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Utrinki 
dogodkov 

2020

sprejem devetošolcev pri županji

Pakiranje zaščitnih mask za občane

 sprejem novorojencev pri županji

članom Civilne zaščite so v času pandemije 
koronavirusa priskočili na pomoč domačini.
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Glasilo občine solčava izhaja dvakrat letno 

v nakladi 250 izvodov in ga prejmejo vsa 

gospodinjstva v občini solčava brezplačno. 

na podlagi Zakona o davku na dodano 

vrednost spada glasilo občine solčava med 

proizvode, za katere se obračunava davek 

na dodano vrednost po stopnji 9,5 %.

Drage občanke, dragi 
občani,

vsako obdobje 
zaznamujejo 
dogodki, ki vplivajo 
na življenje in delo 
vsakega izmed nas 
in širše skupnosti. so 
dogodki, prizadenejo 
le posameznike, 
in so dogodki, 
ki zaznamujejo 
celotno skupnost. 
Zgodilo se je, da 
se je nenadoma 
vse spremenilo: 
koronavirus je zarezal 
v naše vsakdanje 
življenje. največja 
skrb v tem času 
je bila, kako se 
bomo organizirali 
in prilagodili 
novim razmeram. 
odgovornost drug 
do drugega je bila 
naloga vsakega 
izmed nas. na 
lokalnem in tudi 
širšem, državnem 
nivoju so se ukrepi 

izvajali skladno z 
usmeritvami, ki jih 
je narekovala skrb 
za naše zdravje in 
blaginjo. Ukrepi so 
bili hitri in nujni, čas 
za prilagajanje ni bil 
na naši strani. lahko 
rečem, da smo skozi 
sicer težko obdobje 
dobro krmarili. 
v veliki meri gre 
zahvala naši civilni 
zaščiti. na občinski 
ravni smo izvajali 
naloge, ki so bile 
nujne za zaščito 
zdravja občanov, in 
tudi tekoče naloge 
občinske uprave, 
kolikor je v danih 
razmerah pač bilo 
mogoče.
Posebej želim 
izpostaviti in 
pohvaliti sodelavce 
občinske uprave, ki 
so z upoštevanjem 
ukrepov 
preprečevanja 
širjenja koronavirusa 
izpeljali vse postopke 
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za pridobivanje 
dokumentacije in 
soglasij za izvedbo 
investicij na lokalni in 
državni infrastrukturi. 
Zaradi dobrega 
sodelovanja vseh v 
tem času se lahko 
dela že izvajajo.
Zavedam se, da 
so v času izvajanja 
investicij moteni 
življenje in 
vsakodnevna opravila 
prebivalcev, po drugi 
strani pa se veselimo 
novih pridobitev, ki 
bodo v prihodnje 
prinašale koristi 
celotnemu območju. 
Urejena infrastruktura 
je pomembna tudi za 
razvoj turizma, ki je 
čedalje pomembnejša 
gospodarska 
panoga in hkrati 
tudi zelo občutljiva 
na spremembe na 
gospodarskem in 
političnem področju 
ter na dogodke, 
kakršnemu smo bili 

priča letos.
obveza vseh nas je, 
da bomo turizmu 
čim prej pomagali 
na noge. Tu želim 
izpostaviti naš 
Zavod za turizem 
Center Rinka, ki 
bo z izboljšanjem 
organizacije dela 
zadovoljil želje in 
potrebe turističnega 
gospodarstva. 
Prihodnost našega 
turizma bo v veliki 
meri odvisna od 
načrtnega dela 
in sposobnosti 
prilagajanja novim 
razmeram ter seveda 
od sodelovanja 
turističnih 
ponudnikov.
Kot županja se bom 
še naprej skupaj z 
občinskimi svetniki 
in zaposlenimi v 
občinski upravi 
trudila, da bomo 
soustvarjali 
življenjsko okolje, 
ki bo podpora 

gospodarstvu 
in prijeten dom 
prebivalcev, 
obiskovalci pa naj bi 
začutili, da je tisto 
nekaj več, kar lahko 
doživijo pri nas, 
vredno njihovega 
obiska.
naj dneve čudne 
tišine letošnjih 
pomladnih dni, ki ni 
del našega vsakdana, 
napolnijo barve 
poletja, z dnevi 
prijetnega oddiha, 
sonca, druženja ... 
Predvsem pa si 
vzemite čas zase in 
za svoje najbližje ter 
naklonite nasmeh in 
prijazno besedo tudi 
tistim, ki niso vedno 
vašega mnenja, kajti 
le tako bomo lahko 
zgradili medsebojno 
zaupanje in trdno 
skupnost.

Županja 
Katarina Prelesnik
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Albina Štiftar

Povzetki sej občinskega sveta 
Občine Solčava

objavljamo 
glavne poudarke 
dosedanjih sej 
občinskega sveta v 
letu 2020. Celotno 
vsebino zapisnikov 
si lahko preberete 
na spletni strani 
občine solčava 
www.solcava.si.

9. redna seja občinskega 
sveta občine solčava 
je potekala v sredo, 26. 
februarja 2020. na seji 
so se svetniki seznanili z 
načrtom dela Centra Rinka 
za leto 2020. blanka Kovačič 
je članom sveta predstavila 
načrt dela za leto 2020 z 
vizijo razvoja turizma na 
solčavskem. v objektu 
Rinka bo velik poudarek 
namenjen dodani vrednosti 
v gostinskem delu, ki ga je 
treba preurediti v kavarno, 
dvigu ponudbe na višjo raven, 
izboljšanju sodelovanja s 
ponudniki, trženju programov 
preko TiC-a in realizaciji štirih 
projektov preko programa 
las.

Zaradi višjih vrednosti 
projektov obnove občinske 
infrastrukture in nekaterih 

drugih proračunskih postavk 
je po predstavitvi županje 
Katarine Prelesnik in razpravi 
občinski svet občine solčava 
sprejel rebalans proračuna za 
leto 2020.

Predsednica nadzornega 
odbora Helena Krivec je 
predstavila končno poročilo 
o izvedenem notranjem 
nadzoru nadzornega odbora 
občine solčava, in sicer 
nad sofinanciranjem društev 
na področju družbenih 
dejavnosti. Predlagali 
so spremembo meril za 
dodeljevanje sredstev. 
njihov predlog je že bil 
upoštevan, saj so svetniki na 
tej seji sprejeli predlagano 
spremembo pravilnikov. 
člani nadzornega odbora 
so opozorili predvsem na 
obveznost predložitve poročil 
o porabi sredstev za društva, 
ki so prejela sredstva na 
občinskem razpisu. Posebnih 
nepravilnosti ni bilo, zato so 
izdali pozitivno mnenje.

Pod točko Razno je 
županja svetnike seznanila 
z imenovanjem članov 
v odbore območnega 
razvojnega sveta saŠa 
regije, s partnerstvom v 
projektu elena, z objavo 
javnega razpisa za direktorja 
Centra Rinka, s sklepi 
sestanka z lastniki zemljišč v 

Krajinskem parku logarska 
dolina in z neodzivnostjo 
Ministrstva za okolje in 
prostor glede upravljanja 
parka. svetniki so se seznanili 
s potekom javnega razpisa 
za direktorja javnega zavoda 
Zgornjesavinjski zdravstveni 
dom nazarje.

Na 10. seji občinskega sveta 
občine solčava, ki je bila v 
sredo, 27. maja 2020, so 
svetniki obravnavali vloge za 
oprostitev plačila najemnin 
zaradi covida-19 in tržnih 
mest. Županja in svetniki 
so razpravljali o težavah 
najemnikov objektov in tržnih 
mest, saj v času pandemije 
niso mogli opravljati 
dejavnosti in tako v tem 
obdobju tudi niso ustvarjali 
dohodka. strinjali so se, da je 
potrebna pomoč, zato so jih 
oprostili plačila najemnine za 
tri mesece, izrazili pa so tudi 
potrebo po ureditvi pravnih 
podlag za tržna mesta.

obravnavali in sprejeli so 
elaborat o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v 
občini solčava za leto 2020. 
stroški v letu 2019 so se 
v primerjavi z letom 2018 
povišali, temu bi moral slediti 
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dvig cen. svetniki so sprejeli 
sklep o povišanju subvencije 
in tako se kljub višjim 
stroškom cena javnih storitev 
ter pitne in odpadne vode ni 
spremenila.

Razpravljali so tudi o izvzemu 
nekaterih parcel iz javnega 
dobra ter obravnavali in 
sprejeli letni program športa 
za leto 2020. sledila je 

obravnava letnega poročila 
o delu Krajinskega parka 
logarska dolina za leto 
2019 in načrt dela za leto 
2020. oba dokumenta sta 
objavljena na spletni strani 
občine.

Pod točko Razno je županja 
svetnike seznanila o težavah 
glede zaključka projekta 
pločnik v vasi solčava, o 

investicijskih in vzdrževalnih 
delih na državni in občinski 
cestni infrastrukturi, svetniki 
pa so postavili vprašanja 
o zbiranju silažne folije, 
poslovanju zdravstvenega 
doma nazarje, občinski mali 
hidroelektrarni in o potrebi po 
umiritvi prometa na določenih 
odsekih državne ceste.

Povzetki sej občinskega sveta 
Občine Solčava

Preplastitev ceste do slapa Rinka
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Upravljanje s Krajinskim parkom 
Logarska dolina

Bernarda Prodnik

Razpisi Občine Solčava v prvi 
polovici leta 2020

občinske javne 
razpise smo 
letos objavili 
12. marca, dan 
pred začetkom 
pandemije, ki je 
uradno trajala vse 
do konca maja.
Kljub zapletom glede samega 
izvajanja upravnih postopkov 

v tem času smo vse javne 
razpise izvedli skladno z 
določili objavljenih razpisov 
in Zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi z sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni 
saRs-Cov-2 (covid-19). 
vlagatelji so sklepe o 
odobritvi sredstev prejeli po 
elektronski pošti.

Značilnost letošnjega 
razpisa je, da je v času do 

zaključka javnih razpisov za 
sofinanciranje društvenih 
dejavnosti prispelo nekaj 
manj vlog kot pretekla leta, 
polovico manj vlog je bilo 
za investicije na področju 
kmetijstva, na področju 
gospodarstva je prispela ena 
vloga manj kot preteklo leto. 
Res pa je tudi, da je bilo na 
voljo 35 % manj finančnih 
sredstev za vse razpise skupaj.

Število vlog in dodeljena sredstva na javnih razpisih v letu 2020

Javni razpis Število vlog Odobrena sredstva (v EUR)

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini solčava 
v letu 2020

16 11.324,00

Javni razpis za dodelitev pomoči za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini solčava v letu 
2020

11 12.638,70 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih inte-
resnih skupin ter njihovih programov in projektov v 
občini solčava v letu 2020

3 1600,00

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
kulturne dejavnosti v občini solčava v letu 2020 

4 3500,00

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalid-
skih organizacij ter njihovih programov in projektov 
v občini solčava v letu 2020

5 590,00

Skupaj 39 29.652,70
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Februarja 2020 
je potekal 
skupni sestanek 
prebivalcev 
Krajinskega parka 
logarska dolina 
ter članov odbora 
za upravljanje s 
krajinskim parkom 
in ostalih vabljenih. 
namen sestanka je bil 
predstavitev predloga 
aktivnosti pri ureditvi statusa 
krajinskega parka v luči 
podjetja logarska dolina, d. o. 
o., v likvidaciji in predstavitev 
dosedanjih aktivnosti pri 
ureditvi statusa krajinskega 
parka v času upravljanja parka 
s strani občine solčava. na 
sestanku so bili predstavljeni 
različni pogledi na dosedanje 
in bodoče upravljanje parka 
ter podani tudi predlogi in 
pobude, ki so pomembni 
za razvoj parka. skupnega 
sestanka, ki ga je sklicala 
županja občine solčava 
Katarina Prelesnik, se je 
udeležilo 13 prebivalcev 
logarske doline, vsi člani 
odbora za upravljanje s 
Krajinskim parkom in ostali 
vabljeni. Poleg vsebine, ki 
se je nanašala na bodoče 

upravljanje krajinskega parka, 
je bila na skupnem sestanku 
predstavljena tudi trasa in 
vsebina prenovljene pešpoti, 
imenovane Pot po logarski. 
Po razpravah po posameznih 
točkah so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

sklep št. 1: Prebivalci 
Krajinskega parka logarska 
dolina izražajo podporo 
občini solčava pri 
nadaljevanju postopkov za 
ureditev pravnih podlag za 
upravljanje Krajinskega parka 
logarska dolina. 
sklep št. 2: Prebivalci 
Krajinskega parka logarska 
dolina dajejo občini solčava 
podporo pri nadaljnjem 
pobiranju vstopnine.
sklep št. 3: občina solčava 
pripravi predlog pravil za 

pobiranje vstopnine z rampo 
in ga predstavi prebivalcem 
Krajinskega parka logarska 
dolina. 

v času, ko je bila razglašena 
pandemija koronavirusa, so se 
praktično ustavili vsi postopki 
za ureditev pravnih podlag 
za upravljanje Krajinskega 
parka logarska dolina in 
tudi priprave na pobiranje 
vstopnine in načrtovanje 
vstopa z vstopno rampo. 

Županja Katarina Prelesnik 
je sestanek članov odbora 
za upravljanje s Krajinskim 
parkom logarska dolina 
ponovno sklicala 25. maja 
2020; na njem je članom 
predstavila letno poročilo 
o delu Krajinskega parka 
logarska dolina za leto 2019. 

Upravljanje s Krajinskim parkom 
Logarska dolina

Katarina Prelesnik

orlovo gnezdo, priljubjena turistična točka v krajinskem parku
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člani odbora so po razpravi 
potrdili poročilo o delu za 
leto 2019 in se seznanili s 
predstavljenim osnutkom 
načrta dela in finančnega 
načrta za leto 2020. Županja 
je predstavila načrt investicij 
na področju javne in 
komunalne infrastrukture v 
parku, ravnanja z odpadki, 
pobiranja vstopnine in 
načrtovane obnove pešpoti. 
Menila je, da so načrti 
ambiciozni in da si želi, da z 
državo čim prej dosežemo 
dogovor glede bodočega 
upravljanja parka. 

Okolje: odpadki v letu 2019

Pri zbiranju in 
odvozu odpadkov 
je vsako leto nekaj 
novosti. 
Koncesionar konec leta 
občini predloži poslovni 
načrt za naslednje leto, v 
katerem predstavi, kako bo 
potekalo zbiranje posameznih 
vrst odpadkov, kakšna bo 
komunikacija s povzročitelji 
odpadkov, urnike odvozov 
ter obračunavanje in cene 
storitev.

Po zaključku poslovnega 
leta koncesionar izda letno 
poročilo o doseženih 
rezultatih iz poslovnega 

načrta. velik poudarek 
družba PUP saubermacher 
namenja osveščanju občanov, 
učencev in dijakov o 
ločenem zbiranju odpadkov. 
Preko medijev seznanja 
povzročitelje odpadkov o 
pravilnem ločevanju in še 
posebej o zmanjševanju 
količin odpadkov, pa tudi 
o premišljenem nakupu. o 
novostih, urnikih odvoza in 
akcijah obveščajo občane 
tudi mesečno na položnicah.

odvozi mešanih komunalnih 
odpadkov ter plastične in 
kovinske embalaže so v letu 
2019 potekali za individualne 
hiše na tri tedne. občani, ki 
nimajo rednega odvoza, so 

za zbiranje prejeli embalažne 
vrečke, ki so jih odlagali na 
ekološkem otoku Medica. 
Zbiranje kosovnih in nevarnih 
odpadkov je potekalo po 
predvidenem načrtu, za 
nekatere frakcije odpadkov 
so na ekološkem otoku 
nameščeni kontejnerji, kamor 
lahko odlagamo odpadke 
iz gospodinjstev. skupaj 
s podjetjem Zeos, d. o. 
o., je bila izvedena akcija 
mobilnega zbiranja odpadne 
električne in elektronske 
opreme ter baterij, v okviru 
projekta life »Gospodarjenje 
z e-odpadki« pod sloganom 
»e-cikliraj«. v občini solčava 
je na dan zbiranja prineslo 
odpadno električno opremo 

Bernarda Prodnik

Urejanje infrastrukture v Krajinskem parku logarska dolina
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11 občanov, to pa smo lahko 
odlagali na ekološkem otoku 
Medica vse leto v posebej za 
to namenjene zbiralnike.

Prikaz zbiranja mešane 
embalaže in mešanih 
komunalnih odpadkov v 
deležih od skupne količine 
odpadkov v obdobju 2013–
2019 (v odstotkih)

vir: Poročilo o izvajanju GJs 
zbiranja in odvoza odpadkov 
za leto 2019 v občini solčava

iz preglednice je razvidno, 
da je bilo leta 2013 mešanih 
komunalnih odpadkov skoraj 
70 %, v letu 2019 jih je bilo 
48,05 %. Je pa v teh letih 
narastla količina odložene 
embalaže s 14 % na 32 %. iz 

podatkov vidimo, da imamo 
še vedno preveč mešanih 
komunalnih odpadkov in da 
stopnjo ločevanja lahko še 
izboljšamo. sortirne analize 
so pokazale, da je v mešanih 
komunalnih odpadkov še 
vedno več kot polovico takih, 
ki jih lahko ločimo, med njimi 
je največ embalaže, tekstila, 

bioloških in tudi gradbenih 
odpadkov, ki spadajo v zbirni 
center. skrbno in gospodarno 
ravnanje so odraz odgovorne 
in napredne družbe.

Dogodki brez plastike za 
enkratno uporabo

občina solčava se je konec 
leta 2019 pod okriljem 

skupnosti občin slovenije 
pridružila skupini 48 občin, 
ki so se zavezale, da bodo 
organizirale dogodke brez 
uporabe plastike za enkratno 
uporabo. na redni letni 
skupščini 3. junija 2020 in v 
sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor je 
potekala slavnostna podelitev 

certifikatov brez plastike. Ta 
pobuda zavezuje občino, da 
bomo naše dogodke izvajali 
brez uporabe plastike, nas kot 
posameznike pa, da se bomo 
tudi na lastnih dogodkih 
odpovedali uporabi materiala, 
ki uničuje kvaliteto našega 
življenjskega prostora.

Potrudimo se, da takšnih prizorov v naravi ne bo.

Odpadek 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mešana embalaža 6,53 15,10 15,40 14,40 16,00 16,72 19,22

Mešani komunalni odpadki 69,90 56,00 59,60 49,80 44,73 47,54 48,05
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Skrb za okolico

Kakovost pitne vode na vodovodu 
Solčava v letu 2019
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Skrb za okolico
Mateja Brlec Suhodolnik

Urejena okolica je ogledalo kraja.

spoštovane 
občanke in občani!
Kaže, da vsaj deloma 
vstopamo v poletno (tudi 
turistično) sezono. 
občina se v okvirih 
pristojnosti in zmožnosti trudi 
kolikor toliko zadovoljivo 
urejati javne površine v kraju. 
vabimo vas, da tudi sami 
poskrbite za okolico svojih 
domov, vključno s površinami 
v vaši neposredni bližini, 
ki (še) niso vaše (ker so 
občinske, župnijske …), jih pa 
tako ali drugače uporabljate.
v zadovoljstvo vseh in za 
dober vtis, ki ga bodo odnesli 
obiskovalci!

leta 2019 sta 
bila odvzeta dva 
vzorca v okviru 
republiškega 
opazovanja in 
štirje vzorci v 
okviru notranjega 
nadzora. 

vsi vzorci so bili skladni s 
pravilnikom o pitni vodi. 
Tedensko smo izvajali interne 
mikrobiološke kontrole in 
dnevne meritve vsebnosti 
klora v pitni vodi. oktobra 
2019 je bil izveden nadzor 
zdravstvene inšpektorice. 
Ugotovljenih nepravilnosti ni 
bilo. o rezultatih preizkusov 
notranjega nadzora poročamo 
v aplikacijo notranji nadzor 

pitne vode, uporabniki pa so 
bili o kakovosti pitne vode 
obveščeni tudi po pošti. 
Uporabniki pitne vode bodo 
tudi v letu 2020 obveščeni na 
načine in v časovnih rokih, 
kot do zdaj. več informacij o 
kakovosti in načinih obveščanja 
lahko najdete na spletnih 
straneh občine solčava na 
povezavi https://www.solcava.
si/objava/260995.

Kakovost pitne vode na vodovodu 
Solčava v letu 2019

Bernarda Prodnik
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Pomembno je poudariti 
tudi, da moramo varčevati s 
pitno vodo, čeprav je imamo 
zaenkrat še v izobilju in se zdi 
tako samoumevna. le nekaj 
odstotkov vode na zemlji je 
pitne in le nekaj odstotkov 
prebivalcev zemlje ima to 
srečo, da imajo možnost 
nemotene oskrbe z zdravo 
pitno vodo. Med njimi 
smo tudi mi. Zavedajmo se 
tega in varčujmo z njo pri 
vsakodnevnih opravilih.

vsaka kapljica šteje.

»Kuga« leta 2020
Doživljanje in premoščanje posledic 
epidemije koronavirusa na Solčavskem 

epidemija ob 
pojavu novega 
koronavirusa 
(covid-19), ki se 
je zgodila sredi 
marca 2020 in je 
tako v sloveniji kot 
tudi po celotnem 
svetu prešla v 
obsežno nesrečo, 

je pokazala, kako 
ranljiva je naša 
družba in kako 
pomembni so 
odziv ključnih 
deležnikov ter 
enotno delovanje 
in hitro in 
brezkompromisno 
ukrepanje.

na solčavskem smo vsega 
hudega že vajeni. v zadnjih 
dvajsetih letih, odkar živimo 
v samostojni občini solčava, 
so naravne nesreče stalnica. 
Pogostnost pojavljanja 
in njihova razsežnost se 
stopnjujeta iz leta v leto. 
Še zdaleč ne odpravimo 
posledic ene nesreče, ko 
nas že udarita druga in tretja 
(plazovi, poplave, neurja z 
presenetljivo močjo vetra, žled, 
veter, suše ...), ki povzročajo 
zelo veliko škodo na javni 

Mateja Brlec Suhodolnik
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infrastrukturi, na zasebnih 
gospodarskih in stanovanjskih 
objektih ter na kmetijskih 
površinah: travniki, pašniki, 
gozdovi ... Zadnji vetrolom je 
poleg gospodarske škode v 
veliki meri vplival na podobo 
krajine.

letos smo priča popolnoma 
novi obliki naravne nesreče, ko 
se soočamo s koronavirusom, 
z naravno nesrečo širšega 
pomena, s kakršno se v 
sodobnem času še nismo. 
verjetno je dogodek na 
popolnoma drug način v rangu 
pojava kuge v 14. stoletju. 

V Solčavi smo se v okviru 
možnega pravočasno in zelo 
resno odzvali na epidemijo 
koronavirusa

Županja in zaposleni na občini 
smo pred aktiviranjem štaba 
civilne zaščite (CZ) aktivno 
spremljali dogajanje po svetu in 
v sloveniji, bili smo seznanjeni 
z vsemi ukrepi in navodili 
pristojnih služb in z načini 
delovanja ter odgovornostjo 
posameznika do svojih 
zaposlenih in uporabnikov. 
Ker so se razmere začele 
zaostrovati, je županja 13. 
marca 2020 aktivirala štab CZ.

Delo je bilo organizirano 
preko članov štaba ob 
pomoči občinske uprave. v 
pripravljenosti so bili člani PGD 
solčava. 

Delo v občinskem štabu CZ 
v operativnem sestavu je bilo 
organizirano z delom občinske 

uprave. v štabu smo z županjo 
vred spremljali vsa prejeta 
obvestila preko elektronskega 
naslova czsolcava@gmail.com, 
kamor smo prejemali ustrezna 
navodila, priporočila, sprejete 
vladne akte, odloke, navodila, 
smernice, priporočila ter 
vprašanja organov, organizacij 
in občanov. na vsa prejeta 
obvestila smo nemudoma 
reagirali.

Ključna pri delu občinskega 
štaba CZ je bila dnevna 
koordinacija, ki je bila izredno 
pomembna za načrtovanje 
dela v naslednjih dneh.

Delo občinskega štaba CZ 
in županje je potekalo preko 
dnevnih koordinacijskih 
sestankov, ki so bili ob 8. uri. 
veliko koordinacije je bilo po 
telefonu.

ena od naših ključnih nalog 
in ciljev je bilo poleg vseh 
operativnih ukrepov tudi 
informiranje prebivalstva. 
Cilj občinskega štaba CZ je 
bil sporočati prebivalcem 
informacije o dejanskem 
stanju in podajati vse ukrepe in 
priporočila, ki so se nanašali na 
covid-19. sproti smo objavljali 
vsa obvestila na uradni spletni 
strani občine solčava. Poleg 
spletnega komuniciranja smo 
vsa gospodinjstva občasno 
informirali po navadni pošti. 
s tem smo kljub načelnemu 
izogibanju takemu načinu 
komuniciranja v času epidemije 
vendarle poskrbeli tudi za tiste, 
ki ne uporabljajo sodobne 
tehnologije.

Ključne aktivnosti štaba 
civilne zaščite in Občine 
Solčava ob soočanju z 
epidemijo koronavirusa

• 13. marca 2020 je bil 
aktiviran štab civilne zaščite 
in objavljeno obvestilo o 
delovnem času javnih in 
nekaterih zasebnih ustanov 
na solčavskem. To obvestilo 
je bilo poslano na vsem 
gospodinjstvom.

• 14. marca 2020 je zaprl 
vrata javni zavod Center 
Rinka (kavarna, promocijsko-
prodajni prostor in TiC).

• 15. marca 2020 je bil 
sestanek z regijskim štabom 
civilne zaščite.

• 16. marca 2020: 
o Javnim zavodom, trgovini 

in bencinskim servisom 
smo razdelili tako 
imenovane ikonografike 
o tem, kaj je saRs-Cov-2 
(covid-19), in plakate o 
priporočeni razdalji med 
osebami.

o Zaprla so se vrata 
občinske uprave za 
obiskovalce, vzpostavili 
smo kontaktno številko 
za občane v stiski in 
organizirali oskrbo 
oziroma dostavo nujnih 
življenjskih potrebščin 
(hrana, zdravila), ki velja 
izključno za oskrbo 
starejših občank in 
občanov, ki živijo sami, 
in tistih, ki so oboleli in 
nimajo nikogar (sosedov, 
prijateljev ...), ki bi jim 
priskrbel nujne življenjske 
potrebščine (hrana, 
zdravila in podobno).
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o Za občane, ki bi 
potrebovali toplo hrano, 
smo zagotovili možnost 
priprave in dostave 
toplega obroka.

o vsem gospodinjstvom 
v občini solčava smo 
16. marca 2020 poslali 
najpomembnejše 
informacije, povezane s 
širjenjem koronavirusne 
bolezni, in ključne 
kontaktne telefonske 
številke.

v nadaljevanju smo poskrbeli 
za zaščitna in sredstva in 
razkužila. vsa gospodinjstva v 
občini so od občine solčava 
in občinskega štaba civilne 
zaščite prejela po 3 pralne 
maske. verjamemo, da smo 
našim občankam in občanom 
vsaj deloma pomagali pri 
blaženju začetnih šokov ob 
novi realnosti in pri skrbi za 
varnost (sebe in sokrajanov), ko 
so opravljali nujne obveznosti 
(nakupe, obiske pošt, bank in 
podobno). 

Zaposleni na režijskem obratu 
občine solčava so izvajali 
nadzor na javnih površinah, in 
sicer: 
• na otroških igriščih: ogradili 

so jih z zaščitnim trakom, 
da bi preprečili njihovo 
uporabo;

• vsak dan so pregledovali 
zaščito, nameščeno na javno 
infrastrukturo in na otroška 
igrala, ob poškodovanju 
zaščitnega traku pa njegovo 
ponovno namestitev;

• na priljubljenih izletniških 
točkah so nadzorovali 

obiskovanje in predvsem 
zadrževanje.

Gostinec Primož Plesnik iz eko 
hiše na razpotju je pripravili 
topel obrok za delavce, ki so 
delali v izrednih razmerah. 

Do sprejetja prepovedi 
gibanja med občinami 
so občani in zaposleni na 
občini solčava zaznali veliko 
dnevnih obiskovalcev, ki so 
se podali na izlete. Ker ni šlo 
le za diskreten obisk območja 
(kar prav tako ni bilo več 
priporočljivo), temveč pogosto 
za popolnoma neprimerno 
in neodgovorno ravnanje 
obiskovalcev, je občina 
solčava v okviru možnosti 
reagirala lokalno, predvsem pa 
je problem izpostavila na višji 
ravni preko civilne zaščite in 
preko medijev, kar je privedlo 
do sprejetja odredbe vlade o 
prepovedi prehajanja občinskih 
mej. Po sprejetju odredbe 
na solčavskem ni bilo več 
omembe vrednih težav.

Po objavi priporočila Planinske 
zveze slovenije in obvestila 
štaba civilne zaščite solčava 
o zaprtju planinskih poti na 
solčavskem se je prav tako 
zmanjšalo število obiskovalcev.

Zaradi nastale situacije smo 
veliko pozornosti posvetili 
strpnemu, vljudnemu, a 
hkrati odločnemu obveščanju 
obiskovalcev solčavskega, naj 
v času koronavirusa ostanejo 
doma, da pa so dobrodošli po 
koncu epidemije. s tem smo 
iskreno želeli vplivati na varnost 

domačinov in tudi njih samih.

Razmislek ob robu – 
po soočenju z epidemijo 
koronavirusa

v več situacijah mi pride na 
misel, da je solčava slovenija 
v malem. slovenija je z vidika 
zdravja izšla dobro, tako rekoč 
odlično, in tudi solčava je izšla 
dobro, tako rekoč odlično.
na solčavskem po uradnih 
podatkih, pa tudi sicer, ni 
bilo zaznane okužbe z novim 
koronavirusom.

Pred kratkim sem se udeležila 
delovnega srečanja na temo 
gospodarstva in podjetništva 
v savinjsko-Šaleški regiji ob 
soočanju z novim »normalnim«, 
z namenom, da se seznanimo 
z razmerami in posledicami, ki 
jih je epidemija povzročila v 
gospodarstvu (podjetništvu in 
obrtništvu) v savinjsko-Šaleški 
regiji, in da se soočimo z izzivi 
prihodnosti.

Res je, da že nekaj časa 
napovedujejo »socialno 
bombo« v velenju. a ne zaradi 
posledic epidemije. Že od prej.
na tokratnem pokoronskem 
srečanju nihče od prisotnih 
podjetnikov ni bil obupan, 
nihče ni rekel, da ne bo 
zmogel. so nihanja, so upadi 
naročil, trgov, posledično 
prihodkov ..., a nihče ni 
napovedal ali že udejanjil 
velikega odpuščanja delavcev. 
Presenetljivo optimistično. 
veselimo se tega in verjemimo, 
da je z delom, pravimi 
usmeritvami in sposobnostjo 

Turizem na Solčavskem 2020
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prilagajanja mogoče 
premoščati težave.
a na drugi strani je 
brezposelnost v regiji v 
primerjavi z decembrom 2019 
porastla za 23 odstotkov.

sprašujem se, ali morda na 
tem srečanju ter na drugih 
in drugačnih zelo glasnih 
»shajanjih« morda ni tistih, 
ki jih je epidemija resnično 
najbolj prizadela? Tistih, ki 
v boju za vsakdanji kruh niti 
slučajno nimajo niti časa niti 
energije razmišljati o teži 
njihove prizadetosti, tistih, ki 
so se vse življenje preživljali le 
s trdim delom brez vsakršne 
javne pomoči, tistih, ki so ostali 
brez dela in posledično brez 
vsega ...

solčava bo tudi v tem pogledu 

izšla solidno.
Menim, da se je v tej situaciji 
pokazalo, kaj dejansko je 
trajnostni razvoj. Kjer je 
trajnostni razvoj res način 
življenja in ne zgolj projektna 
naloga, bomo iz te in še 
marsikatere naravne nesreče 
izšli solidno. Tam, kjer 
trajnostnega delovanja ni ali pa 
je trajnost zgolj projektni cilj, 
so posledice hujše. 

na svojstven način se 
kaže pomen »obrobnih« 
podeželskih območij slovenije 
in poseljenosti podeželja. a 
je le bilo dovolj za uvid in v 
posledici vodenje podeželju 
podporne politike v sloveniji?

Številna vprašanja se nam 
porajajo, pred izjemne 
izzive smo postavljeni kot 

posamezniki, kot lokalna 
skupnost, kot državljani ...

veselimo se, da smo mi in naši 
bližnji ostali zdravi. bodimo 
ponosni na svoj kraj, na svojo 
državo ali vsaj domovino. 
spoštujmo drug drugega in 
sprejemajmo različna stališča. 
ne nazadnje pa se vprašajmo, 
ali so naša pričakovanja 
sorazmerna z našim 
prispevkom za naše skupno 
dobro.

vse kaže, da »koronavirusna 
zgodba« ni končana. vzemimo 
priporočila resno. Prej, ko 
jih bomo v okvirih zdravega 
razuma poosebili, lažje nam 
bo. Znajo nam še koristiti. 

Polovica leta je 
skoraj za nami in 
začetek sezone 
pred nami. vmes 
se ja zgodila 
neljuba epidemija, 
imenovana tudi 
korona, ki nam je 
precej pomešala 
odprte rezervacije 

in pregnala 
napovedane 
skupine. 
leto 2020 se je začelo z 
veliko optimizma in dobrim 
poslovnim načrtom. Malo pred 
novim letom smo se dobili 
na sestanku s turističnimi 
ponudniki in prisotna je bila 
povezovalna energija, ki je 
zame pomenila veliko veselje 
in zavezo, da je za turizem 
potrebno ogromno dela in 

povezovanja. načrtovani nov 
sestanek s ponudniki v marcu 
je zamrznila korona. 9. junija 
se nam je uspelo dobiti v 
lepem številu. Hvala vam, dragi 
turistični ponudniki, za tako 
zaupanje, da se udeležujete 
sestankov in ogromno 
prispevate s konstruktivno 
naravnanostjo in željo po 
razvoju.

Pred nami je precej pestro 
obdobje. vse odpovedi 
bomo težko nadomestili, 
še v jesenskem času se 

Turizem na Solčavskem 2020
Blanka Kovačič
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bomo verjetno spopadali s 
posledicami pandemije. ampak 
tudi na takšen scenarij moramo 
biti pripravljeni. vesela sem, 
da se je turistični trg prebudil, 
da vaši telefoni že brnijo in da 
se vaši elektronski nabiralniki 
polnijo. vsem želim dobro 
sezono, zadovoljstvo gostov in 
obiskovalcev.

v času »spanja« med zaprtjem 
Centra Rinke smo snovali, 
kako bi lahko naredili sezono 
letos še bolj privlačno tako za 
domačine kot za obiskovalce. 
Kar nekaj novosti smo uvedli 
v prodajnem in kavarniškem 
delu, informacijska pisarna pa 
še vedno čaka na obiskovalce. 
letos bo novost multivizije 
vsak dan ob uri, ki bo plačljiva 
in kamor vabimo vaše 
stacionarne goste, da si jo 
pridejo pogledat. Živahno bo 
na storitvenem področju pri 
ponudnikih, veliko vas ni prav 
nič spalo v času karantene, 
ampak ste pridno snovali 
in nadgrajevali ponudbo. 
veseli smo vseh vaših novih 
pridobitev, ki jih bomo 
promovirali na spletni strani 
solčavskega in na družbenih 
omrežjih. 

Težki časi so nam dali tudi nov 
uvid v delovanje destinacije. 
Želimo si razvoja, pravilnega, 
zelenega, visoko kvalitetnega. 
Za to bomo potrebovali 
sredstva in želja je, da smo 
v tem uspešni in da lahko 
na račun razvoja turizma 
ustvarimo tudi kakšno novo 
delovno mesto. Poleti nas 
čaka izpopolnjevanje zelene 
sheme slovenskega turizma, 
kjer si želimo ob ponovni 

presoji izkoristiti danost 
destinacije in trud ponudnikov 
s pridobljenimi okoljskimi 
znaki ter kandidirati za zlato 
destinacijo. nam bo uspelo? 
vsekakor se bomo trudili stopiti 
ob bok najboljšim osmim 
destinacijam v sloveniji, ki so 
trenutno zlate. 

Pomembno je povezovanje, 
ki ga vzdržujemo v odličnem 
neformalnem združenju 
savinjsko-Kamniških alp, kjer 

se prav tako trudimo z uvedbo 
mehke mobilnosti in javnih 
prevozov ter s prepoznavanjem 
alpske destinacije na več tujih 
trgih. Želimo si združitve v 
formalno združenje, ki bo 
imelo možnost pridobitve 
kakšnih razvojnih sredstev in ki 
bo seveda še utrdilo namero 
županov šestih občin (solčava, 
luče, Jezersko, Preddvor, 
Cerklje na Gorenjskem in 
Kamnik), da sodelujemo v 

Pomlad v Robanovem kotu

Cerkev svetega Duha v Podolševi
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Leto/mesec Januar Februar Marec April Maj SKUPAJ

2019 920 1073 860 1875 2265 6993

2020 728 1663 149 0 92 2632

razvoju turizma. 

aktivni smo tudi v Zgornji 
savinjski dolini v sklopu 
vodilne destinacije, na katere 
nas je razdelila slovenska 
strategija 2017–2021. sredstva, 
namenjena razvoju, se trudimo 

pridobiti za razvoj tako skupnih 
kot tudi povsem lokalnih 
programov. 

Kaj pa doma, v solčavi? 
Želimo si druženja na prostem, 
prireditev, ki dajejo naši ljudski 
folklori dodaten odsev in so naš 

povezovalni člen. Pripravljamo 
se na solčavske dneve, v mislih 
smo pri festivalu bicka. o vsem 
vas bomo obveščali. Hitro bo 
mimo poletje, želimo si, da bo 
sončno in toplo. Tudi jesen naj 
bo prijazna in mila, počasi naj 
nas zaziba v najlepši čas leta, 
obdobje pred božičem, ko se 
bomo spet brali. 

Zdravje, veselje, žar v očeh 
in milina v srcu naj bosta z 
nami vsak dan. na snidenje na 
solčavskih dneh! 

Primerjava nočitev 2019 in 
2020

Številke nočitev na solčavskem 
po mesecih v letu 2019 in 
2020 nazorno kažejo na velik 
upad nočitev zaradi pandemije 
covida-19. v juniju 2020 so 
skoraj vsi ponudniki nastanitev 
odprli svoja vrata in želimo 
si, da se nam sezona odvije 
v bistveno boljših številkah 
in nasmejanih obrazih tudi s 
pomočjo turističnih vavčerjev. 
Destinacijska ponudba je 
bogata, veliko je aktivnosti in 
novih pridobitev, ki bodo v 
letošnjem poletju prepričevala 
večinoma domače, slovenske 
goste in želimo si, da bo 
poletje polno sončnih žarkov in 
prijetnih dni za naše goste.  

 

Primerjava števila nočitev 
za prvih pet mesecev leta v 
obdobju 2019–2020

Pogled na solčavsko iz Tolstega vrha

logarska dolina, lepa v vsakem letnem času
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Kviz za osnovnošolce: geologija 
naravnih parkov Slovenije
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Bernarda Prodnik

Kviz za osnovnošolce: geologija 
naravnih parkov Slovenije

Učenci osnovne 
šole blaža arniča 
luče so že tretje 
leto zapored 
sodelovali pri 
reševanju nalog 
v spletnem kvizu, 
ki ga pripravljajo 
parki, vključeni v 
skupnost naravnih 
parkov slovenije. 
Tema letošnjega kviza je bila 
geologija. v skupini, imenovani 
»Raduha«, pod vodstvom 
mentorice Katje Matijovc je 
sodelovalo 21 učencev, ki so 
iskali gesla v treh sklopih nalog. 

Končno geslo kviza je bilo 
»Kamen veliko pove«.

Krajinski park logarska 
dolina je prispeval vsebino 
za drugi sklop nalog. Učenci 
so v križanki iskali odgovore 
na vprašanja o ledeniškem 
preoblikovanju logarske 
doline, kjer se je skrivalo geslo, 
v katerem je bila ena izmed črk 
sestavni del zaključnega gesla 
tega sklopa. Z reševanjem 
nalog so sodelujoči učenci 
spoznavali posebnosti 
zavarovanih območij po 
sloveniji.

naloge, vključno z iskanimi 
gesli, so rešili pravilno in v 
predvidenem roku, kljub temu 
da se je kviz začel razmeroma 
pozno. Učenci so morali »ostati 
doma« in naloge reševati tako, 

kot je letos del šolskega leta 
potekal pouk– od doma, na 
daljavo.

Ja, kamen res veliko pove. 
Geologija je široka veda, 
ponuja nam pogled v 
preoblikovanje zemeljskega 
površja skozi čas. »Zgodbe, 
zapisane v kamnih« smo 
poimenovali tudi stalno 
razstavo fosilov, ki je na 
ogled v župnišču v solčavi 
in obiskovalcem nazorno 
prikaže, da so pred 240 
milijoni let v plitvem morju 
plavale živali, katerih odtisi so 
še danes lepo vidni v kamnih. 
nahajališče na območju 
Kamniško-savinjskih alp je eno 
izmed treh najpomembnejših 
nahajališč fosilov vretenčarjev 
iz srednjega triasa na svetu.

Kamen veliko pove.
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Marta Orešnik

[ Solčavski slovar ]

Priloga Utripa za ohranjanje 
solčavske nesnovne kulturne dediščine

Stara sredica

zastopiti [zastópt']: 1. razumeti >folgati, kapi-
rati, kopčati, štekati 2. razumeti sporočilo 
v tujem jeziku (a ti zastópiš kej némškə) 3. 
razumeti šalo, skrito bistvo (mərš áhtat, ká 
guvaríš, kə un' ənbênga hèjca na zastóp') 4. 
razumeti dovolj glasno in razločno sporočilo 
(nèč ga na zastópim, kə tək muml'á)

zastopiti se [zastópt' se]: 1. poznavati, obvla-
dovati, razumeti se na kaj, spoznati se na kaj 
(a se kej zastópiš na pulítikə) 2. razumeti se 
med sabo, živeti v slogi, skladno (únadvá se 
pa tək zastópta, da se číst ənkòl na spríčka-
ta) >uštimati se

zasukati se [zasúkat se]: 1. pohiteti, hitro se 
obrniti pri delu (le zasúčte se, da btè še nu-
hcój fêrtik) 2. zvrteti se (tək se m je zasúkalə, 
da səm se prevərgu ta pu tléh, lih kókər səm 
dôvh pa šròk) >zmotiti se, omatno se delati 
3. zmešati se, postati zmeden, nerazsoden 
>zafrtajčkati se, zrolati se 4. zaplesati >zara-
jati

zašacati [zašácat]: postaviti ceno (kók pa vəčta 
za prèščka, kə svínkə sta číst predrəgə za-
šácala) 

zašafan [zašáfan]: 1. rezerviran (tíst'ga ti pa na 
mórəm dət, kə mam zašáfanga) >zazihran, 
zabaran 2. izgovorjen >zafreman

zašafati [zašáfat]: 1. rezervirati >zazihrati, za-
barati 2. izgovoriti, podariti po smrti >zafre-
mati 

zašehan [zašéhan]: podivjan, zbezljan (zašéha-
nih kôjn'u se šájhi, kə te ləhkə puməndrájə)

zašehati se [zašéhat se]: podivjati, zbezljati, 
brezglavo divjati (le ká je kôjne tək 
prestrašílə, da sə se zašéhali)

zašeniti [zašènt']: še pravi čas nekaj ujeti (lih 
səm še zašénla zádən' kédən lèpga vreména 
za na mórje, kə pôl je biv pa skóz dèž)

zašlemuriti [zašlemúrt']: 1. pomešati, namer-
no prikriti (je žə tək zašlemúru usè ukòp, da 
ənkəkər na mórš pugrúntat, kòmə je prêdu 
moj rešpetín) >pobrkati, zamučkati, zame-
štrati 2. zavoziti >zafurati, zašlevuriti

zašlevuriti [zašlevúrt']: zavoziti >zafurati, zašle-
muriti

zašlevuriti si [zašlevúrt']: zatavati, zabloditi 
(təmnə se je žə délalə pa nmálə prêveč ga 
je mèv pud kápi, s' je pa nékakə zašlevúru 
pa təm zrôvnə bərvi u grábən pádu) >zajti si, 
zalutati

zašlutiti [zašl'útit]: nespretno ravnati, zakompli-
cirati (sej bi še nèga féhtala, səmə je zádnč 
tək zašl'útu, da səm kúma uríhtala du dôns) 

zašmiran [zašmíran]: umazan, zapackan s trdo-
vratno umazanijo (tístə srájcə ti m pa məgla 
uprət, k je pər kulírjə tək zašmírana) >šmi-
rast, zaflekan

zašmirati [zašmírat]: umazati (málə pa le áhti, 
da nəbəš te nôvih hlač kərlih zašmíru)

zašniran [zašníran]: zavezan z vezalkami 
(čə mísliš kər zašnírane črévle ubúvat pa 
zəzúvat, bəš məgu pa elástične šníruce 
nətər upèl'at)

zašnirati [zašnírat]: zavezati >zažnurati 
zašnolan [zašnólan]: zapet z zaponko
zašnolati [zašnólat]: zapeti z zaponko (sè s' se 

kər zamúdu, k je blə tréba pər rúkzòkə vsak 
váržet puséb' zašnólat, k še níblə fəršl'úsu)

zašonati [zašónat]: prizanesti 
zašravfan [zašráufan]: privit (fəntílčk je zašráu-

fan, čə ga du kônca na désnə zasúčeš)
zašravfati [zašráufat]: 1. pritrditi s pomočjo na-

vojev (flášə pa le dôbrə zašráufi, da ti nəbə 
šnòpc vən stéku, čə se ubərne) 2. burno 
dogajanje v trebuhu (tək me je zašráufalə, da 
səm məgu kərlíh lêtet)
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zaštekati [zaštékat]: 1. zatakniti (néki je 

zaštékalə, da na mórəm zasúkat) 2. doumeti, 
dojeti >zakapirati, skapirati, skopčati, pogrun-
tati, gor si priti 

zaštekati se [zaštékat se]: 1. zatakniti se 2. ra-
zumeti se

zaštofan [zaštófan]: zakrpan s štofanjem (na 
pêtah je mèv zaštófane štónfe, spréda mə je 
pa pávc vən puglédu)

zaštofati [zaštófat]: 1. zakrpati luknjo v pletenini 
s prepletanjem niti kot pri tkanju 2. zamašiti 
steklenico z zamaškom, štoflcem

zaštrajhati [zaštrájhat]: zavihati rokave ali hlač-
nice (ərhkáve zaštrájhi pa na délə)

zaštrikati [zəštríkat]: splesti (têta mi je 
zəštríkala rdéčə kápə)

zaštrikati se [zaštríkat se]: zmotiti se pri plete-
nju

zašuštrati [zašúštrat]: polomiti ga, zamočiti, za-
voziti, uničiti, spraviti v slab položaj >zajebati, 
zjebati, zasrati, zafurati

zašvicati [zašvícat]: spotiti se, postati vroče
zašvišteti [zašvèštet]: 1. završati 2. neučakano 

pohiteti (prêj se še ám ni vzév, təda je pa 
zašvèštu, da je vse čez kónc' letélə) >zamez-
deti 

zatapati [zatápat]: zasekati (zatápi smrékə, da 
bə na práv krêj pádla)

zataškati [zatáškat]: prikriti, potlačiti, utišati za-
devo >potučkati, potunkati, zatučkati

zatavšati [zatávšat]: zamenjati
zatažiti [zatážit]: uspavati, zazibati otroka v spa-

nje (nájléži səm ga zatážla, čə səm mə péla) 
>uložiti

zategel [zatégu]: 1. težaven, neprijazen, neu-
strežljiv >zategnjen, zapet 2. trpežen, vzdr-
žljiv, odporen >potrucan 

zategniti se [zatégənt' se]: otrdeti zaradi na-
pačnega načina kuhanja (ustróčji fèžu se za-
tégne, čə med kúhin'ə pərlíješ mrzlə vôdə)

zategnjen [zatégnen]: 1. trmast, nepopustljiv, 
neprilagodljiv >zapet, zategel 2. otrdel (a si 
jétrce prêj pusulíla, da sə tək zatégnene)

zateleban [zateléban]: - slabšalno zaljubljen 
>zatreskan, zatrepan

zatrepan [zatrepán]: - slabšalno zagledan, za-
ljubljen >zatreskan, zateleban

zatrepati se [zatrèpat se]: zaljubiti se, zagledati 
se >zatreskati se 

zatučkati [zatúčkat]: 1. prikriti >potučkati, zata-
škati 2. zatolči, onemogočiti, potunkati 

zaufati [záufat]: dvigniti, spraviti pokonci (célə 
nóč je gávdu, dè ga pa na mórəm záufat, da 
b mi dròv nacépu) >zbajkati

zaug [záuh]: čok, zapora, ki pri vžigu motorja 
uplinjaču prinese eksplozivnejšo zmes goriva 
in zraka 

zaugati [záugat]: potegniti čok pri vžigu hladne-
ga motorja

zavale [zavàle]: - posmehljivo neroden, debel, 
zavaljen človek

zavbr [závbər]: čeden, postaven (jes səm en 
závbər fánt, k mam číst nôv gvánt) >zavbrn

zavbrn [závbərn]: lep, čeden, ljubek (čə b te na 
fêjs't závbrna dèčla flétnə puglédla, bi pa žə 
na mógu ôstat hlədən) >zavbr, lušten, šeften, 
fejst

zavižati [zavížat]: dati navodilo, usmeriti, na-
ročiti (ti me kər zavíži, ka pa kək naj délam) 
>vežvati

zavol [zavól']: zavoljo, zaradi (zavól' mene ga ti 
kər uzèm)

zavsem [zavsém]: 1. za stalno (a je prèšla za-
vsém a kər za prázn'ke) 2. za vedno (gáre 
səm si šla spusódit, mi jəh je pa kər zavsém 
dal, k jəh na núca več)

zavzeti se [zavzèt se]: 1. začuditi se 2. izraziti 
presenečenje (tək se me je zavzéla, 

zazaugati [zazáugat]: zapacati svečko in valj s 
preveliko količino goriva (zazáugu səm ga, 
dè pa užgət nóče)

zaziher [zazíhər]: zagotovo >sigurno, zagvišno
zazihran [zazíhran]: zagotovljen (šíht mam za-

zíhran, côlnga bə pa bəl' švòh udzačétka)
zazihrati [zazíhrat]: zagotoviti, rezervirati (kər 

dôns si zazíhrima kárte, da si nəma kikək 
ušl'útla pa jəh zamudíla) >zasigurati, zafre-
mati, zašafati

zazihrati se [zazíhrat se]: zavarovati se, pre-
pričati se (se mərš žə zazíhrat, da bəš dóbu 
gnár nazáj, čə bə izlêt udpádu) 

zažlajfan [zažlájfan]: z zategnjeno zavoro (ha 
ha, zažlájfanga vôza pa gvíšnə nəbte kós 
preməkənt') >zapremzan

zažlajfati [zažlájfat]: zavreti (čə je blə zlə 
stərmə navzdó, sə pa gúmivóz málə zažlájfa-
li, da sə kôjni məjən' trpéli) >zapremzati

zažnergati [zažnèrgat]: negodovati, zanergati
zažnurati [zažnúrat]: zavezati z vrvico >zašni-

rati
zažreti se [zažrət se]: zaleteti se pri jedi (le bəl' 

pučásə jej, da se nəbəš zažərla, k se ləhkə 
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še zadávš)

zbajkati [zbájkat]: 1. pripraviti koga k premiku, 
spremembi položaja, zbezati (kúma səm 
zbájkala póba vən s póstle, da b šôv málə 
na lúft, se je pa za računálnik usédu, zdè ga 
pa ti zbájki stran, čə mórš) >spajkati, zdrma-
ti, zdrajfati 2. zbrati skupino ljudi (a jəh bəš 
le ləhkə zbájku ukòp, kə se vsákmə nékam 
mudí) 3. zbuditi, spraviti pokonci, zbezati iz 
postelje >zaufati, spajkati 4. zgnati živino iz 
hleva 

zbezgati [zbəzgat]: skujati se >zmuhati se
zbezgati [zbézgat]: zbezljati (kráva je zbézgala, 

ga je pa u gnój vrgla, kə jə je ôtu ustávt')
zbiksati [zbíksat]: zloščiti, zdrgniti do sijaja (tək 

je zbíksala pòd, da b se ləhkə u špéglə vidu) 
>zglancati

zbrati [zbrət]: prebrati, prečitati (pa sam zbèr 
štóle, bəš pa vídu, da je res)

zbrihtati [zbríhtat]: 1. predramiti (enə môčnə 
kufè me bə pa zbríhtalə) 2. spraviti koga k 
zavesti (umədl'u je, pa ga nísmə mògli zbríh-
tat, dòkler ga ni êdən z mərzli vôdi ublèv)

zbrihtati se [zbríhtat se]: 1. zdramiti se, priti 
k sebi po spanju 2. priti k pameti (tək je biv 
zamúlen pa muvčéč, pər dvájstih se je pa le 
zbríhtu)

zbrkati [zbərkat]: zmešati
zbrkljati [zbərkl'at]: pomešati
zbroditi [zbródit]: skaliti (vodo) 
zbulati [zbúl'at]: stlačiti (vse hnikrət' je zbúl'u u 

úste)
zdati [zdət]: - izraža učinek pri delu (sej səm 

hítla pa se mátrala, pa nkámər mi ni zdələ) 
(dròve mi je pa u dvèjəh dnéveh scépu, kə 
mə tək zdà : mu dobro gre od rok) >spasti

zde, zdele [zdè, zdèle]: zdaj, zdajle (zdè se pa 
kər hítər správte léč, kə zdèle bjə párkəl'ni 
začeli hòdit ukól) >de, dele

zdelan [zdélan]: 1. zbit, utrujen 2. s končano 
zaključno gradbeno fazo (vse sôbe sə žə 
zdélane, líh áher še níma pòda nətər)

zdelati [zdélat]: 1. utruditi, zbiti (šta vručína 
me je pa tək zdélala, da səm číst fêrtik) 2. 
dokončati gradbena dela (utém kə bə sôba 
zdélana, ma šlá pa kər puhíštvə nabávt') 3. 
izdelati, uspešno opraviti razred, letnik, se-
mester ali izpit (a léc si zdélu, a bəš məgu 
spét punávl'at)

zdeti se [zdèt se]: biti prevzeten, samovšečen, 
pretirano samozavesten (tək se zdí, kəkər da 

je te nájlépša na svètə) >nositi se
zdovc [zdôvc]: veter, ki poleti piha nizko (kədər 

zdôvc žêne məgle, se bə vrême ubərənlə, 
górnek pa na lèpə pumén')

zdrajfati [zdrájfat]: spraviti pokonci, zdramiti 
>zbajkati, spajkati, zdrmati, zaufati

zdrajsan [zdrájsan]: obdrgnjen, oguljen, po-
nošen (tək máš zdrájsane hláče, da se kər 
svétjə) >znucan

zdrajsati [zdrájsat]: zguliti, obrabiti (tiste fílcane 
cupáte je žə tək zdrájsu, da kər cvetíjə, pa 
jəh nóče zavəržt', kə jəh ma tək rəd)

zdražlav [zdrážl'u]: ujezljiv, ki rad nagaja (kə bi 
prêj védla, se štájga zdrážl'uga déla žə nêbi 
pudstópla) >bezlav, aklš, mušlav

zdražlavo [zdrážlavə]: jezljivo (kək je 
zdrážl'avə, kə mi vsè z rók letí, da kúma 
pusprávl'am za subój) >ujezlavo

zdrejan [zdrèjan]: stružen (jes ti rêčem, da je 
pudstávk zdrèjan, kə na rôke ga na mórš tək 
navglíh zrèzl'at)

zdrešiti [zdréšt']: 1. razvezati, odvezati (kər 
zdréš žákəl' pa nasúj uréhe u sklédə, da mə 
jəh tôvkli) >udrešiti, odšnirati 2. odvozla-
ti, razvozlati zavozlane niti (tək si zavòzlu 
šnéruce, da jəh živ bóh na zdréš) >razpen-
člati, razdrešiti, odpenčljati

zdrman [zdərman]: razmajan, razdrt (málə ga 
bə tréba puríhtat pa šráufe zatégənt', da bə 
še za kakə rábə) >razštelan, razštiman, raz-
škleban, razprčkan, razdrman

zdrmati [zdərmat]: 1. zdramiti, spraviti pokonci 
(jèt' jəh zdərmat, da čímprej krénemə, čə ne, 
mə pu te hújš uručíni hódli) >zbajkati, spaj-
kati, zdrajfati, zaufati 2. spodbuditi k dejav-
nosti, premakniti, zmigati (lákuta ga je pa le 
zdərmala, da je začév kak šíht jèskat)

zejati [zèjat]: zijati, zvedavo ogledovati, buljiti 
(ti me pa nêhi tək zèjat, kəkər da səm ti júrja 
dôvžən)

zejc [zêjc]: 1. zajec 2. smetana na kuhanem 
mleku

zejčja taca [zêjčja táca]: regačica, plevel iz dru-
žine kobulnic

zelejne [zelêjne]: zelenje
zelharca [zélharca]: prostor, kjer se dimi meso 

>suševnica 
zelhati [zélhat]: dimiti
zenf [zênf]: gorčica
zesel [zésəl']: sedež, stol >zic
zevati [zévat]: 1. odpirati usta 2. gobezdati, re-
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gati na koga

zezati [zézat]: dražiti koga (a me zézaš, a mam 
rés práznə gúmə) >zafrkavati, zajebavati

zezati se [zèzat se]: norčevati se, šaliti se >hej-
cati se, zafrkavati se, zajebavati se

zezut [zəzút]: sezut, bos (nájrájš je kər zəzúta, 
k jə vsáka ubúja tiší)

zezuti [zəzət]: 1. sezuti 2. razorožiti, pustiti koga 
brez argumentov

zezuti se [zəzət se]: sezuti se (čə vəčiš jèt' u 
mušêjə, se mərš zəzət)

zezuvati se [zəzuvat se]: sezuvati se (pərnas 
se nèč na zəzúvamə, kə kər naprêj létamə 
vən pa nətər, vèčer pa pubríšem, pa je)

zgajnati [zgájnat]: 1. noreti, divjati, rogoviliti (a 
bə le dèž, kə utròc' tək zgájnajə, da se ləhkə 
kikír še putôvče) >doprnašati, udelovati, uga-
njati, tako gnati 2. sitnariti, tečnariti (zárèd 
nè malénkusti pa tákə zgájn'a) >doprnašati, 
šimfati, tako gnati, pustati 

zgarban [zgárban]: zgaran, izčrpan, zdelan (sè 
ni čúdnə, da je číst zgárbana, k je bla sáma 
za vsə délə, še ólcverh je délala) >fertik, 
skoz biti, preč biti 

zglajzan [zglájzan]: biti iz tira, zmeden (číst 
je zglájzan, splòh me na puslúša, ká mə 
právim) >ven biti, iz viže, zmešan, avsglajzan

zglajzati [zglájzat]: zavoziti, zaiti na stranpoti 
(se rədə nardí, da číst zglájza, kə gré ênkrat 
ud dóma) >avsglajzati

zglancan [zgláncan]: brezhibno urejen >spede-
nan, doteran, zrihtan, opicanen

zglancati [zgláncat]: zloščiti >zbiksati
zglihan [zglíhan]: 1. poravnan (je pa žə razlíka, 

čə je skléda zvərhana a pa zglíhana) >štri-
han 2. zglajen (na pèč máte pa tək lèpə 
zglíhanə cemêntnə plóščə, da se kər svét')

zglihati [zglíhat]: 1. poravnati (málə naj zglíham 
pupír, k se m je u tôški číst zmúčku) 2. pogo-
diti se za nižjo ceno (a s' kej zglíhu, a s' kər 
pláču, kókər je réku)

zglihati se [zglíhat se]: 1. podati si roke 2. do-
seči enakovrednost (jès səm ti drévje ubrézu, 
ti s mi pa dròve pərpèl'u, se pa zglíha, a ne) 
>bot, kvit 

zgovarjati se [zguvárjat se]: 1. pogovarjati 
se, govoriti (célə úrə sta se zguvárjala pu 
telefónə, k sta prèšla pa ukòp, si pa nísta 
méla kej puvédat) 2. izgovarjati se (ká se bəš 
zdêj zguvárju, da nís' védu, pu čém sə kárte) 
3. dogovarjati se (u subótə sta se du pónòč 

zguvárjala, kam bi šlà u nedél'ə na izlêt, 
zútra sta si pa zaspála)

zgovor [zgòvor]: 1. govorjenje, način izgovora 
(pu zgòvorə ga je spôznu) 2. govorjenje, iz-
bira besed (tíst' je pa tájga gərd'ga zgòvora, 
prov prustáškiga, pa za vsákə drúgə besédə 
zakôvne) 3. pogovor (je zgòvor nanésu na 
nó) 4. izgovor (č je réku, da níma cájta, je to 
səmə zgòvor, k se mə na lúb' délat)

zgovoriti se [zguvərt' se]: 1. dogovoriti se (se 
ma žə jútər zguvórla, kér bə šôv pərvi nətər) 
2. izgovoriti se (kər na mène se zguvór', čə te 
bjə òtli vən nagnət)

zgovoriti si [zguvərt' si]: 1. izgovoriti si, priskr-
beti >skomandirati si, zrihtati si 2. rezervirati, 
zagotoviti >zabarati, zafremati, zašafati

zgrabiti [zgrábt']: raztrositi pokošeno travo tako, 
da se prigrabi od gozda in s senčnih delov 
(jes bom zgrábla, ti bəš pa kúpce strósla) 

zgrabljevati [zgrablevàt]: zgrabljati, pri troše-
nju pograbiti travo iz senčnih delov travnika 
(kərlíh redôvce je strósu, zgrəbəlvu pa ni, 
tək da m məla jès pər ubráčin'ə málə ukòp 
putégənt')

zgravžati, zagravžati [zgrávžat, zagrávžat]: 
pristuditi, zagnusiti, zagabiti 

zgrivan [zgrívan]: slabe volje, naveličan, žalo-
sten, obupan (təm je sêd'u vəs zgrívan kə n 
kəp nesréče)

zgrivati [zgrívat]: premisliti si, odstopiti (číst 
sma žə bla na rájži za u planíne, pô je nájə 
pa zgrívalə, k je bu dèž napuvédan)

zguba [zgúba]: 1. izguba, negativna bilanca 
(lán' smə méli zgúbə, léc smə glíh za glíh 
zvózli, hlétə bə pa žə prefít) 2. ničvreden člo-
vek (ena táka zgúba je, za délə mə ni, kər na 
túj račún bi žèvu) 3. izgubljenost, kar je zalo-
ženo (bèt u zgúbi: izgubljen (te véč nôž je žə 
dôvgə u zgúbi: ga ne najdem) >v zgubi biti

zguncati [zgúncat]: z nekontroliranim gibanjem 
povzročiti, da kaj zdrsne na tla (pərgməh 
séd', k si žə skôr pudrítnek dov zgúncala) 
>zdrajsati, zgužvati, zjahati

zguncati se [zgúncat se]: - slabšalno končno se 
spraviti, odpraviti, oditi (a se bə le zgúncala 
te práv cájt, da nəm fílma zamúdu)

zgužvati [zgúžvat]: zriniti >zdrajsati, zguncati
zgužvati se [zgúžvat se]: zriniti se kam v gneči

Zadnjih šest mesecev Prostovoljnega 
gasilskega društva Solčava
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Zadnjih šest mesecev Prostovoljnega 
gasilskega društva Solčava

Natalija Ramšak, tajnica PGD Solčava

od zadnje naše 
objave v glasilu 
Utrip je minilo 
pol leta. svet se je 
v tem času sicer 
malce ustavil, 
ampak pravega 
gasilca delo in 
dobra volja vedno 
ženeta naprej.
člani PGD solčava smo, 
kar se tekmovanj tiče, 
zadnja leta izstopali s svojo 
neudeležbo. Pomanjkanje 
časa je nemalokdaj botrovalo 
temu, da se nismo potegovali 
za odlikovanja. To leto pa 
smo vsem pokazali, da če se 
pa že udeležimo, »komot« 
poberemo vse stopničke.
na petem vseslovenskem 
veleslalomu gasilcev na 
Golteh, ki je bilo hkrati 13. 
smučarsko tekmovanje 
v veleslalomu gasilcev 
savinjsko-šaleške regije, se je 
zbralo okoli 120 gasilcev. na 
progi blatnik so se pomerili 
v več kategorijah. letos so 
se na državnem tekmovanju 
prvič pomerili gasilke in 
gasilci iz našega društva: 
Romana Robnik, Jasna 
Funtek, breda Gradišnik, eva 

suhodolnik, viktor Moličnik in 
Matej slapnik.
GASILSKO TEKMOVANJE 
SŠR
• ekipno 2. mesto (za PGD 

Prebold)
• Kategorija Članice B regija 

SŠGR 
 1. mesto breda Gradišnik
• Kategorija članice A regija 

SŠGR 
 1. mesto Jasna Funtek
 2. mesto Romana Robnik
 3. mesto eva suhodolnik
• Člani A regija SŠGR
 2. mesto Matej slapnik
 3. mesto viktor Moličnik
5. DRŽAVNO TEKMOVANJE 

GASILCEV VSL
• Gasilci SLO ekipno 
 3. mesto solčava (za PGD 

Prebold in Zgornji Tuhinj)
• Članice B
 1. breda Gradišnik
• Članice A
 1. mesto Jasna Funtek
 4. mesto Romana Robnik

 9. mesto eva suhodolnik
• Člani A
 3. mesto Matej slapnik
 5. mesto viktor Moličnik
odlične rezultate pa so 
dosegli tudi naši mladinci in 
mladinke lana Robnik, Karin 
Gradišnik, Maj Gradišnik in 
alojz Kokovnik februarja na 
smučarskem tekmovanju 
v lučah. Tekmovanja se je 
udeležil tudi njihov mentor 
Matej slapnik.
Mladinke
1. mesto lana Robnik
5. mesto Karin Gradišnik
Mladinci 
9. mesto alojz Kokovnik
12. mesto Maj Gradišnik
Mentorji
3. mesto Matej slapnik
vsem športnim asom še 
enkrat čestitke, hvala za 
sodelovanje in še naprej 
dobre rezultate.

Delavnica z gasilskim podmladkom
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Da solčavski gasilci nismo 
samo v vrhunski telesni 
pripravljenosti, ampak da 
smo vedno željni novega 
znanja, so letos dokazali naši 
najmlajši člani. Kar 5 ekip 
pionirjev in pionirk ter 2 ekipi 
mladincev in mladink se je v 
začetku marca udeležilo kviza 
mladine v nazarjah in osvojili 
so odlična mesta. 
najmlajši so bili že aktivni 
konec preteklega leta. 
v delavnicah v dvorani 
so izdelovali novoletne 
voščilnice, ki jih je bilo 
mogoče kupiti. otroci so zelo 
veseli, da cenimo njihovo 
delo, in njihovi ročni izdelki 
imajo posebno vrednost. 
vse pohvale ne samo 
otrokom, ampak tudi njihovim 
mentorjem, pomočnikom, 
ki jih spodbujajo in jim 
pomagajo.
Tudi odrasli se radi 
izobražujemo. čeprav smo 
prijavljeni na tečaje, katere bi 
morali opraviti že spomladi, 

Mladi gasilci so sodelovali na kvizu.

Uspešni na smučarskih tekmovanjih
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pa jih žal zaradi izrednih 
razmer nismo mogli. na 
srečo pa bomo lahko vse 
nadoknadili.
odpovedana je bila tudi 
tradicionalna maša s člani iz 
PGD nova Štifta ob godu 
svetega Florijana (prva 
nedelja v maju). srečanje smo 
nadomestili junija z vsemi 
drugimi društvi GZ ZsD v 
katedrali v Gornjem Gradu. 
Prvega maja pa smo v 
omejenem številu v solčavi 
pripravili budnico.
beležili smo dve intervenciji: 
neurje solčava – luče in 
gašenje tovornega vozila. 
na tem mestu bi se radi 
zahvalili vaščanom, ki ste 
med časom epidemije kljub 
čiščenju travnikov in gozdov 
upoštevali naša navodila in 
se držali prepovedi kurjenja v 
naravi.
Hvala tudi vsem, ki ste 
ponovno finančno podprli 
naše društvo s plačilom 
članarine ali prostovoljnim 
prispevkom. Poleg prispevkov, 
katere dobimo s strani 
občine za opravljanje svoje 
dejavnosti se vsako leto, če 
je možno, prijavimo na razpis 
sofinanciranje reševalne in 
gasilske zaščitne opreme, 
kjer na GZZs povrne del 
zneska nabavljene tipizirane 
zaščitne opreme. oprema, 
izobraževanja in tekmovanja 
imajo svojo ceno, ki pa je 
vredna investicije.
vsak prispevek gre v 
dobro društvu in v dobro 
solčavanom. 

letošnji večji finančni 
projekt je nadgradnja 
unimoga. Menjali bomo 
črpalko, povečali kapaciteto 
rezervoarja, posodobili 
nadgradnjo in dodali 
modernejšo opremo. Cena 
naložbe je visoka. Predvideni 
čas realizacije je avgust 
2020. s posodobitvijo 
vozila bi pripomogli k 
boljšemu posredovanju ob 
intervencijah, kar je naša 
ključna naloga. slab, oddaljen 
teren in zastarela oprema sta 
bila ključna za to prepotrebno 
investicijo.
Hvala za podporo, zaupanje.
vsem želimo največ zdravja!

leta 2020 se veselimo 
sodelovanja na maratonu 
alpe (5. 7.), tradicionalne 
skupne vaje s sosednjimi 
društvi (jeseni) ter obiska 
vrtca in šolarjev oŠ solčava 
(oktober), čakajo nas 
izobraževanja: obnovitveni 
tečaj iDa, obnovitveni tečaj 
delo s helikopterjem, tečaj 
gasilec operativec (julija in 
jesen), mogoče še kakšno 
tekmovanje, gotovo še kakšna 
vaja ... Dobre družbe.
na poMoč!

na smučarskih tekmovanjih uspešne tudi mladinke
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Anja Jezernik Knaus

Planinsko društvo Solčava 
v letu 2020

člani Planinskega 
društva solčava 
smo leto 2020 
začeli aktivno.
22. maja 2020 smo 
organizirali čistilno akcijo 
na Klemenči jami. v okviru 
akcije smo očistili pot, traso 
električne napeljave, spodnjo 
in zgornjo postajo žičnice ter 
okolico in notranjost koče. 
akcije se je udeležilo 20 
članov in prostovoljcev. 

7. junija 2020, na prvo 
nedeljo v juniju, smo 
organizirali tradicionalni 
pohod v Matkov škaf. čeprav 
nam letošnja zima ni namenila 
veliko snega, je škaf v globino 
meril 8 metrov, krater pa je 
imel 12 metrov premera. 
Pohoda se je udeležilo 35 
pohodnikov, od tega kar 12 
otrok. Pri koči v Matkovem 
kotu smo po koncu pohoda 
poskrbeli za pogostitev in 
druženje v naravi.

sredi junija smo ob pomoči 
markacistov PZs-ja obnovili 
pot na Krofičko. člani društva 
smo si napolnili nahrbtnike 
in pod peči Krofičke odnesli 
nove kline in vrvi (»zajle«). 
Markacisti za zelo zahtevne 
poti so pot očistili in namestili 
nova varovala. Tako je zdaj 
pot urejena, predvsem pa 
varna za vse pohodnike.

Pohod v Matkov škaf

Urejanje poti na Krofičko
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13. junija 2020 sta nova 
oskrbnika koče na Klemenči 
jami pripravila otvoritev. 
čeprav se je letošnja 
turistična sezona začela z 
zamikom, smo opazili, da 
pohodnikov v naših hribih 
ne manjka. otvoritve se 
je tako udeležilo kar nekaj 
mimoidočih, seveda pa tudi 
domačini niso manjkali.

letos vsi člani Planinskega 
društva solčava ob plačilu 
članarine dobijo majico, ki je 
bila narejena v sodelovanju 
z GRs Celje. Tisti, ki je še 
nimate, se lahko oglasite v 
anzi baru in jo prevzamete. 

Za krepitev lokalnega 
planinskega duha bomo letos 
organizirali še tri družinske 
pohode po solčavi. Prvi je 
pohod v Robanov kot julija, 
drugi na Grohot avgusta 
in tretji na Klemenčo jamo 
septembra. Točne datume 
bomo objavili sproti, zato nas 
spremljajte preko socialnih 
omrežij in obvestil na oglasnih 
deskah po solčavi.

Planinci so pomagali pri čistilni akciji na Klemenči jami.

odstranjevanje podrtih dreves na planinski poti
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Bernarda Prodnik

Pastirske koče in planinske 
postojanke – nekoč in danes

Nekoč
solčavani smo že 
od nekdaj radi 
hodili v gore. 
ljubezen do gora 
in vsega lepega, 
povezanega z 
njimi, nam je 
položena že v 
zibelko, pa tako 
blizu smo. 
Že naši predniki, gospodarji 
velikih samooskrbnih kmetij, 
lovci, pastirji, raziskovalci in 
tudi kar tako, iz ljubezni do 
sveta, ki nas obdaja ter želje 
po odkrivanju nečesa novega 
in spoznavanja lastnega 
življenjskega okolja, so že 
od nekdaj raziskovali gorski 
svet in življenje v dolinah pod 
njimi. vse od poselitve teh 
krajev so gospodarji zemljo 
obdelovali in si jo kultivirali na 
način, ki je omogočal razmere 
za preživetje številnih družin. 
oblikovali so krajino, s krčitvijo 
gozda so že v 15. in 16. stoletju 
nastajale zasebne planine tudi 
na višje ležečih pobočjih. v 
celotnem alpskem prostoru 
se je razvijalo planšarstvo. o 
razvoju planšarstva je pisal 
že valvasor v 17. stoletju, 
pozneje, zlasti v prvi polovici 

20. stoletja, pa je planšarstvo 
postalo zanimiva raziskovalna 
tema mnogih etnologov in 
geografov, ki so vse, kar je s 
tem povezano, raziskovali s 
stališča agrarne geografije in 
etnologije.

vsaka večja kmetija na 
solčavskem je nekoč imela 
svojo planino, ki so jo 
poimenovali »stan« ali »planina« 
ter dodali ime kmetije. na njih 
so postavili pastirske koče, 
v katerih so bivali pastirji, 
ki so pasli živino vse od 
zgodnjega poletja do pozne 
jeseni. najpogosteje so mleko 
predelali v trajne mlečne 
izdelke, ki so jih na kmetijah 
porabili za preživetje mnogih 
članov kmečke družine. 
Pastirske koče so v tistem času 
dajale zavetje tudi redkim 
mimoidočim raziskovalcem, 
ki so spoznavali rastlinstvo, 

živalstvo in geologijo vzhodnih 
alp in Karavank. 

Fran Kocbek v knjigi savinjske 
alpe (1926) navaja, da je 
na Klemenči jami pastirska 
koča in mleko. v raziskavi 
planšarstva od Klemenče jame 
do Golt z naslovom Planine 
v vzhodnem delu savinjskih 
alp (1952) vlado Fajgelj 
piše, da je planina nastala na 
krčevini gozda in da so njene 
zmogljivosti veliko večje, kot 
je bilo v tem času tam pašne 
živine. Za okrešelj navaja, da 
je lastnik planine PD Celje, 
ki vsako leto vzame na pašo 
2–3 glave goveje živine za 
oskrbo Frischaufovega doma 
z mlekom. o planini Grohot 
pravi, da je ena najlepših in ena 
redkih mlečnih planin, kjer je 
imela tiste čase vsaka kmetija s 
pašnimi pravicami svojo kočo 
in majerico.

najstarejša planinska postojanka v sloveniji
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Te planine omenjam, ker 
so na območjih nekdanjih 
planin danes visokogorske 
planinske postojanke Grohot, 
Klemenča jama in okrešelj. 
vsaka od teh postojank ima 
svojo zgodovino, opisano 
z besedami v strokovni in 
poljudni literaturi ter ujeto v 
slike in spomine na prijetna 
druženja planincev, oskrbnikov 
koč, raziskovalcev gorskega 
sveta in domačinov. edina 
pašna planina, ki se je obdržala 
vse do danes in ki je preživela 
agrarne in družbene reforme, 
je Grohot. Zadnja majerica je 
bila Ramšakova Kristina, od 
tedaj pa se na planini pase 
le jalova živina. na planini se 
letos pase 30 glav goveje živine 
in 15 ovc. Tako se še vedno 
ohranja tradicionalno pašništvo 
s pastirjem, ki skrbi za živino 
od začetka junija do kvatrne 
sobote, do dne, ko je že po 
tradiciji odgon živali s pašnika.

Z razvojem turizma in 
planinstva so obiski gora 
postajali čedalje bolj pogosti, in 
tako se je pokazala potreba po 
gradnji koč, ki so obiskovalcem 
na višje ležečih predelih in v 
visokogorju nudile prenočišča, 
hrano in potrebne informacije. 
največji razmah izgradnje 
koč v naših gorah se je začel 
ob koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja, zlasti po obdobju, 
ko je solčava že imela cestno 
povezavo s savinjsko dolino.

Danes

Planinska postojanka na 
planini Grohot

na pobočjih pod Raduho so 
bile nekoč številne planšarije, ki 
so nudile prvim raziskovalcem 
in obiskovalcem zatočišče na 
dolgih raziskovalnih poteh ter 
pri gospodarskih in socialnih 
stikih preko deželnih meja, med 
Koroško in Štajersko. s čedalje 
večjim obiskom gorskega sveta 
in razvojem planinstva se je 
na pomembnejših dostopih v 
visokogorje začela izgradnja 
planinskih koč. Tako so na 
planini Grohot leta 1948 
postavili lično brunarico, 
imenovano Jurharjev bivak. 
Planinsko društvo Mežica je 
leta 1973 na planini postavilo 
prvo planinsko postojanko, ki 
pa jo je po trinajstih letih do 
temeljev porušil snežni plaz. 
nova koča je bila postavljena 
na lokaciji, varni pred plazovi, 
leta 1991. od takrat dalje je 
koča priljubljena planinska 
postojanka za ljubitelje gora in 
tudi za tiste manj izkušene, saj 
je dostopna po prijetni gozdni 
poti in cesti, ki jo zmorejo tudi 
manj izkušeni.

oskrbnika koče Polona slapnik 

in slavko Tiršek skrbita za 
obiskovalce že deveto leto 
zapored. opazim, da na 
koči ni nobenih prepovedi in 
opozoril, kot je to običajno 
na postojankah. Pa saj niti 
ni potrebno, ker planinci in 
pohodniki, ki prihajajo tja gor, 
spoštujejo naravo in ne puščajo 
odpadkov. Pravita, da teh 
skorajda ni. To okolje je njun 
dom; povezana z naravo se s 
svojo gostoljubnostjo veselita 
vseh obiskovalcev, vedno bodo 
dobrodošli gostje. Poudarjata, 
da je bivanje na planini še 
prijetnejše, saj je v bližini 
pastirski stan – in v prostem 
času se je lepo podružiti s 
pastirjem Tinčem.

Planinska postojanka na 
Klemenči jami

Planinska koča na Klemenči 
jami v upravljanju Planinskega 
društva solčava že desetletja 
privablja številne obiskovalce, 
tiste, ki so si dostop do koče 
izbrali za končni cilj ali kot 
prvo izkušnjo obiska gorskega 
sveta, predvsem pa planince 

Polona slapnik in slavko Tiršek oskrbnika že deveto leto zapored
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in alpiniste, ki vstopajo v 
visokogorje in mogočne stene 
Kamniško-savinjskih alp. 
velja za najstarejšo planinsko 
postojanko v sloveniji. njena 
predhodnica, pastirska koča 
na planini Klemenča jama, 
je že pred skoraj dvema 
stoletjema (z vklesano letnico 
1832) redkim mimoidočim 
raziskovalcem naših gora 
nudila prijeten kraj za krajši 
postanek in okrepčilo s hrano, 
ki jo je v tedanjih časih bilo 
mogoče dobiti na planšarijah. 
Kočo so leta 1954 preuredili iz 
stare pastirske koče solčavski 
planinci, poleg nje pa so leta 
1983 zgradili novo kočo.

letos je dobila koča na 
Klemenči jami nova oskrbnika, 
bernardo in aleša novaka 
iz ljubije. Po prvem vtisu 
in kratkem klepetu z njima 
spoznam, da sta se svojega 
poslanstva lotila z veliko 
ljubeznijo in odgovornostjo. 
s pomočjo prijateljev in 
planincev sta se lotila urejanja 
dostopne poti iz doline, okolice 
objektov in notranjosti koče. 
Prebelili so prostore, uredili 
sanitarije ter obnovili lesene 
dele ograje in pod pri žičnici. 
ob vstopu na travnik in s tem 
na planino Klemenča jama nas 
pozdravi nova označevalna 
tabla, obnovljeni pa so tudi vsi 
ostali napisi na koči.

vloge oskrbnika sta se 
lotila ravno v času obdobja 
covida-19, kar je zahtevalo 
veliko potrpljenja in truda, 
vendar jima je uspelo 
pravočasno pridobiti vsa 
potrebna soglasja za začetek 

opravljanja dejavnosti 
oskrbnikov planinskih 
postojank. 

s hvaležnostjo se spominjata 
mnogih, ki so jima kakor koli 
pomagali na njuni začetni 
poti, predvsem pa jima veliko 
pomeni, da sta bila lepo 
sprejeta med domačini, ki 
bodo vedno njuni dobrodošli 
gostje. lepo je na Klemenči 
jami, pravita, lepo je v objemu 
gora. Tu sta zdaj doma, 

torej dobrodošli vsi ljubitelji 
neokrnjene narave in dobrot 
njune kuhinje.

Planinska postojanka na 
Okrešlju

okrešelj je amfiteatralna oaza, 
ki vsak mesec v letu ponuja 
drugačno in svojevrstno 
podobo planinskega raja. Je 
stičišče poti z visokih gora 
in izhodišče do vseh vrhov 

Planinci imajo na okrešlju prostor za kratek počitek kar na travniku.

oskrbnika planinske koče na Klemenči jami bernarda in aleš novak
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Kamniško-savinjskih alp, 
odvisno od tega, iz katere 
smeri pridemo.

Pastirjev in pašne živine tam 
že dolgo ni več, le travnik 
na okrešeljski ravnici priča o 
nekdanjem pašniku. na tem 
mestu so se pisale mnoge 
vesele in žalostne zgodbe 
planinstva in alpinizma.

Že več kot stoletje se tu 
nahaja planinska postojanka, 
ki je v lasti Planinskega 
društva Celje Matica. veliko 
je bilo zapisanega o njej, 
še posebej ob postavitvi 
prve koče na okrešlju in v 
obdobju raziskovanj Johannesa 
Frischaufa, Frana Kocbeka 
in še mnogih velikih imen 
iz zgodovine planinstva v 
naših gorah. Koče, ki je bila 
zgrajena leta 1908 in pozneje 
obnovljena, ni več, ostalo pa 
je njeno ime, ki bo za vedno 
ohranjeno v spominu in srcih 
planincev.

Prizadevni celjski planinci 
so se po lanskem požaru 
hitro organizirali in k 
obnovi pritegnili širok krog 
podpornikov. Planinsko društvo 
Celje Matica je takoj po 
dogodku pristopilo k projektu 
izgradnje nove planinske 
postojanke. na podlagi treh 
idejnih predlogov je bila 
s poznejšimi uskladitvami 
izbrana arhitekturna rešitev, ki 
je najbolje ustrezala umestitvi 
novega objekta na obstoječo 
lokacijo. izdelava projektne 
dokumentacije in pridobivanje 
gradbenega dovoljenja sta v 
zaključni fazi.

Predsednik planinskega društva Celje Matica brane Povše na delovni akciji 
obnove Frischaufovega doma

odstranjevanje ruševin Frischaufovega doma

Začasni Frischaufov dom
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ob obisku okrešlja v začetku 
junija je bilo tam precej 
živahno. Majhna lesena 
oskrbovalna hišica je že 
dobivala končno podobo, 
gradbišče je bilo očiščeno 
ostankov pogorišča, na 
travniku pa so veselo čebljali 
planinci, ki so brezskrbno 
posedali na postavljenih 
lesenih mizicah in sedežih ter 
uživali ob pogledu na okoliške 
gore. Za planince bo tudi letos 
v skladu z možnostmi, ki jih 
nudi obstoječa infrastruktura, 
skrbel sedanji oskrbnik boštjan 
Zajc.

na gradbišču sta bila tudi 
zakonca Povše, ki proste dneve 
ob koncu tedna preživljata ob 
delu na eni izmed postojank 
– na Korošici ali na okrešlju. 
obe koči je doletela enaka 
usoda in sočasno potekajo 
postopki obnove obeh. 
Gospod brane, ki je predsednik 
Planinskega društva Celje 
Matica, pove, da finančna 
konstrukcija še ni zaprta, zato 
bodo na društvu veseli vsakega 
prispevka ali donacije, ki bo 
pripomogla k čim prejšnji 
obnovi koče. Gradnja je seveda 
odvisna od finančnih prilivov in 
upajo, da jim bo kočo uspelo 
zgraditi do tretje gradbene 
faze še letos, do takrat pa bodo 
planince oskrbovali, kolikor bo 
pač mogoče, v prostorih, ki so 
na razpolago.

oskrba planinskih postojank 
je zahtevna naloga. obsega 
veliko fizičnega dela, osebnih 

odrekanj vseh sodelujočih, 
visoki so stroški transporta 
in dela, skrb za odpadke in 
komunalno urejenost pa mora 
biti še posebej velika.

ekološko občutljivo območje 
zahteva odgovornost vseh 
nas, ki moramo vstopati 
v ta prostor spoštljivo in s 
hvaležnostjo do dela in truda 
vseh, ki so zaslužni, da se na 
tem mestu lahko odpočijemo 
in okrepčamo ter nadaljujemo 
pot proti cilju.

Predsednik PD Celje Matica 
brane Povše pravi, da se 
celjski planinci zavedajo, da je 
Frischaufov dom na okrešlju 
zelo pomemben ne samo 
zanje, ampak tudi za prebivalce 
celotne solčave, saj se skoraj 
vsi obiskovalci okrešlja 
pripeljejo skozi solčavo in 
logarsko dolino.

Po najboljših močeh si 
želijo in se trudijo, da bo 

novozgrajeni dom čim bolj 
prijazen do okolja, saj bo služil 
tudi zanamcem, torej našim 
otrokom in vnukom, in prav oni 
bodo naši najstrožji sodniki, 
če bomo čezmerno posegali 
v naravo. Predsednik se 
zahvaljuje vsem domačinom, 
ki so izkazali podporo čim 
prejšnji obnovi Frischaufovega 
doma na okrešlju.

Planinska postojanka – 
planinska koča ali dom, 
kakor koli mu že rečemo – je 
v pravem pomenu besede 
dom, kamor se zatečemo, 
ko se temni nebo nad nami, 
kjer dobimo tisto prvo zares 
pravo osvežitev po napornih 
urah hoje, kjer nas prijazno 
sprejmejo, nas obveščajo in 
usmerjajo, pa včasih malce 
poklepetajo z nami o tem in 
onem. lepo je, da jih imamo, 
zato je prav, da jih podpiramo 
tudi sicer in da jim pomagamo, 
da opravljajo svoje poslanstvo.

Pastirski stan na planinskem pašniku Grohot
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Ustvarjeni smo 
za gibanje in 
gibanje je naša 
pot do zdravja, 
zadovoljstva in 
dobrega počutja. 
Z gibanjem postanemo 
spretnejši, bolj vzdržljivi, 
močnejši in krepki. Ko nam 
uspe najti vrsto gibanja, ki nam 
ustreza, in družbo, v kateri se 
počutimo prijetno, pa to kaj 
hitro postane naš najljubši del 
vsakdana. 
Za čisto vse navedeno 
se trudimo v Športnem 
društvu solčava. K rekreaciji 
spodbujamo vse generacije. 
naša vabila na športne 
dogodke so precej raznovrstna, 
od igranja šaha, namiznega 
tenisa, košarke in odbojke 
za malce bolj izkušene do 
šole nogometa in otroške 
telovadbe za naše najmlajše 
člane. oktobra lani smo se 
razveselili otvoritve Športnega 
centra luče ter nadaljevali 
tradicionalno tedensko igranje 
odbojke in košarke; skupaj je 
na rekreacijah sodelovalo okoli 
30 članov. najmlajšim skušamo 
šport približati v sklopu vadbe 
»abC športa«, ki jo vodi Katja 
Štiftar. sprva so otroci tedensko 
telovadili v šoli v solčavi, prav 
nepozabno pa jih je bilo videti, 
ko so prvič stopili v športno 
dvorano: velike oči, nasmeški 
na obrazih in nenehno tekanje 
z ene strani na drugo so bili 

nepozabni.
Poletna sezona se je za nas 
letos sicer začela z manjšim 
zaostankom, a bomo 
skušali vse zamujeno hitro 
nadoknaditi. v juniju smo 
že organizirali nogometni 
turnir otroških ekip, Športni 
popoldan za starše in otroke 
ter Turnir zaselkov. na tem 
mestu iskrena hvala vsem, 
ki pomagate pri organizaciji 
prireditev in namenjate svoj 
prosti čas za širjenje pozitivne 
energije. Tudi prihodnji tedni 
bodo športno pestri in aktivni. 

sledijo tradicionalni Memorial 
ipavec–Gregorc, turnir trojic 
v košarki, igranje odbojke na 
mivki, turnir v odbojki in zdaj 
že tradicionalno srečanje s 
športniki z Jezerskega. otroci 
pa se prav gotovo že veselijo 
poletne šole nogometa, ki 
jo bo tudi tokrat vodil Rajko 
Rudnik. lepo ste vabljeni, da se 
nam pridružite.
veseli nas, da smo, tudi s 
pomočjo športa, uspeli ostati 
zdravi, in vsem želimo, da bi 
bilo tako še naprej.

Šport za naše zdravje in dobro počutje
Jasmina Štiftar, Športno društvo Solčava

abC športa v športni dvorani

otroški turnir v nogometu



39

obveščamo vas, da je 
občina solčava prenovila 
sistem zunanjega 
ozvočenja pri farni cerkvi 
v solčavi. Prav tako je 
obnovljen sistem slušne 
(indukcijske) zanke v farni 
cerkvi, ki uporabnikom 
slušnih aparatov omogoča 
nemoteno poslušanje 
izgovorjenega v mikrofon.

obveščamo vas, da letos 
tradicionalnega srečanja 
občanov občin solčava in črna 
na Koroškem zaradi situacije 
glede covida-19 ne bo.

lepo se je srečati s sosedi, z 
njimi poklepetati, se poveseliti 
in spletati nove prijateljske 

vezi. Tokrat pa posebej želimo 
spodbuditi društva, da v okviru 
svoje dejavnosti organizirate 
planinski izlet svojih članov.

vse občane vabimo, da si 
vzamete prost dan in se 
pridružite pohodu v Grohot 
in na vrh Raduhe. o vseh 

informacijah v zvezi s 
pohodom boste pravočasno 
obveščeni.

Gibanje za zdravo življenje 
in prijetno druženje naj vam 
polepšata ta poletni dan, zato 
vabljeni.

Županja Katarina Prelesnik

Obvestilo Občine Solčava

Vabilo Občine Solčava

slušna zanka v farni cerkvi

Turnir zaselkov Športno popoldne za otroke in starše
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Šolsko leto 
2019/20 si bomo 
zagotovo za vedno 
zapomnili. 
v času, ko je zaradi epidemije 
korona virusa zastal ves svet, 
se je korenito spremenil tudi 
pouk. čez noč smo se morali 
učenci, učitelji in tudi starši s 
šolskim delom spoprijeti na 
popolnoma nov način. 

Šole so se uradno zaprle 16. 
marca, ker pa je ministrstvo 
starše pozvalo, naj učenci, če 
je le mogoče, ostanejo doma 
že prej, so na podružnico v 
petek, 13. marca, v šolo prišli 
le zaposleni.

na začetku smo imeli nekaj 
težav, da smo se seznanili s 
tehnologijo in vsak dan odkrili 
kak nov način, nato pa je delo 
steklo. Učenci so v spletnih 
učilnicah prejemali navodila 
in gradivo. opravljeno 
delo so potem oddajali in 
o njem prejemali povratne 
informacije. Z učitelji so 
večinoma komunicirali 
preko KoMUniKaCiJe v 
easistentu, po potrebi pa 
tudi po elektronski pošti in 
telefonu.  vzpostavili smo tudi 
videoklice. ne bom pozabila 
prvega: potem ko se nekaj 
tednov niso videli, so učenci 

večinoma molčali in se samo 
gledali. 

čeprav življenje stran od 
mestnih središč prinaša 
marsikatero pomanjkljivost, je 
bilo živeti na podeželju v času 
karantene pravi privilegij. Tudi 
pouk na daljavo je bil zato 
prijaznejši, saj so lahko otroci 
marsikatero dejavnost opravili 
na prostem. Z užitkom sem 
prebirala njihova poročila o 
odkrivanju skritih zakladov 
solčavske narave.

večini učencev je bil takšen 
pouk všeč. obseg nalog, ki 
smo jih nalagali učitelji, je 
bil zmanjšan na minimum. 
odpadle so vse interesne 
in dodatne dejavnosti ter 
izvenšolske dejavnosti, izvajal 
se je samo redni pouk. 
Medtem ko so prej otroci 
v šoli preživeli približno 
sedem ur in nato opravljali 
še domače naloge, so zdaj 
opravili delo v dveh, treh urah 
ali še manj. Zame osebno je 
delo na daljavo pomenilo, da 
se lahko znebim – po mojem 
mnenju nepotrebnega – 
balasta v učnih načrtih.

Zame kot učiteljico je 
bilo najtežje, da je delo 
potekalo preko elektronskih 
posrednikov. namesto 
nasmehov, pogledov 
začudenja, vprašujočih oči, 

živahnih glasov in vrveža je 
moje delo pomenilo buljenje 
v neoseben ekran. 

Tudi po vrnitvi iz karantene 
šola ni več takšna, kot je bila. 
Učenci različnih oddelkov 
se med sabo (vsaj v šoli) 
ne družijo, malica poteka 
v razredih, ohranja se 
fizična razdalja med učenci, 
potrebščine in pripomočki 
se ne delijo in izmenjavajo, 
učitelji izven učilnice nosijo 
maske, ekskurzije in šole 
v naravi so do nadaljnjega 
odpovedane ... 

»Koronačas« pa nam je 
zagotovo prinesel tudi 
marsikaj dobrega. Poleg 
tega, da smo se res naučili 
umivati roke, znamo mnogo 
bolj ceniti malenkosti, 
ki se nam drugače zdijo 
samoumevne. našli smo 
čas za vse »nimamčasa« in 
»enkratkobočas«.

Mlajši otroci niso sposobni 
samostojnega dela v 
takšnem obsegu, potrebujejo 
veliko pomoči pri uporabi 
tehnologije in pri razporejanju 
časa. Posebna zahvala gre 
zato staršem, ki so v času 
pouka na daljavo tako 
odgovorno in vestno pristopili 
k šolskemu delu. Hvala za vso 
vašo pomoč in podporo!

Pouk na daljavo
Bernardka Ipavec

Šola med karanteno in po njej



Pouk na daljavo
Katja Naraločnik, razredničarka 1. in 2. razreda

čeprav nam jo je 
korona pošteno 
zagodla, smo 
si pouk vseeno 
naredili zabaven. 

s pomočjo staršev, starih 
staršev, sester in bratov, 
prijateljev in drugih so učenci 
doma ogromno naredili. 
Prvošolci so spoznali vse 
velike tiskane črke in se 
naučili računati do 20, 
drugošolci pa so se naučili 

vseh pisanih črk in računanja 
do 100. vsi učenci pa so bili 
pridni pri delu doma: nekateri 
so se naučili veliko novega 
o življenju na kmetiji, vsi 
so odkrivali nove kotičke v 
okolici svojega doma in bili 
zelo ustvarjalni.
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Videoklic
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Vodja tima Zdrave šole Maja Brinovšek

Pri slovenščini 
smo se ukvarjali 
z opisi delovnih 
dni. Kako pa 
potekajo delovni 
dnevi predmetov 
okrog nas?
Pipijev delovni dan

Pipi je moj tehnični 
svinčnik. Zjutraj vstane 
in zajtrkuje. Po navadi jé 
zdrobljene minice. nato gre 
z mano v šolo.
Piše veliko in po prvi uri 
gre z mano na zajtrk. Jé, 
kar imamo za zajtrk. Potem 
sledi delo. veliko piše in 
gre na kosilo. Je, kar skuha 

kuharica. skupaj greva 
domov. 
Popoldne Pipi počiva. 
Zvečer si umije zobe in gre 
spat.

Rok Plesnik, 4. razred

Delovni dan štirikolesnika

Ko me zjutraj zalavfajo, se 
zbudim. Matic me pripelje 
iz hleva in me nahrani. 
Potem se z Maticem in 
njegovim atijem odpravimo 
na pustolovščine.
Po navadi se peljemo po 
kakšni vlaki. na vlakah 
se zgodi marsikaj. Kdaj 
se zakopljem ali pa zelo 
umažem. Ko se vrnemo 
domov, me po navadi 
prijatelj Matic še malo vozi, 

potem pa me parkira pred 
garažo, ker je vroče sonce.
Ko se zmrači, me parkirajo 
na hlev in mojega lepega 
dne je konec. Potem 
zaspim, in ko se naredi nov 
dan, se spet vse ponovi.

Matic logar, 4. razred

Delovni dan kolesa

Zjutraj vstanem ob 9.00, si 
umijem kolesa, nabrusim 
zavore, popravim krmilo 
in naoljim verigo. in še 
najpomembnejše: razmigam 
se in pojem zrak.
ob 11.00 odidem v 
kolesarsko šolo. Tam 
se učim, kako ravnati v 
prometu.
Ko se vrnem, me že čaka 

Opisi delovnih dni

Katja Naraločnik, razredničarka 1. in 2. razreda

Potem ko smo 
veliko časa 
preživeli doma, 
smo komaj čakali, 
da smo se spet 
lahko vrnili v 
šolske klopi. 

način pouka smo morali, 
zaradi ukrepov nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
malo spremeniti. Da pa je 
bil pouk vseeno zabaven in 
sproščen, smo si ga takega 
tudi naredili. čim več časa 
smo namreč preživeli na 
prostem.

na blazinah za na plažo smo 
leže reševali naloge. seveda 

nismo pozabili niti na kape 
in sončna očala. večkrat smo 
odšli na sprehod, raziskovali 
kotičke po solčavi, peli ob 
vodi, spoznavali rastline in 
živali, preštevali gozdne 
jagode, igrali med dvema 
ognjema in risali po asfaltu. 

Pouk na prostem
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Opisi delovnih dni četrtošolci so se 
od 16. marca do 
1. junija šolali na 
daljavo. v tem 
času so doživeli 
tudi marsikaj 
zanimivega.
Izlet na Klemenčo jamo
v nedeljo, 10. maja, smo šli na 
Klemenčo jamo.
Že na začetku poti sem srečal 
veliko encijanov, kmalu zatem 
pa še martinčka. Hodili smo 
naprej in hoteli smo se ustaviti, 
a začne po grmovju nekaj 
šumeti. spet je bil martinček.
Ko smo prišli na Jamo, je bilo 
tam nekaj moških. streljali so z 
zračno puško. Povabili so me 
zraven. Par strelov nisem zadel, 
naenkrat pa sem enega zdel.
neki moški se je lotil peke 
in vprašal sem, če mu lahko 
pomagam. Potem sva skupaj 

pekla. Ko je zmanjkalo mesa, 
so klicali v dolino, če nam ga 
pošljejo z žičnico gor. Poslali 
so nam in še to smo spekli in 
pojedli ter se odpravili domov.
nazaj smo šli skozi tunel, na 
poti pa smo srečali več kot 80 
encijanov in dva avriklja.
Matic logar, 4. razred

Pohod po Olševi
v času koronavirusa smo 
se 10. maja 2020 z družino 
in prijatelji odpravili na zelo 
zanimiv planinski pohod čez 
mejo z avstrijo. odšli smo 
do vrat v olševi oziroma do 
lipševih vrat.
večino poti smo hodili po 
gozdni stezi, proti koncu pa 

Doživetja med koronapoukom

lipševa vrata v olševi

eva in z njo se popeljem po 
logarski dolini.
ob 19.30 si spet umijem 
kolesa, in ko grem spat, je 
ura že 20.00.

eva brdar Plesnik, 4. razred

Gumbov delovni dan

Gumbov delovni dan se 
začne ob 8.00 zjutraj na 
postelji iz šivank. nato se 

umije, obleče in se s šivanko 
odpravi v službo.
Po poklicu je šivalnik, saj se 
vsak dan prišije na plašče, 
kavbojke ... vsak delovni 
dan je enak. izmeno konča 
ob 13.00 in odide domov.
Doma izbira šivanko za 
naslednji dan vse do 14.00, 
ko pridejo domov njegova 
žena in dva otroka. nato 
imajo kosilo.
ob torkih in četrtkih 

popoldne od 17.00 do 19.00 
obiskuje nogometni krožek, 
vse ostale dni pa z ženo 
nakupuje v Hoferju.
ob 20.00 zvečer imajo 
večerjo, nato pa gumb 
pogleda svojo najljubšo 
serijo in se umije. Ko je ura 
23.00, se obleče v pižamo 
in gre spat.

Jerca lipnik, 4. razred
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smo se preizkusili tudi v skalah 
in na malo nevarnem terenu. 
Pravzaprav nismo prišli samo 
do enih vrat, ampak kar 
do treh, ki ležijo druga nad 
drugimi. Med njimi so zgornja 
največja. Široka so kar 23 
metrov, visoka pa 17 metrov. 
so na severovzhodni strani 
olševe.
na vrhu smo se napili in 
posladkali z najboljšimi piškoti, 
nato pa smo se počasi spustili 
v dolino. Utrujeni in izmučeni, 

a vendar zadovoljni smo odšli 
proti domu. 
To zame ni bil navaden 
planinski pohod z družino 
in prijatelji, ampak nekaj 
posebnega, saj smo videli 
kar tri prečudovita naravna 
bogastva. Upam, da se to čim 
prej ponovi!
Jerca lipnik, 4. razred

Koronagad
Konec aprila sem šel na 
Klemenčo jamo. Zraven so šli 

še mami, Tomi, teta Katja in 
sestrični Meta in Urška.
Po petih minutah hoje je mami 
ob poti odložila nahrbtnik, 
nato ga je pobrala in stopila 
dva koraka naprej. v tistem 
trenutku se je Katji, ki je hodila 
za mamo, pred noge splazil 
črni gad. Tako smo se ustrašili, 
da smo kar »leteli« proti avtu.
naš planinski izlet se je tako 
hitro zaključil in odšli smo 
domov.
Rok Plesnik, 4. razred
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Druženje v podaljšanem bivanju
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Likovni izdelki osnovnošolcev
Z učenci smo s pomočjo bleščic, ki so predstavljale viruse in bakterije, pokazali, 

zakaj sta umivanje rok in pravilna higiena kašlja tako zelo pomembna.

UMIVAJMO SI ROKE!
KAŠLJAMO V ROKAV/ROBEC!

ZRAČIMO PROSTORE!

Prižgala je luč, se igrala s punčko, brala revijo ... in vse to je nekdo počel za njo.
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Likovni izdelki osnovnošolcev
Srčki

Učenci 1. in 2. razreda osnovne šole solčava
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Živali na travniku

Učenci 3. in 4. razreda osnovne šole solčava


