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Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 
dne 18. 11. 2018

Splošni podatki o poteku lokalnih volitev: 

Za izvedbo volitev župana in volitev članov občinskega sveta 
je bilo območje občine Mozirje določeno kot ena volilna enota, 
ki je obsegala naselja: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Nji-
va, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad 
Mozirjem.

Na rednih volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine 
Mozirje dne 18. 11. 2018 je na dan splošnega glasovanja glaso-
vanje potekalo na 6 voliščih, ki so bila v skladu z določbo 79. a 
člena Zakona o volitvah v državni zbor vsa dostopna invalidom. 

Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko dne 14. 11. 
in 15. 11. 2018 glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. 
volišča 901), na sedežu občinske volilne komisije na naslovu Šmi-
helska cesta 2, Mozirje. 

Volivcem, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalne-
ga prebivališča v domu, ter volivcem, ki so bili na dan glasovanja 
na zdravljenju v bolnišnicah in so do vključno 7. 11. 2018 občin-
ski volilni komisiji sporočili, da želijo glasovati, je bilo omogoče-
no glasovanje po pošti (št. volišča za glasovanje po pošti je 997).

Volivcem, ki se zaradi bolezni niso mogli osebno zglasiti na voli-
šču, na katerem so vpisani v volilni imenik, in so do vključno sre-
de 14. 11. 2018 vložili zahtevo za glasovanje na domu je bilo omo-
gočeno glasovanje pred volilnim odborom na domu.

V volilne imenike za območje Občine Mozirje je bilo vpisanih 
3.453 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 2.065 vo-
livcev oziroma 59,8 % volivcev.

Izid glasovanja na volitvah župana: 

Kandidati za župana občine so bili:

Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, Loke pri Mozirju 26 B, 
3330 Mozirje, univ. dipl. teolog, župan.

Predlagatelj kandidature: Jožef Skornšek in skupina volivcev.
 
Mark MOLNAR, roj. 17. 10. 1987, Radegunda 11, 3330 Mozir-

je, inženir gradbeništva, delovodja. 
Predlagatelj kandidature: SOCIALNI DEMOKRATI - SD, Občin-

ska organizacija Mozirje - KONVENCIJA.

Anton RIFELJ, roj. 20. 9. 1950, Aškerčeva ulica 24, 3330 Mozir-
je, strojni tehnik, upokojenec.

Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev, Kan-
didacijski zbor.

Marko PRESEČNIK, roj. 27. 9. 1976, Hribernikova ulica 6, 
3330 Mozirje, gradbeni tehnik, komerciala in izvedba zahtevnej-
ših izdelkov.

Predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, Občin-
ski odbor Mozirje

Na volitvah župana je po volilnem imeniku glasovalo 2.065 voliv-
cev, vseh oddanih glasovnic na volitvah župana je bilo 2.064. Šte-
vilo oddanih glasovnic je bilo manjše od števila volivcev, ki so gla-
sovali, za 1 glasovnico. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 29, po-
samezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:

 Kandidat Število prejetih glasov   %
Ivan SUHOVERŠNIK  1360  66,83
Marko PRESEČNIK  425  20,88
Mark MOLNAR   225  11,06
Anton RIFELJ    25  1,23
 
B) Za župana Občine Mozirje je bil izvoljen kandidat Ivan SU-

HOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč Loke pri Mozirju 26 
B, 3330 Mozirje, ki je na volitvah župana prejel 1.360 glasov ozi-
roma 66,83 %, kar je večina veljavnih glasov.

III. Izidi glasovanja na volitvah članov občinskega sveta: 

A. Volilo se je 13 članov občinskega sveta.

Za volitve članov občinskega sveta je občinska volilna komisija 
potrdila sedem list kandidatov: 

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI, 

Občinski odbor Mozirje

LEVICA
Predlagatelj: Zbor članov LEVICE Velenje in Mozirje

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Predlagatelj: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev, 

Kandidacijski zbor

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, Občin-

ski odbor Mozirje

LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja
Predlagatelj: Alojzij PLAZNIK in skupina volivcev

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 

SDS, Konferenca občinskega odbora Mozirje

SOCIALNI DEMOKRATI – SD
  Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI – SD, Občinska 

organizacija Mozirje - KONVENCIJA

Na volitvah članov občinskega sveta je po volilnem imeniku gla-
sovalo 2.065 volivcev, vseh oddanih glasovnic na volitvah članov 
občinskega sveta je bilo 2.064. Število oddanih glasovnic je bilo 
manjše od števila volivcev, ki so glasovali, za 1 glasovnico. Vseh 
neveljavnih glasovnic je bilo 52, posamezne liste kandidatov so 
prejele naslednje število glasov:
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NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si 
  247 glasov  12,28 %

LEVICA  
  61 glasov 3,03 %

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
  116 glasov  5,77 %

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
  371 glasov  18,44 %

LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja  
  479 glasov  23,81 %

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  
  519 glasov  25,80 %

SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
  219 glasov  10,88 %

Glede na doseženo število veljavnih glasov so bili v skladu z do-
ločbo 14. člena Zakona o lokalnih volitvah mandati listam dode-
ljeni po zaporedju najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se 
število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena 
do števila članov občinskega sveta (d¨Hondtov sistem). Izračuna-
ni so bili naslednji količniki:

Zap. št. Količnik  Št. Ime liste

- 519.00   7  
 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

- 479.00   5  
 LISTA PRIHODNOSTI-za napredek in razvoj Mozirja

- 371.00   4  
 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

- 259.50   7  
 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

- 247.00   1  
 N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSK IDEMOKRATI

- 239.50   5  
 LISTA PRIHODNOSTI-za napredek in razvoj Mozirja

- 219.00   6  
 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

- 185.50   4  
 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

- 173.00   7  
 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

- 159.67   5  
 LISTA PRIHODNOSTI-za napredek in razvoj Mozirja

- 129.75   7  
 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

- 123.67   4  
 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

- 123.50   1  
 N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

- 119.75   5  
 LISTA PRIHODNOSTI-za napredek in razvoj Mozirja

- 116.00   3 
 DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
  SLOVENIJE

- 109.50   6   
  SD – SOCIALNI DEMOKRATI

- 103.80   7  
  SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

- 95.80   5  
  LISTA PRIHODNOSTI-za napredek in razvoj Mozirja

 
C) Glede na zaporedje najvišjih količnikov so posamezne liste 

kandidatov dobile naslednje število mandatov:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si  
   2 mandata

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
   3 mandate

LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja  
   3 mandate

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
   4 mandate

SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
   1 mandat.
 
Č) Občinska volilna komisija ugotavlja, da so kandidati list, ki so 

dobile mandate v občinskem svetu, skupno prejeli naslednje šte-
vilo oziroma odstotek preferenčnih glasov:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si 
  94  št. pref. glasov 38,06 %

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
  183  št. pref. glasov 49,33 %

LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 
  163  št. pref. glasov 34,03 %

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
  127  št. pref. glasov 24,47 % 

SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
  67  št. pref. glasov 30,59 %

Iz gornjih podatkov izhaja, da je pri listah:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
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najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kan-
didatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate.

Več kot 10 odstotkov števila vseh glasov oddanih za listo pa 
so prejeli kandidati naslednjih list, ki so dobile mandate v občin-
skem svetu:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI N.Si 
Alenka BREZOVNIK  28 št. pref. glasov  11,34 %
Mag. Damjan KOCJANC  26 št. pref. glasov  10,53 %
 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Boštjan GOLIČNIK  49 št. pref. glasov  13,21 %
 
D. Občinska volilna komisija je na podlagi 86. člena Zakona o 

lokalnih volitvah ugotovila, da so, na podlagi dobljenega števila 
mandatov na posameznih listah kandidatov in ob upoštevanju do-
bljenih preferenčnih glasov, za člane Občinskega sveta Občine 
Mozirje izvoljeni naslednji kandidati:

Ime in priimek, rojstni podatki  Ime liste: 

Jožef JELEN, roj. 30.4.1964   SDS

Mag. Tanja ZUPAN VOLER, roj. 23.12.1977 SDS

Ivan ČOPAR, roj. 7.8.1952  SDS

Nina ŽMAVC, roj. 20.8.1979  SDS

Mag. Peter GOLTNIK, roj. 10.5.1971 LISTA 
     PRIHODNOSTI

Urška CAR, roj. 16.7.1971   LISTA 
     PRIHODNOSTI
Mag. Borut REPŠE, roj. 6.7.1974  LISTA 
     PRIHODNOSTI

Boštjan GOLIČNIK, roj. 18.4.1987  SLS

Marko PRESEČNIK, roj. 27.9.1976  SLS

Lilijana RAKUN, roj. 4.8.1957  SLS

Alenka BREZOVNIK, roj. 14.8.1967  N.Si

Mag. Damjan KOCJANC, roj. 10.8.1975 N.Si

Mark MOLNAR, roj. 17.10.1987  SD

Številka: 041-0001/2018-38
Datum: 21. 11. 2018 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE MOZIRJE
Predsednica OVK Janja PORT l.r.

GLASILO OBČINE MOZIRJE
Izdajatelj: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, tel.: 03 83 93 300. Odgovorni urednik: Ivo Glušič. Urednik: Benjamin Kanjir. Sodelavci: 

Ivan Suhoveršnik. Avtorji fotografij: Benjamin Kanjir, Ciril M. Sem, Primož Vajdl, arhivi društev. Računalniški prelom in priprava za tisk: Savinjske novice 
d.o.o., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gracer. Naklada: 1.400 izvodov. Glasilo Občine Mozirje izhaja najmanj enkrat letno in ga prejme-
jo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Na naslovnici: Utrinek s pred novoletne dobrodelne prireditve OŠ Mozirje (foto: Benjamin Kanjir).

Člani občinskega sveta z županom Ivanom Suhoveršnikom, manjka Liljana Rakun
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Ivan Suhoveršnik, župan

Spoštovane občanke in 
občani!

»Slovenija je naša domovina, pa če tudi 
ni vse lepo v njej. Domovina je v nas, ne 
samo okrog nas. Smo del te lepote in ure-
jenosti, ali pa del sebičnosti, pohlepa in 
kaosa.« Besede govornika so mi še dolgo 
odmevale v ušesih in mislih.

Da, to velja za našo domovino, ki jo je 
Bog blagoslovil z obema rokama (I. Can-
kar, Kurent), hkrati pa tudi za vsako mesto, 
trg ali še tako malo naselje. In »tod bodo 
živeli veseli ljudje,« če bodo v svojih srcih 
nosili to veselje, srečo in lepo besedo.

Sposodil sem si misli našega pisatelja I. 
Cankarja, od katerega so se naši predniki 
poslovili pred 100 leti. Njegove misli in be-
sede gredo v večnost, so nam domače in 
nas znova in znova zavezujejo.

Začenjam peti mandat županovanja. Za-
hvaljujem se za zaupanje. To je potrdilo, 
da smo dobro delali, da so pred nami izve-
dljivi načrti in ideje. Dela ne bo zmanjkalo, 
»zagnanosti« pa tudi ne. Z vami, ki prebi-
rate te vrstice, s sodelavci in sam se bom 
potrudil po svojih najboljših močeh. Vsem 
je interes – živeti v mirnem, čistem in ure-
jenem okolju.

Letošnje leto je bilo posebej zaznamova-
no z veliko investicijo obnove Šmihelske 
ceste. Delo je opravljeno in vesel sem, da 
nam je uspela ta investicija, ki jo je sofi-
nancirala tudi država. Obnovljenih je bilo 

tudi nekaj odsekov cest – Aškerčeva ulica, 
Lepa Njiva, Loke in Šmihel. Do božiča pa 
bo urejena še sanacija plazu na pokopali-
šču. To je že tretji in upam, da zadnji plaz 
pri urejanju pokopališča. Pridobili smo ve-
liko sredstev in na ta način se bo pokopali-
šče celostno uredilo in tudi povečalo. Tudi 
z lastništvom je sedaj vse urejeno. 

Še v tem letu dobimo projektno doku-
mentacijo za prizidek pri kulturnem domu. 
Tu bo dobila knjižnica dodatne prostore, 
ki se bodo nadaljevali v isti etaži, kot je se-
daj. V kletnih prostorih bo muzej Mozirje in 
Mozirjani, Videčnikova zbirka, domoznan-
ska  zbirka in čitalnica. Po zagotovilih Mini-
strstva za kulturo se bo v prihodnjem letu  
sprejel zakon o tako imenovanem kultur-
nem  evru. Tako bodo zagotovljena  sred-
stva tudi za širitev knjižnic in podobnih 
programov. Po informacijah iz ministrstva 
lahko računamo na sofinancerska sred-
stva v letu 2020 in takrat bo tudi izvedba.

Med letom se je pripravljala projektna 
dokumentacija za drugo fazo graditve či-
stilne naprave in za širitev ter obnovo ka-
nalizacijskega sistema na Praprotnikovi, 
delno Aškerčevi in Šolski ulici in v spo-
dnjih Lokah. Projekte pripravljamo na ko-
hezijska sredstva in po potrditvi bodo 
predstavljeni občanom. Sama investicija 
se bo izvajala v naslednjih letih in bo vse 
umeščeno v proračun za posamezna leta.

Zaključena sta tudi projektna dokumen-
tacija krožišč pri šoli in gorenjskem klan-
cu. Po vsej verjetnosti bo izvedba v letu 
2019. Finančno nas bosta delno bremeni-
la tudi ta projekta.

Pred kratkim se je pričela gradnja TIC-a - 
turistično informacijskega centra. Gradnja 
in ureditev okolice bo dokončana v pomla-
dnih mesecih prihodnjega leta. Do takrat 
bo potrebno urediti glede upravljanja s to 
dejavnostjo. Preko razpisa bodo določe-
ne naloge in obveznosti upravljalca. Prav 
s TIC-em pričakujemo še večji razcvet tu-
rizma v naši dolini in občini.

Pri poplavni varnosti se je v minulih letih 
veliko postorilo. Sedaj je v izvedbi obno-
va Delejevega jezu, kjer pride tudi nova ri-
bja steza in brežine od gozdne šole do či-
stilne naprave. V nadaljnjih letih ima priori-
teto velik projekt obnove in širitve brežine 
od ločkega jezu do čistilne naprave.

V proračunu za leto 2019 je zagotovlje-
nih kar nekaj sredstev za modernizacijo 
cest in obnovo vodovoda Letošč, zlasti v 
Lokah, kjer so največje izgube. V priho-
dnjem letu se bo uredil tudi potok Šajpah, 
parkirišča in pločnik v povezavi s Šmihel-
sko cesto. 

Preko donatorjev smo prišli do igral, 
ki so se umestila na Praprotnikovi in na 
obstoječem otroškem igrišču v Lokah. 
Upam, da dobimo kakega donatorja še za 
igrišče pri podružnični šoli v Šmihelu. Na 
robu sejmišča smo dobili igrala od olimpij-
skega komiteja, ki bodo služila predvsem 
odraslim športnim rekreativcem.

Glede širitve zdravstvenega doma v Na-
zarjah bo padla odločitev v prihodnjem 
letu, ko bomo videli finančno oceno pro-
jekta in zmožnost financiranja vseh občin 
v dolini.

Obstaja še en velik projekt, ki se bo mo-
ral prej ali slej umestiti v proračun. Gre za 
vodovod Letošč – obnovo in širitev siste-
ma. Upam, da se bo zadeva premaknila z 
mrtve točke in da nas bodo čakala evrop-
ska sredstva.

V letih, ki so pred nami, se bo torej kar 
precej postorilo. Projekti so, verjamem, da 
bo tudi finančnih sredstev dovolj, da ure-
sničimo vse začrtane cilje. Želim se zahva-
liti vsem, ki sodelujejo pri urejenosti, pre-
poznavnosti in razvoju naše občine. V za-
hvali je tudi želja, da bi se vse to nadalje-
valo.

Naj bo vsem lep in prazničen božič, dan 
enotnosti in samostojnosti, pa spodbu-
da za domoljubje. Vedno in povsod v letu 
2019 delimo ljubezen, seštevajmo zdravje 
in množimo prijateljstvo in srečo.

Ivan Suhoveršnik
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Občina Mozirje v letu 2018
JANUAR

Tik pred koncem leta 2017 je v Športni dvora-
ni Mozirje potekala sklepna prireditev izbora naj 
športnikov Zgornje Savinjske doline. Za naj špor-
tnico je bila izbrana gorska kolesarka Monika 
Hrastnik iz Lepe Njive. Priznanja za izredne do-
sežke v alpskem smučanju med invalidi je bila de-
ležna prav tako Leponjivčanka Anja Drev. 

V tem času se je na zadnji seji v minulem letu se-
stal občinski svet. Med drugim so svetniki sprejeli 
proračun Občine Mozirje za leto 2018, ki je bil na 
prihodkovni strani težek okoli 3,4 milijone evrov.

Z božičnim koncertom so se od iztekajočega se 
leta poslovili Šmihelčani. Prepevali so v domači 
cerkvi sv. Mihaela.

S prihodom treh kraljev je bila v Mozirskem gaju 
zaključena 2. Božična bajka Slovenije. Z milijon 
lučkami osvetljeni park si je ogledalo rekordno 
število ljudi.

Zgornjesavinjski godbeniki so na tradicionalnem koncertu v 
Športni dvorani Mozirje znova navdušili. Tokrat so ušesa obisko-

valcev napolnili z glasbo z Balkana.
Na Golteh so se na državnem prvenstvu v vele-

slalomu pomerili policisti in veteranskih združenj 
Sever. Člani celjskega območja, ki pokriva tudi 
našo občino, so osvojilo srebro, ekipa Policijske-
ga veteranskega društva Sever za celjsko obmo-
čje pa je zmagala na državnem prvenstvu vetera-
nov, častnikov in Slovenske vojske v smučanju in 
streljanju.

FEBRUAR
Začele so se pustne prireditve mozirske pustne 

srenje. Uvodoma so podelili trške pravice. Tokrat 
jih je bil deležen Marko Skok. Po maškaradah za 
različne okuse in starosti je na pustni torek sledi-
la še mednarodna povorka skozi trško jedro. Kot 
vedno je bila odlično obiskana, tako s strani pu-
stnih skupin kakor obiskovalcev, ki so si lahko do-
dobra napasli oči.

V Športni dvorani so člani Nogometnega dru-

štva Mozirje organizirali deseti turnir za mlajše selekcije nadebu-
dnih nogometašev. Dva dneva sta prinesla odličen nogomet in 
vpogled v prihodnost tega športa.

Na občnem zboru so se srečali mozirski prostovoljni gasilci. Vo-
denje je po volitvah po Romanu Čretniku ml. pre-
vzel Sandi Rahten.

Na Lepi Njivi pa so se našli. Pravzaprav so tam-
kajšnji gledališčniki za letošnji mesec kulture pri-
pravili igro Našli so se. S kmečko burko so nasme-
jali obiskovalce.

V mesecu kulture so prepevali tudi Šmihelčani. 
S prireditvijo Kultura nas povezuje so v splet kul-
turnih utrinkov povezali nastope domačih šolarjev 
in članov Kulturnega društva Rovtar.

MAREC
Ob stoletnici konca prve svetovne vojne je bila 

v Galeriji Mozirje na ogled razstava o Celjskem 
87. pehotnem polku. Material za razstavo, ki je 
bila prej že v Velenju in Celju, je prispeval tudi Ale-
ksander Videčnik.

V istem prostoru se je nadaljevala vrsta preda-
vanj na temo kakovostnejšega življenja. Pod or-
ganizacijo sta se podpisala Knjižnica Mozirje in 
PGD Mozirje.

Godbeniki so tokrat zaigrali v balkanskem melosu

Karneval je bil dobro obiskan, veliko skupin in veliko obiskovalcev

Vrteški otroci so napolnili športno dvorano
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Športna dvorana Mozirje je sredi marca pokala 
po šivih. Kako ne bi, ko pa so nastopili najmlajši 
Mozirjani na tradicionalni prireditvi Vrtca Mozirje 
Od srca k srcu.

Na Golteh so se srečali ljubitelji smučanja po sta-
rem. Tja so jih povabili Veseli Savinjčani, ki delu-
jejo pod okriljem Gornjesavinjskega smučarske-
ga kluba Mozirje. Slednji so na Golteh organizira-
li tudi odprto prvenstvo v veleslalomu, ki je bilo do-
bro obiskano kljub temu, da jim je nagajalo vreme.

Smučarsko društvo Beli zajec je na Golteh orga-
niziralo državno mladinsko prvenstvo v veleslalo-
mu in slalomu. Slalomski prvak je postal Jan Na-
potnik iz Žekovca.

APRIL
Direktorica knjižnice Petra Širko Poljanšek je 

svetnikom občinskega sveta predstavila projekt 
ureditve čitalnice in večnamenskega prostora. Pro-
jekt z naslovom Knjižnica - srce lokalne skupnosti, 

so podprli, prijavljen pa je na razpis ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Na evropskem prvenstvu v gorsko kolesarskem spustu na Por-
tugalskem je Monika Hrastnik iz Lepe Njive postala evropska pr-
vakinja.

Občina Mozirje je praznovala svoj praznik - jurjevo. Poleg vrste 
prireditev je bila v kulturnem domu osrednja, na kateri so podeli-
li letošnja priznanja. Podeljen je bil tudi naziv častnega občana. Z 
njim se sedaj ponaša tudi Jože Zlatinšek.

Pred dnevom upora proti okupatorju je bila v kul-
turnem domu tradicionalna proslava, na kateri je 
spregovorila predsednica mozirske krajevne or-
ganizacije zgornjesavinjskega združenja za vre-
dnote NOB Stanislava Borovšak. Kritično se je 
ozrla na vsakodnevne revizije zgodovine, ki služi-
jo dnevni politiki.

22. leto zapored so zapele družine na Družin-
skem petju v organizaciji KD Jurij.  

Vrata je s tradicionalno pomladno razstavo od-
prl Mozirski gaj, ki se je tokrat odel v več 100.000 
cvetočih tulipanov. Cvetelo je tudi več tisoč tuli-
panov Mozirski gaj. Nova pridobitev, začarani vrt, 
naj bi odslej v park privabila še več družin z otroki.

MAJ
V praznični mesec so Mozirjane prebudili člani 

športnega društva in zgornjesavinjske godbe na 
pihala. Godbenike je bilo že ob šestih zjutraj sli-

šati v trškem jedru, športniki pa so prižgali kres in 
skuhali golaž.

Erik Rosenstein, Mozirjan na začasnem bivanju 
na Rečici, je po lanski zmagi v posamični konkuren-
ci letos zmagal v četvorkah na dirki okoli Slovenije.

Pred koncem meseca so se v Mozirskem gaju 
zbrali župani in zainteresirana javnost na temo ma-
ratona Savinja. Glavni organizator Jaka Zajšek je 
povedal, da na teku pričakuje več kot 500 tekačev 
iz vse Slovenije.

Konec maja so mladi »migeci«, ki migajo z Mojco 
Štancar, v športni dvorani odplesali svoje sanje. 
Mladi plesalci so staršem in ostalim obiskovalcem 
pokazali, kaj so se naučili tekom leta.

Teden dni za plesalci so športno dvorano na-
polnili še ostali osnovnošolci. Na prireditvi Šale 
iz šole so predstavili aktivnosti, ki so jih izvajali pri 

krožkih, zapela pa sta oba šolska zbora.
JUNIJ

Golažijada v organizaciji mozirskih pustov je tudi letos privabila 
na sejmišče lepo število kuharskih ekip. Zmago so tokrat odnesli 
flosarji na Ljubno ob Savinji.

Predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije se je prvo 
junijsko nedeljo udeležila dobra polovica volilnih upravičencev. 
Tudi v novem sklicu je članica državnega zbora Mozirjanka Nada 
Brinovšek iz SDS.

Letošnji dobitniki občinskih priznanj

Mozirje se je v času praznovanja odelo v Trške zgodbe

V Mozirskem gaju je zacvetelo več 100 tisoč tulipanov
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Maratona Savinja se je udeležilo skoraj 500 te-
kačev. Na 21-kilometrski razdalji sta slavila doma-
čina: v ženski konkurenci si je zmago pritekla Ber-
narda Čeplak Poznič, med moškimi pa je bil neu-
lovljiv Matej Letojne.

Osrednja prireditev ob 700-letnici trških pra-
vic Mozirju je bila 23. junija v trškem jedru. Slav-
nostni govornik je bil župan Ivan Suhoveršnik, v 
glasbenem programu pa so nastopili zgornjesa-
vinjski godbeniki in člani zasedbe Štajerskih se-
dem. Prireditveni prostor je bil nabito poln doma-
činov, ki so uživali v kakovostnem programu. Mno-
gi izmed njih so svoj kraj spoznavali že preko dne-
va, s pomočjo Trških zgodb.

Dan kasneje so Mozirjani zopet praznovali. To-
krat ob kresu in golažu pred dnevom državnosti, 
v organizaciji KD Jurij.

JULIJ
Okoli sto najmlajših Mozirjanov je prvi teden julija preživelo na 

skrbno pripravljenem in izvedenem oratoriju. Letos so se s pomo-
čjo animatorjev spoznavali z življenjem in delom misijonarja med 
Indijanci Friderika Barage.

Presečani so se družili ob kopi, ki jo je zopet pripravil Jože Ko-
tnik. Okoli nje je bilo slab teden ves čas živo in veselo.

Mozirski prostovoljni gasilci so tudi letos organizirali tradicio-
nalno druženje desetin veteranov, ki so se pomerile na memori-

alu Viktorja Lukšeta. Po tekmovanju je sledila ve-
selica, ki vsako leto zbere veliko ljudi od blizu in 
daleč.

Na Golteh so beležili uspešno poletno sezo-
no. Našteli so kar petino več dnevnih gostov kot v 
enakem obdobju lani.

AVGUST
Kljub dopustom so na območju Občine Mozir-

je potekale številne sanacije in modernizacije ce-
stišč. Novo cestišče so dočakali v spodnjem delu 
Aškerčeve ulice, na Cesti v Savinjski gaj in v Šmi-
helu proti domačiji Lesjak.

Četrto desetletje Mozirskega gaja so upravljavci 
obeležili v vsem sijaju. V času avgustovske razsta-
ve so obdarili milijoninpoltega obiskovalca. 

Šmihel je zopet zaživel kot eno, saj je domala vse 
vaščane povezal že 42. ovčarski bal. Nagrada za 
odlično organizacijo, izvedbo in skrbno izbrane mu-
zikante je bil ponovno lep obisk, ki raste iz leta v leto.

Podmladek mozirskih ribičev se je zbral na dvodnevnem taboru. 
Otroci so se pod vodstvom mentorjev zabavali in igrali, predvsem 
pa veliko lovili ter tekmovali med sabo.

SEPTEMBER
Monika Hrastnik je potrdila svojo prevlado in drugič zapored 

osvojila naslov zmagovalke evropskega pokala. V svetovnem me-
rilu je zasedla peto mesto.

Na sejmišču je potekal tretji festival piva. Hmeljevemu napitku 
so letos organizatorji dodali pestro bero gin-toni-
kov, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo.

V Športni dvorani Mozirje je bila osrednja prire-
ditev ob 700-letnici trških pravic. Obiskovalce so 
nastopajoči skozi zgodovino kraja popeljali s pe-
smijo in besedo.

V Mozirskem gaju se je nadaljevala tekma med 
Dolenjci. Pa ne v kakšnem športu, ampak v tehta-
nju buč. Letos je najtežjo pripeljal Uroš Fifolt, nje-
gova »lepotica« je tehtala 607 kilogramov.

Vodstvo zgornjesavinjskega strojnega krožka je 
v Mozirju pripravilo zanimiv prikaz delovanja raz-
ličnih kmetijskih strojev. 

OKTOBER
Na zaključni prireditvi akcije Moja dežela lepa in 

gostoljubna v Portorožu je Mozirje prejelo prizna-
nje za tretje mesto v kategoriji trško jedro.

Za konec jesenske razstave v Mozirskem gaju 

Tradicionalni memorial Viktorja Lukšeta

Mladi ribiči na ribiškem taboru

Na osrednji prireditvi ob jubileju trških pravic so mozirski kulturniki 
obiskovalce popeljali skozi zgodovino
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sta jubilejno leto obeležila še Majda in Mar-
jan Petan s koncertom njunih pesmi. S tem 
sta se zahvalila parku, v katerem sta se pred 
40 leti spoznala.

Sadjarji so v Galeriji Mozirje pripravili 8. 
sadjarsko razstavo. Narava je bila letos da-
režljiva, zato jim sadja oziroma sadnih vrst ni 
primanjkovalo.

V Športnem parku Mozirje sta se po dolgih 
letih v medsebojnem obračunu srečali nogo-
metni ekipi Mozirja in Ljubnega ob Savinji. 
Spodbujat in glasno navijat je prišlo kar 600 
navijačev. Mozirjani so zmagali z 2:0.

Gradnja Šmihelske ceste se je nadaljeva-
la. Modernizirano in razširjeno cestišče z 
javno razsvetljavo in bankinami je bilo v upo-
rabi že pred prvim novembrom, ko je v tem 
delu kraja, zaradi bližine pokopališča, najve-
čji promet.

Pred dnevom spomina na mrtve je bila pred staro občinsko 
stavbo ob spomeniku padlim tradicionalna komemoracija. Kot ve-
dno zelo dobro obiskana.

NOVEMBER
V tednu upokojenskega društva se je zvrstila vrsta prireditev. 

Na izbiro so bile kulturne in tiste malce bolj športno obarvane, na 
vseh pa je bila dobra udeležba.

Pustnaki so na Martinovanju poskrbeli za krst 
mladega vina, ob tem pa predstavili tudi novo pu-
stno kraljico. Za leto dni je lento prejela Manja 
Gregorc.

Monika Hrastnik iz Lepe Njive je postala kolesar-
ka leta 2018.

Sredi novembra smo odšli na lokalne volitve. 
Občino Mozirje bo kot župan še naprej vodil Ivan 
Suhoveršnik.

24. novembra 2018 je bilo v Cankarjevem domu 
na Vrhniki državno srečanje literatov, kjer sta med 
najboljšimi v državi prejeli zlati priznanji tudi ob-
čanki naše občine, Ivana Žvipelj iz Mozirja in Albi-
na Rajter iz Šmihela.

V športni dvorani sta se zvrstila dva sejma 
nove in rabljene smučarske opreme. Prvega je 
organiziralo društvo Daski team, drugega pa 

GSK Mozirje. Oboji so dobro sejmarili.
Mozirsko trško jedro je zaživelo z otvoritvijo nove 

restavracije Lesnika.
Na zadnji novembrski večer je v Mozirskem gaju 

oživela 3. Božična bajka Slovenije. Lučke je to-
krat, skupaj z otroci, prižgal predsednik države 
Borut Pahor.

DECEMBER
Slovenka leta je postala okoljevarstvenica Urša 

Zgojznik iz Mozirja. Dolgoletna aktivistka na po-
dročju okoljevarstva in predsednica društva Eko-
logi brez meja si je po mnenju organizatorjev iz-
bora naslov zaslužila s prizadevanjem ter motivira-
njem javnosti, da lahko vsak posameznik pripomo-
re k čistejšemu okolju.

Miklavž je obiskal in obdaril otroke. Za darila in 
vse ostalo so poskrbeli člani društva Jurij Mozirje.

Mozirje je zaživelo v svetlobi osvetljenih skulp-
tur. Mlajevci so znova poskrbeli, da je kraj primer-
no opremljen in okrašen za vstop skozi praznike 

v novo leto.
Starejši občani so se družili na prednovoletnem tradicional-

nem srečanju v večnamenskem prostoru OŠ Mozirje. Po kraj-
šem kulturnem programu jih je nagovoril župan Ivan Suhover-
šnik, z njimi nazdravil in jim zaželel veliko zdravja ter čim višje 
pokojnine.

Šmihelska cesta ob polaganju asfaltne prevleke

Lučke 3. božične bajke Slovenije je z otroki prižgal predsednik 
RS Borut Pahor

Starejši občanke in občani na prednovoletnem druženju
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OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE

Knjižnica povezuje, izpolnjuje svojo socialno 
vlogo in skrbi za promocijo kulture ter 

uporabnih znanj
Splošno razširjeno razumevanje knjižnic 

kot izposojevalnic knjig in organizatork 
kulturnih prireditev se počasi umika zave-
danju javnosti, da knjižnice izvajajo še vr-
sto drugih storitev. Kot druge splošne knji-
žnice po Sloveniji tudi Knjižnica Mozirje 
po vsej dolini pripravlja druženja, name-
njena vsem generacijam, in s tem izpol-
njuje svojo povezovalno vlogo. Ta se naj-
bolj izrazi v projektu bralna značka za od-
rasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki, v le-
tošnjem letu se je namreč prebiranju knjig 
s seznama pridružilo že okoli 140 Zgornje-
savinjčanov. 

Tudi socialna vloga v domačem kraju po-
staja ena izmed prednostnih nalog splo-
šnih knjižnic. V Knjižnici Mozirje smo prve 
korake k boljšemu povezovanju s potenci-
alnimi uporabniki s posebnimi potrebami 
naredili skupaj z Varstveno delovnim cen-
trom Saša, enoto Vrba (VDC). Bralna sre-
čanja z uporabniki VDC-ja v njihovih pro-
storih potekajo že dve leti, letošnjo po-
mlad so tako opravili že 2. bralno značko 
Vrba.
PROMOVIRAMO BRANJE Z BRALNO 

ZNAČKO ZA ODRASLE
V Knjižnici Mozirje sta promocija branja 

in druženja naših članov še posebej izpo-
stavljeni v aprilu in novembru. Spomladan-
ski mesec april je že tradicionalno, 13. let 
zapored, posvečen zaključku bralne znač-
ke za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v 
roki. V tem mesecu namreč vsako leto pri-
pravimo našo osrednjo prireditev, na kate-
ro povabimo vse prejemnike bralne značke. 

Razveseljuje podatek, da je po trinajstih 
letih projekt bralne značke za odrasle še 
vedno v porastu. Letos je priznanja osvo-
jilo 138 bralcev, največ doslej. Poslastica 
dogodka za vse obiskovalce je bil literarni 
večer s pisateljem, scenaristom in publi-
cistom Mihom Mazzinijem, katerega števil-
na dela so bralci skozi leta prebirali v tem 
bralnem projektu.

V aprilu, ko praznuje Občina Mozirje, 
je bil naš gost domačin Janez Gregorc 
– Rajšter. Zbranim v galeriji je predstavil 
svojo peto knjigo v seriji knjig Čas moje-
ga življenja. S tovrstnimi predstavitvami 
domačih avtorjev knjižnica skrbi za prepo-
znavnost lokalnih piscev in za ohranjanje 
domoznanskega gradiva.

V NOVEMBRU SMO SKUPAJ 
PRAZNOVALI TEDEN SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC
Tretji teden v novembru so splošne knji-

žnice obeleževale svoj praznik, ki je letos 
potekal pod sloganom Moja knjižnica pra-
znuje. Knjižničarji smo pripravili pestro do-
gajanje in nanj povabili vse obiskovalce 
knjižnice, ljubitelje branja in ostalih kultur-
nih dejavnosti. 

Z vami in nami sta v tednu splošnih knji-
žnic praznovala dva literarna gosta. V za-
četku tedna je Jakob J. Kenda skozi po-
topisno predavanje predstavil svojo knji-
go Apalaška pot: 3500 kilometrov hribov 
in Amerike, nekaj dni kasneje pa je o svo-

ji knjigi 62 dni: Obstajata dve vrsti ljudi … 
Tisti, ki gredo v Portorož na kavo, in tisti, 
ki gredo v Mehiko na pir, pripovedovala 
Nuša Fužir, po rodu Mozirjanka. 

V okviru dneva 
odprtih vrat smo 
ponudili brezpla-
čen obisk muzej-
ske zbirke Mozir-
je in Mozirjani ter 
zbirke Aleksandra 
Videčnika. Ogled 
zbirk je bil oboga-
ten z razstavo sta-
rih razglednic kra-
jev Zgornje Savinj-
ske doline iz prve 
polovice 20. stole-
tja. Zgornjesavinj-
čane smo v okviru 

praznovanja povabili k brezplačnemu vpi-
su v knjižnico, ob koncu tedna pa smo pri-
pravili razstavo knjig z modro vsebino ozi-
roma knjig, ki so modre barve. 
TAKO ODRASLI KOT OTROCI SE S 
KNJIŽNICO DRUŽIJO SKOZI VSE 

LETO
O dobrih knjigah se navdušeni bralci 

radi pogovarjamo. Zato knjižničarke v treh 
knjižnicah - v Nazarjah, Gornjem Gradu in 
na Rečici ob Savinji - vodimo bralne klube, 
ki potekajo enkrat mesečno. V maju čla-
ne vseh treh bralnih klubov, ki delujejo v 
sklopu naše knjižnice, povabimo na sku-
pno srečanje. Letos smo jih popeljali na 
ogled zanimivosti Solčave. Tam smo obi-

skali Center Rin-
ka – večnamensko 
središče za traj-
nostni razvoj Sol-
čavskega, nato pa 
smo se odpravili 
proti Logarski do-
lini, kjer smo naše 
srečanje zaključili 
ob sladkem prese-
nečenju.

Seveda je najbo-
lje, če na bogat 
knjižni svet navaja-
mo že otroke. Zelo 
dober obisk otrok 
beležimo na urah 

pravljic, ki jih izvajamo v vseh krajevnih 
knjižnicah, v Mozirju vsak četrtek ob 17. 
uri. V letošnjem letu smo do decembra v 
vseh knjižnicah skupaj izvedli že 88 ur pra-

Pravljičarjem smo v decembru pripravili zimsko obarvano uro 
pravljic s poslikavo obraza ali rok.

Našo osrednjo prireditev ob zaključku bralne značke za 
odrasle vedno obiščejo številni ljubitelji kakovostne literature.
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vljic in zabeležili preko 800 obiskov otrok, 
od tega v Knjižnici Mozirje 219. 

Otroke poleg poslušanja zgodbic zelo 
pritegnejo ustvarjalne delavnice, vsako leto 
pa jim pripravimo tudi skupno srečanje. Le-
tos smo v novembru vse pravljičarje pova-
bili v mozirski kulturni dom na čarovniško 
predstavo čarodeja Joleta Coleta. Čarodej 
je otrokom pripravil predstavo Po čarovnijo 
v knjižnico, na povabilo se je odzvalo preko 
100 otrok skupaj s svojimi starši. V praznič-

nem decembru smo naše pravljičarje razve-
selili še z zimsko obarvano uro pravljic. Sle-
dnjo je s poslikavami otroških obrazkov in 
rok popestrila Ana Marinčič, ki se ukvarja z 
organizacijo dogodkov za otroke.

PRIPRAVLJAMO RAZLIČNE 
RAZSTAVE IN S TEM OHRANJAMO 

KULTURNO TRADICIJO
Bogata je tudi galerijska dejavnost knji-

žnice. V letošnjem letu smo pripravili ali 

Na obisku ob rojstnem dnevu
Zase pravi, da je najraje Mozirjan, tu se 

je najbolje počutil, je tudi častni občan 
Občine Mozirje, zbiralec, zgodovinar in 
publicist. Aleksander Videčnik je 11. de-
cembra dopolnil 98 let bogatega in v no-
benem trenutku dolgočasnega življenja. 
Jesen življenja preživlja na Jožefovem hri-
bu, s katerega ima veličasten pogled na 
knežje mesto Celje. 

V Martini hiši pri sv. Jožefu sedaj biva v 
miru, ki pa ga dnevno kalijo mnogi njego-
vi obiskovalci. Ob sorodnikih tudi prijatelji 
hodijo k njemu na prijetne pogovore, saj 
vsakdo, ki Sandija pozna, ve, kako prijeten 
sogovornik je. S spominom, ki bi mu ga 
lahko zavidal vsak najstnik, se je z njim pri-
jetno sprehoditi v preteklost Zgornje Sa-
vinjske doline in spoznavati dogodke, ki 
so krojili usodo sveta. 

Ob rojstnem dnevu sva ga obiskala z žu-
panom občine Mozirje Ivanom Suhover-
šnikom. V prijetnem pogovoru smo preži-
veli dopoldansko urico pred kosilom. Ob 
voščilih in željah po zdravju se je Sandi, 
kot ga kličejo prijatelji, ozrl na sliko Mo-

zirja, avtorja Franca Skerbineka, ki je ob 
700-letnici kraja vabila na pripravljene do-
godke. Župan mu jo je prinesel pred ča-
som, ob enem od prejšnjih obiskov. Sandi 
je dejal, da je to najlepše darilo, kar jih je 
dobil. Mozirje s te slike dobesedno žari in 
je polno življenja. Na njej so hiše vrlih do-
mačinov, o katerih je tudi ob tej priložno-
sti spregovoril in poudaril njihovo modrost 
ter pripadnost kraju. 

Ko župan pohvali njegov spomin, Ale-
ksander zamahne z roko in reče, da je vse, 
kar je bilo dobro pozabiti, že pozabil. Vse 
drugo mu je ostalo v glavi, do najmanjših 
podrobnosti.

Aleksander Videčnik, naj vam zdravje 
in spomin služita še dolga leta, ob tem 
pa želja po spoznavanju novega nikoli ne 
usahne.

Benjamin Kanjir

sodelovali pri organizaciji sedmih različ-
nih razstav. V februarju je bila v prostorih 
naše galerije ob stoletnici konca 1. svetov-
ne vojne na ogled postavljena razstava o 
Celjskem 87. pehotnem polku, avtorjev Ja-
nje Jedlovčnik in Srečka Mačka iz Osre-
dnje knjižnice Celje. 

V aprilu je galerijo obogatila pregledna 
razstava slikarja in likovnega pedagoga 
Jureta Repenška, v maju pa je vse ljubi-
telje botanike navduševala razstava her-

barija Ane Kugov-
nik Travniško-goz-
dni rastlinski svet 
Mozirja in okoli-
ce. Septembra 
je naša knjižnica 
v sodelovanju z 
Osrednjo knjižni-
co Celje v Centru 
Rinka v Solčavi or-
ganizirala razsta-
vo, predavanje in 
predstavitev zbor-
nika o Johannu 

Gabrielu Seidlu (1804–1875). O Seidlu 
in drugih nemško pišočih o Zgornji Savinj-
ski dolini v 18. in 19. stoletju je predaval 
dr. Peter Weiss, razstavo in zbornik pa je 
predstavila Alenka Hren Medved, avtorica 
razstave in urednica zbornika. 

Med Zgornjesavinjčani je bila zelo od-
mevna sadjarska razstava, ki jo je okto-
bra v Galeriji Mozirje v sodelovanju s knji-
žnico pripravilo Sadjarsko društvo Fran-

ca Praprotnika Mozirje. Novembra smo 
podobno sodelovanje izvedli tudi z Dru-
štvom upokojencev Mozirje, ki je med 
drugim na ogled postavilo različne ume-
tniške in uporabne izdelke članov svoje-
ga društva. Konec meseca smo pripra-
vili odprtje likovne razstave 24. slikarski 
študijski dnevi Ex tempore Mozirski gaj 
2018.

SKRBIMO ZA VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE Z ORGANIZACIJO 

PREDAVANJ
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 prvi polovici letošnje-
ga leta smo pripravili več predavanj Adria-
ne Dolinar in Rajka Škariča, ki sta preda-
vatelja v projektu Skupaj za zdravje člove-
ka in narave. 

V maju je Mozirjanka dr. Tanja Dreo, 
univ. dipl. mikrobiologinja, pripravila po-
ljudnoznanstveno predavanje Bakterij-
ske bolezni rastlin in njihova diagnostika. 
V septembru je o varni uporabi eteričnih 
olj in prehranskih dopolnil predavala Mar-
tina Vitanc, univ. dipl. biokem., v oktobru 
pa so zbrani lahko prisluhnili Bojanu Be-
zgovšku, ki je predaval o zdravilnih učin-
kih vodikove vode. Za vse ljubitelje poto-
vanj smo pripravili potopisno predavanje 
o Sejšelih.

Tatiana Golob, 
foto: arhiv Knjižnice Mozirje

V letošnjem letu smo pripravili sedem različnih razstav, med 
drugim tudi pregledno razstavo slikarja Jureta Repenška.

Ob 98. rojstnem dnevu je Aleksandra Videčnika obiskal tudi 
župan Ivan Suhoveršnik
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NADA BRINOVŠEK, POSLANKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Drage občanke, dragi občani!
Vedno daljše noči in vsak dan več priž-

ganih božičnih luči nakazujejo, da se leto 
2018 počasi izteka. Smo v predbožičnem 
času, v času številnih prireditev,  druženj, 
toplih stiskov rok in lepih želja. Je pa to 
tudi čas, ko nehote premišljujemo o do-
godkih in našem delu v iztekajočem se 
letu.

V letu 2018 ste, drage občanke in obča-
ni, svojo volilno dolžnost lahko opravili kar 
dvakrat. Najprej v mesecu juniju 2018, ko 
je Slovenska demokratska stranka v na-

šem volilnem okraju z vašo pomočjo pre-
pričljivo zmagala. Naj se ob tem pisanju še 
enkrat prav lepo zahvalim za vsak vaš glas, 
ki je šel naši stranki in tudi meni.

Novembra pa ste odločali o tem, kdo bo 
vaše interese zastopal na lokalnem nivo-
ju in komu zaupati vodenje Občine Mozir-
je za naslednje štiri leta. Tudi na lokalnih 
volitvah je v občini Mozirje zmagala Slo-
venska demokratska stranka. Tokrat bodo 
vaše interese v občinskem svetu zastopa-
li štirje občinski svetniki iz vrst SDS. Ver-
jamem, da vam bodo znali prisluhniti in 
sprejemali odločitve, ki bodo v korist in do-
brobit nas vseh, občanov občine Mozirje. 

Vesela sem, da bo Občino Mozirje še na-
slednja štiri leta vodil Ivan Suhoveršnik, ki 
je na volitvah v prvem krogu preprečljivo 
zmagal. Njegova ponovna izvolitev je rezul-
tat dobrega dela in razvoja občine Mozirje.

V preteklem mandatu sem bila članica 
kar petih matičnih odborov in komisij DZ 

RS, v tem mandatu pa mi je zaupana nalo-
ga namestnice vodje poslanske skupine. 
Sem pa tudi članica odbora za zdravstvo 
in odbora za kmetijstvo.

Veselim se dela v odboru za zdravstvo in 
kmetijstvo, kljub temu, da je ravno stanje 
na teh dveh področjih skrb vzbujajoče.

Naše zdravstvo je tik pred kolapsom. 
Dolge čakalne vrste, korupcija v zdra-
vstvu, politično kadrovanje, slabo poslova-
nje javnih zdravstvenih zavodov, potrebne 

sistemske spremembe ... so izzivi, na ka-
tere smo opozarjali koalicijo  v prejšnjem 
mandatu in ki nas čakajo tudi v tem man-
datu. Zanimivo je dejstvo, da se v razpra-
vah v DZ RS vsi strinjamo, tako koalicija 
kot opozicija, da naše zdravstvo nujno po-
trebuje zdravnika. Ko pa je potrebno priti-
sniti na gumb, koalicija žal podleže politič-
nim pritiskom in lobijem, ki so v zdravstvu 
še kako močni.

Žalostna zgodba, ki je povezana z naši-
mi najmlajšimi – srčnimi bolniki, se odvi-
ja že vse od leta 2015. Politika, ki se je 
vmešala v decembru 2017 z ustanovitvi-
jo Nacionalnega inštituta za otroške srč-
ne bolezni, je na tem področju naredila 
še večjo zmedo. kot je bila. Upam, da je 
odločitev sedanjega ministra za zdravje, 
da se dejavnost zdravljenja otrok s srčni-
mi boleznimi ponovno prenese na UKC 
Ljubljana, pravilna. Vendar pa je v zvezi s 
tem področjem vse preveč ugank, neja-
snosti in vprašljivih odločitev, zato smo v  
SDS, skupaj z NSi in SNS, vložili zahte-

vo za odreditev parlamentarne preiska-
ve o ugotavljanju odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij na programu otroške kar-
diologije ter področju nabav in upravlja-
nja z medicinsko opremo in zdravstve-
nim materialom. 

Prav tako kot področje zdravstva je v ne-
zavidljivem položaju področje kmetijstva – 
tudi v Zgornji Savinjski dolini. Naši kmetje 
se srečujejo s problemi in težavami, na ka-
tere opozarjamo v DZ RS. Število kmetij-
skih gospodarstev se manjša – vsako leto 
beležimo  okrog 1.000 kmetijskih gospo-
darstev manj. Naše kmete bremeni visok 
delež stroškov dela, njihov dohodek pada, 
slabša se njihov socialni položaj, srečuje-
jo se z administrativnimi ovirami, davčnimi 
blagajnami, naravnimi ujmami, da o kmeč-
kih pokojninah in nepremičninskem dav-
ku, ki naj bi zagledal luč sveta v letu 2019, 
ne govorim. 

V SDS smo prejšnji mesec v procedu-
ro vložili dva zakona. S prvim smo želeli, 
da se zniža katastrski dohodek, ki se za-
jema v obdavčitev za dohodnino, z drugim 
pa smo želeli uskladiti kmečke pokojnine. 
Ni potrebno posebej poudarjati, da nobe-
den od naših predlogov za koalicijo ni bil 
sprejemljiv. V SDS se zavedamo, da je naš 
kmet tisti, ki bo ohranil našo naravo, kultu-
ro, jezik in našo tradicijo!

Kaj več o mojem delu pa takrat, ko se 
srečamo ali pa v naslednji številki Glasila 
Občine Mozirje. Vabim Vas, drage občan-
ke in občani, da me obiščete v moji po-
slanski pisarni Občine Mozirje, Šmihelska 
cesta 2, Mozirje, vsak prvi ponedeljek v 
mesecu med 13. in 15. uro. 

Pred nami so prazniki, najlepši v letu. 
Občinskemu svetu Občine Mozirje, žu-
panu Občine Mozirje in občinski upra-
vi želim veliko modrih in »korajžnih« od-
ločitev. 

Vam, drage občanke in občani, pa želim:
»Naj bo leto 2019 uspešno, morda malo 

grešno! 
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo!
Naj bo bahavo, norčavo in zdravo!
Naj bo mirno, kot nebo večerno!
Z malo bridkosti, veliko sladkosti in naj-

več modrosti.
Neminljivo in večno.
Preprosto srečno!«

Nada Brinovšek
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Z igro do prvih turističnih korakov
V vrtcu Mozirje smo se letos s 

skupino otrok, starih od 5 do 6 
let, odločili sodelovati v projek-
tu Turizem in vrtec, ki ga razpi-
suje Turistična zveza Slovenije. 
S tem projektom spodbujamo 

otroke, da preko igre naredimo prve turistične korake. 
Vsako leto je rdeča nit drugačna. Letos nam je vodilo Turistič-

ni spominek mojega kraja. Najprej smo se pogovarjali o tem, kaj 
spominek je in kakšnega bi lahko oblikovali mi. Sledilo je spo-
znavanje Mozirja. Sprehajali smo se po trškem jedru, po okoli-
ci in si ogledovali znamenitosti. Nekatere so jim bile že pozna-
ne, druge ne. 

Informacije smo iskali tudi v knjigah in pri ljudeh. Obiskali smo 
gospoda župana, ki nam je odgovoril na marsikatero vprašanje, 
ki so ga zastavili otroci. Ogledali smo si tudi muzej, v katerem raz-
stava Mozirje in Mozirjani prikazuje zgodovino Mozirja. 

Ker je v Mozirju zelo prepoznaven Mozirski gaj, kar se zavedajo 
tudi otroci, in ker se naša enota vrtca imenuje Tulipan, smo se od-
ločili, da bo osnova za naše spominke istoimenska cvetlica. Izde-
lovali smo slike iz das mase, obeske za ključe in magnetke iz fimo 
mase, slikali tulipane z akvarelnimi barvicami ter oblikovali voščil-
nice, s tulipani seveda. 

Ves trud, zanimanje in navdušenje, ki so ga otroci do sedaj že 
pokazali, smo želeli pokazati tudi staršem, zato smo jih povabi-
li na turistični ogled našega kraja. Med sprehodom po praznič-
no okrašenem Mozirju so jim otroci predstavili zgodovino ne-
katerih zgradb in vmes zaplesali ljudski ples Ob bistrem potoč-
ku je mlin. 

Naša pot se je zaključila pred vhodom v Mozirski gaj. Tam smo 
pripravili stojnico z našimi izdelki. Z zbranimi prostovoljnimi pri-
spevki si bomo privoščili izlet, za kar smo staršem in ostalim obi-
skovalcem zelo hvaležni. 

Urssula Steblovni in Anja Brecl

Ostal bom zdrav
Vsi dobro vemo, da je zdravje naše naj-

večje bogastvo, pa kljub temu na to boga-
stvo velikokrat pozabimo, dokler ga ima-
mo. V predšolskem obdobju si otroci pri-
dobijo izkušnje, stališča in vzorce vede-
nja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. 
Zdravje v otroštvu določa zdravje v celo-
tnem življenju posameznika in vpliva tudi 
na naslednje generacije. 

V našem vrtcu se zelo dobro zavedamo, 
kako pomembno je že najmlajše otroke 
seznaniti z zdravim načinom življenja in jim 
ga omogočiti. Ravno zaradi tega, smo se 
v letošnjem letu vključili v program Zdrav-
je v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje.

S hrano širimo obzorja je bila rdeča nit 
letošnjega programa. Z otroki smo zavihali 
rokave in se podali raziskovat različne oku-
se. Okušali smo različne vrste sadja in ze-
lenjave ter si pripravili zdrave prigrizke in 
napitke. Po vrtcu je velikokrat dišalo, obra-

razvijanje domišljije ter mir, ki ga lahko naj-
demo v naravi. 

Seveda se vse začne z dobrim zgledom. 
Tudi zdravje in počutje zaposlenih v vrt-
cu je zelo pomembno. V okviru programa 
Promocija zdravja na delovnem mestu se 
zaposleni v vrtcu udeležujemo različnih 
delavnic, na katerih se učimo, kako poskr-
beti za naše zdravje in dobro počutje.

Naj zaključim s pregovorom, ki pravi, da 
je smeh pol zdravja. Vesele smo, ko vidi-
mo zadovoljne in nasmejane obraze otrok, 
saj vemo, da se v vrtcu dobro počutijo. Do-
bro počutje otrok pa je največja nagrada 
za naš trud in delo.

Mojca Bider

zi otrok pa niso bili vedno prepričani, 
ali bi hrano poskusili ali ne. Pa vendar 
je otroke največkrat premagala radove-
dnost. 

Okolje, v katerem odraščajo naši 
malčki, nam res ponuja odlično izho-
dišče za različne dejavnosti, s kateri-
mi krepimo zdravje otrok. Otroci ima-
jo v vrtcu možnost, da spoznajo zdrav 
način življenja na vseh področjih. Sem 
sodi gibanje, uživanje zdrave hrane, 
dobri medsebojni odnosi, varovanje 
okolja …

Zavedamo se, kako zelo pomembno 
je gibanje za njihov zdrav razvoj. Prav 
zaradi tega jim vsakodnevno nudimo 
veliko gibalnih izkušenj. Imamo pa v 
našem vrtcu še eno posebno mesto, 
kamor vsi zelo radi zahajamo. Poime-
novali smo ga kar gozdna igralnica, ki 
nam nudi vse, kar otroci potrebujejo. 
Prostor za igro, gibanje, raziskovanje, 
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10. ustvarjalne delavnice za 
nadarjene učence

V soboto, 10. novembra, so na Osnovni šoli Frana Kocbeka 
Gornji Grad potekale že 10. ustvarjalne delavnice za nadarjene 
učence osnovnih šol Zgornje Savinjske doline. Mentorji vseh so-
delujočih šol so pripravili zanimive vsebine delavnic, ki se jih je 
udeležilo 75 učencev od 5. do 9. razreda. Mentorici Osnovne 
šole Mozirje, Mojca Štor in Tinkara Verbuč Rosenstein, sta pri-
pravili delavnico  z zanimivim naslovom in vsebino »Tudi rastline 
in živali obvladajo matematiko«. Po odzivih učencev je bila delav-
nica poučna, zelo zanimiva in zabavna. Na ostalih delavnicah pa 
so lahko učenci ustvarjali z lutkami, izdelovali papirnate skulptu-
re, se urili v kreativnem pisanju v angleščini ali pa sodelovali v orf-
fovi delavnici in se preizkušali v ustvarjalnem gibu.

Ponovno so vtisi vseh udeležencev zelo prijetni, zato bomo šole 
s skupnimi močmi tovrstne dogodke organizirale tudi v prihodnje. 

Petra Klepec, koordinatorica za delo z nadarjenimi 
učenci na OŠ Mozirje

Koncert ob 90-letnici 
skladatelja Jakoba Ježa

Skladatelj Jakob Jež, nekdanji dijak celjske gimnazije in eden 
najvidnejših slovenskih zborovskih skladateljev, je 23. novembra 
2018 praznoval 90 let. Pod okriljem Gimnazije Celje Center so v 
Celju 8. novembra 2018 priredili koncert njegovih skladb, ki 
jih je napisal za otroške, mladinske, dekliške, fantovske in meša-
ne mladinske zbore. 

Posebna točka koncerta je bila krstna izvedba skladbe Zlatola-
se deklice, ki jo je Jakob Jež napisal letos. To je izvedel združe-
ni zbor pevcev vseh kulturnih šol naše regije. V združenem 
zboru so sodelovale tudi štiri učenke naše šole: Špela Irman, Na-
stja Gregorc, Maja Jernejc in Nika Ros. 

Skladatelj je bil nad izvedbo svojih skladb navdušen.    
Lijana Blagovič

Osrednja proslava ob 700-letnici trških pravic
Na odlično organizirani pro-

slavi je 21. septembra 2018 
sodeloval tudi mladinski pev-
ski zbor OŠ Mozirje. 

Zapeli so Pesem o upanju, v 
priredbi Katje Gruber, ob ko-
repeticiji Tonija Acmana. Svo-
je glasove pa so združili tudi 
s pevko Alyo, s katero so od-
peli Mojo pesem, Dobro ju-
tro življenje ter Brazil. Pri sle-
dnji so dodali še plesno kore-
ografijo. 

Lijana Blagovič
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Pižama party
Pa smo ga dočakali, mojstra stand up komedije, prevajalca, pi-

satelja, pisca stripov, pesnika in reperja, Boštjana Gorenca Pi-
žamo. 

Popestril nam je šolsko urico za mlajše in še eno za starejše 
učence. Zabaval nas je na različne načine, hkrati pa nas je mar-
sikaj naučil. Izvedeli smo, od kod vzdevek Pižama in da imajo či-
sto klasične pravljice lahko  malce drugačen pomen in sporočilo, 
kot smo ga zaznali ali so nas naučili. Muca Copatarica je primer 
dobre babice, ki se ji splača pokazati uničene copatke ali bose 
noge, saj ti bo naredila nove in še ene za povrh. Prav na to sem 
kot otrok pomislila, a nisem upala izreči na glas. Zverinice iz Re-
zije so z Boštjanovo interpretacijo zvenele povsem drugače in še 
nikoli se jim nismo tako nasmejali. Kaj se skriva očku v bradi … bo-
lje, da ne veste. Kako bi se Prešeren, Cankar in še nekateri klasi-
ki ter knjižni junaki danes pogovarjali po socialnih omrežjih? Pe-
smi  s »čustvenčki« so bile zabavne tudi tistim, ki jih sicer ne upo-
rabljajo. Kapitana Gatnika ni bilo potrebno posebej predstavljati. 
Novejša je bila za nas Šnofijeva druščina, znana Pilovim bralcem. 
Kdo še ne pozna Čuda v filmski ali knjižni obliki, kjer je Boštjan 

Šale iz šole

Na simpatični in hudomušni prireditvi Šale iz šole, ki smo jo or-
ganizirali 29. maja 2018, smo predstavili nekaj interesnih dejav-
nosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu. Predstavili so se pev-
ski zbori, plesalci, recitatorji, dramatiki, glasbeniki in gimnastiki 
ter vse dejavnosti povezali v pravi šolski koncert, začinjen s šol-
skim humorjem. 

Janja Irman Kolar, knjižničarka OŠ Mozirje

TV (z)mešalnica
Tako zmešane delovne sobote pa še ne! 

V soboto, 1. decembra, smo v šolo prišli 
popoldan, brez torb in strahu pred testi 
in spraševanjem. Črvičila pa nas je trema. 
Trema pred večernim nastopom v Športni 
dvorani, ko bo šlo zares. 

Hitro smo še malo povadili, opravili ge-
neralko in luči so se prižgale. Pravzaprav 
smo prižgali televizijo in potem se je na 
domači sedežni odvijal hud boj za daljin-
ca in za izbiro programa. To je bil mavrič-
no pisan in pester program. Za vsakogar 
nekaj. 

Tudi naše stojnice so se šibile od ču-
dovitih izdelkov in dobrot. Polna dvora-
na obiskovalcev je nastopajočim privo-
ščila niz navdušenih aplavzov in izprazni-
la stojnice. 

S to skupno akcijo učencev in učite-
ljev OŠ Mozirje ter staršev in nekaterih 
že rednih obiskovalcev naših prireditev 
smo napolnili blagajno šolskega skla-

pridal svojo spretno prevajalno noto in prav tako njunima nadalje-
valnima verzijama Julianovi in Charlottini zgodbi?

Vse knjige, ki so tako ali drugače dišale po Pižami, so še isti dan 
vzele pot pod noge in se odslej izmenjujejo skoraj pri vratih knji-
žnice. Če to ni bila dobra reklama za branje ob začetku bralne se-
zone! Za vsakogar se najde dobra knjiga; ni nujno, da je na bral-
nem seznamu. V njej lahko najde sebe, svoje vrstnike ali zabavne 
dogodivščine izmišljenih junakov.

Janja Irman Kolar

da, ki bo prenekaterim učencem omo-
gočil udeležbo v šoli v naravi ali na ek-
skurziji. Tako je, če stopimo skupaj, pa 

čeprav vse zmešamo.
Janja Irman Kolar, 

knjižničarka OŠ Mozirje
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Šolska športna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019
Z začetkom šolskega leta 2018/19 so se začela tudi šolska 

športna tekmovanja. Starejše učenke in starejši učenci so se 
na področnem tekmovanju v Velenju pomerili v odbojki na miv-
ki. Učenke so zmagale in si priigrale nastop na polfinalu državne-
ga tekmovanja, učenci pa so osvojili peto mesto. Polfinalno tek-
movanje se je odvijalo v Zrkovcih, kjer so učenke osvojile konč-
no 8. mesto. 

V mesecu oktobru smo se udeležili medobčinskega tekmova-
nja v krosu, kjer je učenec 7. razreda, Mark Iršič, pustil vso konku-
renco za sabo in v cilj pritekel prvi. Odlično pa so tekle tudi Špe-
la Brezovnik, Lana Hriberšek in Neja Bergant, ki so, vsaka v svoji 
kategoriji, osvojile 3. mesto. 

V novembru so se pričela tekmovanja v nogometu in košarki. 
Starejše učenke so se na naši šoli pomerile v nogometu. Z bor-
beno igro so osvojile 1. mesto in se uvrstile na področno tekmo-
vanje, kjer si bodo poizkušale priboriti nastop na državnem tek-
movanju. 

Starejši učenci so se v Nazarjah pomerili na medobčinskem tek-
movanju v košarki. Tam so prepričljivo zmagali in se uvrstili na po-
dročno prvenstvo, ki je potekalo na OŠ Mozirje. Učenci naše šole 
so osvojili 3. mesto. 

Tajno društvo PGC

Ker so se tekmovanja šele dodobra začela, želimo učencem 
veliko dobrih rezultatov, predvsem pa pozitivnega odnosa do 
športa.  

Aktiv športnih pedagogov

Na zadnji dan pred jesenskimi počitnicami, v petek, 26.10.2018, 
smo si učenci sedmih, osmih in devetih razredov v Domu II. slo-
venskega tabora Žalec ogledali predstavo Tajno društvo PGC v 
izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Zgodba prihaja izpod peresa Antona Ingoliča, vendar je za to 
predstavo priredbo napisal Nebojša Pop Tasić, ki je zgodbo pre-
stavil v osemdeseta leta dvajsetega stoletja. V predstavi smo spo-
znali Miha, ki je živel sam z babico. Njegov vzdevek je bil Nabira-
lec cvekov. Odločil se je, da bo namesto, da bi nabiral cveke, na-
biral risalne žebljičke. K tem je povabil tudi svoje prijatelje. Skupaj 
so ustanovili Tajno društvo Pingoclavulus, kar v prevodu pomeni 
risalni žebljiček, oziroma na kratko PGC. Kradli so risalne žebljič-
ke z oglasnih desk in hišnih redov, na kraju zločina pa so pustili 
sporočilo: poezijo, vice ali le kratke misli ter seveda  svoj podpis 
Tajno društvo PGC. Kmalu je šolsko osebje začelo iskati krivca. 
Na žalost so odkrili člane tajnega društva in jih izključili iz šole. Ti 
so se preselili in šolanje nadaljevali. Vsi pa so postali uspešni pe-
sniki, pisatelji ali profesorji. 

Predstava je bila polna humorja in otroških lumparij. Vse je nav-
dušila znana igralska zasedba Rok Kunaver, Jan Bučar, Voranc 
Boh, Jernej Kuntner, Nina Ivani… Obleke in pričeske igralcev so 
bile v znamenju uporništva - punka. Scena je bila minimalistična, 

dogajanje pa pestro in zanimivo, zato bi vsem priporočila ogled 
Mihove zgodbe.                                                           

Zala Paulina Brišnik, 7. a

Mnenja učencev po ogledu predstave 
Ana Petek: Meni je bila predstava všeč, saj sem videla znane 

obraze iz televizijskih nadaljevank. Igralci so igrali zelo doživeto, 
vključen je bil tudi humor.

Kaja Firm: Predstava je bila humorno začinjena in zelo zanimi-
va, vredna ogleda, zato sem zelo uživala. Na trenutke je bilo na-
peto, saj nismo vedeli, ali bodo člane društva dobili pri obešan-
ju pesmi in parol.

Ema Kocjanc: Oprema na odru je bila minimalistična, oder je 
bil sprva prazen, kasneje pa so kovinska ogrodja na kolesih post-
ala tabla, vrata, kateder, oglasna deska …. Vmes se je pojavljala 
glasba, ki je pričarala še večjo napetost pri tajnih akcijah društ-
va PGC. Všeč mi je bil konec, saj so se razkrili in s tem rešili 
sošolca, ki je bil po krivem obdolžen.

Liza Ledinek: Gibanje igralcev je bilo zelo energično, vkl-
jučevalo je premikanje rekvizitov. Lepo je videti, da za odlično 
predstavo ni potrebno imeti posebne scene, dovolj so vrhunski 
igralci in domiselni rekviziti.  

Maja Marolt: Predstava je bila zanimiva, zabavna in poučna. 
Všeč so mi bila oblačila, ki so jih nosili igralci. Scena je bila enos-
tavna, a si kljub temu prepoznal, kje se prizor dogaja.

Lana Steblovni: Predstava nam je sporočila, da ne smemo 
obupati, ampak moramo slediti svojim sanjam. Junaki iz zgodbe 
so sledili svojim sanjam in v življenju uspeli.

Zala Paulina Brišnik: Predstava je imela močno sporočilo: 
Delaj tisto, kar te zanima, četudi drugi mislijo, da to ni prav. Špe-
lo sta v predstavi zanimali matematika in fizika, zato se je ukvarja-
la z matematično poezijo. Drugi so mislili, da je to brez veze, a ko 
so jo slišali, so ugotovili, da je v tem odlična.

Lana Hriberšek: Najbolj mi je bil všeč prizor, v katerem so člani društ-
va PGC plakate izobešali po celem mestu in ko so se skrivali pred 
ravnateljem, hišnikom in Mihovo babico. Na koncu so le priznali, da so 
oni ustanovitelji društva, saj niso želeli, da izključijo sošolca Igorja.
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Klub Zgornjesavinjskih študentov
Klub je ekipa posameznikov, ki že od leta 1961 skrbi za pester 

nabor dogodkov. Študentska leta mnogokrat radi opišemo, kot 
najlepša leta našega življenja, zato je prav, da iz njih izvlečemo 
kar se da veliko znanja, kompetenc in življenjskih popotnic za na-
daljno pot. In ravno tukaj naš klub naredi največ, saj pomagamo 
študentom do praktičnih znanj, kompetenc in izkušenj. Moramo 
se zavedati, da je teorija nekaj povsem drugega, kot pa kasnejša 
praksa. Študentom ponujamo možnost, da soustvarjajo vsebin-
sko-izobraževalne, socialne, športne in zabavne projekte. V prete-
klem letu smo za študente pripravili mnogo projektov, med kate-
rimi izstopa naš največji in najprepoznavnejši Flosfest. Na božič 
smo vam razkrili letošnjo glavno skupino, Siddharto, na novoletni 
dan, pa vam bomo razkrili tudi glavno skupino sobotnega dogaja-
nja. Ekipa si tako želi, da se nam vsi, ki ste zainteresirani za sou-
stvarjanju enega največjih študentskih festivalov, ter ostalih manj-
ših projektov, pridružite, saj smo skupaj močnejši! Kot študentje 
pa se morate zavedati, da samo študij ni dovolj velika odločitev. V 
kolikor ne boste imeli izkušenj in želje po nečem več npr. nefor-
malnem izobraževanjem, aktivnem sodelovanju v raznih društvih 
in klubih ter zavedanja o prostovoljstvu, vas tudi delodajalci ne 
bodo sprejemali odprtih rok. Zato vas, drage študentke in študen-
tje, kot predsednik vašega kluba, vabim, da si v novem letu zasta-
vite jasne cilje, da ste kritični in predvsem, da vas pot kdaj pope-

lje do vrat našega kluba Zgornjesavinjskih študentov.
V imenu celotne ekipe, vam želim čimbolj uspešno leto 2019. 

Naj bo leto 2019 leto, v katerem boste izpolnili svoje cilje, leto v 
katerega vstopate bolj izkušeni, leto, ki bo poskrbelo za življenj-
ske premike in predvsem leto, ko se boste študentje odločili, da 
je zadnji čas, da postanete del naše ekipe.  

Klemen Petek

Podružnična šola  Šmihel
Ustvarjalnost iščemo v vseh kotičkih 

naše šole. Otroci se aktivnosti veseli-
jo, saj jih načrtujemo skupaj. Ustvarjal-
ne ideje najdemo vedno in povsod. Lah-
ko brskamo globoko v sebi ali najdemo 
navdih v naravi, v umetnosti, v majhnem 
kamenčku. Skupaj ugotavljamo, da je 
ustvarjalnost  sila, ki poganja razvoj naše 
družbe. 

Le z ustvarjalnostjo smo konkurenč-
ni velikim. Otroci, ki so v šolskem letu 
2018/2019 vstopili v šolo, bodo svoje šo-
lanje končali predvidoma po 2030. Raz-
mere na trgu dela bodo takrat bistveno 
drugačne od današnjih. Kako naj otroke 
pripravimo, da bodo uspešni?

Pozimi smo veliko ur namenili vajam za 
prireditev Kultura nas povezuje, kjer smo 
povezali šolske in predšolske otroke ter 
ostale vaščane. Vse okoli sebe smo sku-
šali vključiti v dogajanje, nastopajoče in  
gledalce. Učenci so prikazali odrsko igri-
co Sovica Oka in odlično presenetili ob-
činstvo. Ob kitarski spremljavi Danice 
Rozoničnik so učenci zapeli še nekaj pe-
smi. 

Na naši šoli spodbujamo iskanje novosti, 
včasih pa uživamo v opravljanju poznanih, 
tradicionalnih opravil. Sodelujemo z va-
ščani, ki radi prihajajo v šolo. Tako je šola 
odprt prostor za srečanja vseh generacij. 
Vsak mesec potekajo na šoli Cicibanove 

urice, ki jih pripravlja vzgojiteljica Sonja 
Miklavc.

Odmore preživljamo na svežem zraku v 
vsakem vremenu. Včasih se sproščamo v 
sadovnjaku, drugič pogledamo na naš vr-
tni kotiček. Spomladi nas veseli sejanje in 
sajenje novih rastlin. 

V decembru z našo ustvarjalnostjo  po-
lepšamo dan starejšim občanom, saj z 
učenci in njihovimi starši poskrbimo za de-
koracijo miz z adventnimi venčki ob slav-

nostnem kosilu na Osnovni šoli Mozirje. 
Za bazar ob naši vsakoletni decembrski 
prireditvi smo spekli mnogo raznovrstne-
ga peciva skupaj z babicami.

Otroci so ustvarjalni po naravi. Rešitve 
iščejo znotraj lastne ustvarjalnosti. To pa 
moramo spodbujati in negovati.

Srečno in ustvarjalno leto 2018 vam želi-
mo vsi iz POŠ Šmihel.

Zala Acman, 
vodja POŠ Šmihel 

Nova ekipa je pripravljena na nove izzive
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POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE

Varnostna problematika na območju Občine 
Mozirje v letu 2018

Policijska postaja Mozirje je v enajstih mesecih leta 2018 v ob-
čini Mozirje na področju kriminalitete obravnavala 47 (56 - podat-
ki v oklepajih so za enako časovno obdobje v letu 2017) kaznivih 
dejanj, in sicer 16 tatvin, 6 zanemarjanj mladoletne osebe ali su-
rovo ravnanje, 5 goljufij, 4 nasilja v družini, 3 velike tatvine (vlomi 
v objekte), 3 zatajitve, 2 poškodovanji tuje stvari, 2 uporabi pona-
rejenega brezgotovinskega sredstva, 1 ponarejanje listin, 1 neza-
konit lov, 1 zlorabo plačilne kartice na internetu, 1 neplačevanje 
preživnine, 1 lahko telesno poškodbo in 1 grožnjo.

Prav tako smo obravnavali 37 (46) kršitev s področja prekrškov, 
in sicer 20 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 6 krši-
tev Zakona o zaščiti živali, 6 kršitev Zakona o nalogah in poobla-
stilih policije, 3 kršitvi Zakona o javnih zbiranjih, 1 kršitev Zakona 
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in 1 kršitev Za-
kona o prijavi prebivališča.

Na splošno lahko ocenimo varnost v občini kot dobro, kljub 
temu pa bi se morali tudi občani zavedati, da so storilci kaznivih 
dejanj vsakodnevno med nami in prežijo predvsem na našo nepa-
zljivost. V več primerih bi lahko preprečili kaznivo dejanje s tem, 
da bi se oškodovanci vedli bolj samozaščitno. 

Poleg osnovnih samozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje vho-
dnih vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, moramo 
biti pozorni tudi na to, da v parkiranih vozilih ne puščamo vrednej-
ših predmetov na vidnem mestu, do tega, da smo pozorni na po-
jav ljudi, ki jih ne poznamo v soseski, sploh, če se te osebe sumlji-
vo vedejo. V veliko pomoč nam je, da si v takih primerih zabeleži-
te registrske številke avtomobila, s katerim se ti ljudje prevažajo in 
da si poskusite zapomniti čim več podrobnosti osebnega opisa.

Na območju občine Mozirje smo v enajstih mesecih leta 2018 
obravnavali 4 (21) prometne nesreče, od tega 1 prometno nesre-
čo z lahko telesno poškodbo in 3 prometne nesreče z materialno 
škodo. Vzroki prometnih nesreč: dvakrat nepravilen premik, en-
krat neupoštevanje pravil o prednosti in enkrat nepravilna stran/
smer vožnje.

Ker je zima že tu, bi radi opozorili na uporabo predpisane zim-
ske 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 določa, da morajo biti motorna in pri-
klopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom 
in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah (ko se 
ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zale-
denelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), opremljena s 
predpisano zimsko opremo. V skladu s Pravilnikom o de-
lih in opremi vozil  (Uradni list RS, št. 44/2013) za zimsko 
opremo motornih vozil štejejo:

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

- zimske pnevmatike na vseh kolesih ali 
- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige 

za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za po-
gonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v pri-
meru 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 pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s 
površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja do-
voljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih 
vlečejo:

- zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali 
- poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige 

za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za po-
gonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v pri-
meru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v prime-
ru 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 najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na 
boku proizvajalčevo oznako M+S ali M.S ali M&S. 

Ker se v »veselem decembru« poveča uporaba pirotehničnih iz-
delkov, želimo občane opozoriti še na pravilno uporabo piroteh-
ničnih izdelkov.  

Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodaja-
ti mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavlja-
jo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in 
so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetni-
mi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in 
drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, 
pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd. 

Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 
16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevar-
nost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, 
majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombi-
nacije, rakete itd. 

Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategori-
je 3 do 1.000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 
3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno pro-
dajati osebam, mlajšim od 18 let. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glav-
ni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. ja-
nuarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v str-
njenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prosto-
rih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le 
ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. 
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Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovo-

ljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le 
pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, 
lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. V po-
liciji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepo-
vedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso 
bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. 
so bili kupljeni na črnem trgu.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 

izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrga-
nine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Glede na prihajajoče praznične dni v mesecu decembru polici-
sti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v cestnem prome-
tu, za katero lahko največ naredi vsak posameznik sam. Pri tem 
gre posebna pozornost uživanju alkoholnih pijač, kar se odraža 
tudi v varnosti cestnega prometa. Alkohol je pomemben dejavnik 
za povzročitev prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledi-
cami. V zadnjih letih je na območju celotne Slovenije vsako tretjo 
prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil vinjen voznik. Za-
skrbljujoča je tudi stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prome-
tnih nesreč, ki že več let zaporedoma znaša več kot 0,80 miligra-
ma alkohola v litru izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni vozniki z velikimi koncentracija-
mi alkohola, zato so spremembe Zakona o pravilih cestnega pro-
meta, z višjimi globami in možnostjo pridržanja voznika, usmerje-
ne prav v zmanjševanje števila vinjenih voznikov v cestnem pro-
metu.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prometu se nanaša tudi 
na pešce, katere posebej opozarjamo, da ob udeležbi v prometu 
nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo po površinah 
namenjenim pešcem oz. po pravilni strani vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, 
zdravo, uspešno in varno leto 2019.

Po pooblastilu komandirja
Matjaž Sem, spec., 

pomočnik komandirja PP, policijski inšpektor I

Ločevanje odpadkov
Komunala Mozirje skrbi, da je ravna-

nje z odpadki hitro, preprosto in zaneslji-
vo. Sistem pa ne deluje dobro brez vas, ki 
dosledno ločujete odpadke in upoštevate 
osnovna pravila o postavitvi zabojnikov in 
ravnanju z različnimi odpadki, tudi kosov-
nimi in nevarnimi. Prvi korak pri ravnanju 
z odpadki je namreč njihovo ločevanje. To 
pomeni, da vsak odpadek odložite v ustre-
zen zabojnik.

Komunala Mozirje je dolžna odpeljati 
le ustrezno zbrane in odložene odpadke. 
Ustrezno odlaganje odpadkov pa pome-
ni, da odpadke, ki spadajo v posamezne 
zabojnike, vedno odložite vanje in ne ob 
njih. Občinski predpis namreč prepovedu-
je odlaganje odpadkov (v vrečkah ali ška-
tlah, kosovnih odpadkov, vejevja in druge-
ga materiala) ob zabojnike.

Urejena okolica zabojnikov in skrb za 
pravilno odložene odpadke so naloge ob-
čanov. Druge odpadke (nevarne, kosovne 
ipd.) odpeljete v zbirni center, ali pa preda-
te na ustreznih mestih.

V mesecu oktobru so pri našem pogod-
benem prevzemniku odpadne embala-
že opravili analizo pripeljane embalaže in 
ugotovili, da vsebuje manj kot 10 % neči-
stoč, to je odpadkov, ki v mešano embala-

žo ne sodijo. Zelo pohvalno in hvala vsem 
našim uporabnikom za skrbno ločevanje 
in pravilno razvrščanje odpadkov. Le tako 
naprej!

Andrej Ermenc

Ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov
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RADIOKLUB S51DSW MOZIRJE

Za nami je pet desetletij delovanja
Leto je naokrog in rad bi vam predstavil nekaj aktivnosti, ki smo 

jih zabeležili v radioklubu Mozirje. Leto 2018 smo pričeli z letnim 
zborom članov, na katerem smo pregledali pretekla dogajanja v 
klubu ter naredili načrte za tekoče leto. 

Leto se je nadaljevalo s konferenco ZRS v Mariboru, kjer je bilo 
govora o delu vseh slovenskih radioamaterjev, na koncu pa je bila 
še podelitev pokalov in priznanj za tekmovanja v preteklem letu. 
V enem od tekmovanj v kategoriji novinci je naša članica Barbara 
S55BA osvojila prvo mesto v svoji kategoriji. 

Letošnje leto klub obeležuje 50. obletnico delovanja, zato smo 
11. maja v kulturnem domu Mozirje priredili proslavo. Vse priso-
tne je pozdravil predsednik Uroš Krajner S55K, prireditev pa je 
vodil Klemen Čretnik. Prireditve so se udeležili predstavniki neka-
terih sosednjih klubov, predstavniki občin, predsednik ZRS Slo-
venije, Bojan S52ME in nekateri bivši predsedniki našega kluba. 
Povabilu so se odzvali tudi nekateri predstavniki ostalih društev v 
dolini. Na prireditvi je bil prisoten tudi prvi predsednik RK Mozirje 
g. Janez Žagar, kateremu smo ob tej priložnosti podelili zahvalo.

Prireditev smo izkoristili tudi za predstavitev zgodovine kluba in 
ciljev v prihodnosti. Zaslužnim članom kluba je predsednik kluba 
podelil zahvale in se jim zahvalil za njihovo delo, s strani ZRS je 
klub dobil zlato plaketo.

Člani kluba smo se pridružili tudi obeležitvi 10. obletnice radio-
kluba SOTA, to je klub, ki združuje ljubitelje radioamaterske opre-
me in hribov. 

Na tekmovalnem področju smo že marca v zimskih razmerah 
pričeli s tekmovanjem CQ WPX SSB, ki traja 48 ur, skupni sešte-
vek vzpostavljenih zvez pa se je končal s 1.021 zvezami. Kot vsa-
ko leto smo tudi letos prvi vikend v mesecu septembru preživeli 
skupaj v tekmovalnem duhu. Že peto leto zapored smo se udele-
žili tekmovanja Field day SSB Region 1.

Tekmovalna lokacija je bila že drugo leto v Novih Lokah, kjer 
smo od petka popoldne do sobote do 15. ure postavili več an-

ten in začasni tabor. Eno izmed glavnih pravil tekmovanja je delo 
z začasne lokacije, to pomeni, da se tekmovališče ne sme pri-
četi pripravljati več kot 24 ur pred tekmovanjem. Drugo pravilo 
je, da se naprave in drugi pripomočki ne smejo napajati iz jav-
nih električnih omrežij. V tekmovanju, ki traja 24 ur, smo bili ak-
tivni z našim jubilejnim pozivnim znakom S550DSW/p. V tekmo-
valnem času smo z radioamaterji po vsem svetu vzpostavili nekaj 
manj kot 600 zvez.

Zadnje letošnje tekmovanje CQ WW SSB 2018 smo zaključi-
li oktobra na že preverjeni lokaciji. Tekmovanja CQ WW SSB, ki 
velja za največje radioamatersko tekmovanje na svetu in se ga le-
tno udeleži tudi do 40.000 različnih operaterjev, smo se udeleži-
li že tretjič (2016, 2017 in 2018). Letošnji cilj je bil preseči naš 
rezultat preteklih tekmovanj. Skupaj smo tako v 48 urah uspeli v 
dnevnik zvez vpisati 1.110 zvez. Med tekmovanjem so se pojavi-
le težave z vetrom, ki je zahteval popravila na nekaterih antenah.

Ker smo v spomladanskem času svoje moči usmerili v pripra-
vo na obletnico, smo druženje na prostem takrat prestavili na je-
senski čas. Na druženju so se nam pridružili tudi člani radiokluba 
SOTA, tako da je druščina štela 40 udeležencev. 

Aktivnosti kluba lahko spremljate na naši spletni strani, facebo-
ok profilu ali pa na instagramu: radioclubs51dsw.

Robert HUDOLIN - S56VHR

KINOLOŠKO DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKE DOLINE  

Organizirali smo 25. mednarodni tabor 
reševalnih psov

Petindvajseto letno usposabljanje vodnikov reševalnih psov je 
potekalo od 22. do 26. 8. 2018 na vadišču Kinološkega društva 
Zgornjesavinjske doline v Varpoljah. Naše društvo je takšno sre-
čanje organiziralo že desetič.

Skupaj je bilo 195 udeležencev, od tega 132 iz Slovenije, 31 iz  
Italije, 21 iz Avstrije, 6 iz Hrvaške, 3 iz Češke ter po eden iz Dan-
ske in Romunije. Udeleženci so bili nastanjeni v šotorih in avtodo-
mih na društvenem prostoru v Varpoljah. 

Psi so imeli različne stopnje znanja in tako so bile sestavljene 
tudi skupine, da so se manj izkušeni lahko učili od bolj izkušenih. 
Usposabljanje je potekalo v 23 skupinah na deloviščih, ki so bila 
razkropljena od Šempetra v Savinjski dolini, Zagorja ob Savi do 
Dola v Novi Štifti. Vodniki so na terenu s svojimi psi izvajali raz-
lične naloge, iskali so izgubljene v gozdu in zasute v ruševinah. 

Za prevoze smo uporabljali tovornjake in kombije Civilne zašči-
te ter kombije in prikolice, ki so v lasti komisije za reševanje pri Ki-
nološki zvezi. V času tabora sta bili sklicani tudi dve resnični is-

kalni akciji, in sicer so iskali izgubljeno osebo v Logarski dolini in 
naslednji dan še v Zrečah.

Namen takih srečanj je izmenjava izkušenj med vodniki, druže-
nje in spoznavanje vseh, ki delujejo v različnih društvih doma in v 
tujini z istim namenom - pomagati v iskalnih akcijah najti izgublje-
ne ali zasute ljudi.

Duška Hrovat

Prejemniki zahval ob jubileju kluba

Zbor udeležencev tabora
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RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE

Mlade vzgajamo v spoštljivem odnosu do 
narave

LOVSKA DRUŽINA MOZIRJE

Ključno je ozaveščanje ljudi

Lovci Lovske družine Mozirje ob 80-letnici septembra 2015. (Foto: Vlado Lamut)

Zadnje čase je čutiti velik pritisk na seda-
njo lovsko ureditev upravljanja z divjadjo v 
celotnem slovenskem prostoru. To se je 
najbolj izrazilo z drastičnim povečanjem od-
vzema nekaterih vrst divjadi. Glavni razlog 
naj bi bile močno povečane škode od div-
jadi, predvsem divjega prašiča in jelenjadi.

Nikomur ni v interesu, da bi bilo divjadi 
več, razen ohranitev posameznih vrst, ki 
so postale ogrožene: divji petelin, ruše-
vec, belka, beli zajec in druge. Divjadi je 
dovolj, gostota populacije je določena in 

vodena strokovno, odstrel je predpisan s 
strani države, s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije. 

Tukaj smo lovci pogosto zvezanih rok, 
saj vemo, da je včasih potreben povečan 
odstrel določene vrste, a ga ne smemo iz-
vesti. Je pa tudi obratno – potreben je od-
strel določenega števila živali, a ga ne do-
sežemo, ker se včasih pač ne da, ker je 
divjad nepredvidljiva, je zvita, je skrivno-
stna. Tudi ker je lahko dlje časa neprimer-
no vreme za lov, narava je pač močnejša.

Rad bi izpostavil tudi problem sobiva-
nja človeka z divjadjo z vsemi svojimi de-
javnostmi, konjički, razvadami in svojo vsi-
ljeno prisotnostjo v njenem naravnem oko-
lju, posebno v višjih predelih mozirske pla-
nine v vseh letnih časih s svojimi rekreacij-
skimi in drugačnimi tehničnimi pripomoč-
ki. To so na primer kolesarji, gorski teka-
či, gobarji, šoferji štirikolesnikov, motokro-
sisti, ki vnašajo v neokrnjeno naravo nemir 
in preganjajo divjad. Divjad je vznemirje-
na, ne more počivati, ko gorski tekači po-
noči, zaradi ritma sodobnih služb z lampi-
cami na glavah, tekajo po planinskih steči-
nah, travnikih in drugih poteh. Da ne go-
vorim pozimi o vožnjah z motornimi sanmi, 
ki prav tako vznemirjajo divjad, zato le-ta 
v hudih zimah, ob debeli snežni odeji in 
pomanjkanju hrane po nepotrebnem izgu-
blja energijo.

Na letnih skupščinah v sosednjih lovskih 
družinah je velikokrat izpostavljen ta pro-
blem. Problem je v bistvu obvladovanje 
teh dejavnosti. Brez vodij lokalnih skupno-
sti to ne gre. Potrebno je dosledno spo-
štovanje prostorskih in prometnih predpi-
sov, ključno pa je ozaveščanje vseh nas o 
aktivnostih in posledicah takega početja 
in ravnanja v naravi.

Janez Pirnat

Družina je letos združevala 185 članov in 22 mladincev. Število 
članov se je povečalo. Delo v ribiški družini poteka v skladu z le-
tnim in petletnim 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, 
na kateri mlade vzgajamo v ribiče s spoštljivim odnosom do voda 
in narave. V poletnem času je bil ponovno organiziran tabor mla-
dih ribičev, ki je bil izjemno uspešen.

Naši člani tekmujejo v različnih ribiških disciplinah, tako na re-
gijskem kot na državnem nivoju. Ekipa RD Mozirje je tekmovala v 
državnem prvenstvu v muharjenju in je osvojila odlično 3. mesto 
med ekipami. Ekipa v lovu rib s plovcem je tekmovala v B ligi. Mla-
dinski ekipi ZRD Celje U-14 in U18, v katerih tekmujejo tudi mla-
dinci iz naše RD, sta dosegli zelo dobre rezultate. Vsem tekmo-
valcem iskreno čestitamo za njihove uspehe!

Organizirali smo več tekmovanj na družinski in državni ravni, 
tako za mladince kot člane. Izvedli smo tekmovanji za pokal Mo-
zirskega gaja, oktobra pa smo izvedli Kojčev in Pogelšekov me-

morial 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 Mutec

Lepota jutranje zarje privablja muharje
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ŠPORTNO DRUŠTVO DASKI TEAM

Ponosni tudi na mlade tekmovalce

ŠPORTNO DRUŠTVO LEPA NJIVA

Za nami je petnajst let delovanja

Za člani športnega društva DaSki team 
je uspešno leto. Najmlajši so skozi celo 
leto (izjema sta poletna meseca julij in av-
gust) pilili svoje motorične sposobnosti v 
športni dvorani kot tudi na zunanjih igri-
ščih. Njihov program zajema gimnastične 
vaje, atletiko, igre z žogami, plezanje na 
umetni steni, pohodništvo, kolesarjenje in 
rolanje ter pozimi smučanje. 

Vadbe je obiskovalo do 50 otrok starosti 
od treh do desetih let. V mesecu juniju smo 
uspešno izpeljali tečaj rolanja, katerega je 
obiskovalo 25 otrok. Namen tečaja je bil, 
da se otroci naučijo osnove rolanja, svoje 
znanje pa so pokazali na zaključku tečaja, 
kjer so imeli pripravljen spretnosti poligon. 

V mesecu decembru smo imeli zaključno 
vadbo s prihodom Božička. V zimskem času 
organiziramo božično-počitniški tečaj ter te-
čaj v času zimskih počitnic za šoloobvezne 
otroke. Tečaje smučanja za najmlajše (staro-
sti od štiri do šest let) pa organiziramo v me-
secih januarju, februarju in marcu.

V novembru uspešno organiziramo smu-

čarski sejem, kjer je na razpolago rabljena 
in nova smučarska oprema, člani pa s svo-
jimi nasveti pomagamo pri izbiri opreme. 
Obiskovalce, predvsem starše z otroci, se-
znanimo z našim celoletnim programom. 
V društvu smo ponosni na mlade smučar-
ske tekmovalce. Maja Sedovnik, Žan Fin-
kšt in Alen Hriberšek so naši člani, vendar 
trenirajo in tekmujejo za smučarski klub 
Celje in so bili v sezoni 2017/2018 zelo 
uspešni. Maja je bila v skupnem seštevku 

državna prvakinja v kategoriji U-14 in je ve-
likokrat stala na zmagovalnem odru. Prav 
tako sta na stopničkah za zmagovalce sta-
la tudi Alen in Žan.

Športno društvo DaSki team je namenje-
no vsem, ki želijo biti športno aktivni. V pri-
hajajočem letu vam želimo, da boste uspe-
šni in predvsem zdravi. Starši, vabimo vas, 
da svoje malčke pripeljete na našo špor-
tno vadbo in zimske smučarske tečaje.

David Paulič

Naše društvo je konec leta 2017 obe-
ležilo petnajst let delovanja. V ta namen 
smo na občnem zboru v začetku letošnje-
ga leta, ki je bil hkrati tudi volilno obarvan, 
najbolj zaslužnim in aktivnim članom za-
dnjih let podelili skromna darila. 

Članstvo v društvu se iz leta v leto po-
večuje, sorazmerno z njim pa rastejo tudi 
naša pričakovanja. Naše aktivno delo je 
bilo opaženo ob občinskem prazniku, ko 
smo s strani Občine Mozirje prejeli po-
sebno priznanje in bogato denarno nagra-
do. 

Sicer pa je društvo delovalo po ustalje-
nih tirnicah. Ob koncu pomladi smo za-
ključili že  sedmo sezono lige malega no-
gometa, kjer je na najvišjo stopničko po-
novno stopila domača zasedba, njihov 
uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila še 
mlajša ekipa. Nogometna ekipa je uspe-
šno nastopala tudi v ligi na Rečici ob Sa-
vinji, kjer se je prav tako okitila z naslovom 
prvaka, ter v zimski ligi v Športni dvorani 
Mozirje, kjer je v močni konkurenci zase-
dla drugo mesto. 

V mesecu juniju smo pripravili pohod, za 
katerega lahko rečemo, da je postal tradi-
cionalen, saj je potekal že štirinajstič. Tudi 
ta je bil letošnje leto poseben, saj se je 

udeležba prvič povzpela preko števila sto. 
Začetek meseca julija je bil rezerviran za 
organizacijo moškega nogometnega tur-
nirja, konec poletja pa smo pričeli z osmo 
sezono lige, kjer sodeluje osem ekip.

Čas poletja je tisti čas, ko Športno dru-
štvo Lepa Njiva najbolj zaživi, predvsem 
z vidika pestrega dogajanja na naših igri-
ščih, za katera bi lahko rekli, da sta zase-
dena skoraj vsak dan. Naši člani in člani-
ce igrajo nogomet, odbojko in košarko, ak-
tivni pa smo tudi v času zime. V prostorih 
večnamenske dvorane namreč moški igra-

jo namizni tenis, ženske telovadijo, pripra-
vljamo pa tudi družabne večere. Naši no-
gometaši že vrsto let v zimskem času brca-
jo žogo v mozirskem Partizanu.

Tudi v novem letu ne bomo mirovali, saj 
je pred nami zadnja faza prenove odboj-
karskega igrišča, kjer je potrebno obno-
viti brunarico. Predvsem pa si želimo, da 
ohranimo tisto, kar smo v petnajstih letih 
obstoja ustvarili, in uspemo obdržati moč-
no povezanost ljudi, tako znotraj društva 
kot tudi kraja.

Primož Vajdl

Najmlajši smučarji Daski teama

Udeleženci tradicionalnega pohoda
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GORNJESAVINJSKI SMUČARSKI KLUB MOZIRJE

Smo že v petem desetletju delovanja 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STOPINJE 

Stopinje v nov čas
6 let aktivnega udejstvovanja na kulturnem področju je društvo 

proslavilo delovno in ustvarjalno. V počastitev spomina na Ivana 
Cankarja smo zaključili celoletni projekt analitičnega branja Hlap-
ca Jerneja, prisluhnili prispevkom avtorskih literarnih del iz nate-
čaja Hlapec Jernej včeraj, kaj pa danes in jutri? Dodali smo nekaj 
glasbenih bombončkov in se z Božičkovimi voščili poslovili od iz-
tekajočega leta.

Pester delovni program skozi leto je bil obarvan z delovnimi lite-
rarnimi srečanji na Literarnih stopinjah januarja in oktobra v Mo-
zirju, projekt Literarne sledi smo realizirali februarja v DEOS Gor-
nji Grad in meseca marca v Fašunovi hiši na Ljubnem, julija v Lu-
čah in decembra v Mozirju. 

S projektom Stopinje prijateljstva v aprilu v Mozirju in septem-
bra v Mežici smo se povezali s koroškimi kulturniki. Sodelovali 
smo na literarnih tekmovanjih in natečajih v Lendavi in v Sloven-
skih Konjicah (Strici so mi povedali) ter na Vrhniki (V zavetju be-
sede) in si na obeh pridobili odličja. 

Folklorni otroški program Stopinjice preteklosti je bil letos iz-
veden v Gornjem Gradu, Bočni in Novi Štifti, Mozirju in Lučah, 
skupno je v projektu sodelovalo preko 700 predšolskih otrok in 
otrok prve triade. 

Na področju ohranjanje pevskega ljudskega izročila so bile 
Gmajnice na več kot 10 nastopih doma in na gostovanjih po Slo-
veniji. KUD STOPinJE vstopa v nov čas s svežimi načrti in novi-
mi literarnimi cilji.

Ivana Žvipelj Živa

Za vsa leta smo dolžni članom, privržencem, sponzorjem in do-
natorjem in vsem ostalim spoštljivo zahvalo, da nam omogočate 
tudi v še tako težkih časih privilegij razvoja, slast uspehov in spo-
štljivo prepoznavnost našega kluba na regionalnem, državnem in 
mednarodnem nivoju. Zavedamo se, da so časi vedno bolj trdi in 
neizprosni. Izvajanje treningov in tekmovanj kakor tudi organizaci-
ja drugih dogodkov predstavlja za nas vsakoleten zajeten organi-
zacijski in finančni zalogaj, 

Naša najuspešnejša smučarska reprezentantka Anja Drev se 
celotno sezono pripravlja in nastopa na tekmovanjih za invalide 
(gluhonemi), rednih FIS tekmah in tekmah evropskega pokala. 

Veseli Savinjčani so tako v lokalnem okolju kot v Sloveniji in so-
sednjih državah prepoznavni po negovanju tradicije smučanja po 
starem. Dani Stropnik je v Leogangu na 8. svetovnem prvenstvu 

v smučanju po starem zasedel odlično 2. mesto v kategoriji smu-
či z robniki. Prav tako smo se veselili stopničk na tekmah po Slo-
veniji in v tujini (v Wagrainu in Zell am Seeju). Ponosni smo tudi 
na tradicionalno tekmovanje v smučanju po starem na Golteh, ki 
je bilo že enajsto.

V juliju in avgustu smo organizirali teden aktivnih počitnic, v zim-
skem času pa smo 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 21. tradicionalni sejem rabljene, nove, sta-
rodobne smučarske opreme in opreme za zimske športe, ki vsa-
ko leto poteka zadnjo soboto in nedeljo v novembru. Zagotovo 
pa smo najbolj veseli uspešnega sodelovanja z društvi in s klu-
bi ter podjetji na vseh področjih - tako tekmovalnih, organizacij-
skih kot družabnih. 

Ponosni smo, da smo bili ponovno organizatorji odličnega za-
ključka vzhodne regije v alpskih disciplinah v kampu Menina, kjer 
so najboljši v skupnem seštevku dobili pokale, priznanja in prak-
tične nagrade. Skozi vse leto se članice in člani družimo in redno 
rekreiramo z igranjem odbojke.

V veliko čast in tudi odgovornost nam je, da je v letošnji sezo-
ni naš klub oziroma predsednica prevzela vodenje vzhodne re-
gije za alpske discipline, kar nam pomeni veliko priznanje za do-
bro delo in rezultate. Naši cilji oziroma dolgoročni projekti so 
ambiciozni, vendar še vedno ostajamo v mejah uresničljivega. 
Spoštujemo tradicijo, a imamo tudi dobro vizijo.  Spremljajte 
nas na: https://www.facebook.com/gornjesavinjskismucarski-
klub.mozirje 

Mojca Križ
Veseli Savinjčani razveseljujejo na vseh srečanjih 

starodobnikov

Duet sester Apšner Gmajnice med nastopom
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ŠPORTNO DRUŠTVO MOZIRJE

Na igriščih je vedno živo

TURISTIČNO DRUŠTVO MOZIRJE

Izvedli smo vrsto uspešnih projektov

Člani društva smo bili aktivni tudi v letošnjem letu, tako v svojem 
kot tudi v ostalih društvih v Mozirju. Leto se je začelo z veliko te-
žavo, saj nam je med obilnim deževjem v decembru 2017 začela 
puščati streha na naši telovadnici in to tako, da smo imeli posta-
vljene čebre po parketu. 

V začetku leta smo za silo sanirali streho in odkrili vzrok. Voda 
je našla pot na strešnih oknih, ki so bila nameščena v drugi polo-
vici prejšnjega stoletja. V začetku aprila smo dobili izvajalca in or-
ganizirali društveno akcijo, ki se je udeležilo 15 članov – toliko kot 
smo jih rabili. Odstranili smo strešna okna in pokrili s kritino. Po-
leg tega smo počistili celotno podstrešje. 

V začetku aprila smo se priključili akciji in čistili naš kraj. Pome-
tli smo igrišča in pospravili okolico igrišč in naših objektov. Kosi-
mo in urejamo okolico igrišč preko celega leta. Za praznik dela 
smo tudi letos pripravili tradicionalno kresovanje in tudi tradicio-
nalni brezplačni golaž ni manjkal. Zelo okusen izdelek sta skuha-
la naša člana Vinko in Danica. 

Spomladi se naša rekreacijska dejavnost prestavi na igrišča ob 
Savinji. Košarkarsko in igrišče za odbojko na mivki sta polni pre-
ko celega leta. Tu se igrajo lokalni derbiji, igre za prestiž in naj-
bolj zanimive med starimi in mladimi. Najbolj zanimivo je na naših 
igriščih maja in junija, ko ob koncih tedna poteka tradicionalna 
letna liga v košarki. Tudi letos je tekmovalo 8 ekip iz cele doline, 
na koncu pa so se prehodnega pokala veselili igralci ŠD Bočna.                                                                                       

Oktobra se rekreacija ponovno prestavi v našo dvorano. Le-ta 
je dobro zasedena, tu in tam se še najde prazen termin. Vabljene 

skupine pa tudi posamezniki, ki radi igrajo badminton. Tudi naše 
veteranke so še vedno aktivne. 

V začetku kurilne sezone nam je nekaj energije in tudi denar-
ja vzela peč za centralno ogrevanje. Težavo smo uspešno rešili. 
Vsako leto tri- do štirikrat gostimo po en teden trgovino Interdis-
kont, ki prodaja svoje izdelke v dvorani cel teden. V oddajo smo 
kljub odpovedi rekreacije primorani, saj nam ta denar od naje-
mnine bistveno pripomore pri vzdrževanje tako velikega objek-
ta in obeh igrišč.                                                                                     

Na koncu vsem občanom želimo v novem letu zdravja in čim 
več gibanja!

Robert Klemenak

Turistično olepševalno društvo Mozirje je bilo ustanovljeno 12. 
maja 1892 na pobudo zdravnika dr. Žiga Laykaufa. Je eno najsta-
rejših turističnih društev v Sloveniji. Namen ustanovitve društva 
je bil olepšati trg in okolico. Od ustanovitve je minilo že 126 let.

Konec januarja je turistično društvo predstavilo Mozirje in Zgor-
njo Savinjsko dolino na turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani, 
kjer smo imeli svojo stojnico. V sklopu našega društva so se pre-
stavile mozirske zeliščarke. 

Na občnem zboru konec marca smo si zadali smele cilje, tako 
so za nami mnoge uspešne prireditve in projekti. V spomladan-
skem času smo se že tradicionalno pridružili pobudi Turistične 
zveze Slovenije o urejanju in ohranjanju naravnega okolja in v so-
delovanju z Občino Mozirje organizirali vsedruštveno čistilno ak-
cijo. Projekt se je izkazal kot izjemno dober in na ta način kraja-
ne še dodatno vzpodbudil k aktivnemu čiščenju okolja in skrbi za 
lepo in čisto Mozirje. 

Nadaljevali smo s programom Mozirjani potujemo. Letos smo v 
aprilu obiskali Dalmacijo, Črno Goro in Albanijo, jeseni smo obi-
skali dolino Rezije, kjer smo se srečali s slovensko narodnostno 
manjšino ter obiskali muzej brusačev. Nadaljevali smo do Puš-
je vasi in se sprehodili po hudičevem mostu v Čedadu, v pred-
božičnem času pa smo se podali v sosednjo Avstrijo na cesar-
ski Dunaj. 

Vse naše skupne poti, srečanja, druženja, razgovori so po-
membne vezi, ki nam bogatijo življenje. Na izletih smo spoznava-
li nove države, dežele, obiskali veliko lepih mest, vasi, trgov, ob-
čudovali reke, jezera, slapove, morja in srečevali zanimive ljudi. 

Obogatili smo svoja vedenja in znanja z delčki geografije, zgodo-
vine, kulturne in naravne dediščine, življenjskega in rastlinskega 
sveta, tudi šport in rekreacija sta nam blizu. 

Organizirali smo tudi planinski pohod. Ob svetovnem dnevu tu-
rizma je letošnja prireditev potekala v Mozirskem gaju. Na sreča-
nju predsednikov turističnih društev oktobra v Portorožu je naš 
predsednik Andrej Klemenak prejel posebno priznanje za pro-
stovoljno delo pri razvoju turizma v Sloveniji in priznanje za dol-
goletno vodenje društva. Mozirski trg je bil proglašen za tretji naj-
lepše urejen trg v Sloveniji v projektu Moja dežela, lepa in go-
stoljubna. Letošnje leto izdelujemo turistično zloženko z zemlje-
vidom kulturnih in turističnih znamenitosti Mozirja. Izdali jo bomo 
naslednje leto.

Andrej Klemenak

Pred prižigom prvomajskega kresa

Andrej Klemenak 
med predstavitvijo 
zloženke o Mozirju
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STRELSKO DRUŠTVO MOZIRJE

Poudarek je na sprostitvi

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MOZIRJE

Radi bi nasmeh na obrazih vseh

V Mozirju ima športno streljanje z ma-
lokalibrskim in zračnim orožjem dolgole-
tno tradicijo, saj v letošnjem letu teče že 
67 let delovanja. Prvo zunanje strelišče je 
bilo na zemljišču Jožeta Klemenaka ob ce-
sti na Vrhe. Starejši Mozirjani se ga spomi-
njajo po imenu »purfelturn«. 

Za orožje do kalibra 7,65 so strelske 
vaje kasneje potekale na travniku za Mo-
zirjem, v stari osnovni šoli pa za zračno 
orožje. Z izgradnjo modernega zunanje-
ga in notranjega strelišča na Breclovem 
travniku je dejavnost napredovala, tako 
v množičnem kot kakovostnem udejstvo-
vanju in doseganju rezultatov na tekmo-
vanjih.

Za vse občane je sedanja dejavnost 
usmerjena predvsem v ljubiteljsko in tek-
movalno streljanje z zračnim orožjem na 
petsteznem strelišču, ki se nahaja v kle-
tnih prostorih stavbe Športnega društva 
Mozirje, Na trgu 22. Treningi in tekmova-
nja z malokalibrskim orožjem potekajo na 
strelišču v Gornjem Gradu.

V letošnjem letu je društvo prirejalo strel-
ske aktivnosti za domače člane, mladince 
in pionirje ter šolsko mladino, kakor tudi 
strelce iz drugih sorodnih društev na ob-
močju Zgornje Savinjske doline ter iz so-
sednjih občin. Treningov in tekmovanj so 
se udeleževali tudi člani Društva upoko-
jencev Mozirje. 

Poudarek dejavnosti je trening sprosti-
tve, sposobnost koncentriranja in elimini-
ranje zunanjih motečih dejavnikov ter dru-
ženje in poglabljanje dobrih medsebojnih 
človeških odnosov. To velja predvsem za 
osnovnošolsko in ostalo mladino, ki je v 
fazi osebnega razvoja najbolj občutljiva in 
v današnjih časih preobremenjena. 

Leto 2018 je zaznamovala vrsta aktivno-
sti. V mesecu marcu smo zaključili član-
sko rekreacijsko ligo. V aprilu smo organi-
zirali tekmovanje v počastitev občinskega 

Člani in članice Društva prijateljev mla-
dine Mozirja si vsako leto znova priza-
devamo, da vsem občanom polepša-

praznika in se udeležili tekmovanj v Gor-
njem Gradu ter seveda rednih treningov 
na domačem strelišču.

Za šolsko mladino smo pripravili teore-
tične in praktične strelske vaje. Med le-
tom smo se člani društva udeležili tudi 
različnih akcij v okviru občine. Plan v na-
slednjem letu je podobno zastavljen. Va-
bimo vas, da se nam pridružite, vsem pa 
želimo vesele decembrske dni in uspešno 
leto 2019! 

Danilo Mrevlje

mo delček leta. Svoje delo opravljamo 
prostovoljno, z iskreno željo narisati na-
smeh na obraze vseh, naš trud pa je vi-

den predvsem pozimi.
V naše vsakoletno poslanstvo sodita or-

ganizacija prihoda Božička in obdarova-
nje otrok, največji projekt v letu 2018 pa je 
bil izveden na pobudo naše nove predse-
dnice Anamarije Sevšek. Organizirali smo 
že 6. Božični bazar, ki je tokrat potekal na 
odlični lokaciji, pred restavracijo Lesnika 
v Mozirju. Ustvarili smo res spektakularno 
druženje z našimi lokalnimi ustvarjalci, obi-
skal pa nas je tudi gospod Božiček s svo-
jimi pomočniki. Dobra družba, odlično ku-
hano vino, prijeten ambient … 

Članice DPM Mozirja vas prisrčno in 
vljudno vabimo, da ste z nami tudi v nasle-
dnjem letu. Prijave za nove člane spreje-
mamo preko našega facebook profila. 

Mateja Plesec

Mladi strelci med vadbo na strelišču

Božiček vsako leto obišče 
mozirske otroke
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DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC KALIN MOZIRJE

Skrbimo tudi za prostoživeče ptice
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, poskrbimo za urejenost voljer in nasta-
nitev zadostnega števila različnih vrt ptic, tako s svojo prisotno-

stjo in petjem še popestrijo dogajanje v parku. V idiličnem par-
ku, kjer je tudi naš dom, ki smo ga poimenovali po ustanovitelju 
Ljubotu Benetku, prirejamo priložnostne razstave ptic in sreča-
nja članov društva.

S postavitvijo približno 40 valilnic poskrbimo za naraščaj pro-
stoživečih ptic, ki jih je v parku res veliko in so poleg čudovite-
ga cvetja prava paša za oči. Tako lahko ljubitelji narave maksimal-
no uživajo. Vsako leto je potrebno valilnice očistiti in pripraviti za 
nov zarod. 

Skupaj z drugimi društvi sodelujemo tudi na uspešni jesenski 
sadjarski razstavi, ki jo organizira Sadjarsko društvo Mozirje. V je-
senskem času se naši rejci udeležujejo državnih in mednarodnih 
razstav ptic in nemalokrat s svojimi pernatimi lepotci dosegajo 
zelo dobre rezultate na tekmovanjih. Vsako leto jeseni organizira-
mo tudi strokovne ekskurzije za naše člane, predvsem ogled raz-
stav ptic doma in v tujini. 

Stalna naloga je tudi pridobivanje novih članov ne glede na sta-
rost, bistvo je ljubezen do ptic in njihova ohranitev za naslednje 
rodove. Vabim vse ljubitelje in gojitelje ptic, da se nam pridružijo.

Dušan Praznik

SADJARSKO DRUŠTVO FRANCA PRAPROTNIKA MOZIRJE

Narava nas je letos bogato obdarila
Letošnje leto je bilo za naše društvo zelo plodno, delovno in 

uspešno. Narava se nam je z bogato rodnostjo oddolžila za dve 
leti nazaj, ko je spomladanska pozeba uničila skoraj ves pride-
lek. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da smo z letnim planom 
zastavljene naloge uspeli opraviti v celoti. Med najpomembnej-
še štejemo zlasti strokovno izobraževanje članov, organizacijo 8. 
sadjarske razstave in urejanje učnega sadovnjaka pod Rožnikom. 

Ker je znanje o sajenju, vzgoji in oskrbi sadnega drevja osnova 
uspešnega sadjarjenja, smo temu področju posvetili največ po-
zornosti. Praktične prikaze obrezovanja smo letos prvič organi-
zirali na območju vseh sedmih zgornjesavinjskih občin. Številna 
udeležba društvenih članov in tudi drugih zainteresiranih obča-
nov je dokaz, kako dobrodošla in potrebna je taka oblika učenja 
sadjarskih opravil. Za vrtičkarske sadjarje je bilo tovrstno izobra-
ževanje organizirano v šolskem sadnem vrtu, prav tako tudi prikaz 
cepljenja, obrezovanja vinske trte na brajdah in poletnih opravil v 
intenzivnejših vrtnih sadovnjakih. 

Strokovna ekskurzija je bila letos namenjena izmenjavi izkušenj 
pri sušenju sadja. Ogledali smo si vaško sušilnico sadja z 80-le-
tno tradicijo v Gradežu pri Turjaku, za zaključek pa še sadjarsko 
razstavo v Sostrem pri Ljubljani.

Organizacija sadjarske razstave predstavlja za naše društvo kro-
no društvene dejavnosti. Letošnja je bila že 8. po vrsti v 15 letih 
društvenega obstoja. Prikazanih je bilo 160 starih in 42 novejših 
sort jabolk in hrušk. Društvo kmetic je postavilo na ogled boga-
stvo izdelkov iz domače sadne predelave. Vlogo čebel pri opraše-
vanju je predstavila mozirska čebelarska družina Janeza Golični-
ka. Na pomen koristnih ptic v sadovnjakih je opozorilo društvo Ka-
lin, na koristne žuželke pa mozirska izpostava KGZ Celje. 

Šolski kotiček so sooblikovale OŠ Mozirje, Nazarje, Rečica in 
Luče. Za vsebinsko popestritev je poskrbelo Društvo zeliščar-
jev Šipek, za likovno obogatitev razstave pa društvo GAL. Soor-

ganizator razstave je bila Osrednja knjižnica Mozirje, pokrovitelj 
pa domicilna Občina Mozirje. V štirih dneh odprtja si je razstavo 
ogledalo okoli 1.500 odraslih in nad 450 mladih iz zgornjesavinj-
skih osnovnih šol in vrtcev. V knjigi vtisov je bilo zabeleženih ve-
liko pohval.

Letošnjo pomlad in jesen smo nadaljevali z urejanjem učnega 
sadovnjaka pod Rožnikom. Dodatno smo posadili še 45 sadik ja-
blan, hrušk in koščičarjev v »botrskem« delu ter 25 cepljenk av-
tohtonih starih sort jablan v genskem delu nasada. Botrski del sa-
dovnjaka smo kljub dovoznim težavam uspeli pred divjadjo zašči-
titi s postavitvijo žične ograje.

Za prizadevno delo in finančno podporo pri izvedbi delovnega 
programa se najaktivnejšim članom in vsem naklonjenim obči-
nam, sponzorjem in donatorjem najlepše zahvaljujemo.

Alojz Plaznik

Kalin, po katerem ima 
društvo ime

Letošnja razstava je bila spričo dobre bere sadja bogata in 
raznolika
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LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE V LETU 2018

Za nami je zelo pestro leto
Ukrep LEADER se v programskem ob-

dobju 2014-2020 izvaja kot del skupne-
ga instrumenta CLLD – Lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost (Community Led Local 
Development), preko katerega LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline črpa sred-
stva iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

V letu 2018 je LAS Zgornje Savinjske in Ša-
leške doline izvedel precej aktivnosti za pri-
pravo, prijavo in potrditev operacij, ki se že 

ali pa se bodo izvajale na območju. Tekom 
leta smo dobili odločbe ali pogodbe o potrdi-
tvi operacij, prijavljenih in potrjenih na 1. Jav-
nem pozivu LAS ZSŠD, ki je bil objavljen v 
letu 2017. Vse te operacije so že v izvajanju. 

V letu 2018 smo objavili 2. javni poziv 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doli-
ne za podukrep 19.2 Podpora za izvaja-
nje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost za EKSRP in 
ESRR. Skupaj je bilo prejetih 14 vlog, od 
tega za sofinanciranje iz sklada EKSRP 

KULTURNO DRUŠTVO ROVTAR ŠMIHEL

Kultura nas povezuje
V mesecu februarju smo sodelovali na 

kulturni prireditvi Kultura nas povezuje 
skupaj  z učiteljico Zalo Acman in učen-
ci podružnične šole Šmihel, učiteljico an-
gleškega jezika Veroniko Fürst Ažman, 
MoPZ in MePZ Šmihel ter tako tudi z glas-
bo obarvali popoldan v dvorani podružnič-
ne šole Šmihel. 

Sodelujemo z DPM Šmihel in prirejamo 
prikaz starih običajev na Ovčarskem pra-
zniku. S pevovodjem Tonijem Acmanom, 
ki vedno rad prisluhne petju in glasbi, se 
petje v našem okolju prenaša iz roda v rod. 
Sodelovali smo na reviji cerkvenih pevskih 
zborov v Radmirju, na različnih kulturnih 
prireditvah in proslavah. V dvorani OŠ Mo-
zirje smo sodelovali s petjem na prireditvi 
ob 700-letnici trških pravic.

KD Rovtar tudi letos pripravlja bogat 
kulturni program s koncertom v cerkvi 

sv. Mihaela v Šmihelu 23. decembra ob 
19. uri, kjer se bomo ob prijetnem dru-
ženju, obkroženi z božično–novoletni-
mi prazniki poslovili od iztekajočega se 
leta. 

Ob prihajajočih praznikih vam želimo, da 
objamete ljubezen in njene lepe trenutke 
popivnate vase ter z njimi poškropite tiste 
prijetne ljudi, ki vam rišejo smeh na obraz.

Albina Rajter

8 vlog, za sofinanciranje iz sklada ESRR 
pa šest vlog. Potrjene operacije je vodilni 
partner LAS poslal v potrditev pristojnim 
organom. Nekaj odločb o potrditvi le-teh 
operacije smo že prejeli, preostale pa so v 
postopku odobritve.

Preko instrumenta CLLD je LAS-om po-
nujena tudi možnost črpanja dodatnih 
sredstev iz Podukrepa 19.3 Priprava in iz-
vajanje dejavnosti sodelovanja lokalne ak-
cijske skupine. Tekom leta 2018 smo izva-
jali štiri operacije sodelovanja, ki so bile 
prijavljene in potrjene v letu 2017. Obe-
nem smo leta 2018 prijavili še štiri opera-
cije sodelovanja na razpisa Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od ka-
terih je ena že potrjena.

Leto 2018 je bilo za Lokalno akcijsko 
skupino Zgornje Savinjske in Šaleške do-
line zelo pestro, saj so se začele izvajati 
številne operacije in aktivnosti, del kate-
rih je bila tudi Občina Mozirje. V prihajajo-
čem letu se bo sodelovanje z Občino Mo-
zirje še okrepilo zaradi načrtovanih aktiv-
nosti in operacij, ki so v postopku potrje-
vanja pri pristojnih organih. 

Za prihajajoče leto 2019 si želimo ve-
čjega sodelovanja med lokalnim prebival-
stvom, občinami in institucijami, saj bo le 
takšno vedenje doprineslo k razvoju celo-
tnega območja SAŠA. Vsem občanom in 
občankam želimo lepe praznike!

Tamara DanijelZaključni dogodek Festivala zelišč je bil v Mozirju

Šmihelski pevci med božičnim koncertom
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NOGOMETNO DRUŠTVO MOZIRJE

Za nami je še eno uspešno leto

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠMIHEL NAD MOZIRJEM

Radi poskrbimo za dobro voljo in druženje
V preteklem letu smo bili člani društva 

zelo aktivni in smo izpolnili vse cilje, ki 
smo si jih zadali za leto 2018. Skozi vse 
leto se dogaja marsikaj. Po uspešnem 
skoku v novo leto smo začeli z uresničitva-
mi zadanih ciljev za leto 2018. 

V marcu smo za člane društva in sova-
ščane organizirali odhod v Planico, kjer 
smo navijali za naše skakalce. Z veliko 
vnemo smo se v mesecu avgustu lotili pri-
prav na že 42. Ovčarski praznik. Še vedno 
se trudimo za ohranitev lepot podeželja in 
za oživljanje že skoraj pozabljenih starih 
običajev. 

Tudi letos smo nadaljevali s preobliko-
vanim programom, ki se je znova izkazal 
za dobrodošlo spremembo. Letos se je v 
dvorani podružnične šole predstavila do-
mačinka Darja Goličnik z izdelki iz filca. 
Največ smeha so znova privabile šaljive 

kmečke igre in napete tekme v vleki vrvi. 
Že nekaj let zapored se le-teh udeležujejo 
tudi vrle dame. 

Po uspešnem poletju smo si novembra 
privoščili dvodnevni izlet po Prekmurju in 

si nabrali novih moči za prihodnje leto ter 
prihodnje projekte. Zahvaljujem se vsem 
članom in drugim, ki pomagajo, da uspe-
mo izpolniti vse cilje, ki si jih zadamo.

Katja Pačnik

V naše društvo je včlanjen 
več kot 130 nogometašev, ki 
trenirajo v sedmih starostnih 
kategorijah pod vodstvom sed-
mih usposobljenih trenerjev. V 
zimskem obdobju se z mlajši-
mi selekcijami udeležujemo 
tekmovanj v okviru zimske lige, 
ki jo organizira Medobčinska 
nogometna zveza Celje, v ka-
tero smo včlanjeni. Meseca fe-
bruarja smo organizirali tradi-
cionalni dvodnevni turnir, kate-
rega se je udeležilo tristo otrok 
iz celotne države. 

Tekmovalno leto je razdelje-
no na dva obdobja, in sicer 
spomladanski in jesenski del. 
Selekcija U7 ima treninge sko-
zi celotno leto, vendar zanjo ni 
razpisanih tekmovanj. Mali no-
gometaši pod vodstvom tre-
nerja skozi igro spoznavajo 
osnove nogometa. 

V spomladanskem delu smo 
s šestimi ekipami nastopali v 
tekmovanjih. Ekipa mlajših ci-
cibanov je tekmovala v skupi-
ni A in odigrala sedem turnir-
jev. Starejši cicibani so tekmo-
vali v C skupini in odigrali se-
dem prvenstvenih tekem. Obe 

ekipi sta odigrali veliko število 
prijateljskih tekem. V teh dveh 
kategorijah se lestvici ne vodi-
ta, saj ni v ospredju tekmoval-
nost ampak spoznavanje pravil 
nogometne igre.  

V tekmovanju mlajših dečk-
ov smo imeli dve ekipi. Ekipa 
A je nastopala v prvi ligi, eki-
pa B pa v drugi ligi. Obe se-
lekciji sta odigrali po enajst pr-
venstvenih tekem in ta del tek-
movanja zaključili v drugem 
delu tekmovalne lestvice. Sta-
rejši dečki so nastopali v prvi 
ligi in tekmovanje zaključili na 
osmem mestu. Ekipa članov je 
nastopala v medobčinski član-
ski ligi in tekmovanje konča-
la na tretjem mestu. Vse naše 
ekipe so bile v posebnem tek-
movanju za »fair play« uvršče-
ne v sam vrh tekmovalnih le-
stvic.

V poletnem obdobju smo z 
vsemi ekipami pridno trenira-
li in se pripravljali na jesenski 
del tekmovanja. Pripravljalno 
obdobje je trajalo do konca av-
gusta in v tem času smo z vse-
mi ekipami odigrali vrsto prija-
teljskih tekem. 

Mlajši cicibani so bili razvr-
ščeni v skupino A, kjer so od-
igrali šest turnirjev. Starejši ci-
cibani so tekmovali v C sku-
pini in v tem obdobju odigra-
li sedem prvenstvenih krogov. 
Mlajši dečki A so v prvi ligi tek-
movali v izredno močni konku-
renci in po odigranih enajstih 
krogih so uvrščeni na peto me-
sto, vrstniki iz ekipe B pa so 
po jesenskem delu tekmova-
nja na osem mestu. Starejši 
dečki so tekmovanje zaključili 
na osmem mestu. 

V članski ligi nastopa osem 
ekip. Naše moštvo je zaklju-
čilo jesenski del tekmovanja 
na odličnem drugem mestu, 
s točko zaostanka za vodilnim 

moštvom. Letošnje člansko pr-
venstvo je posebno, saj je bil 
odigran sosedski derbi med 
ekipama Mozirja in Ljubnega. 
Ta tekma je bila pravi nogome-
tni praznik, katerega si je ogle-
dalo več kot 600 športnih nav-
dušencev. V izjemnem navija-
škem vzdušju smo v tej tekmi 
zmagali.

Društvo skozi vse leto vzorno 
skrbi za urejenost nogometnih 
igrišč in objekta. V letu 2018 
smo pripravili dva večja projek-
ta. Poleti smo sanirali gole in 
zelenico na glavnem igrišču. 
Trenutno potekajo dela na po-
možnem igrišču, kjer bomo na 
novo uredili travnato površino.

Aleksander Janžovnik

Utrinek z derbija med Mozirjem in Ljubnim

Na ovčarskem balu je vedno živo
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KONJEREJSKO DRUŠTVO ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

Dobri rezultati tudi na športnem področju

DRUŠTVO PUST MOZIRSKI, DRUŠTVO ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE  

Pust in pustnaki  

Že od nekdaj je konj zvest spremljevalec človeka na našem ob-
močju. Dela na polju, v gozdu, prevažanja lesa si ni bilo mogoče 
zamisliti brez konja. Z gospodarskim razvojem je konja nadome-
stila uporaba kmetijske in gozdne mehanizacije, ljubezen do ko-
nja kot najbolj plemenite živali pa je ostala. Danes ga uporablja-
mo predvsem za lažja kmečka dela, rekreacijo in šport. 

Za dosego sedanjih rejskih ciljev smo že pred 36 leti ustanovi-
li konjerejsko društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj. Naše konje-
rejsko društvo  deluje na območju celotne Zgornje Savinjske do-
line. Imamo kar 108 članov. 

Da bi imeli zdrave konje, organiziramo vsako leto strokovna pre-
davanja. Letos smo imeli predavanje o vzreji žrebet. Predavala 
je priznana strokovnjakinja dr. Petra Kramarič, dr. vet. iz Veteri-
narske fakultete v Ljubljani. Rejce konj tudi redno obveščamo o 
vseh pomembnih veterinarskih in drugih predpisih, ki zadevajo 
rejo konj, njihovo zdravljenje in promet z njimi.

V mesecu septembru smo imeli strokovno ekskurzijo. Obiska-
li smo kmetijo Hosta v Šentjerneju, ki se ukvarja izključno z rejo 
konj lipicanske pasme. V hlevu imajo vedno najmanj 40 do 50 
konj. Ukvarjajo se z rejo čistokrvnega lipicanca, vzrejo žrebet, dre-
suro, spretnostno vožnjo in prodajo teh živali. 

Prepričali smo se o vseh prednostih reje lipicanskih konj. Ti ko-
nji so vzdržljivi in lahko učljivi. Ponašajo se z izredno lepo hojo, 
kasom in kalupom, zato so zelo primerni za koriščenje v turizmu. 
Kar nekaj naših rejcev se je odločilo za povečanje reje lipicanca. 

Vsako leto imamo za jurjevo žegnanje konj v Mozirju. Na dan sv. 
Štefana, zavetnika konj, imamo vsako leto že tradicionalno žegna-
nje v Šentjanžu. Tu tudi prikažemo različne konjske vprege, vozo-
ve, zapravljivčke in drugo konjsko opremo. Na Rečici ob Savinji 

redno sodelujemo pri miklavževanju, prihodu Božička in po potre-
bi tudi na drugih prireditvah.

Tudi v športu dosegamo dobre rezultate. V Lipici na državnem 
prvenstvu v vožnji dvovpreg (dresurna vožnja, maraton s fiksni-
mi ovirami in spretnostna vožnja) je v kategoriji A2 naš član letos 
osvojil prvo mesto. 

Z vsemi temi aktivnostmi uspevamo, da so konji vse bolj prilju-
bljeni in se povečuje predvsem donosna reja konj na našem ob-
močju. Za dobro opravljanje vseh teh nalog pa bi nujno potrebo-
vali skupne prostore s poligonom. Naš cilj je, da bi si uredili tak 
prostor v Šentjanžu ob Savinji. Upamo, da bomo ta problem čim 
prej razrešili.

Ob koncu leta vam želimo, naj vam predpraznični čas mine v naj-
lepšem vzdušju, leto 2019 pa naj bo zaznamovano s srečo in za-
dovoljstvom.

Janko Prislan

Pustovanje v Mozirju je del 127 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 karnevale, ki 
sledijo širom Slovenije. Na pustni četrtek smo se zbrali pri novope-
čenem prejemniku trških pravic, Marku Skoku. V naslednjih dneh je 
potekal obhod trških meja, kjer so nas odprtih rok sprejemali gospo-
darstveniki, 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 do-
mačinov imele prostor domače maske in skupine, ki so na šaljiv 
način predstavile lokalno problematiko in rešitve. Pustnaki smo 
se predstavili še na karnevalih v Šoštanju in Dobovi, v jesenskih 
dneh pri srbskih prijateljih iz Šabca, kjer smo se udeležili njiho-
vega karnevala. 

V začetku junija smo organizirali 10. tradicionalno Golažijado v 
Mozirju. Na sejmišču se je tokrat zbralo 30 ekip, ki so poskrbele 
za kulinarične užitke, zdravo tekmovalnost in dobro voljo. Zagre-
te kuharje ni pregnalo niti občasno slabo vreme. Med samim do-
godkom so se lahko predstavili mladi glasbeniki. 

11. 11. ob 11. uri in 11 minut smo oznanili pričetek novega pu-
stnega časa. Sledil je družaben dogodek martinovanje, na kate-
rem ni manjkalo dobrega vina in lokalnih dobrot. Predstavili smo 
tudi novo pustno kraljico Manjo, ki nas bo v prihajajočem pu-
stnem letu spremljala na vseh naših dogodkih in poteh. 

Upamo, da bomo lahko še vrsto let skrbeli za zabavo ljudi in 
našo dolgoletno tradicijo ter dober glas o Mozirju popeljali v širni 
svet s pomočjo naših evropskih karnevalskih prijateljev.

Marko Presečnik

Ponosni na naših lipicancih

Na martinovanju smo predstavili novo pustno kraljico
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OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Ohranjamo spomin na slovensko osamosvojitev

29. oktobra smo skupaj z Občino Mozirje in Policijskim 
veteranskim društvom Sever za celjsko območje – odborom 

Mozirje pripravili proslavo ob dnevu suverenosti. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOZIRJE

Gasilci z novim vodstvom novim izzivom naproti

Veterani vojne za Slovenijo, povezani v zgornjesavinjskem ob-
močnem združenju, smo v sodelovanju z mozirskim odborom Po-
licijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje in Ob-
čino Solčava 15. septembra organizirali pohod na mejni prehod 
Pavličevo sedlo, s katerim smo obeležili spomin na zavzetje te 
strateške točke v vojni za Slovenijo. Prihodnje leto nameravamo 
na mejnem prehodu postaviti spominsko obeležje, za kar že ima-
mo soglasje države in podporo lokalne skupnosti.

22. septembra smo na gornjegrajskem strelišču organizirali 
strelsko tekmovanje za 6. memorial Edija Mavriča – Savinjčana, 
na katerem je v absolutni konkurenci slavil Mirko Hajnšek iz Ka-
mnika, v konkurenci članov našega združenja pa je zmagal Ivan 
Rihter. V ekipni konkurenci so veterani iz Kamnika osvojili prvo in 
drugo mesto, tretje mesto pa je zasedla naša ekipa v zasedbi Ivan 
Rihter, Andrej Kolenc in Tomaž Trogar. 

20. oktobra smo organizirali ekskurzijo na Kočevsko. Dopoldne 
so si ogledali vadbeni center Gotenica, v popoldanskem delu pa 
Predgrad, kovačijo Bilpa in grad Kostel. Tokrat smo se na pot po-
dali skupaj s šoštanjskimi veterani, kar se je izkazalo kot odlična 
nadgradnja dosedanjega sodelovanja med združenjema. 

25. oktobra je bil v Velenju odprt Spominski center 1991, v ka-
terem je na ogled stalna razstava o procesih in dogodkih, pove-
zanih z osamosvajanjem Slovenije v Šaleški in Zgornji Savinjski 
dolini. Da si je v Velenju mogoče ogledati tudi bogato zbirko do-
kumentov iz naše doline, gre zasluga častnemu predsedniku na-

šega združenja Niku Purnatu, ki je več let sistematično zbiral to 
gradivo in nato sodeloval v delovni skupini za postavitev spomin-
skega centra.

29. oktobra smo v Galeriji Mozirje skupaj z občino in mozirskim 
odborom Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko ob-
močje pripravili proslavo ob dnevu suverenosti. 3. decembra smo 
v nazarski galeriji izvedli okroglo mizo ob 50-letnici Teritorialne 
obrambe, leto 2018 pa smo sklenili s proslavo ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti na Ljubnem ob Savinji. 

Franci Kotnik

Leto 2018 je bilo v gasilskih društvih volilno leto. Mozirski gasil-
ci smo februarja na občnem zboru potrdili novo vodstvo, ki je se-
daj že dobro vpeljano in že kaže prve rezultate smelo zastavljenih 
načrtov. Novi predsednik, Sandi Rahten, ki je vajeti društva pre-
vzel od Romana Čretnika ml., je skupaj z izbranim upravnim odbo-
rom v prvih mesecih postopno prevzel vse naloge. 

Poveljnik je ostal Stane Weiss. Redno skrbimo za izobraže-
vanja, usposobljenost in vzdrževanje opreme. Udeležujemo se 
praktičnih vaj, da ohranjamo pripravljenost za izvajanje našega 
poslanstva na visokem nivoju. Veliko skrb polagamo našemu pod-
mladku. 

Poleti smo uspešno izpeljali tradicionalno tekmovanje za starej-
še gasilce - memorial Viktorja Lukšeta - in veselico z ansamblom 
Stil in Duom Opala. Veseli in hvaležni smo, da je naša veselica 
tako lepo sprejeta in odlično obiskana. 

Septembra smo izvedli tekmovanje na nivoju Gasilske zveze 
Zgornjesavinjske doline, pri mladini pa je tekma štela tudi za re-
gijski pokal. Za izvedbo smo prejeli pohvale s strani vodstva zve-
ze, športni park v Lokah pa je v očeh mnogih najbolj idealen pro-
stor za izvedbo tovrstnih tekmovanj daleč naokoli. Zahvaljujemo 
se Nogometnemu društvu Mozirje, ki nam je odstopilo svoje pro-
store, da smo prireditev lahko izpeljali na tako visokem nivoju in 
imeli na razpolago vso potrebno infrastrukturo. 

Proti koncu leta smo že usmerjeni naprej. Naše terensko vozi-
lo znamke Land Rover je staro že 21 let in zob časa ga dobese-
dno razjeda. Zadali smo si cilj, da ga čimprej zamenjamo. Upravni 
odbor je že imenoval petčlansko komisijo, ki bo v prihodnjih me-
secih opravila analizo trenutnih potreb in glede na razpoložljiva 
sredstva predlagala najboljšo možno rešitev. 

Okoli novega leta bomo spet obiskali vsa gospodinjstva v naši 
občini. Kljub dobi modernih tehnologij in komunikacij želimo z 
vami ohraniti pravi človeški odnos. Potrkali bomo tudi na vaša 
vrata, vam podarili naš koledar in vam voščili vse najboljše v letu 
2019. Verjamemo, da si vsi - tako vi kot mi - želimo, da bi se sre-
čevali le ob takšnih prijetnih priložnostih. Če pa boste slučajno 
kadarkoli v stiski, ne odlašajte. Pokličite 112. Naj bo dan ali noč, 
na pomoč!

Roman Čretnik mlajši
PGD Mozirje je letos dobilo dva nova gasilska častnika - 
Sandi Rahten in Jaka Steblovnik (na sredini, s plaketama)
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RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

Organiziramo tudi osem krvodajalskih 
akcij letno

ŽUPNIJSKA KARITAS MOZIRJE–ŠMIHEL

Biti človek za druge 

Združenje deluje na območju vseh sed-
mih občin in skupaj z desetimi krajevnimi 
organizacijami Rdečega križa se trudimo 
pomagati ljudem, ki se znajdejo v stiski. 
Pomagamo jim v materialni pomoči; letos 
smo razdelili 354 prehrambnih paketov, 
1.062 kg pralnega praška in nekaj manj 
kot 15 ton ostale hrane (mleko, moko, te-
stenine, olje, riž, konzerve …) v skupni vre-
dnosti okoli 26.000 evrov. Pri plačilu po-
ložnic smo pomagali v višini okoli 3.000 
evrov. 

Na brezplačno letovanje na Debeli rtič 
smo poslali 28 otrok in 4 starostnike, 140 
otrokom smo pomagali pri nakupu šol-
skih potrebščin in na sedmih stojnicah z 
dobrodelno akcijo Drobtinica zbrali nekaj 
več kot 8.000 evrov za plačila raznih šol-
skih obveznosti osnovnošolskih otrok iz 
šol Zgornje Savinjske doline. Skupna vre-
dnost razdeljene pomoči krajanom Zgor-
nje Savinjske doline, ki so potrebovali po-
moč, je čez 50.000 evrov. 

Ker je ena od naših dejavnosti tudi prva 
pomoč, smo v letu 2018 poleg ostalih te-
čajev iz prve pomoči organizirali pet pred-
stavitev temeljnih postopkov oživljanja, 

s sloganom Vsakdo lahko reši življenje. 
Opažamo, da se vedno več ljudi zaveda 
pomena hitrega nudenja oživljanja, tako 
da bomo s temi prikazi nadaljevali tudi v 
prihodnje.

Skupaj z Zavodom za transfuzijsko medi-
cino in transfuzijskim oddelkom Bolnišni-
ce Celje organiziramo osem krvodajalskih 
akcij, katerih se skupno udeleži okoli 700 
ljudi. Za prihodnje leto imamo tudi v planu  
osem krvodajalskih akcij in sicer:

31. 1. 2019 Nazarje (kulturni dom),
21. 2. 2019 Gornji Grad (OŠ),

25. 4. 2019 Luče (OŠ),
27. 6.  2019 Gornji Grad (OŠ),
6. 8. 2019 Nazarje (OŠ),
8. 8. 2019 Ljubno (OŠ),
30. 10. 2019 Luče (OŠ),
17. 12. 2019 Rečica ob Savinji (OŠ).
Ob koncu leta bi se želeli zahvaliti vsem 

našim prostovoljcem, ki nam vse leto po-
magajo, krvodajalcem, ki se zelo uspešno 
udeležujejo naših krvodajalskih akcij, in 
vsem ostalim, s katerimi skozi vse leto so-
delujemo.

Ilka Kramer Marolt

Skozi vse leto sledimo usmiljenemu Sa-
marijanu, ki nam kaže stil življenja, katere-
ga središče nismo mi, temveč drugi s svo-
jimi težavami, ki jih srečujemo na naši poti 
ter nas nagovarjajo, da jim priskočimo na 
pomoč in smo z njimi.

Pravkar je minil teden Karitas, ki je pote-
kal pod geslom Mladost iz korenin modro-
sti. Verjetno se sprašujete, zakaj takšno 

geslo? Mladi so danes dostikrat spregle-
dani in ubogi, ker ta svet gradi na kulturi iz-
ločevanja in zavračanja, trgovanja z logiko 
- imeti vedno več in metati stran - zavreči.  

Mladi so dostikrat v sebi nesrečni, pra-
zni, vendar odprti za duhovne izkušnje. 
Prisluhnimo jim, pustimo jim, da povedo 
svoje doživetje, svoje strahove in boleči-
ne. Mladi želijo začutiti, da jih jemljemo re-

sno, da imajo svoje mesto in priložnost. Za 
mlade si je treba vzeti čas. S tem poka-
žemo, da jih cenimo in jih sprejemamo ta-
kšne kot so.

Poslanstvo Karitas je, da naredimo še 
več, da ponudimo mladim nove možnosti 
za izzive, da bodo lahko dejavno sodelo-
vali pri izgradnji družbe, ki bo bolj pravič-
na, solidarna, ki bo bolj spoštovala dosto-
janstvo ljudi. Mladost iz korenin modrosti 
je vsem nam izziv, da spodbujamo kulturo 
srečevanja in kulturo dialoga. Biti človek 
za druge, biti odprt do bližnjega človeka. 
To mi pomaga, da svoje življenje zaživim s 
pogumom in veseljem. 

To velja za vse nas. Tudi za mlade, kate-
rih srce je vedno odprto za velike sanje, a 
dovzetno za dobro drugih. Iskreno se za-
hvaljujemo vsem donatorjem za pomoč, 
škofijski Karitas ter mnogim drugim orga-
nizacijam in posameznikom, ki podpirate 
naše poslanstvo skozi vse leto.

Alenka Brezovnik

Prikaz oživljanja pred trgovino Tuš v Mozirju

Udeleženci letošnjih karitas počitniških delavnic
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOZIRJE

Radi bi se pomladili

ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

Obiskujejo bolne in pozabljene
V društvu ZMDI Mozirje je 800 članov. V času božično-novole-

tnih praznikov s skromnimi darili obdarijo in obiščejo bolne ter 
pozabljene. S svojo prisotnostjo in iskrenimi mislimi zvabijo sme-
hljaje in z njimi vstopajo v srca osamljenih ljudi. 

Od novembra do marca imajo organizirane, dvakrat mesečno, 
kopalne izlete za ohranjanje zdravja; v preteklem letu se jih je ude-
ležilo preko 300 članov. Z izletom v Avstrijo, štajersko vulkansko 
deželo, kjer so si ogledali tudi čokoladnico in grad Riegersburg, 
so bili tako zadovoljni, da želijo izlet ponoviti. Prav tako je bil uspe-
šen izlet v Izolo, s kopanjem in ogledom slovenske obale z ladje. 
Udeležili so se tudi srečanja invalidov na Boču in na Kopah. Na 
martinovanju, ki je med člani zelo priljubljeno, je bila visoka ude-
ležba, prav tako na letovanju v hotelu Delfin. 

Udeležujejo se športnih in šahovskih tekmovanj ZDIS in vseh 
društev v regiji, kamor jih povabijo. Mešani pevski zbor DU in DI 
sodeluje na pevskih revijah in proslavah. Obiskali so dom ostare-
lih na Polzeli in stanovalcem zapeli za razvedrilo ter krajšanje dol-
gih, osamljenih dni. Tako so jim s pesmijo polepšali trenutke ži-
vljenja.

V pisarni ZMDI Mozirje in na ZDIS-u nudijo pravno pomoč svo-
jim članom. Društvo deluje odlično, za to pa gre zahvala predse-

dniku Antonu Gračnerju in Zofki Podrižnik, ki sta vodilna člena, 
poleg poverjenikov in ostalih sodelavcev, pri tako uspešnem so-
delovanju in vodenju društva. Vsem, ki v društvu pomagate finanč-
no ali materialno, se iskreno zahvaljujejo, obenem pa želijo vsem 
lepe praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno leto 2019.

Albina Rajter

Ne, to ni šala, to je čisto zares naša želja. Že kar nekaj let vabi-
mo v naše vrste mlade upokojence, pa pri tem nismo uspešni. Ne 
vem, zakaj se ti ljudje sramujejo svojega stanu, ko pa bi v resni-
ci morali biti veseli, da so dočakali ta dan. To je obdobje, v kate-
rem bodo lahko uresničili vse tisto, kar jim doslej ni uspelo. Se-
veda pa bodo morali dobro poskrbeti zase, da ne bodo nekega 
dne ugotovili, da so naenkrat ostali sami in osamljeni. Naloga na-
šega društva je, da organiziramo različne oblike druženja. Odpr-
ti smo tudi za nove pobude, če nam bi le povedali, česa si želijo 
in kaj bi jih veselilo.

Leto 2018 je bilo za naše društvo uspešno, saj smo uresničili 
vse, kar smo si zastavili, in še več. V projektu Starejši za starejše 
smo presegli planirane obiske in pomoči, smo pa v letošnjem letu 
obiskali vse naše člane, ki so dopolnili 90 let. To so bila zelo lepa 
srečanja, vsi so nas bili zelo veseli. Tu velja še posebno pohvaliti 
naše prostovoljce, ki opravljajo to humanitarno delo.

Skozi vse leto so bile aktivne vse ročnodelske sekcije, svoje iz-
delke pa so postavile na ogled na razstavi v okviru tedna upoko-
jencev. Na športnem področju je bila zelo aktivna sekcija za pika-
do. Njihove pokale in medalje ste si prav tako lahko ogledali na 
razstavi. Aktivna je tudi sekcija šahistov, ki trenirajo vsak teden, 
strelci pa so v letošnjem letu malo bolj aktivni.

Organizirali smo izlet na Koroško, ogled predstave v poletnem 
gledališču Lepo je biti muzikant in piknik v kampu Menina. Naj-
večji zalogaj je bil »teden društva«, katerega smo začeli s koncer-
tom našega pevskega zbora z gosti in podelitev priznanj. Nasle-
dnji dan smo odprli razstavo ročnih del, na kateri so sodelovale 
vse naše sekcije in posamezni člani našega društva, ki ustvarjajo 
sami doma. Gostje so bili iz DU Gornji Grad. 

V torek je bil večer s pisateljico Mileno Miklavčič, ki ga je or-
ganiziral projekt Starejši za starejše. V sredo dopoldan je bil po-
hod na Dobrovlje, pri katerem nam je ponagajalo zdravje in vre-

me. V sredo zvečer smo poslušali Vesno Juvan, ki nam je pred-
stavila svojo knjigo. V četrtek so nas obiskali čebelarji in nas po-
učili o čebelicah in njihovih produktih ter API-terapiji, poskusili pa 
smo njihove dobrote. Teden smo zaključili v soboto. Pikado sek-
cija je organizirala turnir, katerega se je udeležilo 96 tekmovalcev.

Skozi vse leto je pridno vadil naš pevski zbor. Poleg koncerta je 
sodeloval na pokrajinski reviji v Celju in na našem pikniku. V za-
četku decembra so obiskali dom starejših na Polzeli in stanoval-
cem pripravili nekaj pevskih užitkov.

Vse leto so bili aktivni tudi naši poverjeniki, ki so vas obveščali o 
vsem, kar smo pripravili, in ob koncu leta skupaj s prostovoljci ra-
znosili darila za starejše člane. Zadnji dogodek leta je novoletno 
srečanje, kjer se bomo družili in malo poveselili.

V imenu društva želim vsem občanom lepe praznike, srečno, 
zdravo in zadovoljno leto 2019.

Marija Franko 

V društvu že skoraj 15 let deluje tudi šahovska sekcija

Na izletu  smo se podali v Izolo
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KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE – GAL

Znanje poglabljamo tudi z ogledi razstav

KULTURNO DRUŠTVO SLAP

Slap nadaljuje s svojo ustvarjalno tradicijo

V  letu 2018  je v društvu delovalo 28 amaterskih likovnih ustvar-
jalcev iz Zgornje Savinjske doline in širše okolice. Društvo je v 
tem letu izvedlo več likovnih delavnic  pod mentorstvom akadem-
skega kiparja magistra likovne umetnosti Zorana Pozniča in Mili-
ce Zupan. Pri našem delu si mnogokrat med sabo izmenjujemo 
izkušnje o različnih likovnih tehnikah, kar nas dodatno bogati v na-
šem izražanju.

Sodelovali smo na likovnih kolonijah Ex tempore Ptuj in Ex 
tempore Piran. Svoje znanje članice in člani poglabljamo tudi 
z ogledom likovnih razstav, pod strokovnim vodstvom mag. Zo-
rana Pozniča. Obiskali smo mednarodno interdisciplinarno raz-
stavo Osebno/Personal v galeriji Kibla Maribor. Decembra smo 
bili v Narodni galeriji, kjer smo obiskali razstavo naše velike sli-
karke Ivane Kobilica. V Moderni galeriji smo si ogledali fotograf-

sko razstavo Stojana Kerblerja Retrospektiva. 
Članice in člani razstave postavljamo skupinsko kot KDLU GAL, 

se predstavljamo na samostojnih razstavah ali pa sodelujemo v 
okviru širših postavitev. Tako smo sodelovali na razstavah na Re-
čici ob Savinji (osnovna šola), v Gornjem Gradu (galerija Štekl), 
v Velenju (na gradu), v Trbovljah (galerija Delavski dom), v Kočev-
ju, v Mozirju (galerija), kjer smo sodelovali na sadjarski razstavi. 
Stalne razstave članic in članov so v Domu starejših Gornji Grad 
in po novem tudi v eni od čakalnic v zdravstvenem domu Nazarje.

Člani KD GAL smo aktivni tudi v Zvezi likovnih društev Slove-
nije – ZLDS, ki povezuje 23 likovnih društev iz cele Slovenije. V 
letu 2018 smo sodelovali na vseh tematskih razstavah v projek-
tu za Zlato paleto, ki jih organizira ZLDS. 10 članic in članov je 
na ogled postavilo 37 del v različnih tehnikah in temah. 12 del je 
bilo nagrajenih s priznanji, dve deli sta prejeli certifikat kakovo-
sti, ena članica pa je prejela najvišje priznanje - zlato paleto, in si-
cer Blanka Božič za kiparstvo. Društvo GAL se je letos uvrstilo 
na osmo mesto.

V društvenih prostorih na Rečici smo v mesecu kulture postavi-
li na ogled dosežke GAL-a 2017, ob praznovanju občinskega pra-
znika pa Poklon želodcu. Za Lenartova prepletanja smo postavili 
razstavo Kulturna dediščina kašč in kulinarika, k razstavljanju pa 
smo povabili likovne ustvarjalce, ki sodelujejo v ZLDS. Novi dru-
štveni prostori omogočajo postavitev stalne prodajne razstave sli-
karskih in kiparskih del članov in članic KD GAL.

Vsem vam, spoštovane občanke in občani, prisrčno povabilo na 
naše razstave, prijetno praznovanje božično-novoletnih praznikov 
in vse dobro v letu 2019! 

Branka Ermenc 

Lani smo člani KD Slap slovesno obeležili dvajsetletnico naše-
ga plodnega delovanja in to tradicijo tudi nadaljujemo. Poleg iz-
vedbe lastnih literarnih dogodkov z veseljem sodelujemo na pri-
reditvah, ki jih pripravijo drugi organizatorji.

V letu 2018 so naši člani sodelovali na občinskih prireditvah v 
Zgornji Savinjski dolini z recitiranjem avtorskih pesmi. V sklopu 
Dneva knjige smo predstavili delo društva na VTV televiziji. Ime-
li smo literarni večer v vlcerski bajti v Lučah in si ogledali tamkaj-
šnje etno hiške. Članica Vera Kumprej je prejela priznanje Ob-
čine Ljubno. S Kulturnim društvom Lipa Šmartno ob Dreti smo 
s svojimi literarnimi deli sodelovali na tamkajšnji prireditvi Vese-
lo popoldne. 

Ker je letos Cankarjevo leto, smo imeli v njegov spomin na Re-
čici ob Savinji literarni večer na temo Skodelica kave. V Nazarjah 
smo izvedli literarni večer in razširjeno sejo ter priprave na izdajo 
nove zbirke Slap 19. 

Štiri članice našega društva - Ana Remic, Nevenka Brešar, Ma-
rija Rihter in Albina Rajter - so sodelovale na regijskem srečanju 
odraslih literarnih ustvarjalcev za koroško in celjsko regijo, ki je 
bilo v Slovenskih Konjicah. Tam se je na državno srečanje s svo-
jo poezijo uvrstila Albina Rajter. Državno srečanje je potekalo 24. 
11. 2018 na Vrhniki v Cankarjevem domu. Vseh 27 najboljših lite-
ratov iz celotne Slovenije je prejelo zlata priznanja. 

Člani Slapa smo tudi letos s pomočjo donatorjev izdali knjigo, 

ki vsebuje pesmi in prozo naših domačih, lahko rečemo, ljudskih 
pesnikov in piscev, ki prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske 
doline in širše po Sloveniji. Njeno predstavitev, na katero smo po-
vabili tudi glasbene goste, smo imeli nedavno v Fašunovi hiši na 
Ljubnem.

Naše članstvo šteje okoli 25 ustvarjalcev, a si želimo to število 
še povečati, zato vabljeni vsi, ki vam je blizu lepota slovenske be-
sede. Pridite, saj je druženje središče veselja. Vse to za tiho sre-
čo, za neomejeno sprostitev in za notranji mir.

Albina Rajter

Zaključek zlate palete

Na srečanju v Lučah
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GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Ni časa za počivanje

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV

V podporo so nam tudi interna srečanja
Zdaj je pravi trenutek za vpogled na delo, ki smo ga opravili v 

letu 2018, saj tudi to leto odhaja s hitrimi koraki. Vsebine, ki zaje-
majo računovodske in finančne teme, večino ljudi odvrne od na-
daljnjega branja, vendar boste ob zaključku tega članka prijetno 
presenečeni. 

Obstaja le malo razsežnosti, v katerih svetopisemske besede, 
da nas bo osvobodila resnica, bolj držijo in so bolj oprijemljive 
kot v finančnih in gospodarskih zadevah. In če smo se iz zgodovi-
ne česa naučili, je to dejstvo, da ni plodnejših tal za razvoj kolekti-
vizma, kot je nevednost. Iz tega sledi, da bi lahko veliko vztrajneje 
poudarjali permanentno izobraževanje in izobraževanje nasploh, 
predvsem analitično. 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev smo skupina lju-
di, ki je strokovno  podkovana na različnih finančnih področjih in 
predstavljamo pisano družbo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ra-
čunovodstvom, davki, revizijami poslovanja itd. Veliko truda vlaga-
mo, da takšna pisana družba obstaja in ostaja aktivna.  

Interna srečanja dajejo vsem, ki se z računovodsko stroko ukvar-
jajo profesionalno, na delovnih mestih ali kot samostojni podje-
tniki, ogromno podporo, ravno v strokovno analitičnem mišljenju, 
sprotnem izobraževanju ter medsebojni odzivnosti. V decembru 
beležimo kar 10 srečanj z različnimi aktualnimi temami s podro-
čja financ in zakonodaje. Za izobraževanje in mesečne video se-
minarje skrbi Boštjan Berložnik. 

Tesno sodelovanje s sekcijo računovodskih servisov pri SŠGZ 
Velenje prinaša pomembno širitev spektra strokovnih izkušenj. 
Resnost in odgovornost, ki je prisotna pri takšnem delu, je nujna 
in zahteva celostnega človeka. A vsi smo le ljudje in ne smemo 
pozabiti, da smeh zdravi, da je igrivost duha kreacija novih ustvar-
jalnosti in novih poti v življenju. 

Presenetljivo in pohvalno je, da v organizirani resnosti in stal-
nem analitičnem mišljenju iščemo načine, kako spodbujati meh-
kobo vsakdanjega življenja, zato dajemo možnost sodelovanja 
vsem, ki so pripravljeni širiti svoje znanje v dobro vseh. Telovad-
ba, gibanje, druženje – vse to je bilo organizirano vsak mesec 
pod vodstvom Zdenke Pavlin, na meditacijske veščine nas je va-
bil Milan Zemljič, na predavanjih o zdravem načinu prehranjeva-
nja in splošnem znanju o delovanju telesa nas je seznanjala Silva 
Prislan, gostili smo tudi tuje predavatelje, dodatno pa popestrili 
življenje z družabnimi aktivnostmi. 

Vsakoletni zbor članov se je odvil na Ljubnem ob Savinji z do-
bro mero kulturnega pridiha, srečanja društev z območja seve-
rovzhodne Štajerske pa so še posebej odmevna med člani. Dru-
štvo, v katerem je sedaj že preko 170 članov, vodi Zdenka Pre-
sečnik Firšt. Hvala vsem, ki ste naše oči in ušesa, naši kritiki in za-
dovoljni udeleženci.

Silva Prislan

Leto 2018 je za nas eno izmed najbolj pestrih let. V januarju 
smo izvedli naš tradicionalni letni koncert, na katerem smo bili 
navdušeni nad udeležbo in podporo s strani naših poslušalcev. Z 
glasbenim programom smo potovali po celotnem Balkanu. Kon-
cert smo ponovili v Velenju, kjer smo bili del abonmajskih koncer-
tov pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. 

Sledilo je preganjanje zime na pustnem karnevalu februarja. V 
aprilu smo zaigrali na velikonočni procesiji na Rečici ob Savinji 
ter obogatili program ob dnevu boja proti okupatorju v Mozirju in 
Šmartnem ob Paki. Seveda prvomajski prazniki ne bi bili isti, če 
se ne bi pričeli z našo budnico. 

Časa za počivanje ni bilo, saj nas je letos v maju čakalo težko 
tekmovanje slovenskih godb na Jesenicah v 1. težavnostni sto-
pnji. Naš trud je bil poplačan, ko smo prejeli dve zlati plaketi s po-
sebnim priznanjem, kar zopet dokazuje, da spadamo v sam vrh 
slovenskega godbeništva.  

V juniju smo zaigrali na dveh obletnicah, in sicer v Mozirju ob 
700-letnici trga ter v Radmirju ob 120-letnici gasilskega društva. 
Čakala pa nas je še ena posebna obletnica, in sicer 45 let naše-
ga glavnega sponzorja KLS. Kot vsako leto smo popestrili Flosar-
ski bal in Lučki dan. Poletni meseci so bili produktivni za naše 
mlade godbenike in godbenice, saj so se udeležili tabora v Šo-
štanju.

V septembru smo začeli nov ciklus vaj za novo sezono. Veseli 
nas, da smo pridobili kar nekaj novih članov in z veseljem opazu-
jemo, kako se naša godba širi in kako dobro vpliva na naš pod-
mladek. V tem mesecu smo se udeležili proslave v spomin na Vra-
nov let v Gornjem Gradu, bili smo dobrodelni in prisostvovali Ka-
ritasovi tomboli v Solčavi. V mesecu oktobru je Ljubno ob Savinji 
zaznamovala otvoritev prenovljene skakalnice.

Sedimo za svojimi pulti in vadimo naš program za naslednji le-
tni koncert, ki bo 19. 1. 2019 v Športni dvorani Mozirje. Čaka nas 
prijeten večer slovenske glasbe, naše čudovite gostje pa bodo 
pevke družine Štiglic, sestre Lamprečnik in sestre Čerček. Vlju-
dno vabljeni!

Katja Naraločnik

Godbeniki med tradicionalnim januarskim koncertom

Zelo radi se družimo tudi neformalno
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ČEBELARSKA DRUŽINA JANEZA GOLIČNIKA MOZIRJE

Čebele ne pridelujejo samo medu

Slovenski zajtrk v osnovni šoli

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV ŠIPEK

Ohraniti neizmerno bogastvo zdravilskega znanja

Ko pogledaš čebelarja, pomisliš na čebele in med. Čebelar s 
pomočjo naše čebele kranjske sivke ne prideluje samo medu, 
temveč pridela tudi ostale čebelje pridelke in izdeluje izdelke iz 
medu ter opravlja storitve, ki sodijo v sklop čebelarjenja. 

Čebelji pridelki so: med, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, če-
belji strup, matični mleček in apilarnil. Izdelki iz medu so: meša-
nice medu s cvetnim prahom, propolisom, matičnim mlečkom in 
voskom ter medene pijače, kot so: medeni likerji, medice, sladka 
medica, peneča medica, medeno žganje in medeno pivo. 

Razne kreme z medom, voskom, matičnim mlečkom, apilarnilom 
ali čebeljim strupom so izdelane za potrebe vzdrževanja kože in 
lajšanja kožnih obolenj. Za lajšanje in zdravljenje težjih bolezen-
skih sprememb se zelo učinkovito uporablja propolis kot naravni 
antibiotik, čebelji strup pa za odpravljanje težav z revmo, multiplo 
sklerozo in parkinsovo boleznijo. 

Med v kulinariki: med se uporablja v vseh jedeh - od juh, solat, 
mesa, sladic, najbolj so poznani medenjaki in lecnatovo pecivo. 
Storitve: api turizem in apiterapija.

Čebelarji vsako leto sodelujemo pri organizaciji slovenskega 
zajtrka. Prvotno je bil organiziran kar nekaj let samo kot mede-
ni zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah, zadnja leta pa so pristopili še 

kmetje z mlekom in maslom, peki s kruhom in sadjarji z jabolki. 
Sedaj skupaj organiziramo slovenski zajtrk s pridelki iz domače-
ga okolja iz savinjsko-šaleškega območja.

Ivan Čopar

Za zeliščarje je bilo leto 2018 ponovno zelo delovno in vsestran-
sko pestro. Delovnemu planu smo dodali dogodke, ki jih v začet-
ku leta še nismo načrtovali. Najpomembnejša delovna usmeritev 
ostaja ohranjanje dediščine naših prednikov in oživljanje skoraj 
pozabljenega neizmernega bogastva zdravilskega znanja iz pre-
teklosti, zato je izobraževanje in spoznavanje zdravilnih rastlin, nji-
hovih učinkovin in načina uporabe prioriteta. 

V ta namen smo obiskali vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin v 
Žalcu. Tam smo se udeležili tudi predavanja strokovnjaka o uredi-
tvi zeliščnega vrta. V Mozirje nam je o pripravi čajnih mešanic pri-
šla predavat ga. Burjanova. Julija smo se podali na strokovno ek-
skurzijo v Posavje in Obsotelje. Na Veliko planino smo se skupaj 
odpravili spoznavat in nabirat zelišča.

Letos je bil za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline v 
organizaciji Zavoda Savinja prvič organiziran festival zelišč. So-
delovalo je devet izvajalcev programa, zaključek festivala je bil v 

Mozirju na tržnici zeliščnih izdelkov s kulturnim programom. Do-
godek je sovpadal s praznovanjem 700-letnice trških pravic Mo-
zirja. 

Naše društvo je pripravilo delavnico in izdalo brošuro z naslo-
vom S košarico po zdravilna zelišča, v kateri predstavljamo vse 
naše izdelke. Na trgu v Mozirju smo na stojnici pripravili razstavo 
zdravilnih zelišč iz našega območja, v zeliščnem vrtu v Mozirskem 
gaju pa smo nudili voden ogled organiziranim skupinam. Ob tej 
priložnosti smo pripravili in ponudili prav namensko pripravljen 
Salomonov življenjski eliksir. O tem obstajajo pisni viri in obsežna 
zanimiva resnična zgodba.

Društvo tradicionalno dobro sodeluje z drugimi društvi v kraju. 
Skupaj s turističnim društvom se že vrsto let udeležujemo sejma 
Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
sodelujemo na prireditvah društva Pust Mozirski. Letos smo z raz-
stavo zdravilnih zelišč sodelovali na sadjarski razstavi. 

Vsestransko sodelujemo z društvom EHD Mozirski gaj. Že dru-
go leto smo skrbeli za zeliščni vrt. Sodelovali smo pri izvedbi de-
lavnic s tematiko Vaje/terapije proti stresu in depresiji v okviru 
projekta Mreža zdravo z naravo, v mesecu decembru pa smo s 
ponudbo naših izdelkov udeleženi pri izvedbi Božične bajke.

Povabili so nas na Lenartov sejem na Rečico ob Savinji, na dan 
Menine na Menino, na grajsko prireditev v Nazarje, v kamp Meni-
na itd. Z Univerzo v Mariboru in Fakulteto za biosistemske vede 
smo sklenili partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju pro-
jekta Digitalna posodobitev Društva zeliščarjev Šipek. Končni 
produkt tega sodelovanja je vzpostavitev spletne strani društva s 
finančno podporo društvu.

V društvu z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo prepoznani v 
kraju in širše. Vse to smo dosegli z veliko prostovoljnega dela, 
prostovoljnimi prispevki in pomočjo naših življenjskih sopotnikov.  

Terezija PlaznikS košarami na mozirskem sejmišču
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KULTURNO-UMETNIŠKI KLUB POTOVKE

Trg spremenili v gledališče

SKAVTI MOZIRJE STEG 1

Mladost, ki deluje!

Ideja o Trških zgodbah se je porodila ob edinstveni priložnosti 
praznovanja 700-letnice našega domačega trga. Iskali smo nov 
način, kako prebivalcem in obiskovalcem občine Mozirje predsta-
viti pestro zgodovino kraja. Večmesečne priprave so bile podreje-
ne raziskovanju, pisanju scenarija, vajam, številnim usklajevanjem 
in promociji. Pri tem so nas podprli gospod župan, številna dru-
štva in posamezniki, za kar smo vsem zelo hvaležni.  

Uspelo nam je, da smo 23. junija 2018 kar štirikrat ponovili ulič-
no-gledališko predstavo, ki si jo je ogledalo veliko obiskovalcev. 
Trške zgodbe so se odvijale od cerkve sv. Jurija do trške lipe. Na 
poti so se obiskovalci ustavili pri srednjeveškem kurirju, sodelo-
vali v kratki gasilski vaji, spoznali cenjenega zdravilca, se poučili o 
znanem mozirskem suknu in začutili narodno zavednost tržanov.

V klubu Potovke, ki formalno obstaja od leta 2010, vsako leto 
pripravimo tudi več manjših projektov. To so doživljajske predsta-
ve za otroke, pripovedovalski dogodki in animacije. Tik pred no-
vim letom v Muzeju Vrbovec sodelujemo v Volčjih nočeh. To je 
predstava, ki lahko zbuja strah pa tudi radovednost in upanje. Ko 
na zemljo lega tema, so naši predniki videli Divjo jago razsajati po 

svetu, zato so skrbno varovali svoja ognjišča in domove, da bi v 
njih vedno ostala toplina. 

Katarina Fužir

Čeprav smo skavti v Mozirju prisotni že 
16 let in nas je 77, nas morda kdo še ve-
dno ne pozna. Naj na kratko povzamem 
naše leto in poslanstvo. Smo ena izmed 
več kot sedemdesetih lokalnih enot, ki 
spadajo pod vzgojno organizacijo Združe-
nja slovenskih katoliških skavtinj in skav-
tov (ZSKSS). 

Začetek našega leta s sredino septem-
bra označi skavtska maša v cerkvi sv. Ju-
rija, po kateri običajno potekajo tudi prva 
poskusna srečanja. Tam se razdelimo v 
tri starostne skupine; volčiči in volkuljice, 
8-10 let, izvidniki in vodnice, 11-14 let, po-
potniki in popotnice, 15-21 let, najstarejša 
skupina pa smo t.i. skupnost voditeljev, ki 
je odgovorna za vse zgoraj naštete. V Mo-
zirju delujejo tudi odrasli skavti, ki nam ve-
likokrat priskočijo na pomoč in smo jim za 
to zelo hvaležni. 

Naša najbolj prepoznavna dejavnost je 
raznašanje Luči miru iz Betlehema pred 
prazniki v decembru. Raznosimo jo po žu-
pnijah v dolini, tabornikom, po javnih usta-
novah, nahajamo se na Božičnem bazarju 
in v Mozirskem gaju … Plamen nosimo tudi 
od hiše do hiše in skoraj čudno bi bilo, če 
ne bi kdaj prišli tudi do vas. Luč miru sicer 
res prihaja iz hlevčka v Betlehemu, od ko-
der jo z letali razvozijo po vseh kontinen-
tih. V Evropi je letos prispela v Linz, kamor 
smo jo šli iskat in jo pozneje pripeljali do 
naše občine.

Poznate nas tudi po papirnih akcijah, ki 
jih izvedemo dvakrat na leto. V grobem je 
potrebno 20 dreves, starih 20 do 25 let, 
za proizvodnjo ene tone papirja. Mi vsako 
leto poberemo več kot šest ton odpadne-
ga papirja. Letno se odpravimo tudi na mi-
klavževanje v dom za starejše v Gornjem 
Gradu, kjer preživimo nedeljsko popoldne 
v njihovi družbi. 

Največji skavtski dogodek naše enote pa 
je Odbitek; državno skavtsko tekmovanje v 
odbojki, ki poteka v maju na odbojkarskem 
igrišču za župniščem. Na dan projekta ob-
čino Mozirje obišče več kot 120 skavtov iz 
cele Slovenije. Poleg vseh teh dejavnosti, s 
katerimi smo družbeno aktivni v občini, se 

voditelji večinoma ukvarjamo s svojimi sta-
rostnimi skupinami. Naš cilj je vsakega čla-
na vzgojiti v pristnega, samostojnega, od-
govornega in zdravega človeka, državljana, 
kristjana, tudi če se nekdo udeleži samo 
enega srečanja. Kot pravimo; skavtstvo je 
za vse, niso pa vsi za skavte.

Če na kratko povzamem: skavti raznaša-
mo mir, smo delavni in varčni, skrbimo za 
starejše in jih spoštujemo, se zavedamo, 
da smo zgled mlajšim in se temu primer-
no obnašamo, sploh pa skrbimo za to, da 
otroci in mladi raje preživijo kakšen dan ali 
dva v naravi in se učijo z delom. Zagota-
vljamo mladost, ki deluje!

Julija Vačovnik

Mozirske Trške zgodbe so bile velik projekt

Skavte vsako leto obišče Miklavž
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ETNOGRAFSKO DRUŠTVO MLAJEVCI

Naše delo je tudi decembrska krasitev trga

ODBOJKARSKI KLUB MOZIRJE

Preboj v 1. B odbojkarsko ligo
Odbojkarski klub Mozirje je v letu 2018 

dosegel nov mejnik - uvrstitev v novo 1. B 
odbojkarsko ligo. Gre za velik tekmovalni 
uspeh, zlasti ker je od vključitve v 3. držav-
no odbojkarsko ligo do uvrstitve v 1. držav-
no odbojkarsko ligo minilo samo osem let. 

Jesenski del tekmovalne sezone 
2018/19 v 1. B ligi dekleta zaključujejo na 
dobrem 5. mestu med 10 nastopajočimi 
ekipami. Velik uspeh je članska ekipa le-
tos dosegla tudi z uvrstitvijo v osmino fina-
la pokala Slovenije.

Kot vsa leta doslej je OK Mozirje tudi le-
tos nastopal v vseh mlajših starostnih ka-
tegorijah. Zavidljiv uspeh so dosegle mla-
dinke, ki se jim je uspelo uvrstiti v četrtfi-
nale državnega prvenstva. Dekleta v kate-
goriji kadetinj so tekmovala v B odbojkar-
ski ligi, v B ligi bodo nastopale tudi po je-
senskih kvalifikacijah tekoče tekmovalne  
sezone. 

V kategoriji starejših deklic so dekleta 
drugi del sezone 2017/18 igrala v B ligi, 
v letošnjih kvalifikacijah pa se jim je uspe-
lo uvrstiti v elitno A ligo, kar jim zagota-
vlja uvrstitev med 24 najboljših ekip v dr-
žavi. Deklicam v mali odbojki se je v sezo-

ni 2017/18 za las izmuznila uvrstitev med 
16 najboljših v državi, po ponovnem začet-
ku so uspele priti do 24. mesta. Na dobri 
poti za uvrstitev med 16 najboljših so igral-
ke male odbojke tudi v novi tekmovalni se-
zoni. 

Obseg igranja najmlajših, v kategoriji 
mini odbojke, se je v sezoni 2017/2018 
spremenil in bistveno skrčil, poti na turnir-
je pa so bile po večini zelo dolge. Podo-

ben sistem tekmovanja za najmlajše je v 
okviru OZS tudi v sezoni 2018/2019, zato 
smo skupaj z nekaterimi klubi ustanovili 
ligo Savinjska MINI, ki bo omogočala po-
doben obseg tekmovanja med ekipami iz 
Savinjske doline.   

OK Mozirje je po tretjem in drugem mestu 
že tretje leto zapored nominiran za športno 
ekipo leta Zgornje Savinjske doline.  

Vida Skok

Člani društva ohranjamo tradicijo posta-
vljanja mlajev na slovenskem, našo dejav-
nost pa smo obogatili še z novoletno okra-
sitvijo našega trga. Že v začetku meseca 
aprila smo šli v akcijo iskanja pravih smre-
kovih lepotic za mlaje. Večino jih kupimo, 
tu in tam pa nam uspe dobiti kako v dar, 
največkrat od naših članov. Mlaje smo 
pred prvim majem postavili ob obeh vpa-
dnicah v Mozirje, sredi trga in pred Mozir-
skim gajem. 

V sklopu prireditev ob občinskem prazni-
ku smo tudi letos organizirali plezanje na 
mlaj, ki ima svojo tradicijo. S plezanjem na 
mlaj so se namreč nekoč fantje na vasi po-
stavljali pred dekleti. Serijski zmagovalec 
Peter Trogar je zmagal tudi letos. Plezanje 
je privabilo veliko gledalcev na »naše« sej-
mišče. Občina nam je namreč pred leti za-
upala v upravljanje prostor, kjer so se ne-
koč odvijali živinski sejmi v Mozirju. Tu ima-
mo tudi mlajevsko kočo, kjer se člani dru-
žimo, imamo sestanke, pa tudi skladišče 
za našo opremo.

Priprave za novoletno krasitev so se za-
čele že v mesecu novembru, ko smo vse 

okraske zbrali v rastlinjaku našega člana 
Jožeta Skornška. Pregledale so se vse 
lučke, ker se jih predvsem med transpor-
tom veliko zdrobi in jih je treba nadomesti-
ti z novimi. Prvo soboto v mesecu smo za-
čeli s krasitvijo, končali pa smo drugo, ko 
smo postavili smreko sredi trga. Trg je vsa-
ko leto lepo osvetljen še do polovice janu-
arja, ko okrasitev pospravimo.

Člani društva se vsako leto skupaj z na-

šimi ženami odpravimo na izlet. Vsako leto 
najdemo nov, za nas še neodkrit košček 
naše domovine ki si ga ogledamo in po-
skušamo tipične dobrote. Letos smo obi-
skali Kras, ogledali smo si jamo Vileni-
co, Sežano in Štanjel. Člani društva smo 
ljudje dobre volje, radi se družimo med 
sabo, to pa je tudi poslanstvo društva. Se-
veda s svojim delom imamo kaj pokazati.

Robert Klemenak

Vsako leto se podamo tudi na izlet

Mozirske odbojkarice po zmagi nad Piranom
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DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKIH DIABETIKOV MOZIRJE

Pestri programi in veliko druženja

Na Debelem rtiču se imamo vedno lepo. (Foto: Anton Venek)

DRUŠTVO SOŽITJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Želimo se vključiti v čim več dogajanj

Društvo zgornjesavinjskih diabetikov ima status humanitarne or-
ganizacije posebnega družbenega pomena in deluje v javnem in-
teresu. Vanj je vključenih preko 240 članov iz vseh občin naše 
doline. 

V okviru preventivnih dejavnosti osveščamo člane o poteku bo-
lezni, predvsem o preprečevanju njenih zapletov. Zato vsako leto 
organiziramo petdnevno okrevanje na Debelem rtiču, ki je oboga-
teno z obilico različnih aktivnosti. 

Dvakrat mesečno opravljamo za vse občane brezplačne meritve 
krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. V društvu poskr-
bimo tudi za nakup testnih lističev za meritve, socialno šibkim pa 
pomagamo tudi finančno pri letovanju. Vse šole v dolini poskuša-
mo navdušiti, da bi se učenci vključili v vseslovensko tekmovanje 
o znanju iz sladkorne bolezni in zdravega načina življenja.

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. Prizadevamo se vključiti v okolje v celo-
tni dolini in pokazati, da lahko s svojo drugačnostjo dosežemo že-
leni cilj. 

Za družine vsako leto pripravimo izobraževanje, kjer se seznani-
mo o novostih na področju zakonodaje, obravnavamo pa tudi dru-
ge teme, ki so zanimive za naše člane. V poletnih počitnicah smo 
zopet ustvarjali, odzvali smo se povabilu vrtnarije Skornšek, kjer 
smo naredili poletni aranžma. Pekarna Miš Maš je za nas pripravi-
la testo za pico, okrasili smo »mafine« in naredili čokoladne lizike. 
Prav tako smo tudi letos obiskali družine našega društva in dnevi 
so kar prehitro minevali. 

Piknik je vsako leto zelo dobro obiskan, saj imamo tudi malo 
športa, ki je prilagojen zmožnostim naših članov. Letos smo pri-
čeli tudi z občasnimi delavnicami, kjer se družimo, naredimo ka-
kšen zanimiv izdelek in tako popestrimo naš program. 

Letošnja novost je bil program vseživljenjskega učenja na lokal-
ni ravni, ki smo ga izvedli konec junija v Šmihelu, prostore za biva-
nje pa nam je brezplačno odstopila župnija Mozirje – Šmihel, za 

kar se zahvaljujemo župniku Sandiju Korenu. 
V decembru nas obišče Miklavž in obdari osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. Trudimo se, da bi nas še bolj prepoznali tudi 
na drugih področjih. Želimo se vključiti v čim več dogajanj v dolini 
in s tem pokazati, da skupaj zmoremo tudi s svojo drugačnostjo.

Lilijana Rakun

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. Že 
nekaj let za vse zainteresirane nabavimo 
vstopnice za plavanje v Topolšici po polo-
vični ceni.

Redno se udeležujemo športno-rekrea-
tivnega srečanja diabetikov Slovenije, re-
gijskega športnega srečanja, ob svetov-
nem dnevu diabetikov pa se družimo na 
predavanjih in pohodih. Enkrat letno orga-
niziramo tudi izlet po Sloveniji, leto pa za-
ključimo z družabnim srečanjem, na kate-
rem je vedno zelo veselo.

Anton Venek

Dobitniki priznanj ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

V Šmihelu na programu vseživljenjskega učenja
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