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Letošnji občinski nagrajenci: pevka Alya, patronažna sestra Sonja Herman Robnik, naravovarstvenica Urša Zgojznik in 
Marjan Orel - v imenu Etnografskega društva mlajevci Mozirje.

POMEMBNEJŠI PODATKI OBČINE MOZIRJE
Ime: OBČINA MOZIRJE

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

Nekatere pomembnejše telefonske številke 
v občini Mozirje:

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

Civilna zaščita občine Mozirje           03 83 93 306

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

od 13.00 do 15.00

sreda: od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 17.00 

petek: od 8.00 do 13.00 

Telefon:
Občina Mozirje: 03 83 93 300

Tajništvo župana: 03 83 93 302

Telefaks: 03 83 93 305

Elektronski naslov: obcina@mozirje.si
Internet naslov: www.mozirje.si
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Občanke in občani!

V prihodnjem letu naj bi se zgradilo tudi krožišče pri osnovni šoli.

Predbožični, božični in novoletni čas je 
eno od obdobij v letu, ki nas vzpodbuja 
in opominja, kako bogato in razgibano je 
naše življenje. Kot otroci smo sloneli ob 
oknu in na predvečer dobrih mož tega 
časa vznemirjeno pričakovali darežljivo ju-
tro. Kot odrasli spoznavamo, da je izbrati 
in darovati vsaj toliko razburljivo kot preje-
mati. V tem času uvidimo, da je najbolj po-
membno živeti in to toplino doživeti sku-
paj  - zlasti z družino. Deliti, se obdarova-
ti in vse hvaležno sprejemati – to je resnič-
no praznično doživetje. To si zaslužimo in 
tudi želimo. 

Izteka se leto 2019. Vsak posameznik 
ga je doživljal na svoj način. Vsako leto je 
razburljivo z mnogimi izzivi in priložnostmi. 
Bili so dnevi radosti in veselja, pa tudi dne-
vi razočaranja in potrtosti. To je pač naše 
življenje – življenje vseh posameznikov in 
skupnosti občanov in občank občine Mo-
zirje.

V leto 2019 smo vstopili s sprejetim pro-
računom naše občine v znesku 3.773.000 
EUR, z rebalansom v oktobru pa smo ga 
znižali na 3.638.000 EUR. V prvi vrsti so 
v proračunu zagotovljena sredstva za ne-
moteno delovanje občine, kar je oprede-
ljeno z zakonom. Tako so bila zagotovlje-
na sredstva za predšolsko in šolsko vzgo-
jo, za knjižnico Mozirje, sofinanciranje de-
javnosti Glasbene šole Nazarje, socialo, 
zdravstvo in redno vzdrževanje občinskih 
in gozdnih cest.

Investicijski denar je bil uporabljen za pro-
jekt TIC (turistično informacijski center); za 
odseke cest na Gneč in proti Zagradišniku 
v Radegundi; za delno plačilo obnove Šmi-
helske ceste; za vodovod, ureditev ploč-
nika in ceste v Loke (250 m); za poplači-
lo projektne dokumentacije gradnje in ob-
nove kanalizacijskega sistema (Praprotni-
kova, delno Aškerčeva in Šolska ulica ter 
Spodnje Loke); za začeto investicijo II. faze 
pri centralni čistilni napravi; za poravnavo 
projektne dokumentacije, nadzora in DDV 
pri sanaciji plazov na pokopališču, plaza 
proti Golteh in v Ljubiji pri Pezdelu. Nekaj 
se je postorilo tudi v zdravstvenem domu 
v Mozirju in v vrtcu. Otroci so se razveseli-
li novih igral na otroškem igrišču v Lokah, 
malo starejši pa elementov za razgibavanje 
na Sejmišču ob Savinji.

Investitorji, ki vidijo priložnost v naši obči-
ni, so bili dobrodošli: obnovljena restavra-
cija Gaj, zgrajeni tretji stanovanjski blok v 
Podrožniku, nov trgovski center Spar, nove 
elektro postaje pri kulturnem domu in avto-
busni postaji. Po dolgih letih je vendarle za-
živela tudi Gozdna šola, kjer bo v bodoče 
še večji poudarek dejavnosti kampa.

Kaj pa načrti za v prihodnje? V tem času 
pričakujemo odobritev kohezijskega pro-
jekta pri centralni čistilni napravi (II. faza) 
in obnove in širitve kanalizacijskega siste-
ma (spodnje Loke, Praprotnikova in delno 
Aškerčeva ulica). Investicije naj bi se izve-
dle v letu 2020 in 2021. 

Drugi projekti v letu 2020: knjižnica v 
šoli, javni vodovod do Gozdne šole, most 

na Ljubiji proti Kolovratu, delna obnova 
dvorane v Kulturnem domu Mozirje, ob-
novili bomo tudi kakšen odsek lokalne ce-
ste. Pripravljena je projektna dokumenta-
cija za prizidek Kulturnemu domu Mozir-
je. Tukaj pričakujemo finančna sredstva iz 
tako imenovanega kulturnega evra.

Investicije, katerih nosilec ni občina, bo 
tudi nekaj. Gradil se bo četrti stanovanjski 
blok  v Podrožniku. Tudi objekt stare ob-
činske stavbe bo dobil novo vsebino. Na 
Tratah, kjer je umeščen socialni program, 
se bo začela dejavnost VDC-ja in bivalne 
enote. Prihaja še en trgovec - Jager. Veli-
ko se dela tudi na projektu umestitve kole-
sarske steze, ki naj bi se nadaljevala pro-
ti Logarski dolini. V naši občini bo na novo 
označenih več kolesarskih stez, tudi v po-
vezavi s sosednjimi občinami.

Kljub omenjenim sredstvom našega pro-
računa se bo v letu 2020 kar veliko doga-
jalo. Pomembno je, da se v vseh teh pro-
jektih vidimo vsi, saj gre za pridobitve, ki 
imajo pozitiven vpliv na življenje v občini. 
Verjamem v to, da gre razvoj naše občine 
v pravo smer. Izkoristiti moramo pač tisto, 
kar imamo.

Vsem občanom se iskreno zahvaljujem 
za pozitiven prispevek k razvoju naše ob-
čine. Hvala vsem društvom in zavodom za 
vse dejavnosti in nove ideje.

Želim lepe in vesele praznike, naj ne bo 
pretežko slovo od starega leta, novo leto 
pa naj bo srečno, zdravo in uspešno.

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Ivan Suhoveršnik, župan
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Drage občanke in občani 
občine Mozirje!

Nada Brinovšek, poslanka DZ RS

Čas tako hitro beži! Komaj smo si voščili 
lepe želje ob novem letu 2019, že trkamo 
na vrata in veselo pričakujemo, kaj nam bo 
prineslo leto 2020.

Verjemite mi, da bi ob koncu leta za Gla-
silo Občine Mozirje raje pisala o temah, ki 
bi vas razveselile in vam dale upanja za v 
prihodnje. Ampak moja naloga je, da vam 
napišem nekaj o dogajanju na političnem 
parketu in delu v hramu demokracije, ka-
kor ga vidim sama kot poslanka opozicij-
ske SDS v Državnem zboru RS. 

Leto 2019 si bomo zapomnili predvsem 
po kadrovskih menjavah ministrov in dr-
žavnih sekretarjev. Kar štirje ministri so se 
že zamenjali v tem mandatu, ob tem da je 
pomembno ministrstvo za kohezijo že tre-
tji mesec brez ministra.  Napetost koalicij-
skih strank skupaj z Levico, njihovi različ-
ni pogledi na posamezne tematike, neso-
glasja ter medsebojna obračunavanja so 
se končala v oktobru, ko je stranka Levica 
dokončno izstopila iz »koalicije«.  

S stani koalicijskih strank je prišlo v pro-
ceduro odločanja v Državnem zboru RS  
malo predlogov, še manj pa tistih, ki bi bili 
sprejeti v dobrobit naših državljanov. Pre-

dlogi, ki smo jih v proceduro vložili v SDS, 
pa so bili v večini primerov zavrnjeni. 

Škoda, da koalicija ni podprla številnih 
za državljane dobrih predlogov, ki smo 
jih predlagali v SDS. Predlagali smo zvi-
šanje najnižjih invalidskih pokojnin, viš-
je razbremenitve plač z dohodnino, niž-
je stopnje DDV za osnovne življenjske 
potrebščine, Resolucijo o digitalni pre-
obrazbi Slovenije, Zakon o Slovenskem 
demografskem skladu. Predlagali smo 
tudi stanovanjsko jamstveno shemo, s ka-
tero bi pomagali mladim pri dostopu do 
stanovanj in izničili ukrep Banke Sloveni-
je glede zaostritve pri pridobivanju kredi-
tov. Neprestano opozarjamo na proble-
matiko zdravstvenega sistema, dolge ča-
kalne vrste. Večkrat smo podali tudi pre-
dlog za boljšo zaščito južne meje pred 
ilegalnimi prehodi, itd. Preveč je bilo na-
ših predlogov, da bi naštela vse. 

Veseli pa me, da smo se nekajkrat uspe-
li poenotiti v dobrobit ljudi in skupno pod-
prli dobre predloge, kot sta neobdavčitev 
regresa, kar je posledično že v tem letu 
pomenilo višji regres za vse zaposlene, in 
brezplačen medkrajevni javni potniški pre-
voz za upokojence invalide, športnike in 
vojne veterane od julija 2020 naprej.

Veliko je bilo razprav na temo dosto-
pnosti storitev socialnega varstva, domov 
za ostarele, kjer je stanje resnično kritič-
no, zlasti ob trendu staranja prebivalstva. 
Okoli 11.000 državljanov bi ta trenutek 
nujno potrebovalo sprejem v domove za 
starejše, vendar prostih mest ni. V prora-
čunu za leto 2020 je zagotovljenih zgolj 
5 milijonov EUR za to področje, kar ni do-
volj niti za izgradnjo enega samega doma 
za ostarele. 

V jesenskem času se je v Državnem zbo-
ru RS največ razprav in aktivnosti vrtelo 
okoli proračuna za leti 2020 in 2021 ter 
vzporednih proračunskih dokumentov. V 
prihajajočih proračunih imamo rekordno 
visoke prihodke, in sicer v višini 10,4 mi-
lijarde EUR, ter nekoliko nižje a prav tako 
rekordno visoke odhodke. V primerjavi z 
letom 2014 bo v letu 2020 kar 2,4 milijar-
de več  denarja, vendar pa bo za investi-

cije namenjenih le 81 milijonov EUR več, 
kot je bilo v letu 2014. Vse to kaže na dej-
stvo, da proračun ni niti najmanj razvojno 
naravnan, temveč je vse bolj namenjen 
vzdrževanju socialnega miru, saj je poru-
šeno razmerje med delom in socialnimi 
prejemki. Še vedno imamo izjemno visok 
javni dolg, ki znaša kar 32 milijard EUR, 
kar posledično pomeni, da bomo v letu 
2020 plačali več kot 750 milijonov EUR 
zgolj za obresti.  

Večino investicijskih proračunskih sred-
stev se bo namenilo za izgradnjo II. tira, 
predora Karavank in III. razvojne osi. Manj-
še investicije za državo, a velike za občine, 
pa se prenašajo na naslednja leta. To ve-
lja tudi za nekatere še kako pomembne in-
vesticije v Mozirju.

V SDS smo v okviru proračunskih doku-
mentov, skupaj z NSi, predlagali dvig pov-
prečnin za občine, in sicer v višini 70 EUR 
na občana. To bi v proračun Občine Mo-
zirje prineslo dodatnih 280.000 EUR le-
tno. Občina bi ta sredstva lahko porabila 
za investicije ali pa namenila za višjo ka-
kovost bivanja v Mozirju.  Žal se koalicija 
pri sprejemanju proračunskih dokumen-
tov v DZ RS s tem predlogom ni strinjala. 
Po mojem mnenju se koalicijski poslanci 
premalo zavedajo, da so tudi oni sami del 
neke lokalne skupnosti. S tem, ko so bili 
proti našemu predlogu, so vsem občinam, 
tudi občinam, v katerih prebivajo, sami od-
vzeli sredstva, ki jih znajo občine nedvo-
mno bolj koristno porabiti kot država.

Drage občanke in občani Občine Mozir-
je, za mnoge izmed nas so pred nami naj-
lepši prazniki v letu. Želim vam, da v teh 
dneh vaše kuhinje dišijo po božičnih do-
brotah, da se v vašem domu sliši smeh, da 
odprete vrata tistim, ki jih imate radi, in se 
spomnite na tiste, ki so v vaših srcih. 

Želim vam blagoslovljene božične pra-
znike ter ponosno praznovanje dneva sa-
mostojnosti in enotnosti. Leto 2020 naj 
vam prinese zdravja in poguma za dosego 
zastavljenih ciljev. 

Srečno 2020!
Nada Brinovšek, 
poslanka DZ RS

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

ci: Ivan Suhoveršnik. Avtorji fotografij: Benjamin Kanjir, Ciril M. Sem, Primož Vajd, Marija Lebar, Barbara Rozoničnik, arhivi društev. Računalniški pre-
lom 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 prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Na naslovnici: Skavtski band med slavljenjem ob sprejemu luči miru 
iz Betlehema.
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Občina Mozirje skozi leto 2019
JANUAR

Pri avtobusni postaji Mozirje, tik ob regionalni cesti, se je priče-
la gradnja turistično informacijskega centra. Njegov cilj bo infor-
miranje, sodelovanje in povezovanje turističnih deležnikov.

3. Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju je zaprla vrata. 
Obiskalo jo je okoli 35.000 obiskovalcev.

Na tradicionalnem letnem koncertu v Športni dvorani Mozirje 
je zgornjesavinjska godba z odličnimi skladbami nagradila okoli 
1.000 obiskovalcev. Godbenikom so se tokrat pridružila dekleta 
Lamprečnik, Štiglic in Čerček.

Gledališčniki KD Jurij so na oder postavili zgodbo Gospa mini-
strica. Govorila je o povzpetništvu, ošabnosti in domišljavosti, v 
preteklosti in tudi v današnjih časih.

FEBRUAR
Ob dnevu slovenske kulture je Mozirje gostilo osrednjo pro-

slavo, na kateri so bila zaslužnim posameznikom in društvom iz 
Zgornje Savinjske doline podeljena priznanja.

V Galeriji Mozirje je bila na ogled spominska razstava akadem-
skega slikarja Alojza Zavolovška. 

Gledališče Mozirsko se je tokrat lotilo Brechtove Malomeščan-
ske svatbe. Delo smeši navidezno popolnost in lažno moralo ma-
lomeščanske družbe med obema vojnama.

Delavci Komunale so izvedli gradbena dela in zamenjali dobr-
šen del vodovodnih cevi proti Lokam. S tem so izboljšali pritisk in 
zagotovili dobavo vode brez stalnih defektov.

Leponjivski gledališčniki so na oder večnamenskega prostora 
bivše podružnične šole postavili delo Materin greh. Z njim so pre-
kinili dolgoletno tradicijo igranja komedij z zelo dobro tragedijo.

MAREC
Pust Mozirski je uganjal tradicionalne vragolije, zime pa mu to-

krat ni bilo potrebno preganjati, saj je bilo vreme bolj poletno kot 
zimsko. Povorka je bila pisana, bogata in živa, obisk pa zelo dober.

Poslovil se je častni občan Občine Mozirje Aleksander Videč-
nik. Mozirje ima po njegovi zaslugi zelo dobro raziskano in opisa-
no zgodovino, njegovo delo pa bo v navdih še mnogim rodovom.

Problemi zgornjesavinjskega zdravstva so izbruhnili na plano. 
Zaradi preobremenjenosti, slabih delovnih pogojev in sanacij-
skega programa so kar trije zdravniki vložili odpovedi delovne-
ga razmerja.

Delejev jez na Savinji je bil obnovljen, ob njem je zrasla sodob-
na ribja steza.

APRIL
Domala vsa mozirska društva so se organizirala in lotila očišče-

valne akcije, s katero so očistili kraj in okolico. Skupna ugoto-
vitev je bila, da je smeti, kljub osveščanju, v naravi še vedno bi-
stveno preveč.

Golte je v akciji Naj smučišče postalo zmagovalec med srednje 
velikimi smučišči.

V Osrednji knjižnici Mozirje so izpeljali že 14. bralno značko za 
odrasle. Na zaključku v Galeriji Mozirje so se bralci srečali z no-
vinarjem, pisateljem in alpinistom Tadejem Golobom.

TIC Mozirje je odprl svoja vrata. S svojim delovanjem naj bi po-
stal vstopna točka v Zgornjo Savinjsko dolino.

Ob občinskem prazniku se je zvrstila vrsta prireditev. Na osre-
dnji slovesnosti so bila podeljena priznanja in denarna nagrada.

Pred praznikom dela so člani ŠD Mozirje poskrbeli za postavi-
tev in prižig kresa. Ognjeni zublji so ogreli hladen in deževen ve-
čer, obiskovalcev pa vseeno ni manjkalo.

MAJ
Prvomajska razstava v Mozirskem gaju je izpolnila pričakovanja 

glede obiska. Okoli 9.000 obiskovalcev je uživalo v tulipanih, dru-
gem cvetju in spremljevalnih razstavah.

Člani PD Mozirje so začeli z obnovo fasade na Mozirski koči. 
Med delom jim je večkrat zagodlo vreme, projekt pa so z novim 
predsednikom Mitjo Poličnikom pripeljali uspešno do konca.

Ne sejmišču so bila uradno predana v uporabo nova gibala, ozi-
roma gibalni poligon. Otvoritve se je med drugimi udeležil tudi 
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.

V Športni dvorani Mozirje je bilo državno prvenstvo gluhih Slo-
venije v futsalu.

Turistično informacijski center dobiva svojo obliko.

Na mednarodnem pustnem karnevalu je bilo tudi letos 
veliko skupin iz tujine.

Otvoritev Turistično informacijskega centra v okviru 
praznovanja Občine Mozirje
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Konec maja je na sejmišču zabrbotal golaž iz tridesetih kotlov. 
Tradicionalna golažijada je izpolnila pričakovanja, postregla z 
okusnimi golaži in dobro zabavo.

JUNIJ
Na 18. veteranskih športnih igrah v in pri Športni dvorani Mo-

zirje je tekmovalo 700 veteranov vojne za Slovenijo. Osrednji na-
men iger sta bila druženje in povezovanje.

Leponjivčani so se že 15. zapored podali na pohod. Tokrat so 
obiskali Šmihel.

Mozirjanka Maja Mihalinec je na 2. evropskih igrah v Minsku 
Sloveniji pritekla zlato medaljo v teku na 100 metrov.

V Lokah so na igrišču ND Mozirje gostovali petnajstkratni držav-
ni prvaki v nogometu, ekipa NK Maribor. Na trening tekmi so do-
mačinom pošteno napolnili gol.

Odlična udeležba je bila tudi tokrat na maratonu Savinja. Na 
progo se je podalo preko 300 tekačev iz vse Slovenije, zmagi pa 
sta ostali doma.

V Športnem parku Mozirje so obiskovalci kresovanja počasti-
li dan slovenske državnosti. Z zanimanjem so prisluhnili govoru 
podžupana Jožeta Jelena.

Pevci KD Mozirje so zapeli pod trško lipo. Ubranemu petju so 
prisluhnili mnogi domačini.

Mozirjan Miha Finkšt je postal evropski prvak v lovski kombinaciji.
JULIJ

Mozirje je 2. in 3. julija zajelo močno neurje s točo. Ulice Mozirja 
so bile zasute s točo in vodo, ki je vdirala v kleti objektov. Doma-
čini so morali skidati dvorišča, ceste pa je bilo potrebno plužiti.

Mozirjan Erik Rosenstein je postal evropski prvak na tekmovanju 
SLO24ultra v 12-urnem maratonskem kolesarjenju v Dobrovniku. 

Poslovil se je Mozirjan Dani Grudnik, ki je s svojo vedrino in pri-
stnim prijateljskim odnosom zaznamoval marsikateri družabni do-
godek v Mozirju. Član reda vitezov vina je bil nepogrešljiv na vsaki 
slovesnosti, vedno aktiven in prizadeven v delu za kraj.

Mozirski prostovoljni gasilci so organizirali tradicionalni me-
morial Viktorja Lukšeta, gasilsko tekmovanje za veteranke in 
veterane. Po dolgih letih se ga je zopet udeležila domača de-
setina.

AVGUST
Na prvi avgustovski dan je Mozirje dobilo novo trgovino. Odslej je 

kupcem na voljo tudi Spar.
Sredi avgusta so Mozirski gaj preplavili plemeniti lipicanci z mla-

dimi jahači. V okviru poletne razstave se je predstavil Pedagoško 

raziskovalni center za konjerejo Krumperk. V teh dneh je bilo izre-
dno lepo vreme, zato je ogromno izletnikov in planincev obiskalo 
Golte in prireditve, ki so jih organizirali lastniki centra.

V Šmihelu nad Mozirjem so mladi organizirali 43. Ovčarski pra-
znik. Ob odlični organizaciji dogodka in eminentnih glasbenih go-
stih so tudi letos zabeležili zelo dober obisk.

Minister za kulturo mag. Zoran Poznič je obiskal Mozirje in se se-
znanil s projektom Srce Mozirja. Gre za razširitev kulturnega doma, 
na račun katere bi kraj dobil nove prostore za knjižnico, godbo na 
pihala in druga društva.

Lovci in lastniki zemljišč so na srečanju na Konečki planini obe-
ležili 40 let delovanja lovske koče. Sproščeno srečanje je priva-
bilo ogromno ljudi.

Prvomajska razstava v Mozirskem gaju je bila odlično 
obiskana.

Praznovanje okroglega jubileja Mešanega pevskega zbora 
društva upokojencev in invalidov

Otvoritev trgovine Spar

Tradicionalna likovna kolonija vrtčevskih otrok
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SEPTEMBER
Tudi september je bil v znamenju Mozirskega gaja. Pred otvori-

tvijo razstave so se za pokal Mozirski tulipan pomerili mladi flori-
sti slovenskih cvetličarskih šol, nato pa je potekalo še državno pr-
venstvo za najtežjo bučo. Letošnja zmagovalka je tehtala 658 ki-
logramov.

Moderniziranega cestišča so se razveselili Gnečani, ki se dnev-
no vozijo po cesti med Gorenjskim klancem in Lepo Njivo. Cesta 
pred obnovo niti ni bila več cesta, ampak le še kolovoz, sedaj pa 
je dovolj široka in varna za domačine.

Upravljavci TIC-a so se v Galeriji Mozirje srečali z lokalnimi tu-
rističnimi ponudniki. Oboji so izrazili svoje želje in pričakovanja, 
skupna ideja pa je bila osrednja poletna občinska prireditev, ki bi 
povezala vsa društva.

V Mozirskem gaju so potekali 25. študijski dnevi Ex-tempore.
Na sejmišču je Zavod Sprememba organiziral četrti Beerfest. 

Tudi letos ga je obiskalo veliko privržencev piva in gin tonika od 
blizu in daleč.

Učencem petih zgornjesavinjskih osnovnih šol se je na mini 
olimpijadi na igriščih ob osnovni šoli pridružila domačinka Maja 
Mihalinec.

OKTOBER
Na nogometnem igrišču v Šmihelu nad Mozirjem so se na turnirju 

srečale ekipe, ki so pred 17 leti igralce v takratni Štoflc ligi. Veliko 
je bilo smeha in tudi dobrih akcij, zmaga pa je odšla v Lepo Njivo.

Zgradba stare občine je dobila novega lastnika. Podjetje Re-

mont iz Celja namerava na tem mestu zgraditi večstanovanjski 
objekt z manjšimi stanovanji, po katerih je večje povpraševanje.

Zaživela naj bi tudi pred leti zgrajena stavba na mozirskih Tra-
tah. V njej naj bi končno dobili svoje prostore varovanci VDC 
SAŠA, katerim je bila prvotno tudi namenjena.

Maja Mihalinec se je s svetovnih vojaških iger na Kitajskem vrni-
la z zlatim odličjem. Najhitrejša je bila v teku na 200 metrov.

V mozirski farni cerkvi so se srečali cerkveni pevski zbori in skupi-
ne, ki prepevajo na nedeljskih bogoslužjih in ob ostalih priložnostih. 

Ob svetovnem dnevu turizma je TD Mozirje podelilo priznanja 
za najbolj urejeno okolico stanovanjskih in poslovnih stavb.

Poslovil se je še en Mozirjan, ki je svoje delovanje močno vpel v ra-
zvoj občine in dobrobit občanov. Stane Podsedenšek je bil dober or-
ganizator, predsednik in povezovalni člen mnogih občinskih društev.

Ultra kolesar Erik Rosenstein si je v sončni Kaliforniji prikolesa-
ril naslov svetovnega prvaka v 12-urnem kronometru.

NOVEMBER
Mozirski pustnaki so na martinovo organizirali krst mladega 

vina, ob tem pa predstavili še svojo novo pustno kraljico. S stre-
lom iz pustnega topa so označili začetek pustovanja za leto 2020.

Gorska kolesarka Monika Hrastnik je prejela že tretje priznanje 
Olimpijskega komiteja Slovenije, tokrat za drugo mesto na evrop-
skem prvenstvu na Portugalskem.

Mozirje je v projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa 
in gostoljubna, osvojilo tretje mesto v kategoriji manjših mest.

Maja Mihalinec je s strani Atletske zveze Slovenije prejela laska-
vi naziv najboljše atletinje. Naziv je prejela drugič.

Zadnji novembrski petek se je v Mozirskem gaju pričela 4. Bo-
žična bajka Slovenije. Tudi letos je lučke, kar milijon in pol jih je, 
prižgal predsednik RS Borut Pahor. Predsednik je bil nato priso-
ten tudi na zaključni dobrodelni prireditvi OŠ Mozirje, kjer so na 
prireditvi s prodajo kart in po prireditvi na sejmu zbirali sredstva 
za šolski sklad. 

V Športni dvorani Mozirje sta bila tudi letos dva sejma nove in 
rabljene smučarske opreme. Organizatorja obeh sejmov sta z iz-
kupičkom zadovoljna, saj so bile zadovoljne tudi stranke.

DECEMBER
Pred TIC-em je ta december živo. Vsako nedeljo potekajo tam bo-

žične stojnice z raznoliko ponudbo, za obiskovalce vseh starosti. 
Miklavž je obiskal otroke v Kulturnem domu Mozirje. Tudi letos 

jih je brezplačno obdaril s pomočjo KD Jurij Mozirje, s tem pa 
staršem »prišparal« par evrov.

Mozirje je s pomočjo članov društva Mlajevci dobilo praznično 
podobo. Lučke poudarjajo lepoto mozirskega trškega jedra in 
vseh vstopnih točk.

Benjamin Kanjir

Dekanijska revija župnijskih pevskih zborov

Tradicionalni nogometni derbi med Mozirjem in Ljubnim

Božična bajka v Mozirskem gaju
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Skupaj nam je lepo
V okviru programa Zdrav-

je v vrtcu v našem vrtcu izvaja-
mo različne aktivnosti, s kateri-
mi želimo pri otrocih privzgaja-
ti zdrav način življenja. Na naše 
zdravje, poleg uravnotežene 

prehrane in gibanja, vpliva tudi dobro počutje ljudi, ki nas ob-
dajajo. Ravno zaradi želje po povezanosti različnih generacij v 
skupnosti je bila rdeča nit letošnjega programa medgeneracij-
sko sodelovanje. 

Sodelovanje je beseda, ki jo zelo pogosto uporabljamo, pripo-
ročamo, svetujemo. Hkrati pa je sodelovati včasih tudi težko, po-
trebno je več truda, prilagajanja, opazovanja in sklepanja kompro-
misov. Ko nam uspe, nam je lepo in je zadovoljstvo bistveno ve-
čje, saj ga imamo s kom deliti.

Tudi otroci iz našega vrtca so si bogatili izkušnje, pridobiva-
li nova znanja in širili obzorja z različnimi oblikami medgenera-
cijskega sodelovanja. V vrtcu poteka veliko aktivnostih, pri kate-
rih se povezujejo različne generacije. Nekatere aktivnosti pa so v 
nas pustile poseben pečat. Med temi je bil pohod z babicami in 

dedki skozi praznično okrašen Mozirski gaj, kjer smo ob pisanih 
lučkah krepili medsebojne vezi. 

Zelo smo se razveselili obiska upokojenk, ki so nam prikazale 
in nas naučile izdelovanja rožic iz krep papirja. Posebno toplo pa 
nam je bilo pri srcu, ko smo lahko z otroki nastopili na občnem 

zboru upokojencev in jih z otroško iskrivostjo razveselili. 
Druženje različnih generacij lahko bogati vsakogar. Zato je 

prav, da se v tem hitrem vrtincu življenja vsaj kdaj pa kdaj malo 

ustavimo in si vzamemo čas za povezovanje. Če se zavedamo bo-
gastva, ki nam ga prinašajo starejši in smo čuječi, lahko to sprej-
memo z naklonjenostjo in obogatimo naša življenja. Skupaj zago-
tovo zmoremo več in nam je tudi lepše.

Mojca Bider
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Smučarski tečaj 
V šolskem letu 2018/19 smo v sklopu 

obogatitvenih dejavnosti, za otroke najsta-
rejših skupin, organizirali enotedenski smu-
čarski tečaj na Golteh pod okriljem Smu-
čarske šole Beli zajec. Okrog petdeset 
otrok je v času od 21. 1. do 25. 1. 2019 
usvajalo veščine smučanja in drsenja po 
snežnih površinah. Otroci so bili seveda iz 
obeh enot našega vrtca, Tulipan in Lipa. 

Vsak dan, od ponedeljka do petka, so 
starši otroke pripeljali zjutraj v vrtec, kjer 
smo imeli zajtrk. Sledila je obsežnejša pri-
prava na smučanje: oblačenje smučarskih 
hlač, jaken, kombinezonov, skrb za roka-
vice, kapo in šal. To se rado kje zgubi ali 
založi! 

Prvi dan smo s sabo morali natovoriti še 
vse smuči, smučarske čevlje, očala in če-
lade. Slednje smo nato vsak dan nosili v 
dolino, da se je doma posušilo. Smuči in 
smučarski čevlji pa so ostali varno pospra-
vljeni na Golteh, do naslednjega dne. 

Prvo zanimivo doživetje je bila vsako-

dnevna vožnja z avtobusom oziroma manj-
šim kombijem do spodnje postaje gondo-
le v Žekovcu. Sledilo je še eno, in sicer vo-
žnja z gondolo. To je bilo pa sploh odlič-
no! Malo smo peli, tudi zakričali ali pa le 
uživali ob lepem razgledu skozi okno gon-
dole. Prispeli smo na Golte. 

Med otroki so bili eni, ki so prvič stali na 
smučeh, in eni, ki so smučanje že dokaj 
dobro obvladali. Učitelji smučanja so zato 
otroke prvi dan razdelili v manjše skupine. 

Tako so skupaj cel teden pridno in na zaba-
ven način preživeli dopoldneve, se skupaj 
spodbujali, tolažili ter si prek igre in vztraj-
nosti približali lepoto smučanja.  V petek so 
za vse otroke pripravili tudi mini tekmovanje 
na progi ob hotelu. Zadnji dan so jih prišli 
pogledati in zanje navijati tudi starši ali sta-
ri starši. Za vse otroke so organizatorji ob 
koncu tečaja pripravili tudi priznanja, na ka-
tera so bili vsi otroci zelo ponosni.   

Marija Krajner

13. Likovna kolonija - s čopičem po 
»mozirskem trgu«

Kot že vrsto let zapored je tudi letos vr-
tec Mozirje, s pomočjo strokovnih delavk 
in ostalih zaposlenih, organiziral likovno 
kolonijo za najmlajše likovne umetnike, 
stare od 4-6 let. Letošnja 13. likovna kolo-
nija je potekala na mozirskem trgu v sobo-
to, 21. 9. 2019. K ustvarjanju smo povabi-
li otroke in mentorje iz vrtcev naše doline, 
Šaleške in Celjske regije, z zanimanjem, 
kako bodo zgodovinske znamenitosti me-
stnega jedra zaznale otroške oči ter ga li-
kovno upodobile njihove roke. 

V vrtcu Mozirje se zavedamo, kako po-
membno je izražanje otroka že v predšol-
skem obdobju, pa naj bo to izražanje pre-
ko besede, igre ali umetniškega ustvar-
janja. Na likovni koloniji ponudimo otro-
ku možnost razvijanja pozitivnega odnosa 
do ustvarjalnega izražanja na področju li-
kovne umetnosti. Vsak otrok je imel mo-
žnost izbirati med šestimi slikarskimi teh-
nikami z upodabljanjem različnih motivov.  
Likovne kolonije se je udeležilo 20 otrok 
ter 12 mentorjev. Lepo vreme je še doda-
tno motiviralo male umetnike, da so usme-
rili pozornost vase ter pustili domišljiji pro-
sto pot.

Udeleženci likovne kolonije so se pred 
začetkom zbrali pred upravno stavbo Mo-
zirje, kjer jih je pozdravila ravnateljica vrt-
ca Mozirje ga. Mateja Glušič, nato pa so 

se otroci pod vodstvom vodje 13. likovne 
kolonije sprehodili skozi mozirski trg, kjer 
so spoznali posamezne tehnike ter teme 
za ustvarjanje. 

Po končanem likovnem ustvarjanju so se 
otroci okrepčali ter si ogledali dramatizaci-
jo z naslovom Žabji zbor v izvedbi strokov-
nih delavk vrtca Mozirje, enote Lipa. Po 
predstavi je sledila podelitev priznanja mla-
dim umetnikom ter njihovim mentorjem.

Številni mimoidoči so z zanimanjem opazo-
vali upodabljanje malih umetnikov. Pohvalje-
na je bila ideja, da smo omogočili otrokom 
spoznavanje mozirskega jedra, obenem pa 
je prireditev obogatila kulturno dogajanje 
kraja Mozirje. Vtisi, preneseni na slikarsko 
podlago, so bili na voljo za ogled istega dne 
za stavbo TVD Partizan ter v tednu otroka v 
garderobi starejših otok vrtca Mozirje.  
                Vzgojiteljica Sonja Miklavc 
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Planinski krožek
Hoja je osnovna funkcija človeka, brez 

katere bi težko preživel. Z gibanjem lju-
dje zaznavamo, preizkušamo in odkrivamo 
svoje telo. Predšolski otroci bi morali teči 
in hoditi vsak dan, kolikor se le da, glede 
na njihove zmožnosti. V našem vrtcu Tuli-
pan se zavedamo, da je hoja izredno po-
membna za naše najmlajše. Zato že vrsto 
let izvajamo planinski krožek, v katerega 
so vključeni otroci starejših skupin. 

Pohodi so raznoliki, prilagojeni starosti 
predšolskih otrok. Med hojo se imamo ve-
dno zelo lepo, saj smo veselo  razposa-
jeni, pojemo, se pogovarjamo, opazujemo 
naravo. Največje veselje pa je vedno na ci-
lju, saj otroci spoznajo, da zmorejo veliko 
več, kot si včasih sami mislijo. Pohodi v na-
ravi so tudi izjemna priložnost, da otroke 
naučimo pravilnega ravnanja v njej, da se 
do nje obnašamo spoštljivo in odgovorno. 
Pomembno je, da smo odrasli s svojim ve-
denjem zgled otrokom in jih pri tem spod-
bujamo in motiviramo.

Boža Predovnik

Preživetje v naravi
Preživeti v naravi pomeni marsikaj, pred-

vsem pa znajti se z dobrinami, ki nam jih 
narava ponuja. Letošnje preživetje v na-
ravi smo želeli združiti z zaključkom leta 
2018/2019 v dveh skupinah otrok starih 
od 4-5 let. 

Ker pa se po jutru dan pozna, smo priče-
li že zelo zgodaj zjutraj in se iz vrtca odpra-
vili proti Gozdni šoli. Topli junijski sonč-
ni žarki so nas v hitrem tempu pospremi-
li in nas ustavili šele pri čistilni napravi v 
Lokah. Tam nas je pričakal g. Vačovnik, ki 
nam je predstavil, da se v čistilni napravi 
nahajajo mikroorganizmi, ki razgradijo od-

padne snovi. Na koncu postopka priteče 
iz čistilne naprave voda, ki je dejansko pi-
tna. Otrokom se je celoten postopek zdel 
izjemno zanimiv, hkrati pa je večina bila ob 
čistilni napravi prvič. 

Pot nas je ob reki Savinji navzdol popelja-
la proti Gozdni šoli. Tik pred vhodom v lepo 
obnovljen predel pa sta nas pričakala dva 
prijetna lastnika lavinskih psov. Ga. Majda 
Ernecl in g. Zoran Janžovnik se zelo srčno 
ukvarjata z vzgojo in izobraževanjem lavin-
skih-reševalnih psov. Ti dve tački, ki sta jih 
pripeljala s sabo, so otroci takoj prepoznali 
kot lika iz risanke »Tačke na patrulji«. Tako 

smo zelo hitro lahko ugotovili, da so pravza-
prav ti liki v našem življenju še kako prisotni 
in hkrati pomembni. 

Kužka sta nam z veseljem pokazala pra-
vo iskalno akcijo pogrešanega človeka. 
Nekaj otrok se je vživelo v lik pogrešanega 
in kužka sta jih suvereno poiskala. Tački 
sta nam polepšali dopoldan in o njih smo 
se pogovarjali še med počitnicami. 

Ker nam je dopoldan v naravi tudi zelo 
hitro minil, smo po kosilu imeli še eno pri-
jetno dolžnost. V Gozdni šoli sta nas obi-
skala dva gozdarja, g. Gluk in g. Jevšnik. 
Gozdarji imajo vsakodnevni stik z nara-
vo, zato sta bila gozdarja kot naročena, da 
nas obiščeta in nam predstavita preživetje 
v naravi še iz njunega zornega kota. Vsa-
ko skupino je prevzel eden od njiju in nas 
skozi gozdno pedagogiko popeljal sko-
zi gozd. Tam smo se igrali igre, spoznali 
nekaj osnovnih pripomočkov gozdarja, ne-
kaj najpogostejših rastlin in se z nekateri-
mi tudi posladkali. 

Ker se je dan že prevesil v popoldan, 
smo utrujeni a polni znanja že pričakova-
li starše, da se nam pridružijo. Z njimi smo 
soparen popoldan popestrili še z zabavni-
mi športnimi igrami. Ravno takrat pa nas 
je presenetil dež, ki je naše druženje pri-
jetno popestril in nas poslal vsakega proti 
svojemu domu.

Tanja Klemenšek Rakun, mag. prof. 
predšol. vzg.
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Mami, danes ne bom doma spal
Otrokom, ki obiskujejo vrtec Mozirje, 

poskušamo ponuditi pestre dejavnosti, 
s katerimi spodbujamo njihov razvoj. Naš 
cilj ni zgolj ustvariti okolje, kjer napredu-
jejo, ampak da tudi uživajo. To dokazuje-
jo tisti trenutki, ko nam z žarom v očeh 
razlagajo, kaj se jim je zanimivega zgodi-
lo, kaj so videli, naredili, občutili. 

Nekatere dejavnosti lahko ponavljajo, 
druge se malo spreminjajo, eno pa doži-
vijo le enkrat. In to je spanje v vrtcu. Pa 
ne tisto po kosilu, ampak čisto pravo spa-
nje, čez noč. To pride na vrsto takrat, ko 
so otroci stari 5-6 let. In verjemite, ko pri-
dejo v zadnjo skupino, je to eno najpo-

gostejših vprašanj: »Bomo zdaj že kmalu 
prespali v vrtcu?« 

Nič drugače ni bilo preteklo šolsko 
leto, ko smo ta dogodek izvedli v mese-
cu maju. Že nekaj dni prej smo sestavlja-
li seznam, kaj vse si morajo spakirati. Ob 
omembi, da naj ne pozabijo na dudice, 
je bilo veliko smeha in zgražanja. Na če-
trtek zvečer smo se nato končno ob 19. 
uri zbrali v vrtcu. Nekateri starši so le ža-
lostno pogledovali za svojimi otroki, ki se 
niso imeli časa niti posloviti, saj so morali 
pohiteti k prijateljem, da so pokazali, kaj 
vse imajo v nahrbtniku. 

Ko smo bili vsi zbrani, smo si pripravili 

ležalnike, spalne vreče in pižame ter odšli 
… No, spati seveda še ne. Najprej smo šli 
na igrišče, kjer so si otroci s posebnimi 
kartončki naročili želene tople sendviče. 
Po večerji in igri na igralih, ko se je priče-
lo že mračiti, smo se odpravili na nočni 
pohod z lučkami. Sprehodili smo se sko-
zi naselje, prepevali in pozdravljali mimo-
idoče. Pri gasilskem domu so nas prese-
netili gasilci in nas povabili na ogled vozi-
la in opreme. Takšnega vabila seveda ni-
smo mogli zavrniti in z veseljem smo se 
zadržali pri njih kar nekaj časa. 

Že rahlo zehajoči smo se po prihodu 
v vrtec najprej preoblekli in umili zobe. 
Spanje v vrtcu brez »galame« tudi ne 
gre, zato je sledil še pižama party v soju 
laserskih luči. Ko smo preizkusili vse 
plesne gibe, smo se odločili, da je čas 
za pravljico. Koliko je bila sedaj že ura, 
se sprašujete? Tega vam ne izdamo, ker 
nekateri starši mislijo, da smo se odpra-
vili spat z zajčki. Zato jim nikar ne povej-
te, da to še zdaleč ni bilo res. Res pa 
je, da so nekateri otroci že med pravlji-
co potonili v sladek spanec, z nekateri-
mi smo se pa še malo pockrljali in pre-
šteli nekaj ovčk.

Petkovo jutro je prebudilo nove junake, 
med katerimi so bili tudi takšni, ki so to-
krat prvič prespali noč brez varnega za-
vetja svojega doma. Ponosni, navdušeni 
in z iskricami v očeh se še po več mese-
cih radi spomnimo teh trenutkov. Pa ne 
samo otroci. 

Anja Brecl

Praznovanje jeseni v vrtcu
V začetku meseca oktobra smo v vrtcu 

Mozirje enota Tulipan organizirali Prazno-
vanje jeseni. Odločili smo se, da bomo na 
dogodku otrokom in staršem približali tra-
dicionalne slovenske običaje. 

Na petih različnih točkah so otroci imeli 
možnost skupaj s starši aktivno sodelovati 
pri stiskanju jabolk, ličkanju koruze, čišče-
nju jesenskih buč, risanju zdrave prehran-
ske piramide s kredami na asfaltno površi-
no, degustiranju zdravih jesenskih nama-
zov in vzponu na Brčki hrib na vrhu kate-
rega, so naredili fotografijo v velikem le-
senem okvirju. Sam dogodek so popestrili 
domačini (dedki in babice otrok, ki obisku-
jejo vrtec), ki so pomagali na točkah, vodi-
telj dogodka Marko Janko, ustanovitelj za-
voda Gibaj in zmagaj, ter maskoti tetka Je-
sen in njen škrat.  

Natalija Atelšek



Glasilo Občine Mozirje12

Vrt
Ko smo pri nas v vrtcu pripravljali visoke grede, smo se odločili, 

da bomo vrtnarili ekološko. To vrtnarsko sezono smo se odločili, 
da bomo posejali redkvico, peteršilj, sončnice, bučke, blitvo, na-
sadili pa zelje in kodrolistni ohrovt. 

Do junija smo z vrta »pohrustali« redkvice, fižol je lepo uspe-
val. Konec junija pa se je zgodila katastrofa. Padala je toča, veli-
ko toče. Uničila nam je pridelek fižola, nam poškodovala sončni-
ce. Julija smo reševali sezono z obiranjem gnilih listov. In v jese-
ni nas je razveselila blitva, še bolj pa ohrovt, ki smo ga veseli po-
jedli v juhi. Tudi zeljne glavice smo pohrustali. Čakajo nas še ča-
jote, za dobro juhico. Vrt smo pokrili z odejo listja in mu »dovoli-
li« počitek čez zimo.

Nevenka Anzelc Gostenčnik

Zdrav kuharček
Tudi v šolskem letu 2018/19 smo v enoti Tulipan vrtca Mozirje 

izvajali krožek Zdrav kuharček. Potekal je enkrat mesečno. Vpisa-
nih je bilo 18 otrok, starih 5-6 let.                                                                     Le-
tos smo se posvetili tradicionalnim jedem iz različnih držav sveta. 

Pripravili smo jedi iz Mehike, Anglije, Italije, Grčije in Amerike. 
Da pa smo poskrbeli za popolno kuharsko opremo, smo si po-
leg predpasnikov nadeli še kuharske kape, ki smo si jih izdela-
li na prvem srečanju in jih uporabljali pri vsakem druženju. Po-
leg receptov, sestavin in začimb, ki so značilni za posamezno dr-
žavo, smo na zemljevidu spoznali kje sploh leži država, njeno kul-
turo, plese, mite … 

Otroci so med pripravo jedi imeli možnost okušati posamezne 
komponente in z veseljem so sodelovali pri pripravi jedi. Spozna-
li so, da je raznolika in zdrava prehrane zelo pomembna za njiho-
vo rast in razvoj. Med pripravo jedi so si med seboj pomagali, se 
spodbujali in sodelovali. Na koncu pa seveda uživali ob okušanju 
narejenih jedi.

Urssula Steblovni

Uvodnik
Šolsko leto 2019/20 smo začeli polni načrtov, da učencem 

omogočamo pridobivanje znanja in veščin tudi s pomočjo raz-
ličnih dejavnosti, s katerimi bodo lahko uresničevali svoje intere-
se. V predstavitvi šolskega dogajanja smo skušali prikazati življe-
nje in utrip šole, katerega soustvarjalci smo vsi udeleženci učne-
ga procesa.  

Urška Kočevar

Knjiga za prvošolce 
Škrat Kuzma dobi nagrado, ker je imel pač to srečo, da so ga 

izžrebali za škratovščino meseca septembra. Toda živali v goz-
du so mu jo pošteno zagodle, ko so izvedele, kdo je kriv za vse 
nevšečnosti, ki so jih doživele. Knjigo so prvošolci prejeli iz rok 
mentorjev 5. razreda, le-ti so povedali častno zaprisego, kako 
bodo pazili nanje in jim pomagali, v knjigo pa so zapisali tudi po-
svetilo.

Janja Irman Kolar
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Rakov Škocjan 
Od ponedeljka, 16. septembra, do pet-

ka, 20. septembra, smo osmošolci uživali 
v šoli v naravi v Rakovem Škocjanu. Z nami 
sta bili naši razredničarki Jana Pahovnik in 
Tanja Pogorevc Novak ter učiteljica angle-
ščine Alenka Kristan. V Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti Rak smo prispeli ob 
10. uri. Sprejel nas je upravitelj doma in 
nam predstavil hišni red. Nato smo hitro 
zasedli naše sobe, dekleta v brunarici in 
fantje v hiši. 

Po kosilu smo odšli na prvi pohod, kjer 
smo se na vsakem koraku srečali s kraški-
mi pojavi. Videli smo Veliki in Mali naravni 
most, ki sta nastala, ko se je porušil strop 
podzemnega rova. Pod njima zdaj teče 
voda med Cerkniškim in Planinskim po-
ljem. Šli smo do Tkalce jame, katere ime 

naj bi izhajalo iz zgodbe o tkalcu, ki je ob 
nedeljah tkal v jami, nato pa še do udorne 
vrtače Kotel. Po večerji smo imeli še nočni 
sprehod do mosta želja, kjer je marsikdo 
pomislil na kakšno svojo skrito željo. Ob 
22. uri so se v domu ugasnile luči in mi 
smo hitro zaspali. 

V torek zjutraj smo se učenci 8. a s ko-
lesi odpeljali do Cerkniškega jezera, ki je 
eno največjih presihajočih jezer v Evropi. 
V času našega obiska je imelo nizek vo-
dostaj, ko pa ga večdnevne obilne pada-
vine napolnijo, je največje jezero v Slove-
niji. Učenci 8. b pa so si dopoldan ogle-
dali Zelške jame. Popoldne smo strelja-
li z loki in postali stezosledci. Spoznavali 
smo iztrebke in lobanje divjih živali. Zve-
čer smo v skupinah ustvarjali slike iz na-
ravnih materialov, kasneje pa so fantje 
gledali nogomet. 

V sredo so se učenci 8. b odpeljali do 
Cerkniškega jezera, učenci 8. a pa smo 
odšli v Zelške jame. Zelške jame so 3 kilo-
metre dolg jamski sistem. Skozi njih teče 

reka Rak, ki priteče s Cerkniškega polja. 
Popoldne smo imeli urjenje iz preživetja 
v naravi. Najprej smo zakurili ogenj, nato 
pa smo zgradili bivake. Zvečer smo ime-
li dramski večer, kjer smo si v skupinah iz-
mislili dramsko igro in jo nato tudi odigrali, 
pri tem pa smo se zelo zabavali.

V četrtek smo odšli do bližnje reke, kjer 
smo se vozili s kanuji. Veslali smo do jeza 

in potem nazaj do izhodiščne točke. Po-
poldne pa smo imeli orientacijski tek. 
Nato so fantje zamesili testo za buhteljne, 
dekleta pa smo jih napolnila z nadevi in jih 
spekle. Zvečer nas je čakala še slepa pot. 
S prevezanimi očmi smo po gozdu hodi-
li ob vrvici. Gospa Mira iz doma pa nas je 
plašila z zvoki divjih živali. Po tej dogodi-
vščini smo zvečer ob ognju pekli hrenov-
ke, jedli buhteljne, ki smo jih prej naredili, 
peli pesmi in se krasno imeli. 

V petek dopoldne smo učenci 8. a od-
šli po kamero, ki jo je b-razred nastavil že 
v torek. Takoj smo si z zanimanjem pogle-
dali posnetke. Do vabe je prišla medved-
ka z mladičkom in še trije odrasli medvedi. 
Bili smo navdušeni. Hrana v bližini kamere 
je privabila tudi kuno, lisico, jazbeca in de-
telja. Potem pa smo odšli še na plezanje 
po naravni steni. Bilo je res adrenalinsko. 
Čakalo nas je le še kosilo in pot domov. V 
Mozirje smo prispeli ob 15. uri. Kljub temu 
da smo bili vsi kar malo utrujeni od vseh 
dejavnosti in dogodivščin, smo se zagoto-
vo veliko naučili in si bomo to šolo v nara-
vi zapomnili za vedno.  

Zala Paulina Brišnik

Donacija trgovine Spar za 
izgradnjo šolske knjižnice

Trgovska veriga Spar in Interspar je do-
dala nov člen v naši Savinjski dolini. Mozir-
ska poslovalnica je že njihova 103. v 28 letih 
delovanja v Sloveniji. S 1. avgustom smo v 
Mozirju pridobili eno izmed večjih Sparovih 
poslovalnic pri nas. Na slovesni otvoritvi so 
sodelovali tudi učenci OŠ Mozirje, plesna 

skupina Migaj z mentorico Mojco Štancar. 
Naša šola je ob tej priložnosti prejela 4.000 
evrov donacije za izgradnjo nove šolske knji-
žnice, za kar se Sparu še enkrat zahvalju-
jemo in upamo, da prihodnje leto otvorimo 
lepo, sodobno opremljeno knjižnico. 

Patricija Podvratnik
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Povabilo k bralni znački 
Četrtega oktobra sta se nam na šoli pri-

družila posebna gosta, in sicer kantavto-
rica Ditka in pesnik ter pisatelj Feri Lain-
šček.  Za začetek smo se vsi zbrali v dvo-
rani in nestrpno čakali. Kar kmalu se je vse 
začelo in otroški pevski zbor je z Ditko za-
pel pesem Ne bodi kot drugi, ki je ena nje-
nih najbolj znanih pesmi.  

Kmalu zatem nam je gospod Feri predsta-
vil eno svojih pesmi, ki jo je napisal v svojem 
maternem jeziku - prekmurščini. Nato nam 
je Ditka zapela eno svojih pesmi z naslovom 
Srečanje. Pesnik nam je pripovedoval o svo-
jem otroštvu. Najbolj nas je presenetilo, da 
takrat še niso imeli elektrike ter da so imeli 
hišo iz blata in slame. Pripovedoval je o lju-
bezni iz otroštva. Povedal nam je, da se je v 
šestem razredu zaljubil v punco iz petega. 
Presenetilo nas je, da se je z njo tudi poročil 
in da je zdaj njegova žena. Beseda je tekla o 

ljubezni in verjetno je večina od nas zardela 
ob misli na svojo simpatijo.  

Ditka je zapela še eno svojih pesmi z na-
slovom Po poljube, pri kateri smo sodelovali 
tudi vsi v dvorani. Nato nam je zapela še pe-
smi Ne bodi, kar nisi, Ne spreminjaj me in za 
konec je še enkrat Ne bodi kot drugi. Pova-
bila nas je k petju, kot pri drugih pesmih in 
prepevali smo, da se nas je slišalo vse do 
Prevalj, kjer je njen rojstni kraj. 

Vsi smo bili navdušeni in večina nas bo 
verjetno opravila bralno značko zaradi te 
neverjetne spodbude, ki smo jo dobil. Na 
koncu smo jima dali še majhno darilce, in 
sicer vstopnici za Mozirski gaj, da si ogle-
data še lepote Mozirja. Vsi smo bili zado-
voljni z nastopom. Verjetno nas bo nekaj 
obiskalo tudi katerega od njunih številnih 
koncertov. 

Žana Praunseis

Ljubezen je večna; intervju: Feri Lainšček 
Ferija Lainščka ne moramo označiti le kot 

pisatelja, temveč tudi kot pesnika  dramati-
ka, scenarista, soustvarjalca literarnih revij 
in avtorja številnih besedil slovenskih pev-
cev ter skupin. Piše tako za odrasle kot tudi 
za otroke, zato nam je še posebno blizu.  

Vemo, da sodelovanje z Ditko na 
glasbeno-literarnih dogodkih traja že 
nekaj časa. Kdo je bil tisti, ki je dal 
pobudo, da sta začela sodelovati? 

Z Ditko sva začela sodelovati predvsem 
zaradi tega, ker je njen oče Gorazd uglas-
bil pesem Ne bodi kot drugi in mi jo poslal 
v poslušanje in prosil za dovoljenje uglas-
bitve. Takrat smo se pravzaprav spoznali in 
se nekako že na začetku ujeli. Na začetku 
je Ditka prihajala na moje literarne večere 
in je kakšno pesem zapela. Potem je ona 
mene povabila na svoje koncerte pa sem 
jaz kaj recitiral. Tako se je ustvarila ta kemi-
ja, ki je pripeljala do tega, da smo postali 
prijatelji in potem se je ta »kepa«, ki smo jo 
nekako skupaj zavalili, začela večati.  Bilo 
je vse več skupnih nastopov, na katere so 
nas vabili, dvorane so postajale vse večje in 
bolj polne. Lani smo bili že skupaj na turne-
ji po Sloveniji in smo obiskali kar veliko šte-
vilo dvoran s tristo, štiristo sedeži, ampak 
so te dvorane še dovolj komorne. Vendarle 
gre tu za uglasbeno poezijo, pravzaprav za 
glasbeno-literarno dogajanje.  

Kje je skrivnost vajinega uspeha in 
priljubljenosti tako med mladimi kot 
tudi starejšimi? 

To je zelo težko vprašanje. Če bi skriv-
nost poznala, bi jo pravzaprav lahko 

komu zaupala  in vsi bi jo lahko ponavlja-
li. Nikoli ne veš čisto zares, katera knjiga 
se bo priljubila pri bralcih, nikoli ne veš 
čisto zares, katera pesem se bo priljubi-
la pri bralcih, katera skladba. To je več-
na uganka, o kateri se lahko veliko pogo-
varjamo, o kateri lahko razmišljamo, gle-
de česar lahko predvidevamo, a zgodi se 
običajno potem zmeraj malce  drugače. 
V najinem primeru vsekakor gre za neko 
sozvočje med poezijo in glasbo. Gre pa 
vendarle tudi za eno veliko razliko v le-
tih, tako da je najino sodelovanje prav-
zaprav medgeneracijsko. Jaz v šali zme-
raj rečem na koncertih, da skupaj veliko 
veva o ljubezni. Ona veliko ve o ljubezni, 
ker je mlada, jaz pa veliko vem o ljubezni 
zaradi tega, ker sem že star. Mogoče se 
to zliva. Na eni strani mladost in na drugi 
strani izkušnja. Jaz rad rečem: Sanje so 
večne! Pa saj tudi  ljubezen je pravzaprav 
večna, kajne? Mislim, da je ključ, pravza-
prav skrivnost, da govoriva in pojeva o lju-
bezni in sva oba prepričana, da je ravno 
govoriti o ljubezni v današnjem času naj-
bolj angažirano dejanje. Da je to pravza-
prav največji angažma, da upaš o ljube-
zni govoriti iskreno, da nimaš do nje neke 
ironične distance, da nisi ciničen. Mogo-
če je to delček skrivnosti. 

Vas preseneča odziv poslušalcev na 
vajino pesem Ne bodi kot drugi, saj je 
na YouTubu že skoraj dva milijona in 
pol ogledov? 

V zvezi s to pesmijo naju zdaj pravzaprav 
nič več ne preseneča. Ta pesem je enostav-

no ena izmed tistih, ki so jo ljudje vzljubili, ki 
jo pojejo, izvajajo, recitirajo ob najrazličnej-
ših priložnostih, tako da lahko samo rečem, 
da mi je  nekako lepo pri srcu, ko vidim, da 
so jo ljudje sprejeli. Je pa tudi res, da je pe-
sem že brez uglasbitve zaživela med ljudmi, 
že takrat je imela knjiga naklado čez osem 
tisoč izvodov, kar je ogromno. S to uglasbi-
tvijo pa se je krog samo še razširil. 

Prekmurje nosite v srcu, to je razvi-
dno iz večine vaših del. Kaj Vam po-
meni prekmurščina?

Prekmurščina je moj materin jezik. V 
zgodnjem otroštvu smo govorili prekmur-
ščino. Prekmurščina je bila včasih knjižni 
jezik, včasih je tudi veliko več ljudi govori-
lo ta jezik. Zdaj je to jezik, ki je postal nare-
čje, eno izmed slovenskih narečij, ki pa je 
vendarle še dovolj posebno, drugačno in 
ga mogoče bolj opazimo. Meni prekmur-
ščina pomeni identiteto. Kot vsaka mate-
rinščina pomeni identiteto vsakemu. Na 
drugi strani mi pa seveda pomeni jezik 
mojega otroštva, se pravi jezik, v katerem 
se spominjam.  Brez jezika, identitete smo 
v svetu izgubljeni in brez spominov smo iz-
gubljeni. Vsi se spominjamo v svojem ma-
ternem jeziku. To je edini način in vsi dru-
gi, ki mislijo, da se da materni jezik nado-
mestiti,  so v veliko zmoti, se motijo. Sem 
zelo prepričan.  Zato mi je tudi tako po-
membno, da v Sloveniji govorimo sloven-
sko, da imamo radi slovenščino in da jo 
ne prodamo za neko angleščino recimo, 
ki nam prinese sicer več trenutnega uspe-
ha, več materialnega blagostanja, ampak 
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izgubimo pa svojo lastno identiteto, izgu-
bimo sami sebe pravzaprav. 

Verjetno imata z Ditko skupne načr-
te tudi za naprej. Kakšni so? 

Čez nekaj dni bo v Ljubljani promocija, 
pravzaprav bosta dva koncerta promocije 
nove zgoščenke Ne bodi, kar nisi, kjer je 
Ditka skupaj z očetom uglasbila deset mo-

jih pesmi. Odpravljamo se na novo turne-
jo s tem projektom. Veliko sva zdaj skupaj. 

Kako ste se danes počutil med 
nami?  

Danes mi je bilo zelo prijetno. Čeprav 
imam rad na šolah manjše skupine, tudi 
ločene na nižjo in višjo stopnjo, mislim, da 
nam je danes uspelo to združiti. Tudi spre-

jem pri učencih je bil, pravzaprav tudi pri 
učiteljih, tako prisrčen, da smo se prav od-
ločili, da smo naredili za celo šolo. Mogo-
če je res to, da v tej kombinaciji, ko  se 
glasba zliva z besedo, pride to bolj do 
učencev. Lažje je tudi tako veliko skupino 
interesirat za to, kar jim sporočam.                                                                         

Ajda Oblak

Poslušalci začutijo, če si iskren; intervju: Ditka 
Ditka je odlična glasbenica in prijetna so-

govornica. Konec septembra je zmagala na 
kantavtorskem festivalu Sofia Singer 2019 
v Bolgariji. Počne tisto, kar ima rada in v kar 
verjame. Prepričana je, da to začutijo tudi 
poslušalci, ki se na koncertih z njo povežejo. 

Kako dolgo že traja sodelovanje s 
Ferijem Lainščkom. Kdo je koga po-
vabil k sodelovanju?  

Najino sodelovanje s Ferijem se je za-
čelo pred dobrimi sedmimi leti, ko je moj 
oče uglasbil prvo njegovo pesem Ne bodi 
kot drugi. Takrat smo čisti spontano začeli 
nekako sodelovati. Feri me je takrat pova-
bil na nekaj svojih literarnih večerov, tako 
da je bil v ospredju pogovor z njim, jaz pa 
sem zaigrala nekaj pesmi. V vseh teh le-
tih je nastalo veliko uglasbitev, ki so zdaj 
zbrane na dveh zgoščenkah, tretja pa bo 
izšla ravno v teh dneh. V bistvu se je rodi-
la ideja, da sedaj lahko to preraste v glas-
benoliterarni dogodek. Torej v skupni kon-
cert. Lahko rečem, da je bila ideja naša 
skupna in ti dogodki so zelo uspešni. 
Predstavljamo se po vsej Sloveniji, največ 
v kulturnih dvoranah in kot rečeno, priha-
ja zdaj novi projekt Ne bodi, kar nisi, kjer 
bomo predstavili nove pesmi na zgoščen-
ki, Feri bo pa seveda osrednji gost dogod-
ka in bo prebral nekaj svojih pesmi. 

Kaj je skrivnost priljubljenosti tako 
med mladimi kot tudi starejšimi? 

Jaz mislim, da je skrivnost v tem, da sva 
iskrena. Da oba v bistvo počneva to, kar 
imava rada in v to verjameva. Zdi se mi, da 
se to čuti tudi na odru. Če si iskren in če 
res uživaš v tem, kar počneš, to začutijo 
tudi ljudje in se nekako povežejo s tabo. 
Skrivnost pa je seveda tudi v tem, da je na-
jin projekt kvaliteten, gre namreč za uglas-
beno poezijo priznanega pesnika. Besedi-
la so sporočilna in tudi glasba je na dru-
gačnem, višjem nivoju. Ni toliko komerci-
alna in se mi zdi, da se vse to nekako sple-
te med sabo. 

Pesem Ne bodi kot drugi ima na 
YouTubu že skoraj dva milijona in pol 
ogledov. Vas to preseneča? 

Ja, moram reči, da ob izidu pesmi Ne 
bodi kot drugi nihče ni pričakoval takšne-
ga uspeha. Zelo, zelo sem vesela, da se 

je pesem tako prijela med poslušalci, ker 
gre torej za uglasbeno poezijo, ki je, lahko 
rečem, malo drugačna zvrst glasbe. In pe-
sem ni tako enostavna in se je res dotakni-
la src mnogih. Uspeh je res velik. In če te 
lahko popravim, imajo  vse verzije skupaj 
na YouTubu že skoraj štiri milijone ogle-
dov, kar je res, res velik uspeh.  

Ali pesmi uglasbite sami ali vam pri 
tem kdo pomaga? 

V bistvu pesmi uglasbim skupaj s svojim 
očetom Gorazdom. On je avtor vseh aran-
žmajev pesmi in tudi član moje zasedbe. 
On je tudi tisti, ki me je nekako vpeljal v 
svet glasbe. Moram pa povedati, da vedno 
več pesmi uglasbim tudi sama. Zdaj na 
novem CD-ju jih bo enajst, deset od enaj-
stih sem jih uglasbila jaz. Tako da, kar ne 
uglasbim jaz, uglasbi moj oče. Midva sva v 
bistvi ena ekipa, ki ustvarja glasbo.  

Verjetno imata s Ferijem skupne na-
črte tudi za naprej. Kakšni so? 

Ja, v bistvu res. Prvi cilj je, da izdamo novo 
zgoščenko Ne bodi, kar nisi. Avtor vseh be-
sedil je Feri Lainšček, avtorica glasbe jaz 
in avtor aranžmajev moj oče Gorazd. Cilj, 
ki sledi, pa je ta, da to zgoščenko skupaj 

na teh glasbeno-literarnih večerih predsta-
vimo po vsej Sloveniji, da bo čim več ljudi 
slišalo to, kar smo ustvarili. Gre za en zelo 
kvaliteten in lep projekt. To sta kar dva taka 
cilja, ki jih sedaj vidim pred sabo. Tisti dol-
goročni pa so ves čas tu; še naprej ustvar-
jati v tem duhu, ustvariti čim več nove, lepe 
glasbe. Upam, da se bo tudi sodelovanje s 
Ferijem še nadaljevalo. 

Vam je bilo med nami prijetno? 
Zelo lepo, zelo prijetno. Res sem za-

dovoljna s tem našim nastopom in sku-
pnim druženjem. Ena taka res prijetna 
energija je bila v zraku in res sem vese-
la. Ko pridem na šole in ko otroci po-
jejo te naše pesmi, je eno prav poseb-
no vzdušje. Posebej pa še zato, ker sem 
prepričana, da so otroci iskreni in ne la-
žejo. Če jim ne bi bilo všeč, bi naju po-
slali nekam. Ne bi poslušali, bi bilo gla-
sno, ampak so bili v bistvu  koncentrira-
ni na sam dogodek, so bili tiho, so res 
prisluhnili. Videlo se je, da poslušajo in 
z nama so tudi zapeli. Zelo lepo je bilo, 
tako da hvala vsem vam.  

Hvala tudi Vam. 

Ajda Oblak 

Mini olimpijada v Mozirju
Bil je čarobno lep jesenski torek, 17. 

septembra, ko se je pet zgornjesavinjskih 
šol združilo v olimpijskem duhu Mini olim-

pijade prve triade v Mozirju pred špor-
tno dvorano. Mini olimpijce je pozdravila 
ravnateljica OŠ Mozirje, mozirski župan 

in naša olimpijska 
atletinja Maja Mi-
halinec. Razmigala 
nas je Mojca, spod-
bujale pa masko-
te: olimpijski Foksi, 
mozirska Kapljica 
in Svinčnik. Družil 
nas je moto: važno 
je sodelovati, ne 
zmagati. V duhu so-
lidarnosti in strpno-
sti smo preživeli ču-
dovit športni dopol-
dan.

Urška Finkšt
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Dobrodelna prireditev Od šole začete do valete 
29. november 2019  je bil za našo šolo 

prav poseben in svečan dan. Že 10. leto 
zapored je potekala dobrodelna priredi-
tev, s katero zbiramo sredstva za Šolski 
sklad, letos pod naslovom Od šole zače-
te do valete. Nastopilo je vseh 392 učen-
cev, pridružilo pa se nam je tudi nekaj bi-
vših učencev, ki še naprej razvijajo svoje 
talente. Navdušili so nas s svojimi nastopi. 
Doletela pa nas je prav posebna čast. Po-
nosni smo, da je prireditev obiskal predse-
dnik države Borut Pahor in nam na začet-
ku namenil nekaj besed. 

V prvem delu prireditve so nastopili bivši 
učenci, ki se še vedno glasbeno ali ple-
sno udejstvujejo. Manjkala pa ni niti gle-
dališka uprizoritev. Prireditev je otvorilo 
Gledališče Mozirsko v sodelovanju s KD 
Lepa Njiva. Na hudomušen način so prika-
zali svoje spomine na prvi šolski dan, šolo 
v naravi in valeto. 

Prvo glasbeno točko so izvedli  Pvanin-
ski abuhi s pesmijo Tvoj junak. Za njimi je 
zapela Iza Leskovšek, ki s pianistom Jako-
bom Zlatinškom sestavlja duet Younite, 
predstavila pa sta pesem Junija. Svojo pe-
sem Le ti to znaš je zapela Sara Lampreč-
nik, Veronika Steiner pa je s svojo zased-
bo Parvani Violet zapela pesem Ne bodi 
kot drugi. Nastopila je še glasbena zased-
ba bivših učencev naše šole, ki so še da-
nes dejavni v Glasbeni šoli Nazarje, s pe-
smijo Savinjska dolina. 

Plesne nastope pa sta otvorila Manca 
Zaluberšek in Anže Finkšt, ki sta še ne-
dolgo nazaj bila stalnica naših prireditev. 
Z izraznim plesom nam je popestrila večer 
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Tjaša Šuligoj. Nekaj naših mam pa se je predstavilo v plesni sku-
pini Ex migice. 

V drugem delu prireditve pa smo nastopili še sedanji učenci 
Osnovne šole Mozirje. Najprej so učenci prve triade zaplesali na 
pesem iz animiranega filma Moana. 

S pesmijo so se predstavili tudi vsi trije naši pevski zbori. Sku-
pina učencev je na zvočne cevi zaigrala pesem Tetris, Aleksan-
der Stenšak in Lan Ujčič Vrhovnik sta nastopila v duetu trobent. 

Učenci tretje triade so plesali na pesmi Queenov, Kaja Dekić 
pa je s soplesalcem Jakom Bračkom zaplesala sambo in angle-
ški valček. Učenci druge triade so konec popestrili s koreografi-
jo na pesem Huda ura rock nažiga. Za vse plesne koreografije je 
poskrbela Mojca Štancar. 

Kot vsako leto je obiskovalce po prireditvi čakal sejem drobnih 
daril in dobrot. Kljub temu da smo izdelke zanj izdelovali cel me-
sec, pri tem nam je pomagal tudi Aktiv kmečkih žena Šmihel, so 
bili izdelki hitro razprodani. 

Zala Paulina Brišnik

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

Letošnji dan slovenske hrane, 15. november, smo na OŠ Mo-
zirje obeležili z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Na 
OŠ Mozirje smo v ta namen pripravili zajtrk (domač kruh, med, 
maslo, mleko in jabolko).

Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, 
pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pri-
delana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebe-
larstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpad-
ki. Poleg ozaveščanja otrok in mladine o pomenu hrane iz bližine in 
njenih prednosti pred hrano, ki ima za seboj na stotine kilometrov, 
se letos zahvaljujemo s sporočilom: “Hvala za naš super zajtrk!”

Blaž Podrižnik

Tradicionalni slovenski 
zajtrk v Šmihelu

Tudi v šoli v Šmihelu smo obeležili dan slovenske hrane s tra-
dicionalnim zajtrkom. Poleg okusne hrane so učenci izvedeli 
veliko zanimivega o čebelah in medu. Obiskala jih je namreč 
čebelarka Bernarda Pačnik, ki jim je odgovorila na mnoga za-
nimiva vprašanja. Predstavitev je z verzi iz svoje knjige zaklju-
čila Albina Rajter.

Hvala kmetiji Rozoničnik za slastno maslo, kmetiji Rak za 
mleko, kmetiji Potočnik za izvrsten med ter kmetiji Zg. Gol-
tnik za dober domač kruh.Okusno in prijetno. “Hvala za naš 
super zajtrk!”

Zala Acman



Glasilo Občine Mozirje18

Besedičica
3. decembra, na dan obletnice rojstva 

dr. Franceta Prešerna, se je 8 učencev 
mozirske osnovne šole udeležilo že 19. 
srečanja mladih literarnih ustvarjalcev 
zgornjesavinjske doline. Srečanje je pote-
kalo v prostorih Galerije Mozirje, kjer se 
je zbralo veliko mladih literatov, skupaj z 
mentoricami. OŠ Mozirje so z literarnimi 
prispevki zastopali Tina Marolt, Živa Ma-
rolt, Žana Praunseis, Julija Vrečar, Lina Uj-
čič Vrhovnik, Hana Železnik, Patricija Pod-
vratnik in Ali Ernecl, njihove mentorice pa 
so bile gospe Vlasta Povše, Petra Iršič in 
Urška Kočevar. 

Srečanje je strokovno spremljala literar-
na kritičarka, gospa Gaja Kos. Strokov-
na spremljevalka je izmed besedil učen-
cev OŠ Mozirje izpostavila besedilo učen-
ca Alija Ernecla kot najizvirnejše besedilo. 

Prireditev sta spretno povezovali Lina Uj-
čič Vrhovnik in Ajda Oblak, plesno pa so 
jo s koreografije gospe Mojce Štancar in 
Anžeta Finkšta popestrile plesalke plesne 
skupine Migaj z Mojco, glasbeno pa učen-
ci glasbenega krožka pod mentorstvom 
gospe Rozike Kanjir. 

Urška Kočevar
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Sprejem pri 
predsedniku 

Republike 
Slovenije 

Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor je 1. oktobra odprl vrata Predse-
dniške palače povabljencem, ki sta jim 
gibanje in šport ter »zdrav duh v zdra-
vem telesu« način življenja. Zbrali smo 
se ob predstavitvi pobude za razglasi-
tev 1. oktobra za dan slovenskega špor-
ta kot državnega praznika. Našo šolo 
sva zastopala Ali El Ghannam Ernecl in 
Mark Iršič. 

Pobudo je dal Olimpijski komite Slove-
nije. Njihovo mnenje je, da je zdrav način 
življenja pomemben za zdrav in uspešen 
narod ter pripomore k temu, da smo slo-
žni. Želijo si, da bi čim več posamezni-
kov potegnili izpred televizorja ali telefo-
na in jih usmerili v šport. Nagovoril nas 
je tudi naš uspešni kolesar Primož Ro-
glič, ki je dejal, da Slovenci s svojimi re-
zultati in vrhunskimi športniki živimo za 
šport in si zagotovo zaslužimo svoj pra-
znik - dan slovenskega športa. Poleg go-
vorcev so nastopili še mladi telovadci. 

Ko je bilo sprejema konec, je pred pa-
lačo potekala Mini olimpijada, ki se je je 
udeležil tudi predsednik Borut Pahor. 
Zakaj ravno 1. oktober? Na ta dan so 
leta 1863 v Ljubljani ustanovili prvo telo-
vadno društvo na Slovenskem z imenom 
Južni Sokol, ki je kasneje preraslo v po-
membno rodoljubno gibanje, ki se je bo-
rilo proti germanizaciji. 

Leta 2020 naj bi, če bo praznik spre-
jet, v slovenskih šolah potekal športni 
dan, prav tako pa naj bi bil športno obar-
van delovni dan za vse zaposlene. Špor-
tni objekti pa naj bi ta dan imeli dan od-
prtih vrat.                       

Mark Iršič

Drobtinica 2019: Malo … je 
veliko

Tudi letos smo se odzvali povabilu Ob-
močnega združenja Rdečega križa Mozir-
je in pristopili k humanitarni akciji Drobti-
nica, ki je bila v soboto, 19. 10., pred trgo-
vino Tuš. Delavci šole smo pekli piškote, 
naredili smo rezance, iz krušne peči je za-
dišal domači kruh, učenci prostovoljci pa 
so prevzeli vlogo prodajalcev. Na stojnici 

so mimoidočim ponudili pripravljene do-
brote, v zameno za prostovoljne prispev-
ke. Ves zbrani denar je šel v šolski sklad 
OŠ Mozirje, in sicer za pomoč otrokom iz 
socialno ogroženih družin, ki si ne morejo 
privoščiti tečaja, šole v naravi, ekskurzij ali 
drugih plačljivih dejavnosti.

Podpis
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Muzikal Madagascar 
V ponedeljek, 7. 10. 2019, smo si v šoli 

ogledali muzikal Madagascar. Vsi smo bili 
navdušeni. In kako je potekal muzikal? 

V živalskem vrtu v New Yorku so prireja-
li zabavo. Nastopali so zebra, štirje ping-
vini, žirafa, nilski konj, štiri tigrice in kralj 
živali – lev. Zebra je imela na ta dan roj-
stni dan. Na to so se spomnili lev, ki je bil 
njen najboljši prijatelj, nilski konj in žira-
fa. Zebra si je zaželela, da bi šla v divjino. 
S tem se lev ni strinjal, zato je šla sama. 
Lev, nilski konj in žirafa so jo šli iskat in jo 
na srečo našli. 

A še preden bi se lahko vrnili v živalski 
vrt, so jih ujeli in jih spravili na ladjo. Ping-
vini so sabotirali ladjo, ker so hoteli do-
mov. Žirafa, lev, nilski konj in zebra so se 
znašli na Madagascarju. Mestni razvajenci 
so morali ugotoviti, kako naj preživijo v div-
jini, ki je prej nikoli niso videli. Lev, žirafa, 
nilski konj, zebra, lemurji in pingvini tako 
doživijo največjo pustolovščino doslej… 

Nato so vsi zapeli pesem 'I like a move 
it'. Odločili so se, da bodo še nekaj časa 
ostali na Madagascarju.  

Nastopajoče smo nagradili z aplavzom. 
Kdor je želel, jih je prosil za avtogram. 

Julija Vrečar

Uspehi na športnem področju

Učenci so osvojili 1. mesto na medobčinskem prvenstvu v košarki ter se uvrstili 
na področno tekmovanje, kjer so osvojili 2. mesto in se uvrstili na državno 

tekmovanje.

Na medobčinskem tekmovanju v krosu 
med osmošolci je Mark Iršič osvojil 2. 

mesto, Ali Ernecl pa 3. mesto.
Na medobčinskem tekmovanju v krosu med devetošolci je Žiga Turnšek osvojil 3. 

mesto.

Učenke in učenci OŠ Mozirje na špor-
tnem področju dosegajo odlične rezulta-
te. Najbolj odmevni so bili rezultati na med-
občinskem in področnem prvenstvu v ko-
šarki, nogometu in krosu. Učenci so se uvr-
stili v finale področnega prvenstva v roko-
metu, kjer so dosegli četrto mesto. Učenke 
so osvojile 2. mesto na medobčinskem in 
področnem tekmovanju v nogometu ter se 
uvrstile na področno tekmovanje. 

Na OŠ Mozirje smo zelo ponosni na 
športne uvrstitve naših učencev, zato jim 
čestitamo za vse uspehe. Še naprej si 
bomo prizadevali za vzgajanje pozitivnega 
odnosa do športa.

Aktiv športnih pedagogov
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JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA MOZIRJE

Mavrični kulturni vrtiljak
Mozirska območna izpostava 

JSKD s svojimi programi že več 
kot 20 let spodbuja kulturno de-
javnost ter zagotavlja strokovno 
in organizacijsko podporo ljubi-
teljski kulturni ustvarjalnosti na 
področju Zgornje Savinjske do-
line. Program dela izpostave ob-
sega že uveljavljene vsakoletne 
pregledne revije in srečanja. Da 
poteka delo izpostave čimbolj 
povezano z okoljem, območne 
aktivnosti selimo iz občine v ob-
čino kar omogoča, da na vseh 
projektih sodelujejo člani vseh 
skupin iz vseh kulturnih društev 
kot tudi lokalne skupnosti.

OBMOČNE AKTIVNOSTI
Dejavnost ljubiteljske kulture 

je bila tudi v letošnjem letu zelo 
raznovrstna in opazna. Leto 
smo začeli s tradicionalnim, že 
43. projektom »Mesec kultu-
re«, na katerem se je tudi letos 
predstavilo preko 30 kulturnih 
programov različnih društev in 
inštitucij s področja kulture.

Sicer pa je tudi v letošnjem 
letu izpostava sledila zastavlje-
nim ciljem. Sezono smo zače-
li z ogledi gledaliških predstav, 
ki sta ju v okviru projekta »Lin-
hartovo srečanje« uprizorili 2 
odrasli gledališki skupini, na 
območnem srečanju otroških 
gledaliških skupin »Klipe klo-
pe« pa sta sodelovali 2 skupi-
ni, ki delujejo v okviru šol. 

V mesecu marcu smo v so-
delovanju z velenjsko izposta-
vo združili območna srečanja 
na področju otroške in odrasle 
folklore, kjer so se na prireditvi 
»Z igro in plesom v pomlad« iz 
naše doline predstavile 3 otro-
ške folklorne skupine, v okviru 

že 60 let tovrstnih srečevanj in 
združila preko 400 mladih pev-
cev, njihov nastop pa je glas-
beno popestril Big band Orke-
stra Slovenke vojske. 

Na reviji odraslih pevskih za-
sedb »Pa se sliš'« se je v Lučah 
predstavilo 12 različnih pevskih 
sestavov. Svoj glasbeni talent 
so tudi letos, v športni dvorani 
na Rečici, pokazali naši najmlaj-
ši na srečanju otroških pevskih 
zborov vrtcev in osnovnih šol 
»Pikapolonček«, kjer je sodelo-
valo 10 zborčkov, njihove nasto-
pe pa je spremljal učiteljski or-
kester Glasbene šole Nazarje.

Na področju likovne dejavno-

sti smo letos izvedli 3. likovni 
natečaj za ustvarjalce v filcanju 
»Ex-filcore«, s pregledno raz-
stavo v juniju, na kateri so so-
delovali posamezniki iz doma-
čega in širšega okolja. 

V Zgornji Savinjski dolini delu-
jejo tudi številni ljudski sestavi, 
ki nadaljujejo in negujejo tradici-
jo ljudskega petja. Na letošnjem 
srečanju pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž »Pod to 
goro zeleno« se je v Šmartnem 
ob Dreti v septembru predstavi-
lo 10 skupin iz Zgornje Savinj-
ske in širše regije.

Tudi v okviru literarne dejav-
nosti smo bili aktivni. Na tradici-
onalnem, že 16.  srečanju mla-
dih literatov »Besedičica« se 
je v Mozirju s svojimi prispevki 
predstavilo 43 učencev iz vseh 
zgornjesavinjskih osnovnih šol. 

Poleg obveznega programa 
je izpostava uspešno sodelova-
la tudi z drugimi lokalnimi in kul-

turnimi akterji in pomagala pri 
organizaciji številnih koncertov 
in drugih prireditev (literarna 
srečanja, likovne razstave, …).

USPEHI SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV

Letos so nas ponovno zazna-
movali številni dosežki skupin 
in posameznikov, ki dvigujejo 
kvaliteto ljubiteljske ustvarjal-
nosti. Na področju gledališke 
dejavnosti se je na regijskem 
srečanju lutkovnih skupin v 
Šentjurju predstavila lutkov-
na skupina OŠ Ljubno ob Sa-
vinji in prejela srebrno prizna-
nje. Na regijskem tekmovanju 
OPZ in MPZ, prav tako v Šen-
tjurju, se je uspešno predsta-
vil otroški zbor OŠ Nazarje, ki 

je osvojil zlato priznanje. Tudi 
na področju literarne dejavno-
sti dokazujemo kvaliteto lite-
rarnega ustvarjanja, kjer je bila 
na državni nivo nominirana čla-
nica KD Slap, Marjana Rihter. 

Da se na področju likovne 
umetnosti kvalitetno razvijamo, 
so dokazali člani KDLU Gal, ki 
so se z izbranimi deli predsta-
vili na regijski razstavi Oblo in 
oglato v Laškem. Tudi na podro-
čju ljudskega petja dokazujemo 
kvaliteto, saj so nekateri ljudski 
sestavi ponovno posegli po naj-

višjih priznanjih. Na državnem 
srečanju poustvarjalcev ljudske-
ga glasbenega izročila sta se 
iz naše doline predstavili sestri 
Apšner - Gmajnice (KUD STO-
PinJE Mozirje) in ljudski pevci iz 
Luč, slednji so prejeli 3 nagrado 
po izboru žirije. 

V zadovoljstvo mi je, da je 
tudi kultura v naši dolini tista, ki 
združuje. Ljubiteljsko ustvarja-
nje ni poklic, ampak klic, ki nas 
nagovarja, da se izražamo, dru-
žimo in ustvarjamo, zato hvala 
vsem, ki so dejavni na podro-
čju kulture ter s svojim sodelo-
vanjem prispevajo k višji kako-
vosti življenja tudi v naši dolini.

Simona Zadravec, 
vodja JSKD OI Mozirje

Janez Gregorc, prejemnik 
priznanja Sveta OI

Združeni zbori zgornjesavinjskih osnovnih šol ob spremljavi 
Big band orkestra Slovenske vojske

OPZ Tulipan, vrtec Mozirje na reviji »Pikapolonček«

Gmajnice – sestri Apšner, 
KUD STOPinJE Mozirje

prireditve »Le okol …«, na kateri 
se predstavljajo odrasli folklori-
sti, pa je našo dolino zastopala 
skupina Oštarija iz DU Bočna.

Vokalna glasba je v Zgornji 
Savinski dolini in nasploh še 
vedno najbolj razvita. Na leto-
šnja srečanja pevskih zborov 
se je prijavilo več kot trideset 
pevskih sestavov, ki delujejo v 
okviru kulturnih društev, šol in 
vrtcev. Revija otroških in mla-
dinskih pevskih zborov »Cici-
do« je bila letos še posebej iz-
postavljena, saj je praznovala 
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KNJIŽNICA MOZIRJE

Sodelujemo v socialnem projektu, uvajamo 
izposojo e-bralnikov in ostajamo priljubljeno 

stičišče za druženje
Knjige v papirni ali elektronski obliki so in ostajajo pomemben del 

dušne hrane številnih posameznikov, zato je prav, da so dostopne 
vsem uporabnikom. Z elektronskimi knjigami se knjižnice in branje 
približajo tudi gibalno oviranim, ki težko pridejo v knjižnico, tistim, ki 
veliko potujejo, slabovidnim, šolarji pa lahko domače branje in knji-
ge za Cankarjevo tekmovanje prebirajo v elektronski obliki.  

V letošnji jeseni je Osrednja knjižnica Mozirje pristopila tudi k so-
delovanju v projektu Socialne aktivacije za lažji vstop na trg dela, 
partner v projektu za Zgornjo Savinjsko dolino je Andragoški zavod 
Ljudska univerza Velenje. Za vse ljubitelje kulture in pridobivanja no-
vih znanj smo v Tednu splošnih knjižnic pripravili pester izbor prire-
ditev.

ČLANOM KNJIŽNICE BREZPLAČNO NA VOLJO DVA 
BRALNIKA ELEKTRONSKIH KNJIG

Slovenske knjižnice so bile pred digitalno revolucijo pomem-
ben vir informacij in okno v svet. Razmah interneta, ki ponuja sko-
raj neskončno količino informacij, je spremenil bralne navade zla-
sti mladih. Zadnji produkt digitalizacije knjižnice so elektronske 
knjige in naprave, na katerih je mogoče te knjige brati. Platforma 
Biblos v slovenskem merilu omogoča izposojo in nakup e-knjig. 
V Osrednji knjižnici Mozirje je dostopnih že skoraj 400 naslovov 
e-knjig, ki si jih lahko člani izposojajo brezplačno. Hkrati si je mo-
žno izposoditi štiri knjige za časovno obdobje 14 dni. 

Brati je možno na tablicah, računalnikih in za to namenjenih 
bralnikih. Dva bralnika inkBOOK sta za izposojo na voljo tudi čla-
nom Osrednje knjižnice Mozirje. Ker elektronske knjige prinašajo 
nove možnosti in zagotavljajo udobje pri branju, zanimanje bral-
cev za ta sodobni način branja raste. V Osrednji knjižnici Mozir-
je je izposoja v obdobju od januarja do avgusta 2019 v primerja-
vi z istim obdobjem v lanskem letu narasla kar za 142 odstotkov. 

KLJUB DIGITALIZACIJI KNJIŽNIC LE-TE OSTAJAJO 
PRILJUBLJEN PROSTOR ZA DRUŽENJE

Jesenski sklop naših prireditev smo septembra pričeli z odpr-
tjem likovne razstave Umetniki za Karitas, razstavljena dela so na-
stala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino na 24. mednarodni likovni 
koloniji. V oktobru smo na pravljični potep z igralko Aljo Kapun 

povabili male ljubitelje pravljic. Alja je otroke popeljala na domi-
šljijski sprehod po slovenski ljudski pravljici Janček Ježek. 

V novembru so slovenske splošne knjižnice že tretjič praznovale 
teden splošnih knjižnic. Letošnja osrednja tema je bila zelena knji-
žnica. Praznovanju smo se pridružili tudi v Osrednji knjižnici Mozir-
je. V Galeriji  Mozirje se je zvrstilo več  prireditev: predstavitev pu-
blikacije Društva zeliščarjev Šipek Mozirje, predavanje Jolande Že-
leznik o bontonu v vsakdanjem življenju in predstavitev e-bralnikov 
in e-knjig na portalu Biblos. V Knjižnici Ljubno ob Savinji smo v go-
ste na uro pravljic povabili Danijelo Lončar, avtorico in ilustratorko 
dveh knjig o Srečnolonicah, na Rečici ob Savinji pa smo se v okvi-
ru bralnega kluba »Druženje ob knjigi« pogovarjali o literarnih de-
lih modernih slovenskih avtorjev, ki so zaznamovala slovensko zalo-
žništvo. Praznovanje sta pospremila brezplačen vpis v knjižnico ter 
razstava knjig z zeleno vsebino in/ali zunanjostjo. 

Konec novembra je v prostorih galerije že tradicionalno pote-
kalo odprtje razstave likovnih del, tokrat nastalih na 25. slikar-
skih študijskih dnevih Ex tempore Mozirski gaj 2019. V decem-
bru smo našim obiskovalcem pripravili predstavitev knjige in po-
topisno predavanje Vse barve Polinezije pisateljice, popotnice, 
potapljačice in učiteljice Jasne Tuta.

SODELOVANJE KNJIŽNICE V PROJEKTU SOCIALNE 
AKTIVACIJE ZA LAŽJI VSTOP NA TRG DELA

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s svojo dejavnostjo 
in vlogo sodeluje kot podporna organizacija pri izvajanju programa 
Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – aktiviraj se«, ki ga 
izvaja Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NO-
VUS. Kot partner je v program socialne aktivacije Mozirje pristopila 
tudi naša knjižnica in se s tem vključila v aktivnosti projekta v okvi-
ru izvajanja dolgega programa socialne aktivacije. V njem se bodo 
osebe iz ciljne skupine opolnomočile za približevanje trgu dela, re-
ševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine. 

V mozirski knjižnici smo udeležence programa že sprejeli na 
dveh obiskih. Ogledali so si Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirja-
ni ter Osebno zbirko Aleksandra Videčnika, s katerima upravlja 
Osrednja knjižnica Mozirje. Udeležencem programa smo pred-
stavili prostore in dejavnosti knjižnice, ogledali pa so si tudi likov-
no razstavo v prostorih mozirske galerije.

Tatiana Golob

Udeleženci v programu Socialne aktivacije Mozirje 
so obiskali Knjižnico Mozirje in se ob tem spoznali z 

dejavnostjo ter storitvami knjižnice. 

Članom knjižnice bosta kmalu na brezplačno izposojo na 
voljo dva bralnika elektronskih knjig.
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LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 

V letu 2019 preko 20 projektov 
Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014-2020 izvaja 

kot del skupnega instrumenta CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost (Community Led Local Development), preko katerega 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline črpa sredstva iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

V letu 2019 se je na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline izvajalo preko 20 projektov, potrjenih preko 1. in 2. javne-
ga poziva LAS ZSŠD, sofinanciranih iz 
sklada ESRR in EKSRP. Projekti se na-
vezujejo tako na investicije v opremo in 
izgradnjo ali obnovo stavb kot na meh-
ke vsebine, kot so izobraževanje kme-
tov, otrok, podjetnikov, povezovanje tu-
rističnih ponudnikov, izvedba delavnic, 
analize vod, priprava in izvedba progra-
mov in produktov … Z vstopom v leto 
2020 LAS pripravlja še 3. javni poziv, 
tako za ESRR kot EKSRP. Več infor-
macij o javnem pozivu bo objavljenih na 
spletni strani LAS: www.savinja.si.

Preko instrumenta CLLD je LAS-
-om omogočeno tudi črpanje dodatnih 
sredstev iz Podukrepa 19.3: Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lo-
kalne akcijske skupine, in sicer preko 

javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline se je tako izve-
dlo oziroma se izvaja 6 projektov sodelovanja (dva sta zaključena, 
dva se zaključita v decembru 2019, dva sta v izvajanju). Preko teh 
projektov je območje prejelo slabih 300.000,00 evrov dodatnih 
sredstev. V primerjavi s preostalimi LAS-i po Sloveniji je to najve-
čje število projektov sodelovanja, ki jih izvaja LAS.

Projekti sodelovanja se v večini izvajajo na ožjem območju, reci-
mo v projekt Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp so bile vklju-
čene občine Solčava, Luče in Ljubno, ki so preko le-tega pridobi-
le analize izbranih vodnih virov, zgodbe ter festivale pitne vode. V 
projektu Festival domačih okusov in tradicije sta se združili obči-
ni Šmartno ob Paki in Rečica ob Savinji, ki sta svoji tradicionalni 

prireditvi, Lenartov sejem in Martinova sobota, združili v Festival 
tradicionalnih prireditev, obenem pa sta območju ponudili tudi iz-
obraževanje o tradicionalnih jedeh, slikanico za otroke …

Konec leta 2019 se zaključuje projekt Novi izzivi slovenske drob-
nice, v katerega so vključene vse občine Zgornje Savinjske doline. 
Glavni namen tega projekta je promocija ovčereje, od učenja stri-
že ovac, do priprave jedi iz jagnjetine/ovčetine, priprava novih iz-
delkov iz volne ter izvedba Festivala ovčje volne Bicka v letu 2019. 

V izvajanju sta še dva projekta: Interak-
tivni turizem za vse, katerega del je obči-
na Ljubno, ki bo preko le-tega preuredila 
flosarsko muzejsko zbirko preko VR teh-
nologije, in Trajnostna mobilnost in turi-
zem na kolesih, preko katerega bo prišlo 
do razširitve sistema izposoje koles Bicy 
ter do priprave novega turističnega pro-
dukta na področju trajnostne mobilnosti 
v Mestni občini Velenje. 

V novembru 2019 se je zaključil tudi 
projekt Integralni turistični produkt zeli-
ščarske dediščine, v katerega so vklju-
čene vse občine Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline. V lanskem letu je bila za-
ključena 1. faza projekta, preko katere 
so se pripravile zeliščne zgodbe, turistič-

ni produkt, izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifika-
cije zeliščar, zeliščni meni ter Festival zelišč Zgornje Savinjske in Ša-
leške doline 2018. V letošnjem letu se je izvajala 2. faza projekta, te-
kom katere je bil posnet promocijski film ter izveden 2. Festival zelišč 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Le-ta je potekal od 15. do 22. 
junija, z otvoritvijo v Fidovem gaju v Logarski dolini. Tekom Festivala 
se je zvrstilo 8 delavnic na temo pridelave in predelave zelišč, zaklju-
čil pa se je v Gornjem Gradu. 

Za prihajajoče leto 2020 si želimo večjega sodelovanja med lo-
kalnim prebivalstvom, občinami in institucijami, saj bo le takšno 
vedenje doprineslo k razvoju celotnega območja LAS. Vsem ob-
čanom in občankam želimo lepe praznike!

Tamara Danijel
Ivanka Orešnik

Ogled primera dobre prakse na Irskem v sklopu projekta Trajnostna mobilnost in 
turizem na kolesih

Ogled zeliščnega vrta z obiskovalci 2. Festivala zelišč
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ŽUPNIJA MOZIRJE / ŠMIHEL 2019

Župnijsko življenje lahko opišemo na 3 načine
Prvi je, da napišemo nekaj številk: obisko-

valcev v župniji je toliko in toliko, krstov je 
bilo toliko, veroučencev toliko in tako dalje. 
S tem naštevanjem lahko opišemo pomem-
ben, a samo en vidik našega župnijskega 
življenja: koliko ljudi prihaja v stik z župnijo, 
ki je Cerkev na našem lokalnem področju, 
torej skupnost verujočih. Kakšna je ta naša 
skupnost glede na število tistih, ki želijo v 
njej aktivno živeti in sodelovati. Ob tem lah-
ko tudi vrednostno ocenjujemo: “cerkve so 
še polne“ ali “ljudi je vedno manj v cerkvi“ 
in tako dalje.

Drugi način je, da opišemo, kakšne pro-
jekte smo izvajali, kakšne dogodke prazno-
vali, da naštevamo skupine, srečanja, pre-
davanja, življenje občestva. Tukaj ne bi na-
števali udeležence, a bi vseeno šlo za na-

koliko otrok pri verouku in koliko skupin od-
raslih v župniji deluje. Ker so to javno do-
stopni podatki tudi na spletni strani župni-
je, bom raje spregovoril o vsebini, ki smo jo 
posebej v zadnjem letu poskušali dodajati 
našemu skupnemu življenju v župniji.

V letu 2020, natančneje od 20. do 29. 
11. 2020 bomo praznovali misijon. Misi-
jon je dogodek, ki mora biti pravzaprav 
stalno dogajanje, ker je to namen Cerkve 
in smisel župnije: predstavljati in promovi-
rati Boga v tem svetu. V tem duhu župnija 
že nekaj let pripravlja program misijona. Ko 
napišem župnija, mislim na čim večjo ude-
ležbo župljanov in ne samo na župnika ali 
še morda ozek krog njegovih sodelavcev. 
To ustvarjalno ekipo pa želimo še razširiti, 
da bi lahko oznanili tako otrokom, mladim, 

predvsem pa tudi tistim, ki so odšli ali jih v 
župniji nikoli ni bilo, ker v njej ne najdejo ali 
mislijo, da se v njej ne da najti Boga.

Na prvi adventni vikend smo obhajali du-
hovno obnovo z misijonarji, ki bodo med 
nami prisotni skozi celotno prihodnje leto. 
Že ob novoletnem hišnem blagoslovu ja-
nuarja 2020 bodo obiskali vse domove, 
kjer jih želijo sprejeti in preko njih prejeti 
blagoslov. V februarju se bomo v predpo-
stni duhovni obnovi ponovno srečali z mi-
sijonarji. Kot že v letu 2019 bomo še na-
prej združevali redne dogodke, katehezo 
in pastoralo z vsebino misijona, ki jo pov-
zema geslo: Bi rad ozdravel? Upamo, da 
bodo srečanja pripravljavcev misijona pol-
na Duha, da bomo lahko oznanili Boga 
tako v cerkvi, kot na ulici in po domovih 
vseh, ki bi to želeli.

Domači in gostujoči duhovniki in predava-
telji so in bodo pripravljali nagovore, ki pe-
ljejo proti misijonskemu dogajanju. Temu 
služi tudi obnovljena spletna stran župni-
je Mozirje / Šmihel, ki se jo vsekakor spla-
ča obiskati. Druženja župljanov, predvsem 
lahko omenim župnijski piknik po Telovski 
procesiji na praznik Sv. Rešnjega Telesa in 
Krvi, pa so uresničevanje zamisli, da smo 
vsi poklicani, da smo misijonarji. Radi bi 
tudi odšli na resnejši duhovni vikend in sku-
paj z misijonarji tudi v tišini in miru poiska-
li Boga, ki bi ga radi prenesli ljudem. Kajti 
“česar polno je srce, to usta govore“.

Zahvaljujem se vsem, ki čutite z župnijo, 
ki svojo vero živite. Zahvaljujem se vsem lju-
dje dobrega srca, ki ne glede na prepriča-
nje verne spoštujete in ste pripravljeni na 
sodelovanje. Zahvaljujem se ljudem, ver-
nim, ki svoj čas in znanje, čustva in energijo 
vlagate v prizadevanje za misijon 2020. In 
za stalni misijon med nami.

Sandi Koren, župnik

števanje prireditev, popravila stavb, izvede-
nih projektov, število srečanj ... Mnogokrat 
ljudje tako primerjajo različne župnije, kako 
je kje “živo“ in drugje “mrtvo“ in podobno.

Oba načina, prvi in drugi, pa zelo malo 
povesta o našem programu in vsebini. Za 
kaj pravzaprav župnija obstaja in čemu ves 
ta trud in prizadevanje. V resnici namreč ne 
gre za številke ampak za človeka. Ne gre 
za številke, ki bi izražale uspehe, neuspe-
he, izvedene programe, napake, ampak za 
vsakega posameznika: ali posameznik sko-
zi župnijsko življenje najde to, kar išče v žu-
pniji, skupnosti verujočih? Ali najde Boga? 
Kako se da Boga najti in kje? Kdo in kako 
lahko človeku pomaga?

Zato bom spregovoril o župniji na tretji 
način, čeprav bi lahko tudi na prvi in drugi. 
Lahko bi spet naštel, koliko vernikov je v ne-
deljo pri maši, koliko je bilo krstov in porok, 

Mozirski skavti so tudi letos ponesli luč miru iz Betlehema na sejo občinskega 
sveta.

kot odraslim, starejšim, zakoncem in sam-
skim, družinam in posameznikom, športni-
kom in umetnikom, žalostnim in veselim, 
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ŽUPNIJSKA KARITAS MOZIRJE – ŠMIHEL

Dobro iz vsakega srca

Dobrodelni koncert v mozirski farni cerkvi

Letošnji Teden Karitas, ki je potekal, kot 
že vrsto let, zadnji teden v mesecu novem-
bru,  nas je vodil pod geslom Dobro iz vsake-
ga srca. Da iz vsega svojega srca vsem oko-
li sebe, otrokom, staršem, starim staršem, pri-
jateljem, znancem sosedom in celotni družbi 
oznanjamo Božjo ljubezen in dobro do vsa-
kega človeka. Teden Karitas nas nagovarja 
ne samo za en teden, ampak da spremenimo 
svoje srce, poiščemo svoje dobre zaklade in 
jih začnemo deliti med ljudi v stiski.

Nadškof Alojzij Cvikl je zapisal: »Dober 
človek prinaša iz dobrega zaklada svoje-
ga srca dobro.« (Lk 6,45) Kako prav drži 
slovenski pregovor »Česar polno je srce, 
to usta govore.« Ni pomembna zunanjost 
ampak notranjost, naša globina. Naj ne 
bodo naše besede prazne, naj bodo iskre-
ne, naj bo iskren tudi dialog. 

Karitas skozi vse leto posveča največ po-
zornosti starejšim, osamljenim, onemo-
glim ... Takšna je bila tudi naša aktivnost: 
obiskovanja, obiskovanja v domu ostare-
lih, pogovori v času dežurstva, pomoč na 
domu, razdeljevanje hrane EU. Ne poza-
bljamo pa tudi na naše najmlajše v organi-
zaciji delavnic Karitas v povezovanju med 
generacijami, učna pomoč, v skrbi za šol-
ske otroke v pomoči šolskih potrebščin in 
tudi plačil nujnih položnic in organizacij 
različnih prireditev, prav tako tudi 15. do-
brodelnega koncerta v mesecu juniju.

Nismo sami, z nami so dobri ljudje, ki nam 
pomagajo, da na svojstven način prispeva-
mo in služimo, da bi bil svet vsaj malo dru-
gačen. Da bi bil bolj prežet z ljubeznijo. Da 
prinašamo upanje. Hvala vsem.

Alenka Brezovnik

KUD STOPINJE

Trudimo se izročati lepe 
spomine

Preteklo leto je obarvalo spominske 
utrinke naše dejavnosti skozi vse leto na 
področju ohranjanja ljudske glasbene de-
diščine, otroške folklore in literarnih novo-
sti naših članov.  

Trudimo se sebi in tistim, ki sledijo na-
šim »stopinjam«, izročati lepe spomine na 
življenje naših dni.

Že v začetku leta je bilo programsko do-
govorjena celoletna priprava na jesensko 
izdajo CD zvočnice »Kje s' pa ptička pe-
sem čula?« dueta Gmajnice, predstavitveni 

DRUŠTVO PUST MOZIRSKI, 
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE  

Pust in 
pustnaki  nastopi in koncerti poustvarjalcev glasbe-

nega izročila Slovenije, uresničitev tradicio-
nalnih projektov literarne sekcije »Stopinje 
prijateljstva«, ko smo gostili ugledne literar-
ne goste iz Brežic, sodelovanje na različnih 
literarnih natečajih po Sloveniji in v tujini ter 
ohranjanje kulturne dediščine med mladimi 
doma in drugod po Sloveniji.

Naš moto aktivnega ljubiteljstva se glasi: 
Nekoč boš le spomin nekomu. Potrudi se, 
da bo to lep spomin.

ŽIva-na

Pustovanje v Mozirju je del 128 let tra-
jajoče tradicije, ki daje velik pečat krajev-
nemu utripu. Tudi letos smo pošteno za-
vihali rokave in poskrbeli, da se je v na-
šem kraju skozi celo leto neprestano ne-
kaj dogajalo. 

Februarja smo že tradicionalno obiskali 
vseslovenski Etnofest na Ptuju, ki je običaj-
no uvod v vsa naslednja pustovanja in kar-
nevale, ki sledijo širom Slovenije. Na pustni 
četrtek smo se zbrali pri novopečeni pre-
jemnici trških pravic, Veroniki Robnik, ki 
je naša zvesta podpornica in lastnica bara 
Žako. 

V naslednjih dneh je potekal obhod trških 
meja, kjer so nas odprtih rok sprejemali go-
spodarstveniki, dobri ljudje in vsi, ki jim pu-
stna tradicija veliko pomeni. V pustnem šo-
toru se je v tem času odvilo nekaj tradicio-
nalnih dogodkov, za piko na i pa je potekal 
karneval na trgu. Tudi letos se je na karne-
valu predstavilo veliko mednarodnih mask, 
zmagovalnih mask iz sobotnega karneva-
la, še vedno pa so v očeh domačinov imele 
prostor domače maske in skupine, ki so na 
šaljiv način predstavile lokalno problemati-
ko in rešitve. Pustnaki smo se predstavili še 
na karnevalih v Šoštanju in Dobovi ter Sra-
karskem fašjenku v Sračincu na Hrvaškem. 

V začetku junija smo organizirali 11. tradi-
cionalno Golažijado v Mozirju. Na sejmišču 
se je tokrat zbralo 35 ekip, ki so poskrbele 
za kulinarične užitke, zdravo tekmovalnost 
in dobro voljo. Zagrete kuharje ni pregnalo 
niti občasno slabo vreme. Med samim do-
godkom so se lahko predstavili tudi mladi 
glasbeniki. 

11.11. ob 11. uri in 11 minut smo ozna-
nili pričetek novega pustnega časa. Sledil 
je družabni dogodek martinovanje, na ka-
terem ni manjkalo dobrega vina in lokalnih 
dobrot. Predstavili smo tudi novo pustno 
kraljico Hano I., ki nas bo v prihajajočem 
pustnem letu spremljala na vseh naših do-
godkih in poteh. 

Pri otvoritvi Božične bajke smo sodelova-
li z našo masko Mozirski Gaj, ki je bila do-
bra popestritev za vse obiskovalce. Upa-
mo, da bomo lahko še vrsto let skrbeli za 
zabavo ljudi in našo dolgoletno tradicijo in 
tako dober glas o Mozirju popeljali v širni 
svet s pomočjo naših evropskih karneval-
skih prijateljev.

Marko Presečnik
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KULTURNO DRUŠTVO GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Godba v letu 2019

Godbeniki na festivalu v Marezigah

Skoraj za vsako leto, ko smo starejši, bi 
lahko rekli, da je bolj pestro in da imamo 
čedalje več nastopov, koncertov. Seveda 
se je tudi letošnje začelo z našim tradici-
onalnim božično novoletnim koncertom 
januarja v Mozirju, na katerem smo se le-
tos predstavili samo s slovensko glasbo. 
Naše gostje so bile sestre Lamprečnik, 
družina Štiglic ter sestre Čerček.

V februarju smo igrali na otvoritveni pro-
slavi ob začetku meseca kulture, katera 
se je tudi odvijala v Mozirju. Za tem je sle-
dil pustni marec, kjer vsako leto zaigramo 

v pustni povorki. Kot društvo smo ekolo-
ško odgovorni in zato smo prav tako letos 
bili del čistilne akcije v Mozirju ter s tem 
izrazili hvaležnost občini za vso podporo.  
Nismo imeli veliko časa za lenarjenje, saj 
smo po premoru izvedli v aprilu Velikonoč-
ni koncert v katedrali svetega Mohorja in 
Fortunata v Gornjem Gradu, naši gosti pa 
so bili New Swing Quartet. Zaigrali smo 
še ob dnevu boja proti okupatorju, potem 
pa je prišel maj in s tem naš najljubši dan 
v letu za igranje in druženje - praznik dela 
in naša tradicionalna prvomajska budnica. 

Junija smo se odzvali zelo lepemu in po-
sebnemu vabilu ter obiskali Marezige, pri-
jetno vasico v občini Koper, kjer se je od-
vijalo mednarodno srečanje pihalnih orke-
strov. Poleg njihove domače godbe smo bili 
iz Slovenije samo še mi, ostali pa iz drugih 
držav. Dan smo izkoristili za kopanje, oku-
šanje morske hrane in odlično glasbo, ob 
tem pa smo seveda nazdravili ob prazniku 
refoška, ki so ga praznovali v Marezigah. 
V poletnih mesecih smo odigrali nekaj na-
stopov po dolini na vsakoletnih prireditvah, 
naši najmlajši godbeniki pa so se udeležili 
tudi godbenega tabora, ki se odvija vsako 
leto v Šoštanju. Septembra smo si vzeli dan 
za zaslužen izlet in si ogledali Avsenikov mu-
zej na Gorenjskem ter se nato odpeljali še v 
Planico po dozo adrenalina na zip-line. 

V oktobru smo bili povabljeni na sreča-
nje godb, ki se je letos odvijalo v Šmarju 
pri Jelšah. Nismo sodelovale samo sloven-
ske godbe, pridružile so se namreč tudi 
tuje godbe iz Hrvaške, Nemčije in Avstrije. 
Konec novembra smo bili del pravljičnega 
nastopa na otvoritvi Božične bajke v Mozir-
skem gaju. Potekajo pa že vaje za naš kon-
cert v Mozirju, 18. 1. 2020, na katerem bo 
glavna tematika evropska glasba. Pridruži-
li se nam bodo tudi gosti, ki bodo še doda-
tno popestrili naš program. 

Katja Naraločnik

KULTURNO DRUŠTVO ROVTAR ŠMIHEL NAD MOZIRJEM

Kultura nas povezuje

Otroški pevski zborček pod vodstvom Danice Rozoničnik

V mesecu marcu smo sodelovali na kul-
turni prireditvi »Šmihel poje«, skupaj z uči-
teljico Zalo Acman in učenci podružnične 
šole Šmihel, z učiteljico angleškega jezika 
Matejo Novak, MPZ in MePZ Šmihel ter 
gosti, ki so nastopili ter tako tudi z glasbo 
obarvali popoldan, ki je bil množično obi-
skan v dvorani podružnične šole Šmihel. 

Sodelovali smo z DPM Šmihel in priredi-
li prikaz starih običajev na Ovčarskem pra-
zniku ter skupaj z njimi pripravili razstavo 
starih običajev v Šmihelu. Z MePZ in pevo-
vodjem Tonijem Acmanom smo sodelovali 
na reviji cerkvenih pevskih zborov v Mozir-
ju ter na podelitvi priznanj JSKD OI Mozir-
je, v mesecu kulture. 

KD Rovtar tudi letos pripravlja bogat kul-
turni program s koncertom v cerkvi sv. Mi-
haela v Šmihelu, 22. decembra ob 19. uri, 
kjer se bomo ob prijetnem druženju, ob-
kroženi z božično–novoletnimi prazniki, v 
domači župnijski cerkvi poslovili od izteka-
jočega se leta.

Kultura nam nudi priložnost za razume-
vanje sveta in sebe. Ko povežemo razsute 
drobce dogajanj v zgodbo, izpovemo svo-
ja hrepenenja in sanje, obujamo spomine, 
razkrivamo medčloveške odnose. Tu smo. 
Da lahko besede povedo, prevzamejo, za-
mislijo. Postanejo svetlobni blisk, notranji 
vihar, ki se zgodi v stiku s sočlovekom. 

Ne samo v tem letu, ki se poslavlja, ampak 
tudi v naslednjem, ki šele prihaja, stopajmo 
med ljudi, polni zavesti, da smo sebi in dru-
gim v našem bogatem življenju odprli vrsti-
ce, v katere je položena globoka nota med-
sebojnih radosti za nove, drobne lepote, ki 
nam jih narekuje življenje.

Albina Rajter
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KULTURNO DRUŠTVO MOZIRJE

V društvu deluje več sekcij

Utrinek z letošnje gledališke igre

Osnovni namen kulturnih društev je bogatitev kulturnega življe-
nja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih 
društev, skupin in posameznikov. Tudi v Mozirju ima kultura dolgo 
zgodovino, zato si v društvu člani prizadevamo ohranjati kulturno in 
etnografsko dediščino v Mozirju in okolici. V letu 2019 smo se tru-
dili, da izvedemo vse aktivnosti, katere so bile v planu. Mislim, da 
smo bili pri tem kar uspešni. V Kulturnem društvu Mozirje imamo 
sekcije, ki pokrivajo področje petja, recitacije in igre.

Člani MoPZ, katerih umetniški vodja je Anton Petek, so zelo ak-
tivni skozi vse leto, saj poleg udeležbe na prireditvah, kot so pro-
slava ob dnevu upora proti okupatorju, prireditvah ob občinskem 
prazniku (rez vinske trte v gaju), nastop na komemoraciji ob dne-
vu spomina na mrtve in sodelovanje na medobčinski reviji OPZ 
v Lučah, vsako leto pripravijo tudi kakšen koncert s poudarkom 
na ljudskem petju. V mesecu juniju so izvedli trško petje na mo-
zirskem trgu. Sodelovali so tudi na koncertu MePZ, ki je potekal 
v dvorani KD Mozirje. Poleg vseh teh nastopov pojejo tudi na po-
grebih v Mozirju in okolici ter sodelujejo pri cerkvenih obredih. 

Gledališče Mozirsko pod tem imenom deluje v okviru Kulturne-
ga društva Mozirje že šesto leto in nadaljuje bogato zgodovino 
gledališkega ustvarjanja v Mozirju. V letu 2019 smo sodelovali s 
profesionalnim režiserjem in pridobili bogate izkušnje in pripra-
vili novo predstavo, na katero smo ponosni. Socialno ljubezen-
sko komedijo Malomeščanska svatba smo premierno postavili na 
oder 17. februarja 2019, pod režijo se je podpisal Miha Golob. 

Februarja smo v sodelovanju z JSKD OI Mozirje in številnimi 
društvi iz Mozirja pripravili zasnovo in izvedbo otvoritvene slove-
snosti praznovanja Meseca kulture. Naše ključne vloge so bile 
v pripravi koncepta prireditve, tehnični podpori, scenografiji in v 

vodenju prireditve, pripravili smo tudi kratek uvodni igrani prizor 
Franceta Prešerna in video projekcijo. 

V mesecu juniju smo sodelovali pri koncertu MePZ Društva 
upokojencev in invalidov Mozirje. Poleg reprize in gostovanj z 
Malomeščansko svatbo ter organizacijo abonmajskih predstav 
smo sodelovali še na 2. gledališki delavnici v Slovenj Gradcu in 
dobrodelni predstavi v OŠ Mozirje: Od šole začete do valete. V 
letu 2019 smo bili uspešni v dogovarjanju z občino in naredi-
li velik korak na poti k izboljšanju tehničnega stanja v kulturnem 
domu. Za sezono 2019/20 smo pripravili 2. gledališki abonma, 
ki se je pričel 24. oktobra 2019.

Še enkrat več bi se rad zahvalil vsem aktivnim članom našega 
društva, še posebno članom MoPZ, članom recitacijske skupine 
in igralcem Gledališča Mozirskega za njihov trud in žrtvovani čas, 
ki ga nesebično vlagajo v svoje dejavnosti.

Matej Skornšek

KULTURNO DRUŠTVO SLAP

Slap izdal jubilejno knjigo

Literarni popoldan v vlcerski bajti v Lučah

Pisalo se je leto 1997, ko smo prvič sedli skupaj, vsi, ki nam je 
bilo namenjeno, da se podajamo na pot literarnega ustvarjanja in 
smo si želeli druženje s sopotniki življenja. Zdaj je ugledala luč 
sveta naša jubilejna, že 20. knjiga SLAP.

V njej so objavljena dela 24 pesnic, pesnikov, avtorjev in avto-
ric, ki prihajajo iz različnih krajev: iz Zgornje Savinjske doline, Mi-

slinje, Celja, Slovenskih Konjic, Šempetra, Šoštanja, Gomilske-
ga, Štor pri Celju, Velenja in Zagradca. Nekateri avtorji, katerih 
dela so objavljena tudi letos, so pri Slapu že od same ustanovi-
tve in ves čas pišejo, objavljajo in sodelujejo na številnih priredi-
tvah v organizaciji društva. Vsako leto se nam pridruži nekaj no-
vih članov. 

Razveseljivo je, da je v tokratni izdaji tudi več proznih del, kot jih 
je bilo v prejšnjih knjigah. Po večini pišejo poezijo bolj ženske am-
pak mi smo ponosni, da imamo v svoji sredi 10 moških članov, ki 
so prispevali tako prozna dela kot poezijo. 

Sicer pa smo v društvu tudi letos poskrbeli, da se je vedno do-
gajalo kaj zanimivega. Sodelovali smo na različnih občinskih pra-
znovanjih in prireditvah, kot je Flosarski bal na Ljubnem ob Sa-
vinji in Veselo popoldne s pevci, godci in literati v Šmartnem ob 
Dreti. Gostovali smo v šoli v Mozirju in večkrat na podružnični šoli 
v Šmihelu. Naša ustanovna članica Marija Rihter se je s svojo po-
ezijo uvrstila med 27 najboljših odraslih literatov v državi.

Razgiban je bil tudi nedavni literarno-glasbeni dogodek, ki smo 
ga pripravili v vlcerski bajti v Lučah. Sredi decembra smo se po-
novno zbrali na Ljubnem ob Savinji, kjer smo javnosti predstavili 
letošnji - kot rečeno – jubilejni zbornik.

Naj vas besede ponesejo vase, naj vas pogrejejo, razveselijo, 
zamislijo. Dovolite jim v osrčje. Naj gnezdijo v vaši notranjosti.

Albina Rajter                                                                                      
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KULTURNO DRUŠTVO LEPA NJIVA

Tragedija uspešno prekinila tradicijo komedij

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV

Uspešno večplastno in aktivno delovanje

Na ogledu celjskega gradu

Kulturno društvo Lepa Njiva je leto začelo s premiero Bevkove tra-
gedije Materin greh v režiji Primoža Vajdla. Gre za prvo tragedijo v 
30-letni tradiciji prirejanja gledaliških iger v Lepi Njivi, ki je dobila 
zelo pozitiven odziv s strani gledalcev. Po februarski premieri je sle-
dilo še pet ponovitev v pomladnih mesecih po Zgornji Savinjski doli-
ni, zaključna sedma ponovitev pa se je odvila novembra v Šoštanju. 

V mesecu februarju smo sodelovali tudi pri otvoritveni slovesno-
sti Meseca kulture, ki ga vsako leto pripravlja Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti, Območna izpostava Mozirje. Predstavili smo se s 
točko Ivan Cankar in Valentin Vodnik v sodobnem času, kjer smo 
uprizorili, kako bi po našem mnenju izgledali in delovali naši naj-
večji pisatelji, pesniki in dramatiki, če bi ustvarjali v tem stoletju. 

V aprilu smo v sodelovanju z Občino Mozirje pripra-
vili proslavo ob občinskem prazniku, kjer so nastopa-
li Jonatan Jurkovnik, Štirje prijatelji, Jerneja Hrastnik, 
Potovke in Ajda Oblak, program pa sta povezovala 
Barbara Vajdl in Matej Matko. Konec novembra smo 
sodelovali na prireditvi Od šole začete do valete, ki jo 
je organizirala Osnovna šola Mozirje. Skupaj z Gle-
dališčem Mozirskim smo pripravili tri točke, v katerih 
smo gledalce popeljali od vtisov prvošolčkov do vse-
ga, kar s sabo prinaša konec osnovne šole, ki se obe-
ležuje z valeto. 

Aktivni smo bili tudi v domačem kraju. Meseca apri-
la so v Večnamenski dvorani Lepa Njiva gostovali 

gledališki prijatelji iz KUD Svoboda Griže s komedijo TV Griže 
10. Skrbeli smo tudi za ohranjanje tradicije in ljudskih običajev. 
Pred pričetkom poletja je v naši dvorani potekala delovna akci-
ja, kjer smo odstranili vetrolov, prav tako pa se je celotna dvo-
rana prebelila. 

Jeseni je na vrsto zopet prišlo gledališče. Konec novembra smo 
namreč pričeli s prvimi vajami za novo predstavo. Tokrat bo po-
novno komedija z naslovom Zbeži od žene, angleškega dramati-
ka Raya Cooneya. Vikend pred božičem je že nekaj let stalnica 
za prireditev Veseli december, kjer poleg starejših kulturnikov na-
stopijo tudi člani naše otroške dramske skupine.

Lovro Pečnik

S širšega društvenega aspekta letošnje leto zaznamuje volilno 
leto. Zato je dobro vedeti pomembne prelomnice v Zvezi RFR. 
Poslovil se je dolgoletni predsednik zveze dr. Stanko Koželj. Nje-
govo predsedniško delovanje v Zvezi RFR je zaznamovalo dolgo-
letno, plodno delo, ki je vplivalo na delo društev po vsej Sloveniji. 

Izvoljena je bila nova predsednica zveze, iz ljubljanskega dru-
štva, ga. Lidija Sabol, za mandatno obdobje 2019-2023. Tisti, ki 
so bližje gospe Sabol, znajo povedati, da novo pridobitev zveze 
na tem položaju odraža pozitiven in povezovalen duh. 

Volilo se je tudi o spremembi delitev sredstev za pospeševa-
nje prodaje produktov Zveze RFR, ki se deli med društva Zve-
ze RFR. Odslej je pomemben delež povezanih članov, torej ak-
tivnih članov. Predlog šestih različnih variant je bil oblikovan na 
sestanku predsednikov društev Slovenije. 

Omembe vredno v poslovnih financah je z zakonom določe-

no ločevanje revidiranja podjetij v državni lasti in ostalih podje-
tij. Strokovna javnost pričakuje, da se bodo institucije uspele do-
govoriti, kje so meje med strokovnim nadzorom in nadzorom, ki 
nima osnove v zakonodaji in so povezane z interesnimi sferami. 
Prizadevanja vodijo tudi k težnji po izključno profesionalni izdela-
vi letnih izkazov podjetij, z izključno profesionalnim in za to pose-
bej usposobljenim kadrom. 

»Ne obstajajo dobre in slabe tržne razmere! Obstaja samo na-
pačna strategija.« Tako je dejal eden najbogatejših Zemljanov na 
svetu. Na nas je, da temu verjamemo ali ne. In še bolje, da te be-
sede udejanjimo ali pa jih jemljemo kot populistične besede. Ne-
izpodbitno dejstvo pa je, da se svetovna ekonomija sooča s tur-
bolentnimi časi. Pripravite se.

Društvo RFR Zgornje Savinjske doline ostaja pisana družba 
strokovnjakov, aktivnih tako na strokovnem  področju kot nefor-

malnem druženju, kjer vsak s svojim koščkom drugač-
nosti, unikatnosti, prispeva k obilju dogajanj. Našte-
la bom samo nekaj najbolj odmevnih strokovnih aktiv-
nosti, kot so interna srečanja s strokovno analitični-
mi vprašanji in izobraževanjem, sodelovanje s sekcijo 
računovodskih servisov iz SŠGZ Velenje, srečanja fi-
nančnikov na portoroških dnevih itd. Neformalna dru-
ženja obsegajo premično dolžino od različnih vrst špor-
ta, pohodov, literarno kulturnih srečanj in ostalih dru-
žabnosti. Prilagam tudi fotografijo, ki vas bo prepriča-
la, dragi bralci, da si ustvarite svojo zgodbo o našem 
uspešnem, večplastnem aktivnem delovanju. 

Silva Prislan

Utrinek z letošnje predstave Materin greh
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RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Organizirali osem krvodajalskih akcij

Prikaz oživljanja v POŠ Šmihel

RKS Območno združenje Zgornje Savinjske doline deluje na 
območju vseh sedmih občin in skupaj z desetimi krajevnimi orga-
nizacijami Rdečega križa se trudimo pomagati ljudem, ki se znaj-
dejo v stiski.

Pomagamo jim v materialni pomoči – letos smo razdelili 300 
prehrambnih paketov, 900 kg pralnega praška in nekaj več kot 
12 ton ostale hrane (mleko, moka, testenine, olje, riž, konzerve) v 
skupni vrednosti okoli 23.000 evrov. Pri plačilu položnic smo po-
magali v višini okoli 3.000 evrov. Na brezplačno letovanje na De-
beli rtič smo poslali 32 otrok in 4 starostnike, 142 otrokom smo 
pomagali pri nakupu šolskih potrebščin in na šestih stojnicah z 
dobrodelno akcijo Drobtinica zbrali nekaj več kot 8.000 evrov 
za plačila raznih šolskih obveznosti osnovnošolskih otrok iz šol 
Zgornje Savinjske doline. Skupna vrednost razdeljene pomoči 
krajanom Zgornje Savinjske doline, ki so potrebovali pomoč, bo 
v letošnjem letu znašala okoli  50.000 evrov. 

Ker je ena od naših dejavnosti tudi prva pomoč, smo v letu 2019 
poleg ostalih tečajev iz prve pomoči organizirali 8 predstavitev Te-
meljnih postopkov oživljanja, s sloganom »Vsakdo lahko reši življe-
nje«. Opažamo, da se vedno več ljudi zaveda pomena hitrega nude-
nja oživljanja, tako da bomo s temi prikazi nadaljevali tudi v prihodnje.

Skupaj z Zavodom za transfuzijsko medicino in Transfuzijskim 

oddelkom bolnišnice Celje organiziramo osem krvodajalskih ak-
cij, katerih se skupno udeleži okoli 700 ljudi. Za prihodnje leto 
imamo tudi v planu osem krvodajalskih akcij. 

Ob koncu leta bi se želeli zahvaliti vsem našim prostovoljcem, 
ki nam vse leto pomagajo, krvodajalcem, ki se zelo uspešno ude-
ležujejo naših krvodajalskih akcij, in vsem ostalim, s katerimi sko-
zi vse leto sodelujemo.

Ilka Kramer Marolt

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOZIRJE

Novo vozilo s pridom uporabili na intervencijah
Začetek leta 2019 je bil pri mozirskih gasilcih povezan predvsem 

z izbiro in odločitvijo o nakupu novega gasilskega vozila. Teren-
sko vozilo znamke Land Rover je namreč že precej načel zob časa, 
zato je upravni odbor društva imenoval petčlansko komisijo, ki je 
opravila analizo potreb in v skladu z razpoložljivimi sredstvi predla-
gala najboljšo možno rešitev. 

V mesecu februarju smo vozilo Land Rover, ki je skoraj 22 let slu-
žilo kot poveljniško vozilo in vozilo za prevoz moštva, zamenjali s te-
renskim vozilom Ford Ranger. Po nekajtedenski predelavi (barva-
nje, montaža svetlobnih teles …) je postalo naše večnamensko ga-
silsko vozilo, namenjeno prevozu opreme in izvajanju manjših teh-
ničnih intervencij, ki jih je v zadnjih letih vse več. V začetku priho-
dnjega leta bo izdelana še modularna nadgradnja, ki bo po potrebi 
omogočala prevoz motorne brizgalne s pripadajočo opremo. 

Novo vozilo smo mozirski gasilci že s pridom uporabljali na in-
tervencijah. V letu 2019 smo jih, skupaj s posredovanji ob neur-
ju, ki je Mozirje z okolico prizadelo v začetku meseca julija, zabe-
ležili že preko 50. Z izvedbo praktičnih vaj in »operativ-
nih četrtkov« redno skrbimo za usposobljenost in vzdr-
ževanje opreme, da naše intervencije potekajo varno 
in učinkovito.

Tudi v letošnjem letu smo se gasilci udeležili več izo-
braževanj, med drugim sta članica in član uspešno za-
ključila šolanje za pridobitev čina nižji gasilski častnik, 
pet članov in članic je zaključilo s tečajem prve in nujne 
medicinske pomoči za certificirane prve posredovalce, 
v društvu pa imamo tudi tri nove tehnične reševalce, 
šest novih višjih gasilcev in štiri gasilke – pripravnice. 

V juliju smo uspešno izpeljali tradicionalno tekmova-
nje za starejše gasilce – memorial Viktorja Lukšeta, ki 

se ga je letos udeležila tudi desetina iz našega društva, in veselico, 
na kateri so za zabavo poskrbeli Vražji muzikanti.

Tekmovalno aktivni so bili tudi naši mladi gasilci in gasilke, ki so 
skozi celo leto dosegali odlične rezultate na tekmovanjih GZ Zgor-
nje Savinjske doline in regijskih tekmovanjih. Po koncu šolskega 
leta so se mladi, skupaj z mentorji, odpravili na letovanje na sloven-
sko obalo, kjer so osvajali nova gasilska znanja in letos spoznava-
li tudi čare potapljanja.

V mesecu novembru so nam na gasilski dom namestili novo sire-
no, ki bo opozarjala na nevarnost in bo lahko prožena tudi daljin-
sko iz regijskega centra za obveščanje. Redni mesečni preizkusi 
siren se izvajajo vsako prvo soboto v mesecu. Prvič smo jo že lah-
ko slišali v decembru.

V tem mesecu bomo tudi letos obiskali vsa gospodinjstva v ob-
čini in vam podarili naš koledar za leto 2020. Želimo vam, da bo 
srečno in varno!

Luka Paulič

Naša veteranska desetina na memorialu Viktorja Lukšeta (foto: Blanka 
Kroflič)
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DRUŠTVO SOŽITJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Tudi z drugačnostjo dosegamo želene cilje

Sožitje na izletu na Ptuju

Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline združuje starše in skrb-
nike kot tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju in ljudi dobre 
volje in odprtih src. Trudimo se vključiti v okolje v celotni dolini in 
pokazati, da lahko s svojo drugačnostjo dosežemo želeni cilj. 

Za družine pripravljamo vsako leto izobraževanje, kjer se sezna-
nimo o novostih na področju zakonodaje, in razne teme, ki so 
za naše člane zanimive. V poletnih počitnicah smo zo-
pet ustvarjali, in sicer smo se odzvali povabilu vrtnarije 
Skornšek, kjer smo posadili rožo. Prav tako smo tudi 
letos obiskali družine našega društva in dnevi so pre-
hitro minili. 

Letos smo prvič izvedli Vseživljenjsko učenje – lokal-
no in smo bili v Fiesi, v domu obšolskih dejavnosti. Uži-
vali smo na plaži, se družili, malo ustvarjali in imeli obisk 
obalnega društva Sožitje. Dnevi so prehitro minili in smo 
se vsi strinjali, da bo ta dejavnost naša vsakoletna stalnica. 

Piknik je vsako leto zelo dobro obiskan, vendar letos 
nismo imeli sreče z vremenom in smo se kljub temu 
imeli lepo. Letos smo pričeli tudi z občasnimi delavni-
cami, kjer se družimo, naredimo kakšen zanimiv izdelek 
in tako popestrimo naš letni program.  

V decembru nas obišče Miklavž in obdari osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju. Trudimo se, da bi nas še bolj prepoznali tudi na 
drugih področjih. Želimo se tudi v prihodnje vključevati v čim več 
dogajanj v dolini in s tem pokazati, da skupaj zmoremo tudi s svo-
jo drugačnostjo.

Lilijana Rakun 

STRELSKO DRUŠTVO MOZIRJE                                     

Strelstvo je tudi olimpijski šport

Alja, Stefan in Maja na treningu

Strelsko društvo v Mozirju šteje letos že 68 let delovanja. Na 
prvi pogled ima ta šport negativen prizvok zaradi uporabe strelne-
ga orožja, kot so zračne in malokalibrske puške ter pištole. Ven-
dar ta disciplina šteje tudi med olimpijske športe. Nam ta šport 
ni tuj zaradi odličnih uspehov državnih reprezentantov Rajmon-
da Debevca in Nanija Tirška iz Gornjega Grada ali biatlonk in bi-
atloncev Teje Gregorin, Jakova Faka in  drugih. 

Športno strelstvo je primerno tako za moške kot za ženske vseh 
starosti, za seniorje in invalide, tudi za otroke od 10. leta staro-
sti naprej. V našem društvu je sedanja dejavnost usmerjena pred-

družine in šole  športna društva glavni nosilci športne vzgoje in 
dejavnosti šolskih otrok, ki odraščajoči mladini pomagajo pri du-
ševnem in telesnem razvoju. Pri streljanju jih  navajamo na disci-
plino, vztrajnost, natančnost, športno prenašanje porazov in spo-
štljiv odnos zlasti do slabših sovrstnikov. 

V letošnjem letu je društvo prirejalo strelske aktivnosti domačim 
članom, mladincem in pionirjem ter za šolsko mladino, kakor tudi 
strelcem iz drugih sorodnih društev na območju Zgornje Savinj-
ske doline in sosednjih občin. Treningov in tekmovanj so se ude-
leževali tudi člani Društva upokojencev Mozirje. 

V počastitev praznika Občine Mozirje je strelsko društvo kot 
vsako leto tudi letos organiziralo tekmovanje s serijsko zračno 
puško v posamični konkurenci. Tekmovanje je potekalo 19. apri-
la na strelišču SD Mozirje. Sodelovali so člani sorodnih društev 
iz Gornjega Grada, Mozirja, Pesja, Solčave in Velenja. Za konč-
ni rezultat je štelo 20 strelov. Zlato medaljo si je priboril Aleksan-
der Ošep s 180 krogi, srebrno Štefan Ošep s 174 krogi in brona-
sto Marjan Prodnik s 171 krogi, vsi iz Solčave. Medalje in prizna-
nja je podelil podžupan občine Mozirje Jože Jelen. Tekmo sta vo-
dila Drago Poličnik in Danilo Mrevlje, sodniško funkcijo je opra-
vil Marjan Ermenc.

V juniju smo izvedli strelsko tekmovanje z zračno puško na 18. 
veteranskih športnih igrah, ki jih je v Mozirju organizirala Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih dru-
štev Sever. 

Skozi celo leto smo se člani društva udeleževali treningov in tek-
movanj z MK puško v Gornjem Gradu in seveda rednih treningov 
v domačem strelišču z ZR puško. Veseli nas, da se nam je v le-
tošnjem letu pridružilo večje število mladih, ki v tem športu vidijo 
sprostitev, druženje in kanček tekmovalnega duha. 

Danilo Mrevlje

vsem v ljubiteljsko in tekmovalno streljanje vseh starostnih skupin 
prebivalstva z zračnim orožjem na petsteznem strelišču, ki se na-
haja v kletnih prostorih stavbe Športnega društva Mozirje Na trgu 
22. Treningi in tekmovanja z malokalibrskim orožjem potekajo na 
strelišču v Gornjem Gradu.

V društvu si v prvi plan postavljamo delo z mladino, saj so poleg 
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ŠPORTNO DRUŠTVO LEPA NJIVA

V Lepi Njivi od letošnjega leta tudi teniško 
igrišče

Zmagovalci prvega turnirja v tenisu

ŠPORTNO DRUŠTVO MOZIRJE

Pomladili smo upravni odbor

Pred tradicionalnim kresovanjem

Člani našega društva v zimskih mesecih 
uživamo v zimskih športih, seveda pa nas 
ni malo, ko se tudi pozimi podamo v gore. 
To je tudi čas občnih zborov. Tudi mi smo 
ga imeli in dodobra pomladili naš upravni 
odbor z upanjem, da bodo mladi poživili 
delovanje društva. 

Ko je prišla v naše kraje pomlad, smo v 
času društvenih čistilnih akcij očistili naša 
igrišča za košarko in odbojko na mivki in 
okolico. V mesecu aprilu nas je Mercator  
povabil k sodelovanju v njihovi akciji »Radi 
delamo dobro«. Člani društva smo se tri-
krat predstavili na stojnici pred trgovino z 
namenom, da bi kupci glasovali za nas. V 
konkurenci s Pustom Mozirskim in turistič-
nim društvom smo prejeli največ žetonov 
kupcev in si s tem prislužili denarno nagra-
do. Hvala Mozirjani, hvala Mercator! 

Že po tradiciji pripravimo na našem 
igrišču kresovanje. Tudi letos smo ga in 
tudi brezplačen  golaž našega člana, ku-
harskega mojstra Vinkota je bil. V mese-
cu maju se začne naša letna košarkarska 
liga. Letos je nastopalo osem ekip, v nape-

ti končnici je slavila ekipa Bočne. V mese-
cu avgustu je naša sekcija odbojke na miv-
ki pripravila turnir mešanih trojk. 

Največji dogodek na naših igriščih je 
prav gotovo vsakoletni košarkarski mara-
ton med ekipama Savinjske in Zadrečke 
doline, ki ga pripravimo v začetku septem-
bra. Letos nam je ponagajalo vreme, tako 
da smo ga izvedli šele zadnjo soboto v me-

secu, pa tudi ne brez dežja. Zmaga je le-
tos pripadla Savinjski.

Seveda pri našem delu ne smemo poza-
biti na naš dom, našo telovadnico. Z vese-
ljem in ponosom lahko povem, da je od 
začetka decembra resnično naš. Po celo-
letnih dokazovanjih in prepričevanjih, da 
je bil dom zgrajen v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja s prispevki vseh Mozirja-
nov, kar je izredno lepo arhivirano, nam 
je Športna unija Slovenije, ki je bila dose-
danji lastnik, nepremičnine vrnila z daril-
no pogodbo. Z dosedanjim delom smo jih 
prepričali, da smo dobri gospodarji in da 
bomo objekt tak tudi ohranili. 

Dvorana je od oktobra vse do aprila zelo 
dobro zasedena, igra se odbojka, košar-
ka in badminton, v dvorani vadijo naše ve-
teranke, društvo osteroporoze in upoko-
jencev. Še vedno pa se najde kak prosti 
termin, zato ljubitelji rekreacije, vabljeni. 
Člani društva želimo vsem občanom veli-
ko zdravja v novem letu, pot do zdravja pa 
je gibanje!

Robert Klemenak

Poslanstvo Športnega društva Lepa Nji-
va je nudenje čim bolj raznolike ponudbe 
športnega udejstvovanja v kraju. S tem na-
menom so tako naši cilji naravnani, da vsa-
ko leto skušamo krajanom ponuditi ne-
kaj novega. Letošnje leto smo na našem 
nogometnem igrišču narisali črte za teni-
ško igrišče in postavili prenosljivo mrežo 
ter tako omogočili, da so na svoj račun pri-
šli tudi ljubitelji tenisa. Konec septembra 
smo s turnirjem za člane društva igrišče 

uradno predali namenu, obenem pa sku-
paj s Kulturnim društvom Lepa Njiva pri-
pravili še prvi Burgerfest, katerega poseb-
nost so bili leponjivski burgerji.

Poleg igranja tenisa so v kraju potekale 
številne druge športne aktivnosti. V pomla-
danskih mesecih smo uspešno zaključili 
osmo sezono lige malega nogometa, v za-
četku septembra pa nadaljevali že z deveto, 
kjer trenutno sodeluje devet ekip. V začet-
ku junija smo organizirali petnajsti pohod po 

Lepi Njivi, konec junija pa tradicionalni turnir 
v malem nogometu za moške. Skozi celotno 
poletje so se na naših igriščih odvijale rekre-
acije nogometa, odbojke in košarke, pozimi 
pa v prostorih večnamenske dvorane nami-
zni tenis in telovadba za ženske, v mozirski 
telovadnici Partizan pa nogomet.

Uspešni smo bili tudi na športnih dogod-
kih po drugih krajih. Naša nogometna eki-
pa sodeluje kar v petih ligah, na katerih 
beleži izjemne rezultate. Z naslovom prva-
ka smo se okitili v domači ligi in na Rečici 
ob Savinji, tretje mesto pa dosegli v zimski 
ligi, ki je potekala v Športni dvorani Mozir-
je. Poleg nogometnih uspehov smo sode-
lovali in beležili lepe rezultate še v drugih 
disciplinah, od tekov, med dvema ognje-
ma, tenisa do odbojke.

Naše društvo trenutno šteje preko osem-
deset članov, ki se bomo tudi v bodoče tru-
dili za razvoj športa. Z različnimi aktivnostmi 
in oblikami rekreacije bomo skušali k špor-
tu privabiti čim večje število ljudi, od tistih 
najmlajših do tistih malce manj mladih. 

Primož Vajdl
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ŠPORTNO DRUŠTVO DASKI TEAM

Ponosni na mlade smučarske tekmovalce

Najmlajši na tečaju rolanja

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 staro-
sti od treh do desetih let. V mesecu juniju 
smo uspešno izpeljali tečaj rolanja, kate-
rega 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 spretnostni 
poligon. V mesecu decembru smo imeli 
zaključno vadbo s prihodom Božička.

V zimskem času organiziramo božično-
-počitniški tečaj in tečaj v času zimskih po-
čitnic za šoloobvezne otroke. Tečaje smu-
čanja za najmlajše (starosti od štirih do 
šest let)  organiziramo v mesecih januar-
ju, februarju in marcu.

V novembru uspešno organiziramo smu-
čarski sejem, kjer je na razpolago rabljena 

kot tudi nova smučarska oprema, člani pa 
s svojimi nasveti pomagamo pri izbiri opre-
me. Obiskovalce, predvsem starše z otroci, 
seznanimo z našim celotnim programom.

V društvu smo ponosni na mlade smu-
čarske tekmovalce. Maja Sedovnik in Alen 
Hriberšek sta naša člana, vendar trenira-
ta in tekmujeta za smučarski klub Celje, 
in sta bila v sezoni zelo uspešna. Maja in 
Alen sta šolska državna prvaka. Alen tudi 
v skupni uvrstitvi v kategoriji U-14, Maja pa 

je bila uspešna na velikih državnih tekmo-
vanjih (kar nekajkrat je stala na stopnič-
kah). Uspešno sta zastopala reprezentan-
co na mednarodnih tekmah.

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

NOGOMETNO DRUŠTVO MOZIRJE 

Najštevilčnejše društvo v širši regiji

Skupinska fotografija vseh selekcij ND Mozirje

V Lokah pri Mozirju se trenira kvaliteten no-
gomet ob dobri podpori klubskega vodstva, 
kar je znano že nekaj časa. Dokaza sta mozir-
ska nogometaša Lovro Bizjak in Antonio Dela-
mea, ki sta svojo pot začela v Nogometnem dru-
štvu Mozirje, sedaj pa tekmujeta v Rusiji oziro-
ma Ameriki na najvišji ravni. Tukaj so še števil-
ni drugi mladostniki, ki so s pomočjo nogometa 
in njegovih vrednot dobro in zdravo začrtali pot 
v svojem življenju.

Trenutno v Nogometnem društvu Mozir-
je beležimo največje število aktivnih čla-
nov od samega začetka kluba, ki sega v 

leto 1975. V sedmih selekcijah (U-7, U-8, 
U-9, U-11, U-13, U-15 in člani) je trenutno 
aktivnih več kot 150 članov, od tega 125 
otrok do petnajstega leta starosti, kar nas 
uvršča med najštevilčnejša društva v širši 
regiji. Vse selekcije tekmujejo v najvišjih li-
gah pod okriljem Medobčinske nogome-
tne zveze Celje. Za kvaliteten trenažni pro-
ces skrbi osem usposobljenih trenerjev. 

V letu 2019 smo s pomočjo domačega 
prevoznika začeli izvajati brezplačni pre-
voz otrok iz Zadrečke doline, vse selekcije 
pa smo opremili z enotnimi novimi dresi. 

Prav tako je bilo leto 2019 pomembno v 
infrastrukturnem pogledu, kajti za nami je 
velik projekt obnove pomožnega igrišča, 
ki se je pričel konec prejšnjega leta in je 
obsegal nasutje materiala (preko 100 to-
vornjakov), izdelava drenaže, utrjevanje in 
uravnavanje površine, presejanje zemlje, 
ureditev namakalnega sistema in dovoda 
elektrike ter zasaditev nove travne ruše.

Leto 2019 je bilo za Nogometno društvo 
Mozirje pestro tudi v tekmovalnem pogle-
du. Pri najmlajših selekcijah so se otroci 
pomerili na turnirjih, pri katerih rezultat ni v 
ospredju. Tekmovalnost se s starostjo sto-
pnjuje, zato so starejše selekcije odigrale 
številne zanimive tekme. Člani so v Lokah 
uspešno odigrali dva zgornjesavinjska der-
bija, vrhunec sezone pa je bil prijateljski no-
gometni spektakel proti ekipi NK Maribor, 
ki si ga je ogledalo preko 1.000 gledalcev. 

Hvala vsem staršem otrok, sponzorjem, 
podpornikom kluba in upravnemu odboru 
za ves trud, ki je vložen v delovanje Nogo-
metnega društva Mozirja. Upamo, da bo 
še dolgo in glasno v Lokah odmevala hi-
mna – Za Mozirje bije srce moje!

David Bezovnik



Glasilo Občine Mozirje 33

ODBOJKARSKI KLUB MOZIRJE

Odbojkarska evforija vplivala na zanimanje za 
odbojko

Deklice OK Mozirje mala odbojka s trenerjem Srečom Skokom

Dobre igre slovenske moške reprezentance na EP v Ljubljani in Pa-
rizu in končno osvojeno 2. mesto je tako kot po vsej Sloveniji spod-
budilo mnoge mlade, da so si zaželeli trenirati odbojko. Ponosni, da 
smo posredno tudi mi del uspešne zgodbe, smo delali še bolj zavzeto.  

Pomladanski del tekmovalne sezone 2018/19 smo nadaljevali v 
vseh starostnih kategorijah. Članski ekipi Odbojkarskega kluba Mo-
zirje je v močni konkurenci po napornem podaljšanem tekmovanju 
uspelo obdržati mesto v 1. B DOL. V tekmovanju za pokal Slovenije 
smo dosegli 9. mesto, v mladinski konkurenci pa 13. mesto v državi. 

V kadetski konkurenci smo tekmovali v B državni odbojkarski 
ligi, v kategoriji starejših deklic pa smo se po kvalifikacijah uspeli 
uvrstiti v A odbojkarsko ligo (med 24 najboljših v Sloveniji) in do-
segli končno 22. mesto med 74. nastopajočimi ekipami. Dekleta 
v kategoriji male odbojke so se uvrstila na dobro 18. mesto med 
70 nastopajočimi ekipami. Najmlajše, deklice do 5. razreda OŠ, 
so nastopale v območni ligi Savinjska mini in osvojile prvo mesto. 

Nova tekmovalna sezona 2019/2020 se je pričela s spremem-
bami sistemov tekmovanj. V članski 1.B DOL po novem nastopa 

samo 8 ekip, tekmovanje je razdeljeno v tri dele, kar ga dela še 
zahtevnejšega. V mladinski kategoriji se je zelo pomlajeni ekipi 
mladink uspelo uvrstiti v osmino finala. 

Sistem tekmovanja v kadetski in kategoriji starejših deklic se je 
spremenil na način, da se tudi zanje, kot pri članicah, uvaja liga-
ški sistem tekmovanja. V jesenskem delu so bile odigrane kvali-
fikacije za vstop v posamezno ligo. V obeh kategorijah smo na-
stopali v kvalifikacijah za 1. ligo. Prvouvrščene ekipe v posamezni 
kvalifikacijski skupini se uvrstijo neposredno v 1. ligo, drugouvr-
ščene ekipe posameznih skupin imajo možnost igranja dodatne-
ga turnirja sedmih drugouvrščenih ekip za še eno prosto mesto 
v 1. ligi. V obeh starostnih kategorijah smo se v kvalifikacijah uvr-
stili na 2. mesto. Pri kadetinjah se za dodatne kvalifikacije nismo 
odločili, pri starejših deklicah pa bomo odigrali še dodatni turnir. 

Pravila male odbojke so letos takšna, kot so bila v preteklih se-
zonah pri starejših deklicah in kadetinjah. Ekipi Mozirja se je v je-
senskem delu še pred zadnjim turnirjem uspelo uvrstiti v A ligo in 
s tem med 24 najboljših. Ekipa mini odbojke tudi v tej sezoni že 
uspešno nastopa v ligi Savinjska mini.     

OK Mozirje je ponovno nominiran za športno ekipo leta Zgor-
nje Savinjske doline.  

Odbojkarska evforija je prinesla precejšnje zanimanje tudi za 
vpis v OK Mozirje. Veseli smo bili vsake deklice, žal pa se jih je ve-
liko odločilo za treniranje odbojke zelo pozno, v zadnjih razredih 
OŠ, ko je vključevanje v skupino, ki trenira že več let, zelo težko. 
Odbojka je šport, ki se ga je zaradi zahtevnih elementov in dej-
stva, da žoga ne sme pasti na tla, teže naučiti kot druge športe 
z žogo. Prav zato je zaželeno, da se otroci v klub vključijo dovolj 
zgodaj, v nižjih razredih OŠ, ko je čas za učenje odbojke čisto od 
začetka. Veselimo se dela z njimi.   

Hvala vsem, ki nas spremljate in vsem, ki nam pri delu pomaga-
te in ste soustvarjalec naših uspehov.  

Vida Skok

ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

Pred okroglim jubilejem delovanja

Na izletu v Piranu (foto: Ciril M. Sem)

Naše društvo bo v letu 2020 praznovalo 50 let delovanja. Na to 
obletnico se pripravljamo že vse leto. Julija smo zato v Lučah or-
ganizirali 50-letnico naše krovne organizacije, Zveze delovnih in-
validov Slovenije. Praznovanje je s pomočjo Občine Luče lepo 
uspelo, za kar se zahvaljujejo županu Cirilu Roscu in občinskemu 
svetu. Zahvala gre tudi lučkim gasilcem, kulturnemu društvu, upo-
kojencem, ekipi gostilne Lampa, pevcem, donatorjem in vsem, ki 
so nam pomagali pri organizaciji.

Za razvedrilo naših članov je društvo letos organiziralo izlete na 
Trsat, v Izolo, na Kope. Skupaj smo tudi martinovali. Teh dogod-
kov se je udeležilo 272 članov. Za varovanje zdravja smo organi-
zirali osem kopalnih izletov v Terme Ptuj, Lendavo, Atomske to-
plice in Bio terme. 

Za božično novoletne praznike obiščemo vse člane. Ostarele, tež-
ke invalide in bolne obdarimo. Starejših od 80 let se spomnimo s 
skromnim darilom. V toplice za krepitev zdravja smo napotili 94 in-
validov in njihovih družinskih članov. Vse to in še druge ugodnosti 

bomo članom društva nudili tudi v prihodnje. Upamo, da bomo za 
te dejavnosti zbrali dovolj sredstev. Občinam in donatorjem se zato 
zahvaljujemo za prispevke in upamo, da se nas spomnijo tudi v bo-
doče, vsem pa želimo lepe božične praznike in uspešno leto 2020.

Tone Gračner
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SMUČARSKO DRUŠTVO BELI ZAJEC

Vrata odprta vsem

Beli zajec vabi na tečaj

Društvo v svojem sredinah združuje stro-
kovne delavce na področju smučanja, tek-
movalce alpskega smučanja ter podporne 
člane. V zadnjih letih se število aktivnih čla-
nov, ki so obenem člani smučarske zveze 
Slovenije, giblje okoli 100. V naših vrstah so 
vrata odprta vsem, ki želijo sodelovati in kori-
stiti članstvo v eni od najštevilčnejših sloven-
skih združenj učiteljev in trenerjev smučanja 
(ZUTS) in tekmovalcem, ki iščejo mirno in 
plodno sredino, ki omogoča napredovanje.

Društvo je aktivno na področju izobraže-

vanja in licenciranja strokovnih kadrov v 
športu. Vsako leto izvajamo seminarje na 
področju smučanja in deskanja na snegu 
in s tem ustvarjamo pogoje za ustrezne li-
cence in produciramo nove smučarske 
pedagoge. V zadnjih 5 letih smo skupaj z 
lokalnimi klubi (GSK Mozirje, SK Velenje, 
SK Luče, SK Zagorje, SD Trbovlje) organi-
zirali 17 mednarodnih smučarskih tekmo-
vanj na Golteh in postali eden vodilnih or-
ganizatorjev FIS smučarskih tekmovanj v 
Sloveniji. To tradicijo smo letos žal zaradi 

objektivnih pogojev primora-
ni prekiniti. 

Društvo organizira tradi-
cionalne tečaje smučanja v 
času počitnic, kjer je aktiv-
no veliko naših članov. Teča-
ji so generalno zelo dobro 
obiskani, zaradi česar smo 
morali omejiti vpise. Skrbi-
mo tudi za člane in simpati-
zerje, za katere organizira-
mo skupna športna druže-
nje in izlete. 

V tekmovalnem smučanju 
imamo tri alpske smučarje 
v treh različnih kategorijah. 
Najbolj uspešen tekmovalec 

društva BZ je član Nejc Naraločnik, ki trka na 
vrata »A« reprezentance v hitrih disciplinah in 
je letos že preizkušal smukaške proge v Ame-
riki. Marcel Žunko je državni prvak v kategori-
ji U14, Nina Napotnik pa je aktivna v ciciban-
skih vrstah.

Nejc Naraločnik je bil v pretekli sezoni dr-
žavni prvak v kategoriji U21 v disciplinah: 
superveleslalom, smuk, alpska kombina-
cija ter drugi v veleslalomu. V hitrih disci-
plinah se giblje nekje okoli 100. mesta na 
svetu generalno. Je eden najbolj perspek-
tivnih mladih športnikov v dolini in večkratni 
nominiranec nagrade »naj športnik Savinj-
ske doline«, kar pa je tudi društvo BZ kot 
organizator vrhunskih športnih dogodkov.

Žunko Marcel državni prvak v kategoriji 
U14 v slalomu, alpski kombinaciji ter dru-
gi v veleslalomu. Ti trije tekmovalci so zbra-
li toliko točk v slovenskem pokalu, da smo 
uvrščeni na 13. mesto med skupaj 38 slo-
venskimi klubi.

Društvo letos praznuje 15 let in uspe-
šno izpolnjuje zastavljene cilje ter izzive, ki 
se pojavljajo. Še naprej smo odprti za vse 
smučarske navdušence in z veseljem spre-
jemamo vse, ki želijo z nami deliti lepe in 
pozitivne športne izkušnje.

Bojan Napotnik

RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE 

Število naših članov se je povečalo

Ribiči na letošnjem ribiškem maratonu

Družina je letos združevala 200 članov in 
25 mladincev. Število članov se je poveča-
lo. Delo v ribiški družini poteka v skladu z 
letnim in petletnim načrtom.

V spomladanskem času smo izvajali od-
love na gojitvenih potokih in vlaganja v go-
jitvene in ribolovne revirje. Kot vsako leto 
smo ob dnevu Zemlje očistili brežine Sa-
vinje in Drete.

Komisija za delo z mladimi ribiči redno 
izvaja tedensko vadbo, na kateri mlade ri-
biče vzgajamo v ribiče s spoštljivim odno-
som do voda in narave. V poletnem času 
je bil ponovno organiziran tabor mladih ri-
bičev, ki je bil izjemno uspešen.

Naši člani tekmujejo v različnih ribiških 
disciplinah, tako na regijskem in držav-
nem nivoju. Ekipa RD Mozirje je tekmo-
vala v državnem prvenstvu v muharjenju in 
je osvojila odlično 3. mesto med ekipami. 
Ekipa v lovu rib s plovcem je tekmovala v B 
ligi in se uvrstila v A ligo za sezono 2020. 
Mladinski ekipi ZRD Celje U-14 in U18, v 

katerih tekmujejo tudi mladinci iz naše RD 
sta osvojili zelo dobre rezultate v mladin-
skih tekmovanjih. Vsem tekmovalcem is-
kreno čestitamo za njihove uspehe.

Skupaj z RD Šempeter smo organizirali 
pokal Donavsko-Jadran-
ske regije, ki se ga je 
udeležilo 40 tekmoval-
cev iz 7 držav. Zmagali 
so slovenski tekmoval-
ci. Organizirali smo več 
tekmovanj na družinski 
in državni ravni, tako za 
mladince kot člane. Iz-
vedli smo tekmovanji za 
pokal Mozirskega gaja, 
oktobra pa smo izve-
dli Kojčev in Pogelše-
kov memorial ter zadnjo 
tekmo državnega prven-
stva v muharjenju.

Ob 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
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TURISTIČNO DRUŠTVO MOZIRJE 

Ob svetovnem dnevu turizma priznanja 
najlepše urejenim

Ob podelitvi priznanja za 3. mesto v 
akciji Moja dežela lepa in gostoljubna

Turistično olepševalno društvo Mozirje 
je bilo ustanovljeno 12. maja 1892 in je 
eno  najstarejših turističnih društev v Slo-
veniji. Namen ustanovitve društva je bil 
olepšati trg in okolico. Od ustanovitve je 
minilo že 127 let. 

Konec januarja je turistično društvo 
predstavilo Mozirje in Zgornjo Savinjsko 
dolino na turističnem sejmu Alpe Adria v 
Ljubljani, kjer smo imeli svojo stojnico. V 
sklopu našega društva so se prestavile 
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 pridru-
žili pobudi Turistične zveze Slovenije o ure-
janju in ohranjanju naravnega okolja in v so-
delovanju z Občino Mozirje organizirali vse-
društveno čistilno akcijo. Projekt se je izka-
zal kot izjemno dober in na ta način krajane 
še dodatno vzpodbudil k aktivnemu čišče-
nju okolja in skrbi za lepo in čisto Mozirje. 

Nadaljevali smo s programom »Mozirjani 

potujemo«, letos smo v aprilu obiskali Mo-
ravsko in Poljsko, jeseni pa smo obiskali 
pokrajino Zala na Madžarskem. V predbo-
žičnem času smo se podali v sosednjo Ita-
lijo, kjer smo med drugim obiskali najve-
čjo zbirko jaslic na svetu. 

Vse naše skupne poti, srečanja, druženja, 
razgovori so pomembne vezi, ki nam boga-
tijo življenje. Na izletih smo spoznavali nove 

države, dežele, obiskali veliko lepih mest, 
vasi, trgov, občudovali reke, jezera, slapo-
ve, morja, srečevali zanimive ljudi. Oboga-
tili smo svoja vedenja in znanja z delčki ge-
ografije, zgodovine, kulturne in naravne de-
diščine, življenjskega in rastlinskega sveta, 
tudi šport in rekreacija sta nam blizu. Orga-
nizirali smo tudi planinski pohod. 

Ob svetovnem dnevu turizma je letošnja 
prireditev potekala v kulturnem domu. 
Organizirali smo potopisno predavanje 
o Ugandi in podelili priznanja najlepše 
urejenim stanovanjskim hišam in drugim 
objektom v občini. S svojim znanjem smo 
pripomogli tudi k nastanku TIC–a  v Mozir-
ju, ki zelo dobro in uspešno deluje. 

Mozirje je bilo v projektu »Moja dežela, 
lepa in gostoljubna« razglašeno za 3. naj-
bolj urejeno manjše mesto v Sloveniji, na 
kar smo lahko vsi izjemno ponosni. Letošnje 
leto smo urejali tudi turistično zloženko z ze-
mljevidom kulturnih in turističnih znamenito-
sti Mozirja. Izdali jo bomo naslednje leto.

Andrej Klemenak

ETNOGRAFSKO DRUŠTVO MLAJEVCI

Za plezanje smo letos prvič postavili dva mlaja

Tudi letos smo poskrbeli za decembrsko okrasitev kraja.

V naše društvo je včlanjenih približno 
trideset članov. Že samo ime pove, da je 
naše delovanje vezano na bogato ljudsko 
izročilo postavljanje mlajev. Mlaje posta-
vljamo v najlepšem času pomladi konec 
aprila pred prvim majem. Tudi letos smo 
postavili po Mozirju šest mlajev. 

Ohranjamo tudi tradicijo plezanja na 
mlaj, s katerim so se nekoč fantje posta-
vljali pred dekleti. Mlajevci v okviru občin-
skega praznika vsako leto priredimo ple-
zanje na mlaj za praktične nagrade. Letos 
smo tekmovanje, ki smo ga izvedli 27. apri-
la, popestrili z dvojnim programom. Posta-
vili smo namreč dva mlaja, večjega za čla-
ne in manjšega za mlade do petnajst let. 

Plezanje je bilo zanimivo v obeh konku-
rencah, presenetil pa je mladi Mozirjan 
Jan Weiss, ki je najprej premočno zmagal 
na malem mlaju, potem pa je bil še izven 
konkurence najboljši na velikem, splezal 
do vrha in to z najboljšim časom. Še zani-
mivost in korajža - plezal je bos. 

V mesecu aprilu smo se pridružili čistil-
ni akciji vseh društev v občini, ko smo po-
čistili sejmišče in okolico naše brunarice. 

Pred začetkom priprav na božično-novo-
letno krasitev Mozirja smo se konec okto-
bra odpravili na društveni izlet, na katerem 
vedno odkrijemo kak biser naše domovi-
ne. Letos smo obiskali Slovenske gorice 
in Prekmurje. 

Obrnil se je list na koledarju, v novembru 
se začnejo plesti liki, ki jih pobarvamo in 
opremimo z lučkami. Pri teh delih sodelu-
je »strokovni« del članstva in tu ne morem 
drugače, kot da 
izpostavim staro-
sto mlajevcev Jo-
žeta Skornška, ki 
je iz šib spletel 
vse like - krogle, 
zvončke in sne-
žake, njegove pa 
so tudi zamisli pri 
okrasitvi rondojev. 

Z delom smo 
začeli prvega de-
cembra, ko smo 
postavili veliki jel-
ki na trg in pred 
cerkev, okrasi-

li dva rondoja in del trga, med tednom po 
novem Hofbauerjevo ulico in Stare trate za 
»zvončkovo pot«. Mozirje je zdaj lepo okra-
šeno in upamo, da bodo Mozirjani na prire-
ditvah na trgu uživali ob lepi kulisi. Po no-
vem letu bomo okrasitev tudi pospravili. Za 
prizadevno delo smo bili člani društva Mla-
jevci ob občinskem prazniku nagrajeni z 
občinskim priznanjem.

Robert Klemenak
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KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE GAL

Naših dvajset barvnih odtenkov
Minilo je več kot dvajset let, odkar je ustanovni zbor sprejel 

sklep o ustanovitvi Kulturnega društva likovnih ustvarjalcev Zgor-
nje Savinjske doline Gal. Društvo deluje na različnih delavnicah, 
ki jih organizira JSKD RS ter OI JSKD Mozirje in je član Zve-
ze likovnih društev Slovenije (ZLDS), kar mu omogoča sodelova-
nje na razstavah projekta Zlata paleta in omogoča članom prido-
bitev priznanj, certifikatov ter najvišjega priznanja, t.i. zlate pale-
te. Omenjena priznanja so bila dodeljena že mnogim članom KD 
GAL, ponašajo pa se tudi z nagradami in priznanji, pridobljenimi 
na različnih ex temporih in slikarskih kolonijah. 

Dvajseta obletnica KD je priložnost, da se ozremo po doseženem v 
minulem letu in si obenem poiščemo cilje, ki jim bomo sledili v priho-

dnje. Ob tem bi izpostavili razstave Najboljše iz GAL-a v letu 2018, Mo-
derno slikarstvo GAL-a, Les v risbi, Živeti z lesom, Lenartova prepletanja 
in Naših 20 skupno s praznovanjem obletnice. Izvedli smo tudi extem-
pore na Rečici in v Gornjem gradu, kjer smo v DEOS-u pripravili razsta-
vo in ustvarjena dela podarili tej organizaciji. Seveda ne smemo pozabi-
ti sodelovanja na Zlati paleti in izobraževanja na temo Oblo in oglato. Na 
imenovano temo smo ustvarjali tudi na naših delavnicah ter se s sedmi-
mi deli uvrstili na regijsko razstavo v Laškem.

Zavedamo se, da je dandanes neobhodno potrebno seči preko 
lastnega plota in se s pomočjo najrazličnejših oblik povezovanja 
preverjati v družbi tudi izven meja naše občine. Ne gre za golo tek-
movalnost z drugimi ljubitelji likovne umetnosti, ampak za pridobi-

vanje novih spoznanj in veščin, na podlagi kate-
rih dvigujemo svojo notranjo motivacijo. Zato smo 
si v letošnjem letu ogledali tudi ustvarjanje v me-
stu Grožnjan, v sosednji Istri. Mesto umetnikov in 
glasbe je prav gotovo enkratno doživetje, ki ga 
moraš doživeti, in vsi upamo, da se bomo v priho-
dnjem letu aktivno vključili v to dogajanje.

Vsem, ki ste s svojim trdim delom prispevali k 
uspešnemu delovanju društva in njenemu ugledu 
v preteklih letih, ter vsem, ki ste nas finančno pod-
pirali, se iz srca zahvaljujemo, še zlasti pa iskrena 
hvala matični Občini Rečica ob Savinji. Naj bo da-
našnji dan za vse nas in vas prežet z upanjem na 
ustvarjalno prihodnost v letu 2020 in z lepimi ter 
veselimi spomini na preteklost!

Vinko Jeraj

KONJEREJSKO DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKE DOLINE

Skrb za smotrno rejo konj

Vsako leto poskrbimo tudi za prihod Miklavža.

Konjerejsko društvo Zgornjesavinjske doline deluje na območju 
celotne Zgornjesavinjske doline. Imamo kar 112 članov. Od tega 
jih je 14 iz Občine Mozirje. 

Danes je konja pri delu že v veliki meri nadomestila mehaniza-
cija. Ljubitelji konj jih imamo  predvsem za lažja kmečka dela, za 
meso in tudi za šport ter rekreacijo. Zato smo že pred 39 leti usta-
novili konjerejsko društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj.

V mesecu avgustu smo šli na strokovno ekskurzijo v hrvaško Za-
gorje. V Krapini smo  najprej obiskali Združenje rejcev konj Krapi-
ne. To združenje rejcev ima kar 600 članov. To društvo ima tradici-
jo reje posavskega konja. Pri njih število posavskih konj narašča.

Posavski konj je srednje težak konj kombiniranih lastnosti. Pri-
meren je za srednje težka kmečka dela, za rekreacijo in tudi za 
meso. To je razmeroma skromen konj, mirnega karakterja, sre-
dnje teže, ubogljiv itd. Izredno je primeren tudi za planinsko pašo. 
Zato ni čudno, da je v naši dolini kar mnogo konj te pasme.

V nadaljevanju smo si v Mariji Bistrici ogledali veliko konjsko po-
vorko. Tu je nastopilo   več kot 200 konj z jahači v najrazličnej-
ši opremi, vozniki kočij, zapravljivčkov itd. Tu smo nazorno videli, 
kako je možno konja uporabiti tudi za promocijo turizma. Na kon-
cu smo si ogledali še največje hrvaško romarsko središče v Mari-
ji Bistrici, kamor  so včasih množično romali tudi slovenski verniki.

Konj je družabna, plašna in zdravstveno občutljiva žival. Zato 
smo letos imeli predavanje na temo Problematika prehrane konj, 
Seznanili smo se s pravilno prehrano z vidika plesni in mikotoksi-

nov. Rejce konj tudi redno obveščamo o vseh pomembnih veteri-
narskih in drugih predpisih, ki zadevajo rejo konj.

Za ohranjanje tradicije imamo vsako leto žegnanje konj že tradi-
cionalno na jurjevo v Mozirju in na dan sv. Štefana, zavetnika konj, 
v Šentjanžu. V Mozirju redno sodelujemo pri miklavževanju, Bo-
žičku, pri pustu in po potrebi tudi na drugih prireditvah. 

Z vsemi temi aktivnostmi uspevamo, da so konji vse bolj prilju-
bljeni. Njihova reja postaja vse bolj donosna. Zato se tudi pove-
čuje število konj na našem območju. 

Vsem občanom Občine Mozirje želimo, da bi praznovali božič-
ne in novoletne praznike v najlepšem vzdušju, leto 2020 pa naj 
bo zaznamovano s srečo in zadovoljstvom.

Janko Prislan 

Sodelujoči na extemporu v društvenih prostorih na Rečici ob Savinji
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ČEBELARSKA DRUŽINA JANEZA GOLIČNIKA MOZIRJE

Prva naloga je izobraževanje

Slovenski zajtrk v vrtcu je bil popestren z igrico.

Družina je bila v letu 2019 zelo aktivna. 
Prva naloga nas, čebelarjev, je izobraževa-
nje o pravilnem ravnanju s čebelami in pri-
dobivanju čebeljih pridelkov.   

Pridobivanje čebeljih pridelkov, kot so 
med, cvetni prah, čebelji vosek, propolis, 
matični mleček, apilarnil in čebelji strup, 
so pridelki, ki nam jih čebelice kranjske 

sivke prinašajo v čebelje panje. Čebelar 
mora s svojim dobrim znanjem lepo skrbe-
ti za svoje marljive čebelice in, če lepo vre-
me dovoljuje, da v zdravem okolju narave v 
Zgornji Savinjski dolini, pridela zdravo hra-
no, ki tudi vpliva na dobro počutje. 

Čebelarji Mozirja se ponašamo z lepim 
čebelnjakom v Mozirskem gaju in čebel-
njaku pri osnovni šoli, kjer naš mentor vodi 
čebelarski krožek za tiste učence, ki jih za-
nima čebelarjenje.

15. 11. 2019 smo skupaj z malčki v vrtcu 
zajtrkovali slovenski zajtrk. Vzorne vzgojitelji-
ce so skupaj s svojimi varovanci lepo prikaza-
le življenje in delo čebelic. Pripravili so čebe-
lji panj, malčki pa so bili lepe, dobre in mar-
ljive čebelice, ki so s cvetov nosile nektar v 
panj. Vzgojiteljica - medved je hotel med ukra-
sti, vendar mu to ni uspelo, saj so čebelice - 
stražarke medveda zelo popikale, tako da je 
moral zbežati brez sladkega medu.

Ivan Čopar

SADJARSKO DRUŠTVO FRANCA PRAPROTNIKA MOZIRJE

Vse večji interes za pridobivanje strokovnega 
znanja

Na izletu po Prekmurju smo se ustavili tudi pri romanski rotundi.

Leto, ki se izteka, je bilo za naše društvo 
po dejavnosti zelo pestro in polno preizku-
šenj, a po rezultatih opravljenega dela kljub 
temu dokaj uspešno. Strokovno izobraže-
vanje članstva je in ostaja osrednja naloga, 
zato smo mu tudi letos posvetili največ po-
zornosti. 

Praktične prikaze pravilnega obrezovanja 
sadnega drevja, ki je najpomembnejši agro-
tehnični ukrep v sadjarstvu, smo organizirali 
na območju vseh sedmih zgornjesavinjskih 
občin. Številčnost in struktura udeležbe na 
teh prikazih, ki so odprtega tipa tudi za ne-
člane, kaže na vse večji interes le–teh za pri-
dobivanje in obnavljanje strokovnega znanja 
o tem glavnem sadjarskem opravilu. 

Za člane, lastnike vrtnih sadovnjakov, smo 
februarja organizirali izobraževalni prikaz 
rezi na ekološko-sadjarski kmetiji Pšaker ob 
bližnjem Braslovškem jezeru. Praktični pri-
kaz »zelene rezi« oz. letnih opravil smo izve-
dli v šolskem sadnem vrtu na Tratah.

Letošnja strokovna ekskurzija je bila na-
menjena spoznavanju sadjarstva Prekmur-
ja. Obiskali smo sadjarsko kmetijo Letina 
v Selu na Goričkem. Izmenjava izkušenj o 
njihovi ekološki pridelavi sadja je bila zelo 
zanimiva, degustacija  sortimenta jabolk pa 

strokovno vodena in poučna. Ekskurzija je 
bila popestrena še z ogledom lendavskega 
Vinariuma in tropskega vrta s proizvodnjo 
orhidej v Dobrovniku.

Nadaljevanje izgradnje učno-genskega sa-
dovnjaka Rožnik je bilo najbolj stresno. Kakor 
smo se razveselili začetka spomladanskega 
urejanja utrjene dovozne poti s strani Obči-
ne Mozirje, tako smo se kmalu za tem razža-
lostili ob nujnem strokovnem posegu v »botr-
skem« delu nasada. Zaradi močno poškodo-
vanih mladih sadik po divjadi v lanskem pole-
tju, ko še ni bilo zaščitne ograje, smo mora-
li vseh 80 sadik skrajšati na želeno višino de-
bla 80 cm. Na srečo so se v nekaj mesecih 
zelo lepo obrasle, a jih je koncem junija priza-

dela katastrofalna toča. Oklestila je vso listje 
in močno poškodovala mlade ogrodne veje. 
Nastalo škodo smo poskušali omiliti z ustre-
znimi ukrepi, vendar se bodo posledice čutile 
še nekaj prihodnjih let. 

Od ostalih aktivnosti smo opravili ogled 
prireditev ob Prazniku kozjanskega jabolka 
v Podsredi, sodelovali na rečiškem Lenar-
tovem sejmu, sodelovali na začetku pustnih 
prireditev v Mozirju, sodelovali pri ocenje-
vanju »tokca« in oskrbovali šolski sadni vrt.

Društvo trenutno šteje 107 članov, od ka-
terih je delovno sposobna le slaba tretjina. 
To dejstvo kliče po pomladitvi društvenega 
članstva, kar pa nam bolj slabo uspeva. 

Alojz Plaznik
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DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKIH DIABETIKOV MOZIRJE

Člane osveščamo o pasteh sladkorne bolezni

Vsak dan smo se dobro razgibali.

Društvo deluje že 21 let. Njegov namen je osveščati člane o pa-
steh sladkorne bolezni in o tem, kako jo čim uspešneje obvlado-
vati, saj jo pozdraviti zaenkrat še ni mogoče. 

Društvo si vsako leto zastavi bogat program dela. Med drugim 
organizira tri strokovna predavanja, ki jih izvajajo strokovnjaki s 
področja medicine. V letošnjem letu so predavali dr. Peter Poles, 
dr. Bojan Leskovšek in Leon Ločičnik, vodja mozirske reševalne 
postaje. Predavanja so vedno zelo dobro obiskana, kar kaže na 
to, da želijo ljudje čim več tovrstnih informacij. 

Za sladkorne bolnike je zelo pomembno tudi druženje in sprosti-
tev. Ena takih oblik so tudi izleti, zato društvo vsako leto organizira 
celodnevni izlet. Letos so obiskali Koroško in se popeljali s splavom 
po reki Dravi, kjer so preživeli zabaven dan. Kljub slabemu vremenu 
so bili dobre volje, saj so jih koroški »pobi in dečve« dobro zabavali.

Ogledali so si tudi zelo znano turistično kmetijo Klančnik in se z 
vlakcem popeljali na izlet po pašnikih damjakov in muflonov, v lo-
vski koči pa so občudovali bogato zbirko nagačenih ptic in druge lo-
vske trofeje.

Člani pa se vsako leto zelo veselijo letovanja na Debelem rtiču. 
Nekateri udeleženci se na ta del slovenske obale vsako leto vra-
čajo. Mnogi se sproščajo v bazenu hotela Aria, kjer se pod vod-
stvom animatorjev dobro razgibajo v morski vodi. Drugi se veliko 
sprehajajo ob obali, po čudovitem parku, bogatem z različnimi gr-
movnicami in drevesi, in med vinogradi. 

Vsak večer se je možno razgibati na zelenici v parku. Tudi za izo-
braževanje je poskrbljeno. Letos nam je gospa Emilija Pavlič, zna-
na iz televizijskih kuharskih oddaj, nazorno prikazala svoj zdrav 
način pripravljanja hrane. Kar je pa tudi zelo pomembno, je to, da 
se udeleženci letovanja veliko družijo in zabavajo, saj se med se-
boj vsi poznajo. 

Anton Venek

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV ŠIPEK

Jubilejno leto za Društvo zeliščarjev Šipek

Terezija Nikolčič je navdušila zgornjesavinjske zeliščarke in 
zeliščarje. (Foto: Tatiana Golob)

Leto 2019 je bilo za Društvo zeliščarjev Šipek jubilejno. Pred 
desetimi leti je bila ustanovljena sekcija zeliščarjev pri Društvu 
upokojencev Mozirje. V tej organizacijski obliki je delovala osem 
let. Obseg  dela in način financiranja  sta narekovala ustanovitev 
samostojnega društva. 

Ob jubileju je društvo izdalo bilten, v katerem smo opisali našo de-
javnost po posameznih letih in opis obogatili s številnimi fotografija-
mi. Svoje spomine na pomen zelišč v njihovem življenju so nam za-
upali starejši dobri poznavalci in ljubitelji zdravilnih rastlin iz našega 
kraja: Lovro Goličnik iz Šmihela, Terezija Sedovšek iz Lepe njive in 
Julijana Jovan iz Mozirja. V biltenu smo objavili recepture za naše iz-
delke in to za posamezne zdravilne rastline, čajne mešanice, oljne iz-
vlečke in tinkture. Bilten je bil prvič predstavljen junija letos v Mozirju 
na delavnici s predavanjem v okviru zeliščarskega festivala Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline. V  novembru smo ga predstavili še v ga-
leriji OKM v Mozirju v sklopu tedna splošnih knjižnic. 

Desetletno delovanje zeliščarjev v kraju je prepoznavno in dobro 
sprejeto. Vključenost v utrip kraja in sodelovanje na številnih priredi-
tvah v širšem okolju nas zavezuje k resnemu in odgovornemu delu. 

V našem društvu se zelo veliko dela. Članice nabirajo, sušijo in 
pripravljajo posamezne zdravilna zelišča, iz katerih nato pripra-
vljamo naše pripravke. Potem je potrebno vse to predstaviti na 
različnih dogodkih in prireditvah. Tudi letos smo tri dni sodelova-
le na sejmu Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani, na prireditvah društva Pust Mozirski, na Lenartovem sej-
mu na Rečici, na zeliščarskem festivalu Zgornje Savinjske in Ša-
leške doline in na prireditvah v Mozirskem gaju.

V okviru programa izobraževanja smo medse povabile znano ze-
liščarico Terezijo Nikolčič, ki nam je predstavila svoje bogate iz-
kušnje z zelišči. Na letošnjo strokovno ekskurzijo smo se maja 
odpravile na otok Cres. Zelo bogat program z ogledi rastišč in na-
sadov tamkajšnjih zdravilnih rastlin, njihove predelave v oljne iz-
vlečke, ekstrakte, hidrolate in uporaba le-teh v kulinariki je bil nad-
vse poučen. Videle smo, da se tudi pri njih posamezniki trudijo za 
ohranjanje tradicionalnega zdravilstva. Ogledale smo si tudi ne-
kaj njihove bogate kulturne dediščine.

Za zaključek sezone, v zahvalo za pridno delo pri nabiranju in 
pripravi zelišč ter sodelovanje na prireditvah, smo novembra obi-
skale Rogaško Slatino, kjer smo si ogledale razstavo stalnih zbirk 
v Aninem dvoru, v Rogatcu pa dvorec Strmol z zbirkami in muzej 
na prostem.

Društvo trenutno šteje 26 članic. Vabimo tudi nove člane, ki 
bodo pripravljeni sprejeti obveznosti, ki izhajajo iz naših pravil in 
delovnih planov.

Terezija Plaznik
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOZIRJE

Projekt Starejši za starejše na prvem mestu

Na letošnjem občnem zboru v gostilni Vid

V letu 2019 smo v društvu uresničili vse, 
kar smo si z letnim planom zastavili, in še 
nekaj več. Vedno se trudimo, da že obsto-
ječim aktivnostim dodamo vaj eno novo.

Izmed vseh sekcij je projekt »Starejši za 
starejše« na prvem mestu, saj se 15 pro-
stovoljcev trudi priskočiti na pomoč čim 
večjemu številu starejših občanov. Prese-
gli so plan obiskov, ki je bil 500 starejših 
občanov, in jim nudili 361 pomoči v raz-
ličnih oblikah. Na njihovo pobudo je bilo 
skupaj s CSD Mozirje in ostalimi humani-
tarnimi organizacijami rešenih nekaj pere-
čih težav, ki so doletele starejše občane.

V letu 2019 smo bili zelo delovni na nivo-
ju celjske pokrajine, saj smo organizirali v 
mesecu aprilu regijsko tekmovanje v pika-

du, v mesecu maju pa še v šahu. Obe prire-
ditvi sta nam zelo leto uspeli, za kar se mo-
ram na tem mestu zahvaliti vodjema in čla-
nom sekcij za dobro organizacijo, za katero 
smo bili pohvaljeni tudi s strani pokrajine. 

Sekcija pikado je sicer trenirala celo leto 
po urniku in se udeleževala turnirjev po 
prijateljskih društvih v širši okolici. V me-
secu septembru je bil organiziran II. me-
morial Slavka Brinovška, pri izvedbi kate-
rega je bilo vloženega veliko obrestovane-
ga truda. Šahisti so aktivni z vajami, obča-
sno pa pripravljajo srečanja z društvi upo-
kojencev savinjske in šaleške regije in 
tako krepijo prijateljske vezi.

Obudili smo tudi regijsko koordinaci-
jo društev upokojencev Zgornje Savinjske 
doline. Vodenje koordinacije je za eno leto 
prevzel Jakob Presečnik, ki je tudi član UO 
PZDU Celje. Koordinacija je uspešno iz-
vedla udeležbo na pokrajinskem srečanju 
upokojencev v Podčetrtku in popoldanski 
izlet ter druženje članov petih društev.

V naših ročno delavskih sekcijah smo 
ustvarjali naprej po že utečenem progra-
mu. Povečalo se je zanimanje za kvačka-
nje in pletenje in za šivanje rešiljeja. V me-
secu oktobru smo začeli z novo skupino v 

sodelovanju z ljudsko univerzo iz Velenja. 
Skupina bo nadaljevala delo v januarju in 
bi lahko sprejela še kakšno šiviljo. Skupaj 
z Ljudsko univerzo Velenje je bil organizi-
ran pomladanski tečaj za pametne telefo-
ne in jesenski, ki še traja.

Sekcija za medgeneracijsko sodelovanje 
je bila delovna na področju povezovanja 
z vrtcem Mozirje. Otroci so nam polepšali 
občni zbor, mi pa smo skupaj z njimi spo-
mladi ustvarjali rožice iz krep papirja, kar je 
otroke zelo navdušilo. Z druženjem smo na-
daljevali jeseni, ko nas je obiskalo kar pet 
skupin otrok na delavnici kvačkanja in ple-
tenja. Otroke smo seznanili z našimi aktiv-
nostmi, izdelali pa smo jim tudi zapestnice 
in prstane, da niso odšli praznih rok. 

rejše člane. 
V društvu smo zelo ponosni na naš pev-

ski zbor, ki je letos praznoval 15-letnico 
delovanja. Sodelovali so na revijah dru-
štev upokojencev in invalidov in na samo-
stojnem koncertu. V letošnjem letu je vo-
denje zbora, ki deluje pod taktirko pro-
fesorja Matjaža Železnika, prevzel Jurij 
Skornšek. Članstvo v zboru se je poveča-
lo na 30 članov. Z zborom bomo še pred 
prazniki obiskali prebivalce doma starej-
ših občanov v Gornjem Gradu in jim tako 
pričarali malo prazničnega vzdušja. Na 
tem mestu bi se v imenu društva rada za-
hvalila gospodu Jožetu Kumru, ki je zbor 
uspešno vodil vseh 15 let.

Za vse člane društva smo organizira-
li spomladanski izlet na tromejo Sloveni-
ja, Avstrija in Italija. Zanimanje je bilo ve-
liko, udeleženci pa zadovoljni. V septem-
bru je bil organiziran tradicionalni piknik v 
kampu Menina s kulturnim programom in 
športnimi igrami ter seveda dobro jedačo 
in pijačo, pa tudi s čisto pravimi medaljami 
za najboljše dosežke. V poletnem gleda-
lišču Studenec smo si ogledali drugi del 
igre Lepo je biti muzikant, kjer smo si na-
brali novih pozitivnih misli.

V decembru bomo organizirali še novo-
letno srečanje, da se še enkrat malo sku-
paj poveselimo. Za konec bi se rada za-
hvalila tudi vsem poverjenikom, ki so sko-
zi vse leto raznašali naša obvestila in dari-
la za starejše člane. Tako so vas seznanja-
li z dogajanji v društvu. V imenu društva že-
lim vsem občanom lepe praznike, srečno, 
zdravo in zadovoljno leto 2020.

Marija Franko

KLUB ZGORNJESAVINJSKIH ŠTUDENTOV

Vsi projekti se vrtijo okoli 
mladih

Študentje v Zgornji Savinjski dolini so 
postali aktivni že leta 1961, ko so se zdru-
žili v tako imenovani Zgornjesavinjski štu-
dentski klub z namenom združiti mladino 
v dolini. Danes smo poznani pod imenom 
Klub zgornjesavinjskih študentov, katere-
ga predsednik je Rožle Štajner.

Skozi vsa ta leta je klubu prioriteta mla-
dina v Zgornji Savinjski dolini, zato se vsi 
projekti vrtijo okoli mladih. Za naše člane 
prirejamo kulturne, izobraževalne, social-

ne, športne in druge projekte. Verjame-
mo, da sleherni Zgornjesavinjčan pozna 
naš klub po festivalu Flosfest, ki ga vsako 
leto organiziramo na Ljubnem ob Savinji, 
in sicer konec julija. 

Kot člani Zveze študentskih klubov Slo-
venije sodelujemo tudi na Škisovi tržnici, 
kjer se trudimo kar se da dobro predsta-
viti našo dolino z dobrotami, ki jih znamo 
najboljše pripraviti v naši dolini. 

Rožle Štajner

Z medgeneracijskimi aktivnostmi bomo 
nadaljevali tudi v letu 2020, planiramo tudi 
sodelovanje z OŠ. Sicer pa je bila sekcija 
ročnih spretnosti delovna skozi vse leto, 
najbolj pa jeseni, saj smo izdelale cvetje 
iz krep papirja, s katerim smo se predsta-
vile na vseslovenski razstavi na Vranskem. 
Izdelale smo tudi novoletne vizitke za sta-
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DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠMIHEL NAD MOZIRJEM

Izpolnimo cilje, ki si jih zadamo
V preteklem letu smo bili člani društva zelo aktivni in smo izpol-

nili vse cilje, ki smo si jih zadali za leto 2019. Skozi vse leto se do-

Ovčarski praznik s prikazom življenja po starem

DRUŠTVO LJUBITELJEV KULTURNE IN TEHNIČNE DEDIŠČINE ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI

Naša flota starodobnikov je izredno bogata

13. srečanje Zgornja Savinjska 2019, utrinek z razstave 
starodobnih in novih vozil BMW, Logarska dolina (foto: 

Franjo Atelšek)

Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinj-
ski starodobniki je tudi v letošnjem letu nadaljevalo z že preizku-
šenim in ustaljenim urnikom, ki obsega spomladanski izvoz sta-
rodobnikov v mesecu maju, društveno največjo in obenem osre-
dnjo julijsko prireditev mednarodno srečanje starodobnikov na 
Ljubnem ob Savinji s turistično vožnjo po Zgornji Savinjski doli-
ni, mednarodno srečanje z blagoslovom vozil v Novi Štifti pri Gor-
njem Gradu avgusta, septembrski jesenski piknik in strokovno 
ekskurzijo v oktobru. Zimske mesece člani izkoristimo za redne 
mesečne sestanke, na katerih si ogledamo kakšno projekcijo z 
naših prireditev ali povabimo medse kakšnega zanimivega gosta.

V drugem letu delovanja društva (2007) smo pričeli z organiza-
cijo mednarodnih srečanj s turistično vožnjo po Zgornji Savinjski 
dolini. Srečanja so dobro poznana po Sloveniji in širše. Število 
obiskovalcev se vsako leto giblje med 250 in 300. V lanskem re-
kordnem letu smo zabeležili 364 udeležencev iz kar petih držav. 
Od leta 2008 organiziramo vsakoletno srečanje ljubiteljev staro-
dobnikov z blagoslovom vozil v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. 

V vseh letih smo organizirali že 16 razstav starodobnih vozil, in 
sicer na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na sejmu v Gornji 
Radgoni, na celjskem avtomobilskem sejmu idr. Ob peti in ob de-
seti obletnici društva smo postavili veliki razstavi starodobnikov v 
prostorih OŠ Ljubno in ob okrogli obletnici izdali zbornik o dese-
tletnem društvenem delovanju z naslovom Od Krištofovih stezic 
do asfaltnih cest. 

Starodobniška flota našega društva trenutno obsega več kakor 
120 avtomobilov, okrog 220 motociklov, vsaj 20 traktorjev, 9 ka-
mionov in okrog 40 koles. Po grobi oceni na obnovo čaka še naj-
manj 40 motociklov in 15 avtomobilov.

Glede na letošnje izredno uspešno mednarodno srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil Zgornja Savinjska 2019, na katerem smo v Logarski 
dolini predstavili starodobna in nova vozila znamke BMW, želimo tudi 
v prihodnje mednarodna srečanja zasnovati s podobnim konceptom. 

Zato bo tudi 14. mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2020, 
ki ga bomo izvedli 18. 7. 2020, tematsko obarvano. Predstavi-

li bomo starodobna in nova vozila znamke Mercedes-Benz. Sre-
čanje se bo odvijalo na širšem območju Zgornje Savinjske doli-
ne: start bo kot običajno na Ljubnem ob Savinji – z njim že več let 
otvarjamo niz prireditev v okviru tradicionalnega ljubenskega Flo-
sarskega bala –, zaključna prireditev pa bo letos prvič postavlje-
na v Mozirje v čudoviti Mozirski gaj.  

Člani društva bomo skupaj s predstavniki Mozirskega gaja v 
parku cvetja razstavili društvena starodobna vozila znamke Mer-

cedes-Benz, v sodelovanju s podjetjem Autocommerce d. o. o. 
RC Celje pa bomo razstavili in predstavili tudi nekaj novih mer-
cedesovih vozil. Osrednji dogodek: sobota 18. 7. 2020 v Mozir-
skem gaju. Vzporedni dogodek: razstava vozil v Mozirskem gaju 
od 18. 7. 2019 do 19. 7. 2019.

Prisrčno vabimo vse ljubitelje tehnične dediščine in zanesenja-
ke, ki s svojim požrtvovalnim delom, pozitivno energijo in znanjem 
ohranjate starodobna vozila za naslednje generacije, da nas obi-
ščete. Vabljeni tudi vsi drugi – ljubitelji lepih avtomobilov, narave in 
hortikulture – prireditev vam bo zaradi lokacije v slikovitem Mozir-
skem gaju v glavni turistični sezoni ostala v nepozabnem spominu. 

Matej Coklin

gaja marsikaj. Po uspešnem skoku v novo leto smo začeli z ure-
sničitvami zadanih ciljev za leto 2019. 

V marcu smo za člane društva in sovaščane organizirali odhod v 
Planico, kjer smo navijali za naše skakalce. Z veliko vnemo smo se 
v mesecu avgustu lotili priprav na 43. Ovčarski praznik. Še vedno 
se trudimo za ohranitev lepot podeželja in oživljanje že skoraj po-
zabljenih starih običajev. Tudi letos smo nadaljevali s preoblikova-
nim programom, ki se je znova izkazal za dobrodošlo spremembo. 

Letos je bila v dvorani podružnične šole postavljena razstava sta-
rih pripomočkov in strojev, ki so olajšali delo na kmetiji. Največ 
smeha so znova privabile šaljive kmečke igre in napete tekme v vle-
ki vrvi. Že nekaj let zapored se le-teh udeležujejo tudi vrle dame. 

Po uspešnem poletju smo si nabrali novih moči za prihodnje 
leto in prihodnje projekte. Zahvaljujem se vsem članom in dru-
gim, ki pomagajo, da uspemo izpolniti vse cilje, ki si jih zadamo.

Katja Pačnik
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OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ZGORNJESAVINJSKO-
ZADREČKE DOLINE

Organizirali veteranske športne igre in 
proslavo ob dnevu suverenosti

Proslava v počastitev dneva suverenosti je potekala pri spominskem obeležju na 
upravnem centru v Mozirju. (Foto: Barbara Rozoničnik)

Veterani vojne za Slovenijo, povezani v 
združenju, ki teritorialno pokriva območje 
vseh sedmih zgornjesavinjskih občin, z za-
dovoljstvom zaključujemo leto 2019, saj 
smo v minulih dvanajstih mesecih realizi-
rali vse s programom dela zastavljene ak-
tivnosti. 

Občni zbor smo opravili marca v Lučah, 
aprila smo izvedli tradicionalni pohod na 
lokacijo tajnega skladišča orožja teritori-
alne obrambe v Poljanah nad Rečico ob 
Savinji, maja smo na veteranskem večeru 

v Nazarjah gostili predsednika Zveze slo-
venskih častnikov in nekdanjega načelni-
ka generalštaba Slovenske vojske dr. Aloj-
za Šteinerja, junija pa smo skupaj z mozir-
skim odborom Policijskega veteranskega 
društva Sever za celjsko območje v Mozir-
ju organizirali državne veteranske športne 
igre. 

Ob dnevu državnosti smo si ogleda-
li Spominski center 1991 v Velenju in na 
Ljubnem ob Savinji, skupaj s člani PVD 
Sever, pripravili proslavo ob državnem 

prazniku. Septembra smo v Gornjem Gra-
du organizirali tradicionalno strelsko tek-
movanje za memorial Edija Mavriča – Sa-
vinjčana in na mejnem prehodu Pavličevo 
sedlo v sodelovanju s policijskimi veterani 
odkrili spominsko obeležje.

Oktobra smo izvedli ekskurzijo na Go-
renjsko in v Mozirju pripravili proslavo ob 
dnevu suverenosti v spomin na dan, ko je 
zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo. Tudi 
pri tem dogodku smo stopili skupaj s čla-
ni policijskega veteranskega društva, po-
magala pa nam je tudi Občina Mozirje. Žu-
pan Ivan Suhoveršnik je kot osrednji go-
vornik ob tej priložnosti obudil spomin na 
čas, ko je slovenski narod prevevala eno-
tnost.

Novembra smo za izbrane osnovnošolce 
iz vseh šestih zgornjesavinjskih osnovnih 
šol organizirali ogled spominskega cen-
tra v Velenju, program letošnjega leta pa 
smo zaokrožili s proslavo v počastitev dne-
va samostojnosti in enotnosti v Gornjem 
Gradu. Leto 2020, ki je pred nami, bo za 
nas jubilejno, saj bomo praznovali 30-le-
tnico upora proti oddaji orožja teritorialne 
obrambe jugoslovanski armadi.

Franci Kotnik  

POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE

Varnostna problematika na območju Občine 
Mozirje v letu 2019

Policijska postaja Mozirje je v enajstih me-
secih leta 2019 v občini Mozirje na podro-
čju kriminalitete obravnavala 69 (47 - podat-
ki v oklepajih so za enako časovno obdobje 
v letu 2018) kaznivih dejanj, in sicer 19 ta-
tvin, 13 velikih tatvin (vlomi v objekte), 9 po-
škodovanj tuje stvari, 7 zanemarjanj mlado-
letne osebe ali surovo ravnanje, 4 goljufije, 
4 nasilja v družini, 2 zatajitvi, 2 grožnji, 2 kri-
vi ovadbi, 2 poslovni goljufiji ter po 1 lahko 
telesno poškodbo, hudo telesno poškod-
bo, kršitev nedotakljivosti stanovanja, pona-
rejanje listin in uporabo ponarejenega brez-
gotovinskega sredstva.

Prav tako smo obravnavali 46 (37) kršitev s 
področja prekrškov, in sicer 22 kršitev Zako-
na o varstvu javnega reda in miru, 11 kršitev 
Zakona o zaščiti živali, 9 kršitvi Zakona o jav-

nih zbiranjih ter po 1 kršitev Zakona o nalo-
gah in pooblastilih policije, Zakona o oseb-
ni izkaznici, Zakona o gostinstvu in Zakona o 
prijavi prebivališča.

Kljub porastu števila kaznivih dejanj in pre-
krškov lahko na splošno ocenimo varnost v 
občini kot dobro. Občani bi se kljub temu 
morali zavedati, da so storilci kaznivih dejanj 
vsakodnevno med nami in prežijo predvsem 
na našo nepazljivost. V več primerih bi lah-
ko preprečili kaznivo dejanje s tem, da bi se 
oškodovanci vedli bolj samozaščitno. 

Od osnovnih samozaščitnih ravnanj, kot je 
zaklepanje vhodnih vrat stanovanjskih hiš in 
zaklepanje avtomobilov, moramo biti pozorni 
tudi na to, da v svojih parkiranih vozilih ne pu-
ščamo vrednejših predmetov na vidnem me-
stu, do tega, da smo pozorni na pojav ljudi, 

ki jih ne poznamo v soseski, sploh če se te 
osebe sumljivo vedejo. V veliko pomoč nam 
je, da si v takih primerih zabeležite registr-
ske številke avtomobila, s katerim se ti ljudje 
prevažajo, in da si poskusite zapomniti čim 
več podrobnosti osebnega opisa.

Na območju Občine Mozirje smo v enaj-
stih mesecih leta 2019 obravnavali 24 (4) 
prometnih nesreč, od tega 2 prometni ne-
sreči s hudo telesno poškodbo, 11 prome-
tnih nesreč z lahko telesno poškodbo in 11 
prometnih nesreč z materialno škodo. Vzro-
ki prometnih 10 x neprilagojena hitrost, 5 x 
preblizu desnemu robu vozišča, 2 x neustre-
zna varnostna razdalja, 2 x nepravilen pre-
mik z vozilom in po 1 x nepravilno naložen to-
vor, stran/smer vožnje, neupoštevanje pravil 
o prednosti, nepravilno prečkanje in nepra-
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vilno prehitevanje, 4 povzročitelji prometnih nesreč, pa so bili tudi 
pod vplivom alkohola.

Ker se zima približuje, bi radi opozorili na uporabo predpisane zim-
ske opreme na vozilih. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni 
list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010 s spremembami in dopol-
nitvami) v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vo-
zila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. mar-
cem naslednjega leta) in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju 
sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena 
ploskev) ali poledenelo (poledica)), opremljena s predpisano zim-

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

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovolje-
na masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vle-
čejo:

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

pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska 
kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stal-
nega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljive-
ga pogona vsaj za stalno vklopljeno os. 

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozi-
šču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površi-
no vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovolje-
na 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 pogonska 
kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stal-
nega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljive-
ga 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 izdel-
kov, želimo občane opozoriti še na pravilno uporabo pirotehničnih 
izdelkov.  

Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati 
mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo 
majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so name-
njeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, 
ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za ci-
garete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd. 

Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 
let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost 
in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na ome-
jenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majh-
na ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, ra-
kete itd. 

Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategori-
je 3 do 1000g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 
do 750g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati 
osebam, mlajšim od 18 let. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januar-
ja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih sta-
novanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bol-
nišnic, 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 ka-
tegorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi 
označeni.

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

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, la-
stna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V polici-
ji ugotavljamo, da je 
največ poškodb rav-
no pri takšni prepove-
dani uporabi izdelkov 
in uporabi pirotehnič-
nih izdelkov, ki niso 
bili kupljeni v proda-
jalnah z dovoljenjem 
pristojnega organa 
oz. so bili kupljeni na 
črnem trgu.

Nepremišljena, ne-
previdna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto pov-
zroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči 
itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Glede na prihajajoče praznične dni v mesecu decembru policisti 
opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v cestnem prometu, za 
katero lahko največ naredi vsak posameznik sam. Pri tem gre po-
sebna pozornost uživanju alkoholnih pijač, kar se odraža tudi v var-
nosti cestnega prometa. Alkohol je pomemben dejavnik za povzro-
čitev prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V za-
dnjih letih je na območju celotne Slovenije vsako tretjo prometno ne-
srečo s smrtnim izidom povzročil vinjen voznik. Zaskrbljujoča je tudi 
stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč, ki že več 
let zaporedoma znaša več kot 0,80 miligrama alkohola v litru izdiha-
nega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni vozniki z velikimi koncentracijami 
alkohola, zato so spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa, 
z višjimi globami in možnostjo pridržanja voznika, usmerjene prav v 
zmanjševanje števila vinjenih voznikov v cestnem prometu.

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

Vsem občanom želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, zdra-
vo, uspešno in varno leto 2020.

Po pooblastilu komandirja
Matjaž Sem, spec.

pomočnik komandirja PP, policijski inšpektor I
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