
1Glasilo občine Gornji Grad



2 Glasilo občine Gornji Grad KAZALO

Iz vsebine
Iz vsebine:

Županova beseda ........................................................... 3
Iz dela občine
Najava javnih razpisov za leto 2020  ........................... 5
Prenova občinske spletne strani  ................................ 5
Projekti Občine Gornji Grad .......................................... 6
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj za leto 2020 ..................................................... 7
Komunala Gornji Grad
Iz dejavnosti v drugi polovici leta 2019 ...................... 8
Ustreznost pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Gornji Grad v letu 2019 ................................... 9
PUP-Saubermacher
Navodila za brezplačno zbiranje 
živalskih stranskih proizvodov  ................................... 9
Ravnanje z odpadki  ....................................................... 10
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Gornji Grad v objemu zelišč .......................................... 10
DEOS Center starejših Gornji Grad 
Kdo smo ........................................................................... 12
Gori, doli, naokoli skupaj s stanovalci  ........................ 12
Demenca in glasba ......................................................... 13
Ob novem letu ................................................................. 13
Dogajanje na varovani enoti od zime do jeseni ........ 14
1. Ex-tempore DEOS 2019 .............................................. 14
Javni zavod Socio Celje
Alkoholizem  .................................................................... 15
DEOS Center starejših Gornji Grad
Starejši berejo otrokom, otroci berejo starejšim  .... 15
Rdeči križ Slovenije
Dejavnost Območnega združenja 
Zgornje Savinjske doline  .............................................. 16
Društvo psoriatikov Slovenije
40 let DPS – 23 let uspešnega dela 
podružnice Celje ............................................................. 17
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje 
Aktivnosti v letu 2019 ................................................... 17
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Nagovor ravnateljice ..................................................... 19
OŠ Frana Kocbeka prejela naziv »kulturna šola« ....... 19
Ekošola ............................................................................. 20
Projekt »Starejši berejo 
otrokom in otroci berejo starejšim«  .......................... 21
Dobrodelni koncert – ponovno 
smo dokazali, da skupaj resnično zmoremo ............. 21
Piščanček išče prijatelje ............................................... 22
Teden računalniškega programiranja ........................ 22
Podružnična osnovna šola Bočna
Na bočkem griču  ............................................................ 23
Podružnična osnovna šola Nova Štifta
Jesenski živžav  .............................................................. 24
Uspehi mladih fotografov ............................................ 25
Vrtec Gornji Grad
Pestro dogajanje  ........................................................... 25
Praznični sejem .............................................................. 26
Vrtec Bočna
Dogajanje v oddelku Pikapolonice  ............................. 27

Godba Zgornje Savinjske doline
Godba v letu 2019  .......................................................... 28
Knjižnica Gornji Grad
Knjige na papirju in na klik  .......................................... 28
Ljudske pevke Pušeljc
Dvajset let in 1000. nastop  .......................................... 29
Kulturno društvo Gornji Grad
Uspešno leto ................................................................... 30
Kulturno društvo Bočna
Leto novih doživetij ....................................................... 30
Čebelarska zveza Slovenije
Slovenski med odlično darilo za praznike .................. 31
Čebelarska družina Gornji Grad
Medena letina 2019  ....................................................... 32
Prostovoljno gasilsko društvo Bočna
Nova pridobitev  ............................................................. 33
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta
Bogatejši za novo gasilsko prikolico ........................... 34
Društva upokojencev Bočna
Delovanje v letu 2019 .................................................... 35
Društvo upokojencev Gornji Grad 
Projekt Starejši za starejše .......................................... 36
Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje
Predavanja in izleti ........................................................ 36
Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev
Aktivnosti v letu 2019 ................................................... 37
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Na VII. memorialu EMS zmaga domačinov .................. 38
Združenje borcev za vrednote NOB KO Gornji Grad
Dogodki in dejavnost krajevne organizacije 
v letu 2019 ....................................................................... 39
Združenje borcev za vrednote NOB KO Bočna
Aktivni tudi v drugem delu leta .................................. 39
Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične 
dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
Delovanje v letu 2019 .................................................... 40
Gobarsko društvo Ajdovec Gornji Grad 
Sušna gobarska letina ................................................... 41
Konjerejsko društvo Zgornjesavinjske doline 
Konji vse bolj priljubljeni .............................................. 42
Planinsko društvo Gornji Grad
Podmeninski gadje – 
na lesenih smučeh že 10 let ......................................... 43
Pripravljamo se na novo sezono .................................. 44
Meninske koče in njihove zgodbe ............................... 45
Jamarski klub Tirski zmaj
Raziskave na Menini planini 
se nadaljujejo  ................................................................. 46
Strelsko društvo Gornji Grad 
Strelski šport  ................................................................. 47
Strelski klub SK Menina Gornji Grad 
Naš član na svetovnem prvenstvu IDPA  .................... 48
Obvestila in informacije
Obvestilo o uporabi počitniškega objekta 
v termah čatež za leto 2020  ........................................ 49
Koledar akcij in izletov PD Gornji Grad  ....................... 50



3Glasilo občine Gornji GradŽUPANOVA BESEDA

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani.
Najprej bi se še enkrat zahvalil za zaupanje, ki ste mi ga iz-

kazali na lanskih lokalnih volitvah. Po najboljših močeh se bom 
trudil, da bomo s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje, 
predvsem pa bom v okviru svojih pristojnosti skrbel za dobro 
počutje vseh nas. 

Leto je skoraj pri koncu, še nekaj dni nas loči do novega. Mi-
sli nam prepletajo želje po sreči in pozitivnih trenutkih, ki naj 
nam v prihodnje krojijo vsakdan.

Rad bi vam povedal veliko lepega in spodbudnega, a žal ve-
dno to ni mogoče. Vseeno želim, da nas prevzame tisti čudo-
viti občutek notranjega zadovoljstva, da skupaj dosegamo ne-
kaj dobrega, kar bo ostalo kot dediščina in navdih tudi našim 
zanamcem.

Smo v mesecu, ki hitreje mineva od ostalih. December je me-
sec, ko razmišljamo predvsem o dveh stvareh: o letu, ki se po-
slavlja in prihajajočem letu. Ko pogledamo nazaj, ali bomo za-
dovoljni? Napisali bomo poročilo, naredili nekakšno statistiko, 
in si rekli, da tako slabo pa spet ni bilo in da smo bili uspešni! In 
prav iz člankov v glasilu lahko povzamemo ravno to: da je bilo 
storjenega veliko dobrega, kar nam bogati življenje.

V letu 2019 smo se skupaj z občinskimi svetniki in občinsko 
upravo trudili, da bi dosegli največ, kar v danih razmerah lahko.

O vseh naših večjih projektih smo vas obveščali z »Informa-
torjem«, ki je eden izmed novih projektov v občini, in po odzi-
vu ljudi zelo pohvalno sprejet med občani.

Največji gradbeni projekti, ki so bili predvideni v proračunu 
za leto 2019, so se tudi uspešno zaključili. 

Z grenkim priokusom ostaja zaenkrat nerešljiv projekt zdra-
vstva v celotni Zgornji Savinjski dolini, ki ga ni mogoče rešiti na 
enak način kot gradbene posege. Skupaj z ostalimi župani so-
sednjih občin bomo morali sprejeti odločitve, vložiti veliko tru-
da za rešitev projekta. 

S pomočjo lastnikov parcel na območju Tičjek II. smo sprostili 
kar nekaj gradbenih parcel s prestavitvijo daljnovoda v zemljo. Na-
daljujemo s skoraj enakim projektom za območje Prekštan. Dogo-
vori z lastniki gradbenih parcel na območju Prekštana so zelo blizu 
in menim, da se bo po izdelavi OPPN na tem območju tudi spro-
stilo kar nekaj gradbenih parcel. S tem projektom bodo nastale 
možnosti za mlade družine, da si uredijo stanovanjske razmere in 
kvalitetno življenje v naši občini. Kvalitetno življenje bomo zago-
tovo potrebovali vsi – tudi mi na vasi in ne samo ljudje v mestih. 

To je le nekaj projektov, ki smo jih izvajali v tem letu. Lahko 
pa bomo (boste) pri tem našli kaj, kar bi veljalo popraviti, izbolj-
šati. Razmišljamo namreč, kaj bi veljalo spremeniti, izboljšati, 
popraviti v letu, ki je pred nami. 

Glede na proračun za leto 2020 lahko povem, da bomo nada-
ljevali z drugim delom projekta ceste v Florjanu. V prihodnjem 
letu se bo nadaljeval tudi naš največji projekt »Obvoznica Gor-
nji Grad«. Po pridobitvi vseh podpisov lastnikov zemljišč na ob-
močju obvoznice, smo dokumente predali Direkciji za ceste, ki 
s projektom nadaljuje po svojem načrtu s parcelacijami in od-
kupi zemljišč.

Sprejeli smo odločitev za ureditev prostorov in prestavi-
tev občinske uprave, s tem tudi sedež občine, na lokacijo, 
kjer je sedaj sedež Komunale. Komunalno podjetje pa se bo 
preselilo na lokacijo, kjer je bila nekoč Smreka. S prestavi-
tvijo omenjenih dejavnosti na ustrezne lokacije, bomo v sa-
mem centru pridobili nastanitvene prostore, ki jih primanj-
kuje za turistično dejavnost, v katero vlagamo veliko na-
porov. 

Z občinskimi svetniki smo se odločili, da bi v Bočni reši-
li objekt v nekdanji lasti ZKZ in celotno okolico okoli objek-
ta, znanega prireditvenega prostora, in del kulturnega doma. 
Odločitev je bila sprejeta, ker je pomembno zadržati objekt 
in prostor, ki je v preteklosti veliko pomenil občanom Boč-
ne. Zato smo se skupaj z občinskimi svetniki odločili za nakup 
objekta in celotne okolice okoli objekta po ponujeni ceni la-
stnikov, s tem da vključimo v projekt sovlagatelja, ki bi ga za-
nimal sam objekt za pridobitno dejavnost, razmerja med la-
stniki pa bomo urejali z dogovori in pogodbami. 

V Novi Štifti načrtujemo izvedbo dveh avtobusnih postaja-
lišč. Za ureditev parkirišč pa smo v dogovorih z lastniki za pri-
dobitev objekta pri domačiji Jerneji.
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Seveda naj omenim tudi projekt nakupa prvega kombija za 
potrebe prevozov šolskih otrok in za potrebe društev iz naše 
občine. Po začetku veljavnosti proračuna za leto 2020, bomo 
objavili javno naročilo za izbiro dobavitelja. Mislim, da bomo s 
tem zadovoljili in rešili kar nekaj problemov, ki se pojavljajo v 
zvezi s prevozi.

Nov Gasilski dom v Gornjem Gradu je zelo povezan z gradnjo 
obvoznice čez Gornji Grad, saj se dogovarjamo z lastnikom, da 
bi pridobili zemljišča na lokaciji nekdanjega predvidenega na-
kupovalnega centra pri obrtni coni. Z lastnikom zemljišč smo 
v stalnih kontaktih in usklajujemo dogovore za umestitev za-
drževalnika na tej lokaciji za potrebe obvoznice in posledično 
kompletno ureditev zemljišča za razvoj obrtne cone, s tem pa 
tudi same lokacije z umestitvijo Gasilskega doma.

Veliko je še drugih, manjših investicij, ki so za marsikaterega 
občana še kako pomembne, zato posebno pozornost posve-
čamo tudi njim.

Občanke in občani,
svet in družba se spreminjata. Veliko je nestrpnosti, hitenja 

in brezčutnosti. Ne dovolimo, da bi nas obvladovali takšni ob-
čutki. Raje dovolimo sožitju, prijateljstvu in posluhu do sočlo-
veka, da postanejo naše glavno vodilo. Upam, da je v nas kljub 
težavam še vedno toliko upanja in vere v boljšo prihodnost, da 
bo to premagalo malodušje in strah. Zaupajmo sebi in druge-
mu, spoštujmo se in se spodbujajmo. 

V teh prazničnih dneh skušamo biti pozorni do svojih dragih, 
do prijateljev, do sočloveka. Ostanimo v takem medsebojnem 
spoštovanju in sožitju tudi naprej. Verjemimo vase, predvsem 
pa v svojo intuicijo in v našo skupno vizijo. Naj bo naše delo 
podkrepljeno z znanjem, izkušnjami in zmožnostjo prilagajanja 
času in razmeram v katerih živimo.

Decembrski dnevi so po navadi namenjeni družini in ljudem, 
ki jih imamo radi. Prav je, da si v tem času vzamemo več časa 
za pogovor z najbližjimi, da jim znamo prisluhniti in jim pove-
mo, da so oni smisel našega življenja. Posvetimo se prazničnim 
opravilom, obudimo praznično družinsko tradicijo in se prepu-
stimo čarobnosti prazničnega časa. Praznujmo v krogu tistih, 
ki jih imamo najraje, v miru in povezanosti, hkrati pa poskušaj-
mo z iskrenim stiskom roke in prijaznim voščilom prižgati čim 
več lučk tudi v srcih in na obrazih drugih ljudi. 

Pred nami so prazniki – dan samostojnosti, državni praznik, 
na katerega smo lahko še posebej ponosni, pa tudi božično- 
novoletni prazniki, ki jih vsako leto posebej radostno pričaku-
jemo. V dneh, ki so namenjeni praznikom, praznujmo, ustavi-
mo delo in se veselimo.

Želim vam, da praznične dni, ki so pred nami, preživite kar se 
da prijetno. Optimistično odprite vrata letu 2020, ki naj bo za 
vse zdravo, srečno in uspešno.

Župan Anton Špeh

GLASILO OBČINE GORNJI GRAD
Izdajatelj: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, 

tel. 839-18-50, obcina@gornji-grad.si. Računalniški prelom in pri-
prava za tisk: Savinjske novice d.o.o. Nazarje, Savinjska 4, 3331 Na-
zarje. Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Glasilo občine 
Gornji Grad izhaja enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini brezplačno. Naklada: 950 izvodov. Na podlagi zakona o davku 
na dodano vrednost sodi Glasilo občine Gornji Grad med proizvo-
de, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 
9,5%. Fotografije na naslovnici: Štefka Sem, arhiv Občine. Fotogra-
fija za podlago na ovitku: Matej Bevc.
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Občina Gornji Grad

Najava javnih razpisov za leto 2020
Javni razpisi, ki bodo v letu 2020 objavljeni na spletni strani občine za sofinanciranje iz proračuna Občine Gornji Grad:
1. Razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za leto 2020.
2. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad v letu 2020.
3. Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v letu 2020.
4. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gornji Grad za leto 2020.
5. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Gornji Grad za leto 2020.
6. Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov za leto 2020.
7. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2020.
8. Javni razpis pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2020.
9. Javni razpis za dodelitev sredstev za izvedbo občinskega praznika v letu 2020.
10. Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme v letu 2020.
11. Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2020.
12. Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov-cerkva v občini Gornji Grad v letu 2020.
13. Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav 
      v občini Gornji Grad za leto 2020.
14. Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Čebelarski praznik 2020«.
15. Javni poziv za sofinanciranje fasad na objektih v občini Gornji Grad v letu 2020.
16. Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Proslava ob državnem in občinskem prazniku 2020«.
Zgoraj navedeni razpisi z razpisno dokumentacijo bodo objavljeni na spletni strani Občine Gornji Grad.
Dodatne informacije glede objave razpisov lahko dobite na tel. št. Občinske uprave: 03/839 18 50 in na sedežu Občine Gornji Grad.

Občinska uprava
Občina Gornji Grad

Prenova občinske spletne strani
Obveščamo vas, da je občina izvedla prenovo spletne strani. Po-

sodobitev je bila potrebna tako zaradi tehnološke nadgradnje, kot 
tudi zaradi reorganizacije vsebin.

Tehnološka nadgradnja in funkcionalnosti
Tehnološka prenova spletne strani je zajemala več aspektov, 

med katerimi smo se osredotočili predvsem na uporabo sodobnih 
tehnologij. Informiranje občine in posredovanje naših storitev na 
splet je bilo osnovno vodilo, kar smo dosegli z naslednjimi tehnič-
nimi funkcionalnostmi.

1. Elektronska oddaja vlog in obrazcev
Vsem zainteresiranim občanom smo želeli omogočiti možnost 

oddaje vlog preko spleta tudi v času izven uradnih ur občine. Odslej 
lahko 24 ur na dan in 7 dni v tednu odprete elektronski obrazec, iz-
polnite vlogo, jo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom, po 
potrebi plačate takso in vlogo elektronsko oddate. S tem odpira-
mo elektronska vrata za celovito dostopnost spletne oddaje vlog.

2. e-obveščanje občanov
Nova spletna stran vam omogoča prejemanje elektronskih ob-

vestil in SMS sporočil (SMS obveščanje je na voljo le za urgen-
tna obvestila). Na spletni strani lahko izberete, katere kategori-
je obvestil želite prejemati (novice, dogodki, razpisi, seje, časopi-
si, urgentna obvestila...) in z vnosom e-poštnega naslova izvede-
te brezplačno naročilo na obveščanje. Ob objavi nove vsebine na 
spletni strani občine, boste prejeli obvestilo, skladno z izbrano na-
stavitvijo (enkrat dnevno ali enkrat tedensko).

3. e-participacija občanov
Preko nove spletne strani lahko po kategorijah sporočite občini 

okvare na infrastrukturi, opažena črna odlagališča, itd., pri čemer 
prejeta sporočila občanov zbiramo in jih obdelujemo brez nepo-
srednega odgovarjanja na prejeta sporočila. Kolikor imate kakšno 
pobudo, predlog ali kakršno koli vprašanje za nas, smo za vas pri-
pravili posebno kategorijo za postavljanje vprašanj, na katera se 
bomo trudili odgovoriti v čim krajšem času.

4. Delovanje na mobilnih napravah
Nova spletna stran je prilagojena delovanju na mobilnih napra-

vah (mobiteli in tablični računalniki), tako bo brskanje po spletni 
strani na vašem mobilniku ali tabličnem računalniku odslej bistve-
no bolj prijazno in preprosto. Izgled strani se namreč prilagaja ve-
likosti zaslona vaše naprave.

Vsebinska prenova
Vsebinska prenova spletne strani je bila razdeljena v dve fazi. V prvi 

fazi smo se osredotočili na prilagoditev izgleda potrebam občine, 
druga faza pa je bila namenjena posodobitvi in reorganizaciji vsebin.

1. Prilagoditev izgleda
Sodobne smernice oblikovanja spletnih strani so osredotoče-

ne na minimalističen izgled, s prevladujočo belo barvo  in jasno 
pregledno vsebinsko strukturo. Spletna stran je minimalistična in 
hkrati tudi vsebinsko zelo pregledna. Vse vsebine so odslej dosto-
pne z enim do največ dvema klikoma v glavnem meniju, osrednja 
stran pa vam ponuja hitre ikone za dostop do najpogosteje iska-
nih vsebin.

2. Zakonska skladnost
Nova spletna stran ustreza zakonskim zahtevam, ki smo jih mo-

rali upoštevati ob vzpostavljanju e-stika z občani. Vse te zahteve 
smo združili z željo ponuditi nove storitve na spletni strani, tako 
da nova spletna stran vsebuje katalog informacij javnega značaja, 
splošne pogoje uporabe, informacije o avtorskih pravicah, pravil-
nik o piškotkih, vsebino vezano na varstvo osebnih podatkov, skla-
dnost obračunavanja taks z zakonom o upravnih taksah, oddajo 
vlog skladno z določili elektronskega poslovanja...

3. Posodobitev obstoječih vsebin
Prenova spletne strani je zahtevala tudi vsebinski pregled in po-

sodobitev obstoječih vsebin. Ponudnik, ki je spletno stran izdelal, 
je največji ponudnik spletnih strani za občine v Sloveniji. Objavlje-
ne niso le vsebine, ki naj bi jih občina obvezno objavila na spletni 
strani, ampak smo skušali obseg vsebin razširiti na način, da bodo 
vsebine sovpadale tudi z novimi smernicami in usmeritvami glede 
lokalnega turizma in razvoja občine.

Dare Korać, Sigmateh d.o.o. in 
Tina Gutman, Občina Gornji Grad
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Občina Gornji Grad

Projekti Občine Gornji Grad
Tekom leta smo vas seznanjali z našimi aktivnostmi preko infor-

matorja, v glasilu pa povzemamo pomembnejše projekte.
OBVOZNICA GORNJI GRAD

Aktivnosti pri projektu obvoznice Gornji Grad se nadaljujejo. Izve-
dli smo sestanke in obiske pri lastnikih zemljišč. Geodetske odmere 
so v zaključni fazi. V teku so tudi pogodbe o prenosu lastništva na 
Direkcijo RS za infrastrukturo, ki nadaljuje s pridobivanjem gradbe-
nega dovoljenja. Zahvala gre vsem lastnikom zemljišč ob obvoznici, 
da so podpisali parcelacijo zemljišč in pogodbe. 

ARHITEKTURNO URBANISTIČNA PREDSTAVITEV 
Študentje fakultete za arhitekturo Ljubljana so pod vodstvom 

prof. Miha Dešmana predstavili naš kraj v luči njihovih zamisli, pred-
stavitev so izvedli v februarju. Predstavili so makete, panoje in pro-
jekcijo vizije našega kraja v pogovoru z občani. Predstavili so zami-
sli glede izgleda ožjega centa trškega jedra, avtobusne postaje, tr-
žnice in kavarne, gasilskega doma, hostla, hotela in restavracije, tu-
rističnega središča, kulturnega območja, stanovanjskega področja 
in predstavili potenciale zaposlitve za mlade.

UREDITEV LOKALNE CESTE KRIŽ – FLORJAN – KRNICA
Letos je bila izvedena investicija ceste v Florjan v dolžini 1 km in 

širini 3,5 m,  glavnina del se je izvajala v mesecu juniju in juliju. Inve-
sticija je obsegala rekonstrukcijo in asfaltiranje »Odseka nad Tevži«. 
Ureditev je zajemala odstranitev in zamenjavo celotnega ustroja 
ceste in  sanacijo plazovitih usadov ter asfaltiranje. Z investicijo 
smo izboljšali splošno prometno varnost in zmanjšali stroške upra-
vljanja infrastrukture. Trenutno poteka prepis ceste na Občino.

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vzdrževanje gozdnih cest v občini Gornji Grad za leto 2019 je bilo 

oddano ponudniku GP Brlec d.o.o., ki je dela na gozdnih cestah iz-
vajal od julija do oktobra 2019. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja 
po planu, ki ga vsako leto v začetku leta pripravi Zavod za gozdove, 
Krajevna enota Gornji Grad. 

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Stalna naloga je upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 

kar izvaja Komunala d. o. o. Gornji Grad. Sem sodijo celovito vzdr-
ževanje makadamskih cest, vgradnja propustov, ureditev cestnih 
ograj, urejanje jarkov in čiščenje bankin, vzdrževanje talnih označb, 
prometna signalizacija, vzdrževanje mostov, krpanje udarnih jam, 
čiščenje jarkov, kanalet, muld, koritnic in vegetacije brežin. V okvir 
teh del spada tudi pregledniška služba, ki je zakonsko obvezna in 
zimska služba, kamor v največji meri spada pluženje in posipanje. 

UREDITEV POHODNE POVRŠINE OSNOVNE ŠOLE GORNJI 
GRAD

Ob Osnovni šoli Gornji Grad so pohodne površine, ki kot javna pot 
omogočajo dostope do šole in zdravstvenega doma. Potrebno je bilo 
urediti komunalne priključke in odvodnjavanje, saj je voda zastajala na 
asfaltu zaradi posedanja. Prav tako je bilo potrebno urediti odvodnja-
vanje ob stavbi zdravstvenega doma. Dela so se izvajala v poletnih me-
secih in so bila zaključena do začetka novega šolskega leta.

KURILNA NAPRAVA V PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI NOVA 
ŠTIFTA

Na podlagi inšpekcijskega pregleda kurilnih naprav je bilo ugoto-
vljeno, da je potrebno preurediti kotlovnico v OŠ Nova Štifta, kar 
smo izvedli z izbranim izvajalcem v juniju, ker v času kurilne sezo-
ne to ni bilo mogoče.

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE
Naročili smo Načrt javne razsvetljave občine Gornji Grad, ki je ob-

javljen na spletni strani https://www.gornji-grad.si/?q=programi-
-obcine. Zakonska podlaga je Uredba o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja, z namenom da obvarujemo naravo in 
ljudi pred motečo osvetljenostjo. Analiza je pokazala, da je letna 

poraba električne energije za javno razsvetljavo v naši občini niž-
ja od zakonsko dovoljene porabe. Kljub temu pa smo morali znižati 
razsvetljavo nekaterih svetilk starejše izvedbe in preurediti reflek-
torje pri vseh treh cerkvah v Novi Štifti.

STANOVANJSKA CONA TIČJEK II
Na območju stanovanjske cone Tičjek II se izvaja gradbeni del 

prestavitve 20 kV daljnovoda. Investicijo sofinancirajo podjetje Ele-
ktro Celje d. d., lastniki zemljišč in Občina.

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
Pri reševanju zdravstvenih problemov, ki se pojavljajo na obmo-

čju Zgornje Savinjske doline, se občina aktivno vključuje. Rešitve se 
pripravljajo in o njih vas bomo obvestili.  

DEFIBRILATORJI
Krajani Lenarta so podali pobudo, da se v njihovem okolju na-

mesti defibrilator.  Samoiniciativno so zbrali del finančnih sredstev, 
razliko je doplačala Občina. Od junija dalje imajo na lokaciji Lenart 9 
montiran AED defibrilator v omarici. Sicer pa imamo defibrilatorje 
nameščene tudi na Gasilskem domu Bočna, Gasilskem domu Gornji 
Grad in brunarici v centru Gornjega Grada ter na Gasilskem domu 
Nova Štifta.

PRIKAZOVALNIK HITROSTI »VI-VOZITE« V ŠMIKLAVŽU 
Občina Gornji Grad je v mesecu maju 2019 kandidirala na razpis 

za prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« in prejela v 10-mesečno brez-
plačno uporabo prikazovalnik, ki je na podlagi pobud nameščen na 
stebru javne razsvetljave v Šmiklavžu, pri Gasilskem domu Nova 
Štifta. Odločili smo se, da po 10-mesečnem brezplačnem najemu 
prikazovalnik odkupimo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Gornji Grad je obravnaval to možnost in sklenil, da 
uvrsti nakup v plan proračuna za leto 2020. Lokacijo naslednje po-
stavitve prikazovalnika hitrosti bo določil SPV prihodnje leto.

REDNI INŠPEKCIJSKI PREGLED EKOLOŠKIH OTOKOV
Inšpekcijski nadzor ekoloških otokov nenapovedano izvaja komu-

nalni inšpektor. Stanje se sicer v zadnjem letu izboljšuje, vendar 
se na določenih lokacijah v občini stanje nikakor ne izboljša. Zato 
apeliramo na občane, da mešane komunalne odpadke in plastič-
ne embalaže ne odlagajo na ekološke otoke, saj zaradi tega polo-
žnica ni nižja. Na ekoloških otokih so najdeni tekstilni odpadki, ko-
vinski odpadki, električna oprema, gradbeni odpadki, plenice. Pro-
simo da upoštevate navodila na računih in v brošuri koncesionar-
ja PUP-Saubermacher. 

ODLAGANJE ŽIVALSKIH STRANSKIH ODPADKOV
Pri zakolu za lastno domačo porabo nastanejo odpadki, ki jih v 

skladu z evropsko zakonodajo imenujemo živalski stranski proizvodi 
(ŽSP). V Sloveniji je s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klav-
nice za lastno domačo porabo dovoljen zakol prašičev, ovc, koz, go-
jene divjadi, kuncev in domače perutnine.

Občanom omogočamo odlaganje teh odpadkov v Zbirnem cen-
tru v Podhomu in lahko kosti, rogove, kopita ali parklje, surove ži-
valske kože velikih in majhnih živali, volno, dlako, prašičje ščetine, 
perje in druge nepredelane odpadke brezplačno pripeljejo in odda-
jo v poseben zabojnik, od 1. novembra 2019 do 28. februarja 2020.

PAŠNE SKUPNOSTI
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je Pašni sku-

pnosti Lepenatka in Pašni skupnosti Menina v odkup ponudil zemljišča, 
na katerih stojijo pastirske koče in objekti za živino. Skupnosti nepre-
mičnine uporabljata že vrsto let, postopek prenosa pa zaradi predpi-
sov teče preko občine, ki bo v nadaljevanju s pašno skupnostjo Lepe-
natka in Menina sklenila pogodbo o priznanju lastninske pravice.

STVARNO PREMOŽENJE
V teku je postopek pridobivanja gozdnih zemljišč na Menini, ki so 

v trenutni lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo-
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venije. Prav tako nam je sklad poslal brezplačne pogodbi za cesto 
in zemljišče pod kočo Lovske družine v Zagradišu in za športno igri-
šče v Bočni. Od Nadškofije Ljubljana smo kupili dve parceli na streli-
šču v Zagradišu, za kateri je v postopku podpisa pogodba o preno-
su v uporabo Lovski družini Gornji Grad. Tekom leta smo, poleg na-
kupa zemljišč na strelišču v Zagradišču, izvedli nakup poti na obmo-
čju Smreka. Od Župnije Nova Štifta smo odkupili cesto proti mrliški 
vežici, na vežici pa smo obnovili fasado. 

Prodali smo dve stanovanji v stanovanjskem bloku Novo naselje 
1,  garažo v Gornjem Gradu in zemljišče v Spodnjem trgu. 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti, ki po novem določa sklenitev najemnih 
pogodb za obdobje 5 let, smo najemnikom zemljišč poslali v podpis 
nove najemne pogodbe po novem ceniku najemnin, ki ga je spre-
jel občinski svet.

MALE ČISTILNE NAPRAVE
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev 

za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav, se vsako 
leto planirana sredstva za sofinanciranje nakupa in izgradnje malih 
čistilnih naprav na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na 

javno kanalizacijsko omrežje, saj morajo lastniki obstoječih objek-
tov na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in opremlje-
nost z javno kanalizacijo ni predpisana, zagotoviti odvajanje in či-
ščenje v skladu z navedeno uredbo najpozneje do 31. decembra 
2021.

JAVNI RAZPISI
Postopki za dodelitev sredstev posrednim proračunskim uporab-

nikom so določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi. Dodeljeva-
nje sredstev preko neposredne pogodbe je dovoljeno le izjemoma, 
zato v letu 2020 planiramo izvedbo šestnajstih javni razpisov oz. 
pozivov. V naslednjem letu bomo z dodeljevanjem finančnih pomo-
či spodbujali razvoj kmetijstva in podeželja, razvoj malega gospo-
darstva in obrti v občini. Prav tako bomo z razpisi za kulturna, špor-
tna in ostala društva spodbujali in podpirali delovanje številnih dru-
štev v domačem okolju in izven meja občine.

Imamo še veliko načrtov, ki jih bomo izvajali v skladu s finančni-
mi zmožnostmi in v dobro lokalne skupnosti ter zadovoljstvo naših 
občank in občanov.

Jožica Rihter

Na podlagi Odloka o grbu, zastavi, žigih, občin-
skem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad (Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 21/16), objavlja Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Gornji Grad 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE GORNJI GRAD za leto 2020

1. Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev na-
slednjih priznanj Občine Gornji Grad za leto 2020:

- ČASTNI OBČAN Občine Gornji Grad
- ZLATI GRB Občine Gornji Grad
- GRB Občine Gornji Grad
- PRIZNANJE Občine Gornji Grad
- ŽUPANOVO PRIZNANJE Občine Gornji Grad.
2. Predlogi za podelitev posameznih priznanj se zbi-

rajo:
ZA NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE GORNJI GRAD se predla-

ga: 
– posameznik za izredno pomembne trajne dosežke na eko-

nomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobra-
ževalnem, športnem in humanem ali drugem področju, ki je s 
svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uve-
ljavljanju občine Gornji Grad v Republiki Sloveniji ali na mednaro-
dnem področju. Naziv častni občan Občine Gornji Grad se lahko 
podeli tudi tujcu. Naziv častni občan se podeli izjemoma.

V koledarskem letu se lahko podeli največ 1 naziv častni občan.
ZA ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD se predlagajo:
– posamezniki za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne 

izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupine občanov, društva in druge pravne osebe za večletne 

uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospo-
darskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

V koledarskem letu se lahko podelita največ dva zlata grba Ob-
čine Gornji Grad.

ZA GRB OBČINE GORNJI GRAD se predlagajo: 
– posamezniki ali skupine za posebne uspehe in dosežke na 

družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in 
drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen 
za razvoj in napredek občine Gornji Grad.

V koledarskem letu se podelijo največ trije grbi Občine Gornji 
Grad posamezniku ali skupinam.

ZA PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD se predlagajo: 
– posamezniki, družbe, zavodi, skupnosti, društva in druge 

pravne osebe za izkazano prizadevnost na različnih področjih de-
lovanja in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

Priznanje Občine Gornji Grad se podeljuje tudi ob posameznih 
jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma de-
legacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posame-
zne organizacije ali skupnosti v občini. 

ZA ŽUPANOVO PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD se predlagajo: 
– dijaki srednjih šol za odličen uspeh na maturi in študenti za 

opravljeno diplomo, magistrsko nalogo ali doktorsko dizertacijo 
z odlično oceno.

3. Predloge za podelitev priznanj Občine Gornji Grad 
lahko podajo občani, politične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlaga-
telj lahko zase vložiti predlog za podelitev županovega priznanja. 
Za dobitnike priznanj ne morejo biti predlagani občinski funkcio-
narji za opravljanje funkcije v času mandata.

4. Pisni predlog mora biti oddan na predpisanem 
obrazcu, ki je priloga k temu razpisu in mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,
- vrsto predlaganega priznanja občine,
- podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
- obrazložitev k predlogu glede na vrsto predlaganega prizna-

nja,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
- podatke o že pridobljenih priznanjih v preteklosti.
5. Predloge za podelitev priznanj pošljite v zaprti ku-

verti na naslov: 
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripi-

som: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ – NE ODPIRAJ, do vključno 3. marca 2020, do 15.00 
ure.

Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija ne bo 
obravnavala in upoštevala.

Odpiranje vlog bo predvidoma v sredo, 04. 03. 2020, ob 18.00 
uri. Komisija bo proučila prispele predloge in oblikovala sklep o 
podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami ter posredovala v 
obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Gornji Grad. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja
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Komunala Gornji Grad

Iz dejavnosti v drugi polovici leta 2019

Zamašen propust po poplavi 22. 6. 2019 v Bočni Bankine po poplavi 22. 6. 2019 v Bočni

Nasipanje ceste odlagališče-Delce z gramozom iz 
zaplavnih pregradČiščenje propusta v Otoku

Izvedba meteorne kanalizacijeIzvedba priklopa na vodovod in kanalizacijo v 
Gornjem Gradu

Dela pri tržnici
Menjava poškodovanih strešnikov na zdravstvenem 

domu
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Komunala Gornji Grad

Ustreznost pitne vode na 
javnih vodovodih v občini 
Gornji Grad v letu 2019

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi podajamo informacije o 
ustreznosti pitne vode uporabnikom javnih vodovodov v obči-
ni Gornji Grad v letu 2019. Ustreznost pitne vode se ugotavlja 
z vzorčenjem, ki ga v okviru notranjega in državnega monitorin-
ga nenapovedano opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano.

Vsi vzorci, odvzeti v okviru bakteriološkega in fizikalno kemij-
skega vzorčenja, so ustrezali zahtevam iz navedenega pravilnika.

Opomba 1: Tekom leta se je na vodovodih enkrat ponovno poja-
vila prekomerna motnost (28.07.2019). Ta pojav je posledica obil-
nih padavin in posledično motne vode na izvirih. Voda se na vodo-
vodih Gornji Grad in Nova Štifta konstantno presvetljuje z UV žar-
nico, prav tako se vodi na vseh treh vodovodih dodaja natrijev hi-
poklorit (na vodovodu Bočna pa motnost zmanjšujemo s pešče-
nim filtrom), vendar v takih primerih obstaja tveganje, da zaradi 
motnosti učinkovitost dezinfekcije pade, in da so v vodi posledič-
no prisotni mikroorganizmi. Glede na to, se v takih primerih sve-
tuje preventivno prekuhavanje vode.

Vsakoletno se na vodovodih odvzame tudi vzorce za ugotavlja-
nje morebitnih stranskih produktov kloriranja v pitni vodi. Vsako-
krat so ti vzorci ustrezni – stranskih produktov v pitni vodi prak-
tično skoraj ni oz. so zelo pod mejno vrednostjo.

Za vse zainteresirane je celoten arhiv rezultatov vzorčenj, 
vključno z rezultati tekočih vzorčenj, na razpolago za vpogled na 
sedežu Komunale d.o.o. Gornji Grad.

Komunala d.o.o. Gornji Grad
Zdenko Purnat

PUP-Saubermacher

Navodila za brezplačno 
zbiranje živalskih stranskih 

proizvodov 
PUP-Saubermacher je 19. 11. 2018 s strani RS Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Celje, prejel 
dopis, da je vpisan v evidenco registriranih nosilcev dejavnosti, 
obratov in objektov, pod številko U34453-65/2017/2, za sprejem 
živalskih stranskih proizvodov (ŽSP). Obrat za sprejem ŽSP se na-
haja v ograjenem zbirnem centru Podhom, na parcelni št. 832/3, 
k.o. Bočna (941). Uradna številka registracije je SI-B-01-14-03.

Občani, povzročitelji odpadkov občin Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, 
Luče in Solčava, ki izvajajo zakol živali za lastno uporabo, lahko produk-
te, kot so kosti, rogovi, kopita/parklji, surova živalska koža (velikih in 
majhnih živali), druge nepredelane ŽSP, volna, dlaka, prašičje ščetine, 
perje brezplačno pripeljejo in oddajo v poseben zabojnik v ZC Podhom.

Vstop v ZC Podhom je s položnico in osebnim dokumentom. Pri-
peljane produkte se stehta, zapiše povzročitelja (ime in priimek, 
naslov, poštno št. in pošto) v dokumentacijo-evidenco in izpiše 
tehtalni list, katerega povzročitelj tudi podpiše.

Evidenca povzročiteljev odpadkov se ob naročilu odvoza zaboj-
nika za ŽSP pošlje koncesionarju Koto d.o.o. in vsem Občinam Na-
zarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava v vednost, zaradi iz-
stavitve računa. Strošek odvoza in odstranitve produktov izstavi 
Koto d.o.o. in ga krijejo Občine po pogodbi.

Občani, povzročitelji odpadkov, lahko ŽSP pripeljejo v delovnem 
času ZC Podhom, in sicer v torek od 8. do 15.30 ure, v četrtek od 
10. do 17. ure in vsako prvo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. ŽSP 
je možno oddati od novembra do konca februarja.

Uprava PUP-Saubermacher d.o.o.

Poškodovano vozišče po neurju 24. 8. 2019 v dolini 
Kanolščice

Ekološki otok v Spodnjem trgu smo prestavili k čistilni 
napravi.

Pokopališče Nova Štifta - pred izdelavo nove poti

Pokopališče Nova Štifta - tekom izdelave nove poti

Vse fotografije: arhiv Komunale Gornji Grad
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PUP-Saubermacher

Ravnanje z odpadki
1. ZBIRALNICE

Zbiralnice oz. ekološki otoki so namenjeni zbiranju embalaže, in 
sicer papirja, kartonske embalaže in steklene embalaže. Za meša-
no embalažo (plastično in kovinsko embalažo ter tetrapake) go-
spodinjstva v individualnih gospodinjstvih prejmejo rumene em-
balažne vreče, pri blokovni gradnji pa so postavljeni zabojniki. 

V zbiralnice ne sodijo mešani komunalni odpadki, nevarni odpad-
ki, gradbeni odpadki… Medobčinski inšpektorat redno vrši pregled 
zbiralnic. Kršitelje pa seveda za nepravilnost tudi kaznuje. Predpi-
sana kazen lahko znaša tudi do 500 evrov.

2. ZBIRNI CENTER PODHOM
Delovni čas zbirnega centra Podhom je vsak torek od 8. do 

15.30. ure, četrtek od 10. do 17. ure in prvo soboto v mesecu od 
8. do 12. ure. Vstop v zbirni center je s položnico PUP-Sauberma-
cher. Občani lahko brezplačno oddajo komunalne odpadke, odda-
jo gradbenih odpadkov pa je potrebno plačati po ceniku podjetja. 
V nadaljevanju sledi tehtanje polnega vozila, oddaja odpadkov v 
kesone in  tehtanje praznega vozila. V primeru oddaje gradbenih 
odpadkov sledi še podpis tehtalnega lista.

3. ZBIRALNIK TEKSTILKO 
V zbiralnik za tekstil in oblačila lahko občanke in občani oddajo 

moška, ženska in otroška oblačila, rjuhe, odeje, brisače, prte, po-
steljnino, spodnje perilo, torbice, kape, šale, rokavice, pokrivala, 
pasove in čevlje v parih. Oblačila naj bodo v vrečah. V zbiralnik ne 
sodijo blazine, prešite odeje (kovtri), zelo onesnažena, raztrgana 
in mokra oblačila. 
4. ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO 

OPREMO (OEEO)
V zbiralnike za odpadno električno in elektronsko opremo sodi-

jo (OEEO):
- sesalniki, likalniki, opekači, budilke, tehtnice, feni, brivski apa-

rati;
- tablice, prenosni računalniki, kalkulatorji, telefoni, mobilni te-

lefoni;
- manjši radijski sprejemniki, videokamere, manjši glasbeni in-

strumenti;
- električno orodje ter
- igrače, oprema za prosti čas in šport,
- odpadne baterije.
Ostalo večjo OEEO je možno pripeljati v zbirni center Podhom.

5. KOSOVNI ODPADKI
Naročilo odvoza kosovnih odpadkov bo v letu 2020 potekalo 

od 1. 3. do 30. 10. (med 15. 7. in 15. 8. 2020 ne bo odvoza kosov-
nih odpadkov). Obrazec za naročilo se izpolni in pošlje 14 dni pred 
želenim odvozom na e-naslov podjetje podjetje@pup-sauberma-
cher.si ali po pošti. Obrazci za naročilo odvoza kosovnih odpadkov 
bodo priloženi k računu v mesecu februarju 2020.

6. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v mesecu maju in sep-

tembru 2020 (urniki bodo objavljeni v brošuri za leto 2020). Ne-
varni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za 
zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih je prepovedano odlagati sku-
paj z drugimi odpadki. Nevarne snovi naj vedno ostanejo v origi-
nal embalaži. Nevarni odpadki so: čistila, zdravila, kozmetika, živo-
srebrni termometri, varčne sijalke, fluorescentne cevi, akumula-
torji, umetna gnojila, odpadna električna in elektronska oprema, 
topila, lepila …

7. SMS OBVEŠČANJE 
V podjetju PUP-Saubermacher želimo našim uporabnikom po-

nuditi kar najbolj prijazne storitve, zato vam nudimo možnost pri-
jave na brezplačno SMS obveščanje (http://www.pup-sauberma-
cher.si/s/urniki/sms-obvescanje/) o terminih odvoza posame-
znih vrst odpadkov. 
8. ZBIRANJE ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV (ŽSP) V ZC 
PODHOM, OD NOVEMBRA 2019 DO KONCA FEBRUARJA 2020

Občani, povzročitelji odpadkov občin Nazarje, Gornji Grad, Ljub-
no, Luče in Solčava, ki izvajajo zakol živali za lastno uporabo, lahko 
produkte kot so kosti, rogovi, kopita/parklji, surove živalske kože 
(velikih in majhnih živali), druge nepredelane ŽSP, volna, dlaka, pra-
šičje ščetine, perje brezplačno pripeljejo in oddajo v poseben za-
bojnik v ZC Podhom.

Vstop v ZC Podhom je s položnico in osebnim dokumentom. Pripe-
ljane produkte se stehta, zapiše povzročitelja (ime in priimek, naslov, 
poštno št. in pošto) v dokumentacijo-evidenco in izpiše tehtalni list, 
katerega povzročitelj tudi podpiše. ŽSP niso komunalni odpadki, zato 
strošek odvoza in odstranitve produktov ŽSP krijejo občine po po-
godbi, v nasprotnem pa bi bil strošek vsakega posameznika.

9. ZELENI ODREZ ODPADKOV
Zeleni odrez je potrebno kompostirati oz. za odvoz večjih koli-

čin le-tega naročiti keson (z uradnim dopisom in soglasjem lahko 
keson naroči tudi več gospodinjstev skupaj). Zeleni odrez je pre-
povedano odlagati v gozd.

10. ZAKLJUČEK
Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vr-

stni red upošteva naslednja hierarhija ravnanja:
1. preprečevanje odpadkov,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje.
Naj ločeno zbiranje odpadkov postane in ostane ustaljen način 

našega ravnanja z odpadki oz. odnosa do okolja, v katerem živi-
mo in delamo.

Alenka Centrih Ocepek

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Gornji Grad v objemu zelišč
Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014-2020 izvaja kot 

del skupnega instrumenta CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi sku-
pnost (Community Led Local Development), preko katerega LAS 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline črpa sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega skla-
da 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. javnega 
poziva LAS ZSŠD, sofinanciranih iz sklada ESRR in EKSRP. Projekti 
se navezujejo tako na investicije v opremo in izgradnjo ali obnovo 
stavb kot na mehke vsebine, kot so izobraževanje kmetov, otrok, 
podjetnikov, povezovanje turističnih ponudnikov, izvedba delav-
nic, analize vod, priprava in izvedba programov in produktov,… Z 
vstopom v leto 2020 LAS pripravlja še 3. javni poziv, tako za ESRR 
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kot EKSRP. Več informacij o javnem pozivu bo objavljenih na sple-
tni strani LAS: www.savinja.si.

Preko instrumenta CLLD je LAS-om omogočeno tudi črpanje 
dodatnih sredstev iz Podukrepa 19.3: Priprava in izvajanje dejav-
nosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, 
in sicer preko javnih razpisov Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na ob-
močju Zgornje Savinjske in Šaleške doline se 
je tako izvedlo oziroma se izvaja 6 projek-
tov sodelovanja (dva sta zaključena, dva se 
zaključita v decembru 2019, dva sta v izva-
janju). Preko teh projektov je območje pre-
jelo slabih 300.000,00 EUR dodatnih sred-
stev. V primerjavi s preostalimi LAS-i po Slo-
veniji, je to največje število projektov sode-
lovanja, ki jih izvaja LAS.

Projekti sodelovanja se v večini izvaja-
jo na ožjem območju, recimo v projekt Vo-
dne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp so bile 
vključene Občine Solčava, Luče in Ljubno, 
ki so preko le-tega pridobile analize izbra-
nih vodnih virov, zgodbe in festivale pitne 
vode. V projektu Festival domačih okusov in tradicije sta se zdru-
žili Občini Šmartno ob Paki in Rečica ob Savinji, ki sta svoji tradi-
cionalni prireditvi, Lenartov sejem in Martinova sobota, združili v 
Festival tradicionalnih prireditev, obenem pa sta območju ponu-
dili tudi izobraževanje 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 in izvedba Festivala ovčje volne Bicka v letu 2019. 

V izvajanju sta še dva projekta, Interaktivni turizem za vse, ka-
terega del je Občina Ljubno, ki bo preko le-tega preuredila flosar-
sko muzejsko zbirko preko VR tehnologije. Drug pa je projekt Traj-
nostna mobilnost in turizem na kolesih, preko katerega bo prišlo 
do razširitve sistema izposoje koles Bicy in do priprave novega tu-
rističnega produkta na področju trajnostne mobilnosti v Mestni 
občini Velenje. 

V novembru 2019 se je zaključil tudi projekt Integralni turistični 
produkt zeliščarske dediščine, v katerega so vključene vse Občine 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V lanskem letu je bila zaklju-
čena 1. faza projekta, preko katere so se pripravile zeliščne zgod-
be, turistični produkt, izobraževanje za pridobitev nacionalne po-
klicne kvalifikacije zeliščar, zeliščni meni ter Festival zelišč Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline 2018. V letošnjem letu se je izvajala 2. 
faza projekta, tekom katere je bil posnet promocijski film ter iz-
veden 2. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Le-ta je 
potekal od 15. do 22. junija, z otvoritvijo v Fidovem gaju v Logar-

ski dolini. Tekom festivala se je zvrstilo 8 delavnic na temo pride-
lave in predelave zelišč, ena tudi v Gornjem Gradu, ki jo je organi-
ziral Zavod Mesto na vasi. 

Zaključni dogodek festivala je prav tako potekal v Gornjem Gra-
du, na prireditvenem prostoru ob parku pred katedralo. S pomo-
čjo zaposlenih na občini in županom, lokalnimi podjetniki, društvi 

in župnikom smo pripravili res pester in do-
živetij poln dan. Na njem se je predstavilo 
preko 15 zeliščnih ponudnikov, predstavila 
se je Glasbena šola Nazarje, Osnovna šola 
Frana Kocbeka Gornji Grad, KUK Potovke z 
zgodbami in skupina Kvatropirci, ki so dogo-
dek odlično zaključili. Kljub temu, da nam je 
vreme malo ponagajalo, smo privabili ogro-
mno število ljudi iz bližnje in daljne okolice. 
Veselimo se že naslednjega leta, ko bomo 
Gornji Grad, zeliščno vas, ponovno obiskali 
na 3. Festivalu zelišč!

Za prihajajoče leto 2020 si želimo večjega 
sodelovanja med lokalnim prebivalstvom, 
občinami in institucijami, saj bo le takšno 
vedenje doprineslo k razvoju celotnega ob-
močja LAS. Vsem občanom in občankam že-
limo lepe praznike!

Tamara Danijel
Ivanka Orešnik, fotoarhiv LAS

Ogled zeliščnega vrta z obiskovalci 2. Festivala zelišč

2. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Ogled primera dobre prakse na Irskem v sklopu projekta Trajnostna 
mobilnost in turizem na kolesih
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DEOS Center starejših Gornji Grad

Gori, doli, naokoli 
skupaj s stanovalci

S stanovalci smo se tudi letos potepali. Med drugim smo v me-
secu februarju, že tradicionalno, odšli na ogled ženskih smučar-
skih skokov na Ljubno ob Savinji. Ogledali smo si kvalifikacije in 
močno navijali za naše, slovenske punce, da skočijo čim dlje. 

Na Ljubnem ob Savinji smo si pred pričetkom tradicionalnega 
Flosarskega bala, ki poteka v mesecu avgustu, ogledali flosarsko 
zbirko. Gospod Martin Juvan nam je predstavil življenje flosarjev 
skozi zgodovino. Predstavil nam je gozd, pomen reke in lesa nekoč 
in danes. Ogledali smo si bogato fotografsko in materialno gradi-
vo ter kratek filmček o samem delu flosarjev.

V našem centru deluje tudi ustvarjalna skupina, kjer stanovalke 
iz različnih materialov pridno izdelujejo ročne izdelke. Odločili smo 
se, da jih za njihovo delo tudi nagradimo, zato smo jih peljali na 
izlet v Vinsko Goro. Tam smo si ogledali cerkev Šentjanž na Vinski 
Gori, cerkev zavetnika sv. Janeza Krstnika, večnamensko dvorano, 
ki je opremljena s pohištvom pravega prvega parlamenta Republi-
ke Slovenije in potok, kjer so perice včasih prale perilo. 

Anja Kopušar

DEOS Center starejših Gornji Grad 

Kdo smo
DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., je družba v zaseb-

ni lasti. Ustanovljena je bila leta 1995. Naša osnovna dejavnost 
je opravljanje institucionalnega varstva starejših v osmih centrih 
starejših DEOS po Sloveniji in opravljanje socialnovarstvenih sto-
ritev v oskrbovanih stanovanjih. Danes DEOS združuje že osem 
centrov starejših po vsej Sloveniji in zaposluje več kot 690 ljudi, ki 
skrbimo za 1340 stanovalcev. 

AKTIVEN DAN
Program Aktiven dan je socialnovarstveni program, namenjen 

izboljšanju kakovosti življenja najstarejših, ki še bivajo v svojem 
domačem okolju. Organizira ga Zavod aktivna starost, neprofitna 
organizacija, ki s pomočjo lastnega in drugega strokovnega kadra 
izvaja program prilagojen starejšim, s ciljem zagotoviti boljše psi-
ho-fizično stanje. 

Program Aktiven dan, ki se v Centru starejših Gornji Grad izva-
ja ob sredah in petkih, s sofinanciranjem podpira tudi Občina Gor-
nji Grad. Zavod Aktivna starost je tudi na seznamu organizacij, ki 
jim je mogoče nameniti 0,5 odstotka dohodnine. Iz sredstev, ki jih 
je Zavod aktivna starost prejel od donatorjev iz dela dohodnine, 
je en stanovalec centra imel brezplačno letno udeležbo v progra-
mu Aktiven dan.

PRIJATELJA SRCA 
Prijatelji srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na sode-

lovanju med prostovoljci, zaposlenimi znotraj centra, stanovalci 

Udeleženci dneva odprtih vrat (Vir: AK) 

Prijatelja srca med klepetom (Vir: ŠP)

Center starejših Gornji Grad (Vir: KT)

centra in njihovimi svojci. Vsak prostovoljec in zaposleni centra, 
ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci 
centra. Svojemu prijatelju posveti vsaj 1 uro na teden, tako da se 
z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Na-
men programa je druženje, da »prijatelja srca« vzpostavita med-
sebojno zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, po-
globljen, prijateljski odnos. 

JUNAKI NA DOMU 
Junaki na domu pomagajo starostnikom in drugim pomoči po-

trebnim, ki zaradi različnih težav: poškodb, invalidnosti in kronič-
nih bolezni, ne morejo skrbeti zase. Pomoč nudijo v obliki gospo-
dinjskih opravil, pri vsakodnevnih opravilih in postrežbi, z dostavo 
toplega obroka na domu, hišnimi popravili, fizioterapijo, delovno 
terapijo, masažo, pedikuro, itd..

Barbara Virant
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Ob novem letu
Zopet noč in mesec sije,
zdaj odbila ura bo polnoč,
da staro leto nam odbije
in novo leto vošči nam bijoč.

Preteklost leta je za nami,
ne briga nič več nas za to,
kar se je zgodilo lani,
v pozabo pelje se lepo.

Ne slišiš ure, bije že,
zakaj si žalostna nocoj,
le raje k meni stisni se,
tvoj vroč poljub bo hitro moj.

Sedaj me primi za roko,
staremu letu že dajemo slovo
in zaplešiva v belo, lepo,
veselja polno novo leto.

Božidar Šimic, stanovalec

DEOS Center starejših Gornji Grad

Demenca in glasba
Strokovnjaki s pojmom demenca označujejo kronično napre-

dujočo degenerativno možgansko bolezen, ki se pokaže z mo-
tnjami spomina, vedenja, čustvovanja, ki bolnika prizadenejo v 
tolikšni meri, da ni več funkcionalen v svojem okolju (Cvetko, 
2017). 

Pri zdravljenju oseb z demenco poleg zdravljenja z zdravili po-
znamo tudi številne nefarmakološke ukrepe; le-ti lahko pri ose-
bah z demenco ublažijo vedenjske spremembe (Lipar, 2012). Ena 
izmed takšnih aktivnosti je glasbena urica, ki temelji na ideji kon-
cepta glasbene terapije.  »Glasbena terapija je v Older Americans 
Act iz leta 1992 definirana kot uporaba glasbenih ali ritmičnih pri-
jemov, ki omogočajo vzdrževanje, obnavljanje ali izboljšanje mo-
toričnih, kognitivnih, socialnih in čustvenih spretnosti starega člo-
veka« (Kulovec, 2016). 

Glasbeno terapijo 
lahko izvaja glasbeni 
terapevt, oseba, ki 
nudi svojo strokov-
nost za pomoč ose-
bi z zdravstvenimi 
težavami in je lahko 
dodaten ali prima-
ren terapevt (Bru-
scia, 1998). Glasbeni 
terapevt mora po-
znati in vrednotiti različne zvrsti glasbe ter njenih parametrov, 
v povezavi z vplivom na posamezno osebo. S pridobljenimi zna-
nji in izkušnjami pa mora biti sposoben oblikovati primarno tera-
pijo (Knoll, 2011). 

Raziskava, ki so jo opravili Orlii MCDermott, Martin Orrell in Han-
ne Mette Ridder je pokazala, da je imela glasba pozitivne učinke 
na stanovalce, svojce in bivalno okolje. Osebe z demenco so ohra-
nile spomin na melodije in besedila pesmi, ki so jih poznale, hkra-
ti pa jih je glasba močno povezala z življenjskimi dogodki, z oseb-
no in kulturno identiteto posameznika kot tudi z njegovo prete-
klostjo. 

Glasba tako ni samo orodje, s katerimi glasbeni terapevti vpliva-
jo na vedenjske težave (Kukovec, 2015). Glasbo vidimo kot del šir-
šega razumevanja življenja. Daje občutek domačnosti, je vzpod-
buda za priklic spominov iz preteklosti. Poslušanje glasbe tako 
»aktivira številna možganska področja vključena v kognitivni, sen-
zomotorični in emocionalni proces« (Božič, 2014). 

V Centru starejših Gornji Grad sicer nimamo zaposlene osebe, ki 
bi po strokovni plati ustrezala potrebam za izvajanje glasbene te-
rapije. Kljub temu pa smo se odločili, da lahko dobro prakso in pa-
rametre glasbene terapije vpletemo v aktivnosti oseb z demen-
co, kot doprinos k dvigu kvalitete bivanja osebam z demenco na 
VE. Projekt ni namenjen izvajanju terapij, temveč izključno oboga-
titvi življenja osebam z demenco. Projekt se izvaja v obliki indivi-
dualne – poslušanje glasbe prilagojene željam in interesom posa-
meznikov -  ter skupinske obravnave – petje, igranje na doma na-
rejena glasbila, poslušanje glasbe. 

V okviru skupinske izvedbe aktivnosti je moč opaziti, da stano-
valci zelo radi sodelujejo, tako da tudi samo ob spremljavi s kitaro 
prepevajo stare slovenske pesmi. Za vključitev stanovalca v indi-
vidualno aktivnost je potrebno poznati zgodovinsko okolje posa-
meznika. Zaposleni s posebnim intervjujem, ki ga opravijo s svojci 
stanovalcev, pridobijo podatke o glasbeni zvrsti in drugih oblikah 
glasbenega udejstvovanja. 

Osebo z demenco namestimo v primerno osvetljen prostor (za-

temnitev  prilagajamo vsaki osebi posebej) tako, da ji je udob-
no (oseba naj udobno leži ali sedi na stolu), pripravimo slušalke in 
glasbo. Izbrano glasbo najprej predvajamo predvidoma od 20 do 
30 minut. Med aktivnostjo večkrat preverimo počutje osebe in 
njen odziv na glasbo, pri čemer osebi z demenco s tem ne povzro-
čamo nelagodja. Cilj poslušanja glasbe je sprostitev osebe in omo-
gočanje priklica spomina in slike (dolgoročni spomin hrani glasbo, 
ki smo ji bili večkrat izpostavljeni). 
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DEOS Center starejših Gornji Grad 

1. Ex-tempore DEOS 
2019

Prva likovna kolonija poimenovana 1. Ex-tempore DEOS 2019 je 
potekala v sodelovanju z Zavodom Aktivna starost in Društvom 
Gal ter sofinancerjem Občino Gornji Grad. Namenjena je bila slikar-
jem, kiparjem in drugim ustvarjalcem likovne umetnosti in vsem 
drugim, ki so se želeli udeležiti aktivnosti. 

Ustvarjalo se je na tematiko spomini, kjer so bile teme zelo raz-
lične. Vse od otroške razigranosti, šolskih spominov, mladostnih 
zaljubljenosti, prvih poljubov, lepot krajine in še bi lahko našteva-
li. Avtorji so izbirali med najrazličnejšimi tehnikami, katerih dela so 
bila abstraktna, realistična, v tehniki kolaža, akvarela in pastela. 

Stanovalci so se ustvarjalcem pridružili po skupinah. Spoznali so 
različne materiale, ki jih uporabljajo pri likovnem ustvarjanju, kot 
tudi tehnike slikanja in potek nastanka slike. Z umetniki so se dru-
žili in bili nad njihovim ustvarjanjem izredno navdušeni. Po zaključ-
ku so bila dela razstavljena v avli centra, kjer so bila na ogled sta-
novalcem in obiskovalcem doma. 

Stanovalci in zaposleni so ocenili najboljše delo. Nagrada za naj-
boljše delo je samostojna razstava del v našem Centru starejših. 
S tem smo stanovalcem in samim udeležencem programa dvigni-
li kvaliteto življenja in dosegli izpolnitev cilja ter sklenili, da se ob 
letu zopet snidemo.

Anja Kopušar

DEOS Center starejših Gornji Grad 

Dogajanje na varovani enoti od zime do jeseni
Zima, ki v vrtu traja od decembra do februarja, je čas počitka. 

V vrtu skupaj s stanovalci nimamo veliko dela. V hladnih in sneže-
nih ali deževnih zimskih dneh posvetimo pozornost načrtovanju 
vrta v novi sezoni. Ob posvetu kaj bomo sejali na naše visoke gre-
de, smo skupaj s stanovalci zluščili koruzo. 

Pričela se je pomlad in skupaj smo posejali prva semena, iz ka-
terih so kasneje zrasle čudovite zelenjavne sadike. Sadike papri-
ke in paradižnika, ki smo jih pridelali, smo podarili našim zaposle-
nim, v zameno za kakšno sladko dobroto ali kavo, česar se stano-
valci zelo razveselijo. 

Bili smo tudi ustvarjalni. Ob valentinovem dnevu smo izdelali 
knjižna kazala, ki so jih stanovalci z veseljem dali svojcem in jim ob 
tem izkazali kako zelo jih imajo radi. S pomočjo stanovalke iz sta-
novanjskega dela našega centra smo skupaj izdelali rože iz krep 
papirja, ki so okrasile našo varovano enoto. Gospe Zdenka Zakraj-
šek in Irena Podbrežnik sta pripravili spomladansko delavnico, kjer 
smo izdelovali ptičke in ptičje hišice in tako naznanili, da se pomlad 
vse bolj bliža. Potekala je delavnica pod mentorstvom gospe Ta-
tjane Hafner, kjer smo izdelali čudovite umetnine, ki so bile raz-
stavljene in na ogled v Zavodu Stanislava. 

K nam je prišel tudi zelo poseben obisk – petelin, katerega so se 
stanovalci zelo razveselili in si zaželeli, da bi ostal pri njih na obisku 
malce dlje časa. Odšli smo na izlet v Mozirje k hišniku Dragu, kjer 
smo si ogledali domače živali, malce poklepetali in prehitro je minil 
čas za odhod. Stanovalci so zelo uživali in si zaželeli, da v prihodnje 
spet odidemo na izlet po prelepih krajih Zgornje Savinjske doline. 

Špela Bitenc

Umetniki likovne kolonije (Vir: AK) 

Na izletu (Vir: KH)

Tržnica s sadikami zelenjave (Vir: ŠB)

Delavnica Zavoda Stanislava na varovani enoti (Vir: AK)
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Javni zavod Socio Celje

Alkoholizem 

DEOS Center starejših Gornji Grad

Starejši berejo 
otrokom, otroci 
berejo starejšim

DEOS Center starejših Gornji Grad od šolskega leta 2017/2018, 
v sodelovanju z OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad in vrtcem Gornji 
Grad, izvaja projekt branja. Branje knjig velja skozi tisočletja za 
pomemben segment človekovega življenja. Razvili smo enostaven 
projekt, kjer enkrat stanovalci berejo otrokom, drugič otroci be-
rejo stanovalcem. 

Veselje ob branju in poslušanju knjig, recitacij in nastopov je 
obojestransko. Učenci OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad so, ob po-
delitvi bralnih značk, za stanovalce pripravi-
li čudovito kulturno prireditev. Navzoče so 
nagovorili z lepo besedo o knjigah, zaigrali, 
zapeli in zaplesali. Po zaključku pa stanoval-
cem po razredih prebirali zgodbe o sloven-
skih literarnih junakih. 

Tudi otroci vrtca Gornji Grad radi sodelu-
jejo v projektu. Tako so se tudi letos, v času 
velikonočnega vzdušja, pridružili pri poslu-
šanju zgodbe in iskanju velikonočnih jajčk. 

Če ne bomo brali, nas bo pobralo! (Tone 
Pavček)

Barbara Virant

Otroci OŠ Frana Kocbeka prav lepo berejo (Vir: AK)

Iskanje velikonočnih jajčk z vrtcem Gornji Grad (Vir: BV)

Slika avtorice Blanke Božič (Vir: AK)

pitja alkohola, ne tekmovanje »kdo ga več nese«.  
Z namenom preprečevanja alkoholizma deluje po Sloveniji pro-

jekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Projekt 
SOPA opredeljuje primerno pitje, in sicer za žensko eno merico 
(en deciliter vina/2,5 decilitra piva/0,3 decilitra žganja) alkohola 
na dan in dve merici za moškega.  

Potrebno se je zavedati, da alkohol ni namenjen utapljanju ne-
ugodnih čustev, torej nelagodja, tesnobe, žalosti ali žalovanja, iz-
gube. Ko želi človek s pitjem alkohola zmanjšati svoja neprijetna 
čustva, se lahko ujame v začaran krog. SOPA opredeljuje, da naj 
moški ne bi popili več kot 5 meric, ženske pa ne več kot 3 meri-
ce alkohola. Opozarjajo pa, da to niso priporočila, ki bi veljala gle-
de udeležbe v cestnem prometu. Pod vplivom alkohola nikakor ne 
smemo voziti. Takrat velikokrat precenimo svoje sposobnosti, za-
vedati pa se moramo, da v cestnem prometu nikoli nismo sami, 
in če nam ni mar za našo varnost, nam ne sme biti vseeno za var-

Po definiciji Svetovne zdravstvene orga-
nizacije (WHO) je alkoholizem uživanje ve-
čjih količin alkoholnih pijač več kot leto dni, z izgubo nadzora nad 
pitjem ter pojavom telesnih, psihičnih in socialnih motenj. Alkoho-
lizem lahko označimo kot sodobno odvisnostno motnjo v Sloveniji. 

Slovenija je dežela, ki jo opredeljujemo tudi kot vinorodno de-
želo, predela se veliko več vina kot se bi ga lahko zaužilo. Alkohol-
ne pijače so lahko dostopne skoraj za vse populacije. Tudi cene al-
koholnih pijač niso ravno visoke. Skrb zbujajoče je, da ljudje po-
trebujemo določeno količino alkohola, da se sprostimo v družbi in 
da delujemo vedri in veseli. Preprosto bi lahko nazdravili tudi s ko-
zarcem soka. Slovenci namreč alkohol smatramo kot obvezen na-
pitek pri vsakem dogodku, naj bo to rojstvo otroka, poroka, krst, 
okrogli jubileji, rojstni dan.

Martinovo je celo praznik, ki smo si ga kot narod priredili po svo-
je, da lahko na ta dan »upravičeno« poskušamo vina. V drugih dr-
žavah martinovanja in takšnega pitja alkohola verjetno ni? Lepo 
je, da se ohranja tradicija, vendar naj bo to tradicija kultiviranega 
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nost drugih udeležencev. Tako lahko vsem naredimo veliko škode.   
Odrasli stališča in vedenjske vzorce glede pitja alkohola prena-

šamo tudi na svoje otroke. Otroci so tihi opazovalci, ki spremlja-
jo vedenje staršev in ga ne/hote tudi posnemajo. Ko bodo prišli 
v stik z alkoholom se lahko zgodi, da bodo posnemali pivske na-
vade staršev. 

Ko se oseba zaradi uživanja alkohola znajde v resnih težavah, tež-
ko izide iz začaranega kroga alkoholizma. Vedenjske navade vplivajo 
na njeno ekonomsko, finančno in socialno stanje. Oseba, ki bo več 
let dnevno popivala, lahko ostane brez službe, saj prekomerno pi-
tje ne bo ostalo neopazno za delodajalca. Težave kroničnega uži-
valca alkohola se po navadi samo stopnjujejo. Ko se telo privadi na 
alkohol in ga oseba dnevno potrebuje, se razvija večja dovzetnost 
in za dosego istega učinka opitosti potrebuje vedno več alkohola. 

Odvisnik od alkohola razvije sebi pomembno prioriteto, ta je al-
kohol. Konec koncev mu bo vseeno katero alkoholno pijačo bo za-
užil, in kako jo bo dobil. Opite osebe se pogosto ne zavedajo svo-
jega vedenja, večinoma v takšnem stanju naredijo tudi kakšno na-
silno dejanje, zato se jim počasi oži socialni krog, ostanejo lahko 
tudi brez strehe nad glavo. 

Ko takšne osebe srečamo na ulici, ali ko jih vidimo posedati na 
klopcah, kjer popivajo in se večkrat tudi neprimerno vedejo, se 

jim večinoma skušamo izogniti. Okolica takšne ljudi pogosto za-
znava kot brezpredmeten in nepotreben »balast«, ki se ga skuša 
znebiti. Pri tem pa se mnogokrat ne pomisli, da so te osebe dejan-
sko bolne. Da je alkoholizem bolezen, ki okrni razumno razmišlja-
nje, in da bi te osebe lahko dejansko živele neko normalno in ure-
jeno življenje, če v njem ne bi bilo alkohola.  

Če posameznik pri sebi prepozna težavo prekomernega pitja al-
kohola, mu lahko pomagajo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, Psihia-
trični bolnišnici Begunje, Psihiatrični bolnišnici Idrija, Univerzitetni 
psihiatrični kliniki Ljubljana, Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor … 

Nekdanji alkoholik mora abstinenco vzdrževati celo življenje, pri 
tem pa ima možnost podpore v skupinah anonimnih alkoholikov. 
Kot svojci pa mu lahko nudimo podporo in razumevanje za nadalj-
nje življenje. Če že pijemo alkohol, imejmo mejo, ob tem pa pazi-
mo, da s pitjem ne bomo škodovali sebi in drugim. 

Direktorica Suzi Kvas, prof. in zaposleni v programu                                                                                       
Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog                                         

Viri: 
https://www.sopa.si/sl/sopa-kaj-je-to/o-projektu-sopa/ 
http://www.medenosrce.net/predmeti/biokemija-2/188-

-seminarji/38-alkoholizem

Rdeči križ Slovenije

Dejavnost Območnega združenja 
Zgornje Savinjske doline

RKS Območno združenje Zgornje Savinjske doline deluje na ob-
močju vseh sedmih občin in skupaj z desetimi krajevnimi organi-
zacijami Rdečega križa se trudimo pomagati ljudem, ki se znajde-
jo 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 EUR. Pri plačilu položnic smo poma-
gali v višini okoli 3.000 EUR. Na brezplačno letovanje na Debeli Rtič 
smo poslali 32 otrok in 4 starostnike, 142 otrokom smo pomaga-
li pri nakupu šolskih potrebščin in na šestih stojnicah z dobrodel-
no akcijo Drobtinica zbrali nekaj več kot 8.000 EUR za plačila ra-
znih šolskih obveznosti osnovnošolskih otrok iz šol Zgornje Savinj-
ske doline. Skupna vrednost razdeljene pomoči krajanom Zgornje 
Savinjske doline, ki so potrebovali pomoč, bo v letošnjem letu zna-
šala okoli  50.000 EUR. 

Ker je ena od naših dejavnosti tudi prva pomoč, smo v letu 
2019, poleg ostalih tečajev iz prve pomoči, organizirali 8 pred-
stavitev temeljnih postopkov oživljanja, s sloganom »Vsakdo lah-
ko reši življenje«. Opažamo, da se vedno več ljudi zaveda pome-
na hitrega nudenja oživljanja, tako da bomo s temi prikazi nada-
ljevali tudi v prihodnje. V Gornjem Gradu je bila predstavitev te-
meljnih postopkov oživljanja v okviru dobrodelne akcije Drobtini-
ca v mesecu oktobru. 

Skupaj z Zavodom za transfuzijsko medicino in transfuzijskim 
oddelkom bolnice v Celju organiziramo osem krvodajalskih akcij, 
katerih se skupno udeleži okoli 700 ljudi. Za prihodnje leto imamo 
tudi v planu osem krvodajalskih akcij. V Gornjem Gradu bosta dve, 
in sicer 27.2. 2020 in 26.6.2020, v prostorih osnovne šole.

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 skozi 
vse leto sodelujemo.

Ilka Kramer MaroltPrikaz oživljanja (foto: Stanka Mavrič) 

Drobtinica v Gornjem Gradu (foto: Stanka Mavrič) 
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Društvo psoriatikov Slovenije - 40 let

23 let uspešnega dela podružnice Celje
Potreba po povezovanju bolnikov psoriatikov in skupnemu reše-

vanju problemov, s katerimi se srečujemo, so bila leta 1977 vodila 
podpisnikov »Peticije Veli Lošinj« za ustanovitev Društva psoriati-
kov Slovenije, 19. januarja 1979, v Moravskih Toplicah.

Organizacijo so bolniki s psoriazo spoznali kot svojo, zato se je 
število članov v nekaj letih zelo povečalo. Da bi približali aktivnosti 
čim bližje članom, se je pojavila potreba po manjših regijskih eno-
tah in začelo se je ustanavljanje podružnic društva.

DPS, podružnica Celje je bila ustanovljena 19. Januarja 1987, z 
imenovanjem odbora podružnice. Prvi predsednik je postal g. Ivan 
Kramer, pomemben prispevek k uspešnemu delu pa so prispeva-
li člani odbora ga. Vida Tratar, ga. Branka Dolžan, g. Milan Košir in 
ga. Franja Zupanc. Bolezen je g. Kramerju l. 1993 onemogočila na-
daljnje vodenje podružnice. Vodenje je prevzela ga. Franja Zupanc 
in jo vodila do l. 1998, ko je vodenje podružnice prevzela dr. Na-
taša Koser Kolar. Zaradi preobremenjenosti s strokovnim izobra-
ževanjem – specialistka dermatovenerologije - je vodenje podru-
žnice predala na zboru članov, 27. 3.  2002, g. Francu Trebšetu, 9. 
4. 2015 pa je vodenje prevzela ga. Marija Babnik, ki podružnico z 
operativnim odborom uspešno vodi še danes.

Dr. Nataša Koser Kolar kljub obremenjenosti še vsa leta sode-
luje v operativnem odboru podružnice in na nivoju DPS s svojim 
strokovnim svetovanjem, objavljanjem člankov in predavanji. Po-
družnica Celje je pričela svojo pot s 54. člani, sedaj nas je že 296.

Z  večanjem članstva in požrtvovalnim delom odborov podru-
žnice, se je širilo in bogatilo tudi delo podružnice. V veliko pomoč 
nam je bil predsednik DPS dr. Jože Arzenšek, ki nam je svetoval in 
uspel pridobiti prostore za delo odbora v Splošni bolnišnici Celje. 
Finančna sredstva za svoje delo smo letos pridobivali s članarina-
mi, sofinanciranjem programov dela s strani občin in z dotacijami.

Odbori podružnice so vsa leta uspešno skrbeli za izobraževanje 
članov s področja zdravljenja, zdravega načina življenja, prehrane, 
lastne skrbi za zdravje in dobrega počutja. Organizirali smo infor-
mativne sestanke članov, strokovne ekskurzije, izlete, piknike, po-
hode in športna srečanja. Seveda se udeležujemo prednovoletnih 
srečanj in športnih iger na nivoju DPS.

V letih 1989 do 1999 je bila podružnica Celje organizator velike 
večine prireditev in druženj za vse člane na nivoju DPS.

Podružnica je s pogodbo o sodelovanju z Zdraviliščem Laško 
brezplačno uporabljala »Srebrno dvorano« za predavanja in zbo-
re članov. Od leta 1999 pa do danes, torej že 20 let, dvakrat me-
sečno poteka fizioterapija za naše člane pod vodstvom tima fi-
zioterapevtov, ki skrbijo za vadbo, predvsem pa nam posredu-
jejo poznavanje preproste vadbe za lastno skrb svojega telesa. 
V dvajsetih letih smo udeleženci vadbe spletli prijateljske vezi, ki 
nas motivirajo za vztrajanje v vadbi. Vsako leto v mesecu juniju 

– koncu sezone vadbe - priredimo prijateljsko srečanje z gurman-
skimi in športnimi užitki na vikendu našega člana Milana na Plani-
ni na Pohorju.

Pomembna pa je tudi predstavitev bolezni in problematika bol-
nikov širši javnosti, da bi spoznali naravo te neozdravljive, obre-
menjujoče bolezni in pridobili nove člane. V ta namen izvajamo 
predstavitve delovanja društva in bolezni na stojnicah ob svetov-
nem dnevu psoriaze, 29. oktobra, v zdravstvenih domovih, v bol-
nici Celje, v tiskanih medijih, na radiu in televiziji. Število članov 
spodbudno raste, a žal smo manj uspešni pri vključevanju mladih.

Veliko nam pomeni možnost letovanja članov in njihovih družin 
v naših apartmajih v Moravskih Toplicah in Podčetrtku in obnovi-
tvena rehabilitacija v  slovenskih zdraviliščih. Upamo, da bo vod-
stvo DPS uspelo še nadalje obdržati te, za člane pomembne pri-
dobitve.

Za vnaprej pa želimo, da bi bilo tako društvo kot podružnica Ce-
lje s svojim uspešnim delom v korist članov – bolnikov, da bi zno-
va pokazali, da smo skupaj močni, da zmoremo velike stvari, s ci-
ljem izboriti članom »prostor pod soncem« in s prostovoljstvom 
uresničevati geslo naše podružnice: »Niste sami, mi smo z vami«.

Za podružnico Celje zapisal
Franc Trebše, fotoarhiv društva

Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih Velenje 

Aktivnosti v letu 2019
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje deluje na po-

dročju desetih občin Šaleške in Zgornje Savinjske doline: Velenje, 
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gor-
nji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava. 

Je samostojna, neprofitna, nestrankarska invalidska organizaci-
ja s statusom društva, ki deluje v javnem interesu in si prizade-
va za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih in gluhosle-
pih.  Društvo je za člane na nek način njihov drugi dom. Omogo-
ča jim razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kul-
ture gluhih, uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in laž-
jo integracijo. 

Gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolica zazna šele ob ko-
munikaciji s posameznikom, ki je zelo otežena. Osebe z okvaro slu-
ha so zato pogosto izrinjene iz družbenega dogajanja, socialni sti-
ki pa so osiromašeni. To pri njih povzroča osamljenost, občutke 
izolacije in nagibanje k umiku v svoj svet – v svet tišine. Različne 
oblike informacijske blokade povzročajo njihovo socialno segrega-
cijo, kar še dodatno povzroča težave na psihosocialnem področju.

Temeljni cilj društva je, da pomagamo osebam z okvaro sluha, 
da se čim bolje vključijo v družbeno in delovno okolje, da prido-
bijo informacije s področja zakonodaje (kaj jim kot osebi z okva-
ro sluha pripada) in jim pomagamo pri raznih administrativnih in 
drugih opravilih. S tem ustvarjamo pogoje za enakopraven po-
ložaj in možnosti za uveljavitev njihovih pravic v širšem družbe-
nem prostoru. 

V društvu se izvajajo posebni socialni programi, ki so naravnani 
tako, da pomagajo osebam z okvaro sluha pri premagovanju ko-
munikacijskih ovir, poudarek je na individualni pomoči v njim razu-
mljivi komunikaciji. Še vedno je namreč okrnjena dostopnost do 
informacij za osebe z okvaro sluha, zato želimo s temi aktivnost-
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mi vplivati na dostopnost le-teh in tako po-
magati članom pri vključevanju v življenjski 
prostor.

Najobsežnejši program je Usposabljanje 
za aktivno življenje in delo ter preprečeva-
nje socialne izključenosti gluhih, naglušnih 
in gluhoslepih. V okviru programa smo upo-
rabnikom, njihovim družinam in svojcem 
nudili osebno pomoč pri soočanju s stiska-
mi in težavami, jih obiskali tudi na domovih. 

V letu 2019 smo izvajali veliko aktivno-
sti. Imeli smo potopisno predavanje o Novi 
Zelandiji, predavanje o diabetičnih stopa-
lih, predavanje o pripravi vrta, predavanje 
na temo prometne varnosti, predavanje vi-
deo slovnice SZJ, srečanje društev Štajer-
ske regije, potopisno predavanje o Škotski, 
31.8.2019 smo organizirali piknik, imeli smo 
predavanje o domači lekarni, predavanje o 
učinkoviti rabi energije, predavanje TPO za 
gluhe, odšli smo na strokovno ekskurzijo po 
Bosni, imeli smo predstavitev knjige Moja pot, predavanje o re-
habilitaciji oseb po operaciji polževega vsadka, imeli smo zaključ-
no družabno srečanje in ogledali smo si praznično Celja z vlakom.

Poskrbeli smo tudi za druženje in aktivno preživljanje proste-

ga časa. Vsako sredo se v društvu srečujejo osebe z okvaro slu-
ha, naglušni pa se enkrat mesečno sestajajo v skupini za samopo-
moč, večkrat so se sestali tudi člani samopomočne skupine oseb 
s polževim vsadkom Kohlearji. 

V okviru informativne dejavnosti smo člane informirali o vseh 
novostih, pomembnih za njihovo problematiko. Izdali smo glasilo, 
v katerem so vključene vse aktivnosti društva. V okviru tega pro-
grama smo izvedli predavanje o problematiki gluhih in naglušnih 
v Solčavi, v Centru starejših Gornji Grad, Šmartnem ob Paki, Reči-
ci ob Savinji, v OŠ Polzela, predstavitev dejavnosti na stojnici v Ve-
lenjki, sodelovali na prireditvi Velenje - mesto zdravja, predstavili 
gluhoto v vrtcu Rečica ob Savinji, predstavili problematiko okvare 
sluha in FM sistema za lokalno skupnost in zaposlene v Zdravstve-
nem domu Velenje.

Na področju kulture smo se udeležili različnih prireditev na ob-
močju lokalne skupnosti, na državni ravni pa smo bili prisotni na 
mednarodnem dnevu gluhih. Obeležili smo kulturne praznike, iz-
vajali različne ustvarjalne delavnice, bili dejavni na področju gle-
dališča gluhih. Ogledali smo si Spominski center 1991, izvedli prire-
ditev ob dnevu žena in velikonočno delavnico, ogledali smo si veli-
konočno razstavo v Guetenbuechlu, odšli na izlet na Ptuj, člani so 
se udeležili likovne kolonije, predstavniki društva pa odprtja MDGN 
v Slovenskih Konjicah, udeleževali smo se občinskih proslav, med-

narodnega dneva gluhih v Celju, gledališke-
ga festivala gluhih v Izoli, kjer je nastopila 
naša gledališka skupina, imeli smo delavnice 
ročnih del in obdarili smo otroke. 

Naši člani so bili aktivni tudi na področju 
športa. Tedensko poteka rekreacija na OŠ v 
Šmartnem ob Paki in vodena vadba v Mo-
zirju. Poleg tega pa smo letos izvedli še vr-
sto drugih aktivnosti: vadba »Gibam se« je 
potekala enkrat tedensko cel januar, smu-
čali smo v Avstriji, izvedli test hoje - Škalsko 
jezero je bil opravljen dvakrat v letošnjem 
letu, da smo lahko primerjali svoje rezulta-
te, sodelovali smo na DP v ribolovu in dru-
gih manjših tekmovanjih v ribolovu, udeleži-
li smo se superpokala v futsalu, kjer je, kot 
najboljši vratar, Igor Šmigovc zasedel 1. me-
sto, odšli smo na Turistično kmetijo Loko-
-Loko imeli smo vodeno vadbo v telovadnici 
na bazenu v Velenju.

Strokovna delavka MDGN Velenje
Urška Jakop, fotoarhiv društva

Ogled filma o društvu v domu starejših Gornji Grad

Strokovna ekskurzija na Ptuju

Velikonočna delavnica
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Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad

Spoštovani občanke in občani!
Gornji Grad je s svojimi lepotami, neokr-

njeno naravo in prijetnimi ljudmi kraj raz-
ličnih možnosti in priložnosti. Nekoč, ko 
smo bili otroci, smo znali opazovati metu-
lje, tekati po travnikih, plezati po dreve-
sih. Znali smo prisloniti školjko k ušesu in 
se predati zvokom morja. Imeli smo čas in 
prav je, da si tudi dandanes dovolimo do-
živeti skupne trenutke, ki jih vsi  nestrpno 
pričakujemo.

Naši najmlajši in učenci nam iz dneva v 
dan dokazujejo, da je najpomembnejše, 

kar stoji med nami in našimi sanjami, po-
gum in zaupanje vase, da lahko naredimo 
določene stvari. Zato je pomembno, da 
se z otroki pogovarjamo o stvareh, ki so 
jim pomembne, ki jih zanimajo, ki jim že-
lijo slediti in ki jih želijo uresničiti v življe-
nju. Mi odrasli jim pomagamo prepoznava-
ti njihove talente, potenciale, vrednote in 
izkušnje, ki jim bodo ostale v trajnem spo-
minu in jih oblikovale kot osebo. Pomaga-
mo jim gojiti njihove sanje, četudi so dru-
gačne od naših.

Kitajski pregovor pravi: Če načrtujete za 
eno leto, posejte žito, če načrtujete za de-
set let, posadite drevo, če načrtujete za 
prihodnost, vzgajajte mladino. Zato bom 
zaključila z naslednjimi besedami: vse, kar 
upate, naj se izpolni, kar iščete, naj se od-
krije, kar si želite, naj se uresniči.

Dragi učenci, spoštovani starši in sode-
lavci, spoštovani občanke in občani, sreč-
no!

Ravnateljica 
Blanka Nerad

OŠ Frana Kocbeka prejela naziv »kulturna šola«
Projekt Kulturna šola izvaja Javni sklad 

Republike Slovenije za kulturne dejavno-
sti z namenom, da bi spodbujal kulturno 
vzgojo, omogočal ustvarjalnost mladih na 
raznolikih umetnostnih področjih, podpiral 
kakovostne dosežke, skrbel za izobraževa-
nje mentorjev, hkrati pa stremi k temu, da 
bi šole postale žarišča kulturnega dogaja-
nja v svojih lokalnih okoljih. 

V ta namen JSKD vsako leto razpisuje 
javni poziv za pridobitev naziva »kulturna 
šola«, kandidirajo pa lahko šole, ki imajo raz-
vejano in kakovostno kulturno delovanje, v 
katerega je vključeno večje število učencev 
in učiteljev. Kulturne šole naj bi redno pri-
rejale kulturne dogodke, namenjene učen-
cem in širši lokalni javnosti, ter se s svojimi 
skupinami udeleževale različnih revij, nate-
čajev, festivalov in tekmovanj.  

Naša šola se je maja 2019 prijavila na 
omenjeni razpis, strokovna komisija za vre-
dnotenje prijavljenih vlog pa je ugotovila, 
da OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad izpolnju-
je vse kvalitativne in kvantitativne pogoje 
razpisa, in nam tako za obdobje 2019–2024 
podelila častni naziv “kulturna šola”.

20. 9. 2019 je v Mokronogu, prijetnem 
kraju sredi slikovitih dolenjskih gričev, po-
tekala zaključna prireditev projekta Kultur-
na šola 2019 v organizaciji Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavno-
sti. Med 31 slovenskimi osnovnimi šolami, 
ki so izpolnile vse razpisne pogoje in prido-
bile naziv »kulturna šola« in med katerimi 
je bila tudi naša šola (prejela je 32 od 36 
točk), je bila za najbolj kulturno šolo leta 
2019 razglašena Osnovna šola Boštanj. 

V sklopu zaključne prireditve, ki so se 
ga udeležile dve učenki in dve mentorici, 
je naša šola poleg priznanja Kulturna šola 
za obdobje 2019–2024 prejela še zastavo 
Kulturne šole. 

Na slavnostni prireditvi so poleg razglasi-
tve najbolj kulturne šole leta 2019 podeli-

li še priznanja najboljšim šolam v 3 različ-
nih kategorijah in šolam, ki izstopajo na po-
sameznih področjih kulturnega udejstvova-
nja. Organizatorji prireditve in gostiteljica, 
Osnovna šola Mokronog – lanskoletna dobi-
tnica prestižnega naslova »Najbolj kulturna 
šola leta 2018«, so postregli z bogatim kul-
turnim programom, namenjenim vsem go-
stom, učencem in mentorjem pa so bile na 
voljo še ustvarjalne delavnice z različnih po-
dročij umetniškega ustvarjanja. 

Naziv Kulturna šola je za našo šolo veli-
ko priznanje, saj je rezultat večletnega dela 
na kulturnem področju, ki ga na naši šoli še 
posebej gojimo, saj se udejstvujemo na več 
področjih kulturnega delovanja (glasbena 
umetnost in zborovsko petje, folklorna de-
javnost, gledališče, lutke, likovna umetnost 
in fotografija, ples, film, literatura, novinar-
stvo, ohranjanje kulturne dediščine …), pri 
tem pa sodelujemo tudi z različnimi zunanji-
mi institucijami in lokalnimi društvi.

Ustvarjali smo torej na različnih podro-
čjih, nastopali in sodelovali na različnih re-
vijah in številnih prireditvah, mnoge smo 

tudi sami organizirali, se udeleževali in bili 
nagrajeni na mnogih srečanjih, natečajih 
in projektih ... 

Tudi v letošnjem šolskem letu je za nami 
že precej kulturnih dogodkov. Med dru-
gim smo septembra slovesno pričeli prvi 
šolski dan in medse slavnostno sprejeli pr-
vošolčke, na dan zlatih knjig smo jim slo-
vesno podelili darilne slikanice, oktobra iz-
vedli projekta Rastem s knjigo in Starejši 
berejo otrokom in otroci berejo starejšim, 
pripravili kulturni program za starejše kra-
jane, obeležili reformacijo in s kulturnim 
programom sodelovali na komemoracijah, 
organizirali in izvedli šolski ples, obeležili 
dan slovenske hrane in izvedli Tradicionalni 
slovenski zajtrk, sodelovali in bili nagraje-
ni na fotografskih razstavah, v novembru 
priredili Praznični sejem s kulturno priredi-
tvijo in bazarjem, višek pa dosegli z izved-
bo dobrodelnega koncerta Skupaj zmore-
mo, na katerem so se predstavili vsi šolski 
pevski zbori, kot gostje pa so nastopili Big 
band Orkestra Slovenske vojske. 

Decembra že tradicionalno sodelujemo 
na Besedičici, izvedemo nastope s kultur-
nim programom na krajevnih prireditvah, 
koledarsko leto pa bomo zaključili s šolsko 
proslavo ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti ter se v nadaljevanju programa v 
prazničnem vzdušju veselili božično-novo-
letnega časa.

Tudi v letu 2020 je pred nami pester na-
bor raznolikih kulturnih dogodkov in de-
janj. S kvalitetnimi in pestrimi dejavnostmi 
bomo naziv Kulturna šola vzdrževali tudi v 
bodoče, učence pa spodbujali k ustvarjal-
nosti in izražanju le-te.

Hvala vsem, ki se trudite, da naša šola je 
in ostaja kulturna šola. Zahvala velja tudi 
staršem, krajanom in vsem,  ki nas pod-
pirate, spremljate naše delovanje ter obi-
skujete naše prireditve. 

Mija Pilko
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Ekošola
V šolskem letu 2018/2019 so učenci in zaposleni OŠ Frana Koc-

beka Gornji Grad skupaj s POŠ Nova Štifta in POŠ Bočna uspešno 
izvedli dvajset eko dejavnosti. 

Učenci so s kreativnimi maketami nizkoogljičnih elektrarn priho-
dnosti sodelovali tudi v projektu Mladi v svetu energije. Pri tem 
so se še posebej izkazali učenci 4. a razreda pod vodstvom men-
torice Lilijane Bele, ki so dosegli tretje mesto med vsemi sloven-
skimi sodelujočimi šolami. Zato so bili 6. 6. 2019 povabljeni na po-
delitev priznanj v Krško. 

V Krškem so si od daleč ogledali jedrsko elektrarno in obiska-
li center GEN, kjer se nahajajo zbirka »V svetu energije« ter učne 
delavnice za poskuse z elektriko. Po podelitvi priznanj in nagrad so 
omenjeno tematiko podrobneje spoznali s pomočjo vodenja stro-
kovnjakov tega podjetja. V učni delavnici so učenci lahko izvaja-
li poskuse z napravami, ki porabljajo in proizvajajo elektriko, spo-
znali so zgodovino razvoja elektrifikacije sveta ter nekaj posebno-
sti pri rabi elektrike.

V šolskem letu 2019/2020 bomo izvedli naslednje eko dejavnosti: 
- Šolska vrtilnica,
- Živimo z gozdom,
- Mladi v svetu energije,
- Likovni natečaj za kreativne izdelke,
- Ekobranje za ekoživljenje,
- Tradicionalni slovenski zajtrk,
- zbiralne akcije starega papirja,
- varovanje pitne vode v okolici,
- obisk čistilne naprave,
- vključevanje učencev v urejanje okolice ustanove;
- izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje,
- predstavitev izdelkov učencev v prostorih šole,
- uporaba naravnih in odpadnih materialov pri izdelavi izdelkov in 

dekoracij ter druge dejavnosti, ki so povezane s programom Ekošole.
S projektom Šolska vrtilnica želimo spodbuditi učence k začet-

kom vrtnarjenja ter k pridobivanju praktičnih znanj in zdravega 
načina življenja. V okviru tega projekta bodo spoznali tudi različne 
vrste vrtov, njihove prednosti in pomen, pridobivali nova znanja 
in spretnosti ter se navajali na koristno preživljanje prostega časa. 
Opazovali in preučevali bodo različne vrtove: mini razredni vrtiček 
na okenski polici, manjši vrtiček pri šoli, Stanislavin energijsko me-
deni vrt in zeliščni vrt ob gornjegrajski katedrali.

Pri dejavnosti Živimo z gozdom bodo učenci spoznali biotsko ra-
znovrstnost bližnjega gozda, vpliv človeka na naravo, pomen goz-
da za vsa živa bitja in gozdni bonton. Povečali bodo stopnjo oza-
veščenosti in znanja o ključni vlogi gozdov za trajnostno življenje 
na našem planetu.

Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev 
in zaposlenih o pomenu energije in različnih virih energije, ukre-
pih za učinkovito rabo energije in prihodnosti oskrbe z električ-
no energijo. Učenci od prvega do tretjega razreda bodo z likov-

nimi izdelki prikazali, kaj je za vtičnico, starejši učenci pa bodo iz-
delovali nizkoogljične elektrarne prihodnosti s podarkom na jedr-
ski in hidro tehnologiji.

Likovni natečaj za kreativne izdelke bomo izvedli na naslednje 
teme: Podnebne spremembe, Izdelki iz odpadne embalaže in Traj-
nostna mobilnost. Učenci bodo  pri likovnem ustvarjanju uporabi-
li različne materiale ter razvijali kreativnost in domišljijo, ki ne po-
zna meja.

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Ekobra-
nje za ekoživljenje. Učenci bodo brali poučne knjige in članke z 
ekološko tematiko, se o prebranih temah pogovarjali, ustvarjali 
ter krepili ekološko zavest.

Ob eko dejavnostih si bomo prizadevali h krepitvi medsebojne-
ga sodelovanja, k zmanjševanju podnebnih sprememb, odgovor-
nega odnosa do okolja, k spreminjanju kulture obnašanja in ravna-
nja ter odgovornega odnosa do prihodnosti.

Suzana Pečnik
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Projekt »Starejši berejo otrokom in otroci 
berejo starejšim«

Med OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad in DEOS Centrom starejših 
Gornji Grad že tretje leto poteka uspešen projekt medgeneracij-
skega sodelovanja, ki druži in motivira. Druži starejše in otroke, 
motivira za branje, za poslušanje, za pogovor o knjigah in zgod-
bah.

V ponedeljek, 21. 10. 2019, je srečanje potekalo na OŠ Frana Ko-
cbeka Gornji Grad, kjer je preko 15 gostov Centra starejših Gor-
nji Grad poslušalo odlične bralce iz 4. a razreda. Predstavili so jim 
basni, iz katerih se marsikaj naučimo. S svojo avtorsko predstavo 
o piščančku, ki si išče prijatelje, pa so se predstavili učenci 3. a ra-
zreda. Obiskovalci so bili nad srečanjem navdušeni, otroci pa ko-
maj čakamo na pomlad, ko se bomo pridružili oskrbovancem v 
Centru starejših. 

Marija Vincek

Dobrodelni koncert – ponovno smo dokazali, 
da skupaj resnično zmoremo

Za nami je nepozaben tradicionalni jesen-
ski koncert, ki smo ga izvedli v četrtek, 14. 
11. 2019. Tokrat je bil naš koncert namenjen 
pevskim zborom naše šole, njihovi novi zuna-
nji podobi in razvoju pevskih talentov naših 
učencev. 

Našemu povabilu so se prijazno odzvali glas-
beniki Big banda Orkestra Slovenske vojske 
pod vodstvom dirigenta gospoda Rudolfa 
Strnada, ki so s svojim glasbenim programom 
koncert resnično obogatili. S svojim glasbenim 
programom pa so se predstavili tudi mladin-
ski in otroški pevski zbori naše šole pod vod-
stvom gospe Eve Stvarnik Britovšek. Na klavir-
ju jih je spremljal gospod Toni Acman. Vrhu-
nec pevsko obarvanega večera pa je bil zago-
tovo zaključni venček vsem poznanih skladb, 
ki so ga naši mladi pevci izvedli skupaj z Big 
bandom Orkestra Slovenske vojske.

Vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu na 
koncert, se iskreno zahvaljujemo za vaš dopri-
nos v naš šolski sklad.

Zlatka M. Sredenšek
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Piščanček išče prijatelje
Učenci 3. a razreda so si v juniju, ko so bili še drugošolci, zasta-

vili zanimivo, a tudi težko nalogo. Na pobudo ge. ravnateljice Blan-
ke Nerad, da pripravijo avtorsko predstavo za bodoče prvošolce, 
so sprejeli izziv in ga tudi uresničili. 

Pot, ki jih je peljala preko razrednega natečaja, avdicije, veli-
ko vaj, izdelave kostumov in ostalih rekvizitov, se je zaradi njiho-
ve odlične motivacije, vsestranske aktivnosti in želje po nastopa-

nju odlično zaključila. 
Nastopili so na prireditvi ob sprejemu prvošolcev, v Tednu otro-

ka so se predstavili vsem učencem na razredni stopnji, s svojim 
nastopom pa so razveselili tudi otroke iz vrtca Gornji Grad in Boč-
ne. Nazadnje so se predstavili še oskrbovancem Deos Centra sta-
rejših iz Gornjega Grada.

Marija Vincek

Teden računalniškega programiranja

V času med 5. in  20. 10. 2019  sta potekala dva mednarodna 
projekta, Code Week in Meet and Code, s katerima želimo ozave-
ščati o pomenu učenja računalniškega programiranja in razvijanja 
digitalnih kompetenc. Za učence od 4. do 9. razreda smo pripravi-
li delavnice z različnimi izobraževalnimi, a hkrati zabavnimi vsebi-
nami. Mlajši učenci so spoznali spletno stran https://code.org/ in 

5.a na tednu programiranja (Foto: Duša Colnar) 

Delavnica z microbiti (Foto: Duša Colnar)

Starejši učenci svetujejo mlajšim (Foto: Duša Colnar)

se preizkusili v preprostem računalniškem programiranju. Učenci 
na predmetni stopnji pa so svojo radovednost in kreativnost pre-
izkušali na treh področjih:

- Učenci 7. razreda so ustvarili program za računalniško igrico.
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Podružnična osnovna šola Bočna

Na bočkem griču
V novo šolsko leto smo zakorakali kar se da zagnano, polni pri-

čakovanj in želja. Letos nas je na šoli 32, od tega je v prvem ra-
zredu kar 8 prvošolcev. Res je, da so v šoli šele prvo leto, a so nje-
ni znanci že več let, saj so leta prej obiskovali že vrtec nadstropje 
niže. Slovesno smo jih sprejeli medse 2. 9. 2019 na kulturni prire-
ditvi v Gornjem Gradu. 

V prvih šolskih dneh smo se udeležili Mini olimpijade, ki jo je or-
ganizirala OŠ Mozirje. Svoje spretnosti so učenci izkazali na različ-
nih postajah, ki so jih organizatorji postavili na travnatih in asfal-
tnih površinah okrog šole. Bistvo iger ni bilo tekmovanje med sku-
pinami, ampak druženje otrok v športnem duhu.

V mesecu oktobru se je odvrtelo mnogo zanimivih, poučnih in 
zabavnih dogodkov. V Tednu otroka smo realizirali kar dva dneva 
dejavnosti. Tehniški dan nam je s poučno zgodbo o prometnih ne-
všečnostih in nezgodah, ki se nam lahko pripetijo vsak dan, po-
pestrilo Grajsko lutkovno gledališče iz Sevni-
ce, naravoslovni dan pa smo preživeli v goz-
du. Del tega dneva smo namenili tudi gozdni 
pedagogiki. Gozdna pedagogika je veda, ki si 
je za svoj cilj zastavila, da človeka (spet) po-
veže z naravo, pri čemer si želi, da bi ta gozd 
doživel z vsemi čutili. 

Ker skrbimo za zdravje svojih zob, nas je 
pot vodila na Ljubno ob Savinji. Ugotovi-
li smo, da je nekaterim prav malo mar za 
zobe, zato smo obljubili, da bo odslej dru-
gače.

Listje se je vedno bolj spreminjalo in dre-
vesa so se začela odevati v prelepa obla-
čila in ravno, ko smo že skoraj slišali, kako 
se narava umirja, je zatulila sirena. Gasilska 
namreč. Za našo šolo na gričku nas ne skr-
bi, saj imajo naši gasilci najboljšo opremo 
in ogromno znanja, kar so nam ta dan tudi 
dokazali.

- Deklice 6.-9. razreda so se naučile sprogramirati plesno koreo-
grafijo, na katero so nato v telovadnici tudi zaplesale.

- Učenci 6., 8. in 9. razreda pa so se seznanili z micro:bitom in 
osnovami robotike. To delavnico je najprej izvedlo šest učencev 
9. razreda, ki so nato v naslednjih delavnicah postali mentorji dru-
gim učencem in jim svetovali pri programiranju micro:bitov.

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi delavnic, še posebej Delav-
nice z micro:bitom, ki je brez pomoči sploh ne bi mogli izvesti, se 
zahvaljujemo Zavodu MISSS, organizacijama Code Week in Meet 
and Code, podjetjem TechSoup Europe, TechSoup Slovenija, SAP, 
Haus des Stiftens gGmbH in Lokostrelskemu klubu Gornji Grad.

Dušanka Colnar

S kratkim kulturnim programom smo sodelovali tudi na kome-
moraciji pri spomeniku v Bočni.

Tik pred jesenskimi počitnicami smo si priskrbeli še vstopnice 
za ples čarovnic, ki so ga v šolski telovadnici pripravili devetošol-
ci. Preoblečeni v čarovnice in duhce smo odplesali prvim počitni-
cam nasproti.

Polni novih moči smo vkorakali v mesec november, saj smo ve-
deli, da nas čakata dve veliki prireditvi – dobrodelni koncert in 
praznični sejem. Veliko časa pa smo seveda namenili šolskemu 
delu (preverjanjem, ocenjevanjem, tekmovanjem), nismo pa po-
zabili na izdelavo adventnih venčkov in vizitk, saj bi si radi šolo in 
dom polepšali z lastnimi dekorativnimi izdelki.  

Vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, želimo veliko lepega v pri-
hajajočem letu 2020!

Vsi z bočkega griča
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Podružnična osnovna šola Nova Štifta

Jesenski živžav 
Po dvomesečnih zasluženih počitnicah smo učenci 1. septem-

bra zopet napolnili šolo z otroškim vriščem in smehom. To šolsko 
leto smo prag šole prestopili le trije nadebudni prvošolčki. Prvo-
šolci smo prvi šolski dan preživeli na centralni šoli, kjer smo imeli 
svečan sprejem med šolarje. Ogledali smo si tudi otroško igrico Pi-
ščanček išče prijatelje. Že naslednji dan smo se pridružili sošolcem 
iz 2., 3. in 4. razreda na matični podružnici. Po nekaj dnevih smo 
se navadili na delo in aktivnosti v šoli.

Med šolskim letom poleg rednega pouka potekajo tudi dru-
ge dejavnosti, pri katerih pridobivamo nova znanja in spretnosti. 
September je bil namenjen dejavnostim, ki se odvijajo v naravi.

Učenci prvih treh razredov smo se pri športu pripravljali na Mini 
olimpijado, ki so jo letos 17. septembra organizirali na OŠ Mozirje, 
udeležili pa so se je učenci prve triade iz OŠ Mozirje, OŠ Nazarje, 
OŠ Rečica ob Savinji in OŠ Gornji Grad z obema podružnicama. Tek-
movanje je potekalo v olimpijskem duhu, učenci pa smo v igrah 
zelo uživali. Dopoldan je kar prehitro minil. Učenci 4. razreda smo 
se odpravili na jesenski pohod na Tomanovo. 

Prvo oktobrsko nedeljo smo v gasilskem domu pripravili kultur-
ni program za starejše krajane. Z veseljem so prisluhnili pesmim in 
recitacijam ter se spomnili svojega otroštva in šolskih dni. 

V začetku oktobra smo dopoldan preživeli v gozdu, kjer smo 
spoznavali rastline in živali, ki tam živijo. 

Sredi oktobra smo skupaj z gasilci PGD Nova Štifta pripravili vajo 
evakuacije. Gasilci so prikazali pravilno gašenje gorečega olja. Po-
kazali so nam, kako se v primeru požara pravilno aktivira in ravna z 
gasilnim aparatom na prah ali ogljikov dioksid. Vsi učenci smo lah-
ko poskusili gasiti z njima, gasili pa smo tudi z vodo in peno. Poka-
zali so nam tudi drugo gasilsko opremo, ki jo uporabljajo pri gaše-
nju in jo imajo vedno shranjeno v vozilu. 

Po jesenskih počitnicah smo se pri pevskem zboru pripravljali na 
nastop na dobrodelnem koncertu, kjer smo 14. 11. nastopili sku-
paj s pevci iz Bočne in Gornjega Grada. Na koncertu nas je spre-
mljal Big band Orkestra Slovenske vojske. Ta nastop je bil za vse 
nas izjemno doživetje. 

Že naslednji dan je bil dan posvečen slovenski hrani. Učenci ra-
zredne stopnje matične šole in obeh podružnic smo obiskali Ze-
liščni vrt pri katedrali v Gornjem Gradu in Zeliščarno, ki je v pro-
storih nekdanje pošte. Na Zeliščnem vrtu smo spoznavali in oku-
šali zelišča, ki tam rastejo, v Zeliščarni pa smo pripravili zelo oku-
sen zeliščni čaj. Po prihodu na podružnico smo najprej malicali do-
mači kruh z maslom in medom ter pojedli jabolko. Po malici sta 

nas obiskala čebelarja Robi Orešnik in Darko Božič, ki sta nam po-
vedala marsikaj zanimivega o čebelah in čebelarjenju. Nato so sle-
dile delavnice. Učenci 1. in 2. razreda smo pripravili sadna naboda-
la, učenci 3. in 4. razreda pa kruhov narastek z jabolki. Oboje smo 
po kosilu tudi pojedli. Bilo je zelo okusno.

Tudi v drugi polovici novembra je bilo pestro. Učenci in starši 
smo se 21. 11. v popoldanskem času udele-
žili ustvarjalnih delavnic, ki sta jih pripravili 
učiteljici. Izdelovali smo voščilnice in adven-
tne aranžmaje za praznični sejem. 

Prazničnemu ustvarjanju smo nameni-
li tudi tehniški dan, kjer smo izdelovali pra-
znično dekoracijo, s katero smo okrasili 
šolo, nekaj izdelkov pa smo uporabili za pra-
znično okrasitev svojega doma.

Zadnji novembrski četrtek je na central-
ni šoli potekal praznični sejem. Izdelke smo 
prispevali tudi učenci POŠ Nova Štifta. Star-
šem in drugim obiskovalcem smo se na pri-
reditvi v telovadnici šole predstavili s krajšo 
igrico Palčki pomagalčki.

V decembru se pridno pripravljamo na na-
stop na Glasbenem večeru, ki bo v soboto, 
21. 12. 2019,  v dvorani v Novi Štifti.

Učenci in učiteljice
POŠ Nova Štifta

Mini olimpijada – spretnosti s hoduljami

Pripravljamo sladico

Na zeliščnem vrtu
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Uspehi mladih fotografov

Gospodar (Foto: Nika Ermenc)

Ob koncu leta mladi tudi na fotografijah prikažejo svet kot ga 
vidijo sami. Svoje fotografije so poslali na dva natečaja, oba na 
državni ravni. Na razstavo Slovenska pregledna razstava mladin-
ske fotografije 2019 so bile sprejete fotografije Anamari Kerznar, 
Naje Remic, Nika Podbregarja, Zoje Benda, Nike Ermenc, Miha Vo-
duška in Ane Zavolovšek. Fotografiji Gospodar (Nika Ermenc) in Na 
drugo stran (Miha Vodušek) smo lahko videli tudi na odprtju raz-
stave v Škofji Loki, kjer je Miha za svojo fotografijo prejel tudi na-
grado.

Na razstavo Pogled 2019 so bile sprejete fotografije Anama-
ri Kerznar, Janeza Jana Štiglica, Zoje Benda, Naje Remic, Nike Er-
menc, Miha Voduška, Ane Zavolovšek, Aje Urlep, Nika Vinceka in 
Urha Rezoničnika. Na slavnostnem odprtju razstave v Domžalah 
sta Nika in Miha prejela diplome in posebne nagrade za fotografi-
je Gospodar, Na drugo stran in Začetek in konec poti.

Dušanka Colnar

Vrtec Gornji Grad

Pestro 
dogajanje 

Vrtec Gornji Grad je s septembrom spet odprl vrata tako novim 
kot tudi starim članom vrtčevske družine. V Vrtcu Gornji Grad je 
tako od decembra 62 otrok, ki so razporejeni v štiri skupine: naj-
mlajši so Sončki, sledijo Mavrice, Lunice in Zvezdice. 

September se je s svojo barvitostjo pestro začel. Na začetku 
šolskega leta sledi v vrtcu obdobje uvajanja, kjer se otroci priva-
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jajo, nekateri čisto prvič, na življenje in dogajanje v vrtcu ter stik 
z vzgojiteljicami. V vrtec je letos prvič stopilo 10 otrok. 

Meseca oktobra se v vrtcu odvija Praznovanje jeseni, ki pred-
stavlja popoldansko druženje s starši, otroki in strokovnim ose-
bjem vrtca. Letos so strokovne delavke pripravile voden pohod s 
postajami, kjer so se otroci skupaj s starši udejstvovali v nalogah 
iz gozdne pedagogike: tako so si izmišljali zgodbo o kostanju in 
gobanu, iskali sestavine za škratov čarobni napoj, ugotavljali zvo-
ke naravnih materialov, sestavljali živali iz naravnih materialov, na 
koncu pa so se posladkali s pečenim kostanjem.

Prav tako v oktobru so otroci vseh skupin obiskali PGD Gornji 
Grad. Gasilci so jim dan popestrili z ogledom voznega parka, nji-
hove opreme, preizkusili so tudi sireno in cev za brizganje vode. 
Otroci so gasilce zapuščali polni navdušenja in v želji, da se še kdaj 
vrnejo tja.

Še kot kruh topel je zadnji dogodek, Praznični sejem, na kate-
rem je sodeloval vrtčevski otroški pevski zbor otrok iz Bočne in 
Gornjega Grada, prav tako pa so se predstavile vse skupine Vrtca 
Gornji Grad. S pesmijo, plesom in svobodnim izražanjem so nam 
pričarali prelep začetek prazničnega decembra. 

Katarina Tiršek

Praznični sejem
V četrtek, 28. 11. 2019, smo organizirali in izvedli kulturno-dru-

žabno prireditev Praznični sejem. Pripravili smo praznično obar-
van kulturni program, kjer so se predstavile vse skupine iz vrtca 
Gornji Grad in Bočna, učenci nižjih razredov Osnovne šole Frana 
Kocbeka Gornji Grad, učenci podružničnih šol Bočna in Nova Štifta 
ter plesna skupina, dogajanje pa so s svojimi vložki popestrili šol-
ski gledališčniki. 

Zbrane  v šolski telovadnici je nagovorila ravnateljica ga. Blanka 
Nerad. Sledil je praznični sejem najrazličnejših izdelkov, ki so jih iz-
delali otroci, učenci in zaposleni Osnovne šole Gornji Grad skupaj 
z vrtcema. Obiskovalci so lahko izbirali med pestro ponudbo pra-
zničnih aranžmajev in kulinaričnih dobrot ter z nakupom prispe-
vali v naš šolski sklad. Za obiskovalce je bila pripravljena tudi manj-
ša pogostitev v jedilnici šole. 

Tako smo vsi skupaj vstopili v veseli december, praznični svet 
pričakovanj, dobrih želja in drobnih pozornosti  ter marsikomu že 
pričarali nasmeh in čarobno praznično vzdušje. 

Mija Pilko
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Vrtec Bočna

Dogajanje v oddelku Pikapolonice 
V oddelku Pikapolonice v podružnični enoti v Bočni smo v leto-

šnje leto zakorakali z osemnajstimi otroki, starimi od 2 do 6 let. 
Ker so zelo dinamični, je tudi delo z njimi aktivno. Spoznavali in 
oblikovali smo pravila, ki nam bodo omogočala varno in sprošče-
no klimo, precej pa smo zahajali v naš gozd, ki se nahaja v nepo-
sredni bližini vrtca, in uživali v gibalnih aktivnostih, prosti igri ter 
spoznavali pomen gozda. Nabirali smo naravne plodove, se z njimi 
igrali in jih prirejali, ustvarjali slike in kuhali jesensko marmelado. 

Izvajali smo tudi kar nekaj aktivnosti v sklopu projektov, kot so 
Varno v vrtec in šolo, Gozdni vrtec, Ekovrtec, Zdravje v vrtcu, 
Fit4Kid, Gibalni športni program Mali sonček, Pogum, Spodbudna 
učna okolja, Cici bralna značka in Cici vesela šola. 

V mesecu oktobru smo obeležili Teden otroka, ki je v ospredje 
postavljal otrokove pravice. Učili smo se voziti s kolesi, risali pravi-
ce otrok, izdelali plakate ter jih razobesili po kraju. Teden otroka je 
bil tudi dobrodelno obarvan – zbirali smo oblačila, obutev ter igra-
če. Zbrane reči so si starši lahko izmenjevali, kar je ostalo, so pre-
vzeli iz dobrodelne ustanove Rdeči križ. 

V mesecu oktobru smo skupaj s starši izvedli orientacijski po-
hod s postojankami, kjer so starši in otroci reševali zabavne nalo-

ge iz Gozdne pedagogike, na koncu pa smo sku-
pno druženje zaključili s kostanjevim piknikom. 
18. oktobra so  nas obiskali gasilci PGD Bočna, s 
katerimi smo skupaj izvedli dve evakuacijski vaji, 
nato pa so nam razkazali njihovo novo gasilsko 
vozilo, otroci pa so se lahko preizkusili v gašenju 
z gasilsko cevjo in gasilskim aparatom. 

V mesecu novembru sta nas na petek, 15. 11. 
2019, obiskala čebelarja, s katerima smo skupaj 
obeležili dan slovenske hrane in Tradicionalni slo-
venski zajtrk. Skupaj smo pojedli zajtrk (doma-
če mleko, med, kruh in jabolka), nato pa nam je 
g. Ivan Rop ob maketi predstavil, kakšen je panj 
v notranjosti ter katere vrste medu poznamo. 

Sledile so delavnice, kjer smo iz čebeljega vo-
ska in satnic izdelovali sveče; v kalupe je zara-
di varnosti vosek vlival čebelar, otroci pa so si 
sami  izdelali sveče iz satnic, ki jih bomo uporabi-
li pri krasitvi novoletne smrečice. Za konec naše-
ga skupnega druženja smo skupaj s šolarji v te-
lovadnici zapeli Slakovo pesem Čebelar.

Vzgojiteljica 
Timeja Šketa

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan 
slovenske hrane

Učenje vožnje s kolesi

Obisk gasilcev PGD Bočna

Občinska uprava Občine 
Gornji Grad

Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03/839-18-50, Faks: 03/839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si
        DELOVNI ČAS:                         URADNE URE:
Ponedeljek:  7:00 - 15:00 8:00 – 10:00 in 11:00 – 15:00
Torek:  7:00 – 15:00
Sreda:  7:00 – 17:00  8:00 – 10:00 in 11:00 – 17:00
Četrtek:  7:00 – 15:00
Petek:  7:00 – 13:00       8:00 – 13:00

Fotografije šole in vrtca: 
arhiv OŠ Frana Kocbeka
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Godba Zgornje Savinjske doline

Godba v letu 2019
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 tradicionalnim Božično-novoletnim 
koncertom januarja v Mozirju, na katerem smo se letos predsta-
vili samo s slovensko glasbo. Naše gostje so bile sestre Lampreč-
nik, družina Štiglic in sestre Čerček. 

V februarju smo igrali na otvoritveni proslavi ob začetku me-
seca kulture, ki se je prav tako odvijala v Mozirju. Za tem je sledil 
pustni marec, kjer vsako leto zaigramo v pustni povorki. Kot dru-
štvo smo ekološko odgovorni, zato smo se tudi letos udeležili či-
stilne akcije v Mozirju in s tem izrazili hvaležnost Občini Mozirje za 
vso podporo. 

Nismo imeli veliko časa za lenarjenje, saj smo po premoru v apri-
lu izvedli Velikonočni koncert, v Katedrali sv. 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 posebnemu vabilu ter obi-
skali Marezige. Prijetno vasico v občini Koper, kjer se je odvijalo 
mednarodno srečanje pihalnih orkestrov. Poleg njihove domače 
godbe, smo bili iz Slovenije prisotni le še mi. Dan smo izkoristili za 
kopanje, okušanje morske hrane, odlično glasbo in nazdravili ob 
prazniku refoška, ki so ga praznovali v Marezigah.

V poletnih mesecih smo na vsakoletnih 
prireditvah imeli nekaj nastopov po dolini, 
naši najmlajši godbeniki pa so se udeležili 
tudi godbenega tabora, ki se vsako leto od-
vija v Šoštanju. Septembra smo si vzeli dan 
za zaslužen izlet in si ogledali Avsenikov mu-
zej na Gorenjskem in se nato odpeljali še v 
Planico po dozo adrenalina na zip-line. V ok-
tobru smo bili povabljeni na srečanje godb, 
ki se je letos odvijalo v Šmarju pri Jelšah. Ni-
smo sodelovale samo slovenske godbe, pri-
družile so se namreč tudi tuje iz Hrvaške, 
Nemčije in Avstrije.

V jesenskem delu nas čaka še nastop na 
otvoritvi Božične bajke v Mozirskem gaju, 
potekajo pa že vaje za naš januarski kon-
cert v Mozirju, na katerem bo glavna tema-
tika evropska glasba.

Katja Naraločnik, 
fotoarhiv Godbe ZSD

Knjižnica Gornji Grad

Knjige na papirju in na klik

Ura pravljic s Srečnolonicami in Danijelo Lončar 
(foto: Renata Jakop) 

Ena izmed nalog splošnih knjižnic je, da so dostopne vsem upo-
rabnikom. V Osrednji knjižnici Mozirje se trudimo to nalogo izpol-
njevati kar v največji meri in se tako približati čim večjemu števi-
lu uporabnikov. 

Z elektronskimi knjigami se knjižnice in branje približajo tudi gi-
balno oviranim, ki težko pridejo v knjižnico, tistim, ki veliko po-
tujejo, slabovidnim , starejšim, … Tudi mladi lahko sedaj domače 
branje in knjige za Cankarjevo tekmovanje prebirajo v elektron-
ski obliki. Portal 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 popolnoma brezplačno. Na-
enkrat si je možno izposoditi 4 knjige za časovno obdobje 14 dni. 
Brati je možno na tablicah, računalnikih in za to namenjenih bral-
nikih. Dva bralnika inkBOOK sta na voljo tudi za izposojo v knjižni-
ci Mozirje. Bralec si lahko nastavi poljubno velikost pisave, barvo 
ozadja, osvetlitev,… 

Naši najmlajši uporabniki, ki se zaenkrat srečujejo zgolj s tiska-
nimi knjigami, so pridni obiskovalci Knjižnice Gornji Grad. V leto-
šnjem šolskem letu nas veseli, da je Vrtec Gornji Grad pokazal ve-
čji interes za redno obiskovanje knjižnice. Sedaj vrtčevski otro-
ci prihajajo v knjižnico organizirano enkrat mesečno, vsak mesec 

druga skupina. Na ta način večina otrok pride prvič v stik s knji-
žnico. 

Se pa mnogi gornjegrajski  starši  zavedajo pomena branja in 
obiskovanja knjižnice z najmlajšimi v predbralnem obdobju, saj re-
dno prihajajo na ure pravljic s svojimi nadobudneži.  V oktobru 

Godba v Marezigah
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Obisk gornjegrajskih sedmošolcev v mozirski knjižnici 
(foto: Mateja Ugovšek Lever) 

Ljudske pevke Pušeljc

Dvajset let in 1000. nastop 

V Ljubljani pri 100-letniku (foto: Miha Veršnak)

Oj, lepo je res na deželi - Pušeljc z mladimi rožicami 
(foto: Jože Miklavc)

Kot blisk je minilo naših dvajset let skupnega prepevanja in se-
daj že beležimo 1.043 nastopov. Lepo je, ko vidimo nasmejane in 
srečne obraze po dvoranah, po domovih za upokojence, v vrtcih, 
šolah, po dnevnih centrih za duševno zdravje in seveda v tujih dr-
žavah po Evropi, kamor nas velikokrat vabijo. Povsod je lepo, a 
najlepše je doma v naši občini, kjer domuje naše društvo.

Letos aprila smo v Novi Štifti obeležile 1000. nastop in 20 let de-
lovanja. Tu so z nami sodelovale različne skupine z imenom Pušeljc 
iz cele Slovenije. Oj, lepo je res na deželi, na naši tradicionalni pri-
reditvi v okviru Čebelarskega praznika, so z nami prepevali in igrali 
prijatelji, ljudski pevci iz različnih krajev naše domovine.

Še najbolj toplo pri srcu nam je, ko si naše ljudske pesmi zaželi-
jo najstarejši slavljenci ob svojem prazniku. Septembra smo na že-

ljo sto in osemindevetdeset let starih gospodov odhitele na nju-
no praznovanje v Ljubljano, kjer smo bile prisrčno sprejete v veli-
ki množici Ljubljančanov. 

Vemo, morda boste mislili, da kot rožice samo cvetimo in brez-
skrbno živimo. Lepo nam je, toda poleg vseh obveznosti doma 
in v službi so odrekanja. Naš prosti čas prilagajamo kulturi, saj se 
zavedamo, da le tako gradimo trdne mostove med generacija-
mi vseh ljudi.

Za konec še obljubimo, da se bo naše poslanstvo nadaljevalo na-
prej, če nam bosta zdravje in sreča naklonjena. To v letu 2020 že-
limo tudi vsem društvom, vsem občankam in občanom občine 
Gornji Grad.

Ljudske pevke Pušeljc

Pušeljc 20 let (foto: Jože Miklavc)

vili delovanje knjižnice in njene storitve. Spoznali so tudi osnove 
COBISS-a, BIBLOS-a in novejše naslove mladinske literature. V dar 
je vsak učenec dobil knjigo Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor. 

Tretji teden v novembru so slovenske splošne knjižnice že tre-
tjič  praznovale teden splošnih knjižnic. Letošnja osrednja tema je 
bila zelena knjižnica. V Galeriji  Mozirje se je zvrstilo več  predavanj: 
predstavitev publikacije Društva zeliščarjev Šipek Mozirje, preda-
vanje Jolande Železnik o bontonu v vsakdanjem življenju in pred-
stavitev e-bralnikov in e-knjig na portalu Biblos. Praznovanje sta 
pospremila brezplačni vpis v knjižnico ter razstava knjig z zeleno 
vsebino in/ali zunanjostjo. 

Knjižnica Gornji Grad bo postala v prihajajočem letu še bolj do-
stopna uporabnikom. V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knji-
žnic je potrebno povečati njeno odprtost, kar bo zagotovo do-
brodošlo za tiste uporabnike, ki ob zdajšnji odprtosti težko pri-
dejo do knjižnice. Vabljeni, da nas obiščete in si izposodite kakšno 
dobro knjigo na papirju ali pa si jo izposodite kar iz domačega na-
slonjača na klik. Pomembno je edino to, da beremo. Tako bomo v 
prihajajočem letu obogatili naša življenja in naredili iz tistega kar 
imamo, največ kar lahko. 

Mateja Ugovšek Lever

smo zanje pripravili posebno uro pravljic, ki jo je vodila Danijela 
Lončar. V knjižnico je pripeljala svoje ljubke pravljične junakinje, ki 
jih je poimenovala Srečnolonice. O njih je izdala že dve knjigi. 

Oktobra so v okviru projekta Rastem s knjigo mozirsko knjižni-
co obiskali gornjegrajski sedmošolci. Knjižničarji smo jim predsta-
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Kulturno društvo Gornji Grad

Uspešno leto
Kulturno društvo Gornji Grad, ki bo prihodnje leto praznovalo 

častitljivo 140. obletnico delovanja, je preko celega leta delova-
lo zelo aktivno. Poleg gledališke in galerijske dejavnosti, ki udele-
žencem vzame veliko časa, so zahtevne tudi priprave za etno ve-
čer in  gostovanja.  

V iztekajočem letu ni bilo meseca, v katerem se ni odvila vsaj 
ena prireditev, v nekaterih pa tudi po pet ali več dogodkov. Pred-
stava »Diagnoza: Fotr«« je doživela več kot  20 ponovitev. Gale-
rija Štekl je od aprila do septembra gostila pet razstav oziroma 
ustvarjalcev del, ki so bila razstavljena na teh razstavah (Blanka 
Božič, OŠ Gornji Grad, Branko Hriberšek, Michelle Klepej, Terezi-
ja Bastelj).

Februarja je gostoval Birman Shresta s potopisnim predava-
njem o Nepalu. Popeljal nas je v daljno deželo najvišjih vrhov na 
svetu in nam predstavil njihovo kulturo. Klemen Petek se je pred-
stavil s svojo poezijo in fotografijami pod naslovom Narisal bom 
dan z barvami sreče. V sklopu abonmajskih izmenjav  je pri nas  
gostovalo KUD Ruše. 

Marca se je uspešno odvil že osmi etno večer »Glej, lušno je pr' 
nas!«. Gostili smo nastopajoče, ki so se nam predstavili že v prete-
klih letih, seveda pa smo v goste povabili tudi takšne, ki smo jih sli-
šali prvič. V stand-up predstavi so nas nasmejali  Gašper Bergant, 
Dejan Ikovic, Aleš Novak in Kaja Grozina, gostili pa smo tudi Gle-
dališče Mozirsko. 

Konec mesec marca smo skupaj z JSKD OI Mozirje organizirali 
srečanje odraslih folklornih skupin Zgornje Savinjske in Šaleške do-
line, v aprilu pa smo si lahko pogledali, kako plešejo naši najmlajši. 
Gostili smo folklorne skupine iz osnovnih šol Gornji Grad in Ljubno.

Kulturno društvo Bočna

Leto novih doživetij

Ostale mesece so se vrstile gostujoče predstave, domača gle-
dališka skupina pa je gostovala po različnih krajih širom Slovenije. 
Jesenski del abonmaja 2019-2020 je ponudil  že tri od pet pred-
videnih gostovanj.

Gledališka skupina Kulturnega društva Gornji Grad se zelo inten-
zivno pripravlja na novo predstavo. Premiera bo zdaj, zdaj. Vabi-
mo vas, da nas pridete pogledati in poslušati.

KD Gornji Grad, fotoarhiv društva

Značilnost našega trenutka je, da so v družbi cenjene predvsem 
tiste dejavnosti in znanja, ki prinašajo materialne dobrine, manj 
pa kultura in kulturne dejavnosti, kljub temu da izsledki raziskav in 
izkušnje dokazujejo, da sta v tistih socialnih okoljih, kjer je kultu-
ra zapostavljena, okrnjeni kvaliteta človekovega življenja in med-
sebojni odnosi. 

Del te umetnosti pa je tudi naše kulturno društvo, saj se tru-
dimo, da s petjem in plesom širimo ljudsko izročilo. V letu, ki se 
vztrajno izteka, je Kulturno društvo Bočna izvedlo vse tradicional-
ne prireditve v naši organizaciji, za katere verjamem, da so med 
vami dobro poznane. Novost med njimi sta bili dve prireditvi, in 
sicer letni koncert, ki je bil izveden v katedrali v Gornjem Gradu, 
in Jesen na vasi, na kateri smo obujali stara kmečka opravila, ljud-

Jesen na vasi
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sko petje in ples.
Sekciji moškega in ženskega pevskega zbora, pod taktirko Ma-

tjaža Železnika in Jožeta Pustoslemška, sta se udeležili območ-
nega srečanja odraslih pevskih zborov »Pa se sliš ...«, v organiza-
ciji JSKD OI Mozirje, ki je letos gostovalo v občini Luče. Prav tako 
smo zastopali svoje barve na 50. Taboru slovenskih pevskih zbo-
rov v Šentvidu pri Stični.

Sekcija folklorne skupine je že tradicionalno sodelovala na žen-
skih skokih na Ljubnem, udeležili so se tudi prireditve »Ljubezen z 
razgledom«, na povabilo ŠTKD Brezje nad Kamnikom in nastopi-
li na »Slovenian Evening« v Ljubljani. Naše društvo je tudi z vese-
ljem sodelovalo na povorki ob Čebelarskem prazniku. Za zaključek 
leta, 26. decembra, na štefanovo, nas čaka še tradicionalni Božič-
no-novoletni koncert.

V Bočni se vedno nekaj dogaja, vedno je prijetno in zanimivo. 
Hvala vsem, ki nam kakor koli pomagate na naših prireditvah. 

Predsednica KD Bočna 
Anita Ugovšek, fotoarhiv društva

Čebelarska zveza Slovenije

Slovenski med odlično darilo za praznike 
Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje. Pred 

nami je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali svoje najbliž-
je in jih razveselili ob bližajočih praznikih. Mogoče vam bo to letos 
uspelo narediti brez večjih zapletov in mrzličnega tekanja. Za vas 
smo pripravili nekaj predlogov za obdarovanje. 

V jesensko – zimskem času je povpraševanje po čebeljih pridel-
kih in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji hitro zazna-
jo povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti z medom in povpra-
šujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega panja. Kupci pogosteje 
povprašujejo po izdelkih, ki jih bodo lahko uporabili za obdarova-
nje svojih najdražjih ali poslovnih partnerjev. 

Številni slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo 
zadovoljila še tako zahtevne porabnike. Postregli vam bodo z raz-
ličnimi sortami medu, ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in 
tako izbrali med po svojem okusu. Svoje najdražje pa boste ob-
darovali z njihovim najljubšim medom, lahko pa jim za spremem-
bo privoščite kakšen drug med iz široke palete okusov slovenske-
ga medu. 

Med, ki ga boste podarili v ličnih darilnih embalažah, ima močno 
sporočilno vrednost, povezujemo ga s tradicijo, marljivostjo če-
bel, opraševanjem, slovenskim zajtrkom … Zato je med primerno 
darilo za vsakogar in za vsako priložnost, naj si bodo to bližajoči 
prazniki, rojstni dnevi, drobne pozornosti, zahvale … 

Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med označen z ozna-
ko ene izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost ali višjo kako-

vost proizvoda. Na področju medu poznamo tri zaščite geograf-
skega poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju in sicer 
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni 
med in Kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri 
čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu. 

Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot poseb-
no darilo narave, lahko s pridom uporabimo tudi v kulinariki. Z me-
dom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga kot naravno 
sladilo, zelo uporaben pa je med tudi v kuhinji, saj ga lahko doda-

Jesen na vasi
50. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri 

Stični
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jamo mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sad-
ju seveda pa slaščičarsko - pekovskemu pecivu … Zakaj ne bi npr. 
vsakodnevne navade pitja kave in čaja spremenili in sladkor zame-
njali z odličnim medom slovenskih čebelarjev? 

Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še vedno pa 
bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi, če želimo, da se bo 
ohranila njegova biološka vrednost, ne damo v vroč čaj. V 
primeru, da bo temperatura medu presegla 40 stopinj Celzi-
ja se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere nje-
gove sestavine, kot so encimi, hormoni, vitamini ... K različnim 
jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih pečemo, ku-
hamo, ga dodamo predvsem zato, ker bodo dobile posebno 
svojevrstno aromo. 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelar-
stvu je izdala elektronsko knjižico medenih receptov z naslovom 
Jedi z medom od tu in tam. Recepte smo opremili s priporoči-
lom o tem, kateri med je najbolj primeren za pripravo posame-
znih jedi. Obiščite spodnji spletni naslov in za svoje goste pripra-
vite prav posebno medeno presenečenje, naj bo to letos mede-
no praznična pojedina. 

http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom%202019%20
last%20(1).pdf

Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom sloven-
skih čebelarjev.

Svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ
Nataša Klemenčič Štrukelj 

Čebelarska družina Gornji Grad

Medena letina 2019 
Preteklo zimo 2018/19 so naše čebele kar dobro preživele, ne-

kaj izgub je sicer bilo, pa ne preveč. Vedeti namreč moramo, da 
narava sama poskrbi za selekcijo, kar ni sposobno za življenje, pač 
mora odmreti, to so zakonitosti, ki veljajo za vsa živa bitja. Vse 
bolezni in škodljivce, ki napadajo čebele, smo do prihoda varoje 
iz daljnega vzhoda v naše kraje pred štiridesetimi leti nekako ob-
vladali. 

Varoja, majhen krpelj, čez leto se razmnožuje v čebelji zalegi, 
pozimi ko te ni, pa se skrije med členke pri čebeli in se tam zadr-
žuje in prehranjuje. Prvotno mišljenje je bilo, da se prehranjuje s 
čebeljo krvjo – hemolimfo, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da se 
hrani s tolščo čebel. Tako jih oslabi že pred izleženjem v njihovi zib-
ki – satni celici, ob enem pa prenaša na njih številne viruse in jih 
tako okužuje ter jim krajša življenjsko dobo. 

Stroka in čebelarji vemo, da varoj ne moremo popolnoma uni-
čiti, moramo pa jih držati na »kratko«, da se preveč ne namnoži-
jo in tako čebele z majhnim številom varoj lahko preživijo. Za uni-
čevanje varoj so na voljo različni preparati. Najbolj priporočljivi so 
organskega izvora, kot so kisline ( mravljinčja, mlečna in oksalna, 
katere v sledeh vsebuje tudi med) ter izvlečki nekaterih drugih 
zdravilnih rastlin (materina dušica ...), z njimi kar zadovoljivo uni-
čujemo varoje. Kemikalije pod različnimi trgovskimi imeni, od njih 
se nekatere vežejo tudi na vosek, pa so manj zaželene, čeprav so 
zelo učinkovite. 

Toliko za uvod, ker se je ravno pred kratkim pojavila v javnosti 
vest, da so bili v medu ugotovljeni ostanki »antibiotikov«, ki pa so 
v čebelarstvu že davno strogo prepovedani. O tem so več poro-
čali v javnih občilih in tudi v Savinjskih novicah (št. 47) je bilo o tem 
nekaj napisanega. 

Začetek letošnjega leta, torej še zimsko obdobje, ko morajo 
imeti čebele mir, dremljejo in spijo nekakšno zimsko spanje, je bilo 
nenavadno toplo. Narava se je prebujala in z njo tudi čebele. Le-
skove mačice so kmalu pognale in tudi pozeble, konec februarja in 
v začetku marca so se že pojavili prvi cvetovi pomladnega žafra-
na (podleska) in vrbe – ive. Proti koncu marca pa že cvetovi zgo-
dnih koščičarjev in češenj.

Začetek aprila je bil že poln cvet le-teh, tudi bukova podrast je 
zelenela, vsekakor mnogo prezgodaj za naše kraje. Konec mese-
ca so bile čebele živahne in pripravljene za nabiranje nektarja in 
mane. V času razvoja so porabile že večino medenih zimskih zalog 
hrane, narava pa jim ni bila naklonjena, da bi si le te lahko obnovile. 

Sledil je zelo hladen in deževen mesec, maja so običajno že do-
nosi medičine v panje, vendar letos ni bilo nič iz tega. Sadno drev-
je in različne cvetnice ( regrat in drugo), ki so ob lepem vremenu 
pomemben vir nektarja in cvetnega prahu so odcvetele, medišča 
pa so se spraznila. Čebelarji smo boli primorani poseči po sladkor-
ju, da smo obdržali čebele pri življenju. 

Takšno stanje je bilo vse do sv. Medarda (8. junija), ko je zame-
dila smreka (rjava smrekova uši na majskih poganjkih in kasneje 
velika črna smrekova uš v krošnjah dreves), končno so se pojavi-
li prvi pozitivni dvigi na tehtnici. Čebele so najprej napolnile manj-
kajoče zaloge okrog zalege v plodiščih, kasneje pa še v medišča, 
kjer pa je mana začela hitro kristalizirati in ob točenju je večina 
medu ostala v satju. Ob prvem točenju smo dobili še okrog polo-
vice medu iz satja, pri vsakem naslednjem pa vedno manj, točiti 
bi morali na vsake tri do pet dni še nezreli med, vendar tega veči-
na čebelarjev ni naredila. Medenjak - izdelek OŠ Gornji Grad

Povorka ob Čebelarskem prazniku
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Medenje je trajalo še ves julij, kar se pri nas zadnja leta zelo red-
ko dogaja, vendar je ves pridelek ostal v satju – kristaliziran. Ta-
kšno stanje (kristalizacija medu v satju) je bilo, razen malih izjem 
(na različnih malih lokacijah) tudi po celi Sloveniji. Pričakovali smo 
še medenje hoje, nekaj pokapanosti pod hojo je vendar bilo toda 
premalo, da bi prevladovala hojeva mana, tako bi nastala meša-
nica hojevca in mane s smreke in z drugih drevesnih vrst in upali 
smo, da ne bi več trdilo v satju, toda tega nismo dočakali. Krista-
lizacija medu v satju se v naši dolini kar pogosto pojavlja, vendar 
v glavnem šele proti koncu medenja, tako izrazitega pa še ne po-
mnim v mojem šestdesetletnem čebelarjenju. 

Zaradi hladnega in deževnega maja in tudi brezpašnega obdo-
bja tudi čebel ni preveč sililo v rojenje. Nekaj rojev pa je vseeno 
bilo, da so lahko čebelarji, ki so imeli namen povečati ali nadokna-

Prostovoljno gasilsko društvo Bočna

Nova pridobitev 
Biti gasilec ni služba, je zaveza in obljuba pomagati sočloveku. 

Prostovoljni gasilci smo ljudje, ki smo ob težkih trenutkih vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč in za vas dati »roko v ogenj«. Naše 
plačilo za pogašen požar, sanacijo odkritih streh in črpanje vode 
iz poplavljenih objektov se ne meri z evri, temveč s hvaležnimi na-
smehi in s stiskom roke.

V letošnjem letu smo s pomočjo dobrih 
organizacij in ljudi: Občine Gornji Grad, do-
natorjev, botrov in sokrajanov, kupili nujno 
potrebno vozilo GCGP2, ki nam je v pomoč 
pri raznovrstnih intervencijah, pred nami 
pa je še izziv, da dokončamo izgradnjo ga-
raže za vozilo, pri čemer z različnimi aktiv-
nostmi in dogodki pridno zbiramo finančna 
sredstva.

Velik poudarek dajemo izobraževanju na-
ših članov in uvajanju podmladka. Za naše 
najmlajše smo organizirali druženje ob ri-
sanem filmu, izdelovali so voščilnice in pe-
kli pecivo, osem jih je letovalo v Savudriji, v 
mesecu oktobru pa so se lahko v okviru po-
žarne vaje sami preizkusili v gašenju požara 
in si nadeli dihalno masko.

Redno se udeležujemo tekmovanj. V leto-
šnjem letu sta nas na tekmovanju GZ ZGS 
uspešno zastopali ekipi članov A in članic B, 
slednje so se uvrstile tudi na regijsko tek-
movanje v Velenju, že vrsto let pa sodeluje-

jo tudi na nočnem turnirju na Rečici ob Savinji.
Tudi naprej si želimo dobrega sodelovanja in medsebojne pomo-

či s sokrajani in občani, saj uspeh društva ni odvisen od posame-
znika, ampak od celotne skupine, ki je zdrava, sposobna, ima zna-
nje in je pripravljena delati. Na pomoč! 

Tanja Štiglic

diti zimske izgube čebeljih družin to lahko tudi storili. Na splošno 
lahko ocenimo letošnjo čebelarsko sezono, kot eno slabših za nas 
čebelarje, ker med nismo mogli iztočiti. Medenje pa je trajalo dol-
go in tudi povprečni donosi na panj so bili kar visoki. 

Pri meni doma že vrsto let med sezono spremljam in tehtam 
dnevne donose ter poročam na Čebelarsko zvezo, sta bila letos 
bruto donosa 56,40 kg in 63,90 kg na panj, kar je nad dolgoletnim 
povprečjem. Spomladi bodo čebelam in tudi meni polni sati prišli 
še kako prav, če bi letos maja imel takšno zalogo.

Samo še čebelarski pozdrav »Naj medi«.
Za Čebelarsko družino Gornji Grad
Franc Bezovšek, fotoarhiv društva

Povorka ob Čebelarskem prazniku; praporščaki in voz 
na temo Gozd

Utrinki iz snemanja Dober dan Koroška

Sprejem novega vozila v Bočni (Foto: David Vodončnik Marovt)
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Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta

Bogatejši za novo gasilsko prikolico
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta je bilo v letošnjem 

letu aktivno na vseh področjih. Tako v kraju kot izven njega smo 
se udeleževali različnih aktivnosti, pomagali sokrajanom, se med-
sebojno družili na raznih tekmovanjih in vajah. 

V sredini marca smo v društvo pripeljali povsem novo gasilsko 
prikolico, ki je bolj prostorna in opremljena z večjim številom cevi 
ter ostale gasilske tehnike. Nadgradnjo je opravilo podjetje Žun-
kovič iz Miklavža na Dravskem polju. Gasilsko prikolico je delno fi-
nanciralo društvo samo, ostalo je dodala Občina Gornji Grad.

Letos smo obnovili tudi kuhinjo v gasilskem domu in uredili eno 
od treh garaž. 

Izobraževanje je v današnjih časih neizbežno. Domači gasilci so 
se skozi vse leto izobraževali. V letošnjem letu smo postali boga-
tejši s sedmimi novimi višjimi gasilci, nekaj se jih je udeležilo še 
usposabljanja za gasilca pripravnika. Proti koncu leta se bo nekaj 
članov usposobilo še za strojnika in gasilca pripravnika. 

Leto ni minilo brez intervencij. Te intervencije se vse bolj nagi-
bajo kot posledica vremenskih ujm v smislu poplav, zalitih kleti, 
vetrolomov, udarov strel  in še bi lahko naštevali. Zaradi tega mo-
rajo biti gasilci vedno bolj pripravljeni tudi na te razmere. V začet-
ku maja smo pomagali pri prometni nesreči, ki se je zgodila nepo-
sredno pri gasilskega doma v Novi Štifti. 

22. junija je Slovenijo zajelo obilno deževje z vetrom in točo. V 
občini smo posredovali na treh območjih, na katerih smo v dveh 
primerih črpali vodo iz zalite kleti in pomagali ljudem pri reševanju 
imetja. V istem dnevu je v večernih urah v gospodarsko poslopje 
v Lenartu pri Gornjem Gradu udarila še strela, ki k sreči ni zanetila 
požara. V istem tednu smo pomagali policistom pri vstopu v sta-
novanje, v katerem se je nahajala preminula oseba. Oktobra smo 
morali posredovati v zelo zgodnih jutranjih urah v kraju Bočna, 
kjer je gorel zalogovnik v kurilnici.

Usposabljanje mladine je eden od pomembnih faktorjev razvoja 
gasilskega društva. Z mentorji se v društvu trudimo, da otrokom 
čim bolj prikažemo delo gasilcev. V letošnjem letu smo se udele-
žili gasilskega kviza, ki je bil v Radmirju. Kviza smo se udeležili s pi-
onirji, mladinci in pripravniki. Slednji so zmagali in se udeležili re-
gijskega tekmovanja, ki je potekalo v osnovni šoli v Žalcu. Z otro-
ki smo maja sodelovali na orientaciji, ki je potekala v organizaci-
ji PGD Okonina. Jesen je, kot že vrsto let, rezervirana za gasilska 
tekmovanja. S pionirji smo se udeležili tekmovanja, ki je bilo letos 
v Logarski dolini. Pionirji so društvo zastopali zelo dobro, saj je do 
3. mesta zmanjkalo zelo malo. 

Seveda smo se tekmovanj udeleževali tudi z ostalimi ekipami. V 

Prenovljen zadrževalnik vode na Drečki ridi 
(foto: arhiv PGD Nova Štifta)

Prenovljeni prostori kuhinje v gasilskem domu 
(foto: arhiv PGD Nova Štifta) 

Nova gasilska prikolica (foto: arhiv PGD Nova Štifta)

jesenskem času smo prav tako v Logarski dolini tekmovali s člani 
A, člani B in veterani.

V mesecu požarne varnosti v oktobru smo pripravili nekaj ak-
tivnosti. Otrokom v Novi Štifti smo prikazali pravilno evakuacijo iz 
prostorov šole in razkazali opremo ter prikazali pravilno in nepra-
vilno gašenje gorečega olja. Otroci so bili navdušeni, skoparili pa 
niso niti z vprašanji. 12. oktobra smo pripravili društveno vajo na 
domačiji Trepel. Poleg tega pa smo opravili tudi letni pregled vse 
opreme in očistili notranjost in okolico gasilskega doma. Omem-
be vredna je udeležba na dveh velikih gasilskih vajah, ki sta bili v 
organizaciji gasilskih enot Kamnik in nista potekali v mesecu okto-
bru. V maju smo sodelovali pri vaji na Črnivcu, septembra pa smo 
se udeležili velike vaje na Menini planini. 

Poleg vseh teh aktivnosti je izredna pomena tudi medseboj-
no druženje in skrb, da kraj živi. V mesecu maju smo po dolgih le-
tih v kraju, skupaj s krajani, postavili mlaj, ki je požel veliko pozor-
nost. Isti mesec smo obeležili našega zavetnika sv. Florjana. Po-
leg tega smo opravili uradni prevzem nove gasilske prikolice z bla-
goslovom. Kot vsako leto, smo prvo nedeljo v juliju sodelovali na 
maratonu Alpe Scott, v mesecu avgustu pa smo sodelovali pri 
praznovanju Marijinega vnebovzetja. V začetku novembra smo se 
člani gasilskega društva udeležili izleta, v okviru katerega smo si 
ogledali CZR Domžale, poklicno gasilsko enoto Celje, popoldan pa 
smo došli na paintball v Krnici. Pozabili nismo niti na naše letošnje 
jubilante, s katerimi smo se družili ob praznovanju okroglih oble-
tnic. Na pomoč!

UO in poveljstvo 
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Štifta
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Društva upokojencev Bočna

Delovanje v letu 2019
Resnica je, da v našem društvu ne »spimo«. Naš upravni odbor 

se skozi celo leto trudi, da organizira srečanja članov društva na 
različnih dogodkih. Mislim, da ni lepšega kot preživeti dan ob dobri 
hrani, pijači, igrah in klepetu s sosedi, prijatelji in sokrajani. 

Za marsikoga je to edino razvedrilo in zato bi si želeli, da bi bilo 
drugo leto še več udeležbe, saj se nekateri nikoli ne pridružijo na-
šim srečanjem. Pa mislim, da za to ni vzrok denar, ampak samo 
pomanjkanje volje in želje iti od doma. Škoda, saj se leto tako hi-
tro obrne in na enkrat smo prestari, takrat pa nam postane žal za 
vsak izgubljeni dan. Želeli bi si tudi, da bi se več upokojenih kraja-
nov včlanilo v naše društvo in bi s tem dobili priložnost, da se dru-
žimo in uživamo na srečanjih.

Delo upravnega odbora se prične takoj januarja, saj je potreb-
no pobrati članarino in pripraviti plan dela za tekoče leto. Kot vsako 
leto smo v februarju izpeljali občni zbor s pogostitvijo, na katerem 
nas je prvič pozdravil novi župan, gospod Špeh. V marcu smo pri-
pravili dokumentacijo in se prijavili na razpise Občine Gornji Grad za 
dodelitev sredstev, ki jih potrebujemo za izvedbo naših dogodkov. 
Veseli smo, da nam je tudi letos občina sredstva odobrila.

Pikadisti smo še vedno zelo aktivni saj vsak ponedeljek pridno 
treniramo in sodelujemo na različnih turnirjih. Aprila smo sodelo-
vali na turnirju Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje. Ju-
nija smo v okviru občinskega praznika organizirali meddruštve-
ni turnir, ki smo ga izvedli v Podružnični šoli Bočna, s pomočjo 
OŠ Gornji Grad in donacijo Občine Gornji Grad. Na povabilo dru-
gih društev smo tekmovali na Muti in v Konovem. Zelo uspešna je 
bila naša ženska ekipa na memorialu Slavka Brinovška v Mozirju, 
saj smo v postavi Ljudmila Levar, Fanika Purnat, Jožica Veršnik in 
Marjana Zavolovšek osvojile prvo mesto. Prva med ženskami po-
samezno pa je bila Jožica Veršnik. Ker smo bile lansko leto držav-
ne prvakinje, smo letos nastopile na državnem prvenstvu, ki je 
bilo v Cirkovcih. Nastopile smo v enaki zasedbi: Majda Žmavc, Fa-
nika Purnat, Jožica Veršnik, Marjana Zavolovšek, Ljudmila Levar in 
osvojile tretje mesto.

Tudi naša folklorna skupina »Oštarija« pridno vadi in nastopa. 
Že v marcu smo nastopili na reviji v Gornjem Gradu, maja sta se 
dva para udeležila srečanja pod okriljem ZDUS-a na Gospodarskem 
razstavišču. Junija smo plesali na srečanju v Šmartnem ob Paki in 
na tradicionalnem srečanju folklornih skupin v Bistrici ob Dravi. 
Veseli smo bili povabila, da smo nastopili na otvoritvi nove trgo-
vine Spar v Mozirju in v samostanu Marije Nazaret v Nazarjah, na 
družabnem večeru plesov, petja in recitalov. Čaka nas še nastop v 
Bočni, pa še kaj se bo našlo.

Kot vsako leto, smo tudi letos organizirali izlet, in sicer v Prek-
murje. Prvi postanek je bil v Murski Soboti, kjer smo si ogledali po-
krajinski muzej in Evangeličansko cerkev, pod vodstvom prijazne-
ga tamkajšnjega župnika. Naslednji postanek in ogled je bila Pleč-
nikova cerkev v Bogojini. Sprehodili smo se ob Bukovniškem jeze-
ru. Naš glavni cilj je bil razgledni stolp Vinarium v Lendavi. Ker je 
bilo sončno in vroče, se nam je zelo prileglo kosilo v hladni kleti do-
mače gostilne »Pri Lujzi« v Dobrovniku. Domov smo se v večernih 
urah vrnili veseli in zadovoljni.

Ne smemo pozabiti tudi na naše prostovoljke iz programa Sta-
rejši za starejše, ki pridno obiskujejo naše starostnike in jim kraj-
šajo dneve.

Drage gospe, telovadba je še vedno vsako sredo in lepo bi bilo, 
če bi se prišle malo razgibati, saj to telesu samo koristi in še za-
bavno je. Kot je razvidno iz slik, se nam včasih pridružijo tudi naj-
mlajši.

Obiskali in voščili smo tudi članicam in članu, ki so dopolnili 80 in 
90 let. Da se bo leto lepo končalo, nas čaka še organizacija pred-
novoletnega srečanja za člane društva, ki bo v sredini decembra. 

Ker bo kmalu konec leta, želimo vsem članom in nečlanom, da bi 
bilo naslednje leto vsaj takšno kot to, če ne še boljše, Občini Gor-
nji Grad pa zahvala za dodeljena sredstva, s katerimi lažje izpelje-
mo programe.

Tajnica DU Bočna
Ljudmila Levar

Državno prvenstvo 2019 (Foto: Majda Žmavc)

Otvoritev nove trgovine Spar v Mozirju 
(Foto: Vera Oštir)

Telovadba (Foto: Kondi Marovt) 
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Društvo upokojencev Gornji Grad 

Projekt Starejši za starejše

Prostovoljke in prostovoljci Društva upokojencev Gornji Grad 
obiskujejo starejše občane po predvidenem planu, preko celega 
leta. Projekt je zaživel v letu 2008, zato ga verjetno vsi že dobro 
poznate. V teh letih smo prostovoljci opravili skoraj 4000 obiskov 
pri naših občanih. Prostovoljci so, predvsem v okviru društva upo-
kojencev, v teh letih nudili 95 osebam preko 900 pomoči (pomoč 
pri urejanju vrta, dostava iz trgovine, prevozi, druženje, itd.) Glav-
na naloga prostovoljcev pa je, da pomoč tistim, ki jo potrebujejo, 
poiščejo pri pristojnih inštitucijah. 

Na srečo se v naši občini ne srečujemo s prehudimi socialni-
mi problemi. Za naše starejše občane je kar dobro preskrbljeno, 
saj večina živi s svojimi bližnjimi, ki skrbijo zanje. Nekaj pa je tudi 
takšnih, ki živijo sami. Običajno so prostovoljci dobrodošla spre-
memba, saj vsaj za krajši čas popestrijo dan osamljenim. Vsak 
obisk je zgodba zase, saj se srečujemo tako z lepimi kot tudi z ža-
lostnimi dogodki.  

Največji problem pri naših starejših je osamljenost. To da živi-
jo skromno, so sprejeli kot dejstvo. Zato so obiski naših prosto-
voljk dobrodošla sprememba. Tudi, če samo malo poklepetajo z 
njimi in jim povedo kakšno novico o sosedih ali dogajanju v kra-
ju, jim to poživi dan. Je pa res, da tudi prostovoljke, ki pridejo na 
domove in so običajno dobrodošle, od teh obiskov odidejo zado-
voljne in z občutkom, da so nekomu polepšale dan. Prijetni obiski 

oba napolnijo s pozitivno energijo. 
Prostovoljke in prostovoljci so se za svojo dejavnost dolžni izo-

braževati. ZDUS, ki vodi naš projekt, vsako leto razpiše temo, o ka-
teri se vsaj enkrat letno izobražujejo. Tudi letos je izobraževanje 
potekalo v prijetnem ambientu »vlcarske bajte« v Lučah.

Letno srečanje, ki je edina nagrada za vse prostovoljne ure, ki 
jih prostovoljci preživijo na obiskih, pa smo letos za Savinjsko re-
gijo organizirali v Gornjem Gradu. Ogledali smo si etnološko zbirko 
v Šteklu, razstavo v Galeriji, katedralo in obiskali zeliščni vrt. Za za-
ključek smo obiskali še Zeliščarno in dan zaključili z malico v gostil-
ni Menina. Glede na to, da smo v glavnem prostovoljci tako rekoč 
domačini iz doline, so bili vsi presenečeni, kaj vse so videli. Res je, 
da hodimo v daljne kraje, ne poznamo pa dobro svoje bližnje oko-
lice. Toliko pozitivnih povratnih odzivov in pohval kot jih je bilo le-
tos, do sedaj nisem prejela. 

Starejšim občanom, ki jih obiskujemo, se v imenu prostovoljk 
in prostovoljcev zahvaljujem, da nas sprejmete v svoje domove, 
prostovoljcem pa hvala za vašo pripravljenost in požrtvovalnost. 
Vsem, tako občanom kot prostovoljcem, želim v letu 2020 veliko 
zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Društvena koordinatorka
Karlina Mermal, fotoarhiv društva

Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

Predavanja in izleti
Društvo deluje že 21 let. Njegov namen je osveščati člane o pa-

steh sladkorne bolezni in o tem, kako jo čim uspešneje obvladova-
ti, 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 po-
staje. 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 spro-
stitev. Ena takih oblik so izleti, zato društvo vsako leto organizi-
ra celodnevni izlet. Letos so obiskali Koroško in se popeljali s spla-
vom po reki Dravi, kjer so preživeli zabaven dan. Kljub slabemu 
vremenu so bili dobre volje, saj so jih koroški »pobi in dečve« do-
bro zabavali. Vsak dan smo se dobro razgibali. (Foto: Anton Venek)
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Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev

Aktivnosti v letu 2019
S širšega društvenega aspekta letošnje leto zaznamuje volilno 

leto. Zato je dobro vedeti pomembne prelomnice v Zvezi RFR.  Po-
slovil se je dolgoletni predsednik zveze, dr. Stanko Koželj. Njegovo 
predsedniško delovanje v Zvezi RFR je zaznamovalo dolgoletno, 
plodno delo, ki je vplivalo na delo društev po vsej Sloveniji. Izvolje-
na je bila nova predsednica zveze, iz ljubljanskega društva, ga. Li-
dija Sabol, za mandatno obdobje 2019-2023. 

Tisti, ki poznajo gospo Sabol, znajo povedati, da novo pridobi-
tev zveze odraža pozitiven in povezovalen duh. Volilo se je tudi o 
spremembi delitev sredstev za pospeševanje prodaje produktov 

Zveze RFR, ki se deli med društva Zveze RFR. Odslej predstavlja 
pomemben delež povezanih članov, torej aktivnih članov. 

Predlog šestih različnih variant je bil oblikovan na sestanku 
predsednikov društev Slovenije. Omembe vredno v poslovnih fi-
nancah, je z zakonom določeno ločevanje revidiranja podjetij v 
državni lasti in ostalih podjetij. Strokovna javnost pričakuje, da se 
bodo institucije uspele dogovoriti, kje so meje med strokovnim 
nadzorom in nadzorom, ki nimajo osnove v zakonodaji in so pove-
zani z interesnimi sferami. 

Ogledali so si zelo znano Turistično kmeti-
jo Klančnik in se z vlakcem popeljali na izlet 
po pašnikih damjakov in muflonov, v lovski 
koči pa so občudovali bogato zbirko naga-
čenih ptic in druge lovske trofeje.

Člani se vsako leto zelo veselijo letova-
nja na Debelem Rtiču. Nekateri udeležen-
ci se na ta del slovenske obale vsako leto 
vračajo. Mnogi se sproščajo v bazenu hote-
la Aria, kjer se pod vodstvom animatorjev 
dobro razgibajo v morski vodi. Drugi se veli-
ko sprehajajo ob obali, po čudovitem parku, 
bogatem z različnimi grmovnicami in dreve-
si in med vinogradi. Vsak večer se je možno 

razgibati na zelenici v parku. Tudi za izobraževanje je poskrbljeno. 
Letos nam je gospa Emilija Pavlič, znana iz televizijskih kuharskih 
oddaj, nazorno prikazala svoj zdrav način pripravljanja hrane. Da 
se udeleženci letovanja veliko družijo in zabavajo, saj se med se-
boj vsi poznajo, pa je tudi zelo pomembno. 

Marija Venek

Zabava na poslovilnem večeru v hotelu Bor 
(Foto: Anton Venek)

Slovo od Debelega rtiča (Foto: Anton Venek) 

Žalec, Eko muzej hmeljarstva

Dnevi računovodij
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Prizadevanja vodijo tudi k težnji po iz-
ključno profesionalni izdelavi letnih izkazov 
podjetij, z izključno profesionalnim in za to 
posebej usposobljenim kadrom. »Ne obsta-
jajo dobre in slabe tržne razmere! Obsta-
ja samo napačna strategija.«. Tako je dejal 
eden najbogatejših zemljanov na svetu. Na 
nas je, da temu verjamemo ali ne. In še bo-
lje, da te besede udejanjimo ali pa jih jemlje-
mo kot populistične besede. Neizpodbitno 
dejstvo pa je, da se svetovna ekonomija so-
oča s turbulentnimi časi. Pripravite se.

Društvo RFR Zgornje Savinjske doline 
ostaja pisana družba strokovnjakov, aktiv-

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

Na VII. memorialu EMS zmaga domačinov

Najboljši strelci s predsednikom veteranskega 
združenja Maksom Slatinškom. (Foto: Edo Port)

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesa-
vinjsko-Zadrečke doline (OZVVS ZSZD) je v soboto, 21. septembra, 
na strelišču v Zagradišču pri Gornjem Gradu organiziralo tekmo 
z malokalibrsko puško za VII. memorial Edija Mavriča – Savinjčana 
(EMS). V konkurenci posameznikov je slavil član domačega združe-
nja Tomaž Trogar, v moštveni konkurenci pa je zmagala prva eki-
pa domačinov v zasedbi Tomaž Trogar, Ivan Rihter in Andrej Ko-
lenc.

Sprva interno tekmovanje med člani OZVVS ZSZD in člani Policij-
skega veteranskega društva Sever za celjsko območje – odbora 
Mozirje, ki je bilo prvič izvedeno pred desetimi leti, je pred sed-
mimi leti preraslo v odprto tekmovanje za vsa območna veteran-
ska združenja iz Slovenije. Pred začetkom sta udeležence nagovo-
rila predsednik OZVVS ZSZD Maks Slatinšek in župan Občine Gor-
nji Grad, sicer tudi sam vojni veteran, Toni Špeh. Ob tej priložno-
sti so organizatorji podelili zahvalne listine za dosedanje sodelo-
vanje in podporo Občini Gornji Grad in tamkajšnjemu strelskemu 
društvu ter lovski družini. 

Odkar je tekmovanje odprtega tipa, se je prvič zgodilo, da je 
v absolutni konkurenci zmagal domačin. To je uspelo Tomažu 
Trogarju, ki je zadel 97 krogov, drugi je bil prav tako član OZVVS 
ZSZD Ivan Rihter z dvema krogoma manj, tretji pa Mirko Hajšek iz 
OZVVS Kamnik, ki je nastreljal 94 krogov. V društveni konkuren-
ci posameznikov se je na tretje mesto za Trogarjem in Rihterjem 
uvrstil Negro Kočar z 92 krogi. 

V ekipni konkurenci je zmagala prva zasedba domačega zdru-
ženja (Trogar, Rihter, Kolenc) z 278 krogi, drugo mesto so osvoji-
li veterani iz Velenja s šestimi krogi manj, tretje mesto pa je pri-

padlo veteranski ekipi iz Kamnika, katere skupni seštevek je bil 
263 krogov.

Tradicionalno decembrsko proslavo ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti bodo veterani vojne za Slovenijo v sodelovanju z obči-
no letos pripravili v Gornjem Gradu in tako sklenili z aktivnostmi 
bogato leto 2019. Med letošnjimi dosežki velja še posebej omeni-
ti odkritje spominske plošče na mejnem prehodu Pavličevo sedlo, 
ki so ga izvedli skupaj s člani Policijskega veteranskega društva Se-
ver za celjsko območje – odborom Mozirje.

Franci Kotnik

Obisk družbe Weishaupt

Stari grad v Celju

nih tako na strokovnem  področju kot neformalnem druženju, 
kjer vsak s svojim koščkom drugačnosti, raznolikosti in unikatno-
sti prispeva k obilju dogajanj. Tokrat sem manj pisala, priložila pa 
kakšno fotografijo več. Le-te vas nagovarjajo, dragi bralci, da si 
ustvarite svojo zgodbo o našem uspešnem, večplastnem aktiv-
nem delovanju. 

Zapisala članica DRFR ZSD
Silva Prislan, fotoarhiv društva
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Združenje borcev za vrednote NOB KO Gornji Grad

Dogodki in dejavnost krajevne organizacije v 
letu 2019

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Gornji Grad  je celo 
leto delovala po programu, ki je bil potrjen na občnem zboru v 
začetku leta. Člani Krajevne organizacije Gornji Grad so se udele-
žili vseh tradicionalnih prireditev, ki jih organizira KO in sosednja 
društva. Delegacije se udeležujejo prireditev sosednjih organiza-
cij. Kot vsako leto  se člani najbolj množično udeležijo  slovesnosti  
na Menini  planini. Ta slovesnost je že zdavnaj prerasla lokalni zna-
čaj, saj se je udeležujejo  obiskovalci iz širšega območja. 

V juniju  je predsednik organiziral (kot vsako leto) zanimivo stro-
kovno ekskurzijo, v okviru katere smo obiskali Poljano na Koro-
škem. Ob spomeniku, ki je namenjen spominu na zadnje boje v 
maju 1945, so udeleženci izvedli krajši kulturni program in priž-
gali svečko. Obiskali so tudi domačijo Lovra Kuharja - Prežihovino, 
ekskurzijo pa zaključili s kosilom, na katerem so nazdravili eni iz-
med jubilantk za rojstni dan. Oktobra so se člani KO v lepem števi-
lu  udeležili srečanja na Čreti, kjer je praznovala druga jubilantka.

Konec oktobra so pred dnevom spomina na mrtve izvedli kome-
moracijo pri spomeniku v Gornjem Gradu. Na komemoraciji so v 
kulturnem programu sodelovali osnovnošolci. 

Posebno doživetje je bil ogled filma Preboj, ki je bil posnet po 
knjižni predlogi Past na Menini, Franca Severja – Frante. Igrano 
dokumentarni film je pričevanje o nečloveških naporih borcev, ki 
so se prebijali iz nemškega obroča na Menini. 

Pred novoletnimi prazniki bomo obiskali tudi naše ostarele čla-

Združenje borcev za vrednote NOB 
KO Bočna

Aktivni tudi v drugem 
delu leta

Tudi v drugem delu leta 2019 je naše društvo ZB KO Bočna bilo 
še kako aktivno. Udeleževali smo se spominskih slovesnosti, ki so 
potekale čez vse leto, v organizaciji borčevskih organizacij po vsej 
Sloveniji. Udeležili smo se slovesnosti na Pobrežju, Slapeh, na Čreti, 
na Menini planini, kjer smo bili tudi soorganizatorji spominske slo-
vesnosti ob dnevu borca. Udeležili smo se proslave v Železni Kapli.

Konec oktobra in v začetku novembra smo se ob dnevu mrtvih 
udeležili komemoracij v Mozirju, Šmartnem ob Dreti in v Gornjem 
Gradu. 24. oktobra smo v centru Bočne, pri spomeniku, pripravi-
li slovesnost v spomin na požig Bočne leta 1944. Pri pripravi pro-
grama so sodelovali otroci POŠ Bočna in ženski pevski zbor iz Kul-
turnega društva Bočna.

(Foto: K. Mermal)

(Foto: K. Mermal)

(Foto: K. Mermal) Nastopajoči na proslavi v Bočni (foto: Jani Tevž) 

ne in jim zaželeli zdravja. Ena izmed stalnih nalog in ciljev združe-
nja je, da se poveča članstvo predvsem mlajših, ki bodo nadalje-
vali tradicijo vrednot NOB.

Upravni odbor KO ZB Gornji Grad
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Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 

Delovanje v letu 2019
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 staro-
dobnikov 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, avgustovsko mednarodno srečanje z blagoslovom vozil v Novi 
Štifti pri Gornjem Gradu, septembrski jesenski piknik in strokov-
no ekskurzijo v oktobru. Zimske mesece člani izkoristimo za redne 
mesečne sestanke, na katerih si ogledamo kakšno projekcijo iz na-
ših prireditev ali povabimo medse kakšnega zanimivega gosta.

V drugem letu delovanja društva smo pričeli z organizacijo 
mednarodnih srečanj s turistično vožnjo po Zgornji Savinjski do-
lini. Srečanja so, verjamemo, dobro poznana po Sloveniji in šir-
še. Od leta 2007 potekajo vsako leto. Število obiskovalcev se gi-
blje med 250 in 300. V lanskem rekordnem letu smo zabeležili 364 
udeležencev iz kar petih držav. 

Od leta 2008 organiziramo vsakoletno srečanje ljubiteljev sta-
rodobnikov z blagoslovom vozil v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. V 
vseh letih smo organizirali že 16 razstav starodobnih vozil. Trikrat 

smo sodelovali na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, petkrat 
na sejmu v Gornji Radgoni, enkrat na celjskem avtomobilskem sej-
mu, itd.. Ob peti in ob deseti obletnici društva smo postavili veliki 
razstavi starodobnikov v prostorih OŠ Ljubno ob Savinji.

Hitro, skoraj prehitro, je minilo deset let in zato smo se ob pr-
vem okroglem jubileju zbrali in uredili gradivo o desetletnem dru-
štvenem delu. Natisnili smo ga v zborniku z naslovom Od Krištofo-
vih 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 Zgor-
nja Savinjska 2019, ki je bilo tematsko srečanje s predstavitvijo 
starodobnih in novih vozil znamke BMW z zaključkom v Logar-
ski dolini in je bilo rekordno v vseh pogledih, želimo tudi v priho-
dnje mednarodna srečanja zasnovati s podobnim konceptom. Ker 
v društvu ne želimo zaspati na lovorikah in se trudimo biti vsako 
leto še boljši ter nadgrajevati našo osrednjo prireditev, so organi-
zacijske priprave na naslednje mednarodno srečanje starodobni-
kov že v polnem teku.

12. blagoslov vozil, Nova Štifta 2019 
(foto: Jože Marovt Pepč) 

Zgornja Savinjska 2019, vrvež na startu 
(foto: Jože Marovt Pepč)

V decembru ZB Bočna pripravlja druženje za svoje člane. V dvo-
rani Kulturnega doma Bočna bomo člani upravnega odbora pri-
pravili prijeten popoldan za vse člane ZB Bočna. Pripeljite tudi vse, 
ki se v prihodnje želijo včlaniti v naše društvo.

Na koncu želimo vsem občanom občine Gornji Grad vesele bo-

žične praznike in srečno novo leto 2020, v upanju, da se v nasle-
dnjem letu vidimo na prireditvah, ki jih organizira ZB Bočna tudi 
za vas.

UO ZB Bočna

Nastopajoči na proslavi v Bočni (foto: Jani Tevž) 
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14. mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, z ime-
nom Zgornja Savinjska 2020, bomo Zgornjesavinjski starodobni-
ki izvedli 18. julija 2020. Tudi to bo tematsko obarvano, in sicer 
bomo predstavili starodobna in nova vozila znamke Mercedes-
-Benz. Srečanje se bo odvijalo na širšem področju Zgornje Savinj-
ske doline, start bo kot običajno na Ljubnem ob Savinji. Z njim že 
več let otvarjamo niz prireditev v okviru tradicionalnega ljuben-
skega Flosarskega bala, zaključna prireditev pa bo letos prvič po-
stavljena 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 mercede-
sovih vozil. 

Osrednji dogodek: sobota, 18. 7. 2020, v Mozirskem gaju. Vzpo-
redni dogodek: razstava vozil v Mozirskem gaju, od 18. 7. 2019 do 
19. 7. 2019. Prisrčno vabimo vse ljubitelje tehnične dediščine in 
zanesenjake, ki s svojim požrtvovalnim delom, pozitivno energi-
jo in znanjem ohranjate starodobna vozila za naslednje generaci-
je, da nas obiščete. Vabljeni tudi vsi drugi – ljubitelji lepih avtomo-
bilov, narave in hortikulture – prireditev vam bo zaradi lokacije v 

slikovitem Mozirskem gaju, v glavni turistični sezoni, ostala v ne-
pozabnem spominu. 

Predsednik društva Zgornjesavinjski starodobniki
Matej Coklin

Gobarsko društvo Ajdovec Gornji Grad 

Sušna gobarska letina
Letošnja gobarska letina prav gotovo spada med bolj »sušne« v 

zadnjem obdobju. Ta občutek je še toliko bolj utemeljen, ker sta 
bili pretekli dve leti res nekaj izrednega. Letos spomladi ni bilo nič, 
poleti skromno, v jeseni, ko smo pričakovali kaj več, pa spet pod 
povprečjem. Izjema so bile le lisičke v septembru in oktobru, ko se 
jih je dalo nabrati kar veliko. Navadno gobarsko letino ocenjujemo 
po rasti jurčkov, ti pa so se nam celo leto uspešno skrivali. Kljub 
temu lahko mirno trdimo, da v našem društvu dela ni zmanjkalo – 
nasprotno - toliko aktivnosti verjetno nismo imeli vse od ustano-
vitve pred dvaindvajsetimi leti.

V marcu smo imeli občni zbor društva, na katerem smo med 
drugim pregledali naše delo v preteklem letu in sprejeli načrt za 
letošnjega. Ob izteku leta z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo 
realizirali celo več od načrtovanega.

Najprej smo v mesecu juniju sodelovali na »Dnevu Menine 
2019«, kjer smo pripravili prvo društveno razstavo gob in za vse 
obiskovalce pripravili okusno gobovo juho ter druge specialite-
te iz gob.

Zadnjo soboto v juniju smo v okviru občinskega praznika izvedli 
že tradicionalni »Pohod po Jurčkovi poti«, v okviru katerega pa se 
z udeležbo ne moremo ravno pohvaliti.

Dan Menine 2019 (Foto: Franc Pustoslemšek) 

Tudi letos se je našlo kaj takšnega 
(Foto: Franc Pustoslemšek)

Na razstavi (Foto: Franc Pustoslemšek)

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

(foto: Franjo Atelšek)
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Julij in avgust sta dopustniška in tudi sicer je v tem času  v nara-
vi bolj malo gob. Smo pa v juliju spet sodelovali na povorki ob Če-
belarskem prazniku. Kljub vročini, smo uspeli nabrati in na »para-
dnem vozičku« popeljati kar precej gob.

Kot po navadi smo največ dela v društvu imeli v septembru, ko 
je na vrsti sodelovanje z osnovnimi šolami. Z Osnovno šolo Gornji 
Grad in Osnovno šolo Mozirje smo izvedli naravoslovni dan, z na-
biranjem in priložnostno razstavo gob. S tem želimo med mladi-
mi vzpodbuditi zanimanje za gobarjenje, s poudarkom na obna-
šanju v naravi.

V Mozirskem gaju smo za učence osnovne šole s prilagojenim 
programom iz Maribora pripravili našo predstavitev. Zanimanje je 
bilo prav neverjetno in pristno.

Tudi v mesecu oktobru je bilo veliko dela. Prvo soboto smo bili v 
»Bohačevem kozolcu« v Nazarjah, že naslednji dan pa na »Lenar-
tovem sejmu« na Rečici ob Savinji, kjer je bil obisk naše razstave 
in zanimanje zanjo spet izredno velik. Prikazali smo okrog 150 raz-
ličnih vrst gob.

Gobarsko sezono in s tem naše vsakoletne aktivnosti že tradici-
onalno zaključimo z »Veliko jesensko razstavo gob« in gobarskim 
piknikom v Gornjem Gradu in tudi letos je bilo tako. Kljub muhavi 
gobarski sezoni, smo za razstavo, dne 6. in 7. oktobra, nabrali pre-
ko 180 različnih vrst gob, kar je za letos pravi dosežek. Razstavo si 
je ogledalo lepo število obiskovalcev, še posebej smo bili veseli šo-
larjev in varovancev Centra starejših.

V krasnem jesenskem vremenu je uspel tudi gobarski piknik. Go-
bov golaž je pošel do zadnje trohice! Zdaj smo gobarji na »zim-
skem spanju«, z mislimi pa že v prihodnjem letu, ko pričakujemo 
spet bogato sezono.

Upravni in nadzorni odbor društva se najlepše zahvaljujeta 
vsem članom za zgledno sodelovanje pri pripravi in izvedbi naših 
akcij in prireditev, naj bo tako tudi v prihodnje! Zahvala velja Ob-
čini Gornji Grad, ki prepozna naše delo in ga podpira. Občankam 
in občanom voščimo vesel božič ter obilo uspeha, zadovoljstva in 
zdravja v novem letu 2020!

Franc Pustoslemšek

Konjerejsko društvo Zgornjesavinjske doline 

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

močju. Dela na polju, v gozdu, prevažanje lesa si ni bilo mogoče 
zamisliti brez konja. Z gospodarskim razvojem je konja nadome-
stila uporaba kmetijske in gozdne  mehanizacije. Ljubezen do ko-
nja kot najbolj plemenite živali pa je ostala. Danes ga uporabljamo 
predvsem za lažja kmečka dela, za rekreacijo in šport. 

Za dosego sedanjih rejskih ciljev smo že pred 39 leti ustanovi-
li konjerejsko društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj. Naše konje-
rejsko društvo  deluje na območju celotne Zgornjesavinjske doli-
ne. Imamo kar 112 članov. Od tega jih je 22 iz občine Gornji Grad. 

V mesecu avgustu smo šli na strokovno ekskurzijo v Hrvaško 
Zagorje. V Krapini smo  najprej obiskali Združenje rejcev konj 
Krapine. To združenje rejcev ima kar 600 članov. To društvo ima 
tradicijo reje posavskega konja, v zadnjem času pa tudi  delno 
športnih konj in konj za rekreacijo. Pri njih število posavskih konj 
narašča.

Posavski konj je srednje težak konj kombiniranih lastnosti. Pri-
meren je za srednje težka kmečka dela, v prevozništvu, za rekre-
acijo in tudi za meso. To je razmeroma skromen konj, mirnega ka-
rakterja, srednje težkih nog, ubogljiv, itd.. Zato je izredno prime-

ren tudi za bolj skromno planinsko pašo in ni čudno, da je v naši 
dolini mnogo konj te pasme.

V nadaljevanju smo si v Mariji Bistrici ogledali veliko konjsko po-
vorko. Nastopilo je  več kot 200 konj z jahači v najrazličnejši opre-
mi, vozniki kočij,  zapravljivčkov, itd.. Nazorno smo videli, kako se 
konja lahko uporabi tudi za promocijo turizma. Na koncu smo si  
ogledali še največje hrvaško romarsko središče v Mariji Bistrici, ka-
mor  so včasih  množično romali tudi slovenski verniki.

V mesecu decembru bomo imeli predavanje na temo Problema-
tika prehrane konj (napake v prehrani, plesni – mikotoksini). Pre-
daval bo dr. vet. med. Igor Ujčič Vrhovnik iz Veterinarske fakultete 
Univerze v Ljubljani. Predavanje bo trajalo 2 šolski uri.

Seznanili se bomo s pravilno prehrano, z najbolj pogostimi na-
pakami pri prehrani konj in s problematiko v prehrani konj z vi-
dika plesni in mikotoksinov. Rejce konj tudi redno obveščamo o 
vseh pomembnih veterinarskih in drugih predpisih, ki se tičejo 
reje konj, njihovo zdravljenje in promet z njimi.

Vsako leto imamo na jurjevo žegnanje konj v Mozirju. Na dan sv. 
Štefana, zavetnika konj, imamo vsako leto žegnanje v Šentjanžu. 
V letu 2020 predvidevamo, da bomo imeli žegnanje konj v Gor-
njem Gradu. Tu tudi prikažemo različne konjske vprege, vozove, 
zapravljivčke in drugo konjsko opremo.

V Gornjem Gradu naše društvo sodeluje pri prireditvah, na ka-
tere nas povabijo. Tako smo letos sodelovali na Čebelarskem pra-
zniku, pred dvema letoma smo pripeljali nove zvonove h katedra-
li v Gornjem Gradu in tako naprej.

Redno sodelujemo na razstavah plemenskih konj. Na razstavah 
plemenskih konj se vedno dobro uvrščajo živali naših rejcev. Konji 
našega člana Marka Ročnika iz Podhoma se na vseh razstavah pri 
slovenski hladnokrvni pasmi redno uvrščajo na najboljša mesta.

Z dobro odbiro plemenskih živali in vodenjem rodovniških knjig za 
posamezne pasme konj v Zgornji Savinjski dolini izboljšujemo lastno-
sti konj, ki so zaželene za posamezno pasmo. Z vsemi temi aktivnost-
mi uspevamo, da so konji vse bolj priljubljeni. Povečuje se število konj 
kot posledica vse bolj donosne reje konj na našem območju.   

Ob koncu leta vam želimo, da vam predpraznični čas mine v naj-
lepšem vzdušju, leto 2020 pa naj bo zaznamovano s srečo in za-
dovoljstvom.

Predsednik društva 
Janko Prislan

Franc Ugovšek iz Florjana je s svojimi konji v letu 2017 
svečano pripeljal zvonove za gornjegrajsko katedralo

(Foto: arhiv društva)
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Planinsko društvo Gornji Grad

Podmeninski gadje – na lesenih smučeh 
že 10 let

Podmeninski gadje smo v lanskem letu praznovali 10. obletnico 
ustanovitve. Ob tem jubileju smo izvolili novo predsednico, gospo 
Minko Rezoničnik.

Januarja 2019 smo v Bočni priredili že četrto tekmo starodob-
nih smučarjev iz vse Slovenije. Tekme so se udeležili smučarji iz 
klubov: Rovtarji iz Škofje Loke, Taleseni iz Krope na Gorenjskem, 
Emavs iz Bovca, Novaška lok smučka iz Cerknega, Skirca iz Logat-
ca, Veseli Savinjčani iz Mozirja, Kulturnica iz Gaberk pri Šoštanju, 
Slovenjegoriški smučarji iz Juršincev in seveda Podmeninski gadje.

Gadje smo se v sezoni 2018/2019 udeležili vseh tekem v Slove-
niji in tudi dveh v tujini (Zell am See in Wagrain v Avstriji). Na do-
mačih in tujih tekmah smo si priborili številne medalje.

Oktobra 2019 smo otvorili klubsko sobo pri Rezoničnikovih v 
Otoku, v kateri so na ogled medalje, pokali, priznanja, pohvale in 
slike. Ob tem smo se spomnili začetkov delovanja ekipe Podme-
ninskih gadov, ko sta se v letu 2008 tekmovanja udeležila dva 
smučarja in dve spremljevalki ter si ogledali kdo se je ekipi pridru-
žil v posameznih letih vse do danes, ko Podmeninski gadje šteje-
mo 22 članov.

Vsako leto v ekipo Podmeninskih gadov vabimo nove smučar-
je in navijače, tako tudi letos pričakujemo, da se nam bo kdo pri-

družil. Za nas uspešno tekmujejo tudi najmlajši smučarji, podmla-
dek Podmeninskih gadov, to sta Ožbej in Vid Rezoničnik ter Izak 
in Filip Bevc. 

Pridružite se nam, lepo nam bo! Vsem pošiljamo lep smučarski 
pozdrav in dober skok v leto 2020.

Podmeninski gadje, fotoarhiv društva

Podmladek Podmeninskih gadov je redno med 
dobitniki medalj, Cerkno 24. 2. 2019

Zbrani člani Podmeninskih gadov na domači tekmi v 
Bočni, 2019

Mednarodno tekmovanje Ski Nostalgie v Wagrainu, 
Avstrija, 17. 3. 2019, Podmeninske gadinje na 

strokovnem ocenjevanju opreme

Klubska soba Podmeninskih gadov Ema Rajgl v smukaški preži
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Planinsko društvo Gornji Grad

Pripravljamo se na novo sezono
Planinsko društvo Gornji Grad še vedno dobro deluje in uresni-

čuje temeljno poslanstvo planinstva. Še vedno pravimo zato, ker 
država s svojimi predpisi postavlja pogoje in okoliščine, ki jim dru-
štvo, katerega delo temelji na prostovoljstvu, težko sledi. 

Država se danes do takih društev mačehovsko obnaša. Nago-
varjati mlado generacijo za prostovoljno delo je s tega vidika 
precej naporno delo. Ne zato, ker mladi ne bi želeli sodelova-
ti, ampak sledenje in uresničevanje vseh birokratsko postavlje-
nih zahtev, je sigurno zanje manj privlačno delo. Da ne govori-
mo o odgovornosti nosilcev akcij, ki glede na popolno upošteva-
nje vseh predpisov, pogosto presega naše zmogljivosti, tako fi-
nančne kot kadrovske.

Trenutno društvo največje napore vlaga v sprejemljivo rešitev 
okoli prodaje zemljiških parcel na Menini planini, ki so v lasti Skla-
da kmetijskih zemljišč in so zelo pomembne za nadaljnje delovanje 
društva oz. Doma na Menini planini. Pri tem nas podpira tudi Ob-
čina Gornji Grad in župan, ki se zaveda velikega pomena celotne-
ga območja Menine planine, kot tudi delovanja Doma Na Menini.

Želimo si, da bi  še naprej dobro nadaljevali z delom na temeljih, 
ki so jih postavili naši predhodniki, vse od Frana Kocbeka in Savinj-
ske podružnice Slovenskega planinskega društva naprej. 

Ponosni smo, da stoji na Menini ena najlepših planinskih koč v 
Sloveniji, katere začetki segajo daleč nazaj, saj smo v lanskem letu 
praznovali 120. obletnico postavitve prve koče na Menini. Danes 
se ponaša z dvema certifikatoma: Družini prijazna planinska koča 
in Okolju prijazna planinska koča. Planinsko društvo in oskrbnika 
Andrej Presečnik in Branka Ermenc si prizadevamo, da sledimo 
uresničevanju zahtev, ki jih postavljata oba certifikata. 

Vsakoletna  dvodnevna tradicionalna prireditev Noč Menine in 
Dan Menine, ki jo organizira odsek za varstvo gorske narave, pri-
speva k širjenju vedenja o pomenu Menine. Letos se je prireditve 
udeležilo okoli 400 prijateljev Menine. Potekala je v sodelovanju z 
društvi Občine Gornji Grad, ostalimi zavodi in organizacijami. Na-
men prireditve je bil preživeti prijeten dan v naravi na Menini in 
opozoriti na večstranski pomen Menine ter doseči čim bolj uskla-
jeno trajnostno rabo in sodelovanje med različnimi uporabniki in 
obiskovalci Menine. Hkrati smo s prireditvijo obeležili 28. obletni-
co slovenske državnosti, 23. obletnico protesta proti radarjem na 
Menini in 13. obletnico prvega Dneva Menine.

Naravnanost društva je, da pritegnemo v planinsko dejavnost 
čim več različnih generacij, zato so naše akcije med letom primer-
ne za planince različne starosti. Kot radi rečemo: “Za vsakega se 
nekaj najde.”.

V letu, ki se izteka, smo izvedli številne akcije za mlade in naj-
mlajše planince. Najpomembnejši sta zanje še vedno zimovanje in 
tamal tabor, ki ju že leta uspešno pripravlja in izvaja naš mladinski 
odsek. Zimovanje je bilo izvedeno v času zimskih počitnic v Domu 
na Menini. Otroci so tako imeli možnost preživljanja počitnic v na-
ravi, učenja smučanja, učenja planinstva v zimskih razmerah in 
drugih veščin. Velika vrednost akcije je tudi v tem, da omogočimo 
mladim preživeti čas stran od informacijsko komunikacijske teh-
nologije, ki jih vse preveč osvaja in zasvaja. 

Podobno vrednost ima tudi taveč tabor, ki se je letos zelo uspe-
šno dogajal v vasici Krn pod Krnom. Vodja Aljaž Veršnik se je s svo-
jo ekipo mladih planincev zelo potrudil, udeleženci so bili zadovoljni. 
Velik napredek pri spoznavanju planinstva so letos na novo uvedeni 
družinski izleti, ki jih organizira Franček Pahovnik. Starši in otroci so 
se tako povzpeli na Veliko planino, Menino planino, Lepenatko, Ka-
šno planino in na Okrešelj. Poleg tega je bilo planinsko društvo pri-
sotno tudi na dveh šolskih športnih dnevih: na pohodu po obronkih 
Menine in na Lepenatki. Škoda le, da se akcije kostanjev piknik tudi 
letos mladi niso udeležili, čeprav je bila pripravljena.

Aktivno smo se vključili v dogajanje na letošnjem Čebelarskem 
prazniku. Skupaj s Turističnim društvom Gornji Grad smo pripe-
ljali na prireditveni prostor plezalno steno.  S tem smo omogoči-
li mladim in tudi manj mladim, da se preizkusijo v plezanju. Žele-
li smo navdušiti otroke za ta vsestransko koristen šport. Namen 
je bil dosežen, na plezalni steni se je v dveh dneh preizkusilo veli-
ko število obiskovalcev.

Izlet v neznano

Plezalna stena ob občinskem prazniku

Veterani
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Društveni vodniki so se potrudili, da so uspešno izvedli izlete na: 
Matajur, Osojščico, Nanos, Strelovec. Izvedena je bila zimska tura 
na Smrekovec in zimski pohod na Kompotelo.  Izletniško dejavnost 
po navadi zaključimo z izletom v neznano in tudi letos je bilo tako. 
Planinci so se povzpeli na Donačko goro.

Tekom leta so bili pod vodstvom Frančka Pahovnika izvedeni 
tudi izleti starejših planincev – veteranov. Najprej so na Menini 
opravili dežurstvo v domu, potem so se povzpeli na vrh Zagradi-
šča, si ogledali podzemni svet Menine – Božično jamo in Potran-
sko zjavko, povzpeli so se še na vrh Homa, na Kamniški vrh, na Ko-
nja in Rzenik, obiskali planoto Šipek in vrh Špilk, Lastovec, Desko, 
Tolsti vrh, Vodotočnik, Raduho in Lanež. 

Tako kot gorska smučišča, se tudi Menina sooča z pomanjka-
njem snega, kar nam je onemogočilo izvedbo obeh smučarski ak-
cij: Meninskega veleslaloma in Velikonočnega slaloma. Izvedena pa 
je bila akcija smučanja na smučišču v Avstriji. 

V okviru skrbi za dobro delovanje Doma na Menini je pomemb-
no, da smo v maju pripravili drva. Poleg tega je to družabno sre-
čanje prijateljev  Menine.

Društvo skrbi za dobro urejene planinske poti na območju naše 
občine in na območju Menine, kar ni majhen zalogaj. V to člani 
društvo, pod vodstvom markacijskega odseka, vlagajo veliko tru-
da, časa in uporabo lastnih orodij ter drugih pripomočkov. Na tem 
področju pričakujemo še več sodelovanja občine v obliki finanč-
ne pomoči, saj so planinske poti pomemben promotor naše obči-
ne. K nujnosti povečanja sredstev za urejanje poti so v zadnjih le-
tih prispevale tudi vremenske ujme. 

Meninske koče in njihove zgodbe
Skoraj vsak, ki se poda na Menino čez Zastrni vrh, je že slišal za 

Sandrovo kočo, ki jo je zob časa že popolnoma izbrisal iz narave, 
kakšna zanimiva zgodba pa se še vedno najde med ljudmi. Sandro-
vo kočo je za namen gozdarjenja zgradil stari Sander iz Gornjega 
Grada, ki je bil eden najboljših tesarskih mojstrov v tistem času.

Mi malo starejši se še spomnimo koče, ki je stala pod Ravniča-
mi. Danes je tu parcela sredi smrekovega gozda, v 70. letih prej-
šnjega stoletja pa je tam, na robu pašnika, stala koča. Med pogo-
vori z mojimi malo starejšimi vrstniki, sem počasi izluščil zanimi-
vo zgodbo iz časov, ko je bila koča še živa. Po letu 1963 je nekako 
zamrlo delo PD Gornji Grad, ki je do tedaj večkrat, v planinskem 
domu na Menini, gostilo smučarske zanesenjake in tečajnike. Za-
radi takratnih težav v društvu so te aktivnosti v Domu na Meni-
ni počasi zamrle. 

V Gornjem Gradu je v tistih časih delovalo Športno društvo TVD 
Partizan, ki se je odločilo, da v zimi 1966/67 organizira smučarski 
tečaj. Na Menini je bilo v tem času kakšen meter snega in ugodno 
vreme. Tako so se neko januarsko soboto zgodaj zjutraj, s polnimi 
nahrbtniki in smučmi, iz Gornjega Grada odpravili nadobudni te-
čajniki, pod vodstvom Mihčevega Jožeta (Jože Božič), ki je bil nji-
hov vaditelj in kuhar. Kočo jim je odklenil in ogrel takratni vodilni 
gozdar Slavko Zupanc. 

Tečajnikov je bilo 7, saj toliko jih je mojim sogovornikom osta-
lo v spominu. Bili so različnih starosti, prav tako različnega smu-
čarskega znanja. Tečaja so se udeležili: Anton Volovšek iz Dola - le-
tnik 1944, Silvo Šinkovec iz Dola - letnik 1947, Jože Remšak - Zo-
tler iz Gornjega Grada - letnik 1950, Andrej Potočnik (Sandrov) iz 
Gornjega Grada - letnik 1952, Albert Povodnik - Bertl iz Gornje-
ga Grada - letnik 1950, Anton Povodnik iz Gornjega Grada - letnik 
1956 in Ivko Štorgelj - letnik 1952 iz Gornjega Grada. Opisal bom 
nekaj zgodb in prigod, ki so jih tečajniki doživeli in preživeli v tem 
zimskem tednu.

Kuhar in vaditelj Mihčev 
Jože je bil, kot je še da-
nes, vedno glavni. Skuhal 
jim je tako dober pasulj, 
da so morali nato nekaj 
dni spati kar pri odprtem 
oknu. Kruh so jim spekli v 
Semprimožu. Po kruh sta 
se sredi tedna v popol-
danskem času morala od-
praviti Zotler in Sander. 
Ker ju še pozno zvečer ni 
bilo nazaj, sta ju šla iska-
ti najstarejše udeleženca, 
Nežin Tona in Silvo Šinko-
vec. Srečali so se, v že kar 
trdi temi, sredi »Usranga« 
klanca, kjer sta si fanta s 
polnimi nahrbtniki prepe-
vala po zgaženi stezi, ver-
jetno podkrepljena s tekočinami iz »Semprimožke« kleti.

Ker je nad kočo precej strm breg in vsi fantje niso bili vešči za-
vijanja s smučmi, je eden izmed tečajnikov pristal v stranišču »na 
štrbunk« in ga podrl. Naslednji dan so imeli kar precej dela, da so 
ga usposobili. Najboljši smučar je bil Nežin Tona. Za stavo je pe-
ljal smuk iz vrha Ravnič in zaradi hitrosti pristal na strehi Sandro-
ve koče, ki je bila takrat zaradi zametov iz južne strani, popolno-
ma pokrita s snegom. V koči so mislili da je potres, tako trdo je 
pristal. Tečajniki so se učili osnove tako turnega kot tudi alpskega 
načina smučanja in na koncu izvedli tekmovanje, kar pričajo ohra-
njene fotografije iz tega tečaja.

Neki večer jih je obiskal tudi učitelj športne vzgoje iz Osnov-

Planinsko društvo ima, poleg Doma na Menini, še dva objekta za 
katera dobro skrbimo – to sta bivak pod Kalom in društveni pro-
stor.

Podmeninski gadi so aktivni še naprej in se udeležujejo tekem, 
ki potekajo v tradicionalni smučarski opremi. Tudi letos so januar-
ja organizirali tekmo v Bočni. Lahko smo ponosni, da se tako po-
membna prireditev odvija tudi v naši občini. 

V začetku novembra smo na dežurnem žuru razdelili termine 
za dežuranje v zimski sezoni 2019 – 2020. Hvala vsem, ki ste pri-
pravljeni na tak način pomagati, da je planinska koča odprta tudi 
v zimskem času. 

Pripravljamo se na novo sezono, zato je že v temu glasilu obja-
vljen naš koledar akcij za naslednje leto (stran 50). Upamo, da se 
nam boste kdaj pridružili, kajti v planinah je vedno lepo. Pa še za 
svoje zdravje lahko s hojo v gore veliko naredimo.

Radi bi vas obvestili še o naslednjih akcijah, ki potekajo čez celo 
leto. Vsak prvi četrtek v mesecu organiziramo izlet, prilagojen 
starejšim planincem (veteranom). Vabljeni tudi vsi ostali, ki imate 
voljo in čas! Vsako četrto soboto v mesecu organiziramo družin-
ski izlet, prilagojen družinam z otroki. Vabljeni tudi vsi ostali in ba-
bice, dedki, tete, strici … 

Na vsakem izletu se bomo dogovorili o cilju in točnem datumu 
prihodnjega izleta. O izletih boste obveščeni s plakatom v dru-
štvenih vitrinah in po elektronski pošti. Več informacij dobite pri 
vodju teh izletov: Francu Pahovniku, tel.: 041 444 769. Vabljeni, da 
se nam pridružite – veseli vas bomo!

Propagandni odsek PD Gornji Grad, fotoarhiv društva
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Jamarski klub Tirski zmaj

Raziskave na 
Menini planini se 

nadaljujejo
Leto je hitro minilo. Jamarji smo v letošnjem letu nadaljevali z 

raziskavami Menine planine. Letos je bil največji poudarek na raz-
iskavah arheoloških ostankov v meninskih jamah. Registrirali smo 
dve novi jami. 

Vsako leto sodelujemo na očiščevalni akciji. Glede na to, da smo 
jamarji, čistimo teren, ki ga raziskujemo. Smeti v jamah so grožnja 
za pitno vodo, zato je prav, da jih očistimo. Na srečo v jamah na 
Menini najdemo smeti starejšega datuma, verjetno iz časov, ko še 
ni bilo organiziranega odvoza smeti.

13. aprila smo očistili Tinetovo brezno pod Semprimožem 2, ki 
se nahaja pod cesto, ki vodi iz Bočne proti Semprimožu nad Gor-
njim Gradom. Brezno smo registrirali v letu 2017 in nosi katastr-
sko številko 12554. V breznu so bile smeti starejšega datuma: em-
balaža od olja, deli motocikla, staro delovno orodje, puška dvo-
cevka, odpadne baterije, folija ... Smeti smo prinesli do ceste, kjer 
jih je prevzela Komunala Gornji Grad. Na Menini je še ena onesna-
žena jama, ki jo bomo očistili naslednje leto.

Na letošnjem Dnevu Menine je bila osrednja tema jamarstvo. 
Organizacijo kulturnega programa je odlično izpeljal naš član Jože 
Remšak - Zotler. Pripravili smo skromno razstavo in kulturni pro-
gram.

Dan Menine je odlično uspel. Vse se je lepo poklopilo; pohod, 
maša pri kapeli v lepem naravnem okolju, osrednji govor, kulturni 
program, športne igre in čudovito vreme. 

V avgustu smo reševalci reševalnega centra Velenje izvedli 
vajo v Breznu pri Petrovem križu. Brezno se nahaja v bližini kri-
ža ob poti na Menino. Križ je bil postavljen v spomin ponesre-
čenemu gozdnemu delavcu. Brezno pri Petrovem križu je tre-
nutno najgloblja jama na Menini. Jama je pravzaprav eno samo 
brezno. Globina vhodnega brezna znaša 65 metrov. Na 40 me-
trih je 2 metra široka polica, kjer se da stati, sicer je brezno 
gladko. Na dnu dimenzija jame znaša 1,5 x 4 metra. Za breznom 
se jama nadaljuje še v obliki 7 metrov dolgega poševnega rova, 
kjer se konča.

ne šole Gornji Grad, gospod Jože Venišnik. Ker sta se z Zotler-
jem v dolini učila za nastop na gledališki predstavi, sta tečajni-
kom zaigrala celotno predstavo igre. Noben zimski večer jim ni 
bilo dolgčas. Pripovedovali so si zgodbe, igrali stare namizne igre 
in tudi kakšen nočni zimski 
pohod je bil na programu. 
Najbolj obremenjen je bil 
njihov učitelj Jože. Vsak 
dan je moral poskrbeti, da 
so fantje imeli dovolj hra-
ne. Poleg že omenjenega 
pasulja, so bile na jedilniku 
različne juhe iz krompirja, 
zelja in testenin, za zajtrk 
pa je Jože pripravil odličen 
šmorn s čajem. 

Na koncu tečaja so pri-
pravili smučarsko tekmo. 
Imeli so prave številke in 
različno znanje. Ime zma-
govalca nisem uspel izve-
deti. Razdelili so se v dve 
ekipi, ena je tekmovala 
za Gornji Grad, druga pa 
za Novo Štifto. Tečaj so vsi uspešno opravili in to je ena zadnjih 
zgodb iz Sandrove koče. Verjetno bi imel še kdo kaj dodati, bomo 
pa objavili v naslednjem glasilu. Vse kar se ne napiše, se kmalu po-
zabi. Čeprav so vsi tečajniki moji vrstniki, sem zgodbo izvedel šele 
letos, kajti vsi ti nadobudni smučarji so ta šport kmalu opustili. 

Fotografije so iz arhiva Sandrovega Andreja, avtor fotografij je 
Jože Božič, multipraktik po znanju in aktivnostih še v današnjem 
času. Drugo leto mogoče kaj o gozdarskih kuharicah, seveda če 
bodo pripravljene sodelovati. 

Rafko Žerovnik

Arheološke raziskave
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Izvedli smo izvlek ponesrečenca iz brezna. Na vajo smo povabili 
gasilce okoliških gasilskih društev in predstavnike CZ Občine Gor-
nji Grad. Po vaji smo z gasilci opravili skupno analizo vaje, saj je 
situacija, ki je bila prikazana na vaji realno mogoča, ker je Meni-
na na gosto posejana z jamami. V jesenskem času so v Podkraj-

nikovi zijalki potekale raziskave, ki so pokazale sledi davnih pred-
nikov, raziskave se nadaljujejo. 

Občanom občine Gornji Grad želimo vesele božične praznike in 
srečno 2020.

Bernard Štiglic, fotoarhiv društva

Strelsko društvo Gornji Grad 

Strelski šport 
Začetki strelstva v Gornjem Gradu segajo daleč nazaj, saj so 

s  to aktivnostjo začeli kmalu po vojni, leta 1950, vendar je bilo 
strelsko društvo formalno ustanovljeno leta 1976, v novi drža-
vi Slovenji pa leta 1996, tako da smo leta 2016 praznovali 40- in 
20-letnico. V teh letih smo izoblikovali program dela, ki je z manj-
šimi letnimi spremembami aktualen še danes. 

Streljamo z zračnim in malokalibrskim orožjem. V zimskem času, 
od januarja do marca, izvajamo streljanje z zračno puško na zrač-
nem strelišču v Bočni. To so treningi in meddruštvena liga tekmo-
vanj, skupaj 10 kol in tekme za kombinacijo. Letos so v meddru-
štveni ligi slavili strelci iz Solčave, v tekmah za kombinacijo pa To-
maž Trogar, Jan Purnat in Boris Purnat. 

Maja začnemo z nastopi z malokalibrskim orožjem, najprej s pi-
štolo in nato s puško, na strelišču Lovske družine Gornji Grad v Za-
gradišču, in sicer v dveh delih: od maja do julija in od konca avgu-
sta do sredine oktobra. Streljamo s pištolo na 25 metrov, s puško 

pa na 50 in 100 metrov. Ob sobotah imamo treninge, ob nede-
ljah pa tekme. Poleg društvenih tekem so še meddruštvene, tek-
me za občinski praznik, memorialne tekme, odprte in tekme voj-
nih veteranov.

Nekateri naši člani se poleg društvenih tekem udeležujejo tudi 
tekem izven naše občine in dosegajo odlične rezultate, kot pre-
jemniki medalj. Za svojo dejavnost uporabljamo orožje in opremo 
društva, veliko članov pa je nabavilo svojo.

V streljanju z malokalibrskim orožjem izstopa Ivan Rihter, saj je 
osvojil večino prvih mest v sezoni in tudi naslov prvaka kombina-
cije 2019, kar ni enostavno, saj za uvrstitev štejejo rezultati stre-
ljanja z zračno puško, malokalibrsko pištolo in malokalibrsko pu-
ško leže in trostav.

Zadeve pa niso vedno enostavne, včasih se pojavljajo tudi teža-
ve in problemi kot npr.: 

1. Zračno strelišče ima 4 linije, je opremljeno z avtomatskimi no-
silci tarč in se nahaja v Zadružnem domu Bočna, ki je bil prodan, 

MK puška trostav - od leve proti desni: Borut Kolar, 
Ivan Rihter, Boris Purnat 
(foto: arhiv SD Gornji Grad)

Mladi strelci z zračno puško 
(foto: arhiv SD Gornji Grad)

Očiščevalna akcija

Vaja v Breznu pri Petrovem križu
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tako da je usoda tega strelišča negotova.
2. Z malokalibrskim orožjem gostujemo na strelišču v Zagradi-

šču, kjer trenutno razmerja še niso urejena in upamo na ugodno 
razrešitev.

3. Pred leti smo imeli strelske krožke za osnovnošolce, ki so 
uspeli, ker so se izvajali v šoli kot obšolska dejavnost, ko pa smo 
prešli na druge lokacije (zračno strelišče Bočna, strelišče Zagradi-
šče), je uspeh izostal, ker je potrebno sodelovanje staršev, tega 
pa ni bilo, zato smo beležili velik osip.

4. Nimamo društvenih prostorov in je pridobitev le-teh naša ve-
lika želja. Sedaj z orožjem in opremo gostujemo pri posameznih 
članih, kar pa v nedogled ne bo več mogoče. 

Ker je naš osnovni namen rekreacija in usposabljanje neveščih 
in mladih za varno ravnanje z orožjem, smo z dosedanjim delova-
njem zadovoljni, želimo  pa, da bi vsaj tako lahko delali še naprej. 
Vabimo zainteresirane, da se včlanijo v naše društvo.

Janez Kolar

Strelski klub SK Menina Gornji Grad 

Naš član na svetovnem prvenstvu IDPA
Strelski klub deluje že od leta 2001 dalje in danes šteje več kot 

130 članov. Naše rekreativne in tudi vrhunske strelce spodbuja-
mo k spoštljivim odnosom in varnem ter odgovornem rokovanju 
z orožjem v različnih strelsko-športnih disciplinah.

Klub je član Amaterske strelske zveze Slovenije. V mesecih julij 
in avgust smo zato organizirali tekmi državnega prvenstva IASC 
na evropskem nivoju, s skupaj več kot 150 strelcev iz cele Evrope.

Po številnih uspehih na tekmovanjih v Sloveniji in po Evropi se je 
Borut Kolar uspešno kvalificiral na svetovno prvenstvo v disciplini 
IDPA (International Defensive Pistol Association). Ta disciplina se 
je v športnem strelstvu razvila iz obrambnega streljanja po vzo-
ru urjenj ameriških specialnih enot policije. Strelske proge simuli-
rajo realne situacije samoobrambe, nobena proga ni enaka drugi.

Svetovno prvenstvo IDPA je letos oktobra potekalo v Ameri-
ki, v Zvezni državi Alabama. Tja se je odpravil z ekipo 4 sloven-
skih tekmovalcev. Po napornem a zanimivem 2-dnevnem nasto-
pu je osvojil odlično 9. mesto v svoji kategoriji med 391 tekmo-
valci. Borut je po povratku povedal, da se ameriški IDPA zelo raz-
likuje od evropskega. Z rezultatom, ki ga je dosegel je zadovoljen. 
Pravi, da je bilo tekmovanje velik izziv, na katerem se je lahko po-
meril s tekmovalci iz celega sveta po visokih ameriških standardih 
in se že veseli naslednjega svetovnega prvenstva. Z veseljem in s 
ponosom gledamo na njegove prihajajoče uspehe.

Natalija Kreinz
Slovenska strelska ekipa na svetovnem prvenstvu 

IDPA (foto: Borut Kolar)

Strelec Borut v akciji na progi (foto: Borut Kolar)
Bojan Selko in Borut Kolar med 10 najboljšimi IDPA 

strelci na svetu

MK pištola - Leja Strnad 
(foto: arhiv SD Gornji Grad)
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Občinska uprava

Obvestilo o uporabi počitniškega objekta
v termah čatež za leto 2020

Z letom 2018 veljajo za uporabo počitniškega objekta v Ter-
mah Čatež navodila, ki so sestavljena na podlagi Pravilnika o 
počitniški dejavnosti Občine Gornji Grad, ki je objavljen na sple-
tni strani občine: https://www.gornji-grad.si/objava/229428.

Občina Gornji Grad razpolaga s počitniško hišico št. 4089 v 
kampu Terme Čatež. 

Občinska uprava počitniški objekt oddaja na podlagi vrstne-
ga reda prispelih prijav.

Termini v sezoni so predvidoma 7-dnevni od petka od 16. 
ure do petka do 12. ure, izven sezone, ko so termini lahko 
krajši, je menjava na dan prihoda ob 16. uri, na dan od-
hoda pa ob 12. uri. Proste termine si lahko ogledate na naši 
spletni strani, na povezavi: https://www.gornji-grad.si/obja-
va/229428. Za rezervacijo prostega termina pokličite na šte-
vilko: 03/839 18 50 (tajništvo Občine Gornji Grad).

Uporabniki plačajo 20% cene letovanja (cena x število no-
čitev) ob rezervaciji termina na podlagi izstavljenega raču-
na. Preostalih 80% cene in stroške končnega čiščenja v viši-
ni 30,50 EUR pa najkasneje dan pred začetkom letovanja. Turi-
stično takso in stroške prijave uporabnik objekta plača na re-
cepciji kampa Terme Čatež.

Občina ima za leto 2020 sklenjen SUPER PAVŠAL, ki vključu-
je dnevno do šest kopalnih kart, ki omogočajo dva časovno 

Uporabnik s plačilom avansa potrjuje, da je 
seznanjen s Pravilnikom o počitniški dejavno-
sti Občine Gornji Grad in navodili za uporabo ter 
da se v celoti strinja s pogoji uporabe.

neomejena vstopa dnevno v zimsko ali poletno (odprta pred-
vidoma od konca aprila do začetka oktobra) termalno riviero. 
Vsakemu objektu v termah pripada toliko kopalnih kart dnev-
no, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ šest. Iz-
dajanje kopalnih kart je pogojeno s prijavo bivanja na recepci-
ji apartmajev in kampa. Vsakemu gostu v času bivanja pripada 
1x obisk savna parka za tri ure med tednom, ponedeljek-pe-
tek, razen v času šolskih počitnic.

V počitniškem objektu DOMAČE ŽIVALI NISO DOVOLJENE, 
prav tako je PREPOVEDANO KAJENJE.

Uporabniki hišice sami zagotovijo POSTELJNINO in BRISAČE.

Pred odhodom je potrebno POSPRAVITI POSODO, ODNE-
STI SMETI, IZKLOPITI ELEKTRIKO in ZAPRETI POLKNA.

KONČNO ČIŠČENJE HIŠICE opravi čistilni servis.
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