
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Objave, objavljene v 
občini Zreče 

od 01.01.2017 do 31.12.2017 

  



 
Razvajanje za dame 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: Wellness center Idila, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 037576344 
Datum dogodka: 01.03.2017 - 31.03.2017 
 
Hanakasumi japonski ritual (piling + masaža) (60 min)   
 
Cena: 44 €  
 
Darilo: 10 % popust na suha masažna olja Sothys 
 
 
 
Permanentno lakiranje nohtov z O. P. I. 
 
Cena: 24 €  
 
 
 
Tajska masaža hrbta za nosečke (25 min)  
 
Cena: 30 € 
 

 

 
Apres ski zabava 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Datum dogodka: 02.03.2017 - 04.03.2017 
 



Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v 
smučarski opremi. 
 
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na 
snegu. 
 
Od četrtka do sobote! 
 

 

 
 
 

 
Apres ski zabava na Uniorčku 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.02.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Datum dogodka: 16.03.2017 - 17.03.2017 
 
Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v 
smučarski opremi. 
 
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na 
snegu. 
 
Od četrtka do sobote! 
 
 

 
 
 

 



 
Zimski pohod na Peco 

Objavljeno v: Dogodki (06.02.2017) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 041 719 666 
Termin dogodka: 11.02.2017 ob 06:00 
 
Zimski pohod na Peco. 
 

 

 
Medobčinski otroški parlament 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.02.2017) 
Lokacija: Terme Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
Termin dogodka: 01.03.2017 ob 10:00 
 
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem 
otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter 
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program 
vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo 
v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se 
zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni 
eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po 
demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in 
prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. 
 
Letos bo medobčinski otroški parlament potekal v Zrečah. 
 
Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2016/17 je OTROCI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

 



 
Pohorska tržnica na Rogli 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 02.03.2017 ob 16:00 
 
Predstavitev lokalnih ponudnikov in pridelovalcev hrane. Lokalne turistične kmetije, ki so 
ponosne lastnice certifikata Okusi Rogle, na plano prinesejo svoje kakovostne in predvsem 
slastne izdelke. 
 
Vabljeni vsak četrtek, med 16. in 21. uro, v avlo hotela Planja. 
 

 

 
 

 
DPM Plesna delavnica s Plesnim klubom Lara 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.02.2017) 
Lokacija: Osnovna šola Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
Termin dogodka: 06.03.2017 ob 17:00 
 
Otroke vabimo na plesno delavnico, ki jo bodo vodile izkušene plesalke in animatorke 
Plesnega kluba Lara. 
 
 

 
Dan žena v Večgeneracijskem centru Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (13.03.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com  
Termin dogodka: 08.03.2017 ob 17:57 
 
            Druženje-Dan žena -uspešno 
 
         v Večgeneracijskem centru Zreče. 
 



    
 
       Osmi marec,dan žena, 
 
    dan vseh mamic in deklet, 
 
    vsaka v roki nosi cvet, 
 
     vsaka srečno se smehlja.  
 
8.marec velja za mednarodni dan žena. 
 
Čeprav je praznik pri nas v zadnjih letih vse manj popularen, je toliko bolj pomembno,da nanj 
ne pozabimo, 
 
zato je druženje ,ki je bilo v Večgeneracijskem centru Zreče uspešno,veselo in polno dobrih 
želja. 
 
Hvala vsem ,ki ste se druženju udeležile. 
 
        VGC  Zreče 

 

 
 

 
 

 
 
 
Regeneracija novega centra mesta Zreče 

Objavljeno v: Dogodki (28.02.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15 Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 09.03.2017 ob 17:00 
 
Na podlagi dolgoletne problematike urejanja mestnega središča t.i. centra Zreč, ki nima 
prepoznavne identitete in ne daje vtisa mestnega središča je pod avtorstvom Uroša Špileja, 
mag. inž. arhitekture nastal projekt »Regeneracija novega centra mesta Zreče«. 
 
Tiskovna konferenca bo v četrtek, 9.3.2017 ob 10.00 uri v seminarski sobi Hotela Atrij. Isti 
dan ob 17.00 uri v seminraski sobi Hotela Atrij pa bo predstavitev projekta širši javnosti. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kadetinje I Swatycomet Zreče - turnir 5.krog 

Objavljeno v: Dogodki (29.12.2017) 
Lokacija: OŠ Braslovče, 3314 Braslovče 
Organizator: OK Braslovče 
Telefon: 031 312 055 
E-mail: tomaz.kusar@unior.si 
Termin dogodka: 11.03.2017 ob 10:00 
 
Na razporedu so naslednje tekme:Braslovče : Swatycomet Zreče ISwatycomet Zreče I : 
Formis IFormis I: BraslovčeVabljeni!Naj se skupaj z vami iskri! 
 
 

 
Rez potomke stare trte 



Objavljeno v: Dogodki (08.03.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Telefon: 041230480 
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 12.03.2017 ob 15:00 
 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče tudi letos organizira tradicionalni rez potomke 
stare trte. Dobimo se v nedeljo, 12.3.2017, ob 15. uri na avtobusni postaji v Zrečah. 
 
 
 
Vljudno vabljeni 
 

 

 
 
Koncert otroških ljudskih pesmi Vedno dobre volje 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.03.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: KUD Vladko Mohorič Zreče 
E-mail: martin.mrzdovnik@gmail.com 
Termin dogodka: 12.03.2017 ob 16:00 
 
Na "Gregorjevo" začenjamo nov ciklus koncertov ljudske pesmi in glasbe, ki bo nadomestil 
zelo uspešno Eno pesem peti, ki smo jo končali pred dvema letoma. Tokrat se želimo srečati 
z najmlajšimi pevci, zato vabimo k sodelovanju otroke od vrtca do konca osnovne šole, da 
se nam pridružijo. 
 
V nedeljo 12.3. 2017 bo ob 16. uri že prvi koncert z naslovom Vedno dobre volje. 
 
Vabimo tako pevce kakor tudi glasbenike ki pojejo ali igrajo ljudske pesmi da se prijavijo na 
ta koncert.  
 
 



 
 

 
Savnanje ob polni luni 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 03 757 62 68 
Termin dogodka: 13.03.2017 ob 15:00 
 
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja 
pred vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk 
savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in 
polni energije. Lunin ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje. 
 
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje: 
 
program vrtinčenja zraka s pilingom,razstrupljevalno oblogo in nego telesa,sadje ali 
zelenjavo za dobro počutje,ingverjev napitek z limonsko travo inzeliščni čaj.Ob obisku savne 
ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša vitalnost in 
dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob polni 
luni bo Savna vas odprta do 23.30. 
 
 
 
Doplačilo za vstop po 17. uri: 2 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPM delavnica Gregorjevo 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.02.2017) 
Lokacija: Osnovna šola Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
Termin dogodka: 13.03.2017 ob 17:00 
 
12. marec je rezerviran za gregorjevo, dan, ko se ptički ženijo, dan, ko so se nekoč dekleta 
ozirala v nebo in oprezala za ptiči. Pogled v nebo je bil kot pogled v kristalno kroglo, saj je 
prva ptica, ki so jo ugledale naznanjala kakšen bo njen mož. Sicer pa gregorjevo velja za 
slovensko Valentinovo, ki mu je nekako ukradlo ljubezenski status in je danes bolj v 
znamenju šege, povezane z lučjo. 
 
Otroke vabimo, da ob Gregorjevem skupaj ustvarjamo. Izdelovali bomo ptičke, spekli ptičke 
(piškote) in se pripravljali na prihod pomladi. 



 

 

 
 
Delavnica kozmetičnih izdelkov 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.02.2017) 
Lokacija: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče (kuhinja), Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
Termin dogodka: 15.03.2017 ob 17:00 
 
Gospa Darja Rojec bo vodila delavnico, kjer bomo izdelali kremo za obraz, deodorant, olje 
za intimne dele in mazilo proti bolečinam in prehladu.  
 

 

 
Območno srečanje otroških folklornih skupin 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (07.02.2017) 
Lokacija: Kulturni dom pri Termah Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: JSKD 
Telefon: 03 491 40 30 
Mobilni telefon: 051 693 920 
E-mail: breda.slapnik@jskd.si 
Termin dogodka: 16.03.2017 ob 17:00 
 
Predstavile se bodo otroške folklorne skupine, ki delujejo na področju občin Slovenske 
Konjice, Zreče in Vitanje. Letos se bodo pridružile tudi skupine s celjskega območja. 
Strokovna spremljevalka srečanja bo ga. Nežka Lubej. Izbrane skupine se bodo lahko 
udeležile regijskega srečanja, ki bo maja v Laškem. 



 

 

 
 
 
 
 
Pohod po Celjski planinski poti Srebotnik – Grmada - Vipota 

Objavljeno v: Dogodki (06.03.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Organizator: PD Zreče 
Telefon: 041324245 
E-mail: pdzrece@pzs.si 
Termin dogodka: 18.03.2017 ob 06:00 
 
pohod po Celjski planinski poti 
 
Srebotnik – Grmada - Vipota 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Izdelava naravnega kremnega parfuma 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (20.03.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 24.03.2017 ob 17:00 
 
Izdelava naravnega kremnega parfuma 
 
Približuje se materinski Dan, ki je namenjen mamam. 
 
Dan, ko se na veliko podarjajo rože, čokolade..Podarjajo se tudi poljubi in objemi. 
 
Društvo Smetlika Zreče nam bo popestrilo dogajanje v našem Večgeneracijskem centru         
 
z  delavnico; Izdelava naravnega kremnega parfuma, v petek 24.03.2017 popoldan ob 17.00 
uri . 
 
Naredimo si drugačen popoldan ob kavici, čaju in prijetnem klepetu. 
 
Vljudno prosim za predhodne prijave na tel.- gsm: 051 367 658 
 
mail; vecgeneracijski.center@gmail.com 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

 
Kadetinje I Swatycomet Zreče - turnir 6.krog 

Objavljeno v: Dogodki (29.12.2017) 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: OK Swatycomet Zreče 
Telefon: 031 312 055 
E-mail: tomaz.kusar@unior.si 
Termin dogodka: 25.03.2017 ob 10:00 
 
Na razporedu so naslednje tekme:Swatycomet Zreče I : Formis IFormis I : SIP ŠempeterSIP 
ŠEmpeter : Swatycomet Zreče IVabljeni!Naj se skupaj z vami iskri! 
 
 
 

 
Tradicionalni lovski ples 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (23.01.2017) 
Lokacija: Terme Zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 051 687025 
E-mail: e.gricnik@gmail.com 
Termin dogodka: 25.03.2017 ob 19:00 
 
Spoštovani! 
 
LD Zreče v letu 2017 organizira 34. lovski ples. Kulturni dogodek je namenjen vsem, ki jih 



tovrstne kulturne prireditve s plesom in lovsko kulinariko zanima. 
 
Lepo vabljeni! 
 
Ervin Gričnik 
 
Starešina 
 

 

 
 
Pozdrav pomladi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (26.03.2017) 
Lokacija: Kulturni dom Stranice, Stranice 37, 3206 Stranice 
Organizator: Kulturno društvo Konrad Sodin Stranice 
Telefon: 068 13 44 33 
Mobilni telefon: 068 13 44 33 
E-mail: kd.stranice@gmail.com 
Termin dogodka: 26.03.2017 ob 15:00 
 
Prireditev Pozdrav pomladi je tradicionalna na Stranicah, kjer nastopajo straniški otroci, etno 
skupina Zgubljene frizerke, Karmen Kotnik s plesalkami, gasilski zbor Stranice in ostali 
gostje. 



 

 

 
Z Miranom Rudanom ob materinskem dnevu 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 031 791 919 
E-mail: petra.podgrajsek@unitur.eu 
Termin dogodka: 26.03.2017 ob 17:00 
 
Ne veste kam? 
 
Podarite svoji mami prijetno popoldne v hotelski kavarni ob zvokih Mirana Rudana. 
 
 
 

 

 
 
Oder mladih- Območno srečanje otroških gledaliških skupin 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (21.02.2017) 
Lokacija: Kulturni dom-Terme Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: JSKD 
Mobilni telefon: 051 693 920 
Termin dogodka: 28.03.2017 ob 09:00 
 
Predstavile se bodo tri otroške  gledališke skupine (gled. skupina Klobučniki OŠ Zreče, pod 
mentorstvom Barbare Potnik,  dramska skupina OŠ Petrovče in skupina gledališkega krožka 
OŠ Planina pri Sevnici) 
 
Dogajanje bo spremljal regijski selektor Bojan Maroševič. Predstave si bodo brezplačno 
lahko ogledali učenci OŠ Zreče. 



 

 

 
Predstavitev pomladnega a'la carte menija 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 031791919 
E-mail: petra.podgrajsek@unitur.eu 
Termin dogodka: 28.03.2017 ob 14:00 
 
Predsvaljamo vam degustacijski pomladni meni naših kuharskih mojstrov: 
 
Špargljeva kremna juha s špargljevimi vršički***Svinjski file na kremni rižoti s šparglji in 
čemaževo omakoPomladna mešana solata s ppečenimi kruhovimi kockami***Krostata z 
jabolčnim pirejem, cimetom, vaniljevim strokom in jabolčnim čipsom 
 

 
Savna vas: Zimi v slovo in pomladi v pozdrav 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Savna vas v Termah Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 03 757 62 54 
E-mail: terme@unitur.eu 
Termin dogodka: 01.04.2017 ob 00:00 
 
Kaj se bo dogajalo? 
 
 
 
zaključek zimske sezone 
 
vrhunski programi vrtinčenja zraka, peelingov in oblog z Uniturjevimi savna mojstri. 
 
bogat spremljevalni program ter prijetno druženje 
 
 



 
  
 
Spored programov: 
 
  
 
15.00 Spomladanska sapica(finska savna Lipa) 
 
16.00 Peeling svežina &energija (parna savna Klet) 
 
17.00 Čarobnost pohorskih gozdov(finska savna Lipa) 
 
18.00 Čokolada&Pomaranča(parna savna Klet) 
 
19.00 Zeliščni vetrič(finska savna Na Ganku) 
 
20.00 ..Ta pridne čebelice(Cvetlična parna savna) 
 
21.00 Luna&zvezde(finska savna Na Ganku) 
 
22.00 Ta vroči Zlodeji (finska savna Lipa) 
 
  
 
Cena: 21,00€, 2€ doplačilo za vstop po 17.00 uri 
 
 
 
T: 03 757 62 68 
 
http://www.terme-zrece.eu 
 
 
 

 



 
 
štafeta semen 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (13.03.2017) 
Lokacija: Tržnica v Zrečah , 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 01.04.2017 ob 09:00 
 
Pobude za zbiranje semen starih domačih sort so vse pogostejše, za zdravo ohranjanje 
naravnega ravnovesja na našem področju. Zanimiva priložnost za spoznavanje in izmenjavo 
semen  od 9.00 – 11.00 ure 
 

 

 
 
 

 
151. literarni večer v Skomarski hiši na Skomarju 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (25.03.2017) 
Lokacija: Skomarje 30, 3214 Zreče 
Organizator: KUD Vladko Mohorič Zreče 
E-mail: martin.mrzdovnik@gmail.com 
Termin dogodka: 01.04.2017 ob 19:00 
 
Na 151. literarnem večeru, ki ga bodo vsebinsko oblikovali s poezijo prof. Zdenke Serajnik 
pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik iz Zreč se bomo spomnili prof. 
Zdenke Serajnik ki je 23.3. 2002 v tej hiši imela svoj prvi literarni in tudi zadnji literarni večer. 
V letu 2017 se bomo zopet spomnili te sicer skrivnostne a duhovno in ustvarjalno genialne 
žene s mnogiimi dogodki, ki pa so vsi naravnani na znanstveni simpozij ki bo v mesecu 



oktobru z izdajo zbornika mnogih avtorjev o njenem delu. 

 

 
 
 
 

 
Dobrodelni koncert Ti si moj Sonček 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.03.2017) 
Lokacija: Kulturni dom Stranice, 3206 Stranice 
Organizator: Društvo za cerebralno paralizo Celje 
Telefon: 041 416 515 
Mobilni telefon: 041 416 515 
E-mail: kd.stranice@gmail.com 
Termin dogodka: 02.04.2017 ob 16:00 
 
Dobrodelni koncert Ti si moj Sonček bo v nedeljo 2. 4. 2017 ob 16. uri v kulturnem domu 
Stranice. Vstopnina je 5 EUR. Zbrana sredstva bodo v pomoč otrokom s cerebralno paralizo 
za 
 
kolonijo. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
Čistilna akcija 2017 

Objavljeno v: Dogodki (21.03.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Telefon: 041 635 307 
E-mail: emil.jevsenak@zrece.eu 
Termin dogodka: 07.04.2017 ob 16:00 
 
Občina Zreče v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zreče, organizira čistilno akcijo, nabrežja 
reke Dravinje, v petek, dne 7.4.2017, na relaciji od Loške gore do Dobrovelj. Ostale krajevne 
skupnosti naše občine, organizirajo čiščenje okolice na svojem področju. 
 
V sled tega, prosimo vse občane, v kolikor opazijo kakršno koli divje odlagališče, da to javijo 
na sedež občine Zreče, tel. 03/757-1700, ali direktno na GSM 041/635-307 – Emil Jevšenak, 
koordinator čistilne akcije. 
 

 

 
 
Izbira, psihologija, vzgoja in veterinarska oskrba psa 

Objavljeno v: Dogodki (28.03.2017) 
Lokacija: Šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: Kinološko društvo Zreče 
Telefon: 051 240 191  
E-mail: kd.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 07.04.2017 ob 17:00 
 
Za vse pasje lastnike organizirano predavanje na temo psa, ki bo v petek 7.4.2017 s 
pričetkom ob 17.00h. Predavanje bo potekalo v 3 sklopih:- Psihologija psa- Izbira in vzgoja 
psa- Veterinarska oskrba psa.Predavateljici bosta:- Eva Krajnik, inštruktor osnovne vrste 



šolanih psov- Petra Krenker, dr.vetPredavanje bo potekalo v glasbeni učilnici Osnovne šole 
Zreče (stranski vhod v šolo). 
 

 

 
 
Večeri polni okusov: predstavitev slovenskih vinarjev in lokalnih 
ponudnikov 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Kavarna hotelov Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 07.04.2017 ob 18:00 
 
7. 4. 2017: Kmetija Lamprček-Obrul in Vinska klet Zlati grič 
 
14. 4. 2017: čebelarstvo Žvikart in Vina Kos 
 
21.4.2017: Žganjekuha in pletarstvo Kalšek in Vinogradništvo Andrejc 
 
28. 4. 2017: Kmetija Vrhivšek in Vina Koper 
 

 



 
Čistilna akcija na Stranicah 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (03.04.2017) 
Lokacija: Stranice 37, 3206 Stranice, 3214 Zreče 
Organizator: TOD Stranice 
Mobilni telefon: 041323947 
E-mail: marjan57korosc@gmail.com 
Termin dogodka: 08.04.2017 ob 00:00 
 
OČISTIMO STRANICE 2017 
 
Turistično olepševalno društvo Stranice organizira v sodelovanju s krajevno skupnostjo, 
drugimi društvi in občino  Zreče čistilno akcijo »NAŠE STRANICE SO ČISTE IN 
UREJENE«.  
 
Pričakujemo, da se akcije udeleži čim več ljudi, ki na zbirnem mestu pred Osnovno šolo 
Stranice prejmejo rokavice in vrečke za pobiranje odpadkov. Odpravili se bomo v vse 
zaselke Krajevne skupnosti. 
 
Kontejnerja za kosovne odpadke bosta na parkirišču pri Osnovni šoli in na parkirišču pri 
Grobovih 100 talcev. 
 
Dobimo se v soboto 8. 4. 2017 ob 9.00 uri, pred Osnovno šolo Stranice. 
 
Čistilna akcij bo trajala predvidoma do 13 ure. 
 
Po akciji bo poskrbljeno za okrepčilo. 
 
Organizacijski odbor 
 
TOD Stranice 
 
V primeru dežja se bo akcija izvajala 22.4.2017 od 9 ure dalje . 
 
  

 

 
 
 

 
 



 
Pomocijsko motivacijski dogodek v Občini Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.03.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče-Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com  
Termin dogodka: 12.04.2017 ob 16:00 
 
Promocijsko motivacijski dogodek v Občini Zreče 
 
Občina Zreče bo v sodelovanju z "Ustvarjalnikom", ki ga zastopa Matija Goljar (voditelj 
oddaje "Štartaj Slovenija") in našim Večgeneracijskim centrom, 
 
organizirala promocijsko motivacijski dogodek,ki bo v sredo 12.04.2017  med 16.00 in 19.00 
uro (v večgeneracijskem centru) 
 
Tema:                               
 
-Predstavitev primerov uspešnih poslov, ki so nastali  
 
 samo z dobro idejo in brez zagonskih sredstev 
 
-Naučiti se kako svojo idejo realizirati, jo pripeljati 
 
 do prve zamisli,do prvega eura prihodka. 
 
 
 
(Predhodna prijava - email; vecgeneracijski.center@gmail.com 
 
 
 
Lep pozdrav in vljudno vabljeni! 
 
Večgeneracijski center Zreče  
 
 
 
 
 

 
Izdelava okrasnih predmetov iz stekla 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Recepcija hotelov Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 037576100 
Mobilni telefon: 051 384 372  
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Termin dogodka: 12.04.2017 ob 16:30 
 
Alenka Lever pripravlja delavnico za odrasle. Seznanili se boste s svetom izdelave okrasnih 
in uporabnih predmetov z vitražno tehniko Tiffany. 



 
 

 
Velikonočna delavnica  
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (13.03.2017) 
Lokacija: Hotel Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 13.04.2017 ob 17:00 
 
Velike noči si brez pirhov ne moremo predstavljati. Čeprav je morda barvanje pirhov s 
kupljenimi barvami bolj enostavno, smo se odločili, da jih obarvamo drugače. Uporabili bomo 
naravna barvila in domišljiji prepustili prosto pot. 
 

 

 
Večeri polni okusov: predstavitev slovenskih vinarjev in lokalnih 
ponudnikov 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Kavarna hotelov Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 14.04.2017 ob 18:00 
 
7. 4. 2017: Kmetija Lamprček-Obrul in Vinska klet Zlati grič 
 
14. 4. 2017: čebelarstvo Žvikart in Vina Kos 
 
21.4.2017: Žganjekuha in pletarstvo Kalšek in Vinogradništvo Andrejc 
 
28. 4. 2017: Kmetija Vrhivšek in Vina Koper 



 

 

 
Obisk velikonočnega zajca 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Dobimo se v otroškem kotičku, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 051 384 372 
E-mail: nina.buh@unitur.eu    
Termin dogodka: 16.04.2017 ob 10:00 
 
Velikonočni zajec. 
 
Otroci že veste kdo je to? 
 
Če ga še ne poznate, ga lahko spoznate to nedeljo. Z njim se boste podali po gozdu, 
travnikih, pretaknili vsak grmiček in kot ter mu pomagali poiskati velikonočno pisanko. 
 
  
 
Ob povratku v hotel vas čaka napihljivo presenečenj. 
 
Tudi slikanje z Velikonočnim zajcem ne bo manjkalo. 
 
  
 
Info: Nina Buh, 051 384 372, nina.buh@unitur.eu 
 
  



 

 

 
Predavanje Jožeta Majesa 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (13.03.2017) 
Lokacija: Hotel Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 19.04.2017 ob 17:00 
 
Priznani zeliščar Jože Majes je izdal težko pričakovano knjigo z naslovom Zdravnik zdravi 
narava ozdravi.  Njegove nepogrešljive in dragocene nasvete za pripravo čajev, tinktur, 
mazil, sirupov in zeliščnih olj  bomo slišali na predavanju v sejni sobi hotela Dobrava. 
 
VSTOP PROST! 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Dan Zemlje 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (13.03.2017) 
Lokacija: OŠ Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 22.04.2017 ob 00:00 
 
Svetovni dan Zemlje je letni dogodek, ki se praznuje 22.aprila. 
 
Ta dan bomo za učence OŠ Zreče pripravili štiri tematske delavnice . 
 

 

 
Jurijev pohod Skomarje – Rogla - Skomarje 

Objavljeno v: Dogodki (06.03.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Organizator: PD Zreče 
Telefon: 041 909 302 
Termin dogodka: 23.04.2017 ob 09:00 
 
Jurijev pohod 
 
Skomarje – Rogla - Skomarje 
 
 

 
 
 
 
 



 
Jurijeva nedelja 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Skomarje 32, 3214 Zreče 
Organizator: TD, KS, KUD Jurij Vodovnik in ŽU Skomarje 
Mobilni telefon: 031 868 343 
E-mail: magda.drozg@guest.arnes.si 
Termin dogodka: 23.04.2017 ob 09:00 
 
9.00 -tradicionalni jurijev pohod 
 
10.00 - program za najmlajše v Skomarski hiši 
 
14.00 - srečanje pesnikov in pisateljev v Skomarski hiši 
 
16.00 - maša za Jurija Vodovnika 
 
17.00 - zaključna prireditev v Taborniškem domu 
 
Kulturni program na zaključni prireditvi bodo popestrili Mladi Skomarjani in mešani pevski 
zbor Strune iz Zreč.  
 
Vljudno vabljeni! 
 

 

 
Cvetlični sejem Zreče 2017 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (06.04.2017) 
Lokacija: Stari del Zreč-Kovaška cesta , 3214 Zreče 
Organizator: Turistično društvo Zreče  Cesta na Roglo 15  3214 Zreče 
Mobilni telefon: 041714199 
Termin dogodka: 25.04.2017 ob 08:00 
 
Turistično društvo Zreče  
 



organizira že tradicionalni "Cvetlični sejem" v Zrečah. 
 
Radi bi vas povabili k sodelovanju. 
 
Prosimo vas,da se sejma udeležite s svojimi artikli. 
 
Sejem bo  v torek 25.04.2017  od 8.00 ure do 17.00 ure  
 
v starem delu Zreč, Kovaška cesta (pri nekdanjem gostišču Jelka). 
 
Za informacije pokličite na gsm; 041714199 
 
   Dobrodošli.  
 

 

 
Ljubitelji vina čistijo Slovenijo 

Objavljeno v: Dogodki (25.04.2017) 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Telefon: 041230480 
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 27.04.2017 ob 10:00 
 
Dne 27.4 ob 10.00 se dobimo pred osnovno šolo zreče z namenom da očistimo srčkovo 
učno pot. Akcija je pod imenom očistimo Slovenijo in ta pot je bila dodeljena s strani občine 
našemu društvu, 
 
  
 
lepo vabljeni. 
 
 



 
 
 

 
Izmenjava sadik 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (11.04.2017) 
Lokacija: Tržnica v Zrečah , 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 29.04.2017 ob 09:00 
 
 Ponovno se bomo predstavili na zreški kmečki tržnici z namenom izmenjave sadik ( 
paradižnik, paprika, tudi kakšne cvetlice…) med 9.00 in 11.00 uro. 
 

 

 
 
 
Zabava z Žabcem Zrečkom, Garfieldom in Hello Kitty 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Dobimo se pri recepciji hotelov Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 051 384 372 
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Termin dogodka: 30.04.2017 ob 10:00 
 
Zabava za otroke in vse, ki so še vedno otroci po duši… 
 
Napihljivo igralo, ustvarjalnice in fotokotiček…vse to in še več…. 
 
Fotografiranje s Spongbobom, skakanje po napihljivem igralu, spuščanje po toboganu, 
ustvari si izdelek in si ga odnesi s seboj…. 



 

 

 
Tradicionalno kresovanje 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.03.2017) 
Lokacija: Ploščad pred hotelom Atrij, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., program Turizem 
Telefon: 03 757 61 00 
Termin dogodka: 30.04.2017 ob 20:30 
 
To leto ponovno tradicionalno kresovanje za goste hotela in prebivalce Zreč. 
 
Kulinarične ponudbe ne bo manjkalo, kot tudi zabavne glasbe ne. 
 
  
 
Od 20.30 nas bodo zabavali člani Ansambla Žurerji, da bomo skupaj lažje dočakali prižig 
kresa. 



 

 
 

Prireditev ROPOTANJE V STARIH ZREČAH 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.05.2017) 
Lokacija: kovaška cesta, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE 
Kontaktna oseba: Ivan Hrovat 
Mobilni telefon: 041256500 
E-mail: ivan.hrovat@unior.si 
Datum dogodka: 02.06.2017 - 04.06.2017 
 
ROPOTANJE V STARIH ZREČAH 2017 
 
  
 
Petek, 02.06.2017:  
 
- Od 18:00 do 19:30 ZREČE POJO (Srečanje pevskih zborov) 
 
- Od 20:00 do 02:00 ROCK ROPOTANJE 
 
                            Nastopajo: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Skupina POINTLESS 
REBELS                                                                                                           
 
ISAAC PALMA                                                                           
 
Skupina POWERŠOK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota, 03.06.2017: 
 
- Od 12:00 do 18:00 DELAVNICE ZA OTROKE v večgeneracijskem centu 
 
                                POHORSKA TRŽNICA »OKUSI ROGLE« 
 
- Od 12:00 do 15:00 TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA POKAL »NAJ GODEC MESTA 
ZREČE 2017« 
 
  
 
- Od 15:30 do 20:00 REVIJA NARODNO ZABAVNIH ANSAMBLOV  
 
                              Nastopajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansambel DAR                                     
 
Ansambel UDAR                                 
 
Ansambel HRIBOVCI                       
 
Bratje KANGLER                             
 
Ansambel ŽURERJI                           



 
Ansambel ZREŠKA POMLAD           
 
Ansambel ŠTIRJE KOVAČI            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Od 20:00 do 02:00 ZABAVA Z ANSAMBLOM »PETKA«  
 
 
 
  
 
 Nedelja, 04.06.2017: 
 
- Ob 11:00 Sv.MAŠA pod šotorom (ob spremljavi Frajhajmske godbe) 
 
                 Po končani sv.maši nedeljska juha 
 
- Ob 13:30 KONCERT PIHALNIH ORKESTROV 
 
 
 
Mladinski godalni orkester GŠ Slovenske Konjice 
 
Mladinski pihalni orkester GŠ Slovenske Konjice                                               
 
Frajhajmska godba Šmartno na Pohorju                 
 
Godba na pihala KUD Ljubečna                              
 
Godbeno društvo Prosek – Italija                             
 
KD Pihalni orkester štorskih železarjev                 
 
Društvo godbenikov Zreče                                      
 
 
 
- Ob 17:00 do 20:00 ZABAVA Z ANSAMBLOM »SEKSTAKORD« 
 
  
 
Organizator prireditve:  Društvo godbenikov Zreče v sodelovanju z Občino Zreče in LTO 
Rogla – Zreče, GIZ 
 
Prireditev bo v vsakem vremenu (šotor), vstopnine ni! 



 
Zelo ugodne cene gostinskih storitev, možnost panoramske vožnje z vlakom, zabaviščni 
park! 
 
 
 
TEKMOVANJE HARMONIKARJEV za pokal "NAJ GODEC MESTA ZREČE 2017" 
 
V okviru 10. Ropotanja v Starih Zrečah in luči praznovanja 30 let mesta Zreče bo v soboto, 
3.6.2017, ob 12. uri v Zrečah potekalo tekmovanje harmonikarjev za pokal NAJ GODEC 
MESTA ZREČE 2017. 
 
Vse informacije najdete v razpisu. 
 
 
 
  
 
Vljudno vabljeni, da se prijavite! 
 

 

 
Animacija na bezenu Term Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Kontaktna oseba: Nina Buh 
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Datum dogodka: 25.06.2017 - 31.08.2017 
 
Otroke bodo vsak dan zabavali in hkrati poučevali, razgibali, nasmejali in pokazali vedno kaj 
novega naši novi animatorji FUN4U. Otroci jih naravnost obožujejo, kar so dokazali že 
letošnjo zimo na Rogli. 
 
Kaj vse bomo počeli v otroški družbi? Preverite naše tematske dneve! 
 
 
 
Več o tematskih dnevih najdete tukaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 

Objavljeno v: Dogodki (12.06.2017) 
Lokacija: Resnik, 3214 Zreče 
Datum dogodka: 26.06.2017 - 30.06.2017 
 
SKUMAVČEVI LIKOVNI DNEVI 2017 
 
od ponedeljka, 26. junija, do petka, 30. junija 
 
Na 10. druženju bodo ustvarjali:  
 
Tina Konec, Tomaž Perko, Igor Rehar, Lucija Stramec, Viktor Šest, Veljko Toman 
 
Vinko Železnikar, Nikolaj Beer, častni gost, Tone Seifert, umetniški vodja 
 
  
 
Zaključno druženje SKUMAVČEVIH LIKOVNIH DNI NA RESNIKU 2017. 
 
V petek, 30. junij, ob 18-tih, v Domu krajanov na Resniku. 
 
Slike, ki bodo te dni nastale na Resniku; nastop Vokalne skupine Expe. 
 
Lovski golaž za vse zbrane časti župan Zreč. 
 
Posebno vabljeni vsi, ki živite na Resniku, vsi prijatelji Resnika, vsi prijatelji slik! 
 
Postregli bomo pristni pohorski jabolčnik! 
 
Vstopnine ne bo. 
 
  
 



Eno uro pred začetkom bo resniška cerkvica Sv. Jakoba odprta za ogled za obiskovalce. 

 
 
 

1. kiparska kolonija v lesu 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.05.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Datum dogodka: 26.06.2017 - 02.07.2017 
 
Izdelava skulptur iz lesa, ki bodo krasile Škratovo učno pot na Rogli. 
 
 
 



OTVORITEV RAZSTAVE 2. 7.2017 

 
 
 

Prvomajska budnica v Občini Zreče (glejte priložen seznam) 

Objavljeno v: Dogodki (20.04.2017) 
Lokacija: Občina Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo godbenikov Zreče 
Termin dogodka: 01.05.2017 ob 05:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prvomajski pohod na Golek 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (23.01.2017) 
Lokacija: Golek Zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 051 687 025 
E-mail: e.gricnik@mail..com 
Termin dogodka: 01.05.2017 ob 08:00 
 
Spoštovani! 
 
LD Zreče prireja tradicionalno 1. majsko prireditev na "Goleku". Divjačinski golaš pripravljata 
Stanko Jevšenak "Supi"  in Tomaž Mernik. Jedi z žara pripravlja ekipa članov LD Zreče pod 
budnim očesom Janka Javornika. 
 
Lepo vabljeni! 
 
Ervin Gričnik 
 
Starešina 
 
 

Barvanje in izdelovanje Mandale 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.04.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Telefon: 059190753 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 04.05.2017 ob 15:00 
 
Barvanje in izdelovanje -"Mandale" 
 
Obveščamo vas, da bo v četrtek 04.05.2017 in četrtek 25.05.2017 od 15.00 ure do 18.00 
ure  
 
poteka delavnica "Barvanje in izdelovanje - Mandale. 
 
Veselimo se vašega obiska. 
 
 
 

Strokovna ekskurzija 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (11.04.2017) 
Lokacija: Avtobusna postaja Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 06.05.2017 ob 00:00 
 
Turistično društvo Podčetrtek prireja Festival vina in čokolade. Pred pričetkom festivala si 
bomo ogledali botanični vrt z več kot 200 primerkov zdravilnih zelišč pri Minoritskem 
samostanu Olimje, ter eno najstarejših zeliščnih lekarn v Evropi in se okrepčali na 
Jelenovem grebenu. 
 



Celodnevni izlet za člane ODI Dravinjske doline na Brezje in Tržič 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (06.04.2017) 
Lokacija: Brezje na Gorenjskem, 4240 Radovljica 
Organizator: OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE 
Telefon: 03 575 61 15 (vsako sredo od 9h do 12h) 
E-mail: obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net 
Termin dogodka: 06.05.2017 ob 07:00 
 
Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 6. 
maja,  na  izlet na  Brezje in v Tržič. Na programu  je  malica iz prtljažnika,  maša  na Brezju, 
kosilo  v  Tržiču in voden ogled  cerkve Sv. Katarine v Lomu pod Storžičem.  Cena izleta je 
22 EUR, informacije in prijave pa v društveni pisarni med uradnimi urami ali pri poverjenikih 
do srede, 3. maja, oz. do zapolnitve  največ dveh avtobusov. 
 
 

152. literarni večer v Skomarski hiši 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (19.04.2017) 
Lokacija: Skomarje 30, 3214 Zreče 
Organizator: KUD Vladko Mohorič Zreče 
Mobilni telefon: 031 451 694 
E-mail: martin.mrzdovnik@gmail.com 
Termin dogodka: 06.05.2017 ob 19:01 
 
V soboto 6. maja 2017 bo ob 19. uri v Skomarski hiši v vasi Skomarje že 152. literarni večer 
v ciklusu "Jaz mam en stari znucan koš". Got gosta bosta nastopila priznana ustvarjalca 
Mojca Seliškar in Peter Kolšek iz Ljubljane. Vstop je prost! 
 
Lepo vabljeni! 
 
 
 

Eko čarovnije 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (11.04.2017) 
Lokacija: Pri starem vlaku, 3214 Zreče 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 07.05.2017 ob 00:00 
 
DPM – Društvo prijateljev mladine Zreče nas vabi k sodelovanju na tradicionalno prireditev 
IX. EKO ČAROVNIJE pri starem vlaku v Zrečah. 
 
Predstavili se bomo s pripravkom  iz eteričnih olj , ki nas ščiti pred klopi in komarji – naravni 
repelent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radijska delavnica znancev 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (08.05.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 09.05.2017 ob 18:00 
 
Večgeneracijski center Zreče vabi na "Radisko delavnico znancev " z novinarjem Tonetom 
Petelinškom  
 
v torek, 9. maja, od 18. do 20. ure. 
 
Vabljeni! 
 
 
 

Radijska delavnica znancev 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (08.05.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 09.05.2017 ob 18:00 
 
Večgeneracijski center Zreče vabi na "Radisko delavnico znancev " z novinarjem Tonetom 
Petelinškom  
 
v torek, 9. maja, od 18. do 20. ure. 
 
Vabljeni! 
 
 
 

4. AGILITY TEKMA za DP 2017, KV za SP 

Objavljeno v: Dogodki (28.03.2017) 
Lokacija: Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: Kinološko društvo Zreče 
Telefon: 051240191 
E-mail: kd.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 13.05.2017 ob 08:00 
 
V sodelovanju s komisijo za agility v SOBOTO 13.05.2017, organiziramo 4. AGILITY tekmo 
za državno prvenstvo, kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tekmovanje se bo odvijalo čez 
cel dan, s začetkom ob 8.00h z uradno otvoritvijo. Tekma se bo odvijala na nogometnem 
stadionu v Zrečah. 
 
Agility je disciplina, kjer vodnik vodi psa skozi parkur postavljenih ovir. Tekmovalci bodo 
tekmovali v 4 težavnostnih ravneh A1, A2 in A3 ter AV (veterani). V prvem delu se bodo 
pomerili v disciplini JUMPING, kjer premagujejo le preskoke in tunele, v drugem delu pa 
AGILITY kjer se dodajo še vse kontaktne ovire, palisada, most in gugalnica. 
 
 
 
 



 

Destilacija 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (11.04.2017) 
Lokacija: Zlakova, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 13.05.2017 ob 10:00 
 
Destilacija zelišč pri Albini Gorenak na Zlakovi. 
 
Ob 10.00 uri zbor članov društva pri SPAR-u v Zrečah, nato se skupaj odpravimo na 
Zlakovo. 
 
 
 

OTVORITEV VEČGENERACIJSKEGA CENTRA ZREČE 

Objavljeno v: Dogodki (28.04.2017) 
Lokacija: Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 15.05.2017 ob 10:00 
 
Vabimo vas na otvoritev Večgeneracijskega centra Zreče, ki bo v ponedeljek, 15.5.2017 ob 
10.00 uri 
 
 
 
 

Meritve sladkorja, holesterola v krvi in zdravstveno svetovanje 

Objavljeno v: Dogodki (13.04.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče, Regijsko študentsko središče Celje 
Termin dogodka: 17.05.2017 ob 12:00 
 
Študenti Visoke zdravstvene šole v Celju bodo v Večgeneracijskem centru v Zrečah izvajali 
meritve sladkorja in holesterola v krvi, merili krvni tlak ter zdravstveno-vzgojno svetovali, 
v sredo, 17. maj 2017, od 12. do 17. ure. 
 
 
 
 

Kulinarični večer s hišnimi mojstri 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.04.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 031 791 919 
E-mail: petra.podgrajsek@unitur.eu 
Termin dogodka: 19.05.2017 ob 18:30 
 
MENI 
 
marinirana puranja prsa, gorčična pena,domača piščančja pašteta s hruško, tartufi,pisan 
kruh s peteršiljemrenski rizling, polsuho, Zlati grič, Štajerska***juha govejega repa z 



zelenjavnimi rezanci ingovejim ocvrtkom***ajdovi ravioli, polnjeni s prekajenim 
mesom,hrenova pena, sirov čipsrose, suho, Meum, Štajerska***svinjski file iz souwida v 
ovoju mladih kopriv na omaki sladkega muškata,ajdov kipnik, ocvrti laski zelene,pire 
sladkega krompirja, čemažev ocvrtekrumeni muškat, polsladko, Kos, 
Prekmurje***slaščičarski zavitek z jabolki, lešnikovim sladoledom in domačo karameloizbor 
chardonnaya, polsladko, Zlati grič, Štajerska 
 
 
 
Vino je bilo izbrano s strani Matjaža Kovačiča, sommelierja z zlatim priznanjem z zadnjega 
GTZ. 
 
 
 

Kantata ob jubileju Zdenke Serjanik "Blagoslovljena med ženami" 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (18.04.2017) 
Lokacija: Župnijska cerkev Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Katoliško kulturno društvo 
Termin dogodka: 20.05.2017 ob 19:00 
 
Izvedba kantate Zdenke Serajnik, ob njenem jubilejnem letu: 
 
Naslov kantate: Blagoslovljena med ženami. 
 
Besedilo: Zdenka Serajnik. 
 
Skladatelj: dr. Jože Trošt. Dirigent: Marko Slokar. Solista: Andreja Zakonjšek Krt in Primož 
Krt. 
 
Na orglah: Jan Grobelnik. 
 
Nastopajo:  združeni pevski zbori iz Polzele 
 
  
 
Kraj dogodka: Župnijska cerkev Zreče. Šolska cesta 1, Zreče  
 
Datum dogodka: 20. maj 2017  
 
Ura: ob 19. uri 
 
 
 
 

Odprtje obnovljenega odseka ceste na Gorenje 

Objavljeno v: Dogodki (20.04.2017) 
Lokacija: Cesta na Gorenje, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče in Krajevna skupnost Zreče 
Termin dogodka: 21.05.2017 ob 15:00 
 
 
 
 



Otvoritev sanacije lokalne ceste Padeški vrh - Gorenje - Zgornje 
Zreče 

Objavljeno v: Dogodki (11.05.2017) 
Lokacija: cesta na gorenje, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče in KS Gorenje 
Termin dogodka: 21.05.2017 ob 15:00 
 
Vljudno vabljeni na otvoritev sanacije lokalne ceste Padeški vrh - Gorenje - Zgornje Zreče, 
 
ki bo dne 21.05.2017 ob 15.00 uri na Cesti na Gorenje (velika rida). 
 
 
 

DPM delavnica ZELIŠČARNA Z GLASBENO DELAVNICO 
DIDGERIDOO 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (24.03.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
E-mail: zrece.dpm@gmail.com 
Termin dogodka: 23.05.2017 ob 16:30 
 
Društvo prijateljev mladine Zreče vabi na zanimivo delavnico: 
 
ČAROVNIJA ZELIŠČ IN ČUDEŽNI ZVOKI GLASBIL   
 
ZELIŠČARNA Z GLASBENO DELAVNICO DIDGERIDOO.  
 
 
 
Delavnica v kompletu ponuja naslednja področja:   
 
 
 
ZELIŠČA 
 
 -  predstavitev sezonskih zelišč  
 
 -  informacije o uporabi zelišč v vsakdanjem življenju 
 
 -  ponudba svežega zeliščnega čaja 
 
 -  izdelava medaljončkov iz slanega testa z vtisnjenimi zelišči 
 
 
 
 DIDGERIDOO, DRUGA GLASBILA: BOBNI, TIBETANSKE POSODE, ... 
 
-  predstavitev glasbila avstralskih aboridginov   
 
 - izdelava didgeridoo - ja za udeležence delavnice 
 
 - prikaz igranja na glasbilu, tehnika uporabe, sprostitev s pomočjo glasbe  
 



-  predstavitev drugih glasbil  
 
 - učinki glasbe, zvoka didgeridooja in drugih glasbil na zdravje in splošno počutje   
 
 
 
Trajanje, 16.30. - 19.00. Delavnica je medgeneracijska in bo potekala v Večgeneracijskem 
centru Zreče, Kovaška cesta 35. 
 
 
 
 

Otvoritev sladolednega vrta 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (01.04.2017) 
Lokacija: Ploščad Term Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 26.05.2017 ob 17:00 
 
Uradna otvoritev sladolednega vrta 
 
 
 
Predstavitev sladoledov in ostale osvežilne ponudbe za vroče poletne dni. 
 
Žabec Zrečko 
 
Za glasbo bo skrbela skupina Larma 
 
Z odraslimi bomo zavrteli kolo sreče. 
 
 
 

Slovenija hodi, destinacija Rogla hodi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.04.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 27.05.2017 ob 00:00 
 
Sobota, 27. 5. 2017 predstavitev E-koles, ob 10.00, 11.00, 12.00 in 13.00 
 
bomo imeli tudi brezplačne poskusne vožnje z E-kolesi (predstavljena bo tudi možnost 
najema kolesa, možnost uporabe klesa, prisoten bo tudi eden izmed dobaviteljev ekoles, ter 
posebej se bo predstavil bike park na Rogli) na ploščadi Terme Zreče 
 
  
 
Ponedeljek, 29. 5. 2017 ob 14.00 Nordijska hoja za začetnike (podana bo osnova nordijske 
hoje, nato enostaven sprehod z inštruktorico nordijske hoje) 
 
  
 
Četrtek, 1. 6. 2017 ob 17.00 Nordijska hoja (zahtevna) - daljša nordijska hoja z naprednimi 
tehnikami 
 
  



Pohod Velika planina 

Objavljeno v: Dogodki (19.05.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Organizator: PD Zreče 
Termin dogodka: 27.05.2017 ob 06:30 
 
Velika planina obsega več planin in  je največja visokogorska pašna planina na Slovenskem. 
Na njej so pastirji zgradili več pastirskih naselij s preko sto pastirskimi stanovi  posebne 
oblike, ki so zaščitni znak planote. Na planoti sta tudi naravni znamenitosti, imenovani Velika 
in Mala Vetrnica. To sta jami, ki se jima je zaradi preperevanja porušil strop in sta nastali 
udornici. 
 
 
 

Celodnevni voden izlet Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Slovenske Konjice "Dan na Jezerskem" 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (06.04.2017) 
Lokacija: Zgornje Jezersko, 4206 Zgornje Jezersko 
Mobilni telefon: 041 505 245 
Termin dogodka: 27.05.2017 ob 06:45 
 
Območno združenje  veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice vabi članice in člane v 
soboto, 27. maja na celodnevni voden  izlet »Dan na Jezerskem«. 
 
Na programu je ogled Kamnika, Komende, Zgornjega Jezerskega in predstavitev dogodkov 
pred in med vojno za Slovenijo na bivši karavli JLA pod Pavličevim sedlom. 
 
 Podrobne informacije, program in  prijave  pri Marti Plajh (041/505 245)  z 
obvezno  akontacijo ob prijavi do petka, 5. maja  in dokončnim plačilom do petka, 19. maja 
oz. do zasedbe avtobusa. Končna cena izleta  je odvisna od števila udeležencev. 
 
 

Na kolo 2017 (Slov. Konjice - Zreče - Vitanje - Celje) 

Objavljeno v: Dogodki (20.04.2017) 
Lokacija: Kovaška cesta , 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 28.05.2017 ob 00:00 
 
Vabljeni Na kolo 2017. Potek trase: Slov. Konjice (Spar), Dobrovlje, Kovaška cesta, Loška 
gora, Ljubnica, Vitanje, Celje. 
 
Cilj: Citycenter Celje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Slovenija hodi, destinacija Rogla hodi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.04.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 29.05.2017 ob 00:00 
 
Sobota, 27. 5. 2017 predstavitev E-koles, ob 10.00, 11.00, 12.00 in 13.00 
 
bomo imeli tudi brezplačne poskusne vožnje z E-kolesi (predstavljena bo tudi možnost 
najema kolesa, možnost uporabe klesa, prisoten bo tudi eden izmed dobaviteljev ekoles, ter 
posebej se bo predstavil bike park na Rogli) na ploščadi Terme Zreče 
 
  
Ponedeljek, 29. 5. 2017 ob 14.00 Nordijska hoja za začetnike (podana bo osnova nordijske 
hoje, nato enostaven sprehod z inštruktorico nordijske hoje) 
 
 
Četrtek, 1. 6. 2017 ob 17.00 Nordijska hoja (zahtevna) - daljša nordijska hoja z naprednimi 
tehnikami 
 
 
 
 

Svečana seja občinskega sveta Občine Zreče 

Objavljeno v: Dogodki (20.04.2017) 
Lokacija: Večnamenska dvorana Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 29.05.2017 ob 18:00 
 
 
 
 

Koncert pobratenih pevskih zborov Sedbergh - Zreče 

Objavljeno v: Dogodki (20.04.2017) 
Lokacija: Kavarna hotela Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: LTO Rogla - Zreče, GIZ 
Termin dogodka: 31.05.2017 ob 20:00 
 
 
 

Osnove računalništva 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.05.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 01.06.2017 ob 09:00 
 
Osnove računalništva je namenjen vsem, ki se prvič srečajo z računalnikom, 
 
kot tudi tistim, ki bi se radi naučili osnovnih programov za današnjo rabo računalnika. 
 



Hura počitnice straniških otrok na Mali gori 2017 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (09.06.2017) 
Lokacija: mala gora, 3206 Stranice 
Organizator: TOD Stranice 
Telefon: 041323947 
Mobilni telefon: 041323947 
E-mail: marjan57korosec@gmail.com 
Termin dogodka: 03.06.2017 ob 00:00 
 
Hura počitnice Straniških otrok na Mali gori 2017 
 
Turistično olepševalno društvo Stranice je tudi to leto ob zaključku šolskega leta organiziralo 
s šolo in vrtcem HURA POČITNICE. Prireditev je bila tudi tokrat poučne narave: S strani 
organizacijskega odbora je bila skrbno in odlično načrtovana. Otroci osnovne šole in vrtca 
Stranice so se najprej skupaj s starši zbrali pred osnovno šolo, ker so dobili navodila. 
Poudarek je bil na orientaciji, spoznavanju narave in krajevne skupnosti Stranice. Znanje, 
veščine in izkušnje so prišle zelo prav. 
 
Pričelo se je na Krajanovi domačiji, ker jim je lastnik predstavil zgodovinsko znamenitost 
stavbe, povezanost z grofi Celjski in pomen dela na kmetiji. Okrepčilo s sladico in sokom je 
bilo pravočasno. In pričelo se je zares. 
 
Za začetek so morali otroci skupaj s starši priklicati princesko. Prišla je kot iz pravljice. Od 
nje so v nadaljevanju dobivali navodila. S karto jim je predstavila načrt orientacijskega 
pohoda. Nadaljnji potek in pomen 6_tih točk, so morali poiskati s pomočjo orientacije oz. 
posebnih markacijskih oznak, ter odgovarjati na strokovno zastavljena vprašanja. Na vsaki 
točki so prejeli nova navodila, nova vprašanja ter nagrado za pravilne odgovore. Princeska 
jih je vseskozi spremljala, jim pomagala pri zapletih ter jih motivirala. 
 
Naslednji točki sta bili v bližini protipožarnega objekta PGD Stranice na Mali gori. 
Presenečenje je bil hladen, osvežujoči sladoled. Sledila so vprašanja po imenih zaselkov 
krajevne skupnosti in okoliških hribov, ki so jih opazovali iz razgledne točke. Za vsak pravilen 
odgovor so prejeli štampiljko na zapestje kar je pomenilo, da lahko nadaljujejo do naslednje 
točko. 
 
Na sredini poti jih je markacija vodila na manjšo gozdno jaso. Pričeli so s telovadbo, počepi 
in poskoki. Razgibavanje je bilo prijetno za nadaljnjo koncentracijo. Po gozdu je prišel 
gozdar, jim zastavil vprašanja s področja raznolikosti dreves in prepoznavnosti listavcev ter 
iglavcev. Nagrado za pravilni odgovor, najslajšo liziko, jim je podaril sam gozdar. Zopet so 
sladila navodila princeske. 
 
Od tukaj naprej je bila za naše malčke orientacija malo težavnejša. Nekateri so za smer 
izbrali zahod, nekateri sever.  Na pomoč jim je priskočil gozdar in s karto  v roki pomagal 
piskati pravo smer. Naslednja naloga je bila poiskati čim več raznovrstnih storžev ter jih 
poimenovati. Le te so zbirali v veliki košari. Rezultat dela in osvojena zapestnica na roki je 
bila vstopnica za nadaljevanje do naslednje točke. 
 
Za otroke in starše je bila najslajša zadnja točka na veliki gozdni jasi. V popolni tišini so prišli 
na jaso, počepnili v krog ter prisluhnili. Zaslišali so močno smrčanje. Ugibali so, kdo in kje si 
sredi belega dne lahko privošči spanec. Kar naenktrat se je Velikan Ajataj prikazal iz 
skrivališča. Postavljena vprašanja, katere živali domujejo v tem delu Slovenije, za otroke 
niso bila pretežka. Za pravilne odgovore sta jih z gozdarjem obdarila z milnimi mehurčki in z 
žogami z njihovimi imeni. 
 



Za konec je druženje ob pikniku v naravi sredi jase, tekmovanje v vlečenju vrvi med 
deklicami in dečki kakor tudi med starši, igranje z žogo in pihanje milnih balonov ter 
medsebojni pogovori so marsikomu popestrili in polepšali dan. 
 
Naj prireditev HURA POČITNICE ostane tradicionalna. 
 
Otroci in starši Stranic, se vidimo naslednje leto v drugem okolju – PRESENEČENJE……. 
 
 
 

Otvoritev kolesarsko-pohodniškega centra 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.05.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 03.06.2017 ob 10:00 
 
 
 
Brezplačna predstavitev e-koles, testne vožnje in vodene kolesarske ture do Ranča pri 
Pesku. 
 
Osnove gorskega kolesarjenja v Bike parku. 
 
Vodena nordijska hoja do razglednega stolpa. 
 
Pohod za otroke po Škratovi učni poti. 
 
Voden pohod do Lovrenških jezer. 
 
 
 

"Naj godec mesta Zreče" - razpis 

Objavljeno v: Dogodki (22.05.2017) 
Lokacija: Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo godbenikov Zreče 
Telefon: 040 828 256 - Davorin 
E-mail: davorin.hartman@gmail.com 
Termin dogodka: 03.06.2017 ob 12:00 
 
DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE 
 
Šolska cesta 2a 
 
3214 ZREČE 
 
  
 
v sodelovanju z 
 
  
 
OBČINO ZREČE 
 



  
 
in 
 
  
 
KS ZREČE 
 
  
 
  
 
  
 
r a z p i s u j e 
 
  
 
 1. Tekmovanje harmonikarjev  
 
v igranju na diatonično harmoniko za pokal  
 
»NAJ GODEC MESTA ZREČE 2017« 
 
  
 
Pravilnik tekmovanja harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko za pokal 
 
»NAJ GODEC MESTA ZREČE 2017« 
 
  
 
Tekmovanje harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko za pokal »NAJ GODEC 
MESTA ZREČE 2017« organizira Društvo godbenikov Zreče v sodelovanju z Občino Zreče 
in Krajevno skupnostjo Zreče. Predstavnik vseh organizatorjev je Organizacijski odbor 
prireditve Ropotanje v Starih Zrečah. 
 
Tekmovanje bo potekalo v okviru tradicionalne prireditve Ropotanje v Starih Zrečah v 
soboto, 3. junija 2017, ob 12.00 uri pod velikim šotorom v Starih Zrečah (stara zadruga). 
 
Na tekmovanje sprejeti tekmovalec mora biti na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru 
vsaj pol ure pred pričetkom prireditve. Na tekmovanje sprejetih tekmovalcev bo največ 30. 
 
Tekmovalec se na tekmovanju predstavi z eno znano skladbo, ki bo izžrebana s seznama 
35 znanih skladb, neposredno pred pričetkom nastopa. Seznam 35 skladb je v prilogi tega 
razpisa. Skladbo bo izžrebala strokovna komisija. 
 
Tekmovalce ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje Organizacijski odbor prireditve. 
Ocene komisije so dokončne. Pri podelitvi posebne nagrade se upoštevajo še glasovi 
sotekmovalcev. 
 
  
 
Pogoji tekmovanja 
 



  
 
Na tekmovanje se lahko prijavi vsak harmonikar, ki igra diatonično harmoniko, se izobražuje 
v glasbenih šolah ali si znanje pridobiva kako drugače. 
 
Na tekmovanje se ne more prijaviti harmonikar, ki je profesionalni glasbenik, igra v znanem 
ansamblu ali se ukvarja z mentorstvom. 
 
Izbor tekmovalcev bo opravil Organizacijski odbor prireditve, ki si pridržuje pravico do 
presoje izpolnjevanja pogojev tekmovanja. Organizacijski odbor bo vse sprejete tekmovalce 
obvestil, da so sprejeti na tekmovanje. 
 
Starost tekmovalcev je omejena na najmanj 10 (deset) in največ 60 (šestdeset) let in ni 
razvrščena v kategorije. Starost tekmovalcev se upošteva na dan tekmovanja. 
 
S prijavo na nastop na tekmovanju se nastopajoči zaveže, da njegovo znanje igranja na 
diatonično harmoniko obsega vseh 35 razpisnih skladb s seznama v tem razpisu, kar 
pomeni, da zna kvalitetno izvesti vseh 35 razpisnih skladb. 
 
V primeru neupoštevanja pogojev tekmovanja strokovna komisija ugotovi, da tekmovalec ni 
zadostil pogojem tekmovanja in je diskvalificiran s tekmovanja, dobi pa tudi trajno prepoved 
nastopanja na vseh prireditvah, ki jih organizira Društvo godbenikov Zreče. 
 
  
 
Prijave 
 
Pisne prijave pošljite na naslov: 
 
DAVORIN HARTMAN 
 
Loška Gora pri Zrečah 15 B 
 
3214 Zreče 
 
s pripisom: »Naj godec mesta Zreče 2017« 
 
 
 
 

Vinogradniški izlet  
Objavljeno v: Dogodki (14.05.2017) 
Lokacija: PGD zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Telefon: 040 221 894 
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 10.06.2017 ob 08:00 
 
 
 
Društvo vinogradnikov vas vabi na izlet dne 10.6.2017. 
 
 
 



 
 
Dobimo se ob 8.00 pred gasilskim domom. Pot nas bo vodila do Lenarta, kjer si bomo 
ogledali Uniorjev obrat. 
Nato sledita ogleda dveh kleti priznanih slovenskih vinarjev (Steyer in Frangez) z 
degustacijo. Na koncu pa se pozno kosilo z degustacijo na turisticni kmetiji Breznik. Prijave 
zaradi lazje izvedbe izleta do 5.6.2017. 
 
 
 

Boč – zelo zahtevna plezalna pot( ferata) 

Objavljeno v: Dogodki (05.06.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Telefon: 041 324 245 
E-mail: matjaz.korosec@zrece.eu 
Termin dogodka: 10.06.2017 ob 08:00 
 
Mimo doma pod Bočem se bomo povzpeli do zelo zahtevne plezalne poti, kjer bomo izvedli 
teoretični in praktični prikaz uporabe opreme za gibanje po zelo zahtevnih plezalnih poteh. 
Demonstrirali bomo pravilno in učinkovito gibanje in varovanje na takšnih poteh. Kasneje 
bomo skupaj preplezali ferato na Boč in se mimo razglednega stolpa vrnili v dolino.  
 
 
 
 

Vaje za urjenje spomina 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.05.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 13.06.2017 ob 10:00 
 
Vaje za urjenje spomina so pravzaprav vaje za urjenje spomina, 
 
pozornosti,koncentracije.Namenjene so vsem generacijam,posebno še starejšim. 
 
Izvajale se bodo v skupini od 10 do 12 oseb. 
 
 
 

Joga smeha 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.06.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 19.06.2017 ob 09:30 
 
Joga smeha: učinkovita vadba za vse generacije. 
 
 
 



Bolezen kot moj učitelj 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.05.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 20.06.2017 ob 10:00 
 
Bolezen kot moj učitelj je ena izmed ključnih stvari, ki nas žene naprej in  
 
nam pomaga preživeti težja obdobja, pri čemer nam lahko pomaga logoterapija. 
 
Priporočamo jo vsem, ki se srečujejo v okviru dela ali skrbi za bližnjega. 
 
 
 

Šivaj z nami. 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.06.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 21.06.2017 ob 16:00 
 
Šivaj z nami. 
 
Pridite. Sešijte.  
 
Domov odnesete svoj izdelek ali ga podarite. 
 
 
 
 

Bosopetanje na Brinjevo goro 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.05.2017) 
Lokacija: Brinjeva gora, 3214 Zreče 
Organizator: Turistično društvo Zreče 
Mobilni telefon: 041714199 
Termin dogodka: 25.06.2017 ob 16:00 
 
Bosopetanje na "Brinjevo goro ki bo v nedeljo 25.06.2017. 
 
Dobimo se pri "LIPI" v spodnjih Zrečah ob 16.00 do 19.00 ure.  
 
 
 
 

Cerkveno leto v besedi in glasbi 
Objavljeno v: Dogodki (10.05.2017) 
Lokacija: Šolska cesta 1, 3214 Zreče 
Organizator: Katoliško kulturno društvo Zreče 
Telefon: 041 967 440 
E-mail: kovacic.marija@siol.net 



Termin dogodka: 29.06.2017 ob 19:00 
 
Ob letu Zdenke Serajnik bomo predstavili več recitacij njenih pesmi ter pesmi Dr. Štefana 
Steinerja. Na orglah pa bo izvajala več čudovitih melodij organistka Marlena Turk. Koncert 
se bo pričel ob 19. uri v župnijski cerkvi v Zrečah. Vabljeni! 
 
 
 

Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2017 

Objavljeno v: Dogodki (17.05.2017) 
Organizator: Občina Zreče 
Kontaktna oseba: Katjuša Črešnar 
Telefon: 03 757 17 22 
E-mail: katjusa.cresnar@zrece.eu 
Datum dogodka: 02.07.2017 - 08.07.2017 
 
Občina Zreče in Zveza za tehnično kulturo Slovenije ob podpori Društva ljudske tehnike 
Zreče, podjetja Unior d.d. Program Turizem, Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za 
varstvo narave, OE Celje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor tudi 
v letu 2017 organizirata že 7. Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor na Rogli, ki bo 
potekal od 2.7.2017 do 8.7.2017. 
 
Prijava prek elektronskega sistema ZOTKiS https://is.zotks.si/ do zasedbe prostih mest 
oziroma najkasneje do 14. 6. 2017.  
 
 
 
 

Aktivni vikend, doživite Pohorje peš 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Datum dogodka: 21.07.2017 - 23.07.2017 
 
Rogla je nadvse primerna tudi za pohodništvo.Skozi gozdove, preko jas in pašnikov se 
bomo podali po prečudovitih poteh, spoznavali bogastvo in pestrostnarave, rastlin in 
živalskega sveta. 
 
Petek, 21. 7. 20179.00: Osnove nordijske hoje9.30: Podali se bomo po planotah Rogle, do 
Lovrenških jezer, kjer si bomo ogledali najvišje ležeče barje pri nas in pravo mesojedo 
rastlino. Popoldan se bomo s člani zeliščarskega društva Smetlika podali po planjah, kjer 
bomo nabirali in spoznavali zelišča in si jih nabrali za domači čaj.Doplačila za zunanje 
goste:- malica, vodenje, voda Rogla 10€/ na osebo 
 
Sobota, 22. 7. 20179.00: Razgibavanje in izvajanje dihalnih vaj.9.30: Iz Rogle se bomo peš 
podali do najvišje hribovske vasi Skomarje, kjer si bomo ogledali Skomarsko hišo, ki sodi 
med najpomembnejše kulturne spomenike na slovenskem. Tukaj je živel in ustvarjal največji 
ljudski pesnik Jurij Vodovnik. Podali se bomo proti turistični kmetiji Arbajter, kjer bomo 
občudovali in se slikali z jeleni in mufloni, ki prosto hodijo v ograjenem posestvo.19.00: 
večerni pohod do razglednega stolpa in opazovanje sončnega zahodaDoplačila za zunanje 
goste : 10 €/ osebo za malico, vodenje, vodo Roglo 
 



 
Nedelja, 23. 7. 201710.00: Pohod po Škratovi poti11.00: Knajpanje (je v del hidroterapije, pri 
katerem gre za zdravljenje z izmeničnim polivanjem oziromaprhanjem z mrzlo in toplo vodo. 
Menjava hladnega in toplega je zelo pomembna za krepitev imunskegasistema in 
preprečevanje prehladov ter virusnih obolenj)12.00: Zabava na veseli nedelji (Šoferski 
piknik) 
 
 
 

Šola kreativnosti Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (10.08.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče z MCDD 
Kontaktna oseba: Tatjana Milosavljevič 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Datum dogodka: 21.08.2017 - 25.08.2017 
 
Šola kreativnosti Zreče 
 
Večgeneracijski center Zreče v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline 
organizira Šolo kreativnosti Zreče. Aktivnosti bodo prilagojene za otroke med 6. in 15. letom. 
Mladi bodo sodelovali v različnih delavnicah, ki bodo kreativne, izobraževalne in športne 
narave, hkrati pa se bodo imeli možnost spoznavati in družiti. 
 
Delavnice bodo potekale od ponedeljka, 21., do petka, 25. avgusta, od 9. do 14. ure. Po 
predhodnem dogovoru je možno tudi varstvo od 14. do 15. ure. 
 
Malico si mladi prinesejo s seboj. 
 
Udeležba na Šoli kreativnosti Zreče je BREZPLAČNA. Število mest je omejeno. 
 
 
 
 

Pohod Grintovec 

Objavljeno v: Dogodki (15.06.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 041 948 280 
E-mail: boris.kotnik69@gmail.com 
Termin dogodka: 01.07.2017 ob 05:00 
 
Grintovec je najvišji vrh Kamniških in Savinjskih Alp. Nahaja se nad dolino Kamniške 
Bistrice, Suhega dola in nad dolino Ravenske Kočne. Razgled z vrha je najlepši proti 
Jezerski in Kokrski Kočni na zahodni strani, na severu se lepo vidi Jezerska dolina in vrhovi 
nad Jezerskim proti vzhodu pa se vidi greben Grintovcev od Dolgega Hrbta, čez Štruco do 
Skute. Proti jugu pa se vidi Kalški greben in v ozadju Ljubljanska kotlina. Vrh ima vpisno 
knjigo in žig. 
 
 
 
 
 



Dan Nature 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: recepcija.natura@unitur.eu 
Termin dogodka: 01.07.2017 ob 09:00 
 
Program: 
 
9.00: predavanje Tatjane Padežnik Matovič o pomenu uravnotežene prehrane in gibanja za 
zdravo in aktivno življenje11.00: Zdrav prigrizek in otvoritev čutne poti11.30: Sprehod po 
pohorskih planjah s člani društva Smetlika, kjer vam razkrijejo drobne skrivnosti zelišč iz 
narave.13.00: razstava zelišč in dišavnic 15.00: razvajanje v wellness centru Natura: 
predstavitev pozitivnih učinkov savnanja na vaše zdravje, piling gorskih rožic s soljo in 
napitek za osvežitev ter energijo. 
 
Cena: 21 €/osebo 
 
 
 

Iz kotla se kadi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 01.07.2017 ob 11:00 
 
Vse od 11. ure naprej bo po vsem vrhu Rogle dišalo po slastnih pohorskih jedeh iz pravega 
kotla: 
 
pohorskem loncu, 
 
gobjem golažu, 
 
golaževi juhi in 
 
pastirskem golažu s polento  
 
 
Po pohodu na nepozabna Lovrenška jezera so jedi na žlico najboljša pohorska izbira. 
 
 
 

Kovaški piknik in 4. Uniorjev tek 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 02.07.2017 ob 06:00 
 
Kovaški piknik je namenjen druženju zaposlenih v delniški družbi, njihovim družinam in 
prijateljem.Prav vsak si lahko najde svoj kotiček, bodisi športni, kulturni, animacijski. Za 
veselo povezovanje pa bo poskrbel ansambel Veseli svatje. 
 
Športno dogajanje6.00: tradicionalni pohod na Roglo8.00: turnir v tenisu8.45: turnir v malem 



nogometu9.00: turnir v košarki11.00: 4. Uniorjev tek na Rogli 
 
Na Rogli bo potekal, zdaj že tradicionalni, 4. Uniorjev tek. 5-kilometrska proga, ki poteka čez 
planoto na nadmorski višini 1.517 metrov. Ugodna klima in ravno pravšnja dolžina proge pa 
sta odlični izhodišči, da svoje tekaške sposobnosti preverite pred jesensko udeležbo 
in  pripravo na 5.Konjiški maraton. Po teku, ki bo potekal po terenu z majhnimi vzponi in 
spusti, pa se boste lahko okrepčali na Kovaškem pikniku. 
 
 
Spremljevalni program 
 
pohorska tržnica blagovne znamke Okusi Rogle 
 
kiparska kolonija v lesu 
 
meritve krvnega tlaka in sladkorja predvsem pohodnikov in ostalih, ki bodo to želeli 
 
9.00 – 17.00: jadralna regata na jezeru 
 
 
 
 

Poletni petki na ploščadi Term Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.05.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 03 757 610 0 
Mobilni telefon: 051 384 372 
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Termin dogodka: 07.07.2017 ob 20:00 
 
Od 20.00 
 
Z animatorji FUN4U 
 
30. 6. 2017: Duo Generacija 
 
7. 7. 2017: Ansambel Žurerji 
 
14. 7. 2017: Ansambel Žurerji 
 
21. 7. 2017: Duo Generacija 
 
28. 7. 2017: Duo Generacija 
 
4. 8. 2017: Ansambel Upanje 
 
11. 8. 2017: Ansambel Upanje 
 
18. 8. 2017: Gemaj 
 
25. 8. 2017: Larma 
 
1. 9. 2017: Orkester Akord 



Kolesarjenje po poteh pohorskega bataljona, Osankarica - Črno 
jezero 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: info@zsports.si 
Termin dogodka: 15.07.2017 ob 09:00 
 
Kolesarska tura za tiste, ki si želijo nekaj ur preživeti v objemu pohorskih gozdov ter se 
sprehoditi do spomenika, kjer je padel Pohorski bataljon in ogled Črnega jezera. Za konec 
bomo obiskali Kočo na Pesku, kjer se bomo okrepčali z lokalnimi dobrotami. 
 
Osnovni opis: 
 
dolžina: cca. 30 km 
 
trajanje: 4 – 5 ure 
 
višinska razlika: 600 m 
 
težavnost: srednje zahteven izlet 
 
Teren: asfalt / makadam 
 
potrebna je rezervacija (Outdoor center) 
 
izhodišče: Rogla ali po dogovoru 
 
 
 
 
 

Planinska nedelja 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 16.07.2017 ob 09:00 
 
Planinska nedelja je namenjena vsem planincem, ljubiteljem Lovrenških jezer in zelenih 
gozdov. Planinsko društvo Zreče pabo poskrbelo za razne otroške delavnice in igre, 
povezane s planinstvom, prikazali bodo tudi vrvno tehniko. 
 
Igral bo ansambel Smeh 
 
Postavljena bo pohorska tržnica 
 
Kulinarična ponudba: planinska malica, jedi iz kotla in žara 
 
 
 
 
 
 



Slikanje na steklo 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.06.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 17.07.2017 ob 09:00 
 
Slikanje na steklo. 
 

 
 
 
 

Šoferska nedelja 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 23.07.2017 ob 11:00 
 
To je praznik slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Program poleg zabave, druženja, 
odličnih jedi in pijače, vključuje tudi zbor in ešalon uniformirancev, povorko „old-timerjev“, 
blagoslov vozil in še marsikaj. 
 
Igral bo ansambel Mladi upi 
 
Postavljena bo Pohorska tržnica 
 
Srečelov 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Praznik pohorskega lonca 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.06.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 30.07.2017 ob 09:00 
 
Tekmovanje v pripravi najboljšega Pohorskega lonca z skrbno izbranimi sestavinami kot so, 
meso, krompir, jurčki in ječmen, ki so po mnenju mnogih zmagovalna kombinacija Okusov 
Rogle. 
 
Za popestritev dogodka bo poskrbela folklorna skupine z nastopom. 
 
Prisotna bo rokodelska delavnica ter pohorska tržnica s promocijo in pokušino lokalnih 
izdelkov ter prikazom domačih obrti. 
 
Igral bo ansambel Mladi upi. 
 
 
 

VIŠ ( 2666m) po poti Stoletnice iz doline Belih voda 

Objavljeno v: Dogodki (26.07.2017) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Pd Zreče 
Telefon: 041 324 245 
E-mail: pdzrece@pzs.si 
Termin dogodka: 05.08.2017 ob 03:30 
 
CILJ :bivak Gorizia(1950m), alta di Rio Bianco (2150), Krniška škrbina (2180m), Viš 
(2666m), Koča Corsi(1874m) 
 
DATUM POHODA:  sobota,05.8.2017 
ODHOD:  ob 3.30 uri izpred Avtobusne postaje v Zrečah       
POVRATEK: v večernih urah 
OPIS POTI: Slikovita, zanimiva in zahtevna pot skozi dolino Belih voda in po poti Stoletnice 
na goro Viš. 
 
POTEK POTI: Pot stoletnice poteka skozi gozd po desni strani idilične struge potoka Rio 
Bianco po katerem je dolina Belih voda (ital. Riobianco) tudi dobila ime. Pot nato kmalu pride 
iz gozda in se vzpenja ob potoku skozi ruševje in nas pripelje do bivaka Gorizia, kjer bomo 
imeli prvi postanek. Od tu naprej bo ena skupina odšla po poti Stoletnice (zelo zahtevna 
pot), druga skupina bo nadaljevala po lažji poti. Skupini se bosta ponovno združili na Krniški 
škrbini. Pot nas bo v nadaljevanju vodila po zelo zahtevni označeni poti na Viš (2666m). 
Druga skupina bo lahko brez vzpona na Viš počakala in se okrepčala na koči Corsi. Skupaj 
bomo nato nadaljevali v dolino. 
 
 
 
 
 
 
 



Koncert skupine DUO Syrnix 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 05.08.2017 ob 17:00 
 
Koncert v cerkvi Jezusove spremenitve na gori na Rogli z skupino: DUO SYRINX 
 
Ana Černic – igrala bo flavto 
 
Glasbenica predstavljata klasično in sodobno glasbo za orgle in flavto. 
 
Nina Frank – igrala bo orgle 
 
Kot solistka je igrala z Orkestrom Slovenske vojske in z Orkestrom Slovenske filharmonije 
 
Vstopnine ni. 
 
 

Lepa nedelja in košnja pohorskih planj na star način 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 06.08.2017 ob 11:00 
 
 
Lepa nedelja: Maša v cerkvi Jezusove spremenitve na gori na Rogli, mašuje g. župnik Izidor 
Pečovnik - Dori. Pričetek maše je ob 11 uri. Po maši bo sledilo zabavno popoldne. 
 
Košnja na star način: Bo obudila eno izmed starih kmečki opravil, ki v današnjem času vse 
bolj tone v pozabo. 
 
Program dogajanja: 
 
·         8.00: Priprava za košnjo in začetek košnje pri gozdarski kolibi.  
 
·         10.30: ˝Fruštik“, mala šola košnje in klepanje kose. 
 
·         Sveta maša, maševal bo g. župnik Izidor Pečovnik - Dori v cerkvi Jezusove 
spremenitve na gori na Rogli 
 
·         Zabavne igre pri gozdarski kolibi 
 
·         od 11.00 ure naprej: Zabavni program z ansamblom Šepet. 
 
·         Sušenje in spravilo sena ter zaključek košnje z veselim „likofom“.  
 
·         Postavljena bo Pohorska tržnica blagovne znamke Okusi Rogle 
 
·         Kulinarična ponudba: jedi pohorskih koscev 
 
 
 



 
 

Savnanje ob polni luni 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 03 757 62 68 
Termin dogodka: 07.08.2017 ob 15:00 
 
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja 
pred vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk 
savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in 
polni energije. Lunin ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje. 
 
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje: 
 
program vrtinčenja zraka s pilingom,razstrupljevalno oblogo in nego telesa,sadje ali 
zelenjavo za dobro počutje,ingverjev napitek z limonsko travo inzeliščni čaj.Ob obisku savne 
ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša vitalnost in 
dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob polni 
luni bo Savna vas odprta do 23.30. 
 
 
 
 

Destinacijo Rogla-Pohorje je od 1. do 8. avgusta obiskala ekipa 
kanadske televizije Ocean TV iz Montreala 

Objavljeno v: Dogodki (11.08.2017) 
Lokacija: križevec 11a, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 08.08.2017 ob 00:00 
 
Destinacijo Rogla-Pohorje je od 1. do 8. avgusta obiskala ekipa kanadske televizije Ocean 
TV iz Montreala. Omenjena televizijska hiša pripravlja že peto sezono oddaj »Partir 
Autrement en Famille« (»Stran od uhojenih poti«), ki je namenjena odkrivanju še neodkritih 
turističnih biserov sveta, s poudarkom na trajnostnem turizmu in družbeni odgovornosti. V 
oddaji predstavljajo znamenitosti in lokalne običaje območja, ki jih spoznavajo s pomočjo 
medijsko znane kanadske družine, ki raziskuje izbrano destinacijo. Prvi teden so prebivali na 
turistični kmetiji Urška in ga v celoti preživeli na območju destinacije Rogla-Pohorje, ki jih je 
navdušila.   
 
Obisk kanadske televizije je podprla tudi Slovenska turistična organizacija in vse do 14. 
avgusta bo družina spoznavala še druge kraje Slovenije (Ljubljano, Škocjanske jame, Bled, 
Predjamski grad, Veliko planino, itd.). O Sloveniji bosta nastali dve oddaji, ki bosta od 
januarja do aprila 2018 predvajani na kanalu TV5 Canada, kasneje pa še na kanalu TV5 
Monde, kjer bosta predstavljeni tudi svetovni javnosti.  
 
Zagotovo bo to več kot uspešna promocija, ki bo glas o destinaciji Rogla-Pohorje in Sloveniji 
kot edinstveni zeleni turistični destinaciji ponesla daleč v svet.  
 
  
 
Celotno sporočilo za javnost in referenčno fotografijo iz TK Urška najdete v prilogi tega 
elektronskega sporočila. Več podrobnosti in foto utrinkov obiska pa najdete na spletni strani 
Destinacije Rogla-Pohorje http://www.destinacija-rogla.si/kanadska-televizija-v-destinaciji-



rogla-pohorje  in na Facebook strani Destinacija Rogla-Pohorje. 
 

 
 
 
 
 
 

Servietna tehnika 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.07.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051367658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 08.08.2017 ob 09:00 
 
Servietna tehnika je najbolj preprosta tehnika za 
 
dekoriranje različnih materialov in polizdelkov. 
 
Vabljeni! 



 

 
 
 

Postavitev klopotca 

Objavljeno v: Dogodki (05.08.2017) 
Lokacija: Avtobusna postaja, 3214 Zreče 
Organizator: Vinogradniško društvo in ljubiteljv vin Zreče 
Telefon: 040221894 
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 10.08.2017 ob 18:00 
 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče, vabi na postavitev klopotca, ki bo v četrtek 
10.8.2017 ob 18.00, pred potomko najstarejše trte.Lepo vabljeni! 
 

 
 



 

Pohod po poti razgledov 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 12.08.2017 ob 09:00 
 
 
9.00: Jutranje razgibavanje in izvajanje dihalnih vaj. 
 
9.30: Polni dobre volje se bomo odpravili po čudoviti poti mimo Lovrenških jezer do Ribniške 
koče, kjer bomo občudovali prelepe razglede proti Kamniško Savinjskim Alpam, Peci, Uršlji 
gori, Kozjaku. Preko najvišjega vrha Pohorja – Črnega vrha bomo prispeli do Ribniške koče, 
kjer se bomo okrepčali z pravo pohorsko malico iz nahrbtnika. Nazaj se bomo podali preko 
ribnika Jezerc, ker se bomo napolnili z energijo, ki ga oddaja. 
 
Med potjo bomo nabirali brusnice, ki zorijo v tem času. Seveda pa bo kateri izmed nas našel 
tudi kakšno užitno gobo. 
 
  
 

Pašni piknik 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 13.08.2017 ob 11:00 
 
Je tradicionalna prireditev, na kateri se obiskovalci seznanijo s opravili pohorskih pastirjev. 
Zabavni program popestrijo s šaljivimi „kmečkimi“ igrami in tekmovanje v pohorski olimpijadi. 
 
·         Igral bo ansambel Glas 
 
·         Postavljena bo Pohorska tržnica blagovne znamke Okusi Rogle 
 
·         Kulinarična ponudba: malica pohorskih pastirjev 
 
 
 
 
 

 



Ožboltova nedelja pri sv. Martinu v Zlakovi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (20.07.2017) 
Lokacija: Cerkev sv. Martina v Zlakovi, 3214 Zreče 
Organizator: Župnija sv. Egidija in vaščani Zlakove 
Termin dogodka: 13.08.2017 ob 11:00 
 
Župnija sv. Egidija Zreče in vaščani Zlakove vabijo na tradicionalno Ožboltovo nedeljo k sv. 
Martinu v Zlakovo, ki bo 13. 8. 2017 ob 11. uri. Slovesnost bo vodil nadškof dr. Marijan 
Turnšek, ki bo tudi opravil obred blagoslovitve obnovitvenih del na tej cerkvi, ki bo letos stara 
600 let. 
 
Častilci sv. Ožbolta in sv. Martina lepo vabljeni! 
 
 
 
 

Dan Petra Pana v deželi Nije 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 15.08.2017 ob 11:00 
 
Kaj čaka na vas: 
 
- iskanje skritih žetonov v zabojih z mivko 
 
- zadeni gusarja 
 
- najdi ključ in odkleni gusarsko skrinjo 
 
- gusarsko kolo sreče 
 
- poslikava obraza 
 
- vodna pinjata 
 
- gusarski boji na vodi 
 
- obesili bomo pravo gusarsko zastavo 
 
- gusarska foto stena 
 
  
 
Za žejne in lačne bomo poskrbeli na Koči na bazenu, kjer bo ponovno dišalo po žaru in 
osvežilnih pijačah ali pa v Restavraciji B, kjer boste dobili najboljšo pico na bazenu. 
 
  
 
  
 
 
 
 



Strokovna ekskurzija   grad Herberstein v Avstriji  
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.06.2017) 
Lokacija: AP Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 19.08.2017 ob 06:00 
 
Odhod avtobusa iz avtobusne postaje v Zrečah ob 6.00 uri in vožnja v smeri Maribor- Šentilj. 
Krajši postanek za kavico, pot bomo nadaljevali v smeri Graz- Gleissdorf do gradu 
Herberstein, ki je zgodovinsko povezan tudi s Slovenijo.Po ogledu sledi sprehod po 
cvetličnem in zeliščnem parku obnovljenem v letu 2000 in nato še ogled njihovega ZOO, kjer 
živi preko 1000 živali iz petih kontinentov.Pot bomo nadaljevali v smeri Hartberga in prišli  na 
Blumenstrasse, kjer si bomo ogledali nekaj najlepših Štajerskih vasi, ki so prejele prestižno 
nagrado, kot najlepše  Avstrijske vasice.Čudovit park, pa bomo obiskali v kraju Waldbach, 
kjer bomo obiskali mizarja, ki je park tudi skozi leta nadgrajeval.Vse poti, vasi se nahajajo v 
Avstrijskem največjem naravnem parku Štajerske Avstrijske dežele. 
 
  
 

Gobarski praznik 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (20.08.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 20.08.2017 ob 11:00 
 
 
To je prireditev povezana z gobami in gobarjenjem. Gobarski navdušenci se bodo podali 
skupaj s člani Mikološkega društva iz Zreč, nabirati gobe v okoliške gozdove. Kasneje se bo 
uredila razstava nabranih gob. 
 
·         Igral bo ansambel Vrt 
 
·         Postavljena bo Pohorska tržnica blagovne znamke Okusi Rogle 
 
·         Kulinarična ponudba: ponudba gobjih jedi 
 
  
 
 

Lepa nedelja na Skomarju 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.07.2017) 
Lokacija: Skomrska hiša, 3214 Zreče 
Organizator: TD, KS, KUD Jurija Vodovnika in ŽU Skomarje 
Termin dogodka: 20.08.2017 ob 11:00 
 
Vabimo vas na Lepo nedeljo na Skomarju. 
 
 
Program dogodka: 
 
11.00 Sveta maša v cerkvi Sv. Lamberta. 
 
12.30 Zabava pod šotorom. 



 Za zabavo bodo poskrbeli : 
 
Ansambel Naveza 
 
Ansambel Glas 
 
Ansambel Žurerji 
 
Ansambel Štravs 
 
 
 
V prostorih nekdanje šole, bo na voljo ogled likovnih del, ki so nastale na Likovni koloniji, 
članov društva likovnikov in fotografov iz Slovenskih Konjic. Likovna kolonija je potekala  v 
mesecu Juniju. Prav tako pa si boste lahko ogledali Skomarsko hišo in Vodovnikovo zbirko. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 
 
 

Obletnica društva zeliščarjev Smetlika 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.06.2017) 
Lokacija: Skomarje, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 26.08.2017 ob 00:00 
 
Obiskali bomo idilično vasico Skomarje, ki ni običajna vas saj je le nekaj hiš strnjenih v 
zaselku, ostale so pa razkropljene po bližnjih vrhovih.Včasih se zdi, kot da se je tu ustavil 
čas. To vas in življenje nekoč je opeval v svojih pesmih domačin ljudski pesnik Jurij 
Vodovnik. Obiskali bomo Skomarsko hišo, ki je pomemben kulturni spomenik, v kateri je tudi 
spominska soba posvečena Juriju Vodovniku. Kosilo bomo imeli pri turistični kmetiji 
Ravničan, kjer bo poskrbljeno za prijetno vzdušje. Točen čas in lokacija, kjer bo zbor 
udeležencev bo sporočen naknadno. 
 



 

Pool party 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.07.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Termin dogodka: 27.08.2017 ob 11:00 
 
Kaj čaka na vas: 
 
- tekmovanje na vodnih rolerjih 
 
- igra Plinko 
 
- XXXL aqua pong 
 
- body zorbing 
 
- odbojka na mivki 
 
- postani potapljač 
 
- tekmovanje na toboganih 
 
- ples z žabcem azrečkom 
 
 
Za žejne in lačne bomo poskrbeli na Koči na bazenu, kjer bo ponovno dišalo po žaru in 
osvežilnih pijačah ali pa v Restavraciji B, kjer boste dobili najboljšo pico na bazenu. 
 
  
 
  
 

Hubertova maša 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (23.01.2017) 
Lokacija: Cesta na Gorenje 3a, 3214 Zreče 
Telefon: 051 687 025 
E-mail: e.gricnik@gmail.com 
Termin dogodka: 27.08.2017 ob 13:00 
 
Spoštovani! 
 
LD Zreče organizira za lasnike kmetijskih in goznih zemljišč  tradicionalno srečanje s 
pričetkom "Hubertovo mašo". Po kulturnem dogodku sledi pogostitev in druženje. 
 
Lepo vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strokovna eksurzija Agra 2017 Gornja Radgona 

Objavljeno v: Dogodki (05.08.2017) 
Lokacija: pgd zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče 
Telefon: 041 736 034 
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 29.08.2017 ob 08:00 
 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče tradicionalno organizira strokovno eksurzijo na 
sejem Agra.Eksurzija bo v torek 29.8.2017, ker je ravno takrat dan vinogradnikov.Odhod ob 
8:00 uri izpred Gasilskega doma Zreče.Prijave do 24.8.2017 pri gospodu Andreju Kotniku na 
telefon 041 736 034 ali na email: gorenak@gmail.comLahko pa se enostavno prijavite preko 
Facebooka. 
 
 
 
 

Koncert duhovniškega okteta Oremus  
Objavljeno v: Dogodki (24.08.2017) 
Lokacija: Župnijska cerkev Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Katoliško kulturno društvo Zreče  
Telefon: 041/967-440 
E-mail: kovacic.marija@siol.net 
Termin dogodka: 30.08.2017 ob 00:00 
 
V sredo 30. avgusta bo ob 19. uri v sklopu praznovanj župnijskega praznika ob godu farnega 
zavetnika sv. Egidija v župnijski cerkvi v Zrečah koncert duhovniškega okteta OREMUS iz 
Ljubljane. Vstop je prost, zaželeni so prostovoljni prispevki. 
 

 
 
 
 

Predstavitveni brezplačen teden skupinskih vadb 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.08.2017) 
Lokacija: Telovadnica Term Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Kontaktna oseba: Saša Cocej 
Mobilni telefon: 031564990 
E-mail: aleksandra.cocej@unitur.eu 
Datum dogodka: 04.09.2017 - 08.09.2017 
 
Vabljeni na promocijske dneve skupinskih vadb v telovadnico Term Zreče. 



 

 
 
 
 

Dnevi dalmatinske kuhinje 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.08.2017) 
Lokacija: Restavracija Atrij A'la carte, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Kontaktna oseba: Matej Krošelj 
Telefon: 037576251 
E-mail: matej.kroselj@unitur.eu 
Datum dogodka: 08.09.2017 - 17.09.2017 
 
Dnevi dalmatinske kuhinje v Termah Zreče 
 
 
 

Simbioza giba -  za vse generacije! 
Objavljeno v: Dogodki (11.10.2017) 
Lokacija: Šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Datum dogodka: 14.10.2017 - 21.10.2017 
 
Vse življenje se gibamo in tudi letošnji oktober bo znova zaznamovan z gibanjem, rekreacijo, 
športno rekreacijo in športom – prihaja že četrtič- Simbioza Giba 2017! V tednu med 14. in 
21. oktobrom 2017 bomo z brezplačnimi aktivnostmi povezali vse generacije, od – 9 
mesecev do 100 + let. Vabimo vas, da se nam pridružite na gibanju, ki ga bodo za vas 
izvajala športna društva:TAEKWON-DO KLUB ZREČE,  v stari telovadnici Zreče - vaje 
ogrevanja, raztegovanja in ostale tehnike po dogovoru: 
 
 
 
Ponedeljek, 16.10.2017 od 17.00 do 18.00 ure 
 
Sredo, 18.10.2017 od 17.00 do 18.00 ure 



 
Petek, 20.10.2017 od 17.00 do 18.00 ure 
 
 
 
KOŠARKARSKI KLUB KONJICE, v novi telovadnici Zreče - igre z žogo: 
 
Torek, 17.10.2017 od 17.00 do 18.00 ure 
 
Četrtek, 19.10.2017 od 17.00 do 18.00 ure 
 
 
Prijave so odprte na spletni strani http://www.simbioza.eu  
 
 
 
 

Jesensko fotografiranje s psmi 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 
(18.10.2017) 
Lokacija: Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: Kinološko društvo Zreče 
E-mail: kd.zrece@gmail.com 
Datum dogodka: 26.10.2017 - 27.10.2017 
 
Ponovno organiziramo profesionalno fotografiranje družin, posameznikov z štironožnim 
prijateljem. Tematika bo jesen.Fotografiranje bo potekalo v četrtek 26.10.2017 in petek 
27.10.2017 med 15.30 in 17.30h na poligonu društva.Vabljeni. 
 
 
 
 

Savnanje ob polni luni 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.02.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 03 757 62 68 
Termin dogodka: 06.09.2017 ob 00:00 
 
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja 
pred vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk 
savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in 
polni energije. Lunin ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje. 
 
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje: 
 
program vrtinčenja zraka s pilingom,razstrupljevalno oblogo in nego telesa,sadje ali 
zelenjavo za dobro počutje,ingverjev napitek z limonsko travo inzeliščni čaj.Ob obisku savne 
ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša vitalnost in 
dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob polni 
luni bo Savna vas odprta do 23.30. 
 
 
 



Spoznavanje osnov računalništva. 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.08.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče z MCDD 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 07.09.2017 ob 09:00 
 
Spoznavanje osnov računalništva.Se vidimo! 
 
 
 
 

TRADICIONALNI SEPTEMBRSKI DRUŽINSKI POHOD NA 
ROGLO 

Objavljeno v: Dogodki (01.09.2017) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Pd Zreče 
Telefon: 041 943 601 
Termin dogodka: 09.09.2017 ob 08:00 
 
VSE PLANINCE IN LJUBITELJE POHODNIŠTVA NA TRADICIONALNI SEPTEMBRSKI 
DRUŽINSKI POHOD NA ROGLO V SOBOTO, 9. SEPTEMBRA 
 
 
 
 

HOJA MED KROŠNJAMI 
Objavljeno v: Dogodki (14.09.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 12.09.2017 ob 00:00 
 
V torek, 12. septembra, so predstavniki Destinacije Rogla-Pohorje obiskali Narodni park 
Bavarski gozd z namenom, spoznati primer dobre prakse projekta »hoja med krošnjami«, ki 
si ga v bližnji prihodnosti želijo uresničiti tudi na Rogli.Podrobneje v priloženem sporočilu za 
javnost. 
 
 
 
 
 

Spoznajmo čustva in odnose 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (07.09.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 12.09.2017 ob 15:00 
 
V torek, 12.9.2017, bomo ob 15.00 izvedli delavnico Raziskujmo čustva in odnose. Na 
delavnici bomo spregovorili o čustvih, o pomenu tako bolj kot manj prijetnih čustev, o načinih 
za sprejemanje le-teh in o skritih informacijah, ki jih nosijo. Prav tako bomo tudi preizkusili 



čuječnost kot enega izmed načinov za razvijanje sočutja in razumevanja sebe in drugih ter 
kot možno pomoč pri obvladovanju vsakdanjega stresa ter pri bolj zadovoljujočih 
medosebnih odnosih. 
 
Delavnico vodi Tanja Peček, univ.dipl. psihologinja in logoterapevtka iz Socio-
večgeneracijskega centra. 
 
 
 
 

Svetovni dan nordijske hoje in kostanjev piknik 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (18.09.2017) 
Lokacija: Ploščad Term Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 037576000 
E-mail: aleksandra.cocej@unitur.eu 
Termin dogodka: 15.09.2017 ob 09:00 
 
Kaj čaka na vas?registracija udeležencev na ploščadiizposoja palicpredstavitev nordijske 
hoje in ogrevanjesproščen sprehod med okoliškimi griči in vinogradi do Zlatega griča in 
nazaj (12 km)ob povratku kostanjev piknik s pokušino mošta (z doplačilom)zabava ob zbokih 
harmonikeKdaj se dobimo?V nedeljo, 15. oktobra, ob 9.00, na ploščadi Term Zreče.Pa 
cena?Za udeležence Male šole nordijske hoje BREZPLAČNO!Za vse ostale: 3 €Izmed vseh 
udeležencev bomo izžrebali 3 nagrajence! 
 
 
 
 

8. Tradicionalna čistilna akcija čiščenja na Pohorju 

Objavljeno v: Dogodki (05.09.2017) 
Lokacija: zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 041 763 602  
Termin dogodka: 16.09.2017 ob 08:30 
 
Planinsko društvo Zreče vabi na 8.TRADICIONALNO ČISTILNO AKCIJO ČIŠČENJA 
ZARAŠČAJOČIH TRAVIŠČ NA POHORJU, ki bo v soboto, 16. septembra 2017.Vabilo z 
osnovnimi podatki je v prilogi. 
 
 
 
 
 

Evropski teden mobilnosti -VABILO 

Objavljeno v: Dogodki (13.09.2017) 
Lokacija: parkirišče pred Občino Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 19.09.2017 ob 09:00 
 
VABILO 
 
  
 
Občina Zreče v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra 
pod geslom: »Združimo moči – delimo si prevoz« vabi vse občanke in občane, da v tem 



tednu čim več izbirajo okolju in človeku prijaznejše načine mobilnosti za vsakodnevne 
obveznosti. 
 
  
 
Ob tej priložnosti vas vabimo, da se nam v petek 22.9.2017 med 9.00 in 13.00 uro pridružite 
v čim večjem številu na parkirišče pred Občino Zreče, kjer bomo predstavljali rezultate 
sprejete Celostne prometne strategije, izvajali ankete glede prometne problematike v 
Zrečah, istočasno pa bo vsem obiskovalcem na voljo uporaba e-vozila in električnih koles. 
 
  
 
Vljudno vabljeni! 
 

 
 
 
 
 
 

POHOD PO POHORJU(Rogla-Lovrenška jezera-Vrelenk-Lehen-
Josipdol) 

Objavljeno v: Dogodki (12.09.2017) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Pd Zreče 
Telefon: 041948280  
Termin dogodka: 23.09.2017 ob 08:00 
 
PLANINSKO  DRUŠTVO  ZREČE 
 
VABI VSE LJUBITELJE PLANIN V SOBOTO 23.09. 2017   
 
NA POHOD PO POHORJU(Rogla-Lovrenška jezera-Vrelenk-Lehen-Josipdol) 
 
 
 
 
 
 



8. TRADICIONALNA PROSTOVOLJNA AKCIJA  čiščenja 
zaraščajočih travišč – planj na Pohorju se prestavi na 23.9.2017 

Objavljeno v: Dogodki (14.09.2017) 
Lokacija: Rogla, 3214 Zreče 
Telefon: 03 757 17 22 
Termin dogodka: 23.09.2017 ob 09:15 
 
Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje, Občina Mislinja, 
Zavod za gozdove Slovenije vabijo na 8. tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja 
zaraščajočih travišč - planj na Pohorju, ki bo v soboto 23.9.2017 ob 9.15 na Ostruščici.Več 
informacij v vabilu v priponki. 
 
 
 
 
 

Praznik goveje juhe 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.08.2017) 
Lokacija: Ploščad Term Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Telefon: 037576251 
E-mail: matej.kroselj@unitur.eu 
Termin dogodka: 23.09.2017 ob 11:00 
 
Praznik goveje juhe na ploščadi Term Zreče 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Tradicionalne jesenske turistične igre 2017 

Objavljeno v: Dogodki (21.04.2017) 
Lokacija: Ploščad pred Termami Zreče, 3214 Zreče 
Telefon: 041 714 199 
Termin dogodka: 24.09.2017 ob 14:00 
 
Turistično društvo Zreče vabi na 20. Tradicionalne jesenske turistične igre v nedeljo, 
24.09.2017 ob 14. uri na Ploščad pred Terme Zreče. Turistična društva od blizu in daleč se 
bodo predstavila:  
 
 
 
v kuhanju gobjače oz. gobove juhe, 
 
razstava pogač turističnih društev 
 
zabavne tekmovalne igre med turističnimi društvi 
 
nastop ljudskih pevcev turističnih društev. 
 
 
 
 Vabimo vas na veselo druženje ob prihajajočem svetovnem dnevu turizma. Za prijave in 
vprašanja smo vam na voljo na tel. št. (041 714 199 Marija). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joga obraza - brezplačna delavnica 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (07.09.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35 , 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilni telefon: 051 367 658 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 25.09.2017 ob 09:30 
 
Na brezplačni praktični delavnici joge obraza boste izvedeli uporabne nasvete in preproste 
vaje, ki jih lahko izvajate kjerkoli.Z jogo obraza je moč izbrisati gube, pomlajšati videz in se 
počutiti boljše in bolj samozavestno - vse to po naravni poti.Vaje za pomlajevanje so koristne 
za telo, psiho in dušo, zato pomagajo celemu organizmu, da znova vzpostavi ravnotežje. 
 
 
 

Koncert na temo Voda 

Objavljeno v: Dogodki (11.08.2017) 
Lokacija: Kulturni dom Zreče , 3214 Zreče 
Organizator: KUD Jurij Vodovnik Zreče  
Telefon: 041/967-440 
E-mail: kovacic.marija@siol.net 
Termin dogodka: 26.09.2017 ob 19:30 
 
zborovski koncert mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik Zreče 
 
Zbor bo z zborovsko literaturo ljudskih pesmi ob spremni besedi Dragice Černigoj Kropf 
poslušalce popeljal po sledeh obrednega 
 
darovanja vodi. Turistično društvo Zreče - sekcija Klub ART bo predstavil razstavo slik na 
temo vode. 
 
 
 
 

Članice na Koroško 

Objavljeno v: Dogodki (28.09.2017) 
Lokacija: osnovna šola Prevalje, 2391 Prevalje 
Organizator: OK Swatycomet Zreče 
Telefon: 031 312 055 
E-mail: tomaz.kusar@unior.si 
Termin dogodka: 29.09.2017 ob 17:00 
 
Članska elipa Swatycomet Zreče se odpravlja tokrat na prijateljsko trening tekmo na 
Koroško. Na Prevaljah bodo preverile določene igralne kombinacije in hkrati tudi nekaj 
mlajših igralh v letošnji zasedbi članske ekipe Swatycometovih iskric. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153. literarni večer »Jaz ‘mam en stari znucan koš« 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (05.09.2017) 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 30.09.2017 ob 19:00 
 
Vljudno vas vabimo na 153. literarni večer »Jaz ‘mam en stari znucan koš«, ki bo v soboto, 
30. 09. 2017 ob 19. uri v  »Skomarski hiši« na SkomarjuGOST VEČERA: BRANKO 
ZUPANC 
 
Branko Zupanc se je rodil, 30. marca 1950, v Migojnicah pri Žalcu. Po poklicu je pravnik. Je 
član Celjskega literarnega društva, še vedno ustvarja in piše besedila za narodno zabavno 
glasbo, lotil pa se je tudi novega proznega dela.Izdal je pet pesniških zbirk:MODRE 
SENCE (1987), TIŠINA SAMOTE (1989), SIPINE ŽIVLJENJA (2002), PADAJOČI 
VETER (2004)in V NEKEM TIHEM ČASU (2008).  
 
Napisal je preko 250  besedil za narodno-zabavne ansamble. Med njimi so uspešnice: Jesen 
ihti, Mamina ruta, Zdaj več ne morem domov (izvaja ansambel Braneta Klavžarja), V vetru je 
tvoj nasmeh, Kaj bi brez prijateljev (izvaja ansambel Franca Žerdonerja), Za češnjevo 
mizo (izvaja ansambel Vagabundi), Čakam te, pomlad ( izvaja ansambel Alpski 
kvintet). Prejel je veliko nagrad, festivalnih in drugih, med njimi tudi Nagrado Marjana Stareta 
za dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil in Souvanovo nagrado za življenjsko delo za 
zakladnico slovenskih besedil. Kot pisec besedil je prejel poleg drugih priznanj in nagrad še 
Souvanovo nagrado za življenjsko delo (2006) in nagrado Marjana Stareta za dolgoletno 
kakovostno ustvarjanje besedil (2008).  
 
Za plesno skupino IGEN je napisal glasbeno baletno pravljico POTOVANJE V 
MODRO in SMEŠKO MED ČRKAMI ALI PLESNA ABECEDA, ki jo je posnela TV 
SLOVENIJA. Songe prepeva Neca Falk, uglasbil pa jih je profesor Jani Golob.Leta 2010 je 
izdal knjigo NOČ PADA NA DOBROVLJE, s tematiko iz druge svetovne vojne (spomini 
njegovega očeta, Ludvika Zupanca –Iva, prvoborca, na partizanska leta 1941-1945 na 
Štajerskem in v Savinjski dolini.V mesecu avgustu 2011 je izšla njegova druga knjiga- 
roman RDEČI SNEG NA IGRIŠAH, v katerem opisuje družino Hribar od leta 1901 do 1946. 
Glavni poudarek je na času druge svetovne vojne in tragediji, ki se je zgodila na Igrišah v 
noči s 7. na 8. marec 1943, ko so Nemci pobili skoraj vso družino. Padli so trije partizani, 
glavno junakinjo romana, Mimiko, pa so Nemci odgnali v zloglasni celjski Stari pisker in nato 
v Mariborske zapore. Preživela je Auschwitz, Ravensbrück, Siemensstad, Spandau … 
Roman se konča z njeno poroko leta 1946. 
 
Leta 2012 je izšla njegova tretja knjiga ŠE SO TISTE POTI, prav tako s tematiko iz druge 
svetovne vojne, v drugem delu knjige (V IZGNANSTVO) pa je opisana družina Pavelšek  iz 
Migojnic, ki jo je okupator izgnal leta 1941 na Hrvaško, od koder so se vrnili leta 1945. 
domači kraj leta 1945.  
 
Leta 2015 je izdal knjigo PO POTI USODE, v kateri opisuje usode treh slovenskih družin. 
Joštove iz Kompolj pri Boštanju, ki so jo Nemci izgnali leta 1941 v Nemčijo. Družino Bratina 
je okupator izgnal iz Celja septembra 1941 na Hrvaško, Pavlinove pa iz Senožet pri Krškem 
leta 1941 v Nemčijo.  
 
V knjigi PREHODI, ki je izšla decembra 2015, je dvajset resničnih zgodb slovenskih 
pripovedovalcev, tudi avtorjevih, ki so doživeli neverjetna doživetja in sanjali preroške sanje, 
ki so se kasneje v celoti uresničile.  
 
Meseca marca 2017 je izdal knjigo LJUDJE Z DEŽELE, v kateri opisuje tudi nekoliko na 



šaljiv način resnične zgodbe petih pripovedovalcev.  
 
Meseca avgusta 2017 je izdal knjigo OČETOVE PESMI. Po očetovi smrti mu je med drugim 
ostala v spomin očetova knjižica, v katero je zapisoval pesmi, ko je bil v partizanih. Prva 
pesem ima naslov Pesem partizanov in jo je oče napisal 5. avgusta 1941. Vse očetove 
pesmi so v knjigi skenirane in še dodatno pretipkane zaradi boljšega branja, v knjigi pa je 
veliko spremnih besedil in fotografij.VODITELJ VEČERA: Martin MRZDOVNIK 
 
Vstop je prost 
 
 
 
 

KADETINJE PRVE NA PARKET V NOVI SEZONI DRŽAVNEGA 
PRVENSTNA 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (24.09.2017) 
Lokacija: Športna dvorana Zreče, Šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: OK Swatycomet Zreče 
Termin dogodka: 01.10.2017 ob 10:00 
 
Otvoritev v novo odbojkarsko sezono bodo v Zrečah naredile članive selekcije kadetinj. 
Letos bosta v tej starostni kategoriji kluba nastopile dve ekipi: Swatycomet I in Swatycomet 
II. Kot prva bo na parket stopila ekipa Swatycomet II, ki bo v domači dvorani gostila turnir 
prvega kroga državnega prvenstva. V goste prihajajo tokrat kipe ŽOK Maribor, OK Celje in 
Kajuh Šoštanj.Vabljeni, da podprete Zreške iskrice do novih uspehov. 
 
 

 
 
 
 
 



ZREŠKIH 30 - prireditev ob 30 letnici mesta Zreče 

Objavljeno v: Dogodki (28.09.2017) 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Organizator: KS Zreče 
Termin dogodka: 06.10.2017 ob 18:00 
 
Krajevna skupnost Zreče Vas ob 30-letnici mesta Zreče prijazno vabi na osredno prireditev 
"Zreških 30", ki bo v petek, 6. oktobra 2017 ob 18.00 uri v Športni dvorani pri Osnovni šoli 
Zreče.Nastopajo:- Društvo godbenikov Zreče - ansambel Novi Zreški kovači- ansambel 
Hribovci- ansambel 7. raj- ansambel Zreška pomlad- ansambel Pohorci- ansambel 
GlasVstopnine ni, po prireditvi sledi brezplačna pogostitev za vse obiskovalce. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trgatev potomke najstarejše trte 

Objavljeno v: Dogodki (01.10.2017) 
Lokacija: avtobusna postaja zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Telefon:   
E-mail: gorenak@gmail.com 
Termin dogodka: 07.10.2017 ob 15:00 
 
Društvo vinogradnikov Zreče vabi na trgatev potomke najstarejše trte v soboto 7.10.2017 ob 
15.00 uri.Lepo vabljeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izdelava masažnega olja 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (18.09.2017) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Organizator: Unior d.d., Program Turizem 
Mobilni telefon: 051 384 372 
Termin dogodka: 12.10.2017 ob 17:00 
 
IZDELAVA MASAŽNEGA OLJAVsem živim bitjem dotik večinoma nudi ugodje. In masaža je 
s svojimi blagodejnimi učinki na telo že dolgo poznana starodavna praksa. Seveda je od 
uporabljenih eteričnih olj odvisen namen masažnega olja: od lajšanja bolečin ob 
menstruaciji, sprostitev in pomiritev, nižanje krvnega pritiska, lajšanje bolečine v mišicah, 
odpravljaje nespečnosti ipd. Kako izdelati masažno olje, katero nosilno olje uporabiti, koliko 
kapljic in katera eterična olja uporabiti....vse to pa na kratki praktični delavnici.Čas delavnice: 
1 uraCena: 10 €V ceno so vključene vse uporabljene sestavine in embalaža za narejene 
izdelkeZaradi boljše organizacije so prijave obvezne na alenka@kmetija-vrhivsek.si ali na 
tel. 041-969-770Izvajalec:Izobraževanje in svetovanje, Alenka Zapušek s.p.Lindek 13b3213 
Frankolovo 
 
 
 
 

Srečanje starejših krajanov Stranice  
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (25.09.2017) 
Lokacija: Srečanje starejših krajanov Stranice - Dom Krajanov Stranice , 3206 Stranice 
Organizator: KORK STRANICE 
Telefon: 031431655 
E-mail: vrtec.jolanda@siol.net 
Termin dogodka: 15.10.2017 ob 09:30 
 
Srečanje starejših krajanov Stranice - Dom Krajanov Stranice 
 
 
 
 

Jubilejni koncert ob 20-letnici 
Objavljeno v: Dogodki (19.10.2017) 
Lokacija: Večnamenska dvorana pri hotelu Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE 
Telefon: 041 967 440  
E-mail: kovacic.marija@siol.net 
Termin dogodka: 22.10.2017 ob 15:00 
 
Družinska ženska vokalna skupina  »Pevke z Brinjeve Gore«  praznujejo 20-letnico svojega 
delovanja. V nedeljo 22. oktobra bodo ob 15. uri izvedle v večnamenski dvorani v Zrečah 
jubilejni koncert. Poleg njih samih in prijateljskih družin od drugod, bodo nastopili tudi domači 
glasbeniki in pevci: Družinski ansambel Hribovci in Otroški cerkveni pevski zbor Tilen. Vstop 
je prost. Vljudno vabljeni. 
 
 
 
 
 
 



154. literarni večer v Skomarski hiši 
Objavljeno v: Dogodki (28.10.2017) 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Organizator: KUD Vladko Mohorič Zreče 
Termin dogodka: 28.10.2017 ob 19:00 
 
Vljudno vas vabimo na  154. literarni večer »Jaz ‘mam en stari znucan koš«, ki bo v soboto, 
28. 10. 2017 ob 19. uri v »Skomarski hiši« v vasi Skomarje nad ZrečamiGOSTJA VEČERA: 
METKA RAVNJAK JAUKAvtorica besedil o sebi: Rodila sem se v Mariboru 22. oktobra 1950 
mami Ljudmili in očetu Ervinu. Otroštvo in mladost sem preživljala na Kobanskem, kjer je 
mimo hiše tekla reka Pesnica. Veliko je poplavljala, ampak meni kot otroku je bila v veselje 
tudi, ko je za seboj puščala blato na dvorišču. 
 
Doma sva z očetom veliko pela. Oče je igral harmoniko, jaz sem se preizkušala na kitari. 
Mama naju je rada poslušala in velikokrat sva bila ošteta, ker sva zamujala k večerji. Oče je 
bil organist, vodja zborov in malih vokalnih skupin, tako da sem vseskozi rasla z glasbo . 
 
Pred 35 leti pa se je v meni marsikaj premaknilo: spoznala sem svojega moža Frančka in 
zgodilo se mi je veliko lepega, tako da so besedila, pesmi kar prihajale na dan. Začela sem z 
otroškimi popevkami z vokalno skupino Stražun na OŠ Slave Klavore v Mariboru, kjer sem 
več kot 37 let poučevala angleški jezik. Na festivalu otroških popevk v Krškem sem leta 1990 
prejela 1. nagrado za besedilo, kar me je kot učiteljico še posebej veselilo. Pred 10 leti sem 
napisala tudi besedilo za himno šole, ki jo učenci še vedno z veseljem pojejo. 
 
Pišem besedila za različne glasbene zvrsti in mnoga so bila tudi nagrajena. Največ nagrad 
sem prejela za narečna besedila na Narečni popevki v Mariboru, in sicer trikrat 1. nagrado, 
trikrat 2. nagrado in štirikrat 3. nagrado. Imam tudi 4 Zlate klopotce, ki so jih prejele narečne 
popevke po izboru strokovne komisije ali pa po izboru občinstva. 
 
Na festivalu narodnozabavnih viž na Ptuju sem dvakrat prejela 1. nagrado za besedilo, prav 
tako sem prejela 1. nagrado za najboljše besedilo na festivalu na Vurberku. Zelo pa sem 
ponosna na nagrado, ki sem jo prejela leta 2005 na predlog DPSG za kakovostno pisanje 
besedil, leta 2017 pa Vodovnikovo nagrado za dolgoletno ustvarjanje besedil za slovensko 
glasbo. S svojim besedili pa sem se uvrstila tudi na festivale: Melodija morja in sonca, 
Slovenska polka in valček, Števerjan , festival narečnih viž v Škofji loki in na Slovensko 
popevko. 
 
Imam dva odrasla sinova, Valentina in Petra ter vnukinjo Katarino, ki je že drugošolka.  Za 
moja besedila se moji sinovi preveč ne zanimajo, radi pa pridejo poslušat naše lepe 
slovenske ljudske pesmi, ki jih že 27 let pojem kot članica vokalne skupine Kresnice. Kot 
otrok sem z očetom najprej pela stare slovenske pesmi in danes jih pojem njemu v 
spomin.VODJA VEČERA: Martin MRZDOVNIKVstop prost! 
 
 
 

Tradicionalna noč čarovnic 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (18.09.2017) 
Lokacija: Pri vrtcu Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: KUD Vladko Mohorič in folklorna sekcija 
Termin dogodka: 30.10.2017 ob 14:00 
 
KUD Vladko Mohorič, folklorna sekcija pripravlja tradicionalno noč čarovnic, ki bo 
30.10.2017 s pričetkom ob 14. uri za Tržnico oziroma pri Vrtcu Zreče. 
 



Za otroke bodo pripravljene različne delavnice, tudi izdelava čarovniške opreme in želen je 
prostovoljni prispevek 3 evre. 
 
Pridite veselo in skrivnostno bo! 
 
  
 

 
 
 
 
 

Teden MARTINOVIH JEDI 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.10.2017) 
Lokacija: Restavracija Atrij A'la carte, 3214 Zreče 
Telefon: 037576250 
E-mail: matej.kroselj@unitur.eu 
Termin dogodka: 06.11.2017 ob 00:00 
 
Razvajate svoje brbončice na tednu Martinovih jedi v restavraciji Atrij.Sestavite svoj 3-hodni 
meniHladne in tople jediGosji karpačo z brusničnim džemom in polnjene suhe slive z 
gorgonzolo ovite v slanino Marinirana puranja rulada, črna redkev pomešana s kislo 
smetano Kostanjeva juha s suho slanino Bučna juha s praženimi bučnimi semeni in bučnim 
oljem  Glavne jediPečena račja prsa s kožico s pomarančnim sokom, mlinci in dušeno rdeče 
zelje Polnjena svinjska ribica s domačo klobaso, pečen krompir s smetano in 
karameliziranim kostanjem, dušeno rdeče zelje Jesenske krožnik (polnjene bučke in 
paradižnik z žitaricami, pečen krompir, dušeno rdeče zelje)SladiceHruške z rdečim vinom, 
čokoladni brownie in lešnikov mousse Kostanjeva rezina Dnevna ponudba Po priporočilu 
natakarja si lahko, katerokoli od zgornjih jedi izberete kot samostojno jed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan odprtih vrat Centralne čistilne naprave Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (11.10.2017) 
Lokacija: Čistilna naprava Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Telefon: 03 / 75 71 700 
E-mail: info@zrece.eu  
Termin dogodka: 08.11.2017 ob 09:30 
 
Na drugo novembrsko sredo, dne 08. 11. 2017, vas vljudno vabimo v našo družbo na CČN 
Zreče, kjer bi vam radi ob tretji obletnici delovanja ČN Zreče predstavili kaj delamo in kakšni 
so naši načrti za prihodnost, ki jo ustvarjamo za vas in za čisto reko Dravinjo. Na dnevu 
odprtih vrat bodo predstavljene nekatere od malih čistilnih naprav, katere vam bodo 
strokovno predstavljene in si jih bo mogoče ogledati. 
 
Program: 
 
9:30 do 16:00 ogledi ČN Zreče in predstavitve malih čistilnih naprav 
 
 
 

Potepanje po obronkih  med Vinsko Goro in Šalekom 

Objavljeno v: Dogodki (05.11.2017) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: PD Zreče 
Telefon: 041 719 666 
Termin dogodka: 18.11.2017 ob 07:00 
 
Potek poti :  Začetek pohoda je pri cerkvi v Vinski Gori. Od tukaj se bomo preko Gonžarjeve 
peči povzpeli do Ramšakovega vrha. Z Ramšakovega vrha nas bo pot vodila po slemenu do 
naslednjega vrh - do Radojča. Z Radojča se bomo spustili do Šaleka, kjer nas bo pričakal 
avtobus. 
 
 
 

Obeležitev Svetovnega dneva žrtev prometnih nesreč 

Objavljeno v: Dogodki (15.11.2017) 
Lokacija: Kovaška cesta 31, 3214 Zreče 
Organizator: ZŠAM Zreče 
Termin dogodka: 18.11.2017 ob 16:00 
 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče ter Občina Zreče vabi, da se udeležite obeležitve 
Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč v 
 
SOBOTO 18.11.2017 
 
ob 16.00 uri na sedežu ZŠAM (stara železniška postaja v Zrečah), kjer bomo izvedli okroglo 
mizo »Ustvarjanje skupne preventive« 
 
ob 17.00 uri pa se bomo pred avtobusno postajo Zreče s prižiganjem sveč poklonili žrtvam 
prometnih nesreč 
 
 
 
Vabimo vas, da se pridružite v čim večjem številu! 



 
Na okrogli mizi bodo sodelovali: Zšam Zreče, Občina in SPV Občine Zreče, Gasilci Zreče, 
Rdeči križ Zreče, Policija, Turistično društvo Zreče , Večgeneracijski center Zreče in ostali 
zainteresirani 
 
  
 

155. literarni večer v Skomarski hiši 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.11.2017) 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 18.11.2017 ob 18:00 
 
GOSTJA VEČERA: ELA DOLŠAK 
 
Tokrat se nam bo predstavila Ela Dolšak iz Slovenskih Konjic.Sama pravi, da jo skozi 
življenje spremlja glasba in poezija, bodisi kot bralko ali kot ustvarjalko.Svoje posebne 
izrazne detajle najde v poeziji in si življenje sestavlja kot mozaik.  
 
Kot droben kamenček je tudi njena pesem.  
 
Našla sem te v vetru, 
 
v večerni sapi 
 
sem čutila  tvoje dlani, 
 
našla sem te v mesečini 
 
se med zvezdami zagledala v tvoje oči. 
 
Našla sem te v pesmi, 
 
namesto refrena zdaj slišim tvoj glas.  
 
Našla sem te v kozarcu vina 
 
vanj izlil se je tvoj obraz. 
 
GLASBENA SPREMLJAVA: SIMONA KROPEC - kitara 
 
VODITELJICA VEČERA: MAJDA LABOTAR 
 
Vstop je prost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stojnica v hotelu  
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (12.10.2017) 
Lokacija: Hotel Dobrava, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
Termin dogodka: 24.11.2017 ob 17:00 
 
Bližajo se novoletni prazniki, kmalu bo december in vse bo praznično. 
 
Za dobrodošlico prihajajočim praznikom se bomo z izdelki pripravljeni na delavnicah 
predstavili v avli hotela Dobrava v Zrečah. 
 
Prisrčno vabljeni! 
 
 
 
 

156. literarni večer v Skomarski hiši s predstavitvijo pesniške zbirke 
Utrip srca 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (08.11.2017) 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 02.12.2017 ob 17:00 
 
GOST VEČERA: Dr. MARJAN BERGINC Avtor o sebi: Rodil sem se v mestu Laško dne 
13.6.1958. Med šestimi otroki sem bil četrto rojeni. Po končani gimnaziji sem se vpisal na 
Medicinsko fakulteto v Ljubljani.Po služenju vojaškega roka v JLA in končanem pripravništvu 
sem nastopil prvo službo v Slovenskih Konjicah dne 02. aprila 1987. 
 
Pozneje sem opravil specializacijo družinske medicine. Kot specialist sem že 25 let tudi 
mentor mladim zdravnikom. V najbolj burnih časih  sem se od leta 1993 dalje ukvarjal štiri 
mandate tudi z vodenjem zdravstvenega doma. 
 
Tudi zasebništvo se je začelo v Sloveniji  leta 1993. Orali smo ledino. 
 
Zadnjih 10 let sem tudi sam zasebnik s koncesijo. Imam malo manj kot 2000 pacientov. 
 
V številnih dežurstvih v vseh letih sem obravnaval številne nujne  in manj nujne primere, vse 
v starosti od rojstva do smrti. Številni so primeri neverjetnega veselja, a tudi neslutenih 
brezen žalosti in obupa. 
 
Zelo sem vesel, da sem znal ob vsem ohraniti vedrino in dinamičnost. Kdor bo prebiral  moje 
pesmi, bo iz njih dojel, kaj in kako danes čutim svet. To vse sem želel deliti z vami.Vsi radi 
skrivamo naš čustveni svet, saj se bojimo, da bomo ranjeni in prizadeti. Vendar verjamem, 
da moramo boljši del sebe dati drugemu, da nas lahko čuti.  Predvsem pa se moramo truditi, 
da nikomur ne škodujemo. 
 
Upam, da vam ne bo žal tega večera, ki ga bomo skupaj preživeli. 
 
Ob spremljavi na citrah gospe Špele Operčkal, bo gledališki igralec gospod Renato Jenček 
predstavil pesmi večernega gosta. 
 
 VODITELJ VEČERA: Martin MRZDOVNIK 
 



Adventne nedelje v Termah Zreče 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Telefon: 037576250 
E-mail: matej.kroselj@unitur.eu 
Termin dogodka: 03.12.2017 ob 15:00 
 
Praznična ponudba: 
 
 
 
za sladkosnede: karamelizirana jabolka s cimetom v kozarcu z vaniljevo kremo, orehova 
božična torta, ledena torta z medom in paleta vročih čokolad,  
 
punč, grog, zakuhano vino. 
 
 
 
Ob dobri klavirski glasbi, poseben gost v nedeljo, 24. 12. 2017: Ambrož Amon na citrah. 
 
 
 
 

Miklavž v Zrečah 

Objavljeno v: Dogodki (16.11.2017) 
Lokacija: Župnijska cerkev Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE 
Telefon: 041 967 440 
E-mail: kovacic.marija@siol.net 
Termin dogodka: 05.12.2017 ob 16:00 
 
Katoliško kulturno društvo Zreče in Župnijska Karitas Zreče vabita vse otroke do vljučno 3. 
razreda devetletke na prihod Miklavža s svojim spremstvom in obdaritvijo, ki bo v župnijski 
cerkvi v Zrečah v torek, dne 5. decembra ob 16. uri. Vljudno vabljeni prav vsi! 

 
 



 

Zaključek leta na turistični kmetiji Ravničan 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (14.11.2017) 
Lokacija: Turistična kmetija Ravničan, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Mobilni telefon: 031 367 205 
E-mail: drustvo.smetlika@gmail.com 
Termin dogodka: 09.12.2017 ob 14:00 
 
Prav je, da se ob koncu leta srečamo, poveselimo in poslovimo od starega leta in polni 
upanja stopimo v novo. Ob tej priložnosti vabimo v soboto, 9.12.2017 ob 14.00 uri na 
zakusko in druženje. 
 
Srečanje bo na turistični kmetiji Ravničan Vladimir,  Boharina 20. 
 
Zaradi lažje organizacije praznovanja vas lepo naprošamo za potrditev udeležbe na tel.št. 
031 367 205  Julija ali e-naslov: drustvo.smetlika.zrece@gmail.com 
 
 
 

Ski opening 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Telefon: 037577100 
E-mail: rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 16.12.2017 ob 09:00 
 
Zabava na smučišču 
 

 
 
 
 
 



POHORSKA ZIMSKA PRAVLJICA 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.11.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Občina Zreče 
Termin dogodka: 16.12.2017 ob 10:00 
 
POHORSKA ZIMSKA PRAVLJICA 
 
Lokacija: VGC Zreče (Kovaška cesta 35) 
 
Od 10. ure 
 
- praznična jelka: delavnica izdelave okraskov 
 
- decembrski sejem: stojnice z lokalnimi ponudniki 
 
Od 15. ure 
 
- petje božičnih pesmi in ples: nastopi lokalnih pevskih zborov in folklor 
 
- otroški bolšji sejem 
 
Ob 17. uri  
 
- prižig lučk na jelki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PODARITEV LUČKE MIRU 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.11.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo tabornikov Rod zelena Rogla 
Termin dogodka: 17.12.2017 ob 09:00 
 
17.12.2017 pred Večgeneracijskim centrom bo Društvo tabornikov Rod zelena Rogla imelo 
predstavitev in podaritev lučke miru, od 9.00 do 12.00 ure. 
 

 
 
 
 
 

Praznične animacije za predšolske in šolske otroke 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (06.12.2017) 
Lokacija: večnamenska dvorana Term Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Društvo TIP TOP 
Mobilni telefon: 031807803 
E-mail: gosnik.mateja@gmail.com 
Termin dogodka: 19.12.2017 ob 17:00 
 
Ples,petje ob kitari,izdelava božičnih izdelkov in prihod božička 
 
 
 
 
 

3.Kulinarični izziv mladih – POHORSKI ŠMORN 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Telefon: 03756100 
Mobilni telefon: 051 384 372 
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Termin dogodka: 21.12.2017 ob 16:00 
 
Na 3. Kulinaričnem izzivu mladih se bo pomerilo več ekip mladih nadobudnih kuharskih 
navdušencev iz okoliških srednjih šol društev in klubov v pripravi določene jedi, ki je to leto 



POHORSKI ŠMORN. Ekipe boste lahko opazovali med pripravo jedi, le-to boste lahko tudi 
poskusili ter oddali glas tistemu, ki si po vašem mnenju zasluži zmago. O zmagovalcu pa bo 
poleg občinstva odločala tudi strokovna komisija.Glavna nagrada – kulinarični večer v A la 
carte restavraciji Atrij, pa je postala že tradicionalna, kot sam dogodek. Vabljeni.16:00 ZBOR 
NA PLOŠČADI TERM ZREČ16:00 – 16:40 ČAS ZA PRIPRAVO 16:40 – 17:30 IZDAJA 
JEDI, POKUŠANJE IN GLASOVANJE ZA NAJ JED, OCENA KOMISIJE18:00 
RAZGLASITEV REZULTATOVOzračje bo še dodatno ogrel DJ Kuky. Pripravljamo bogat 
spremljevalni program: predstavil se bo Vrtec Zreče s predstavo za otroke, plesni nastop 
najmlajših plesalcev in še mnogo več, hkrati pa boste lahko čas izkoristili še za zadnje 
predpraznične nakupe, saj bo istočasno organiziran božični bazar. 
 
 
 
 

Vinske degustacije v hotelski kavarni 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Telefon: 037576250 
Mobilni telefon: 041 608 337 
E-mail: matej.kroselj@unitur.eu 
Termin dogodka: 22.12.2017 ob 18:00 
 
 
Vina iz bližnje in daljne okolice nam bo predstavila Andrejka Gažovič, VinoFeel, Zavod 
Vinskega turizma, s certifikati Le Cordon Bleu College in Sommelier II /Društva vinskih 
svetovalcev sommelier Slovenije , degustatorka in ocenjevalka vin na mednarodnih 
ocenjevanjih. 
 
 
 
 
 

Božični bazar 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Mobilni telefon: 051 384 372 
E-mail: nina.buh@unitur.eu 
Termin dogodka: 23.12.2017 ob 18:00 
 
Ne veste kaj podariti za Božič? V Termah Zreče organiziramo božični bazar, kjer boste 
zagotovo med lokalnimi ponudniki našli kaj za vaše najdražje. Vabljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polnočnica in koncert v cerkvi Jezusove spremenitve na gori 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (16.11.2017) 
Lokacija: Rogla 1, 3214 Zreče 
Organizator: Unitur d.o.o. 
Telefon: 037577100 
E-mail: animacija.rogla@unitur.eu 
Termin dogodka: 24.12.2017 ob 20:00 
 
Koncert in polnočnica v cerkvi na Rogli ob 20.00. polnočnica ob 22.00. 
 

 
 
 
 
 

13.BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT DRUŠTVA GODBENIKOV 
ZREČE 

Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (15.11.2017) 
Lokacija: 3214 Zreče 
Organizator: DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE 
Mobilni telefon: 041 256 500 
E-mail: ivan.hrovat@unior.si 
Termin dogodka: 25.12.2017 ob 15:00 
 
DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE prireja 13. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT, ki bo v 
PONEDELJEK, 25.12.2017 ob 15-ti uri V ŠPORTNI DVORANI V ZREČAH!Gostje koncerta: 
SKUPINA EROSVoditelj: FRANCI PODBREŽNIK - SOLČAVSKIVljudno vabljeni - vstopnine 
ni! 
 
 
 
 
 
 
 



Otroške delavnice  med počitnicami 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (17.11.2017) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
E-mail: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Termin dogodka: 27.12.2017 ob 09:00 
 
V Večgeneracijskem centru Zreče pripravljamo otroške delavnice, ki bodo potekale med 
počitnicami. Prijave zbiramo na e-mail naslovu: vecgeneracijski.center@gmail.com. 
 

 
 


