati moramo pravi-
la, ki pravijo, da so otroci do vi-
šine 150 cm ustrezno pripeti v 
primernem otroškem sedežu 
ter da otroci, mlajši od 7 let, ne 
smejo samostojno sodelovati v 
prometu, ampak morajo biti v 
spremstvu odrasle osebe.

V našem vrtcu so v projekt 
Pasavček vključene skupine 
starejših otrok v starosti 4-6 
let. V obliki projektnega dela 

smo z otroki intenzivneje izva-
jali dejavnosti od oktobra do 
aprila. Dejavnosti smo zasno-
vali širše in niso bile usmerje-
ne samo v spodbujanje upo-
rabe varnostnih pasov in otro-
ških sedežev. Poleg pravilne 
uporabe otroških varnostnih 
sedežev smo želeli otroke se-
znaniti z varnim vedenjem v 
prometu ter jih naučiti ravnati 
varno v različnih situacijah. 

Posamezne vsebine in nove 
informacije so otroci pridobi-
vali preko igre, ki je primarna 
dejavnost otrok in odlično mo-
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Pevski zbor Vrtčevske deklete

tivacijsko sredstvo. Seveda je 
bilo potrebno najprej ugotovi-
ti, kaj otroci že vedo. Z otroki 
smo se pogovorili, kako se ob-
našamo v prometu kot pešci, 
kolesarji ali kot potniki v avto-
mobilu. Teorija je šla otrokom 
kar dobro od rok, koliko pa so 
svoje znanje uporabili v praksi, 
se je izkazalo v prihodnjih me-
secih. 

Ker so otroci večinoma ude-
leženi v prometnih nesrečah 
kot potniki v vozilu in pešci, se 
v vrtcu zelo trudimo otroke na-
vajati na varno hojo. Na spre-
hodu dosledno upoštevamo 
prometne znake in označbe, 
prečkamo cesto na prehodu 
za pešce ter se vedno, ampak 
res vedno, prepričamo, da lah-
ko cesto varno prečkamo. To-

rej pogledamo levo, desno in 
še enkrat levo, dvignemo roko 
in gremo čez cesto. In ko se 
na sprehodu povzpnemo na 
kakšen hrib ali višji predel Mo-
zirja, opazujemo ceste in avto-
mobile, jih štejemo, poimenu-
jemo vrste vozil, se pogovarja-
mo, kako se vozijo in ali so vo-
zniki pripeti. 

Kar nekaj zgodbic smo pre-
brali na temo prometa in se 
naučili tudi kakšno pesmico. 
Simbolna igra Promet je bila 
otrokom zelo zanimiva. Pre-
ko igre so spoznavali pravila v 
prometu, posnemali realne si-
tuacije, se dogovarjali in iska-
li rešitve nastalega problema. 
Nekatere skupine so pripravile 
pravi gibalni poligon pred vrt-
cem in se s poganjalčki zapo-

dili po narisani cesti, pri tem 
pa pazili na pešce, semaforje 
in prometne znake. 

V vrtcu so nas obiskali tudi 
policisti, ki so nam razkaza-
li policijski avto in pripomoč-
ke ter nas opomnili, kako po-
membno je varno ravnanje v 
prometu. V sklopu nacional-
ne akcije Varnostni pas, kate-
re slogan je bil Vam je že KLI-
Knilo?, smo v začetku marca 
z otroki beležili, kako so prišli 
v vrtec. Zabeležili smo, ali so 
bili pripeti v otroškem varno-
stnem sedežu, ali so imeli če-
lado, če so prišli s kolesom, in 
ali so upoštevali prometna pra-
vila, če so prišli peš. Ob uspe-
šnem zaključku so prejeli tatu 
Pasavčka in kartonček s štam-
piljkami. Z otroki smo izdela-

li kar nekaj izdelkov na temati-
ko prometa, zato smo pripravili 
tudi razstavo v trgovini Merca-
tor. Upamo, da smo s tem vsaj 
malo doprinesli k ozaveščanju 
širše javnosti o varnosti v pro-
metu.

Za konec naj vas še spomni-
mo, da so otroci naše ogleda-
lo. Vsa naša ravnanja se od-
ražajo pri otrocih, zato ravnaj-
mo odgovorno in varno, dosle-
dno uporabljajmo otroške var-
nostne sedeže, v avtomobilu 
se ne pozabimo pripasati tudi 
sami ter upoštevajmo pravila v 
prometu kot pešci ali kot voz-
niki. Bodimo dober zgled na-
šim najmlajšim in ne pozabimo 
reka »Kar se Janezek nauči, to 
Janez zna.«

Nataša Vrabič

V vrtcu Mozirje je že lep čas 
tlela želja po pevskem zboru 
za odrasle. Ne samo, da petje 
sprošča in da se v takšni sku-
pnosti plete posebna vez, ki 
še bolj združuje, ampak je na-
men odraslega pevskega zbo-
ra tudi ohranjanje in širjenje 
čara ter pomena večglasnega 
petja našim otrokom. 

Dvanajst sodelavk, iz vrt-
ca Mozirje in Rečica, se nas 
je zato v lanskem januarju pr-
vič srečalo na pevskih vajah. 
Vlogo zborovodje je prevzela 
naša sodelavka Alenka Oblak. 
Naš prvotni namen je bil pred-
vsem popestriti dopoldneve v 
vrtcu. 

Prvi projekt je bil nastop s 
šegavimi ljudskimi pesmimi v 
sklopu meseca kulture, torej 
februarja. Na presenečenje ve-
čine nas je čakalo težko delo. 
Šele ko se pričneš učiti novih 
melodij, besedil, peti večgla-
sno in dodati še instrumente, 
pa čeprav so to le kuhalnice, 
orehi in pokrovke, spoznaš, ko-
liko truda je potrebno vložiti. 

Enkrat na teden smo pridno 
vadile tudi po dve uri ali več, 
da nam je v slabih dveh me-
secih uspelo »na oder« posta-
viti naš prvi nastop. Kulturno 
društvo iz Šmartnega ob Paki 
nam je posodilo prave folklor-

ne obleke. Odzivi otrok in so-
delavcev so nam dali spodbu-
do, da nadaljujemo s svojim 
delom. 

Sledil je nastop na rečiški pri-
reditvi Z malega raste veliko in 
v Mozirju na prireditvi Od srca 
k srcu. V mesecu maju je naš 
vrtec sodeloval pri organizaciji 
območnega srečanja otroških 
pevskih zborov Zgornje Savinj-
ske doline, ki se je odvijalo v 
kulturnem domu v Mozirju. S 

pesmijo Džungla smo tam so-
delovale z našim otroškim pev-
skim zborom.

Z letošnjim šolskim letom se 
je naša zasedba sicer malo 
spremenila, naša srečanja pa 
so ostala redna enkrat teden-

sko. V mesecu novembru smo 
s petjem sodelovale na Karita-
sovi dobrodelni prireditvi v Mo-
zirju, v januarju pa popestrile 
srečanje Ženski zajtrk. 

Jeseni smo se lotile precej 
zahtevnega projekta. Ker je 
naše prvotno občinstvo v glav-
nem mlajše od šest let in ker je 
petje naše veselje, smo to dvo-
je združile in pripravile spevo-
igro Rdeča kapica. V spozna-
vanje pesmi, instrumentalno 

spremljavo, igro in sceno je 
bilo vloženih ogromno ur, ka-
terih ne obžalujemo. Odzivi so 
namreč tudi tokrat zelo pozitiv-
ni in spodbudni. 

Spevoigro smo premierno 
predstavile otrokom vrtca Mo-

zirje in prvi triadi OŠ Mozirje. 
Ponovitev predstave je bila na 
Rečici, kjer so si jo prav tako 
ogledali vrtčevski otroci enote 
Lipa in učenci prve triade OŠ 
Rečica ob Savinji. V tem in pri-
hodnjem mesecu nas čakajo 
še tri ponovitve. 

Letos so na tradicionalni 
prireditvi Z malega raste ve-
liko otroci »potovali« po sve-
tu, a spoznali, da je v Slove-
niji najlepše. Z rečiškim otro-
škim pevskim zborom smo 
zato na koncu zapele pesem 
Za Slovenijo živim. Na mozir-
ski prireditvi so bile »sanje« 
rdeča nit otroških nastopov. 
Tudi to srečanje smo zaključi-
li s pesmijo. Z otroškim pev-
skim zborom smo zapele slo-
vensko priredbo pesmi Do re 
mi iz znanega filma Moje pe-
smi, moje sanje. 

V dobrem letu dni smo se 
naučile veliko novih pesmi, 
pridobile nova pevska znanja 
in spretnosti, poglobile naše 
odnose, predvsem pa smo 
otrokom ponudile malce dru-
gačen vpogled v svet glasbe, 
kot je večglasno petje, ljud-
sko izročilo in spevoigra. Idej 
in volje je še veliko, zato se že 
veselimo nadaljnjih srečanj in 
nastopov za naše najmlajše. 

Anja Brecl
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Zdrav kuharček

Pravljica o vrtnarjih in njihovih pomočnikih
Bilo je to pomlad, natančne-

je marca in aprila, ko se prič-
ne naša nova - stara resnična 
pravljica. Igrica Mali vrtnarček 
za vse v vrtcu. Tomažek in Ani-
ca sta posejala semena v lon-
ček. Pa ne samo semena, tudi 
kocke in bonbone. Otroci so 
obljubili, da bodo pridno skr-
beli, zalivali in opazovali, kaj se 
bo dogajalo v ločkih.

Že v mesecu februarju smo 
se pogovarjali, kaj bi delali na 
vrtu. Zaželeli smo si zasaditi 
naš vrt na hribčku z vsemi ra-
stlinami, ki jih radi jemo. Zani-
mive so nam bile buče, solata, 
korenček, fižol, paradižnik, če-
bula, paprika ... Te rastline so 
nam poznane, ene imamo rajši, 
druge gledamo z velikimi očmi.

Pogovorili smo se (zaupam 
vam, da je bila »debata« kar 
precej pestra), kaj bi želeli se-
jati v lončke. Otroci so s starši 
semena izbrali, jih prinesli in … 
Najprej smo nabrali zemljo na 
travniku. Krtki so poskrbeli, da 
smo dobili enkratno, preseja-
no in pripravljeno zemljo za se-
janje. Dodali smo ji malo kom-
posta.

V njihovem kotičku otrokom 
pustimo, da sejejo po vrstnem 
redu, kot sami hočejo, posku-
šamo jih usmerjati, vendar ne 
silimo. Tudi ko otrok strese 
celo vrečico semena na en 
sam kup in ne lepo enakomer-
no v vrsto, kot smo si sami za-
mislili, se ne razburjamo, saj 
tudi mi nismo vsega takoj zna-
le. Otrokom smo lepo pojasni-
le, zakaj je potrebna enako-
merna setev, in jim z nasveti 
poskušale pomagati, kako naj 
razporedijo kupček semena.

Bolj kot to, da je seme ena-
komerno posajeno, pazimo, 
da ne bo pregloboko, sicer 

bo razočaranje veliko, ko ne 
bo mladih rastlinic. Po setvi so 
seme zalili in v vsak lonček do-
dali njihovega »pomočnika«.

Otroke narava zelo navdušu-
je in se čudijo novim stvarem, 
na katere mi nismo več pozor-
ni. Z njihovo pomočjo jih po-
novno, na nov način odkriva-
mo in raziskujemo. Prvi so, ki 
opazijo listne uši, pajke, mra-
vlje, deževnike, polže, liste raz-
ličnih dreves, pikapolonice …

Otroci radi ustvarjajo, še po-
sebej če vedo, da je nekaj nji-
hovega. Med delom, ki je zanje 
lahko igra in sprostitev, spo-
znavajo razlike med semeni, 

razlike v načinu setve, pripo-
močke. In seveda, prebivalci 
vrta so tudi druge prosto žive-
če rastline ter seveda živali, ki 
jih tudi spoznavajo in opazuje-
jo razlike ter podobnosti. Tako 
otroci dobijo tudi občutek za 
delo in kaj vse je potrebno, da 
vrtnine zrastejo, da te niso sa-
moumevne.

Otroci radi opravljajo vsa 
opravila na vrtu, od setve, za-
livanja, redčenja pregostih ra-
stlinic in odstranjevanja neže-
lenih rastlinic na vrtu – plevela 
do pobiranje pridelka ter opa-
zovanja »hotela za koristne žu-
želke«.

Naša pravljica se je pričela, 
dogajala se bo pozno v jesen. 
Z njo bomo pričeli in končali 
veliko lepih dni. Takrat, ko bo 
deževalo, bomo resno pristopi-
li k našemu delu. 

Vas zanima, kdo so naši »po-
močniki«? Vas zanima, ali so 
zrasle kocke in bonboni v lonč-
kih? Pridite k nam na obisk, pa 
vam z veseljem prišepnemo na 
uho!

Nevenka Anzelc 
Gostenčnik

Zgodnje otroštvo je obdobje, 
ko otroci spoznavajo različne 
okuse in živila. Prav je, da otro-
kom ponudimo širši izbor živil, 
tudi takšnih, ki so del zdrave in 
uravnotežene prehrane. S tem 
namenom smo se letos v vrt-
cu Mozirje odločili, da bomo 
začeli izvajati dodaten krožek 
Zdrav kuharček. 

Odrasli se vse bolj zaveda-
mo, da je zdrava in raznolika 
prehrana vse bolj pomembna 
za razvoj naših otrok, saj vpliva 
na njihovo zdravje in počutje. 
Otroci v predšolskem obdobju 
so zelo radovedni in radi pre-
izkušajo nove stvari, zato sva 
bili s kolegico Mojco H. posta-
vljeni pred dodaten izziv, kako 
otrokom predstaviti živila in po-
sledično jedi, ki so pripravljena 
na drugačen, bolj zdrav način. 
Vendar se je dvom kmalu raz-
blinil, saj sva z veseljem ugoto-

vili, kako otroci hitro sprejema-
jo nove stvari. 

Otroci so bili vseskozi vklju-
čeni v pripravo hrane, sezna-
njali so se z novimi živili in ži-
vili, ki jih že poznajo. Na zani-
miv in igriv način smo spozna-

Tako smo se naučili pripravi-
ti domačo nutelo, pirine pala-
činke, »smuti«, presne krogli-
ce, sadna nabodala, največja 
zanimivost za otroke pa je bila 
izdelava domačinih pirinih re-
zancev. Pri izdelavi le-teh so 
se z velikim veseljem rokovali 
s strojčkom za rezance in pri 
tem neizmerno uživali. 

Z velikim veseljem smo se 
podali tudi v Hram narave, 
kjer so nas razvajali z različ-
nimi zdravimi sladicami, ki jih 
pripravljajo sami, in z okusnim 
nesladkanim čajem. Tako smo 
spoznali, da so lahko sladice 
brez belega sladkorja odlič-
nega okusa, saj smo »zma-
zali« vse, do zadnjega košč-
ka. Prijazno so nam pokazali 
tudi njihove prostore in izdel-
ke, ki jih prodajajo za naše do-
bre počutje.

Boža Predovnik

vali, kako se pripravi določen 
zdrav obrok. 

Otroci so pokazali veliko za-
nimanja za pripravo različnih 
stvari. Vseskozi so bili vklju-
čeni v aktivnost in videlo se 
je, kako so željni novih znanj. 
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Tehniški dan – poklici

Srečanje vrstniških 
mediatorjev 

Izbira poklica predstavlja za vse učence pomembno odločitev. 
Da bi jim le-to čim bolj olajšali, na Osnovni šoli Mozirje že zelo 
zgodaj začnemo skrbeti, da učencem na različne načine približa-
mo pestro paleto poklicev in kasnejše možnosti za zaposlitev. V 
ta namen smo v tem šolskem letu organizirali dva celostna tehni-
ška dneva za učence na predmetni in razredni stopnji.

21. januarja 2017 so našim učencem na predmetni stopnji svoje 
delo predstavili: grafična oblikovalka, mizar, svetovalec za zdravo 
prehrano, optik, gasilec, osebni trener, mehatronik, računalniški 
programer, modna oblikovalka in industrijski oblikovalec. Medse 
smo povabili tudi predstavnike Šolskega centra Velenje, Šolske-
ga centra Šentjur, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, 
Srednje zdravstvene šole Celje in Šolskega centra Maribor. Na-
vedene srednje šole so vsaka na svoji stojnici predstavile pokli-
ce, za katere izobražujejo.

Pri raziskovanju poklicev pa tudi tokrat nismo pozabili na naše 
najmlajše. Učencem od prvega do četrtega razreda smo 26. janu-
arja omogočili, da so spoznavali delo  veterinarja, medicinske se-
stre, boksarja, vrtnarke, mizarja, zdravnice, zdravstvenega tehnika - 
reševalca, aranžerke, knjižničarke, kuharja in frizerja. Da je bil dan 
še lepši,  so se nam ob koncu pridružili tudi štirinožni prijatelji in 
njihovi lastniki, ki so nam predstavili, kako poteka terapija s psom.

Učenci so na obeh tehniških dnevih pridobili veliko nepozab-
nih izkušenj in novih spoznanj. Predstavitve poklicev so nekate-
rim učencem pomagale k lažji odločitvi za pravi poklic, nekaterim 
pa tudi pri tem, da so ugotovili, česa si v življenju ne želijo poče-
ti; vsem pa so omogočile, da smo na šoli preživeli dva zanimiva in 
nepozabna dneva.

Silva Dešman V četrtek, 19. januarja 2017, smo se štiri vrstniške mediatorke 
pod vodstvom mentoric Darinke Marinc in Nataše Turk Riga od-
pravile v Miklavž na Dravskem polju. Tam se je odvijalo srečanje 
vrstniških mediatorjev iz cele Slovenije. Na OŠ Miklavž smo pri-
spele ob 12. uri. Najprej smo se udeležile kulturnega programa, 
kjer smo, poleg drugih šol, predstavile našo šolo in mediacijo pri 
nas. Potem smo se razdelili v skupine in sodelovali na delavnicah. 
Igrali smo se različne igre, se pogovarjali in spoznavali vrstniške 
mediatorje iz drugih šol. 

Na koncu je vsaka skupina ob malici predstavila, kaj smo počeli. 
Ob štirih popoldan smo se, polni novih vtisov, poslovili. Srečanje 
nama je bilo zelo všeč, saj sva spoznali veliko novih mediatorjev.    

Anja Purnat in Antonela Pezić, 9. a      
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Home is where the heart is
23. marca je na Gimnaziji Ve-

lenje potekal zaključek nate-
čaja na temo Home is where 
the heart is. Učenci smo lah-
ko sodelovali s proznimi be-
sedili, poezijo, videi ali dram-
skimi besedili v angleškem ali 
nemškem jeziku. Od vseh pri-
javljencev so nato izbrali 7 naj-
boljših, ki so sebe in svoj izde-
lek na zaključku predstavili s 
kratko predstavitvijo. 

Z naše šole sva se med se-
dem najboljših uvrstili Maja 
Polak s pesmijo Music is my 
home in jaz, Glorija Mikek, z 
besedilom Finally home. 

Po predstavitvah so sledile 

Kultura je kul
7. februarja 2017 smo na OŠ 

Mozirje učenci pripravili prire-
ditev ob kulturnem prazniku. 
Avtorice scenarija so bile uči-
teljici Janja Irman Kolar in Ur-
ška Kočevar ter osmošolka 
Manca Zaluberšek. Za izdela-
vo scene so poskrbeli učenci 
8. razreda pri likovnem krož-
ku, postavila pa so jo dekleta, 
ki so tudi nastopala. Odlično 
so uporabila svoj dekliški čut 
za estetiko ter postavila odlič-
ne kulise.

Predstava se je začela s pev-
sko uverturo s pesmijo Kje so 
tiste stezice otroškega in mla-
dinskega pevskega zbora pod 
vodstvom Lijane Blagovič. Za-
peli so modernejšo in starej-
šo verzijo pesmi. Program so 
med seboj izvrstno povezova-
li: Manca Zaluberšek in Mati-
ja Bizjak kot predstavnika kul-
ture danes ter Florjan Repen-

šek in Špela Irman kot njuno 
nasprotje, torej predstavnika 
kulture nekoč. Vmes sta Jure 
Vrhovnik (Anže) in Špela Bre-
zovnik (Micka) odigrala prizor 
iz Županove Micke. Pri tem ve-
lja pohvaliti hudomušno izbiro 
igralcev, saj je bila Micka večja 
od Anžeta. 

Malo kasneje so Urh Fužir, 
Ana Vrabič, Jon Kanjir in Nea 
Napotnik odigrali skeč odho-
da ven nekoč, nakar je ista za-
sedba, vključno z Evo Pisanec, 
odigrala še moderen odhod 
ven, pri čemer so zelo dobro 
prikazali razliko med danes in 
nekoč.

Ker je bila to vendarle pro-
slava za slovenski kulturni pra-
znik, se je slišalo kar nekaj re-
citacij. Nika Košir je recitirala 
pesem o zmenku, nakar so jo 
Brina Hriberšek, Lenka Čopar, 
Oskar Žerak Urbanc in Andraž 

Bastelj še uprizorili. Grega Ku-
mer je izvrstno recitiral Pre-
šernove verze o prevzetnosti, 
jaz pa sem recitiral »križanca« 
med Prešernovim Povodnim 
možem, modernejšo izvedbo 
Andreja Rozmana Roze in pe-
smijo Hej, Ljubljančanke. Saša 
Matko je recitirala pesem o od-
raščanju. Vsi smo se po svoje 

potrudili. 
 Ker pod pojem kultura šteje-

mo tudi glasbo, je bilo tudi za-
njo dobro poskrbljeno. Za do-
ločen del repertoarja smo ime-
li posnetke z radija, za določen 
del pa so poskrbeli učenci so-
listi in sestavi na inštrumen-
tih ter dobri vokali. Lejla Me-
šić nam je na kitaro odigrala 
klasično skladbo, Kaja Firm in 
Nika Košir sta na flavto odigra-
li Mozartovo skladbo, Florjan 
pa je na »playback« zapel pe-
sem O, Anja ter s svojim rock-
ovsko obarvanim napravlja-
njem lepo popestril predstavo. 

To je samo nekaj utrinkov iz 
predstave, na kateri so za »veli-
ki finale« poskrbeli Jaka Vrhov-
nik (klarinet), Klara Kovač (sa-
ksofon), Kaja Čopar (bariton) 
in Nina Perger (flavta) z izvr-
stno izvedbo Zdravljice. 

Jonatan Jurkovnik, 9. a

še delavnice z naravnim go-
vorcem Benom Ashem iz An-
glije. Učenci smo delali po 
skupinah in nato svoje teze 
o teorijah zarote (kar je bila 

tema) predstavili preostalim 
skupinam. Vsi nagrajenci smo 
prejeli priznanja in prisrčne 
nagrade.

Glorija Mikek, 9. b
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Zimska šola v naravi

Naučimo se smučati

Šola v naravi - CŠOD Fara
Večina otrok, vključno z mano, komaj čaka na šolo v naravi. Tako 

sta na odhod (27. 2.-3. 3.) komaj čakala tudi naša razreda, 6. a 
in 6. b. 

V Kranjski Gori smo smučali oziroma se učili smučati. Razdelje-
ni smo bili v 4 skupine. Na snegu smo preživeli vse dopoldneve, 
potem ko smo se pri jutranji telovadbi dobro ogreli. 

Všeč mi je bilo, ko smo šli v Planico na tek na smučeh. Bilo je 
kar naporno. Tam smo videli planiško velikanko čisto od blizu.

Na pustni torek smo imeli ples v maskah. Priznanje za najbolj-
šo masko sta dobila smešna klovna Miha in Florjan, za najbolj iz-
viren nastop pa sta priznanje dobila Matej “z bolečim grlom” in 
Denis “smrt”.

Najbolj mi je bilo všeč, da smo prosti čas namenili za druženje 
in pogovore. Imeli smo se lepo in všeč nam je bilo, da smo bili 
skupaj cele dneve. Bilo bi super, če bi nas letos čakala še ena 
šola v naravi. 

Gašper Repše, 6. a

V ponedeljek, 20. marca 2017, smo se zbudili v sončno jutro. 
Ob 8. uri so nas starši pripeljali na parkirišče pred športno dvo-
rano, kjer nas je že čakal avtobus. Z njim smo se po dolgi in zavi-
ti poti pripeljali v Faro. 

Po prihodu smo se razporedili po sobah in se od utrujajoče vo-
žnje malo spočili. Sledila je vožnja v Delnice, kjer smo imeli preiz-
kus plavanja. Ko smo se vrnili v Faro, smo imeli kosilo in nato po-
čitek. Po počitku smo imeli dejavnosti na prostem, nato večerjo 
in pred spanjem še pisanje dnevnikov.

Tudi naslednji dan smo se odpeljali v Delnice na plavanje. V po-
poldanskem času so sledile različne dejavnosti: zipline , adrena-
linski park, nogomet, pohod.  

Vsak dan smo plavali in se naučili veliko novih tehnik. V četrtek 
smo se ob reki Kolpi sprehodili do meje s Hrvaško in obiskali mu-
zej Kaštel Zrinskih, družine, ki je na tem območju živela mnogo 
let. Ogledali smo si star način ribolova, ki je značilen za to obmo-
čje, različne vrste rib, živali, ki živijo v gozdovih Gorskega kotarja, 

delo v gozdu in življenje gozdarjev. Pot nas je vodila tudi v gozd 
ob Fari. Iskali smo živali, sestavljali prehranjevalne verige, hodili 
po gozdu z zavezanimi očmi ob vrvici in prepoznavali različne ra-
stlinske vrste.

Zadnji večer smo se poveselili ob plesu in pevskih točkah, ki 
smo jih sami pripravili. Risali smo tudi najbolj prepoznaven dogo-
dek iz naše šole v naravi.

Prišel je petek in napočil je čas, da se vrnemo domov. Po plava-
nju smo se poslovili, sedli na avtobus in v veselem pričakovanju 
krenili domov. Vedeli smo, da nas starši nestrpno pričakujejo. Že-
lim si še več takih dni in druženja v naravi.

Ali El-Ghannam Ernecl, 5. a

Od 27. februarja do 3. mar-
ca 2017 smo se učenci četrtih 
razredov Osnovne šole Mozir-
je udeležili smučarskega teča-
ja, ki je potekal na Golteh. Na-
men tečaja je bil, da se vsi na-
učimo smučanja in varnosti na 
smučišču.

Dopoldne smo imeli štiri ure 
pouka, po kosilu pa smo se z 
avtobusom in nihalko odpelja-
li na Golte. Tam so nas že ča-
kali smučarski učitelji. Preverili 
so našo smučarsko opremo in 
nas glede na smučarsko zna-
nje razdelili v skupine. 

Polni pričakovanj smo odšli 
na smučišče. Vadbo smo za-
čeli z različnimi igrami in giba-
njem na snegu. Tudi megla in 
veter nas nista ovirala. Neka-
teri so svoje znanje nadgradi-
li, drugi pa so se naučili dela-

ti prve zavoje na smučeh. Na 
koncu smo svoje znanje pred-
stavili na pravi tekmi. Vtisi s te-
čaja so zelo prijetni, glavno pa 
je, da zdaj znamo vsi smučati.

Ajda Oblak, 4. a
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Polfinale nogometa za 
starejše deklice

V torek, 21. marca, smo se 
nogometašice 7., 8. in 9. razre-
da odpravile v Brežice, kjer se 
je odvijalo polfinale nogometa 
za starejše deklice. Na tekmo-
vanju so bile poleg nas še tri 
ekipe: Vojnik, Šmartno pri Liti-
ji in Brežice. 

Vsaka ekipa je igrala z vsako. 
Ko je bilo tekem konec, smo 
se vsi zbrali v dvorani, kjer smo 
imeli podelitev. Prvo mesto je 
osvojil Vojnik, mi smo bile dru-
ge, tretje mesto pa je pripadlo 
Šmartnemu. Zadnje mesto so 
osvojile domače nogometaši-
ce iz Brežic. Čeprav se bo na fi-
nale odpravil samo Vojnik, smo 
vesele uspeha na polfinalu.

Mia Sara Leskošek, 8. b

Učenci, ki obiskujemo IP poskusi v kemiji in ID fotografski kro-
žek ter male sive celice, smo se 25. marca 2017 odpravili na po-
učno in nagradno ekskurzijo v Idrijo in Ljubljano. 

Najprej smo si v Idriji ogledali topilnico živega srebra. Vodič 
nam je opisal njegove lastnosti, uporabnost, odkritje in še mnogo 
zanimivih stvari. Nato smo odšli v prostore, kjer so še do nedav-
nega razvrščali, drobili in nato talili cinabaritno rudo, iz katere se 
v peči ločita živo srebro in ruda, ki le-tega ne vsebuje. Po zelo za-
nimivi uri in pol smo se odpravili v Antonijev rov.

Ogledali smo si predstavitveni video o življenju rudarjev in njiho-
vem delu. Za tem smo oblekli površnike in si nadeli čelade. Vošči-
li smo si »srečno« - rudarski pozdrav - in se odpravili v podzemlje. 

Po rudniku so bile postavljene lutke in pripomočki, ki so prikazo-
vali rudarje pri delu. Po »neskončnih« stopnicah, kot smo jih po-
imenovali, smo prišli do kapelice, v kateri so rudarji pred delom 
zmolili svojo molitev, da se jim ne bi kaj pripetilo. Spoznali smo, 
da je bilo delo idrijskih rudarjev res težko in zdravju škodljivo, zato 
je prav, da je rudnik danes samo še muzej.

V pričakovanju obilice zabave smo se z avtobusom odpravili v 
Ljubljano, v Muzej iluzij. Tudi tam so nas toplo sprejeli in nam de-
jali, da se naj čim bolj zabavamo. Najbolj smo uživali v napravi, 
imenovani vorteks, kjer je vrteča se cev speljana okoli mostu, ko 
pa hodiš skozenj, se ti zdi, da se vrtiš. 

Ob ogledu različnih iluzij smo podvomili v naše možgane, ker se 
jih da tako hitro zmesti. 

Žak Artelj in Jon Kanjir, 8. r. 

Od rudarstva do iluzij
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Strokovna ekskurzija v čebelarski muzej in 
živalski vrt

Učenci, ki obiskujemo izbirne predmete ROD (raziskovanje or-
ganizmov v domači okolici), ONA (organizmi v naravi in ume-
tnem okolju) in NUM (umetnost), smo v sredo, 5. aprila 2017, 
obiskali čebelarski muzej na Brdu pri Lukovici in živalski vrt v 
Ljubljani.

V čebelarskem muzeju smo se razdelili v tri skupine. V prvi sku-
pini smo najprej poskušali različne vrste medu. Večini je bil naj-
bolj okusen akacijev med, saj je sladek in tekoč. Nato smo šli po 
čebelarski poti, kjer smo se naučili osnov čebelarstva. Ogledali 
smo si tudi čebelnjak. Na koncu smo obiskali še laboratorij, kjer 
smo pod mikroskopom opazovali razlike med čebelo delavko, ma-
tico in trotom. 

Nato nas je pod vodila pod Rožnik, kjer smo obiskali živalski 
vrt. Najprej smo pod vodstvom oskrbnice živalskega vrta poboža-
li kraljevega pitona, nato pa smo si ga lahko dali okoli vratu. Ogle-
dali smo si še madagaskarskega tenreka, ki spada v družino se-
salcev in je podoben ježu, a si ni v sorodu z njim. Ima mehke bo-
dice, ki ne bodejo. Od razburjenja in navdušenja je nekatere celo 
polulal. Nato smo se odpravili po živalskem vrtu in si ogledali ne-

kaj živalskih vrst (slon, sibirski tiger, alpaka, opice …). Na koncu 
smo imeli še nekaj prostega časa, da smo si podrobneje pogle-
dali živali, ki so nas zanimale.

Iz Ljubljane smo se vrnili navdušeni nad novim doživetjem in 
znanjem, ki smo ga pridobili. 

Kaja Firm, 7. a
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S POMOČJO DRUŽBE KOSTMANN DO DEFIBRILATORJA

Defibrilator lahko uporablja vsak
V sejni sobi upravnega cen-

tra v Mozirju je bila 10. novem-
bra kratka predstavitev nove 
pridobitve. Občina Mozirje je 
namreč z donacijo podjetja 
Kostmann d.o.o kupila defibri-
lator, ki je odslej nameščen ob 
vhodu v stavbo.

V Sloveniji vsako leto umre 
1.500 ljudi, ki bi jim lahko defi-
brilator ob pravem času rešil ži-
vljenje. Nenadni srčni zastoj se 
zgodi, ko normalen srčni ritem 
nenadoma postane kaotičen. 
Srce več ne more učinkovito čr-
pati krvi in žrtev se zgrudi, pre-
neha dihati, postane neodziv-
na in ji ni možno zatipati srčne-
ga utripa. Če polavtomatski de-
fibrilator uporabimo pri žrtvi ne-
nadnega srčnega zastoja, na-
prava dovede električni sunek, 

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje
Številka: 032-0001/2017 Datum: 27. 3. 2017

ZADEVA: ODLOK o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda
v Občini Mozirje ter naselja Dol Suha v Občini Rečica ob Savinji

PRAVNA PODLAGA: Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Ur. I. RS 
47/2006, 65/2007, Odločba US)

Zakon o odločanji in o imenovanju in označevanju naselij ulic
in stavb (ZDOIONUS) (ur. l. 25/ 2008)

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

Kratka uvodna obrazložitev:
Odlok je bil sprejet v 1. obravnavi na 12. redni seji OS Mozirje.
Prav tako je bil odlok v 2. obravnavi sprejet na OS Občine Rečica ob Savinji.
Ocena finančnih in drugih posledic:
Glede na uravnovešenost izločitev in priključitev števila ljudi, tekočih me-

trov cest in površine zemljišč, sprejem Odloka ne bo bistveno vplival na izra-
čun primerne porabe.

Vsebina:
1 Uvodna obrazložitev
2 Čistopis predlog odloka za 2. obravnavo

Obravnave:
Gradivo je bilo usklajeno z vlagatelji pobude, Občino Rečica ob Savinji ter 

Geodetsko upravo RS.
Odlok je na svoji redni 13. redni seji dne 13. 3. 2017 obravnavala Statutar-

no pravna komisija Občine Mozirje in v vezi te točke sprejela naslednji sklep:
Statutarno pravna komisija Občine Mozirje predlaga Občinskemu Svetu 

Občine Mozirje, da sprejme Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Rade-
gunda v Občini Mozirje ter naselja Dol Suha v Občini Rečica ob Savinji, v pre-
dlagani obliki in vsebini v 2. obravnavi.

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje
Številka: 011-0002/2017 Datum: 24.03.2017

ZADEVA: Predlog sklepa o spremembi statusa 
Podružnične šole Lepa Njiva

PRAVNA PODLAGA: 13. člen Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih 
OŠ in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebni-
mi potrebami ter javnih glasbenih šol (uradni list RS, št. 16/98, 82/2003, 
61/2005)

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

Kratka uvodna obrazložitev:
Na osnovi Zakona o osnovni šoli je bil v mesecu februarju izveden vpis 

učencev v 1. razred za šolsko leto 2017/2018. Za naslednje šolsko leto v 1. 
razred Podružnične šole Lepa Njiva ni vpisan nobeden učenec. Ker že v šol-
skih letih 2012/13, 2014/15, 2016/17 ni bilo vpisnih dovolj učencev, zakono-
daja ustanovitelja obvezuje, da začne postopek za spremembo statusa šole, 
tj. prenehanje delovanja Podružnične šole Lepa Njiva.

Zadevo je že obravnaval Odbor za negospodarske dejavnosti občine Mo-
zirje in se strinja, da se sprejme Sklep o prenehanju delovanja Podružnične 
šole Lepa Njiva.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Sklep o prenehanju delovanja Po-

družnične šole Lepa Njiva. 
Pripravila: Urška Pesan

Predlog sklepa:
Predlagamo, da Občinski svet Občine Mozirje naslednji sklep:
Občinski Svet Občine Mozirje sprejeme Odlok o spremembi mej naselij 

Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol Suha v Občini Rečica 
ob Savinji, v predlagani obliki in vsebini v 2. obravnavi.

Pripravili: Janez Janko

ki vzpostavi normalni srčni ritem 
in lahko tej osebi reši življenje.

Zaposlene v upravnem cen-
tru je o uporabi defibrilator-
ja poučil Simon Mastnak. Na 
kratko je preletel tečaj ravna-
nja z bolnikom ob zastoju srca. 
Osvežitev prve pomoči je vsa-
komur prišla prav, saj znanja, 
ki jih človek ne uporablja, hi-
tro zvodenijo. Mastnak je med 
predstavitvijo delovanja defi-
brilatorja poudaril enostavnost 
njegove uporabe. Dejstvo, da 
ga lahko uporabi vsak in s tem 
morda nekomu reši življenje, je 
pomembno, saj je marsikoga 
strah, da ga ne bi znal upora-
biti. Naprava sama daje navo-
dila, potrebno je le poslušanje 
in izvajanje tega, kar narekuje.

Benjamin Kanjir
Defibrilator je nameščen desno od vhoda v Upravni center 

Mozirje

Občinski svetniki Občine Mozirje so na 13. redni seji, 4. aprila 2017, med 
drugim sprejeli tudi odloka o spremembi občinske meje, po kateri sta po no-
vem domačiji Krančič in Kugovnik del Občine Mozirje, domačija Turkovih pa 
Občine Rečica ob Savini, in o ukinitvi Podružnične osnovne šole Lepa Njiva, 
v predlagani obliki in vsebini.
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POGOVOR Z ERNESTOM KOVAČEM, DIREKTORJEM GTC GOLTE

Zimska sezona dobra, obetajo se novosti
Sicer smo šele dobro vstopili v pomlad, 

a je minula zima, vsaj v mislih, že daleč za 
nami. Tudi zavoljo dejstva, da je bilo snega 
zgolj za vzorec. Še bolj kot v dolini so sne-
žne padavine pogrešali na Golteh. O tem 
in načrtih za prihodnost smo se pogovar-
jali z Ernestom Kovačem, direktorjem gor-
sko-turističnega centra Golte.

Pred slabim mesecem ste zaklju-
čili zimsko sezono. Spominjali se je 
bomo po tem, da snega v dolini sko-
rajda ni bilo. Kako pa je bilo pri vas, 
na planini?

Na Golteh smo obratovali 110 dni, to se 
pravi 14 manj kot prejšnjo zimsko sezono. 
Obiskalo nas je 60 tisoč smučarjev, med-
tem ko je bila ta številka leto poprej 56 ti-
soč. Torej, obratovali smo manj, obisk pa 
se je povečal. Finančno sezona še ni pov-
sem zaključena, pričakujemo pa, da bo 
naš promet letos večji za pet do deset od-
stotkov. Kot kaže, se je kupna moč malce 
izboljšala, ljudje so začeli več zapravljati, 
saj beležimo porast porabe v gostinskih 
obratih, tako pri prodaji hrane kakor tudi 
pijače. V primerjavi z lani je bil problemati-
čen marec, saj smo imeli v tem mesecu za 
okoli 20 odstotkov manjši obisk. Sezono 
smo zaključili 26. marca, lani šele 2. apri-
la. Marca je bilo že zelo malo snega, kar je 
botrovalo manjšemu obisku. Do konca fe-
bruarja je bil obisk za okoli 15 odstotkov 
boljši kot lani, nato pa so se številke zaradi 
slabšega marca malce pokvarile. 

Kakšna je struktura vaših gostov? 
Je več domačih ali prevladujejo tuji 
gostje?

Mi goste najprej delimo na dnevne in 
stacionarne. Približno 70 odstotkov ima-
mo dnevnih, recimo domačinov, ki se sem 
pripeljejo, okoli 30 odstotkov pa je gostov, 
ki so nastanjeni v apartmajih ali hotelih v 
dolini ali pri nas. Od tega je okoli 40 od-
stotkov tujih, 60 pa domačih gostov. Do-
mači prihajajo pretežno iz Dolenjske, Pri-
morske, Štajerske in Prekmurja. Kar nekaj 
je »lokalcev«, vendar ne ravno Mozirjanov 
ampak Celjanov in Velenjčanov. Med tuji-
mi gosti je največ Hrvatov, Madžarov, Sr-
bov, in Italijanov, imeli smo tudi Avstrijce, 
Američane in Indijce. 

Na katerem področju čutite trenutno 
največji primanjkljaj?

Največ nam manjka stacionarnih gostov. 
Premalo imamo kapacitet, predvsem na 

planini. Trenutno imamo samo 120 postelj 
v hotelu, plus nekaj še v starih depandan-
sah. Računamo, da bi z dokončanjem no-
vih apartmajev dobili 200 novih gostov. S 
tem bi zmanjšali predvsem tveganje zara-
di slabega vremena. Obisk pri nas se na-
mreč ne zmanjša le zaradi slabega vreme-
na, zmanjša ga že napoved slabega vre-
mena. Tudi če je nato vreme lepo, je ljudi 
bistveno manj. Če pa so ljudje na planini 
in tu ostanejo več dni, so tukaj tudi, če je 
vreme slabše. Morda naredijo kakšno vo-
žnjo manj, so pa več, na primer, v velnesu 
ali gostilni, kar je za nas prav tako dobro. 
Želimo si, da bi bil hotel Benda v Mozirju 
poln, enako apartmaji po dolini. Ti ljudje 
bodo potem pri nas kupili vozovnice, ob 
tem pa še kaj popili in pojedli. In to je do-
bro za celo regijo.

Poskusili bomo izboljšati tudi sistem za-
sneževanja. Seveda je tu zopet riziko sla-
be zime oziroma vremena. Letos je sneži-
lo manj kot teden dni. Iz jezera smo po-
rabili vso vodo. V tem trenutku potrebuje-
mo mesec dni, da zasnežimo vse proge, 
naša ambicija pa gre v smeri, da bi vse za-
snežili v petih dneh, zato moramo doku-
piti nekaj snežnih topov in povečati moč 
parih črpalk. Če bi v petih dneh zasneži-
li Stare stane, Ročko in Medvedjak, bi lah-
ko smučišče odprli, na primer, že v začet-
ku decembra. To bo povečalo število go-

stov, tudi stacionarnih. Letos je Ročka za-
čela obratovati šele januarja. Dokler nima-
mo vseh smučišč odprtih, moramo pro-
dajati cenejše karte, manj je ljudi in s tem 
manj prometa. 

Gotovo že imate izdelane načrte za 
letno sezono oziroma za naprej?

Trenutno se ukvarjamo s poslovnim pre-
strukturiranjem. Potekajo investicijsko 
vzdrževalna dela. Prebelili bomo hotel, 
uredili določene stvari, ki so nekaj časa 
stale. Odločitev novih lastnikov je bila, da 
bo hotel zaradi urejanja okolice do konca 
julija zaprt. 1. julija bomo imeli otvoritev in 
začetek nove sezone. Za določene skupi-
ne bomo hotel odprli tudi vmes. Poskusi-
li bomo okrepiti kadrovsko zasedbo v ho-
telu in gostinstvu. Izbiramo izvajalce za do-
končanje apartmajev. Okolico bi radi ure-
dili do konca poletja, do zime pa dokonča-
li apartmaje. Obiskuje nas namreč vedno 
več družin, katerim so apartmaji zelo za-
želen način namestitve. Družine običajno 
raje bivajo v apartmajih kot v hotelu. 

Imate še kakšne druge želje?
Želimo si spet nočno smuko, kot je vča-

sih že bila. Radi bi postavili reflektorje. 
Plan in želja je, da bi to naredili že letos, 
ne vem pa, če nam bo uspelo. Umetno za-
sneževanje bi radi potegnili tudi na Mora-
vo, ki letos sploh ni obratovala, kajti tam 
nimamo vode. Na Družinsko progo in Bla-
tnik bi radi postavili žirafe, da bi lahko s to-
povi takoj začeli zasneževati Stare stane, 
Ročko in Medvedjak. Teoretično bi bilo to 
mogoče urediti do naslednje zime. Trenu-
tno smo v fazi priprave projektov in izdela-
ve predračunov. Upam, da nas bodo novi 
lastniki pri tem podprli. 

Kot ste že omenili, je center pred 
nedavnim dobil nove lastnike. Kakšni 
so vaši prvi občutki?

Lastniki imajo vse pravice, ki jih z lastni-
no dobijo. Kot uprava oziroma zaposleni 
se s tem ne ukvarjamo. Mi delamo svoje 
delo po najboljših močeh. Verjamemo, da 
so novi lastniki center kupili z namenom, 
da bodo s svojo lastnino nekaj naredili ozi-
roma jo oplemenitili. Taka je pač poslovna 
logika. Zaenkrat je načrt tak, da se dokon-
čajo depandanse, kar smo imeli v načrtih 
že prej, vendar za to nismo imeli sredstev. 
Če se bodo ti načrti uresničili, bo to po-
memben korak naprej. 

Benjamin Kanjir

Direktor GTC Golte Ernest Kovač
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KOMUNALA MOZIRJE

Čistilna naprava Mozirje
Čistilna naprava (ČN) Mozirje s seda-

njo kapaciteto 3.000 populacijskih ekviva-
lentov (PE) je pričela obratovati leta 1991 
in je v predvideni življenjski dobi konstan-
tno dosegala ustrezno čiščenje odpadne 
vode. V obdobju delovanja so se izvajala 
redna vzdrževanja in v zadnjem obdobju 
tudi večja investicijska vzdrževanja, pred-
vsem na pogonu biodiskov, mehanski sto-
pnji čiščenja in strehi biodiskov. 

V obdobju po letu 2010 je obremeni-
tev ČN že pričela presegati njeno kapaci-
teto. Istočasno tudi zaradi zastarelosti in 
dotrajanosti ni več zagotavljala ustrezne-
ga čiščenja odpadne vode, zato so se pri-
čele aktivnosti za prenovo in povečanje 
zmogljivosti. Obstoječa tehnologija ČN 
je v tem času že zastarela in ni omogoča-
la nadgradnje ali zamenjave tehnoloških 
sklopov, ki bi omogočali povečanje kapa-
citete na 6000 PE, kar predstavlja končno 
obremenitev te naprave.

Nova ČN Mozirje je sedaj v končni fazi 
izgradnje po tehnologiji biološkega čišče-
nja z mehanskim vpihavanjem zraka in do-
datni nosilci biomase (MBBR), ki bodo 
opravili delo na istih volumnih. Za ločeva-
nje aktivnega blata od predčiščene odpa-
dne vode bo zgrajen lamelni usedalnik.

Predpogoj za uporabo obstoječih volu-
mnov bazenov in tehnologije MBBR ob 
obstoječih volumnih je izgradnja prve – 
mehanske stopnje, ki že na prvi stopnji či-
ščenja, ki je zasnovana tako, da v novem 
objektu s pomočjo grobih in finih grabelj, 

kompaktne naprave, ki loči olje, pesek in 
maščobe, v nadaljnjo biološko obdelavo 
priteče maksimalno mehansko predčišče-
na voda.

Odvečno blato, ki nastaja v procesu bi-
ološkega čiščenja, bo dehidriralo na ob-
stoječi filter stiskalnici in bo poslano v na-
daljnjo obdelavo. Bazeni so sicer nekoliko 
povišani, ampak le do višine, ki ščiti pred 
stoletnimi poplavnimi vodami. Izvedene so 
bile sanacije vseh notranjih površin sten 
in dna bazenov. Obstoječi objekti na čistil-
ni napravi bodo deležni kompletne sana-
cije, prav tako tudi vsa funkcionalna zuna-
nja ureditev.

Na JP Komunala Mozirje, ki pri projektu 
opravlja upravljavski nadzor, na osnovi ter-

minskega plana izvajalca predvidevamo, 
da bodo v aprilu dela dokončana in se bo 
pričelo poskusno obratovanje. V času po-
skusnega obratovanja bodo izvajalci po-
drobno spremljali delovanje in nastavili 
vse parametre. Nova ČN Mozirje bo delo-
vala avtomatsko, vgrajena bo tudi oprema 
za telemetrijski daljinski nadzor. 

Stroški vzdrževanja nove čistilne napra-
ve bodo primerljivi sedanjim, sorazmerno 
glede na povečanje zmogljivosti pa bo bi-
stveno večja poraba električne energije, 
saj je vgrajenih veliko več tehnoloških na-
prav, kot jih je imela stara. Na čistilni na-
pravi bo ena zaposlena oseba v eni izmeni 
lahko skrbela za tekoče delovanje.

Komunala Mozirje

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

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2016
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu HACCP notranjo kontrolo kvalitete pitne vode na vseh vodovodih s katerimi upravlja. Poleg 

naše notranje kontrole se izvaja tudi državni monitoring pitnih vod. V nadaljevanju podajamo rezultate vseh pregledov.
V letu 2016 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja JP Komunala d.o.o. Mozirje, v okviru notranjega nadzora odvzetih 49 vzor-

cev za preiskave na mikrobiološke parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg rednih preiskav smo na vseh vodo-
vodih izvršili preglede na trihalometane in clostridium perfringens-e. Zahteve pravilnika o pitni vodi, so izpolnjevali vsi vzorci.

V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 29 vzorcev za preiskave na mikrobiolo-
ške parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve pravilnika o pitni vodi so izpolnjevali vsi vzorci.

Vzorčenje v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji – vodovod Letošč:

Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v letu 2016 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za 
zdravje uporabnikov pa ocenjeno kot nizko.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora, kot tudi državnega monito-
ringa so na vpogled pri upravljavcu.

Komunala Mozirje

Mozirje
Nazarje Rečica

16 0 16 0 9 0

Gneč-Slatina 5 0 5 0 2 0

Otvoritev povečane čistilne naprave bo v drugi polovici maja
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Kaj ne spada v kanalizacijo?
K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih na-

prav (tudi hišnih - malih komunalnih čistilnih naprav in greznic) lah-
ko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto naj-
demo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pre-
tok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali na-
pravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo se-
stavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem za-
vre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko 
nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

Ne sodi v kanalizacijo!
V odtok in kanalizacijski sistem ne sodijo:
• odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgra-

dljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradi-
jo in povzročajo obremenitev za odvodnike;

• gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, ce-
ment, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov;

• barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarma-
cevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in 
strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delova-
nja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organiz-
mov v odvodnikih;

• trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, 
drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju 
črpališč povzročajo mehanske poškodbe;

• organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali 
obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne 
vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kana-
lu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organ-
ski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko preko-
merno razmnožujejo;

• različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vr-
tov ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevo-
dnost ali kar zamašitev kanalov;

• v kanalizacijo ne sodi tudi sveže ali pregnito blato iz greznic, 
gnojevka, hlevski gnoj, tekoči odpadki iz mlekarn, klavnic, vinskih 
kleti, silažne vode.
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