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Je že moralo biti tako, da je prav pred-
novoletna decembrska številka prva, ki 
smo jo soustvarili skupaj. To je namreč 
čas, ko odpiramo pogled naprej – k no-
vim izzivom. In tudi zame je Pohorsko 
srce pomenilo nekaj novega. Ustvarjan-
ja sem se lotil navdušeno in z velikim 
veseljem, zadnje dni pa hitel in delal, 
da včasih še sam nisem vedel, kje se me 
glava drži. Kako je izpadlo, presodite 
sami, sem pa prav gotovo vesel za novo 
izkušnjo. 

O tem sem se pred dnevi pogovarjal tu-
di z našim olimpijcem Marjanom Jelen-
kom. O poti, ki je pomembna bolj kot 
cilj, h kateremu si namenjen. O tem, da 
se je največ naučil iz porazov in da se ne 
razvijamo takrat, ko nam gre vse dob-
ro, ampak skozi težave, ki čakajo na 
poti. Marjan, ki se je uspešno vrnil po 
poškodbi, je najboljši primer za to. To 
dokazujeta njegova zrelost in mirnost.  

Najti pot, torej, in biti srečen, da lahko 
zakorakaš po njej, tudi če ni vedno rav-
na. 

Naj bo tako v letu 2018, za vse nas, na 
vseh področjih.   

 Kot praznično darilo vam poklanjam 
verze Konstantina Kavafisa z željo, da 
najdete v njih tisto, kar sem našel sam: 
»Naj ti ostane Itaka nenehno v mislih! 
Tvoj končni cilj je prispeti nanjo, toda 
ne hiti na poti. Boljše da traja vrsto let 
in da na otoku pristaneš v starosti, obo-
gaten z vsem, kar si dobil na poti, ne 
pričakujoč, da te Itaka obogati. Itaka 
ti je dala prekrasno potovanje; ničesar 
drugega ti nima dati.«

Hvala vsem, ki ste s svojimi prispevki 
obogatili tokratno številko Pohorskega 
srca ali kakorkoli drugače pomagali pri 
njenem nastajanju. 

Vsi vi ste naš svet. 

In prav zato je tako pisan in lep.  

David Voh, odgovorni urednik

BESEDA UREDNIKA

Itaka
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Praznični konec leta je čas
prijetnih praznovanj,
ki poleg oziranja nazaj in
razmišljanja o prehojeni poti 
budi tudi korak prihodnosti,
ki naj jo zaznamujejo predvsem
ljubezen, sožitje, mir in harmonija! 

Spoštovane občanke in občani, 
želim vam lepe božične praznike, 
ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno, 
uspešno leto 2018!
ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno, 

mag. Boris Podvršnik
Župan Občine Zreče
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Obvestilo o 
poslovanju 
krajevnega urada 
Zreče

Z 19. septembrom 2017 je 
ponovno začel poslovati Kra-
jevni urad Zreče. Stranke lah-
ko tam urejate svoje zadeve v 
času uradnih ur, tj. vsak torek 
in četrtek od 8. do 12. in od 13. 
do 15. ure. Zagotovljeno je izda-
janje naslednjih storitev: izdaja 
osebnih izkaznic, izdaja pot-
nih listin ter vpisi spremembe 
naslova v potne listine, izdaja 
izpiskov iz matičnega registra, 
izdaja potrdil iz uradnih evi-
denc, prijava/odjava stalnih 
in začasnih bivališč, upravne 
overitve, izjave na zapisnik o 
priznanju očetovstva. Za več 
informacij lahko pokličete na 
tel. Krajevnega urada Zreče: 
03 758 01 82. 

Tekmovanje za urejenost krajev Entente 
Florale Europe v letu 2018 

Na podlagi predhodne dobre uvrstitve na 
nacionalnem tekmovanju »Moja dežela - lepa 
in gostoljubna« je občinski svet potrdil sodelo-
vanje Občine Zreče na tekmovanju za urejenost 
krajev Entente Florale Europe. Mednarodna ko-
misija bo Zreče obiskala v juniju 2018. Na tem 
mednarodnem tekmovanju smo prvič sodelova-
li leta 2003 in takrat osvojili srebrno priznanje. 
Verjamemo, da lahko tokrat s skupnimi močmi 
rezultat še izboljšamo. 

Za uspešno izvedbo projekta je seveda nujno 
sodelovanje z vsemi pomembnejšimi ustvar-
jalci v naši občini. Zato želimo vse občane 
spodbuditi k še boljši ureditvi okolice svojega 
območja.

Namen prijave ni zgolj tekmovanje, ampak 
v prvi vrsti priložnost, da opredelimo svoje 
prednosti in si še bolj prizadevamo za odpravo 
pomanjkljivosti. V ta namen je bila oblikovana 
projektna skupina, ki je že začela s pripravami 
na obisk mednarodne komisije. Izvedene so 
bile številne sanacije pločnikov, vozišč, stopnic, 
prebarvane ograje, kandelabri, klopi, izvedeno 
obrezovanje dreves, obnavljamo forma vive … 
Pripravljen je tudi predlog dodelave krožišča, 
ureditve okolice osnovne šole ter ureditve na-
ravne sence na igrišču.  

Posebej želimo izpostaviti, da so vse izvede-
ne aktivnosti namenjene v prvi vrsti vsem nam. 
Prijava na tekmovanje predstavlja le priložnost, 
da na naš kraj pogledamo še skozi oči nekoga 
drugega.

Milena Slatinek

Projektna skupina je pred obiskom mednarodne 
komisije med drugim poskrbela tudi za obrezo-
vanje dreves.

Sanacija spominskega 
obeležja in vojnega grobišča 
100 frankolovskih žrtev

V januarju 2017 smo z Ministrstvom za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti podpisali Pogodbo o sofinanciranju sanacije 
spominskega obeležja in vojnega grobišča 100 frankolovskih žrtev na 
Stranicah pri Frankolovem – 3. faza. V okviru navedene pogodbe bo 
ministrstvo občini povrnilo stroške obnove v vrednosti 45 % celotne 
investicije, vendar ne več kot 26.392,08 EUR bruto.

Glede na to smo v juniju 2017  izvedli javno naročilo male vrednosti 
za izvedbo tega projekta. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano 
podjetje GMI, inženiring in vzdrževanje, d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 
Slov. Konjice, s katerim je bila v avgustu 2017 podpisana tudi Pogodba 
o sanaciji tega obeležja. Z deli so začeli 16. avgusta, pogodbena vred-
nost pa znaša 51.688,97 EUR z vključenim DDV. 

Sandra Vidmar Korošec

V okviru te sanacije so bila izvedena naslednja dela:
• sanacija obstoječe povezovalne poti za pešce od parkirišča, mi-

mo groba 40 talcev, vse do osrednje spominske ploščadi, vkl-
jučno z odvodnjavanjem,

• ureditev območja osrednje spominske ploščadi s seznamom 
imen – ureditve, ki bodo izhajale iz geološke študije, vključno 
z odvodnjavanjem,

• dodatna zasaditev ob osrednji spominski ploščadi. 

Dela je nadziral Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje 
ter projektantski nadzor Atelje Piano, Saša Piano, s. p., Velenje. 
Dela so bila končana sredi novembra.  

Na Frankolovem se bo lažje dostopalo do spominskega obeležja in vojnega 
grobišča. 
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Obnova forma viv
V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim 

muzejem smo pristopili k obnovi forma viv v 
Zrečah. S pomočjo konservatorsko-restavra-
torskega tehnika Aleša Senice smo ugotovili 
osnovne barve forma viv, katere so ustrezno 
obnovili mojstri podjetja Avto Korelc, Ko-
relc Marko s. p. iz Velenja (vodno peskanje 
in trikratna zaščita; peskajo z recikliranim 
steklom iz Anglije ki ne vsebuje težkih ko-
vin, barvajo pa dvakrat z epoksi premazom, 
potem še s poliuretanom). 

V okviru tega projekta smo obnovili 9 for-
ma viv, in sicer tri forma vive v okolici OŠ 
Zreče, eno pred Srednjo strokovno in poklic-
no šolo Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje 
Unior d. d., eno na parkirišču podjetja Unior 
d. d., dve v bližini bistroja Turist. Največ te-

žav je predstavljala forma viva Kovaški stroj 
avtorja Toneta Lapajneta. To je že precej 
najedel zob časa, saj je na dveh mestih, tj. 
pri vznožju spodaj in na zavitem zgornjem 
desnem delu, precej podvržena propadanju 
(rja zajeda pločevino – predvsem zunanji 
del skulpture). Zaradi navedenega so se v 
podjetju Unior d. d. odločili za začasno od-
stranitev te forma vive, saj jo morajo ustrez-
no popraviti in nato postaviti nazaj.

Vrednost obnove forma viv je 23.448,40 
EUR, dela so bila končana v septembru.

V prihodnjem letu bomo pristopili še k 
obnovi preostalih forma viv po Zrečah – ob 
Kovaški cesti in pod starimi bloki. 

Sandra Vidmar Korošec

Mladim prijazna občina
Inštitut za mladinsko politiko podeljuje cer-

tifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje 
poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slo-
venije in pod častnim pokroviteljstvom pred-
sednika Republike Slovenije. S pridobitvijo 
certifikata se občina, ki se je pri svojem delu 
na področju mladih že izkazala za uspešno, 
zaveže, da bo področje mladih še najprej us-
pešno sistemsko urejala. 

V želji pridobitve certifikata je Občinski 
svet Občine Zreče 30. marca 2016 na seji spre-

jel Odlok o mladini v Občini Zreče. Cilj nave-
denega odloka je urediti položaj in delovanje 
mladih v občini ter opredeliti pogoje in način 
sodelovanja mladih pri odločitvah, ki vpliva-
jo na življenje in delo mladih v lokalni skup-
nosti, ter pospešiti razvoj lokalne mladinske 
politike z namenom zagotavljanja pogojev 
za uspešno doseganje avtonomije mladih v 
lokalni skupnosti. V skladu z določili odloka 
je župan s sklepom imenoval tudi Komisijo 
za mladinska vprašanja. Ta je sestavljena iz 
petih članov, in sicer treh predstavnikov druš-

tev, ki se pretežno ukvarjajo z mladimi, enega 
predstavnika Komisije za negospodarske za-
deve in civilno družbo ter enega predstavnika 
občinske uprave, ki ga imenuje župan. 

Občina Zreče se je v letošnjem letu kot 
partner pridružila projektu Europe goes lo-
cal, katerega izvaja Movit Ljubljana. V okvi-
ru projekta želimo v prihodnjih letih izdelati 
strategijo razvoja mladine v Zrečah z vključe-
vanjem mladih v procese odločanja.  

Sandra Vidmar Korošec

V načrtu izboljšanje prometnih razmer v 
okolici šole in večjih podjetij 

Občina Zreče je na začetku letošnjega leta pristopila k izdela-
vi Mobilnostnega načrta za območje industrije in izobraževalnih 
ustanov v Zrečah. Izdeluje ga podjetje Biro Skiro d. o. o. iz Ljublja-
ne s sodelavci. V njegovo izdelavo so aktivno vključena tri največja 
podjetja (Unior d. d., GKN Driveline Slovenija d. o. o.,  SwatyCo-
met d. o. o.), Osnovna šola, Šolski center Slovenske Konjice – Zre-
če, Občina Zreče, Policija ter Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo. K izdelavi dokumenta se je pristopilo na pobudo župana za-
radi vse večjih težav z motoriziranim prometom na obravnavanem 
območju, ki so bile ugotovljene med izdelavo Celostne prometne 
strategije za Občino Zreče. Rast prometa avtomobilov in tovornih 
vozil ter omejene zmogljivosti cest in parkirišč povzročajo vse več 
težav in nejevolje, ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu, 
predvsem pa šolarjev in starejših oseb. 

Z izdelavo Mobilnostnega načrta smo iskali rešitve, ki bi izbol-
jšale dostopnost do obravnavanih lokacij, povečale varnost vseh 
uporabnikov in izboljšale kakovost bivanja, dela ter šolanja. Med 
drugim smo želeli vplivati na spremembe potovalnih navad upo-
rabnikov območja (predvsem zaposlenih, šolajočih, obiskovalcev) 
ter postopno uvajati več trajnostne izbire potovalnih načinov – jav-
ni potniški prevoz, kolesarjenje in hojo. 

Izdelovalec je najprej pripravil analizo stanja potovalnih navad 
zaposlenih in dostopnosti posameznih podjetij in ustanov. Ugo-

Glavna prioriteta urejanja je namenjena ureditvi dostopov do osnovne 
šole in njene neposredne okolice.
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tovljeno je bilo, da je največ težav na območju, kjer se mešajo 
industrija in vzgojno-izobraževalne ustanove, torej zaposleni in 
obiskovalci podjetja Unior ter šolarji, starši in zaposleni Osnovne 
šole Zreče. Gre za prometno najbolj obremenjeno ob-
močje v občini, ki je zaradi bližine šole hkrati 
tudi najbolj občutljivo. Ugotovljen je bil pri-
manjkljaj parkirišč ter majhen potencial za 
njihovo nadaljnjo širitev. Težavo predstavlja še 
slaba kakovost povezav za pešce in kolesarje, 
kar dodatno ogroža tovrstne udeležence v pro-
metu in zmanjšuje njihov delež. Nekaj  težav s 
parkirišči ob menjavi izmen je bilo ugotovljenih 
tudi na industrijskem območju podjetja GKN Dri-
veline Slovenija in Uniorja. Gre za območje, kjer 
zaposleni v največji meri uporabljajo osebne avto-
mobile in kjer je pričakovati težave ob načrtovani 
širitvi proizvodnje. 

Analiza stanja je vključevala tudi preveritev mož-
nosti drugačnega prihoda na delo v posameznih 
podjetjih in ustanovah. Izkazalo se je, da je potencial 
prihodov na delo in v šolo brez osebnega avtomobila 
velik in da je mogoče z ukrepi, ki bi spodbudili prihode 
peš, s kolesom, javnim potniškim prevozom ali z delje-
no uporabo osebnega avtomobila, rešiti večino ugotovl-
jenih težav. 

Delovna skupina, ki sodeluje pri pripravi dokumenta, je spre-
jela številne ukrepe za izboljšanje prometnih razmer na obravna-
vanem območju. Glavna prioriteta urejanja je namenjena ureditvi 
dostopov do osnovne šole in njene neposredne okolice. Najprej 
bomo pristopili k preureditvi prehodov za pešce in bližnjih križišč 
ter dostopnih poti do šole, ki bodo omogočali varno hojo in kole-

sarjenje v njenem neposrednem zaledju. Urediti želimo parkirišča 
za kratkotrajno parkiranje staršev prvošolcev, površine za dovoz 

učencev višjih razredov in šolsko avtobusno postajališ-
če. Dostop do vseh parkirnih površin bo urejen tako, 
da šolarjev po izstopu iz vozil ne bodo več ogrožala 
druga vozila. V prihodnje želimo urediti tudi varnejši 
dostop osnovnošolcev do športnega centra čez Dra-
vinjo. 

S temi ukrepi bomo kandidirali na razpisu Minis-
trstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pred-
nostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja 
energije ter pametna omrežja, prednostna na-
ložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih stra-
tegij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in ustrezni-
mi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 

V naslednji fazi bomo skupaj s podjetjem 
Unior d. d. pristopili k ureditvi parkirišč in 
avtobusnih postajališč okrog tovarne Unior. 

Sodelujoča podjetja bodo skupaj izboljšala ponudbo 
javnih prevozov za svoje zaposlene in se lotila urejanja parkirnih 
razmer na svojih parkiriščih. Z izpeljavo vseh načrtovanih ukre-
pov bo območje v nekaj letih prometno urejeno in bo omogočalo, 
da bo večji delež šolarjev, zaposlenih in obiskovalcev tja prihajal 
aktivneje, ceneje in okolju bolj prijazno.

Simona Črešnar

Ureditev krožnega križišča na Kovaški cesti 

Tehnični elementi mini krožišča:
Zunanji premer rondoja 23.00 m

Notranji premer rondoja 8.00 m

Širina voznega pasu v rondoju 5.50 m

Povozni del sredinskega otoka 1.50 m

Z novim krožiščem se bo izboljšal prometni pretok, prav tako bo poskr-
bljeno za večjo prometno varnost. 

Občina Zreče je pristopila k projektu ureditve krožišča na Kovaški cesti 
(križišče med Kovaško in Rudniško cesto). Namen ureditve je preureditev 
trokrakega nesemaforiziranega križišča v mini urbano krožišče, čemur bo 
sledilo umirjanje prometa, izboljšanje prometnega pretoka, večja promet-
na varnost in izboljšanje estetskega videza.

Obstoječe trokrako križišče se preuredi v mini krožno križišče s po-
voznim osrednjim delom. Izvede se prestavitev hodnikov za pešce, ure-
ditev odvodnjavanja ter preureditev javne razsvetljave. Na večjem delu je 
predvidena porušitev obstoječega asfalta, izdela se nova voziščna kon-
strukcija, in sicer tamponski drobljenec D22, 25 cm, ter asfalt v sistemu 
7+4 cm. Na mestu hodnikov za pešce se izdela voziščna konstrukcija iz 
tamponskega drobljenca D22, 20 cm, ter asfalt debeline 5 cm.

Sredinski otok bo tlakovan z granitnimi kockami 10/10 cm in bo višin-
sko ločen od povoznega dela sredinskega otoka. Prav tako so na priključ-
nih krakih predvideni ločilni otoki v tlakovani izvedbi – granitne kocke 
10/10 cm – ki bodo višinsko ločeni od vozišča. Povozni del sredinskega 
otoka bo prav tako tlakovan z granitnimi kockami 20/20 cm. Ločilni otoki 
na priključnih krakih so v enaki izvedbi kot sredinski otok. Projektno do-
kumentacijo PZI je izdelalo projektantsko podjetje Projektiva NVG d. o. 
o., Celje. Na podlagi Zakona o javnem naročanju smo predhodno izvedli javni 

razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti. Z odločitvijo o oddaji 
javnega naročila smo izbrali izvajalca GMI, d. o. o., Slov. Konjice kot naju-
godnejšega ponudnika, ki je začel z izvajanjem del 28. avgusta in bi jih 
moral zaključiti do konca novembra 2017. Strokovni (gradbeni) nadzor 
izvaja podjetje GINS d. o. o., Matjaž Mernik. Vrednost pogodbenih del 
znaša skupaj z DDV-jem 112.030,60 EUR. Vire za financiranje v celoti 
zagotavlja proračun Občine Zreče. Poleg pogodbenih del bomo dodatno 
uredili še del lokalne ceste proti Sparu v dolžini 65 metrov, kjer se izvaja 
celotna sanacija voziščne konstrukcije. Prav tako smo preko krožišča v 
celoti obnovili zastarelo meteorno kanalizacijo.

Štefan Posilovič
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Občina Zreče se je na pobudo Območnega društva inva-
lidov Dravinjske doline prijavila na razpis Zveze delovnih 
invalidov Slovenije za pridobitev listine Občina po meri 
invalidov. Za uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcijskega 
načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče (v 
nadaljevanju: Akcijski načrt) je bilo Občini Zreče 3. decem-
bra podeljeno priznanje – listina Občina po meri invalidov.

Na podlagi Akcijskega načrta za obdobje 2010–2014 smo realizirali 
kar nekaj aktivnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja invalidov v na-
šem okolju. Na tem mestu jih izpostavljamo le nekaj:

• Veliko pozornost smo namenjali osveščanju in ozaveščanju mladih 
in tudi odraslih oseb o invalidnosti in pomembnosti zagotavljanja 
pogojev za neodvisno vključevanje invalidnih oseb v lokalno okolje. 
V tem segmentu so bile organizirane razne delavnice, seminarji in 
drugi dogodki (npr. posvet invalidskih organizacij z lokalnimi me-
diji,  prireditev Spoznajmo drugačnost, predavanje Franceta Prosni-
ka »Drugačnost nas bogati ipd.) Prav tako smo spodbujali JZ Vrtec 
Zreče in OŠ Zreče, da v okviru svojih programov tematiko vnašajo 
v pedagoške ure (npr. razstava JZ vrtec Zreče na temo Veveriček 
posebne sorte, sodelovanje OŠ Zreče v pedagoški akciji, ki jo orga-
nizira Zveza delovnih invalidov Slovenije, izvedeno je bilo snemanje 
prispevka z učenko s posebnimi potrebami v OŠ Zreče, prispevek 
je bil objavljen na TV Zreče). Za zaposlene na Občini Zreče je bil 
organiziran seminar Smernice za delo z osebami z invalidnostjo, ki 
ga je izvedel zavod Šentprima. 

• Sofinancirali smo nakup invalidskih pripomočkov za samostojnejše 
in lažje življenje in delo oseb s posebnimi potrebami (sofinanciran-
je zdravstvenih terapij, sofinanciranje dvižne rampe za invalidski 
voziček, sistema za svetlobno opozarjanje, nakup invalidskih pripo-
močkov za Vrtec Zreče …).

• Na Občini Zreče smo invalidnim osebam omogočili zaposlitev preko 
javnih del.

• Na Občini Zreče smo omogočili poklicno usposabljanje na konk-
retnem delovnem mestu kot program rehabilitacije, ki ga v skladu 
z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
izvaja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča.

• V Kulturni dom Zreče smo vgradili indukcijsko zanko. 

• Pridobili smo nove prostore Knjižnice Zreče, ki imajo urejen dostop 
za invalide, na vratih smo uredili zvonec za pomoč pri vstopu, ure-
jene so sanitarije za i nvalide ter oprema (set lup in tipkovnica) za 
slabovidne osebe.

• Na kulturnih prireditvah zagotavljamo tolmača v slovenski znakov-
ni jezik.

• Uredili smo več primernih parkirišč za invalide.

• Prenovili smo Zdravstveno postajo Zreče in omogočili dostop z dvi-
galom ter uredili primerne sanitarije.

• Uredili in prilagodili smo nekaj javnih poti in odstranili nekatere 
arhitektonske ovire, ki so onemogočale dostop z invalidskim vozič-
kom in drugim gibalno oviranim osebam (npr. cvetlična korita pred 
OŠ Zreče, sanacija stopnic in ureditev klančine pred Vrtcem Zreče, 
sanacija pešpoti ob forma vivi ipd.)

Občina po 
meri invalidov

Projekt se je z različnimi aktivnostmi nadaljeval tudi v letu 2015 in 
2016, saj zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov predstavlja ne-
nehno skrb Občine za uresničevaje temeljnih pravic te ranljive skupine 
prebivalstva.

Akcijski načrt  za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče smo v 
letu 2017 novelirali in z osveženim Svetom za invalide poskušali zago-
toviti ukrepe za boljšo vključenost invalidov v družbo in okolje. 

Na podlagi predlaganih ukrepov iz akcijskega načrta smo v tem letu 
pristopili k prilagoditvi in poglobitvi pločnikov v Zrečah. Pogodbeni 
izvajalec za izvedbo del je bil GMI inženiring in vzdrževanje, d. o. o., 
Slov. Konjice. Dela so se začela v začetku septembra 2017. Prilagodili 
so se pločniki ob javni poti JP št. 985901 Cesta za PTC in ob državni 
cesti R3 701/1430 Pesek - Rogla – Zreče, in sicer na 18 položajih.

Sandra Vidmar Korošec in Katjuša Črešnar

Letošnja novost, ki izboljšuje kvaliteto življenja invalidov, so prilagojeni 
in poglobljeni pločniki. 
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Župan Občine Zreče mag. Boris Površnik je v februarju 2017 s skle-
pom imenoval Svet za invalide Občine Zreče. Ta se je sestal v torek, 
28. februarja, v sestavi: Ivan Pavlič - predstavnik Območnega društva 
invalidov Dravinjske doline, Martin Lažeta - predstavnik Društva ce-
lebralne paralize Sonček, Tatjana Kotnik - predstavnica Društva upo-
kojencev Zreče in RK Zreče, Suzana Špile, Andraž Burjan, Jernej 
Štante in Sandra Vidmar Korošec ter Katjuša Črešnar - predstavnici 
Občine Zreče. Na uvodnem sestanku sta sodelovala tudi župan Občine 
Zreče in direktorica občinske uprave Sandra Godec Mavhar.

Skupaj so pregledali Akcijski načrt za neodvisno življenje invali-
dov v Občini v obdobju 2010–2014 ter si zastavili nov akcijski načrt za 
obdobje 2017–2021. Glede na zastavljeni cilj Svet za invalide Občine 
Zreče vabi občanke in občane Občine Zreče ter drugo zainteresirano 
javnost k sodelovanju pri projektu Občina po meri invalidov. 

S projektom Občina po meri invalidov zasledujemo cilj neoviranega 

Svet za invalide
Svoje izkušnje, predloge in mnenja s področja urejanja 
invalidske problematike lahko posredujete na spodaj 
navedene naslove:

• na telefonsko številko: 03/757 17 22, 

• na elektronsko pošto: info@zrece.eu,

• osebno ali pisno na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče. 

in kvalitetnega življenjskega okolja za invalide v Zrečah. Zavedamo se, 
da nas na tem področju čaka še veliko izzivov, katere pa bomo skozi 
projekt in akcijski načrt poskušali uspešno in  hitro uresničevati.

Sandra Vidmar Korošec in Katjuša Črešnar

Občina Zreče je planetu Zemlja prijazna
Občina Zreče je tudi v letošnjem letu sodelovala v natečaju Planetu 

zemlja prijazna občina, ki ga organizira Društvo planet Zemlja. Nate-
čaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade RS v 
soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo Združen-
ja občin Slovenije, podjetja Oven iz Maribora in Srednje lesarske šole 
Ljubljana ter v partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana.

Natečaj so pripravili strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo z Minis-
trstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Zavoda za gozdove, Zavoda za varstvo narave, Gos-
podarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavo-
da za varno igro, Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO, društva 
Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Inštituta WCYCLE in 
društva Planet Zemlja.

V natečaju sodelujejo občine, ki so razvrščene v kategorije glede na 
število prebivalcev. Iz vsake kategorije prejme naziv po ena občina, 
njej najbližje po rezultatih pa prejmejo motivacijska priznanja. Sode-
lovanje občinam poleg naziva Planetu zemlja prijazna občina prinaša 
tudi druge priložnosti, stike in ideje za boljši jutri občank in občanov. 
Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s 
stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja dogovore. Večkratno sodelo-
vanje občine pa je nagrajeno tudi s podrobnejšo analizo stanja na pod-
ročjih, ki jih natečaj raziskuje. 

Komisija je ocenjevala prizadevanja občin za ohranjanje kvalitete 
bivanja občank in občanov na dvanajstih področjih. V kategoriji od 

Podeljena priznanja Občini Zreče 
na natečaju v letih 2013–2017:

• 2013: Priznanje za odgovorno prizadevanje je na področju 
varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljše kvalitete bi-
vanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem 
odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.

• 2014: Naziv Planetu Zemlja prijazna občina

• 2015: Priznanje za zvestobo

• 2016:  Naziv Planetu Zemlja prijazna občina

• 2017: Naziv Planetu Zemlja prijazna občina

5.000 do 10.000 prebivalcev si je naziv Planetu zemlja prijazna ob-
čina 2017 prislužila Občina Zreče. V obrazložitvi naziva je komisija 
zapisala: »Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina 
že sedmič sodeluje na natečaju. Na večini področij v samem vrhu, še 
največ rezerve za napredek pa je na področjih skrbi za gozdove, igrišč, 
lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega komuniciranja, na katerih 
je sicer tudi dosegla nadpovprečne rezultate, a nekoliko nižje kot na 
drugih področij.«

Katjuša Črešnar

Prejemniki nazivov in priznanj Planetu Zemlja prijazna občina 2017.
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Občina Zreče je pristopila k rekonstrukciji infrastrukture javne raz-
svetljave, katera je v zaključni fazi. Cestna razsvetljava mora zagotavl-
jati skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja (Ur. list RS, št.81/2007 in spremembe 109/2007, 62/2010 
in 46/2013) ter višjo energetsko učinkovitost in varnost obratovanja. 
Splošne električne instalacije sestavlja napajanje razsvetljave ter raz-
nih regulacijskih in krmilnih sistemov za obratovanje razsvetljave. 
Karakteristike svetilk so ustrezno izbrane z ozirom na izračun razsvet-
ljave, ki je izdelana po kriterijih veljavnih tehničnih predpisov, stan-
dardov ter priporočil Slovenskega društva za razsvetljavo za tovrstne 
objekte. 

Celotna električna instalacija bo zasnovana kot varna, zato so upoš-
tevani vsi veljavni tehnični predpisi in pripadajoče tehnične smernice 
s področja nizkonapetostnih električnih instalacij v stavbah. Prav tako 
so primerno in skrbno implementirani standardi in priporočila pro-
izvajalcev vgrajene električne opreme, ki zagotavlja skladnost z Za-
konom o splošni varnosti proizvodov. Svetilke javne razsvetljave na 
obravnavanih področjih bodo napajane z napetostjo 230 V, 50 Hz. Za 
zaščito pred previsoko napetostjo dotika bo uporabljen obstoječ TN-C 
sistem, kjer sta nevtralni in zaščitni vodnik združena. Na nekaterih 
odjemnih mestih so se oziroma se še bodo v sklopu obnove izvedla le 
manjša popravila temeljev drogov. Na drugih se bo v sklopu obnove 
svetilk obnovilo tudi celotno kabelsko napajanje, kar se trenutno izva-
ja v Dobrovljah, Gračiču in Kovaški cesti. Obstoječe zračno napajanje 
se bo odstranilo, obstoječe svetilke, ki so skladne z Uredbo, pa se bodo 
premontirale na nove drogove. Novi drogovi so določeni glede na širi-
no cestnega telesa (5,5–6,0 m), in sicer 6 m nad višino temelja. 

Na obravnavanih odjemnih mestih javne razsvetljave v Občini Zreče 
je že obstoječa javna razsvetljava, ki se obnavlja z novimi svetilkami. 
Skupna moč na odjemnih mestih trenutno znaša 68,68 kW, po obnovi 
pa upoštevajoč rekonstrukcijo 39,00 kW, kar pomeni znižanje za 29,69 
kW. V sklopu rekonstrukcije se bo zamenjalo 327 od skupno 790 sve-
tilk – v rekonstrukciji je upoštevana tudi odstranitev 5 svetilk, ki niso 
del infrastrukture javne razsvetljave. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno 
izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je 
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 23. maja 2017. Nato smo z 
Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti izbrali izvajal-
ca TENZOR, d. o. o., Ptuj kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. 25. avgusta 2017 je bila z izvajalcem 
podpisana pogodba. Rok za dokončanje del je 90 koledarskih dni po 
podpisu pogodbe, vendar se je iz objektivnih razlogov rok podaljšal do 
konca novembra.

Andrej Furman

Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave v Občini Zreče

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 
18/2015, nov. 2016, je izdelalo projektantsko 
podjetje ADESCO, d. o. o., iz Velenja.
Strokovni nadzor izvaja podjetje ADESCO, d. o. o., iz Velenja.

• Vrednost pogodbenih del znaša skupaj:

• vrednost del brez DDV: 90.571,62 EUR

• DDV (22 %): 19.925,76 EUR

• vrednost del z DDV: 110.497,37 EUR 

Vire za financiranje v celoti zagotavlja Občina Zreče.

Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave je v zaključni fazi. 
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Občinski svet Občine Zreče je na 15. redni seji 11. oktobra 2017 spre-
jel odločitev, da se Občina Zreče vključi v slovensko in svetovno mrežo 
starosti prijaznih mest in občin. Gre za mednarodni program Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki skuša mestom in občinam pomagati, da 
se prilagodijo na dva globalna demografska trenda – naglo staranje 
prebivalstva in širjenje urbanizacije. 

Trend staranja prebivalstva beležimo tudi v Zrečah. Tako je bilo v 
letu 2005 na območju Občine Zreče 753 starejših nad 65 let, v prvi 
polovici leta 2017 pa že 1022, kar predstavlja 15,95 % vseh prebivalcev 
občine.

Ker želimo na Občini Zreče bolj pospešeno in načrtno začeti z izva-
janjem aktivnosti za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje naših 
občanov, smo se vključili v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in 
občin ter pričeli z izvajanjem nalog za sprejetje 5-letnega razvojnega 
načrta za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti. 

Trenutno smo v fazi podpisa pogodbe o vključitvi Občine Zreče v 
slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin z Inštitutom Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane, 
ki je koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, ob 
tem pa že ustanavljamo tudi Častni odbor starosti prijazne Občine Zre-
če, ki nam bo v veliko pomoč pri oblikovanju razvojnega načrta za to 
področje. 

Ker se bodo dejavnosti iz strategije nanašale na vse starejše prebi-
valce, že sedaj vabimo občanke in občane, da nam s svojimi predlogi 
in pobudami pomagajo pri oblikovanju razvojne strategije in nabora 
ukrepov, s katerimi bomo okolje tako lažje prilagodili jeseni našega 
življenja. 

O nadaljevanju projekta vas bomo sprotno obveščali preko občinske 
spletne strani, občinskega glasila ter lokalnih medijev. 

Polona Matevžič

Predstavitev projekta starosti prijaznih mest in občin je podal dr. Jože 
Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgener-
acijsko sožitje. Foto: Nina Krobat, Novice, d. o. o.

URADNE OBJAVE

Novi stanovanjski objekti v Zrečah
Občina Zreče bo na parcelah št. 1950, 1949/1, 1949/2, 1942, 1943, 

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, vse k. o. Škalce (1105), zgradila gospo-
darsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za načrtovano pozidavo 
šestih individualnih stanovanjskih objektov. Območje prostorskega 
načrta (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sta-
novanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič) se nahaja jugovzhodno od 
naselja Zreče. Območje je namenjeno stanovanjski gradnji nizke gos-
tote, zelenim površinam ter prometni, energetski, teleprenosni in ko-
munalni infrastrukturi in predstavlja nepozidani del  soseske Dobrava 
1. Površina območja meri približno 0,73 ha.   

Izvedeni bodo vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanaliza-
cija, električni NN vod, telekomunikacijski vod, javna razsvetljava in 
dovozna cesta. Gospodarska javna infrastruktura bo v pretežnem delu 
potekala pod novo predvideno dovozno cesto. Izgradnja plinovoda ni 
predvidena.

Projektno dokumentacijo PGD/PZI, št. projekta: 021-016 je 
izdelalo projektantsko podjetje Arping,  d. o. o., iz Celja.

Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o., iz 
Vojnika.

Vrednost pogodbenih del znaša za 181.974,98 EUR z DDV. 

Izbrani ponudnik je bil uveden v delo 16. avgusta 2017, v ko-
likor bo dopuščalo vreme, bodo dela izvedena do konca leta 
2017. Trenutno se izvajajo zemeljska dela, položitev fekalne in 
meteorne kanalizacije ter vodovoda.

Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na os-
novi 21. oz. 23. člena ZFO v višini 114.029,00 EUR (povratna 
sredstva).

Načrtovanih je šest individualnih stanovanjskih objektov. 

Prometno se območje navezuje na lokalno cesto št. 383021 Sloven-
ske Konjice– Dobrava–Zreče, ki se navezuje na širše prometno omrež-
je. Na obravnavanem območju se uredi nova dovozna cesta. 

Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno 
kanalizacijo. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov se zgra-
di fekalna kanalizacija, ki se začasno priključi na skupno malo čistilno 
napravo (MČN), po izgradnji javne kanalizacije pa se priključijo na 
javni kanalizacijski sistem. Za odvod meteornih vod se zgradi meteor-
na kanalizacija z iztokom v površinski odvodnik. Za oskrbo stanovanj-
skih objektov s pitno vodo se zgradi nov javni vodovod. Nov vodovod 
se priključi na obstoječ javni vodovod premera 80 mm, ki se nahaja se-
verno od območja, ob lokalni cesti Slovenske Konjice–Dobrava–Zreče.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno 
izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je 
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 6. junija 2017. Nato smo z Od-
ločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti 17. julija 2017 izbra-
li izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje, d. o. o., Zgornja Pristava 
4a, 3210 Slovenske Konjice kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila.

Matjaž Korošec

Vključitev Občine Zreče v slovensko 
mrežo starosti prijaznih mest in občin
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Občina Zreče je letos že tretje leto pristopila k organizaciji aktivnosti 
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. sep-
tembra pod geslom: Združimo moči – delimo si prevoz. 

Občanke in občane smo povabili, da v tem tednu izbirajo čim več 
okolju in človeku prijaznejših načinov mobilnosti za vsakodnevne ob-
veznosti. Pri organizaciji raznih aktivnosti so sodelovala tudi vsa tri 
največja podjetja v Občini (SwatyComet, GKN Driveline Slovenija in 
Unior), ki so v tem tednu za svoje zaposlene organizirale razne aktiv-
nosti. Prav tako smo uspešno sodelovali z Vrtcem Zreče ter Osnovno 
šolo Zreče. 

Posebno akti-
ven je bil v tem 
tednu vrtec, ki 
je s svojimi ak-
tivnostmi pričel 
že 13. septem-
bra, ko so se otro-
ci, stari 4-6 let, 
udeležili delavnic 
zavoda Varna pot, 
kjer so  v Promet-
ni deteljici v štirih 
skupinah krožili: 
na prometnem po-
ligonu, na demon-
straciji otroških se-
dežev, na prometni 
tomboli, na promet-
ni zgodbi in kolesu z 
obvezno opremo … 

Otroci so skozi 
program spoznavali 
vloge, ki jih imajo v 
prometu in naslednje teme: varnostni 
pas in varnostni sedeži, obnašanje v 
prometu (prečkanje ceste, osnovna 
prometna pravila in znaki), zvoki v 
prometu, vidnost ... Ob koncu so se 
vsi otroci združili in zapeli še pes-
mico, ob kateri so tudi z moderator-
ji zaplesali. 

Naslednji dan so nadaljevali z 
dejavnostmi, in sicer s pravljico 
Beli Zajček – o zajčku, ki je zaradi 
dima dobil siv kožuh. Ves teden 
pa so se, če jim je dopuščalo vre-
me, vozili s kolesi, skiroji in s po-
ganjalci. 

20. septembra smo v Večna-
menski dvorani Term Zreče sku-
paj s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Zreče organizirali enourno 
predavanje za dijake Šolskega 
centra Slovenske Konjice in Zre-
če z naslovom Nihče ni odveč, kjer so predsednik SPVCP 
Mitja Stojnšek, policist in predstavnik SPVCP Marijan Jelenko ter 
vodja nujne medicinske pomoči Dorijan Zabukovšek govorili o pro-
metnih predpisih in prometnih nesrečah ter njihovih posledicah, kate-

rih glavni vzrok je uporaba mobilnih telefonov in prisotnost alkohola.

Dan kasneje smo povabili vso zainteresirano javnost na javno pred-
stavitev projekta Organiziranje in optimiziranje dostav tovora na ob-
močju Dravinjske doline, pri katerem smo udeleženi kot partner sku-
paj z Občine Slovenske Konjice in Šolskim centrom Slovenske Konji-
ce-Zreče, vodilni partner pri projektu pa je Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru.

22. septembra pa so, kot 
vsako leto, obeležili dan 
brez avtomobila. Vsi, otroci 
in zaposleni, so se potrudili 
in prišli v vrtec peš ali s ko-
lesi, rolerji … Pred šolami 
in vrtci smo zaprli ceste in 
omogočili otrokom, da so 
prosto risali po prometnih 
površinah. Ta dan smo 
za širšo javnost na parki-
rišču pred Občino Zreče 
organizirali predstavi-
tev rezultatov Celostne 
prometne strategije in 
izvajali ankete glede 
prometne problematike 
v Zrečah. Obiskovalci 
so imeli na voljo upo-
rabo električnih avto-
mobilov ter električnih 
koles.

Simona Črešnar

Evropski teden mobilnosti v Zrečah

Otroci so si dali duška na tokrat nenevarnih prometnih 
površinah.
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Na OŠ Zreče se zavedajo pomena vzgoje za trajnostni razvoj, zato so 
se leta 2015 vključili v mrežo šolskih ekovrtov. Po dveh letih izvajanja 
dejavnosti ob navodilih Inštituta za trajnostni razvoj in s sodelovan-
jem v projektu Eathink 2015 so letos postali ponosni lastniki znaka, ki 
dokazuje, da se trudijo otrokom omogočiti doživljanje izkušnje nepo-
srednega stika z naravo in vrtnarjenjem. Mentorici projekta Marjeta 
Kobale in Mojca Petek sta povedali, da učencem tako pomagajo, da 
razvijejo pozitiven odnos do varovanja narave in ekološko pridelane 
hrane, saj otroci danes vse (pre)več časa preživijo v družbi tehnologije, 
kot “vir” hrane pa poznajo le supermarkete. 

Bralni večer s kamišibajem
Bil je petkov večer, zreški učenci pa so se že tradicionalno družili s knjigo v 

šolski knjižnici. Tokrat so učenci od 6. do 9. razreda spoznavali nekaj novega, 
nekaj drugačnega – Kamišibaj. Gosta kamišibajkarja Špela Hren Juhart in Jošt 
Juhart sta jim predstavila nekaj svojih kamišibajev, oni pa so kot uročeni poslu-
šali. Učenci so nato pod budnim očesom gostov v skupinah izdelali svoj kamiši-
baj in izbrano zgodbo predstavili drugim učencem. Mentorici Barbara Potnik in 
Andreja Blazina sta presenečeni ugotovili, da imajo na zreški šoli odlične mlade 
kamišibajkarje. Kamišibaj je pripovedovanje zgodb ob slikah, ki jih kamišibajkar 
(izvajalec kamišibaja) praviloma nariše sam in jih prikazuje v majhnem lesenem 
odru (butaj), ob tem pa pripoveduje zgodbo. Kamišibaj izvira z Japonske, v zad-
njih letih pa je ta umetniški izraz vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji.

Jesen v podaljšanem bivanju
Človeški obstoj nam ni dan zato, da bi bili osamljeni popotniki skozi življenje, 

ampak smo oblikovani tako, da skrbimo drug za drugega, si med seboj 
pomagamo, se dopolnjujemo, se spodbujamo in se med seboj pohvalimo. V po-
daljšanem bivanju so učenci drugega razreda veseli vsakega napredka, veselijo 

se ob nastanku ustvarjenega, še najbolj pa so veseli pohvale.

Zreške sive celice preverjeno 
delujejo 

Ponosni Blaž Kukovič, Zala Šrot in Zdravko Črešnar s pre-
srečno ekipo svojih navijačev po zmagi v kvizu Male sive celice. 
Uvrstili so se namreč med 16 najboljših ekip v Sloveniji. Pred ka-
merami RTV Slovenija so se pomerili z učenci OŠ Janka Modra 
Dol pri Ljubljani. Pokazali so veliko znanja, spretnosti v labirintu, 
dobro so logično sklepali, pa tudi sreča je bila na njihovi strani. 
Zanje bomo lahko znova stiskali pesti v letu 2018, ko jih čaka 
osmina finala omenjenega kviza. 

Zmaji letali nad 
šolskim travnikom

Na tehniškem dnevu so učenci 5. b OŠ 
Zreče izdelali zmaje in jih takoj preizkusili 
na šolskem travniku. Zmaji so leteli tako vi-
soko, da bi z njih lahko videli celo v Škofjo 
Loko.

Kaj je novega na majhnem zreškem eko vrtu?

Barbara Potnik 
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V vrtcu Zreče smo že tretje 
leto vključeni v program Ekošo-
la, ki je mednarodno uveljavljen 
program celostne okoljske vzgoje 
in izobraževanja. Namenjen je 
spodbujanju in večanju ozavešče-
nosti o trajnostnem razvoju. Za-
vedamo se, da že v predšolskem 
obdobju vplivamo na otrokov 
način življenja in gradimo njegov 
pozitiven odnos do narave. 

Za uspešno izvajanje aktivnosti 
na vseh področjih Ekošola najus-
pešnejšim šolam in vrtcem podel-
juje mednarodna priznanja – ze-
lene zastave. Program temelji na 
metodologiji sedmih korakov in je 
primerljiv z okoljskim standardom 
ISO 14001. V našem vrtcu že od sa-
mega začetka sledimo metodologiji sedmih korakov in smo junija letos 
slovesno podpisali izjavo o eko poslanstvu – eko listino. Polni pričako-
vanja smo se septembra napotili na mednarodno konferenco koordi-
natorjev, kjer so nam slavnostno podelili zeleno zastavo. Za potrditev 
tega priznanja je treba vsako leto znova izvajati vsebinsko bogate in 
zanimive aktivnosti z različnih tematskih področij.

Načrtovanje dejavnosti v našem vrtcu
Zanimivih projektov in tematskih sklopov je veliko, vendar smo pri 

izbiri in načrtovanju pozorni, da smiselno vpletamo dejavnosti, pri-
merne za vse oddelke in enote našega vrtca, ter jih prilagajamo pred-
šolskim otrokom, starim od enega do šest let. 

Vseskozi sledimo ciljem eko vrtca: vzgajanje za zdrav način življenja 
v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov, razvijati pozitivne 
medsebojne odnose ter z zgledom osveščati soljudi o prijaznem živl-
jenju v vrtcu, kraju in na planetu Zemlja.

Že ob začetku naše zgodbe smo ustvarili maskoto Eko policaja, ki je 
postal del našega vsakdana. 

Eko policaj in zelena straža (otroci) spodbujajo, da pravilno razvr-
ščamo odpadke, skrbimo za urejenost eko kotičkov ter varčujemo z 
vodo in elektriko. Otroci in starši že vedo, da zbiramo odpadno emba-
lažo in nestrukturiran material, ki ga v ustvarjalnih delavnicah ponov-
no uporabimo ter izdelujemo didaktične igrače in okrasne predmete. 
Sodelujemo tudi pri humanitarnih in čistilnih akcijah na ravni vrtca in 
lokalne skupnosti. Del naše eko zgodbe je tudi himna Eko policaj, ki so 
jo spesnili otroci in jo s ponosom in veseljem prepevajo.

Ker imamo to srečo, da živimo pod zelenim Pohorjem in je naše 
okolje bogato z gozdovi, si skupaj z otroki vsako leto izberemo bližnji 
gozd, ki postane naša raziskovalnica in igralnica. Z domišljijsko igro 
Gozdni detektivi spoznavamo različna drevesa, posamezne dele in nji-

Z majhnimi koraki do zelene zastave

hovo funkcijo ter pomen za ljudi in živali. 

V vrtcu širimo idejo o ekovrtičkih. Tako smo na našem igrišču s po-
močjo Sandija Lužnika, predstavnika Zadruge Pohorje Co, postavili 
in uredili vrt. Otroci so bili aktivno vključeni že pri samem načrtovan-
ju. Nastali so zanimivi načrti in makete, ki smo jih uporabili pri sami 
izvedbi. Posadili in posejali smo različna semena in sadike, ki smo jih 
vzgojili v naravoslovnih kotičkih. Pri tem so otroci spoznavali delovni 
proces. Raziskovanje, sajenje, gojenje in pobiranje plodov otroke neiz-
merno veseli in ni lepšega občutka kot gledati, kako z navdušenjem 
okušajo prve dozorele rdeče jagode na našem vrtičku, vonjajo zelišča, 
pobirajo  zelenjavo in iz nje pripravijo okusno solato. Pridelke uporabl-
jamo tudi v naši kuhinji.

Za onesnaževanje okolja, ki vedno bolj ruši ekološko ravnotežje 
našega planeta, smo odgovorni vsi. Vse pomembneje postaja, o čem 
in kako se pogovarjamo z otroki, zato smo se dotaknili teme Trajna 
mobilnost – Misija: Zeleni koraki. Odkrivamo varne prometne poti, ra-
ziskujemo Srčkovo učno pot ter spoznavamo okolju prijazna prevozna 
sredstva.

Vsako leto sodelujemo na različnih natečajih, ki jih razpiše program 
Ekošola. Otroške risbice so bile nagrajene s prvim mestom na likovnem 
natečaju Zdrav življenjski slog. S skrbnim in vestnim delom smo si pri-
dobili drugo mesto za urejen vrt.

Otroci so tisti, ki nas s svojo odprtostjo, radovednostjo in zvedavostjo 
navdušujejo ter spodbujajo k nadgrajevanju projektov in sklopov. 

Hvala vsem, ki sodelujete v projektu. Le tako bomo lahko še naprej 
nadaljevali našo vrtčevsko eko zgodbo.

Tatjana Jevšenak Hren in Nuša Petrič

Tema trajne mobilnosti je rodila številne zan-
imive izdelke. 

Ekipa Vrtca Zreče s podpisano eko listino. Nadebudni vrtičkarji na svojem eko vrtu. 

Zelena zastava je ponosno zaplapolala tudi 
v Zrečah. 
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V šolskem letu 2016/17 smo na Šolskem centru 
Slovenske Konjice-Zreče dobili opremo in začeli 
vzpostavljati učno izdelovalni laboratorij. Njego-
va oprema je razdeljena na 3D-tiskalnike, laserski 
gravirnik in rezkalnik, CNC-stroje, 3D-skener, rez-
kalnik folij in PCB-tiskalnik.

Temeljna ideja izdelovalnega laboratorija je, da 
uporabnik (dijak ali katerakoli druga oseba) pri-
de v laboratorij in si sam izdela izdelek. Predtem 
mu mentor razloži in pokaže delovanje naprave. 
V učnem izdelovalnem laboratoriju bomo z na-
šo ekipo U-LAB-a tudi sami izdelovali izdelke, 
opravljali storitve in s tem pokrivali materialne 
stroške.

Kaj je mogoče izdelati v našem izdelovalnem 
laboratoriju in katere storitve so možne? 

Možen je 3D-tisk in popravilo plastičnih de-
lov, 3D-sken in izdelava modelov, mogoča je tu-
di izkušnja s 3D-očali in z virtualnim svetom, 
graviranje in rezkanje, CNC-rezkanje in izdelava 
prototipnih tiskanih vezij. Z rezkalnikom folij je 
mogoče razrezati posebno folijo in jo uporabiti za 
reklamne napise, reklame za cerade in avtomobile 
ter napise na majice.

Precej izdelkov smo z dijaki že izdelali, najbolj 
znan je gotovo naš šolski radio Zreška škatla. Tre-
nutno s skupino dijakov »elektronikov« izdeluje-
mo avtomatski zvonec. Vzpostavili smo naš lastni 
prijavni sistem in RFID ter za nekaj podjetij natis-
nili plastične dele. Seveda se pri našem delu po-
javljajo ovire, ampak skupaj z vami jih rešujemo. 
Če ste v opisu storitev prepoznali kaj, kar bi lahko 
rešilo vašo težavo, bomo veseli izziva. Obiščite 
našo spletno stran www.fablab-konjice.si ali se 
oglasite pri nas.

Jernej Kamenšek, 
mentor in tehnični vodja U-LAB

Poklice in utrinke iz srednješolskega življenja bomo znova postavili na ogled v obliki kole-
darja.

Vstopili v Deželo branja
Razvijanju bralne pismenosti na šoli posvečamo veliko pozornosti. 

Branje sicer za dijake ni prva izbira za preživljanje prostega časa, a 
jih k temu nenehno nagovarjamo s 
številnimi aktivnostmi. Že deset let 
navdušujemo z Nočjo branja, od leta 
2014 z Nočjo knjige in od aprila letos 
še s projektom Slovenija bere. V ok-
tobru nam je Zdravko Kafol, direk-
tor Zbornice knjižnih založnikov in 
knjigotržcev z Gospodarske zborni-
ce Slovenije, uradno predal potni list 
za Deželo branja. Tako smo postali 
partner kampanje Slovenija bere. 
Ob tem dogodku je dijake obiskal še 
ambasador kampanje Boštjan Go-
renc - Pižama.

Marjana Cenc Weiss
Potni list za Deželo branja in njen ambasador Boštjan Gorenc – Pižama 
z dijakom Žigo Dečarjem. 

Učno izdelovalni 
laboratorij za zreške
dijake
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Najuspešnejša med tistimi učenci, ki so v koledarskem letu 2016/17 
zaključili šolanje na OŠ Zreče, je bila brez dvoma Larisa Kosi. Priznanja 
govorijo sama zase – dvakrat zlato Cankarjevo priznanje, zlato Proteu-
sovo priznanje, srebrno Preglovo priznanje, srebrno priznanje iz vesele 
šole, ob tem pa je bila še članica šolske ekipe Malih sivih celic, ki se 
je uvrstila v državni četrtfi nale. Larisa šolanje nadaljuje na Gimnaziji 
Celje – Center. 

David Voh

 Povej še kaj o sebi, da ne bodo govorili le rezultati. 
 Velik pomen v mojem življenju imajo glasba, knjige in živali. Glas-

ba je v mojem življenju dobila pomembnejšo vlogo pred devetimi leti, 
ko sem začela igrati violino, še večjo težo pa je dobila, ko sem začela 
obiskovati tudi pouk solopetja. Knjige in živali pa so moja strast že od 
nekdaj.  Lahko bi rekla, da sem bila z njimi obkrožena že od ranega 
otroštva in ravno zaradi tega so postale pomemben del mojega življenja. 

Kdo je imel v življenju nate največji vpliv?
Največji vpliv sta name imela zagotovo starša. Uspelo jima je, da sta 

mi predala ljubezen do knjig in branja kakor tudi ljubezen do narave 
in pohodništva. Omogočila sta mi, da sem se preizkusila na različnih 
področjih – od odbojke do igranja violine – in prav zato sem se kasneje 
lažje odločila, katere dejavnosti obdržati, saj za vse zaradi šolskih ob-
veznosti žal ni več časa. 

Na kateri izziv, ki si ga uspešno prestala, si najbolj ponosna?
Največji izziv je bil premagati tremo, nastopati sem namreč zače-

la že zelo zgodaj. Ko sem bila mlajša, sem imela pred nastopi vedno 
tremo. Strah me je bilo, da ne bi zaigrala dovolj dobro. Sčasoma sem 
se s tem nehala obremenjevati in takrat sem tudi izgubila dobršen del 
treme. Seveda pa je nekaj pozitivne treme prisotne še danes. Eden iz-
med večjih izzivov je bilo tudi igranje v Simfoničnem orkestru sloven-
skih glasbenih šol, ki je bil sestavljen posebej za obletnico 200 let glas-
benega šolstva na slovenskem. Prav tako sem želela ponoviti uspeh s 
Cankarjevega tekmovanja v 8. razredu, ko sem osvojila zlato priznan-
je. Zaradi močne želje in trdega dela mi je to uspelo tudi leto kasneje.

Se ti zdi, da so tvoji izjemni dosežki odraz želje in truda ali 
nadarjenosti in s tem povezanih zmožnosti?

Menim, da je moj šolski uspeh v veliki meri odraz volje in notranje 

motivacije ter želje po znanju. Pred seboj sem imela vizijo, da se vpi-
šem v gimnazijo in zato sem delala na tem, da bi to uresničila. Vsak 
dan sem imela po šoli še različne interesne dejavnosti, pri katerih sem 
svoje znanje širila in poglabljala. Veliko sem tudi brala, kar je doprine-
slo k dodatni miselni širini. 

Zakaj si se odločila za Gimnazijo Celje - Center?
Za Gimnazijo Celje - Center sem se med drugim odločila tudi zaradi 

vzdušja, ki vlada na šoli. Prav tako se lahko dijaki vključujemo v šte-
vilne interesne dejavnosti in tam še dodatno razvijamo svoje talente. 
Na šoli se prirejajo tudi tematski dnevi, ki poskrbijo za razgibanost 
pouka.

Bi v osnovnem in srednjem šolstvu kaj spremenila?
Zdi se mi, da je v šoli še vedno preveč učenja na pamet. Ti podat-

ki potem hitro pobegnejo iz spomina in si jih učenci in dijaki ne za-
pomnimo. Premalo se dela na praktičnih področjih. Prav tako menim, 
da je ob vsem delu, ki ga je potrebno opraviti za šolo, precej težko najti 
še čas za hobije in stvari, ki te veselijo.

V tvojem primeru so to ...
V prostem času rada preberem kakšno knjigo, čas preživim s prijate-

lji, se odpravim na sprehod, poslušam glasbo in igram violino. To me 
sprosti in takrat si naberem novo energijo za nadaljnje dejavnosti, ki 
me še čakajo.

Kje se vidiš čez 10 let?
Deset let je kar dolgo obdobje, v katerem se lahko še marsikaj spre-

meni, zato se s prihodnostjo ne obremenjujem preveč. Prav tako je 
spekter mojih zanimanj preširok, da bi si lahko že zdaj postavljala 
okvirje in točno določene cilje za naprej. Zagotovo pa se, kjerkoli že 
bom takrat, vidim srečno in zadovoljno. 

Prazniki so pred vrati in knjiga je najlepše darilo – predlagaj 
kakšno.

Knjiga Če ostanem avtorice Gayle Foreman je moja najljubša knjiga 
in jo toplo priporočam vsem najstnikom. Je preplet ljubezenske zgod-
be ter pripovedi o moči glasbe. Za vse, ki jih bo zgodba posrkala vase, 
obstaja tudi nadaljevanje z naslovom Kamor je šla. Zelo zanimiv je bil 
tudi roman Jonasa Jonassona Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izgi-
nil. Roman nas skozi humorne prigode in spomine stoletnika popelje 
na vsa najpomembnejša zgodovinska prizorišča 20. stoletja.

Larisa Kosi: Kjerkoli že bom čez 10 let, 
se vidim srečno in zadovoljno

V prostem času uživa tudi v lepotah slovenskih gora – na sliki pod vrhom Črne prsti.

INTERVJU
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Pohorsko srce, ki bo v tej zimi delovalo na najvišjih obratih, je srce 
Marjana Jelenka. 26-letni nordijski kombinatorec je nekdanji svetovni 
mladinski prvak, saj je leta 2011 v Estoniji – po srebrni kolajni na kla-
sični tekmi – v sprintu potolkel vso konkurenco in opozoril, da imamo 
pod Pohorjem pravi športni biser. Prehodi v člansko konkurenco so v 
vrhunskem športu večkrat težavni, a Marjan se je že v zimi 2012/13 
pri 21 letih uvrščal med deseterico v svetovnem pokalu, najvišje je bil 
5. v norveškem Lillehammerju, odlično sezono pa je kronal s sedmim 
mestom na svetovnem prvenstvu v Val di Fiemmeju. Teren za naskok 
med svetovno elito je bil pripravljen, o zreškem čudežu se je v skakal-
no-tekaških krogih govorilo s samimi presežki, a mu je za dokončno 
eksplozijo v članski konkurenci vedno nekaj malega zmanjkalo. Tri leta 
nazaj mu je ob odlični formi v pripravljalnem obdobju, ko se je s tretjim 
mestom v Beljaku uvrstil celo na stopničke poletne velike nagrade 
FIS, načrte v zimski sezoni prekrižala poškodba – staknil jo je med 
sankanjem z mlajšim bratom Gabrijelom po domačih hribih. Pot nazaj 
v svetovni vrh ni bila lahka. Zaradi slabših mednarodnih rezultatov v 
naslednji sezoni je celo izgubil status vrhunskega športnika in s tem 
zaposlitev na Ministrstvu za notranje zadeve. A Marjan je borec že od 
malih nog, ob tem še izredno osredotočen in z neomajno vero v svoje 
sposobnosti. Letos lovi svoje druge olimpijske igre, saj je bil v ruskem 
Sočiju pred štirimi sezonami 21. A s tem še zdaleč ni zadovoljen. Trdno 
je prepričan, da bo letošnja sezona z vrhuncem na OI v Južni Koreji nje-
gova. Ujel sem ga med zadnjimi jesenskimi treningi na domači Rogli, 
kjer je na rolkah nabiral prepotrebne kilometre za dolgo in naporno 
zimo. Zimo, ki bo Marjanova.  

David Voh

Nordijska kombinacija je gotovo eden zahtevnejših športov, 
saj je poleg eksplozivnosti pri skokih nujno potrebna tudi 
vzdržljivost pri smučarskem teku. Kako si sploh prišel do 
spoznanja, da je to pravi šport zate?
Začelo se je v ranem otroštvu na Mauharjevem hribu, kjer smo si s 
prijatelji naredili manjšo skakalnico in po vzoru takrat nepremagljivega 
Primoža Peterke poskusili s smučarskimi skoki, seveda kar z alpskimi 
smučmi. Redno sem skakal nekaj metrov dlje od vseh, kar je presene-
tilo tudi mojega očeta, ki je predlagal, da bi začel trenirati smučarske 

Z Mauharjevega hriba po olimpijske sanje 
skoke. Ker sem imel že od malega rad adrenalinske športe, mi ni bilo 
treba dvakrat reči. 

Kljub dobrim rezultatom v smučarskih skokih si se nato odločil 
za nordijsko kombinacijo, relativno malo znano disciplino, v 
kateri Slovenci v zgodovini niso imeli vrhunskih izidov – kaj te 
je gnalo k tej odločitvi?
Če me dobro pogledate, vam bo vse jasno. (smeh) Vsi vedo, da so skakal-
ci v zraku bolj plovni, če so lažji. Sam imam trenutno 74 kilogramov, do 
začetka zimske sezone bom težo spustil nekje na 72 kilogramov, kar je 
moja optimalna teža. Z njo zadržim dovolj moči, ohranim pa potrebno 
eksplozivnost pri skokih. Moje telo je takšno, kot je. Tudi sam sem že 
poskusil spustiti težo pod 70 kilogramov, a se mi je organizem »podrl« 
in posledica so bili tudi slabši rezultati. Pri skokih gredo te stvari že v 
nevarne skrajnosti, česar pa sam nočem. To je bil glavni razlog, da sem 
izbral nordijsko kombinacijo, saj se nisem želel odpovedati svoji »prvi 
ljubezni«, ampak sem ji samo dodal smučarski tek. 

Smučarski tek, ki velja za enega težjih vzdržljivostnih športov, 
saj pri njem deluje kar 85 odstotkov vseh mišic. Na tekmah 
svetovnega pokala večkrat vidimo, da tekmovalci z iztisnjenimi 
zadnjimi atomi moči dobesedno padejo v cilj. Na kakšnih 
»obratih« deluje tvoje srce na tekmi? 
V mirovanju imam utrip 32 udarcev na minuto, medtem ko ga na tekmi 
poženem do 185 udarcev. Prav razlika med najnižjim in najvišjim utripom 
je dober pokazatelj telesne pripravljenosti. Seveda pa telesna pripravlje-
nost ni vse, saj pri smučarskem teku izredno veliko vlogo igra sama teh-
nika teka. Bolj kot je dovršena tehnika, manj je nepotrebnih izgub moči. 

Tudi prehrana ima v vrhunskem športu izjemen pomen, v tej 
športni disciplini še posebej. Kdo skrbi za to, da je pri tebi na 
mizi vedno tisto, kar mora biti, da je zadoščeno vsem telesnim 
zahtevam, obenem pa količinsko ne preveč ne premalo?
Za prehrano skrbim večinoma sam. Večkrat sem kot član reprezentance 
sodeloval že z največjimi strokovnjaki za to področje pri nas, a se je ved-
no izkazalo, da sem najbolje deloval, ko sem bil zvest lastnemu jedilniku. 
Sam se na tem področju veliko izobražujem, ob tem pa dobro poslušam 
svoje telo, ki mi najbolje pove, kaj in koliko potrebuje. 

Ti telo kdaj pove, da potrebuje tudi kakšen hamburger, kebab 
in podobne hitre pripravke?
Mogoče pove, a ga v tem primeru preslišim. Za tovrstne pregrehe v na-
šem športu ni prostora. Lahko bi sicer pojedel kakšen kebab, a bi potem 
potreboval tri dni, da spravim organizem nazaj »na zeleno vejo«. Tega pa 
si ne morem privoščiti. Treningi so skrbno načrtovani in izvedeni morajo 
biti optimalno, kar pa v tovrstnem primeru ni mogoče. Zato kuham sam 
in pazim na to, da bom zaužil vse potrebno za dolge napore. 

Letos si v pripravljalnem obdobju dal teku na rolkah še več 
poudarka – je razlog to, da si prav v smučarskem teku izgubljal 
v primerjavi z najboljšimi v svetovnem pokalu? 
Gotovo. Več kot tečeš poleti, močnejši si pozimi. V skokih sem bil zad-
nji leti blizu vrha, v smučarskem teku pa sem kot po pravilu izgubljal v 
primerjavi z najboljšimi. Prav zato sem letos dal skoke skoraj povsem 
na stran in trening osredotočil na smučarski tek. Z letošnjimi pripra-
vami sem zelo zadovoljen, počutim se močno, tudi poškodba je pre-
teklost in če bom ujel pravi občutek še na skakalnici, potem je možno 
marsikaj. 

Tudi olimpijska kolajna? 
To je cilj vsakega športnika, sam nisem nobena izjema. Za to vsi trenira-
mo in lagal bi, če bi rekel, da ne sanjam o njej. Seveda pa se mora za 
medaljo pokriti marsikaj, ob tem pa moraš imeti tudi nekaj športne sreče. 
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Na velikih tekmah nemalokrat odloča psihološka trdnost. 
Poznamo veliko primerov skakalcev, ki so na treningih 
blesteli, na tekmah pa niso uspeli sestaviti pravega skoka. 
Dobite nordijski kombinatorci tudi na tem področju 
kakšno pomoč s strani strokovnjakov?
Če nisi psihološko stabilen, ti na velikih tekmovanjih še tako dobra 
forma ne pomaga. Tudi na tem področju smo že delali z vrhunskimi 
športnimi psihologi. Pri nekaterih se je to izkazalo za dobrodošlo, 
drugi – med temi sem tudi sam – pa najbolj zaupamo sebi. Tudi tu 
je podobno kot pri prehrani, sam iščem svojo pot in verjamem, da je 
prav ta tista, ki mi bo pomagala do vrhunskih rezultatov. 

Si mladinski svetovni prvak, dolgoletni član reprezentance 
in tekmovalec v svetovnem pokalu, udeleženec Olimpijskih 
iger v Sočiju itd. Prava slovenska športna zvezda, torej, a 
vseeno te ljudje na ulicah ne ustavljajo veliko, izjema so 
verjetno domače Zreče. Ti ustreza to, da je šport, s katerim 
se ukvarjaš, medijsko precej zapostavljen?
V Zrečah me ljudje ustavljajo, tudi na Rogli me poznajo, saj tam 
veliko treniram. Že v Slovenskih Konjicah sem le še eden v množici, 
da se o Lipoglavu, kamor smo se preselili, sploh ne pogovarjam. 
Medijska zapostavljenost ima svojo pozitivno in negativno plat – 
težave so pri pridobivanju pokroviteljev in s tem povezanih možno-
stih za trening, na drugi strani pa mi dejstvo, da nisem neprestano 
oblegan in se lahko mirno sprehajam po ulicah, daje prepotrebno 
mirnost. 

Omenil si finančne težave, s katerimi se soočajo številni 
športniki. Si odvisen le od reprezentančnih sredstev ali se 
najde tudi kakšen osebni pokrovitelj?
Reprezentančni pokrovitelji nosijo levji delež sredstev, ki so potreb-
na za vrhunski šport. Se pa vsak zase trudimo pridobiti še kakšnega 
pokrovitelja, ki bi nam pomagal. Tu bi se rad zahvalil Antonu Ofen-
tavšku, direktorju podjetja Oplast, ki mi že dolgo stoji ob strani. Je 
pa res, da so določene športne panoge tudi finančno bolj podprte 
kot druge. Nordijski kombinatorci si poleti ne moremo privoščiti 
treninga na snegu na južni polobli, kar imajo npr. alpski smučarji. 
Tako da vsako sezono nestrpno čakam prvi sneg, da rolke končno 
zamenjam za smuči. 

In prvi sneg je Marjan dočakal tudi letos. Za še zadnje treninge na 
pobeljeni Rogli, preden ga je konec novembra pot peljala daleč proti 
severu, kjer je na Finskem začel novo sezono svetovnega pokala. Se-
zono, v kateri bo imel v mislih en sam cilj – Južno Korejo …
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Zreška 30-letnica glasno odmevala
V Športni dvorani pri Osnovni šoli 

Zreče je v začetku oktobra, ob 30-letnici 
mesta Zreče, potekala osrednja priredi-
tev ob okroglem jubileju našega mesta. 
Dogodek je organizirala Krajevna skup-
nost Zreče pod vodstvom Slavka Kej-
žarja, predsednika sveta Krajevne skup-
nosti Zreče. Na slovesnem dogodku so 
nastopili člani Društva godbenikov Zreče 
in domači ansambli: Novi Zreški kovači, 
Hribovci, 7. raj, Zreška pomlad, Pohorci in 

Glas. Program, ki sta ga povezovala Dar-
ma Presiček in Peter Klima, pripravila 
pa ga je Lučka Klajne, so v sliki in videu 
popestrili domačini. Zreški osnovnošolci 
so svoj kamenček v mozaik slavja doda-
li z literarnimi in likovnimi umetninami. 
Po prireditvi so učenci in učitelji Srednje 
strokovne in poklicne šole Zreče, smer 
gastronomsko-turistični tehnik, pripravili 
pogostitev za vse obiskovalce.

David Voh

Društvo godbenikov Zreče je s svojim nastopom popestrilo slavnostni dogodek. 

Ariela Hren, 1. razred Filip Očko, 2. razred Jure Koprivnik, 1. razred

Zreški kovač
Tam v kotu sedi
in fajfo kadi, 
si brke gladi – 
zreški kovač.

Pa pravi tako:
ko podkev kalim, 
vam srečo delim 
in zdravja želim. 

Zvečer se z Bogom pogovarja
in ga milo nagovarja:
ohrani ta pohorski kraj, 
da ostal bo pravi raj. 

Andreja Črešnar, 9. razred
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Zreška 30-letnica glasno odmevala

Iz slavnostnega govora župana Zreč, 
mag. Borisa Podvršnika: »Na prvi pogled 
primerjava treh desetletij našega mesta z več 
kot dvema stoletjema organiziranega šolstva 
na Zreškem, z 261 leti delovanja župnije, 
po več kot šest stoletjih življenja in gospo-
dovanja našega Jurija iz Freudenberga in 
minulimi 811 leti prve omembe Zreč ali po 
več kot treh tisočletjih naše prazgodovinske 
naselbine iz bronaste dobe na Brinjevi gori 
pri tujem nepoznavalcu ne vzbudi posebne 
pozornosti. 

Šele ko jim razložimo, da je ta zadnji sko-
kovit razvoj rezultat našega dolgoletnega 
(srednjeevropskega) kulturno-gospodarske-
ga razvoja, nas bolje razumejo. 

Ko pa jim pojasnimo, da smo največ po-
storili v zadnji naši 100-letki, ki je odločil-

mag. Boris Podvršnik

no prispevala k pospešeni industrializaciji 
in vsestranskemu družbenemu razvoju na 
Zreškem, pa jim je že nekoliko bolj jasno. 
To so omogočili: naš ugodni geografski po-
ložaj, naravni viri, predvsem pa so k temu 
prispevali naši delovni, hitro učljivi, bistri, 
sposobni in učinkoviti ter podjetni, a večino-
ma skromni ljudje.«

Obiskovalci so Športno dvorano v Zrečah napolnili do zadnjega kotička.

Naja Hren, 1. razred Tara Košak, 2. razred Tinkara Kumar, 1. razred

Zreče so dom. Tukaj so prijatelji. Tu-
kaj je družina. Ko tukaj živiš, mesto 
poznaš kakor svoj žep. In prav vsak 
kotiček te na nekaj spomni – na lepe 
dogodke iz otroštva. 

Kaja Kukavica, 9. razred

Zreče
V Zrečah sem shodila, 
v Zrečah sem prvo besedo spregovorila,
v Zrečah sem se ogromno naučila, 
v Zrečah včasih dom sem imela. 

Zdaj odšli smo v drug kraj živet,
a v Zreče se vračamo spet in spet, 
zreška šola, 
ki sem jo pri šestih letih spoznala, 
mi da občutek, 
da sem še vedno deklica mala. 

Saj ne rečem, da moj dom ni krasen, 
ampak zreški svet je drugačen,
mogoče bom kdaj spet nazaj prišla, 
saj vem, 
da je moje srce še vedno tukaj doma. 

Ajda Potnik, 8. razred

Ob besedi Zreče se mi pred očmi naj-
prej pojavijo gozdovi, travniki, prijazni 
in spoštljivi ljudje, kmetije in vse, kar 
spada pod Pohorje. Tu se počutim živo, 
tu lahko vdihnem svež, domač zrak in 
začutim svoj kraj, ki mi je dal vse, kar 
imam. 

Urška Krajnc, 9. razred
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TURIZEM

1, 2, 3, 
iz novega 
bazena se kadi!

Pred nekaj meseci je med termalnimi vrelci zra-
sel popolnoma nov lepotec: nov terapevtski bazen. 
Prenovljeni bazen z zdravilno akratotermalno vodo 
pri vročih 35 stopinjah je tako vrhunska pridobitev. 
Ne le da je v njem lepše in da izgleda čudovito – od 
zdaj naprej lahko do njega dostopate tudi iz Savna 
vasi!

Terme Zreče so postale mednarodno akrediti-
rano zdravilišče s standardom za zdravstvene or-
ganizacije AACI (American Accreditation Com-
mission International). Gre za formalen postopek 
ocenitve in presoje, kako izpolnjujejo standarde ka-
kovosti in varnosti. Aktivnosti so bile usmerjene v 
prizadevanja za prijazno, varno in urejeno delovno 
okolje ter strokovno zdravstveno oskrbo. Za prido-
bitev mednarodne zdravstvene akreditacije so bile 
poleg strokovnih nujne tudi nekatere investicijske 
in organizacijske  posodobitve, ki omogočajo izva-
janje vseh postopkov po natančno določenih stan-
dardih.

Tako za Hotel Natura**** na Rogli kot Hotel 
Atrij**** Superior v Termah Zreče so pridobili Eko 
Marjetico – mednarodni okoljski znak za turistične 
namestitve. Pridobljena okoljska standarda razume-
jo kot veliko odgovornost svoje zavezanosti zdrave-
mu in aktivnemu življenjskemu slogu, ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine ter varovanju okolja 
nasploh. Porabili bodo manj elektrike ter energije 
za hlajenje in ogrevanje, hkrati pa tudi zmanjšali 
količino neločenih odpadkov. Vabijo vas, da posku-
site projekt prenesti tudi domov. Varčevanje z vodo 
in energijo bo pozitivno vplivalo tudi na družinski 
proračun!

Unitur

1, 2, 3, na Rogli spet sneži!
Rogla je začela graditi nov sistem zasneževanja! V prvi fazi so zgradili 2,2 

km trase s komunikacijskim in energetskim kablom ter dovodom vode in zraka. 
Namestili so še 24 novih visokotlačnih snežnih topov oz. žiraf. Projekt nadgrad-
nje zasneževalnega sistema bo v celoti končan do leta 2020 in bo omogočal 
zasnežitev celotnega smučišča Rogla v petih dneh. Kar super za nas, navdušene 
smučarje, kaj?

Novost za otroke:
Ob otroškem smučišču Uniorček že nekaj časa najdete Zlodejevo hiško, kjer 

se pogrejete in igrate, v Snežnem parku pa smučarski poligon, medtem ko ob 
progah za odrasle najdete animatorje FUN4U, ki vsak dan odkrijejo novo snež-
no zabavo.

Popolnoma novo pa je, da bosta med tednom simultano potekali 2 aktivnos-
ti: šola smučanja za otroke nad 6 let, ki se smučanja učijo aktivno, in novost: 
Škratov smučarski vrtec za otroke od 3. do 6. leta, ki se s smučanjem spozna-
vajo. V slednjem se bodo nadebudneži udeležili ustvarjalnic, obiskali snežni 
poligon in se spoznali s smučanjem skozi igro, pohrustali prigrizek in se nato 
odpravili do didaktičnih iger v pohorski vasici, se sankali in družili, kot smo 
se nekoč mi – na svežem zraku. Naužijte se smuči tudi vi in se oglasite po oba 
otroka ob isti uri na istem mestu. :) 

P. S.: Vso opremo lahko dobite tam!

Zimski dogodki na Rogli
Apres ski zabave  VSAK četrtek, petek & soboto
Zabava SKI opening  16. 12. 2017
Silvestrovanje na prostem pri Uniorčku  31. 12. 2017
Svetovni dan snega  21. 1. 2018
Svetovni pokal v deskanju na snegu (paralelni veleslalom)  
20. in 21. 1. 2018
Olimpijski festival na Uniorčku  17. in 18. 2. 2018
Evropski pokal v deskanju v paralelnih disciplinah  
20. in 21. 3. 2018
Free Style Week  22. do 25.3.2018
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S 1. decembrom je AJPES v skladu s 15.b čle-
nom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilni-
ka o registru nastanitvenih obratov vzpostavil 
in začel upravljati Register nastanitvenih obra-
tov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti 
vpisujejo nastanitvene obrate. Prav tako bodo 
izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so podatke 
o gostih in prenočitvah že poročali Policiji, SURS 
in občinam v starem sistemu v prehodnem ob-
dobju (iz knjige gostov), te začeli poročati prek 
spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega 
servisa AJPES. Poročanje prek navedenih porta-
lov se bo začelo s prvim dnem naslednjega me-
seca po vpisu izvajalca nastanitvene dejavnosti 
v Register nastanitvenih obratov. Od 1. marca 
2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več 
mogoče.

Vpis nastanitvenega obrata:
Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spre-

membe podatkov nastanitvenega obrata ali 
izbris nastanitvenega obrata iz registra lahko 
posreduje izvajalec nastanitvene dejavnosti ozi-
roma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan 
v Poslovni register Slovenije, ali pooblaščena 
oseba, ki jo izvajalec nastanitvene dejavnosti 
oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti 
za posredovanje predloga, neposredno prek 
spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer 
se predhodno identificira v skladu s sistemom 
pooblastil spletnega portala AJPES ali osebno 
na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagate-
lja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu 
AJPES.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo ob-
stoječe nastanitvene obrate vpisati v register 
najkasneje do 28. februarja 2018. To lahko na-
redijo prek spletne aplikacije na portalu AJPES 
ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES. Vse 
tiste, ki bodo vpis v register opravljali osebno na 
izpostavi, prosimo, da v kolikor še nimajo upo-
rabniškega imena portala AJPES, le tega prido-
bijo, preden bodo osebno obiskali izpostavo. To 
naj storijo z brezplačno registracijo na portalu 

Nove oblike poročanja v turizmu 

AJPES. Hkrati z vpisom nastanitvenega obra-
ta v register bodo referenti AJPES izvajalcem 
nastanitvene dejavnosti nudili pomoč tudi pri 
pripravi pooblastila, ki je pogoj za elektronsko 
poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v 
aplikacijo eTurizem.

Za izvajalce nastanitvenih obratov bo odslej 
lažje, saj bodo po novem podatke poročali samo 
prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno 
Policiji, Statističnemu uradu Republike Sloveni-
je (SURS) in občinam. 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek 
spletnega portala AJPES, je opredeljena v Za-

konu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in 
vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku 
o prijavi in odjavi gostov.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, katerih 
nastanitveni obrati so vpisani v Register nasta-
nitvenih obratov, morajo dnevne in mesečne 
podatke poročati za vsak posamezni nastanitve-
ni obrat, ki ga upravljajo prek spletne aplikacije 
eTurizem oziroma spletnega servisa.

Več informacij glede nove oblike poročanja v 
turizmu prejmete na tel. št.: 03 759 04 70 ali na 
e-mail naslovu: tic.zrece.lto@siol.net.

Valerija Lajhar

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali najpozneje v 12 urah po prihodu sporočiti podatke 
o gostih in prenočitvah.
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Rosana Veselko, koordinatorica projekta Mostovi: 
»Z vsemi dejavnostmi, ki smo jih izvedli v Sedberghu 
in jih nameravamo izpeljati februarja 2018 v Zrečah, 
želimo pokazati, da so si mladi kljub kulturnim razli-
kam povsod zelo podobni. Vsi si želijo navezovati sti-
ke, se družiti, spoznavati drug drugega in skupaj pre-
živeti najlepše in najbolj bogate trenutke v življenju.«

Sobota, 10. junij 2017. Utrujeni, a srečni in pol-
ni nepozabnih doživetij se vračamo s potovanja 
po Angliji. Bližamo se domu, kjer nas nestrpno 
čakajo najdražji. Komaj čakamo, da se spet vidi-
mo in objamemo, da z njimi delimo vse čudovite 
trenutke, ki smo jih doživeli v daljni deželi z no-
vimi angleškimi prijatelji.

Naša zgodba se je začela že v začetku leta, ko 
smo začeli s pripravami na potovanje v Sedber-
gh. Februarja je šola prijavila projekt MOSTOVI v 
programu Erasmus+: Mladi v akciji, z namenom 
pridobiti finančna sredstva iz Evropske unije. 
Skrbno načrtovanje aktivnosti projekta – izdatno 
je pomagal tudi direktor CŠOD Emil Mumel – ter 
ravnateljeva dosledna in natančna prijava sta ob-
rodila sadove. Naš projekt je bil sprejet. Zelo smo 
bili veseli in ponosni, da smo našim učencem in 
njihovim staršem omogočili precej nižji strošek 
potovanja. K temu je zelo pripomogla tudi Ob-
čina Zreče, ki je letos kot vsakič doslej finančno 
podprla naš obisk v pobratenem Sedberghu.

S prejetjem evropske finančne pomoči smo 
prevzeli tudi obveznosti, ki smo jih in jih še 
vedno moramo dosledno izpeljati. Učence smo 
temeljito pripravili na izvedbo načrtovanih ak-
tivnosti za dosego ciljev projekta. Tema naše-
ga projekta je MOST kot sredstvo združevanja, 
zbliževanja in spoznavanja drug drugega. Naše 
aktivnosti so bile zastavljene tako, da so mladi 
obeh držav dobro spoznali eno in drugo kulturo. 
Ugotovili smo, da so med narodoma razlike, ven-
dar smo vsi Evropejci s skupno zgodovino. 

Naše dejavnosti so bile zasnovane tako, da so 
lahko naši otroci pokazali svoje strokovno znanje 
s področja glasbe in dramske umetnosti. Izvedli 
so krajši koncert, kjer so ob spremljavi harmoni-
ke in flavt zapeli slovenske pesmi. Flavtistke so 
zaigrale tudi nekaj znanih angleških pesmi, ki so 
jim Angleži z navdušenjem prisluhnili in zraven 
zapeli. Pripravili smo krajše dramske prizore, 
skupaj z Angleži pa tudi krajše igre oziroma ske-
če. Zreški otroci so imeli odlično priložnost uriti 

Februarja novo 
druženje z Angleži

znanje angleščine, mnogi so izgubili strah pred 
nastopanjem, saj so ugotovili, da je njihova 
angleščina tako dobra, da se lahko brez težav 
sporazumevajo, medtem ko njihovi angleški 
vrstniki niso poznali niti ene slovenske besede. 
So pa bili pripravljeni naučiti se nekaj vsakdan-
jih fraz, zato so se naši otroci potrudili, da jih te 
naučijo. Tako so se še bolj zbližali in na trenut-
ke od srca nasmejali, saj je učenje slovenskih 
besed Angležem predstavljalo veliko težavo. 

Angleški in slovenski otroci so se veliko dru-
žili tudi na potovanju po severni Angliji, kjer 
smo si ogledali zanimiva mesta in se spreho-
dili ob jezerih v Lake Districtu, enem najlepših 
angleških narodnih parkov. Na skupnih izletih 
in z vodenimi dejavnostmi v šoli in hostlu so 
učenci spoznavali, da življenje v obeh državah 
poteka podobno, hkrati pa tudi spoznali neka-
tere kulturne razlike. Ugotovili so, da so te raz-
like dobrodošle, saj je prav, da smo različni, ker 
razlike bogatijo evropsko kulturo. 

Eden izmed ciljev našega projekta je tudi na-
učiti mlade starih družabnih iger. Pri igrah je 
nastalo veliko smešnih situacij, otroci pa so se 
neizmerno zabavali. Ker smo želeli Angležem 
pokazati, kakšne izjemne literarne ustvarjalce 
premore tako majhna državica, kot je Slovenija, 

smo jim v dar prinesli nekaj znanih del, preve-
denih v angleščino. Angleži so jih z veseljem 
sprejeli in z njimi obogatili šolsko knjižnico.

S prihodom domov pa naš projekt še zdaleč 
ni bil zaključen. Sledi mu še nadaljevanje, ki ga 
bomo izpeljali februarja, ko bodo Angleži prišli 
k nam. Vsi skupaj bomo bivali in se družili v 
prostorih CŠOD na Gorenju. Nadaljevali bomo 
z že zastavljenimi aktivnostmi po programu, 
pripravili glasbene in gledališke dejavnosti, 
koncerte in solo nastope ter gledališke igre in 
recitale. S prijatelji iz Sedbergha bomo potovali 
po Sloveniji in si ogledali nekatere znamenitos-
ti naše dežele, izvajali bomo socializacijske igre 
in družabne večere, potekale bodo delavnice in 
okrogle mize o glasbi, literaturi, zaščiti in var-
stvu narave, o modernih problemih in zasvoje-
nostih, o skupnem boju za ohranjanje naravne 
dediščine. Nismo pozabili niti na športne aktiv-
nosti, Angleži so naše otroke seznanili s pravili 
in potekom iger, kot sta kriket in polo, plezanje, 
plavanje in igre z žogo pa bodo družili mlade v 
Sloveniji. Angleške prijatelje bomo popeljali po 
prostranih zreških pobočjih, kjer bomo uživali 
v čudoviti naravi in imeli dovolj časa za tkanje 
novih prijateljstev. 

Rosana Veselko

Zrečani so raziskovali angleške znamenitosti in odkrivali kulturne razlike ter podobnosti.
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Lovski družini Zreče in Raća že 10 let prijateljujeta z vsakoletno iz-
menjavo društvenih delegacij. 28. in 29. januarja je svetovni deskarski 
pokal na Rogli obiskala delegacija iz Občine Raća v sestavi Nenad Sav-
ković, predsednik občine, Branko Radisavljević, pomočnik predsedni-
ka občine in predsednik Lovskega združenja Raća, ter Aleksandar Se-
nić, član Občinskega sveta Občine Raća. Zrečani so obisk vrnili v začet-
ku junija, ko so Raćo obiskali župan mag. Boris Podvršnik, podžupan 
Drago Šešerko in občinski svetnik ter predsednik naše Lovske družine 
Ervin Gričnik. Ob tej priložnosti so podpisali tudi sporazum o prijate-
ljskem sodelovanju obeh občin, ki ga v prihodnje želijo razširiti tudi na 
področje turizma, kulture, športa, šolstva in gospodarskih dejavnosti.   

Vsako sodelovanje med mesti je lahko dobro, če so v dejavnosti vkl-
jučeni mladi, prav zato so na Občini Zreče predlagali, da se skušata 
povezati tudi obe osnovni šoli, ki naj ugotovita, ali obstajajo skupne 
točke, ki bi obe šoli povezovali, in ali obstaja možnost povezovanja. Že 
pri sodelovanju s Sedberghom se je namreč pokazalo, da je ravno šola 
tista institucija, kjer sodelovanje vseh 12 let zgledno teče, saj so učitelji 
v stiku in praktično še ni bilo leta, da ne bi Angleži obiskali Zreč ali 
Zrečani Sedbergha.

Na obisku tudi ravnatelj OŠ Zreče Peter Kos
Raćo sem obiskal 27. oktobra in tam prebil en dan. Srečal sem se  z 

ravnateljico njihove osnovne šole, ki si želi in je pripravljena sodelovati 
z našo osnovno šolo. Dogovorila sva se, da morajo oba kraja najprej 
spoznati učitelji, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri obiskih učencev. 
Tako bi najprej srbski učitelji obiskali Zreče in našo šolo, nato pa bi 
nekaj naših učiteljev obiskalo tudi Raćo.

Sodelovanje s šolo v Srbiji je posebno, saj smo v času skupne drža-
ve imeli enak šolski sistem, ki se je nato v vsaki državi razvijal dru-
gače, a sta oba sistema kljub vsemu še vedno podobna. Pri pogovoru 
o tem, v katerem jeziku bodo učenci komunicirali, sva z ravnateljico 
ugotavljala, da bo to v današnjem času najverjetneje angleščina, bo-
do pa učenci obeh mest lahko spoznavali jezika obeh držav, ki sta si 

Sodelovanje z Raćo 
dobiva širše razsežnosti

Sporazum o prijateljskem sodelovanju želijo v prihodnje razširiti tudi na področje turizma, kulture, športa, 
šolstva in gospodarskih dejavnosti.   

Raća je manjše mesto v Šumadiji v Srbiji z okoli 2800 prebivalci, na 
sliki spodaj je tamkajšnja osnovna šola. 

Spomenik profesorjem in dijakom 
gimnazije iz Kragujevca, ki so bili 
ubiti oktobra 1941.  

podobna, saj spadata v druži-
no južnih slovanskih jezikov, 
iskali bodo lahko tudi podob-
nosti in razlike med kultura-
ma obeh držav. 

Kaj bi lahko naši učenci vi-
deli v Srbiji? Na poti v Raćo bi 
se lahko ustavili v Beogradu in 
si ogledali zanimivo evropsko 
prestolnico, ki leži na sotočju 
Donave in Save. Ta je v Beo-
gradu bistveno večja, kot smo 
je vajeni v Sloveniji. V bližini 
Raće je zanimiv samostan, ki je 
umeščen v podobno dolino kot 
kartuzija v Žičah. Urejeno ima-
jo etno vas, kjer so stavbe takš-
ne, kot so bile v 18. stoletju. 
Prav tako bi si lahko ogledali 
Kragujevac, mesto, v katerem 
so Nemci podobno kot na Stra-
nicah v času 2. svetovne vojne 
znesli svojo jezo na civiliste, le 
da je bilo v Kragujevcu žrtev 
mnogo več.  

Najpomembneje od vsega 
pa je povezovanje. Učenci bi 
spoznali državo, ki je ne poz-
najo tako dobro kot sosednje 
države Slovenije, družili bi 
se z vrstniki, sklepali bi nova 
prijateljstva. Tako bi lahko 
v prihodnosti tudi društva 
obeh občin laže sodelovala, 
saj bi se bodoči člani zreških 
društev in društev iz Raće po-
znali z obiskov, kar bi takšno 
sodelovanje močno poeno-
stavilo.

Polona Matevžič in Peter Kos
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GKN 
še naprej za skupno dobro

V letu 2016 je podjetje GKN Driveline Slovenija praznovalo 30-letnico 
delovanja in težko je na list papirja napisati 30 let razvoja, učenja in 
trdega dela. Vse se je začelo v letu 1986, leto pred ustanovitvijo mesta 
Zreče. V tridesetih letih podjetje beleži konstantno rast, ki pa je najbolj 
intenzivna v zadnjem 15-letnem obdobju. V vsem tem obdobju smo 
ostali zvesti proizvodnji homokinetičnih zglobov in tripod. Razširili pa 
smo izbiro na področje polgredi, ki nam danes predstavljajo že polovi-
co poslovanja. Skozi celotno obdobje gradimo kulturo varnosti, kulturo 
kakovosti, ki se odlično odraža v naših kazalnikih. S pogledom v pri-
hodnost je ključno, da sledimo zastavljeni strategiji, ki predvid eva rast. 

Smo družini prijazno podjetje in trenutno zaposlujemo 400 sodelav-
cev iz ožjega in širšega lokalnega okolja. Ponosni smo na našo družbe-
no odgovornost, pri čemer je podjetje močno vpeto tudi v sodelovanje z 
lokalno skupnostjo na področju okolja, varnosti, zdravja in nenehnega 
izboljševanja življenjskih pogojev v mestni skupnosti Zreče. 

V imenu zaposlenih v GKN Driveline Slovenija čestitamo vsem prebi-
valcem mesta Zreče ob jubilejnem prazniku. Z rastjo in nadaljnjim za-
poslovanjem se bomo v podjetju še naprej zavzemali za skupno dobro 
vseh prebivalcev mesta Zreče.

Sabina Ravničan

Swatycomet 
tudi v ameriških rokah po nadaljnjo rast 

Podjetje Comet je bilo ustanovljeno leta 1958. Prvotni proizvodni 
program so bili umetni brusi v magnezitni vezi, namenjeni brusilcem 
v kovinskopredelovalni industriji. Redna proizvodnja je stekla v začet-
ku prvega leta po ustanovitvi, ko je bil izdelan prvi velik kovaški brus 
s premerom dveh metrov. Ves nadaljnji razvoj je bil hiter in uspešen. 
Proizvodnja je iz leta v leto naraščala, proizvodni program in tržni de-
lež tako doma kot v tujini pa se je širil. Comet je z rastjo postajal tudi 
vse pomembnejši zaposlovalec v regiji. Zavedali so se, da uspehe in 
konkurenčnost podjetja gradijo usposobljeni in motivirani zaposleni.

Leta 2010 se je Comet združil z mariborskim Swatyjem in nastalo 
je podjetje Swatycomet. Proizvodni program je razdeljen na tri stra-
teške poslovne enote. Program brusnih orodij v kovinsko predelovalni 
industriji, ki poteka v Zrečah, program brusov, namenjenih uporabni-
kom, v industriji v Mariboru ter proizvodnja tehničnih tkanin v Ločah.   

Konec leta 2015 je lastnik Swatycometa postala ameriška družba 
Weiler Corporation. Swatycometu je novo lastništvo zagotovilo nadal-
jnjo rast in razvoj podjetja ter trgov, na katerih danes posluje. Podjetje 
se bo v prihodnosti še bolj usmerjalo k celoviti ponudbi kakovostnih 
rešitev, ki kupcu prinašajo večjo produktivnost in donosnost.

Urška Vouri

Podjetje GKN je vseskozi beležilo konstantno rast, najbolj v zadnjih 
15 letih.

V Cometu so bili prvotni proizvodni program umetni brusi, danes združeni s Swatyjem v 
programu zajemajo brusna orodja, bruse in proizvodnjo tehničnih tkanin.  

Unior na pragu stoletnice
Razni viri bogate, zdaj že skoraj 100 let stare tradicije, pričajo o zani-

mivem, razgibanem začetku in razvoju danes svetovno priznanega in 
uspešnega mednarodnega podjetja Unior. Leta 1919 je bila ustanovljena 
Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo, kovaški obrat s 
skrajšanim nazivom Štajerska Zreče. Izdelovali so kovano ročno orodje za 
kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti. 

Med vojno je bil obrat požgan, po vojni pa je obnovljen z novim ime-
nom Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) prešel v družbeno last. Nove 
zmogljivosti (orodjarna in obrat za mehansko obdelavo ročnega orodja) 
so bile osnova za razvoj dveh proizvodnih programov: ročnega orodj a in 
utopno kovanih odkovkov. V sedemdesetih letih je tovarna z novimi vizi-
jami razvoja dobila tudi novo ime: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. 
Novo ime je skovanka iz besedne zveze univerzalno orodje, po katerem 
je bila tovarna tedaj že dobro znana. Sredi sedemdesetih let je Unior za-
čel graditi klimatsko zdravilišče in olimpijsko središče Rogla na bližnjem 
Pohorju, nekaj let kasneje pa še zdravilišče Terme Zreče; tako se je razvil 
program Turizem.

V osemdesetih letih se je Unior uveljavil kot pomemben partner evro-
pske avtomobilske industrije, tj. kot eden večjih evropskih proizvajalcev 
lažjih odkovkov in eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za ben-
cinske motorje. Prvi razvoj je omogočila pogodba s koncernom Renault, 
na osnovi katere je bil v Zrečah zgrajen joint-venture obrat za proizvodnjo 
odkovkov, hkrati pa sta se razvijali proizvodnja homokinetičnih zglobov 

in strojegradnja, sprva namenjena predvsem lastnim potrebam. Leta 1997 
je bilo uspešno slovensko podjetje s trdnimi mednarodnimi partnerstvi pre-
oblikovano v delniško družbo Unior. Podjetje je že tedaj poslovalo v skladu 
z zahtevami standarda sistema kakovosti ISO 9001.

Unior se danes uvršča med tri največje kovačnice v Evropi in med pet 
najpomembnejših evropskih proizvajalcev ročnega orodja. Je spoštovan in 
zaupanja vreden partner najuglednejših predstavnikov avtomobilske in-
dustrije. Skupina Unior z mednarodno mrežo 27 povezanih podjetij gradi 
na prepoznavnosti in utrjevanju blagovne znamke Unior, z blagovno znam-
ko Unitur pa je s turistično dejavnostjo visoko usposobljen in gostoljuben 
ponudnik gostinskih ter sprostitvenih storitev.

Rosana Šuc Ravničan

Proizvodnja v tovarni kovanega orodja v Zrečah leta 1961 
(foto: Jože Gal).
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V začetku februarja bo v 
Dubaju svetovno prvenstvo 
v triatlonu na srednji razdal-
ji, t. i. jekleni polovički (half 
ironman). Gre za 1900 met-
rov plavanja, 90 kilometrov 
kolesarjenja in 21 kilometrov 
teka. Vsaka disciplina zase se 
sliši še sprejemljivo, a združiti 
neprekinjeno vse troje skupaj 
in to v času nekaj nad 4 ura-
mi? Zdaj razumemo, zakaj se 
tekmovalci v tej disciplini ime-
nujejo jekleni. In enega od teh 
imamo tudi v Zrečah. 

Tim Gošnjak triatlon tre-
nira že šest let, zadnja leta je 
član Triatlon kluba Lajf iz Ma-
ribora, kjer so zbrani bolj ali 
manj vsi najbolj perspektivni 
slovenski triatlonci. Čeprav 
je že od malih nog zapisan 
športu, je dolgo iskal tistega 
pravega – in našel ga je šele 
pri 17 letih. Kolesarjenje in 
tek sta mu bila blizu že prej, 
s plavanjem pa je, kot pravi, 
dodal le še piko na i. »Triatlon 
me je povsem osvojil, sploh 
si ne predstavljam več živl-
jenja brez vsakodnevnih tre-
ningov.« Verjetno je kdaj že 
švignil mimo vas v teku ali na 
kolesu, pa si sploh niste misli-
li, da gre za domač obraz. Mi-
mogrede, Tim trenira vsaj tri 
ure dnevno. Vsak dan, razen 
vsake druge nedelje. Samo 
takrat načrtno izpusti trening 
zaradi boljše regeneracije. 
Vsakodnevno premagovanje 
naporov je že obrodilo sadove, 
saj se na tekmah mednarodne 
serije redno uvršča med naj-
boljših pet v svoji kategoriji.  Z 
odličnim nastopom na tekmi 
v Poreču sredi oktobra pa je 
dosegel tudi normo za svetov-
no prvenstvo, ki bo v največ-
jem mestu Združenih arab-
skih emiratov. »V Dubaju v 
februarju kakšnih ekstremnih 
vremenskih pogojev ne bo, 
pričakuje se okrog 20 stopinj 
celzija, tako da nimam izgovo-
rov«, pogumno pripomni. Želi 
si poseči vsaj med deseterico v 
konkurenci triatloncev 18–24  
let. S tem bi bil zadovoljen, 
drugače se bo, kot pravi, v na-
slednjih letih še več podil po 
domačih cestah. 

David Voh

Tradicija teka na smučeh je na Pohorju 
dolga in bogata. Ljubitelje drsenja na te-
kaških smučeh so združevali različni klu-
bi, ki so za smučarski tek navduševali ot-
roke in se občasno udeleževali tudi tekem 
slovenskega pokala, ter Pohorska smuči-
na, ki je privabila na stotine smučarskih 
tekačev tako iz Slovenije kot tujine.

Na pobudo Roberta Slabanje in Srečka 
Retuznika smo se lansko zimo z željo po 
ponovni prebuditvi tekaškega dogajanja 
na štajerskem koncu sestali na Rogli. Od-
ločili smo se, da po desetletjih tekmovalne 
suše združimo moči in ponovno posta-
vimo na noge klub, katerega jedro bodo 
otroci, njegova opora pa rekreativni ljubi-
telji smučarskega teka. Konec pretekle zi-
me smo organizirali tekaško druženje, na 
katerem smo za smučarski tek navdušili 
številne mlade. Večina otrok, ki se je v naši 
družbi cel dan zabavala na snegu, nas in 
smučarskega teka ni pozabila. 

Tako so se otroci jeseni z veseljem 
odzvali povabilu na trening. Trenutno 
pod okriljem nekdanjega smučarskega te-
kača Aleša Jevšenaka trenira šest deklet 
iz okolice Zreč in Slovenskih Konjic, sta-
rih od šest do trinajst let. Do zime bodo 
trenirale dvakrat tedensko, ko bo zapadel 

Jekleni Zrečan na SP Tekači na smučeh se združujejo v 
novoustanovljenem klubu TSK Rogla

Marjan Jelenko, državni prvak 
v nordijski kombinaciji: »Seveda 
sem velik podpornik novoustanovl-
jenega TSK Rogla. Vesel sem, da bo 
po dolgem času na Rogli ob vseh 
pogojih zaživel tudi domač klub, ki 
bi lahko bil pravi inkubator mladih 
smučarskih tekačev.«

Punce so pred prvim snegom opravile 
tudi lepo število suhih treningov. 

Lani so v klubu organizirali tekaško druženje, na katerem so za smučarski tek 
navdušili številne mlade.

sneg in bodo na Rogli uredili tekaške pro-
ge, pa bodo imele na teden najmanj tri 
treninge. Že v tej zimi jih bomo peljali na 
nekaj tekem za slovenski pokal ter jih nag-
radili z obiskom svetovnega pokala v smu-
čarskih tekih, ki bo januarja v Planici. Tam 
bodo lahko spodbujale najboljša slovenska 
dekleta in se imele prilo žnost spoznati z 
najhitrejšimi na svetu.

TSK Rogla bo poskrbel, da bodo imeli 
bodoči uspešni smučarski tekači in teka-
čice najboljše pogoje za kakovostne tre-
ninge ter dostop do dobre opreme. Želimo 
si dvigniti popularnost smučarskega teka 
med mladimi in izkoristiti pogoje, ki nam 
jih ponuja Rogla. V okviru kluba bomo 
pozimi poskrbeli za dogodke, namenjene 
promociji smučarskega teka, ter organizi-
rali tečaje klasične in drsalne tehnike. Čla-
ni kluba bodo imeli številne ugodnosti, ki 
bodo pripomogle k še večjemu veselju in 
užitkom na tekaških smučeh. Morda nam 
bo skupaj uspelo obuditi tudi spečo pohor-
sko smučino. 

Člani TSK Rogla 
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Društvo prijateljev mladine 
Zreče (pri)vabilo sonce v šolo

Društvo prijateljev mladine Zreče vsako leto ob Tednu otroka, ki se 
začne vsak prvi ponedeljek v oktobru in traja 7 dni, organizira različ-
ne prostočasne in razvedrilne delavnice za otroke in mlade iz zreške 
občine. Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, 
ki poteka v vseh večjih krajih po Sloveniji. Letošnja tema je bila Po-
vabimo sonce v šolo. Prostovoljci društva so se letos osredotočili na 
radovedno šolo z radovednimi učenci, odprli vrata veselju do novega 
in uporabnega znanja ter s tem začrtali pot svetle prihodnosti. Dejstvo 
je, da si otroci in mladi želijo ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja. 
Tema se lepo dopolnjuje s temo Otroških parlamentov v šolskem letu 
2017/2018, ki je Šolstvo in šolski sistem.

Barbara Potnik

Kmetica leta 2017 je Zrečanka 
Karolina Črešnar

Slovenske kmetice so med svojimi stanovskimi kolegicami že pet-
najstič izbrale kmetico leta. Med osmimi nominirankami je ta laskavi 
naslov osvojila članica Društva kmetic Zarja Slov. Konjice-Zreče Karo-
lina Črešnar. V svojem nagovoru se je pred več kot 400 zbranimi gosti 
zahvalila tistim, ki so verjeli vanjo, kakor tudi svojemu možu, da je 
pred 30 leti upal pripeljati mestno dekle na kmetijo. Poudarila je tudi, 
kako pomembno delo opravljajo kmetice, pravi, da če ne bo več prid-
nih kmečkih rok, v hlevu ne bo več živine, ogenj v peči bo ugasnil in 
kruha ne bo več, iz kuhinj ne bo več dišalo in kar je najpomembnejše 
– Slovenija se bo zarasla. 

Dragica, kot jo kličejo domači, skupaj z možem Tonetom obdeluje 
21 ha veliko kmetijo. Na 3,5 ha travnikov se je včasih paslo govedo, 
zdaj redita 20 ovac, prašiče in kokoši. Del kmetije je tudi kamnolom, 
kjer Dragico večkrat najdete pri lomljenju pohorskega lomljenca. 
Dragica je tudi nosilka dveh dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – peka 
kruha v krušni peči in izobraževanje na kmetiji.  

Je zelo aktivna v lokalnem okolju, članica Karitas, Župnijskega pas-
toralnega sveta, osem let predsednica DK Zarja in že deveto leto pod-
predsednica istega društva, bere berilo in je delivka obhajil, z možem 
sodeluje  v več zakonskih skupinah. Večkrat pripravlja delavnice peke 
kruha v krušni peči, vodi prireditve v lokalnem okolju itd.

Najbolj ponosna je na svojo družino, njen moto je: »Ni pomembno v 
kakšni hiši živim, ampak to, koliko ljudi sem v to hišo sprejela.«

Andreja Rubin

Sončni ples s plesno šolo Lara. Med drugim so s pravljično jogo medse 
spustili sonce, da jih malce požgečka in jih skozi igro popelje v svet 
gibanja in domišljije.

Pravljični začetek Tedna 
otroka, in sicer z otroško 
gledališko predstavo 
Dino in čarobni Toni 
gledališča KU-KUC.  

Devetošolke so z zaniman-
jem prisluhnile simpatični 
vizažistki Moniki Jurgec, 
ki jim je svetovala, kako 
ohraniti lepo in zdravo 
kožo, kako se prim-
erno naličiti oz. kako z 
ličili poudariti to, kar je pri 
najstnicah naravno lepo.

Geolov z radovednimi mladi-
mi zreškimi iskalci skritega 
zaklada in navdušenim 
iskalcem geozakladov 
Juretom Markičem. Geolov 
je igra, v kateri geolovci z 
navigacijskimi napravami 
iščejo različno velike škatlice 
– zaklade, skrite po celem 
svetu. Seveda so takšni 
zakladi tudi v našem kraju. 

Na tekmovanju za kmetico leta je imela Dragica močno vzpodbudo – 
ekipo Društva kmetic Zarja. 

Dragica je ob sprejemu nasmejala tudi zreškega župana.  
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Tekmovalci FC PGD Zreče 
najboljši v Sloveniji

Pokalno tekmovanje gasilskih dvojic – Fire Combat (FC) je relativno 
nova, a morda celo najtežja gasilska spretnost. Tekmovalni par tekmuje 
na zahtevni progi, kjer mora med drugim plezati in se spustiti po 6 m 
visokem stolpu, prenašati 80 kg težko lutko, vleči 350 kg težko cev in 
ob vsem tem imeti na sebi 25 kg gasilske opreme. 

In člani PGD Zreče to zmorejo najbolje v državi. Letos so na petih 
tekmovanjih zbrali največ točk in tako zasedli 1. mesto v ženski konku-
renci ter 1. in 2. mesto v moški konkurenci.

Vražji Zrečanki se imenujeta predstavnici PGD Zreče, ki sta naslov 
osvojili že tretje leto zapored, letos v zasedbi Anita Kotnik in Maru-
ša Meklav. »Trma, vztrajnost in želja dokazati, da smo ženske gasilke 
lahko enakovredne moškim, je recept za najin uspeh«, sta povedali naj-
boljši v državi, med katerima je več kot 10 let starostne razlike. Ekipa 
Zreče 1 sta državna prvaka Matej in Denis Kokol, ki sta naslov držav-
nega prvaka osvojila že leta 2015, letos pa zopet dokazala, da z bratsko 
navezo iz Zreč ni šale. Če je bil skupni seštevek za državni prvakinji 
in prvaka odločen že pred zadnjo tekmo, za ekipo Zreče 3 to ne velja. 
Boštjan Pogorevc in Dejan Kotnik, ki letos prvič tekmujeta v absolutni 
konkurenci (prejšnja leta sta tekmovala v starostni kategoriji nad 30 
let), tako do razglasitve nista vedela, na katero stopničko bosta stopila. 
»Drugo mesto v skupnem seštevku in dejstvo, da sta od naju boljša 
le brata Kokol, je presežek najinih pričakovanj z začetka sezone«, sta 
povedala ena izmed najstarejših med tekmovalci in priznala, da se ni 
lahko kosati z dvajsetletniki in da je zaradi tega srebro še slajše. 

Zreška zastava pa ni bila le na zmagovalnih odrih, temveč je vihrala 
tudi med obiskovalci. Veliko članov PGD Zreče spodbuja svoje ekipe FC 
skozi vse leto in tudi na t. i. finalu ni bilo drugače, v dar so jim prinesli 
celo torto. Vodstvo PGD Zreče je tako lahko ponosno na svoje člane, 
saj so absolutno najboljši v še eni, trenutno najbolj priljubljeni, gasilski 
spretnosti. 

Ines Cvelfer

Tudi gasilci na Gorenju 
ne počivajo 

Čeprav je PGD Gorenje pri Zrečah majhno društvo, si skozi 
vso leto prizadevamo biti kar se da aktivni. Nekaj več časa pa 
namenimo usposabljanju, izobraževanju in različnim dejavnos-
tim prav v mesecu oktobru, ki mu pravimo tudi mesec požarne 
varnosti. 

Letošnji mesec požarne varnosti smo začeli s treningi za tak-
tično mokro vajo Matevža Haceta. Občinskega tekmovanja GZ 
Zreče-Vitanje in GZ Vojnik-Dobrna, ki je potekalo v Zrečah, smo 
se udeležili s petimi ekipami. Najbolje so se odrezale članice A, 
pionirji in mladinci, ki so se uvrstili naprej na tekmovanje celjske 
regije, ki je 15. oktobra prav tako potekalo v Zrečah.

Kot vsako leto smo tudi letos prvo soboto v oktobru pripravili 
piknik ob zaključku tekmovalne sezone, kjer smo se podružili 
ob dobri jedači in pijači, manjkalo pa ni niti obilo dobre volje in 
pozitivne energije. Ker je bil naš gasilski dom resnično potreben 
čiščenja, smo se odločili, da se v oktobru lotimo tudi tega. In smo 
se lotili – na petek, 13. Člani in članice smo z veliko vnemo popri-
jeli za delo in do večera je bil naš gasilski dom očiščen. 

V soboto, 21. oktobra, smo v našem društvu izvedli tudi me-
dobčinsko vajo gasilske zveze Zreče-Vitanje. Na vaji je sodelova-
lo 67 gasilk in gasilcev iz našega in še iz štirih okoliških društev 
(PGD Vitanje, PGD Stranice, PGD Zreče in PGD Oplotnica), ki 
so preverili svojo usposobljenost in izpravnost vozil ter opreme. 
Vaja je bila izvedena z naslednjimi vozili: 7x GVC, 1x GVV-1, 3x 
GVM-1 in 1x PV-1. 

Konec oktobra pa smo namenili najmlajšim – otrokom v CŠOD 
na Gorenju pri Zrečah. Izvedli smo evakuacijsko vajo, kjer smo 
pregledali prostore šole in na varno pripeljali eno izmed učenk. 
Prav tako smo jim predstavili delo gasilcev in jim razkazali ga-
silski dom ter gasilsko opremo. Vsak izmed njih je lahko z gasil-
nim aparatom poskusil pogasiti ogenj, peljali pa smo jih tudi z 
gasilskim kombijem GVM-1, na katerem so bile prižgane luči in 
sirena. Verjamemo, da smo jih s svojo predstavitvijo navdušili 
in jih pritegnili, da se nam bo kateri izmed njih pridružil v naši 
majhni skupnosti in nekoč postal pravi gasilec.

Lucija Rožič

Gasilci PGD Gorenje so se v polni bojni opremi predstavili tudi otrokom 
podružnične šole na Gorenju.  Zrečani so v najtežji gasilski spretnosti najboljši tako v moški kot ženski konkurenci.
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Jubilejno leto zreških 
tabornikov

Ob številnih taborniških aktivnostih in akcijah leta, ki se počasi iz-
teka, posebej izstopata dva dogodka, ki sta zaznamovana s štirideseti-
co. V letu 2017 je Rod zelene Rogle iz Zreč praznoval štiridesetletnico 
svojega delovanja, kar so njegovi člani – okoli 100 jih je – obeležili v 
mesecu marcu s slavnostno akademijo in taborniškim plesom. 

Druga – še zabavnejša – štiridesetica pa je povezana s poletnim tabo-
rom. Nekaj manj kot 80 tabornikov, starih med štiri in oseminpetdeset 
let, je v začetku julija preživelo na Gorenju pri Zrečah prijeten in zaba-
ven teden v naravi na že 40. poletnem taboru. V skladu s taborniškim 
vodilom Z naravo k boljšemu človeku so majhni in veliki otroci iz Zreč 
in okolice nabirali nova znanja in izkušnje ter nepozabne spomine. 
Seveda so se pri tem odlično zabavali.

Priprave na tabor so se začele že pred meseci. Tabornike, polne 
pričakovanj in navdušenja, so pričakali postavljen in urejen tabor 
ter nasmejani in na akcijo pripravljeni vodniki. Pridobivanju novih 

taborniških in drugih znanj 
je sledilo preverjanje le-teh v 
sklopu potrjevanja veščin, kot 
so Mladi naravoslovec, Redol-
jub, Robinzon, Rešilko, Eko 
policaj, Lokostrelec, Kuhar 
začetnik, Zeliščar, Bolničar, 
Vodič po terenu, Poznavalec 
gozda in še mnoge druge. Se-
veda ni manjkalo športnih in 
zabavnih aktivnosti – podali 
so se na orientacijski pohod in 
čisto pravo progo preživetja, 
pripravljali zeliščne namaze, 
mešali rumene, zelene in rde-
če koktajle, pekli buhtlje, se 
igrali nočne igre, naredili kn-
jižico … 

V tako zapolnjenih dnevih 
je čas kar prehitro mineval in 
kmalu so se taboreči, skupaj 
s starši in drugimi obiskoval-
ci, zbrali ob zaključnem ta-
bornem ognju s čisto pravim 
taborniškim programom, ki 

so ga udeleženci in njihovi vodniki pripravili sami, ter se poslovili z 
obljubo, da se prihodnje leto ponovno srečajo na Gorenju.

Rod Zelene Rogle Zreče
Tina Tinta Kovačič

Člani GZ Zreče – Vitanje 
na Kornatih

30. avgusta je minilo natanko 10 let od velike gasilske tragedije 
na Hrvaškem, kjer je na pustem otoku Kornat življenje izgubilo 
12 gasilcev. Kljub temu da je dostop do otoka mogoč le z ladjo, 
se je slovesnosti udeležilo veliko ljudi – svojcev žrtev in po večini 
gasilskih tovarišev s Hrvaške in tudi iz Slovenije. Žalna slovesnost 
na otoku je tokrat prvič potekala na državni ravni, saj se je je ude-
ležila predsednica Republike Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović. 

Povabilu se je odzvalo tudi vodstvo Gasilske zveze Slovenije – 
poveljnik Franci Petek in namestnik predsednika Janko Cerkve-
nik. Gasilsko zvezo Zreče – Vitanje pa je zastopala 9-članska 
delegacija na čelu s predsednikom Jožetom Koširjem in povelj-
nikom Marijanom Jelenkom. Množica ljudi se je v gosjem redu 
molče vzpenjala na prizorišče slovesnosti, kjer je mašo za 12 po-
kojnih gasilcev daroval hrvaški škof. Sledilo je polaganje vencev 
po državnem protokolu. Lep in vroč sončen dan je razkrival lepo-
to otoka v vsej veličini, toda na njegovo drugo plat bo za vedno 
opominjalo 12 kamnitih križev.

V letošnjem letu smo v GZ Zreče-Vitanje podpisali listino o po-
bratenju z Vatrogasno zajednico Šibeniško-Kninske Županije, na 
območju katere se je tragedija zgodila. V letošnjem izredno suš-
nem letu so se naši kolegi s Hrvaške borili z rekordnim številom 
požarov. Kot so poročali mediji, hrvaška politika ni hotela med-
narodne pomoči, čeprav so bili ljudje izčrpani in s pomanjkljivo 
opremo. Zato smo v GZ Zreče-Vitanje zbrali sredstva in nabavili 
20 kompletov oblek s čeladami in očali za gašenje gozdnih poža-
rov ter jih poslali pobrateni zvezi, PGD Zreče pa še 10 kompletov 
gasilskim prijateljem iz DVD Pirovac. 

Tako smo naslednji dan po žalni slovesnosti na Kornatih v DVD 
Pirovac izvedli tudi uradni prevzem oblek. Prevzema se je ude-
ležilo vodstvo Vatrogasne zajednice Šibeniško-Kninske županije, 
župan občine Pirova c, predstavniki društev, ki so prejeli obleke 
in mediji. Najprej sta predsednika GZ Zreče-Vitanje Jože Košir in 
PGD Zreče Štefan Posilovič simbolično predala donacije, nato pa 
je obleke predal idejni vodja projekta donacije poveljnik GZ Zre-
če-Vitanje Marijan Jelenko. Uro kasneje je dogodek postal viralen: 
»Velika gesta slovenskih vatrogasaca – kolegama iz Pirovca daro-
vali opremu«. Srčnost in dobra volja sta dovolj za srečo, kolegom 
s Hrvaške se zahvaljujemo za izredno lepo dobrodošlico.

Snežana Čečko

Zreška delegacija se je na Kornatih srečala tudi s hrvaško predsednico 
Kolindo Grabar Kitarović.

Na slikah so udeleženci 40. letnega tabora RZR na Gorenju.  Foto: Miha Rušnik
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Na obisku pri dveh 
devetdesetletnicah

V naši Občini Zreče imamo lepo število starejših krajanov. Z županom, 
Krajevno organizacijo Rdečega križa, Društvom upokojencev Zreče in Ka-
ritas redno obiskujemo vse tiste, ki dopolnijo 90 let in več. Mlajše obisku-
jemo samo prostovoljci Rdečega križa, predstavniki Društva upokojencev 
Zreče pa le, če so slavljenci člani društva. Letos smo tako opravili 39 obis-
kov, od tega 10 tistih, ki so dopolnili 90 let.

Kot zadnji sta okrogli jubilej – 90-letnico – praznovali Betka Strmšek, 
nekdanja delavka Uniorja, in nekdanja učiteljica Hermina Kapun. Zelo 
sem vesela, ko najdemo slavljence dobre volje, nasmejane in zdrave. Ob-
čudujemo jih, veseli smo teh korenin, ki so nam za vzgled – krajane, ki so 
trdo delali in si pokojnino res prigarali.

Pri Betki Strmšek smo bili pred dnevi obdani z dobrimi pevci z Brinjeve 
gore. Karolina, Jožica, Milena, Slavko in Vano so otroci slavljenke, ki so 
skupaj z obiskovalci zapeli mami – naši slavljenki Betki. Babico obiskuje 
deset vnukov in 14 pravnukov, ki so stari 3–27 let. 

Dan kasneje smo obiskali nekdanjo učiteljico Hermino Kapun. Že dolgo 
se je pripravljala na praznovanje svoje okrogle obletnice, sama je vse na-
črtovala in sestavila program dejavnosti. Hermina obožuje zgodovino. Še 
vedno bere zgodovinske knjige, ki jih hči prinese iz knjižnice, saj doma ni 
dovolj prostora za shranjevanje takšne količine knjig. Vlasta, Zdenka in 
Berti so njeni otroci, ki so ji dali enega vnuka in tri vnukinje, sedaj pa ima 
kar sedem pravnukinj – velika ženska skupnost, ko so vsi skupaj. 

Tatjana Kotnik

Naše cerkve, naš ponos – 
cerkev sv. Martina v Zlakovi

Znan je podatek, da je bilo leta 1991, tj. ob osamosvojitvi Slovenije, pri 
nas 2887 cerkva in danes je gotovo še kakšna več. Današnjemu mlademu 
človeku in tudi turistom, ki od drugod prihajajo k nam, se ob tem zastavlja 
vprašanje, kako da je naša domovina tako na gosto posejana z cerkvami. 
Odgovorov je seveda veliko in morda lahko tudi na primeru majhne 
cerkvice sv. Martina v župniji sv. Egidija Zreče najdemo kakšen odgovor na 
to vprašanje. Kljub temu da ni zanesljivih virov, domačini Zlakove to leto 
praznujejo 600-letnico tega svetišča in zato so cerkev tudi na zunaj olepšali 
– z novo barvo fasade, novimi vrati …

Ta simbioza cerkve in domačinov ter seveda zavzetih ključarjev je že 
vrsto let zgled, kako se skrbi ne samo za bogoslužni prostor, temveč tudi 
za ves ta hrib, na katerem stoji cerkev, saj do nje vodi lepa asfaltirana cesta. 
Nekaj je k temu sožitju pripomogel sam svetnik sveti Martin, ki je v naših 
krajih zelo čaščen in ga posebej častijo naši vinogradniki. Pravijo, da so 
cerkev postavili pod mentorstvom kartuzijanov iz Žič in celo točno na 
mejo vinorodnega okoliša. Zanimiva zgodovina torej le pripomore k večji 
prepoznavnosti in v sami cerkvi je najti tudi precej umetnostnozgodovinskih 
podrobnosti, ki cerkev tako še dodatno obogatijo. 

Ta 600-letni pogled z vasi na to cerkev je tako že prešel v kri in srce 
domačinov, saj je bil sveti Martin predvsem njihov varuh v teh dolgih 
stoletjih, polnih preizkušenj, ki so doletele tudi vas Zlakova. Več kakor 
očitno je, da jim je bil dober varuh, in v zahvalo za to varstvo je predvsem 
v zadnjih desetletjih cerkev dobila idilično podobo. Cerkev dolgo časa ni 
imela ne elektrike ne zvonov in že od daleč je bila videti zapuščena. Vse 
to se je uredilo z veliko ljubeznijo vaščanov, ki cerkev sv. Martina čutijo 
kot dediščino njihovih prednikov, kot vez z zgodovino in čuti se, da je to 
njihov ponos.

Martin Mrzdovnik

Na Resniku uspešno izvedeni 
že 10. Skumavčevi dnevi 

Na Resniku so letos organizirali jubilejne 10. Skumavčeve likovne dneve. 
Na večerni zaključni prireditvi in druženju so razstavili dela, ki so jih slikarji 
iz vse Slovenije na Resniku ustvarjali ves teden. Letošnji udeleženci so bili To-
maž Perko, Igor Rehar, Veljko Toman, Viktor Šest, Vinko Železnikar, Niko-
laj Beer, Tone Seifert in edina predstavnica ženskega spola Lucija Stramec. 
Zaključno prireditev v Domu krajanov so z ubranim petjem popestrili člani 
vokalne skupina Expe. Zbrane je pozdravil župan Občine Zreče, mag. Boris 
Podvršnik, nekaj besed pa je spregovoril Tone Seifert, umetniški vodja doga-
janja na Resniku. Sledila je podelitev priznanj in zahval tako umetnikom kot 
domačinom, ki so ves teden skrbeli, da so se slikarji dobro počutili in odlično 
jedli. Tudi dogajanje na Resniku so zaključili ob dobri hrani in pijači. Sledila je 
namreč pogostitev s tradicionalnim županovim lovskim golažem in pristnim 
pohorskim jabolčnikom. Ogledati si je bilo mogoče tudi cerkvico sv. Jakoba.

Valerija Motaln

Cerkev sv. Martina v Zlakovi je ob 600-letnici dobila novo podobo. 

Slikarji so na Resniku ustvarjali ves teden.   

Številna ekipa se je ustavila na obisku pri devetdesetletnici Hermini K apun. 
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ZANIMIVOSTI

Župnija Zreče je za svoje 
letošnje tradicionalno daljše 
romanje izbrala potovanje ob 
obeh straneh Jadranskega morja 
in tudi preko njega. Župljani iz 
Zreč in Stranic ter njihovi sorod-
niki in prijatelji, tudi iz drugih 
krajev naše lepe domovine, smo 
v nedeljo, 25. junija, v dopoldan-
skih urah krenili proti Hrvaški. 

Naš prvi daljši postanek je bil 
obisk Lurške Matere Božje v Ve-
pricu pri Makarski in ogled mo-
zaikov v njihovi župnijski cerkvi.  
Do večera smo prispeli v Medju-
gorje, kjer smo naslednje ju tro 
po slovenski sv. maši zmolili ob 
kapelicah rožni venec, križev pot 
in se dotaknili Vstalega. Pot nas 
je vodila naprej proti biseru Dal-
macije – Dubrovniku. V Stonu 
smo občudovali obzidje, ki skoraj 
spominja na kitajski zid. V Dub-
rovniku nas je slovenska lokalna 
vodička seznanila z zanimivostmi 
in zgodovino mesta. Zvečer smo 
se vkrcali na trajekt ter preko 
Jadrana odpluli do italijanskega 
mesta Bari. Mesto je poznano po 
kripti sv. Miklavža, katero smo 

Zreški župan mag. Boris Pod-
vršnik je v sredo, 22. novembra, 
sprejel tiste, ki so bili v letu 2017 
na državni oziroma mednarodni 
ravni uspešni na svojem področju 
in tako častno zastopali barve 
Zreč. Tako je izrekel čestitke na-
slednjim posameznikom: 
– Mija Lajhar, Blaž Videčnik in 
Maruša Fijavž – zlati maturanti,
– Rok Preložnik, Andraž Rav-
nak, Klara Obrul, Laura Pisnik 
– dijaki srednjega poklicnega izo-
braževanja, ki so opravili zaključ-
ni izpit s pohvalo,
– Mitja Suvajac – na tekmovanju 
World Scholar`s Cup Hanoi, Viet-
nam 2017 je z dijaško reprezen-
tanco osvojil 11. mesto, na med-
narodnem fizikalnem tekmovanju 
AYPT 2017 v Avstriji je z dijaško 
reprezentanco osvojil 8. mesto,
– Zala Ana Košir, srebrno pri-
znanje v igranju na violino na 
mednarodnem tekmovanju 
SVIREL 2017 pod mentorstvom 
Maruške Kotnik in korepetitorke 
Maje Kastratovik,
– Živa Burja, bronasto priznanje 
v igranju na klavir na 7. medna-
rodnem koroškem klavirskem tek-

Romali ob Jadranu in tudi preko njega 

obiskali in doživeli pravo prese-
nečenje, ker se je ob njej ravno 
takrat odvijal obred ruske pravo-
slavne cerkve z odličnim petjem, 
kateremu smo smeli nekaj časa 
prisostvovati. Iz Barija smo nadal-
jevali vožnjo še proti jugu »pete« 
italijanskega škornja do mesta 
Alberobello – slikovitega mes-
teca, katerega krasijo čudovite 
hiše, pokrite z okroglo zloženim 
kamenjem in nas spominjajo na 
»kažune« v Istri. Stene hiš so zelo 
debele in je tako v njih prijetna 
temperatura v vseh letnih časih. 

Ta večer smo prispeli do San 

Giovanni Rotonda, kjer je v prejš-
njem stoletju deloval in tudi našel 
svoje poslednje zemeljsko do-
movanje sveti pater Pij. Zjutraj 
smo imeli sveto mašo v njegovi 
prvi grobnici, nato pa smo v novi 
moderni cerkvi obiskali njego-
vo grobnico. Hodnik, ki vodi do 
nove grobnice, in samo grobnico 
krasi kar 2400 kvadratnih metrov 
čudovitih mozaikov avtorja p. 
Marka I. Rupnika. Ko pa človek 
stopi v grobnico, dobi občutek, 
da je stopil v nebesa, v katerih 
so svetniki in med njimi najpo-
membnejši sv. Pater Pij. 

Med vračanjem domov ob Jad-
ranu po italijanski strani smo se 
ustavili še v mestu Loreto in si 
ogledali Nazareško hišico, za ka-
tero legenda govori, da so jo ange-
li prinesli iz Nazareta, jo za nekaj 
časa odložili na Trsatu pri Rijeki 
in nato odnesli naprej v Loreto.  
Ob duhovnih mislih našega žup-
nika Petra Leskovarja,  komen-
tarjih odličnega vodiča Uroša in 
vodenju petja romarja Zlatka 
Novaka je vožnja proti slovenski 
meji minila zelo hitro in prijetno.   

Marija Kovačič

Župnija Zreče je za svoje letošnje tradicionalno daljše romanje izbrala potovanje ob obeh straneh Jadranskega morja.

Ime Zreč ponesli po vsej Sloveniji in naprej

movanju 2017 pod mentorstvom 
Vesne Govedič,
– kickbokser Gregor Stračanek, 
profesionalni evropski prvak 
združenja WAKO PRO,
– kickbokser Aleks Strača-
nek, zmagovalec v eni iz-
med amaterskih predborb 
v Full Contactu do 67 kg,
– Emin Durakovič, prejemnik 
častnega črnega pasa 8. dan v 
Severni Koreji, s čimer je postal 
eden največjih taekwon-do moj-
strov v Evropi,
– Matic Iršič, Blaž Bračko, Val 

Ty Bračko za dosežene odlične 
rezultate na mednarodnem tek-
movanju v taekwon-doju v Ostra-
vi na Češkem in Doboju v Bosni 
in Hercegovini, kakor tudi na tek-
movanju SLO Open v Velenju,
– Karin Črešnar, Tia Godec, Ela 
Kovačič, Ajda Marinšek, Neja 
Nerat, Neli Petek – na državnem 
mnogoboju so postale državne 
prvakinje mlajših Gozdovnik za 
leto 2017,
– Matej Kokol in Denis Kokol, 
osvojeno 1. mesto med člani na 
pokalnem tekmovanju Gasilske 

zveze Slovenije gasilskih dvojic - 
FIRE COMBAT,
– Dejan Kotnik in Boštjan Po-
gorevc, osvojeno 2. mesto med 
člani na pokalnem tekmovanju 
Gasilske zveze Slovenije gasilskih 
dvojic - FIRE COMBAT,
– Anita Kotnik in Maruša 
Meklav, osvojeno 1. mesto med 
članicami na pokalnem tekmo-
vanju Gasilske zveze Slovenije 
gasilskih dvojic - FIRE COMBAT.
 

Sandra Vidmar Korošec

Zreški župan je imel polne roke dela, saj je bilo uspešnih posameznikov precej.
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite 
ga v zaprti kuverti do 1. 2. 2018 na naslov: Občina Zreče, Ces-
ta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – 
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka osme nagradne križanke:
Rozika Vidmar
Loška Gora pri Zrečah 
3214 Zreče
Karti za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 9
december 2017
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POHORSKO SRCEVESELI DECEMBER NA ZREŠKEM
DAN URA PRIREDITEV 

Ponedeljek,
4.12.

17.00
Delavnica čajnih mešanic v prostorih društva
 Org.: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče

Torek,
5.12.

16.00
Miklavž v župnijski cerkvi Zreče
 Org.: Katoliško kulturno društvo Zreče

Sobota, 
9. 12.

14.00
Zaključek leta na izletniški kmetiji Ravničan
 Org.: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 

Sobota,
9.12.

17.00 2. liga ženske, 9. krog, Braslovče: Swatycomet Zreče na OŠ Braslovče. Org.: OK Swatycomet Zreče

Nedelja, 
10. 12. 

10.00 Starejše deklice Swatycomet – turnir 5. krog v Športni dvorani Zreče. Org.: OK Swatycomet Zreče

Nedelja,
10.12.

15.00
Adventna nedelja v Termah Zreče
 Org.: Unitur, d. o. o.

Petek,
15.12.

18.00
Božični bazar v hotelu Dobrava
 Org.: Unitur, d. o. o.

Sobota, 
16. 12. 

9.00
Ski opening na Rogli
 Org.: Unitur, d. o. o.

Sobota,
16.12.

10.00
Pohorska zimska pravljica pred Večgeneracijskem centrom Zreče
 Org.: Občina Zreče 

Sobota,
16.12.

19.00 2. liga ženske, 10. krog, Swatycomet Zreče : KLS Ljubno v Športni dvorani Zreče. Org.: OK Swatycomet Zreče 

Nedelja,
17.12.

9.00
Ski opening na Rogli
 Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
17.12.

9.00 Podaritev lučke miru pred Večgeneracijskem centrom Zreče Org.: Društvo tabornikov Rod zelena Rogla

Nedelja, 
17. 12. 

10.00 Kadetinje I Swatycomet Zreče – turnir 4. krog na OŠ Šempeter. Org.: OK Swatycomet Zreče

Nedelja,
17.12.

15.00
Adventna nedelja v Termah Zreče
 Org.: Unitur, d. o. o.

Četrtek,
21.12.

16.00
3. kulinarični izziv mladih – POHORSKI ŠMORN v Hotelu Dobrava
 Org.: Unitur, d. o. o.

Čet.- Sob.,
21.12.-23.12.

17.00
Apres ski na Uniorčku
 Org.: Unitur, d. o. o.

Petek,
22.12.-23.12.

18.00
Vinske degustacije v hotelski kavarni Dobrava
 Org.: Unitur, d. o. o.

Sobota,
23.12.

11.00
Zabava na smučišču na Rogli
Org.: Unitur, d. o. o.

Sobota,
23.12.

18.00
Božični bazar v hotelu Dobrava 
 Org.: Unitur, d. o. o.

Sobota, 23. 12. 19.00 2. liga ženske, 11. krog, ŽOK Ljutomer : Swatycomet Zreče v ŠIC Ljutomer. Org.: OK Swatycomet Zreče
Nedelja,
24.12.

15.00
Adventna nedelja v Termah Zreče
 Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
24.12.

20.00 Polnočnica in koncert v cerkvi Jezusove spremenitve na gori na Rogli. Org.: Unitur, d.o.o.

Ponedeljek,
25.12.

15.00
13. Božično-novoletni koncert društva godbenikov Zreče v Športni dvorani Zreče
Org.: Društvo godbenikov Zreče

Sreda–petek,
27.12. –29.12.

9.00
Otroške delavnice med počitnicami v Večgeneracijskem centru Zreče (prijavite se lahko na e-mail naslovu vecgeneracijski.center@gmail.com) 
Org.: Večgeneracijski center Zreče

Sreda– sobota,
27.12. –30.12.

18.00
Vinske degustacije v hotelski kavarni Dobrava
Org.: Unitur, d. o. o.

Četrtek–sobota,
28.12.–30.12.

17.00
Apres ski na Uniorčku
Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
31.12.

11.00
Otroško silvestrovanje na parkirišču pred Občino Zreče
 Org.: Občina Zreče

Nedelja,
31.12.

19.00
Silvestrovanje v Termah Zreče v večnamenski dvorani
Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
31.12.

19.00
Silvestrovanje v Hotelu Natura na Rogli
Org.: Unitur, d.o.o.

Nedelja,
31.12.

19.00
Silvestrovanje v Hotelu Planja na Rogli
 Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
31.12.

20.00
Silvestrovanje na prostem pri Uniorčku na Rogli
Org.: Unitur, d. o. o.

Nedelja,
31.12.

22.30
Silvestrovanje z Original Pohorci na parkirišču pred Občino Zreče
Org.: Občina Zreče
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