
OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VUZENICA 

Občina Vuzenica praznuje svoj občinski praznik 15. avgusta – na dan praznika Marijinega 

vnebovzetja, ko se k naši romarski cerkvi Device Marije na kamnu zgrinjajo množice 

romarjev. Prav tako Občina Vuzenica ta dan praznuje v spomin na delovanje blaženega 

Antona Martina Slomška, slovenskega duhovnika, pisatelja in narodnega buditelja, 

poznejšega škofa Lavantinske škofije, ki je njen sedež prenesel na Slovensko ozemlje v 

Maribor, zaslužnega za ohranjanje slovenskega jezika in narodne zavesti v boju proti 

ponemčevanju na Slovenskih ozemljih Štajerske in Koroške, v času, ko je služboval kot 

nadžupnik in šolski nadzornik ter ustvarjal svoja najlepša literarna dela v Vuzenici, med 

katerimi velja posebej omeniti njegovo znamenito knjigo – prvi slovenski učbenik Blaže in 

Nežica v nedeljski šoli, na kar moramo biti Vuzeničani zelo ponosni. Prav letos mineva 180 

let od njegovega prihoda v Vuzenico. 

 

V skladu z Odlokom o občinskem prazniku in priznanjih Občine Vuzenica je občinski svet na 

svoji 30. redni seji dne 14. 6. 2018 na podlagi sprejetih predlogov organizacij in društev iz 

Občine Vuzenica sprejel sklepe o podelitvi letošnjih priznanj Občine Vuzenica in sicer: 

Nagrado občine Vuzenica za leto 2018 je prejela: GA. ZDENKA JAMNIK 

Zdenka Jamnik se je z rodnih Pernic preselila v Vuzenico in si tukaj ustvarila dom in družino. 

Kot gozdarka zaposlena na Zavodu za gozdove ima pristen stik in spoštljiv odnos do narave 

in naravnih danosti. Pri delu na terenu je v stalnem stiku z ljudmi s katerimi razvija iskrene 

odnose in jih zna spodbuditi, da svoje bogato znanje in izkušnje delijo z drugimi.  

V različnih študijskih krožkih, ki jih je Zdenka vodila, so se zbrali posamezniki in skupaj preučili 

in raziskali določeno temo. Rezultat raziskovanja študijskih krožkov so publikacije in video 

gradivo, ki so o določeni temi izšli. Pod njenim mentorstvom so izšli DVD-ji: Gozdarji – 

fumanstvo na Pohorju; Če Drave ni poznal, ni prišel nikamor (o splavarstvu): Živeti z gozdom, 

olcarji – trde roke in mehke duše. V Vuzenici so s člani študijskega krožka raziskali žage in 

mline ter izdali publikacijo So ropotale žage in mlini v Vuzeniških grabnih, z gospodinjami širom 

Dravske doline so preučile prehransko kulturno dediščino, rezultat pa je publikacija Mama je 

kuhala, otroci smo dremali, foter pa modlo. V tej knjižici so zbrani tradicionalni recepti s Pohorja 

in Kozjaka, obogateni s fotografijami jedi in priloženim videom o postopku priprave jedi. Za 

področje Kozjaka so v študijskem krožku raziskovali leseno hišo in ob tem izdali publikacijo 

Lesena hiša na Kozjaku. Kot je iz tematike razvidno je ga. Zdenka skupaj s člani študijskih 

krožkov raziskovala delo, običaje in način življenja ljudi v preteklosti. S tem bodo dediščina in 

znanje naših prednikov ostali trajno zapisani in v spomin mlajšim generacijam.  

Že leta 1999 je gospa Zdenka spisala vodnik po gozdni učni poti Pistrov grad. Pot je bila takrat 

na novo opremljena z informativnimi tablami. Vodnik pa na razumljiv način opisuje pot in 

značilnosti pohorskih gozdov.  

Zdenka Jamnik je že vrsto let aktivna članica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo 

Občinskega sveta Občine Vuzenica, kjer s svojim bogatim strokovnim znanjem in 

poznavanjem razmer  in številnimi pobudami pomembno pripomore k uspešnemu delu in 

rešitvam na tem področju. 



Veliko je napisanega in povedanega, vendar se ne da navesti vsega njenega dela, ki ga je 

dala nam in  naslednjim rodovom. Hvaležni smo za njeno dolgoletno izjemno pomembno delo 

in bogat  prispevek in dosežke na kmetijskem, naravovarstvenem, gospodarskem, turističnem, 

humanitarnem in družbenem področju in za prepoznavnost Občine Vuzenica. 

 

 


