
 
 

 
 
Društvo steklarjev Slovenije, Kozje 37, 3260 Kozje, Slovenija 
 
 
Datum: 20.04.2021 
 
Spoštovani, 
 
Ker še vedno veljajo omejitve zaradi epidemije, izvajamo skupščino preko spleta (in po pošti). 
 
Dnevni red skupščine: 

1. Poročila za leto 2020 (enkrat letos ste ga že prejeli). 
2. Plani za leto 2021 (so vam tudi bili poslani). 
3. Menjava članice v UO (zaradi oddaljenosti). 
4. Dopolnjena izdaja knjige o sodobnih oblikovalcih stekla Odsevi v steklu. 
5. Razno. 

 
 
 
Ad/1 
 
Prilagam Poročilo dela za leto 2020, ki je bilo zaradi epidemije in ukrepov okrnjeno. 
 
 
POROČILO O  DELU DRUŠTVA ZA LETO 2020 
 
 

1. Redna letna skupščina društva, volilna, po starem statutu, je bila 05.02.2020 ob 17. 
uri v Kozjanskem parku, Podsreda.  

 
2. Sodelovanje z organizacijami, ki so povezane s steklom:  
      Steklarna Rogaška (redni letni sestanek pri dir. uprave, predstavitev dela društva, 
      vabilo, da sodelujejo na srečanjih članov društva – ni bilo realizirano 
      zaradi epidemije). 

Šolski center (predstavitve avtorjev): sodeloval je Zvone Drobnič.  
            Gospodarska zbornica (obrtniki – praksa steklarjev) – ni bilo odziva. 

Objave v lokalnih časopisih – objavili smo promocijo knjige. 
F. Černelč in A. Jost sta prenesla del arhiva iz Gasilskega doma v Kozjem v Kozjanski 
park in ga ima pod nadzorom Lučka Zorenč. 
 

3. Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška, morda tudi v Hrastniku (kakšno 
soboto) – ni bilo realizirano, ker se v steklarni ne odzivajo. 

 



      4.   Spomladanska strokovna ekskurzija (18. april) – Varaždin (mesto, muzej – ni bila   
      realizirana zaradi epidemije. 
 
5. Piknik članov društva (planiran za soboto, 13. junij, Grad Podsreda) – ni bil realiziran 

zaradi epidemije in prepovedi zbiranja. 
 

      6.   Razstave v letu 2020:  
a. Rogatec, Strmol, 16. junij. S predstavitvijo obdelave stekla naj bi 

sodelovala Petra Bric in Zvone Drobnič – odpovedano (zaprte galerije). 
b. Grad Podsreda, junij – Maja Zaplotnik. S predstavitvami obdelave 

stekla sta sodelovala Petra in Zvone. 
 
            Razstave imajo namen, da promovirajo društvo in člane, a zaradi »zaprtosti države« 
            niso bile realizirane (zaprte galerije, prepoved druženja). 
 

7. Sodelovanja: 
            niso bila realizirana zaradi epidemije.   
 

8. Knjigo o sodobnih ustvarjalcih in oblikovalcih  stekla Odsevi v steklu smo  
uspeli predstaviti v juniju  na Gradu Podsreda - ob občinskem prazniku Kozjega (v 
sodelovanju z županjo, ga . Milenco Krajnc). Oblikovanje stekla sta predstavila Petra 
Bric in Zvone Drobnič. Sodelujoči v knjigi so le-to dobili. Podarili smo jo tudi 
knjižnicam in muzejem, vsem, ki so povezani s steklom ali delajo promocijo društvu. 
 

9. Obisk – ogled Narodne galerije v Ljubljani – ni bilo realizirano. 
 
10. Objavljanje novosti o delu društva in članov na spletni strani (g.Tomaž Leban). 

Vse aktualnosti sproti pripnemo. Vabim člane, ki še niso poslali svoje predstavitve (ali 
posodobitve), da to naredijo. 
 

 
Delovanje društva je v letu 2020 zelo omejila epidemija in zaprtost države. 
Upam, da bo leto 2021 lahko bolj prijazno in da bomo lahko organizirali srečanja, 
delavnice in razstave. 
 
Rogaška Slatina, 25.01.2021 
 
Erna Ferjanič Fric, predsednica 
 
 
 
 
 
 
 
Drugih poročil nisem prejela, sicer se pa itak ni veliko dogajalo. 
Nadzorni odbor še vedno lahko napiše mnenje na delovanje društva. 

 
 



 
Ad/2 
 
 
PLAN DELA ZA LETO 2021 
 
 

1. Redna letna skupščina tokrat ni v Kozjanskem parku v Podsredi, ker 
so še vedno omejitve zaradi epidemije. Skupščino bomo tokrat izvajali 
preko elektronskih aparatov, preko spleta.  

 
2. Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška, ko bo to mogoče.  

 
3. Piknik članov društva poleti na Gradu Podsreda, ob tej priložnosti tudi 

steklarska delavnica. 
 

      4.   Razstave v letu 2021:  
- Rogatec, Strmol, 19. junij, razstava steklenih izdelkov iz delavnic, ki so bile 

2020 na dvorcu Strmol in stekleni izdelki maturantov Šolskega centra (zanje 
Zinka Kamenšek Kobula, ki tam poučuje). S predstavitvijo obdelave stekla 
sodelujeta Petra Bric in Zvone Drobnič. 

- Grad Podsreda, v aprilu planirana razstava Petre Bric; s predstavitvami 
obdelave stekla sodelujeta Petra Bric in Zvone Drobnič. V juliju planirana 
skupna razstava društva – to razstavo pa v novembru prenesemo v 

- Rogaška Slatina, Anina galerija, november, razstava članov. 
- Rogaška Slatina, Mestna galerija v KC, oktober, razstava gostje Alane Kajfež 

iz Zagreba (steklene skulpture). 
            Razstave imajo namen, da promovirajo društvo in člane. 
 

5. Sodelovanja, če bodo mogoča: 
 

-Kozjanska japka,  
-možnosti sodelovanja na sejmu Koza, zmaj in še kaj,  
-delavnice za mlade in starejše na Gradu Podsreda (julij, avgust, september ali po 
dogovoru z zaposlenimi v Kozjanskem parku-Gradu Podsreda) – brušenje, graviranje, 
poslikava stekla, predstavitev energijskih krožnikov Steklarstva Lukanc … 

 
6. Obisk – ogled Narodne galerije v Ljubljani (na željo članov v jesenskem času). 
 
7. Objavljanje novosti o delu društva in članov na spletni strani (Tomaž Leban). 

 
      8.   Pobude članov.   
 
Program je skoraj kopija programa iz l. 2020, ker nismo mogli uresničiti posameznih zadanih 
nalog zaradi epidemije, želimo pa vsi, da bi svoj program uresničili vsaj letos. 
 
Rogaška Slatina, 29.01.2021 
 
Erna Ferjanič Fric, predsednica 
 



 
Ad/3 
 
Zamenjava članice UO zaradi oddaljenosti. 
Predlog: 
našo dosedanjo članico UO, Natalijo Kukec, zaradi oddaljenosti sporazumno zamenja Nataša 
Krašovic Ferlinc (ki je lažje prisotna na sestankih).  
 
Ad/4 
 
Pripravljam dopolnjeno izdajo Odsevi v steklu (z oblikovalci stekla, ki niso zajeti v knjigi, in 
z večjo proizvodnjo stekla na Slovenskem. Zaradi epidemije trenutno delo stoji, ker ne morem 
nikamor na teren. Upam, da bo knjiga pripravljena ob 20-letnici društva (l. 2024).  
Avtorica knjige: Erna Ferjanič.   
 
Ad/5 
 
Razno: 
 
Do sedaj sem prejela dve pobudi: 

- da bi lahko iz knjige Stekleni odsevi občasno kaj objavila na naši spletni strani 
(pobudnik Franci Černelč). Moj odgovor mu je bil, iskreno, da nimam časa, da 
bi to počela; člani in vsi sodelujoči v knjigi ste prejeli knjigo in upam, da jo kaj 
uporabljate, berete. 

- Druga pobuda je bila, da bi društvo organiziralo predavanja o steklu (pobudnik 
Helmut Maurer). Ko bo mogoče zbiranje in ne bo omejitev, lahko tudi to 
organiziramo – v društvu imamo več članov, ki bi lahko kaj zanimivega 
predstavili, povedali. Na tak način bomo tudi širili znanja o steklu. 

- Dogovarjali smo se, da bo Steklarstvo Lukanc – naš član Mitja Lukanc – 
naredil predstavitev energijskih krožnikov in svoje dejavnosti. 

- Jaz pa predlagam vsem, ki še niso nič poslali za svojo predstavitev na spletni 
strani, da to naredijo. 

- Prejeli boste položnico za plačilo članarine za leto 2021 (15 evrov). Nekateri 
ste že plačali na začetku leta (če kdo dobi po pomoti položnico, jo naj zavrže). 

 
Za vsa vprašanja, komentarje, pripombe in pobude smo dosegljivi na e-naslovu 
info@drustvosteklarjev.si, po klasični pošti, Društvo steklarjev Slovenije, Kozje 37, 3260 
Kozje, ali na telefon naše tajnice društva, Lucije Zorenč, 041 248 504 (le v nujnih primerih). 
 
Vsem želim lepe pomladne dni z željo, da bi se lahko čim prej srečali. Bodite zdravi, 
ustvarjalni, naj vam uspevajo vaše ideje in načrti! 
 
Lep pozdrav vsem,  
 
Erna Ferjanič Fric, 
predsednica.  
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