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Županu, mag. Borisu Podvršniku,  so v zreškem vrtcu po-
darili njegov portret, ki ga je narisala deklica, stara 5 let. 

Fotografi ja na naslovnici - Mitja Suvajac
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V dneh, ko je marsikdo vsaj z enim očesom na zelenicah ruskih sta-
dionov in se za okroglim usnjem podimo tudi po domačih travnatih 
(in vseh ostalih) površinah, sam vsaj z drugim tu in tam pogledujem 
po knjižnih policah in iščem dela največjega slovenskega pisatelja. 
Zadnja leta mi zanj praviloma zmanjkuje časa, a letošnje leto mora 
biti drugačno. Letos praznujemo 100-letnico njegove smrti. In z bran-
jem se mu najlepše poklonimo. 

Tudi na Zreškem smo v zadnjem letu dočakali tri nove knjige. Poskr-
beli smo, da so predstavljene v tej številki Pohorskega srca. Poskrbi-
mo, da bodo tudi prebrane. O vrednosti knjig in nenehnega branja, 
saj je vsak dan brez knjige izgubljen, je več povedal Mitja Suvajac, ki 
s svojimi uspehi nosi ime Zreč daleč v svet. 

Tudi športu smo namenili dobršen del pozornosti – odbojka je zreški 
hit in vsaj pri dekletih šport številka 1. Če ne verjamete, preberite o 
vseh uspehih OK Swatycomet. Sicer pa bo odbojka v poletnih mesecih 
zaživela še na mivki, saj je igrišče ob OŠ Zreče vsak dan bolj polno. 

In prav je tako. V času, ko se prijateljstvo meri s številom poklikanih 
profilov na raznih omrežjih, je toliko več vredno druženje na športnih 
terenih. Ali debata o prebrani knjigi. Prav je, da skrbimo za eno in 
drugo. In to ne le v časopisu. Že stari Grki so vedeli, da brez zdravega 
telesa ni zdravega duha. Kakor tudi ni zdravega telesa brez zdravega 
duha.  

V naslednjih dneh in tednih, vse do srede julija 2018, ko bo nogomet-
na igra najresničnejša resnica in najvrednejša vrednota tega sveta, 
bo nenehna priložnost, da prepustimo besedo nogometu samemu. 
Ali pa kateremu drugemu športu, poletje namreč ponuja nemalo 
možnosti – izkoristimo jih. A med potenjem se tu in tam le spomnite, 
da je branje dobre knjige odlično dopolnilo tega početja. 

Predlog?

Včeraj sem znova posegel po delu enega od slovenskih avtorjev, ki me 
vedno znova navduši. Imena se sicer ne spomnim, vem le, da je bil z 
vrhniškega klanca  siromakov.  

Pa veliko poletnih užitkov. Bralnih in športnih.  

David Voh, odgovorni urednik

BESEDA UREDNIKA

Zdrav duh v zdravem telesu
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Destinacija Rogla – 
Pohorje z novim 
časopisom

Izšla je prva številka digitalnega in tiskanega ča-
sopisa destinacije Rogla – Pohorje. Obiskovalcem 
bo družbo delala od maja do novembra 2018 in jih 
usmerjala, kako najbolje »raziskati, občutiti in uži-
ti« ta prekrasen delček severovzhodne Slovenije. 
Ustvarili smo jo skupaj s kreativnimi posamezniki, 
domačini, turističnim gospodarstvom in lokalnimi 
skupnostmi občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vi-
tanje in Zreče. Že med samim procesom nastajanja 
časopisa se je v nas budil ponos na bogastvo naših 
krajev in ljudi, ki tukaj živijo. Upamo, da bo ob nje-
govem prebiranju tudi vaše pohorsko srce utripalo še 
za odtenek bolj ponosno. Časopis je na voljo na vseh 
INFO točkah in pri turističnih ponudnikih, preberete 
si ga lahko tudi na spletu. 

Tjaša Kangler

Hoja med krošnjami
Na območju Rogle na zemljiščih parc. št. 

1095/170 in 1095/161, obe k. o. 1091 – Hu-
dinja, poteka postopek podelitve stavbne 
pravice za izvedbo t. i. projekta »Hoja med 
krošnjami«. Predmetna lokacija se nahaja 
ob dovozni cesti Zreče–Rogla in predstavlja 
s smrekami raščen teren, ki se proti zahodu 
postopoma spušča. Zaradi svoje goste po-
raščenosti s smrekami je prostor edinstve-
na, a hkrati občutljiva mikrolokacija, v ka-
tero se umešča objekt. Dostop do lokacije 
je trenutno omogočen z vzhodne strani, in 
sicer preko obstoječe dovozne ceste bližn-
jega hotela.

Osnovni namen projekta je v občutljivo 
in naravno edinstveno okolje Rogle umes-
titi objekt hoje med krošnjami (s progra-
mom doživetij), ki bo predstavljal dodano 
vrednost v paleti turistične ponudbe Rogle. 
Vsebina projekta bo namenjena zunanjim 
obiskovalcem, ki bodo s svojim obiskom 
deležni novih naravnih doživetij, sočasno 
pa bodo lahko pridobili bogata spoznanja 
o pestrosti naravnih danosti z območja Po-
horja.

 Katjuša Črešnar

 Urednica Tjaša Kangler je časopis destinacije Ro-
gla – Pohorje predstavila tudi ob zaključku projekta 
Krepitev identitete Pohorcev. Tako izgleda naslovnica časopisa destinacije Rogla – Pohorje. 

Idejna zasnova poti hoja med krošnjami z 
razglednim stolpom.
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Priprave 
na EFE uspešne

Občina Zreče že vrsto let sodeluje na nacionalnem tekmo-
vanju »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Lani je osvojila 
tretje mesto, kar je pomenilo ustrezno izhodišče, da smo se 
lahko prijavili tudi na mednarodno tekmovanje Društva za 
urejenost krajev Entente florale Slovenija. 

Za Zreče je bilo to že drugo tovrstno tekmovanje, v letu 
2003 smo namreč v kategoriji vasi osvojili srebrno odličje. 
Namen prijave ni zgolj tekmovanje, ampak v prvi vrsti prilož-
nost, da opredelimo svoje prednosti in si še bolj prizadevamo 
za odpravo pomanjkljivosti. Letos smo tekmovali v kategoriji 
mest z več kot 5.000 prebivalci. Pot ogleda je zajemala večji 
del Zreč in se zaključila na Rogli. 

Širša projektna skupina je že od začetka lanskega leta 
izvajala številne aktivnosti v sklopu priprav na obisk deset-
članske mednarodne ocenjevalne skupine, ki nas je obiskala 
v soboto, 23. junija. Odpravljene so bile številne pomanjklji-
vosti, kot so npr. poravnani kandelabri, izvedene so bile sana-
cije cestišč, pločnikov, robnikov, odtokov, škarp, novi opleski 
zidov, ograj, stebrov, nove talne označbe … Med večjimi po-
segi pa velja izpostaviti sanacijo stopnic pri Petrolu, ureditev 
igrišča za odbojko pri tržnici ter celovito sanacijo okolice os-
novne šole in športne dvorane. Izvedena je bila tudi sanaci-
ja vseh »Forma viv«, čiščenje gozdnih robov in obrezovanje 
dreves. Seveda smo poskrbeli tudi za urejene in lepo zasajene 
javne površine. V ta namen smo pripravili tudi promocijsko 
brošuro za sodnike in vsa gospodinjstva v občini. Velja na-
mreč spomniti, da je bistvo sodelovanja v prizadevanjih za 
dvig bivanjske kulture in estetske ter naravi prijazne ureditve 
našega življenjskega okolja. 

Milena Slatinek Zreče so dobile v zadnjih pomladnih dneh še lepšo podobo.  

Na Občini Zreče smo se kot projektni partner pridružili Fakulteti 
za turizem Univerze v Mariboru pri projektu »Krepitev identitete Po-
horcev«, ki je bil prijavljen na javni razpis Projektno delo z negospo-
darskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist 2016–2018. Projekt se je začel v mesecu februarju 
2018 in je trajal do 31. maja. V samem projektu so bili udeleženi men-
torji in študentje dveh univerz in štirih fakultet, in sicer: s Fakultete za 
turizem, Filozofske fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko iz Univerze v Mariboru ter Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, ki so sodelovali z negospodarskim in neprofitnim 
sektorjem za dosego cilja projekta, in sicer z Občino Zreče in Osnovno 
šolo Zreče.

V prvi fazi dela na projektu so člani projektne skupine naredili po-
snetek stanja, pri katerem so raziskali razvoj smučanja po svetu, v 
Sloveniji in na Pohorju iz različnih vidikov, razvoj smučarskih pripo-
močkov in izdelave le teh doma in po svetu, razvoj smučarskih poti na 
Pohorju in raziskali primere dobrih praks muzejev in razstav o smu-
čanju doma in po svetu.

Krepitev identitete 
Pohorcev

Idejni vodja projekta vzpostavitve muzeja smučanja na Rogli je Tanja 
Lešnik Štuhec s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.  
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V drugi fazi je bilo izvedeno anketiranje domačinov o razvoju smu-
čanja na Pohorju ter o pripomočkih za smučanje in smučarskih poteh 
na Pohorju. V sklopu raziskovanja so bili izvedeni tudi intervjuji s pre-
poznanimi akterji, ki so bili skozi čas vključeni v dogajanje na Rogli. 
Javno je bil objavljen poziv za zbiranje pripomočkov, slikovnega idr. 
materiala, ki bi predstavljal potencialne rekvizite muzejske postavitve.

V tretji fazi, ko je bilo pridobljenih dovolj podatkov, sta bila izdelani 
celostna grafična podoba muzeja na Rogli ter logotip, ki služita kot 
izhodišči za idejno zasnovo muzejske postavitve.

V četrti fazi so bile organizirane tri delavnice: delavnica z aktivnimi 
domačini, kamor so bili povabljeni predstavniki turističnega gospo-
darstva v destinaciji Rogla-Pohorje, delavnica s seniorji, ki so bili pri-
sotni pri razvoju smučanja na Rogli od njegovih začetkov in delavnica 
z osnovnošolskimi otroki po triadah. Seniorjem smo predstavili ugo-
tovitve in od njih pridobili nova spoznanja o smučanju, smučarskih 
pripomočkih in življenju na območju. Otroci so po triadah ustvarjali 
in prispevali s svojimi kreativnimi pogledi na potencialna doživetja 
v muzeju smučanja. S turističnim gospodarstvom smo proučili mož-
nosti vključevanja muzeja smučanja v turistično ponudbo destinacije 
Rogla-Pohorje.

V peti razvojni fazi projekta je bila nadgrajena idejna zasnova po-
stavitve muzeja na Pohorju, ki je bila 31. maja predstavljena širši jav-
nosti v hotelu Natura na Rogli, kjer bi naj bil muzej lociran. V času 
trajanja projekta so izvajalci projekta, tako študenti kot mentorji in 

Tanja Lešnik Štuhec je ob koncu projekta dokument predala Barbari 
Soršak, direktorici Uniturja, in Dragu Šešerku, podžupanu Občine 
Zreče. 

Zreški osnovnošolci so v projektu množično sodelovali: mlajši z risbami in pisnimi izdelki na temo smučanja na Pohorju, starejši pa kot aktivni 
udeleženci okrogle mize. 

Prireditev so popestrili tudi učenci OŠ Zreče s pesmijo in recitacijami.

strokovni sodelavci, pridobili številna nova interdisciplinarna znanja 
in spretnosti; lokalni deležniki so bili vključeni in ozaveščeni o pome-
nu smučanja na Rogli, idejna zasnova muzeja smučanja pa predstavlja 
izhodišče za realno postavitev muzeja na Rogli.

Projektna ideja je več kot dobrodošla in izvedljiva, zato si z velikim 
pričakovanjem obetamo implementacijo idejne zasnove muzejske po-
stavitve, ki bo pritegnila in navdušila deležnike iz lokalnega in širšega, 
tudi mednarodnega okolja.  

Sandra Korošec
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Svečana otvoritev mini krožišča na Kovaški cesti v Zrečah
23. maja smo uradno predali v uporabo mini krožišče na Kovaški 

cesti v Zrečah. Slavnostnega dogodka so se udeležili častni občan Ob-
čine Zreče Štefan Nemeš, poslanec DZ RS Bojan Podkrajšek, župan 
Občine Zreče mag. Boris Podvršnik ter ostali povabljeni gosti iz lo-
kalnega okolja. 

Konec lanskega avgusta smo pristopili k ureditvi krožišča na Kovaški 
cesti v Zrečah (križišče med Kovaško in Rudniško cesto). Namen ure-
ditve je bil preureditev trokrakega nesemaforiziranega križišča v mini 
urbano krožišče, s tem pa umirjanje prometa, izboljšanje prometnega 
pretoka, večjo prometno varnost in izboljšanje estetskega videza.

Mini krožno križišče je izvedeno s povoznim osrednjim delom. 

Izvedla se je prestavitev hodnikov za pešce, ureditev odvodnjavanja 
ter preureditev javne razsvetljave. Sredinski otok je tlakovan s Pohor-
skimi granitnimi kockami 10/10 cm in je višinsko ločen od voznega 
dela. Vozni del sredinskega otoka je prav tako tlakovan s pohorskimi 
granitnimi kockami 20/20 cm.

Celotna investicijska vrednost vseh del znaša 170.000 eur. V ta zne-
sek je všteta pogodbena vrednost, izvedena dodatno naročena dela 
(sanacija Kovaške ceste ter meteorne in fekalne kanalizacije), ureditev 
javne razsvetljave, projektna dokumentacija in strošek nadzora. Vire 
za financiranje v celoti zagotavlja proračun Občine Zreče.

Štefan Posilovič

Svečana otvoritev krožišča je bila 23. maja, investicijska vrednost vseh del znaša 170.000 eur.  
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V mesecu februarju smo bili s strani Ministrstva za infrastrukturo 
obveščeni, da je naša vloga za operacijo »Prometna ureditev okolice 
OŠ Zreče« odobrena in imamo na voljo 56.679,55 eur sredstev. Ocen-
jena vrednost celotnega projekta znaša 118.663,45 eur.  Konec meseca 
marca smo objavili razpis za izbiro izvajalca del. Pogodbo za izvedbo 
v višini 112.510,39 eur smo 28. maja sklenili s podjetjem GMI d. o. o. 
iz Slovenskih Konjic. Z deli bodo začeli v juniju, dokončanje del pa je 
predvideno v avgustu. Strokovni gradbeni nadzor bo vršilo podjetje 
GINS d. o. o.

V projekt Prometne ureditve okolice Osnovne šole Zreče je zajet 
ukrep avtobusnega postajališča, ki zajema ureditev celotnega skraj-
nega desnega (jugovzhodnega) roba obstoječega parkirišča z avto-
busnim postajališčem. Območje je razdeljeno na dva poglavitna dela: 
parkirišča za osebna vozila in avtobusno postajališče, ki ju ločuje prav 

tako na novo izveden uvoz za intervencijska vozila. Ti prostori bodo 
namenjeni kratkotrajnemu parkiranju oz. ustavljanju staršev, ki od-
ložijo otroke pred šolo, t. i. ‘Kiss & Go‘‘ sistem parkirišč. Avtobusno 
postajališče se bo na novo označilo s talnimi oznakami za ustavljanje 
dveh avtobusov hkrati. Bistveno dodano vrednost pa bo predstavljala 
ureditev okolice avtobusnega postajališča, kjer se bo uredilo pokrito 
čakališče za otroke z urejenimi dostopnimi potmi od šole do čakališča.

Ukrep pešpoti se navezuje na ukrep avtobusnega postajališča, kjer 
želimo pred avtobusnim postajališčem vzdolž desnega roba parkirišča 
pred OŠ Zreče zgraditi pločnik. Pločnik se bo navezoval na obstoječ 
pločnik ob Kovaški cesti LC št. 485071 do preurejenega vhoda do OŠ 
Zreče. V sklopu izgradnje pločnika bomo izvedli tudi javno razsvetl-
javo z ureditvijo neposredne okolice ter postavitvijo urbane opreme. 

 Simona Črešnar

Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče

In še načrtovana ureditev avtobusnega postajališča. 

Tako bo izgledala ureditev pločnika z javno razsvetljavo. 
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Rekonstrukcija javne poti 
Pirš–Dom krajanov–
Železinger 

Konec meseca marca je izvajalec del VOC, d. d., začel z deli II. etape 
rekonstrukcije javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo 
vodovoda in kanalizacije. Z deli so začeli na odseku od mostu na Dra-
vinji do Železingerja, saj na vmesnem odseku od prepusta na Mlinščici 
do mostu na Dravinji lastnik zemljišča, na katerega s projektom pose-
gamo, ne dovoli gradnje.

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »obra-
čun po dejanskih količinah, potrjenih s strani nadzornega 
organa« in znaša 339.924,77 EUR, od tega za II. etapo:

ETAPA II. (v letu 2018):
A. Cesta, javna razsvetljava:
vrednost del brez DDV:  100.747,42 EUR

DDV (22 %):      22.164,43 EUR

vrednost del z DDV:   122.911,85 EUR 

B. Fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod:
vrednost del brez DDV:  38.420,41 EUR

* Obrnjena davčna stopnja po 76. a členu ZDDV-1!

Skupna vrednost del II. etape znaša 161.332,26 EUR
Vire za financiranje obeh etap zagotavljata Občina Zreče v 
višini 147.386,77 EUR in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena 
ZFO v višini 192.538,00 EUR.

Z deli so začeli na odseku od mostu na Dravinji do Železingerja. 

Na odseku, kjer se dela izvajajo, pa se je medtem z lastnikom zeml-
jišča uskladila trasa ceste od P39 do P49. I. etapa v lanskem letu ni bila 
zaključena – ta se bo v letošnjem letu dokončala skupaj z II. etapo. Po 
pogodbi morajo biti dela zaključena najkasneje do 31. julija. 

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 191/1, je izdelalo in jo 
dopolnjuje oz. spreminja v skladu z navodili investitorja projektantsko 
podjetje Projektiva NVG, d. o. o. iz Celja. Strokovni (gradbeni) nadzor 
izvaja podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika, ki ga zastopa Matjaž Mernik.

Andrej Furman

Inovativno informiranje ranljivih 
skupin tudi v Zrečah

Tako smo poimenovali skupen projekt občin s področja, ki ga pokriva Lokalna 
akcijska skupina – »LAS Od Pohorja do Bohorja«, v sklopu katerega bo vzpostavljena 
mreža osebam z invalidnostjo prilagojenih turističnih infomatov. Vse občine LAS 
se namreč nahajajo blizu zdraviliških centrov in imajo še zlasti v svojih urbanih 
centrih 24-urni pretok obiskovalcev. TIC-i so odprti omejeni čas, prav tako so turis-
tični vodniki na voljo v omejenih časovnih okvirih ali ob predhodnem naročilu, zato 
predstavlja 24-urni servis turističnih informacij območja svojevrsten izziv.

V ta namen bomo razvili, testirali in vzpostavili mrežo turističnih infomatov, ki 
bodo 24 ur dnevno ponujali informacije o ponudbi destinacije. Infomati bodo prila-
gojeni potrebam dostopnega turizma in bodo postavljeni na skrbno izbranih lokaci-
jah v urbanih centrih območja od Pohorja do Bohorja. Obiskovalce bodo seznanjali 
z dogodki in prireditvami na območju, jih inovativno izobraževali in jim omogočali 
doživetje naravne in kulturne dediščine ter kulinarike območja. Namen operacije je 
torej potenciale celotnega območja destinacije LAS od Pohorja do Bohorja povezati 
v enovito turistično info mrežo, ki bo dostopna tudi ranljivim skupinam.

V vsaki občini bo postavljen en tur-infomat, v Zrečah bo lociran v neposredni bli-
žini Turistično informacijskega centra oz. pri avtobusni postaji. Nosilni partner tega 
projekta v skupni vrednosti dobrih 57.600 eur je LTO Rogla – Zreče, GIZ. Projekt je 
bil prijavljen na razpis LAS in bo sofinanciran iz sklada ESRR v višini 80 % upravi-
čenih stroškov.

 Milena Slatinek
V Zrečah boste turistični infomat lahko našli v neposredni bližini 
Turistično informacijskega centra oz. pri avtobusni postaji.  
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Rekonstrukcije javne poti 
Stranice – center

Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 
985431 Stranice – center. V sklop ureditve javne poti spada ureditev 
vozne površine ceste, postavitev javne razsvetljave, ureditev odvajan-
ja meteornih voda, izgradnja novega vodovoda ter novega kabelsko 
komunikacijskega sistema in delna prestavitev ter zaščita obstoječih 
podzemnih komunalnih vodov. Projekt obravnava ureditev oz. re-
konstrukcijo ceste JP 985431 Stranice – center v skupni dolžini 360 
metrov. Meja obdelave obravnavane ceste je od priključitve na regio-
nalno cesto RC II. reda – odsek 0281 in do Gasilskega doma Stranice. 
V sklopu te investicije se bo uredil tudi protipoplavni nasip za zaščito 
stanovanjske hiše Stranice 38. Projektno dokumentacijo PZI, št. pro-
jekta: 22/17, april 2017, je izdelalo projektantsko podjetje GINS d. o. 
o., Vojnik. Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe in široka cca. 3 metre. 
Predvidi se razširitev ceste na širino 5 metrov in pločnik 1,20 metra. 

 Štefan Posilovič

Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugod-
nejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila, je 
z deli začel 22. marca in jih bo predvidoma zaključil do 27. 
junija.  

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj:

vrednost del brez DDV:  148.852,78 EUR

DDV (22 %):        32.747,61 EUR

vrednost del z DDV:   181.600,39 EUR

Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS d. o. o., 
Matjaž Mernik. Vire za financiranje zagotavlja proračun Ob-
čine Zreče v višini 105.921,39 eur, ostali del pa Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 75.679,00 eur kot 
povratna sredstva.

Cesta bo odslej široka 5 metrov, za sprehajalce bo urejen tudi pločnik. 
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Zreče starosti prijazna občina
8. decembra 2017 smo z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontolo-

gijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane, ki je koordinator sloven-
ske mreže starosti prijaznih mest in občin, v Večgeneracijskem centru 
Zreče podpisali pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno postala 
članica slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest 
in občin.

Člani častnega odbora so se 15. marca sestali na prvi seji odbora, 
na kateri sta predstavnika Inštituta Antona Trstenjaka za gerontolo-
gijo in medgeneracijsko sožitje, Jože Ramovš in Marta Ramovš, čla-
nom odbora izročila knjižice Starosti prijazna občina (Vademecume), 
hkrati pa člane seznanila z načinom vpisovanja opažanj in predlogov 
v navedeno knjižico. Člani odbora bodo pri oblikovanju svojih opažanj 
poskušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: »Kaj vse je v naši občini 
starosti prijazno, da smo lahko tega veseli in ponosni?« in »Kaj vse bi 
se dalo v našem kraju spremeniti, popraviti, organizirati, da bi bila na-

ša občina bolj prijazna starejšim ljudem in z njimi tudi vsem drugim?«

Na podlagi prejetih predlogov bomo do jeseni 2018 oblikovali 5-let-
ni razvojni program za področje staranja in krepitve medgeneracijske 
solidarnosti. Tega pa bomo uspeli kakovostno pripraviti, če ugotovimo 
prave stvari, ki jih je potrebno narediti, da bo naša občina bolj pri-
jazna starejšim ljudem in če skupno najdemo stvarne možnosti, kako 
te stvari urediti.

Če tudi vi želite, da bo naša občina starosti prijazna, nam lahko svo-
ja opažanja in predloge posredujte na e-naslov: polona.matevzic@zrece.
eu, tel.: 03/757 17 12 ali preko spletne strani Občine Zreče (Prijave in 
pobude): http://www.zrece.si/ePrijave, kjer lahko prijavo oddate pod 
kategorijo Starosti prijazna občina. Predloge in opažanja za pripravo 
5-letne strategije zbiramo do 31. avgusta 2018. 

Polona Matevžič 

15. januarja 2018 je župan, mag. Boris Podvršnik, imenoval Častni od-
bor starosti prijazne Občine Zreče v naslednji sestavi:

Drago Šešerko – predstavnik Občine Zreče (predsednik),

Jolanda Potočnik – predstavnica Vrtca Zreče in KORK Stranice (namestnica 
predsednika),

Martina Kapun – predstavnica Društva upokojencev Zreče,

Tatjana Kotnik – predstavnica KORK Zreče in Društva upokojencev Zreče,

Vili Višnjar – predstavnik Društva upokojencev Stranice,

Helena Taks Petan – predstavnica CSD Slovenske Konjice,

Romana Hren – predstavnica Lambrechtovega doma Slovenske Konjice,

Tatjana Milosavljevič – predstavnica Večgeneracijskega centra Zreče,

Emica Šloser – predstavnica KORK Gorenje,

Marija Kovše – predstavnica KORK Zreče in Društva upokojencev Zreče, 

Marija Kovačič – predstavnica Župnijske Karitas Zreče,

Vlasta Puklavec – predstavnica Osnovne šole Zreče in

Marko Kovše – predstavnik stroke. 

Prva redna seja častnega odbora Starosti prijazne Občine Zreče. 

Pogodbo je podpisal župan mag. Boris Podvršnik.

Častni odbor nam bo v veliko pomoč pri obliko-
vanju in izvajanju petletnega razvojnega načrta za 
področje staranja. Krajevni koordinator starosti pri-
jazne Občine Zreče je Polona Matevžič.
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Utrinki z OŠ Zreče

Kdor bere, je car
Mlajši učenci OŠ Zreče, ki so skozi celo šolsko leto pridno brali knjige 

in tako opravili Bralno značko, so si »prislužili« nastop ilustratorja Uro-
ša Hrovata. Ob branju zabavnih pravljic je Uroš risal in risal in risal …

Malce starejši pridni bralci, ki so prav tako opravili Bralno značko, 
pa so bili nagrajeni z izletom v Velike Lašče, kjer so si ogledali spo-
minsko sobo Frana Levstika in Josipa Stritarja. Obiskali pa so tudi 

rojstni kraj Primoža Trubarja - Trubarjevo domačijo. Izvedeli so veliko 
zanimivega o življenju vseh treh velikih pisateljev.

Na 3. mestu v državi po malih sivih celicah
V aprilu 2018 je potekalo polfinalno tekmovanje Malih 

sivih celic v Ljubljani. Pomerili sta se ekipa OŠ Notranj-
ski odred Cerknica in naša ekipa OŠ Zreče v sestavi 

Zdravko Črešnar, Zala Šrot in Blaž Kukovič. Vseskozi 
sta bili ekipi izenačeni, na koncu pa so morali priznati 

premoč Cerkničanom. Na Malih sivih celicah so tako do-
segli zavidljivo 3. mesto v državi. Ponosni so lahko, pravi 
mentorica Andreja Blazina, saj prvič v zgodovini zreške 

šole stojijo na bronastih stopničkah znanja.

Avtorski gledališki projekt
NAS15 so nadebudni mladi gledališčniki z OŠ Zreče, ki 

pod okriljem mentorice Barbare Potnik ustvarjajo skupaj že 
tretje leto. Letos so se lotili teme otroškega parlamenta, to 
je šola in šolski sistem. Nastala je avtorska gledališka pred-
stava z naslovom ŠOLA – lahko boli, lahko vzpodbudi.  V 
njej učenci govorijo o odnosih med učenci in učitelji ter o 
kunstruktivnem reševanju problemov in konfliktov, ki so del 
šolskega vsakdana. Skozi različne prizore iz šolskih klopi nas 
mladi igralci opomnijo, da smo odgovorni za svoje vedenje, 
učijo nas komunikacijskih veščin, vzpodbudijo k samoizpra-
ševanju in izražanju čustev. Z avtorsko kreacijo so na Srečan-
ju otroških gledaliških skupin Oder mladih prejeli srebrno 
priznanje.

Junaki našega časa
Osnovna šola Zreče že tretje leto zapored sodeluje pod okril-

jem Slovenske filantropije v natečaju Junaki našega časa. Cilj na-
tečaja je, vključiti mlade v različne prostovoljne aktivnosti. Letos 
so in bodo na OŠ Zreče v ta namen potekale številne delavnice, s 
katerimi želijo krepiti vrednote solidarnosti in prostovoljstva tudi 
med učenci. Tako so do sedaj zbirali papir in plastenke, pobirali 

smeti, izdelovali koše za smeti iz avtomobilskih gum in izdelovali 
nakupovalne vrečke iz starih majic. Učenci prostovoljci delujejo 

pod sloganom: »NI TI TREBA BITI SILAK, DA SI JUNAK«.

Mladi nam bodo v nesreči znali pomagati
Na Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice so se v aprilu 

pomerile ekipe osnovnošolcev na tekmovanju iz prve pomoči. Ekipa Rdečega 
križa iz OŠ Zreče pod mentorstvom Manuele Štefane je pokazala veliko teore-
tičnega znanja in pri praktičnem delu uspešno oskrbela poškodbi po trčenju 

dveh oseb. Dosegli so zmago in uvrstitev na regijsko tekmovanje v Šmarju pri 
Jelšah.

 Barbara Potnik
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Odlični na atletski olimpiadi
V Slovenskih Konjicah so se na atletski olimpijadi pomerili tudi 

zreški osnovnošolci, ki so se okitili s številnimi medaljami. Mladi 
zreški atleti so dosegli odlične rezultate, saj so se borili po svojih naj-

boljših močeh.

Šolski vrt
Spomladi so na šolskem vrtu učenci z mentorico 

Mojco Petek postavili dve visoki gredi in posadili nekaj 
novih rastlin. Sedaj pa na nizkih gredah že uživajo ob 

okušanju pridelkov, sadov svojega dela. 

Težko pričakovani začetek 
gradnje prizidka

V zadnjih mesecih je šolski utrip Srednje poklicne in strokovne šo-
le Zreče zagotovo najbolj zaznamoval začetek gradnje prizidka. Dija-
ki z budnim očesom spremljajo dogajanje med šolo in delavnico, se 
preizkušajo v številnih debatah, preračunavajo, merijo, sklepajo … Ob 
pestrem zunanjem dogajanju je na šoli potekalo mnogo drugih aktiv-
nosti. Dijaki so tekmovali v znanju iz matematike, si ogledali predsta-
vo Hlapci v Drami v Ljubljani, širili bralno kulturo, pridobivali znanje 
v Nemčiji. V maju so znanje posredovali osmim nemškim dijakom in 
dvema učiteljema ter jih znova navdušili. 

Marjana Cenc Weiss

Dijaki 3. letnika na usposabljanju v Würzburgu in med obiskom Allianz arene. 

Najboljši matematiki z letošnjega tekmovanja. 

Z branjem med ljudi ob Noči knjige.

Gradbišče med šolo in delavnico ter  težko pričakovana nova podoba šole.
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Iz vrtca Zreče 
mahamo v svet

V letošnjem šolskem letu je Vrtec Zreče, skupini Tatjane Jevšenak 
Hren in Polonce Flis ter Marjane Potnik in Brigite Brečko, vključen 
v mednarodni projekt Say hello to the world – Pomahajmo v svet, ko-
ordinira ga Mateja Košak. Gre za projekt, zasnovan s strani FINI za-
vod Radeče, delo za mlade, v katerem sodeluje 23 evropskih držav. 
Otroci v vrtcih in šolah se med seboj povezujejo prek video omrežja, 
kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. 
Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev 
in načinu življenja. Otroci si lahko pokažejo, kako se igrajo, kakšne 
pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen je-
zik govorijo itd. 

Z delom, ki temelji na izvajanju aktivnosti po predpisanem progra-
mu dela za določeno šolsko leto, vrtec pridobi certifikat z nazivom 
„Strpen vrtec“. Našima skupinama sta bila dodeljena vrtca iz Dugega 
Sela – Hrvaška in Kaunasa – Litva. 

Cilji projekta se izvajajo po programu ‚Petih prstov‘ in vsebujejo pet 
tem. Prek različnih dejavnosti tako otroci spoznavajo sebe, svojo dru-
žino, svoj vrtec, mesto in državo. Ko smo določeno temo podrobno 
spoznali, smo se preko video klica javili prijateljem in obratno. Javljali 
smo se približno enkrat na mesec, med tem časom pa smo v aplikaciji 
objavljali fotografije naših aktivnosti, povezanih z aktualno temo, in 
izmenjavali informacije o našem delu.

Ker projekt sega izven naših meja, smo s prijateljskima vrtcema ko-
municirali v tujem jeziku. To pomeni, da smo se skozi različne aktiv-
nosti seznanjali z zgodnjim učenjem angleščine. Veseli smo, da smo 
spoznali nove prijatelje, z njimi delili naša znanja in hkrati sprejemali 
njihova. Pri tem so se stkala trajna prijateljstva. S ponosom povemo, da 
smo uspešno zaključili korake vseh petih prstov in pri tem neizmerno 
uživali.

Na tem mestu bi se zahvalili prijateljskemu vrtcu iz Dugega Sela, 
skupina Ježići, in vrtcu Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“, vsem ot-
rokom in strokovnim delavkam, za super sodelovanje, njihovo pozor-
nost in strpnost pri javljanju. Zahvala velja tudi celotni ekipi projekta 
Say hello in seveda našima skupinama otrok ter ravnateljici Jolandi 
Potočnik, da nam je omogočila to izkušnjo. Ponosni smo nase!

Mateja Košak, Marjana Potnik in Tatjana Jevšenak Hren

JAVNI ZAVODI

Tako so otrokom zreškega vrtca mahali vrstniki iz Dugega sela. 

Za predstavitev domačega mesta so otroci izdelali zreške zastave. 

Otrokom iz Kaunasa so pokazali maskoto Rogle – Zlodeja. 
Dobrodošel je bil tudi p rikaz stare peke kruha v Skomarski 
hiši. 
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Nadarjenim posameznikom je potrebno zagotoviti razvoj njihov nadar-
jenosti. Se ti zdi, da je v našem šolstvu za to dovolj poskrbljeno? 

Mislim, da ne.  Res pa je, da je razvoj tehnologije prinesel nove prob-
leme. Večina otrok ni sposobna osnovne komunikacije, kar jih one-
mogoča pri njihovem razvoju. Že res, da so ocene vedno višje, ampak 
ne kažejo dejanske slike otrokovih sposobnosti, sam že pri sošolcih 
opažam, da niso radovedni, tudi talentirani ljudje se učijo zgolj za oce-
ne, ne maram neuporabnega znanja in izrabljanja talentov, talent ni 
računalnik, ostati mora kreativen, bodisi likovno, bodisi literarno, če 
je mogoče tudi naravoslovno. Zato menim, da bi morale šole spodbu-
jati kreativnost, ne pa siliti v kvantitativne ocene, ker so zavajajoče, 
zato sem sam hvaležen Gimnaziji Celje – Center, ki mi res omogoča 
kreativno delo v fiziki, kar je zame neprecenljivo.

Kakšen je torej zate dober učitelj?
Dober učitelj lahko obstaja za ves razred, odličen obstaja za vsakega 

posameznika, dober učitelj zbudi razred, ga razjezi, mu da misliti, mu 
pokaže uporabnost snovi v življenju. Odličen to nadgradi, da se pove-
že z učencem, razmišlja z njim, mu pomaga, mu pusti, da sam pride 
do rešitve, tudi če to traja do enih ponoči. Takšen učitelj ne obupa, 
učencu tudi v obraz pove, da nima prav, ko je to res. Dober učitelj zato 
odličnemu dijaku ni dovolj, odličnih učiteljev pa je malo, zato sem jaz 
za vse svoje odlične učitelje, ki jih je kar nekaj, nadvse hvaležen.

Predstavi najpomembnejši dosežek oz. projekt, na katerega si najbolj 
ponosen. 

Največ mi pomeni letošnje tretje mesto na evropskem pokalu iz fi-
zike AYPT, a ne zato, ker gre za tretje mesto, ampak ker smo z ekipo 
zares sodelovali in nekaj naredili. Tekmovanje samo je usmerjeno na 
združevanje teorije in prakse, poleg znanja, ki ga dobiš iz člankov, 
moraš izvesti tudi poskus in ga dokumentirati, to je priprava na pra-
vo znanost. Raziskujejo se problemi, ki se ne zdijo logični ali sploh 
povezani s čimerkoli. A ko jih raziščeš, vidiš, da so zelo zanimivi in 
interdisciplinarni, to mi je pri tem tekmovanju najbolj všeč, saj je tudi 
znanost takšna.

MITJA SUVAJAC: 

Srečo sproži že čokolada, zato je merilo 
uspeha zadovoljstvo

Mitja Suvajac je ime, ki si ga velja zapomniti. Dijak tretje-

ga letnika Gimnazije Celje – Center je s svojimi uspehi na 

različnih tekmovanjih dokazal, da je eden tistih čudovitih 

umov, ki preprosto kličejo k temu, da jim namenimo 

prostor tudi v našem časopisu. Pristni Pohorec, ki se do-

poldne s prijatelji ponosno pogovarja v domačem nare-

čju, zvečer pa v celjski dvorani Union pred izbranimi gosti 

deklamira Jeseninove pesmi. V ruščini ali slovenščini 

– izberite sami. Mitja je tudi z ruščino že povsem domač. 

Študijska pot ga bo namreč skoraj gotovo peljala prav v 

daljno Moskvo. 
Piše: David Voh

Kot vse kaže, ga bo študijska pot peljala celo izven EU – trenutno ga 
najbolj vleče v Rusijo. 
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Kaj te je razen šole in staršev še oblikovalo?
Staršev ne smem zanemariti, oni so odgovorni, da sem, kar sem, če 

pa jih odštejem, so to vsa potovanja, ki se jih je nabralo že zelo veliko. 
Tam sem videl, poskusil, okusil in občutil države, ker ne verjamem lju-
dem, dokler sam ne vidim, kako dejansko je. Tudi kar preberem v no-
vicah, ne verjamem vedno, grem raje pogledat, saj nimam kaj izgubiti.

Kateri je bil tvoj največji izziv v življenju in kateri je tisti, ki te še čaka?
Hm … Naučiti se sobivati z ljudmi, saj se jim ne morem izogniti, to je 

bil večji dosežek od kateregakoli tekmovalnega. Za naprej pa imeti pa-
metne otroke, za kar bom odgovoren skupaj z njihovo mamo, razen te-
ga pa prepotovati svet in videti resnico ali vsaj njen najboljši približek.

Katero knjigo si nazadnje prebral?
Za šolo Kafkovo Preobrazbo, zase pa Kaos. 

Kaj si se naučil o sebi v zadnjem obdobju?
Naučil sem se, da delam prav, naj si ljudje mislijo karkoli, moram 

zaupati sebi in se poslušati. Tudi če naredim napako, sem jo naredil 
sam in taka je vredna največ, saj se ne morem izgovarjati na nikogar, 
kar mi je najbolj všeč. Življenje so napake, kdor jih ne dela, ne živi.

Imaš še kakšen nasvet za tiste, ki bodo morda šli po tvoji poti? 
Vedno presodite, od koga sprejemate kritiko. Če ste sami pametnej-

ši, jih ne poslušajte, glave nimate samo za okras. Pa nikoli ne odnehaj-
te, to je največja napaka, lahko malo počakate, nikoli pa ne odnehajte.

In katera je bila najboljša kritika, ki si jo prejel sam? 
Najboljša kritika ne more biti ena, nikakor, najboljša je lahko sinte-

za, ki jo človek potegne iz vseh kritik. Pri oblikovanju te so mi poma-
gali starši, profesorji, debatni sodniki in živali, ki so najboljši prijatelji. 
Če pa moram izpostaviti eno kritiko, je to kritika na moje raziskovanje, 
ki mi jo je podal profesor Borut Namestnik, ki pravi, da je ideja neupo-
rabna, če jo pozabiš, zato si jo zapiši in da tudi znanost ni znanost, 
dokler ni na papirju.

Kako boš čez nekaj let presodil, ali si v življenju uspešen?
Vprašal se bom, če sem zadovoljen sam s sabo, sreča ni pogoj, ker je 

subjektivna in jo v meni sproži čokolada, zato je ne morem postaviti za 
merilo, zadovoljstvo pa je na drugi strani bolj dolgotrajno, zanj moraš 
delati, drugače te podzavest uniči, zato mi bo merilo samo zadovolj-
stvo.

Poezija iz samovarja – na ruskem večeru je v dveh jezikih briljantno 
deklamiral verze velikega ruskega pesnika Sergeja Jesenina. 

Med obiskom Moskve se je izkazal tudi v vlogi prevajalca. Certifi kat za osvojeno tretje mesto na evropskem pokalu iz fi zike AYPT.
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JOŽEF PRELOŽNIK 
Jožef Preložnik je otroška leta preži-

vel v Zrečah, kjer živi še danes. V dru-
žini so vseskozi gojili ljubezen do lepo 
zapete Slovenske pesmi,  kar je Jože-
tu pomagalo, da se je tudi s pomočjo 
svojega pevskega talenta izoblikoval v 
odličnega pevca, kar dokazuje z dol-
goletnim delovanjem pri zborovskem 
petju v Zrečah.

V zborovsko petje v Zrečah se je vkl-
jučil v letu 1960, ko je vstopil v Moški 
pevski zbor DPD Svoboda Zreče pod 
vodstvom Vladka Mohoriča, ki se je 
kasneje preoblikoval v mešani pevski 
zbor, kjer je prepeval vse do leta 1993. 
Med tem časom je nekaj let istočasno 
prepeval tudi v cerkvenem zboru. Po 
kratkem predahu je v letu 1995 vstopil 
v vrste članov Moškega pevskega zbora 

Prostovoljnega gasilskega društva Zre-
če, kjer prepeva tudi danes.

Kot eden izmed dolgoletnih članov 
zbora s svojim optimizmom in izvrst-
nim glasom ter občutkom za lepo za-
peto pesem daje poseben pečat zborov-
skemu petju. S svojo mirnostjo, duho-
vitostjo in pevskim znanjem med pevci 
vselej najde ustrezno vzpodbudo, da 
zbor nadaljuje svoje poslanstvo zbo-
rovskega petja v Zrečah.

Ker je njegova pripadnost pevskemu 
zboru Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Zreče neprecenljive vrednosti in 
ker je že dolgih 57 let aktiven v zbo-
rovskem petju v Zrečah, mu je župan, 
mag. Boris Podvršnik, za dolgoletno 
delo na področju zborovskega petja po-
delil posebno priznanje Občine Zreče. 

Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče
Tokratna svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče je potekala na 

predvečer občinskega praznika, in sicer v ponedeljek, 28. maja, v več-
namenski dvorani pri Termah Zreče. Po uvodni zreški himni v izvedbi 
Trobilnega kvarteta Društva godbenikov Zreče je nagovor podal župan 
mag. Boris Podvršnik. Sledila je podelitev priznanja in grbov Občine 
Zreče. Na tokratni svečanosti smo podelili posebno priznanje Jožefu 
Preložniku, bronasti grb Marjanu Jelenku, srebrni grb Mariji Jevšenak 
ter zlati grb Vladimirju Wravorju. Kulturni del programa z naslovom 
»Smisel življenja je življenje« je oblikovalo Turistično društvo Zreče 
(idejna zasnova Marinka Kovše), v katerem je bilo poudarjeno iskanje 

smisla življenja. V programu so nastopili pianist Samo Jezovšek ter vo-
kalistke Lara Kušar, Tea Lampreht, Maja Boček, Nives in Nastja Čakš. 
Za tehnično izvedbo programa je poskrbel KUD Vladko Mohorič Zre-
če, za okrasitev dvorane in avle so poskrbele članice Kluba Zreški Art 
in Kluba Mravljic (Turistično društvo Zreče) ter Večgeneracijski center 
Zreče, prireditev je povezoval Cveto Štefanič. Na koncu prireditve pa 
je Turistično društvo Zreče pripravilo presenečenje in Občini Zreče po-
darilo sliko, ki jo je naslikala članica Kluba Zreški Art Majda Jakopič.

 Polona Matevžič, Marinka Kovše, Tatjana Milosavljevič

MARIJA JEVŠENAK 
Marija Jevšenak, z dekliškim priim-

kom Tisnikar, se je rodila v Bukovljah 
v družini z dvema otrokoma. Štiri leta 
osnovne šole je obiskovala na Strani-
cah, nato pa je šolanje nadaljevala na 
nižji gimnaziji v Slovenskih Konjicah. 
Po opravljeni osnovni šoli se je vpisala 
na Srednjo administrativno šolo v Celju 
in jo leta 1962 zaključila. Po končanem 
šolanju se je zaposlila v podjetju Unior. 
Tam je bila zaposlena 10 let, prav tako 
je 10 let delala na Občini Slovenske Kon-
jice in 15 let v podjetju Dravinjski dom. 
Bila je tudi družbeno politično aktivna, 
saj je bila med letoma 1981 in 1989 dva 
mandata delegatka zbora združenega 
dela v takratni skupni Občini Slovenske 
Konjice.

Leta 1997 se je upokojila, istega leta 
pa prevzela delo tajnice v Društvu upo-
kojencev Zreče, kjer deluje še danes. 
V društvu opravlja vsa tajniška dela, je 
članica stanovanjske komisije društva, 

skrbi za organizacijo občnih zborov, 
pripravo dokumentacije, gradiva in ne-
nazadnje tudi za to, da vsak član prejme 
čestitko za rojstni dan. Tajništvo opravl-
ja že v tretjem predsedniškem mandatu; 
če bo vztrajala do naslednjih volitev leta 
2019, bo ta že njen četrti. 

Marija je bila dva mandata članica Na-
dzornega odbora Občine Zreče, danes 
pa je svetnica Občinskega sveta Občine 
Zreče. Vključena je tudi v dejavnost Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter Komisije za negospodar-
ske dejavnosti in civilno družbo Občine 
Zreče.

Gospa Marija Jevšenak kljub nekate-
rim težkim preizkušnjam v življenju de-
lo v Društvu upokojencev Zreče opravl-
ja z vso skrbnostjo in predanostjo že 21 
let. Zato je za dolgoletno prostovoljno 
in aktivno delo v Društvu upokojencev 
Zreče prejela srebrni grb Občine Zreče. 
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MARJAN JELENKO
Marjan Jelenko je svoje prve šport-

ne korake naredil v Zrečah, kjer je tudi 
obiskoval osnovno šolo. Zgodaj se je 
navdušil za skoke in se kot devetleten 
fant pridružil Smučarsko-skakalnemu 
klubu Velenje. Po prvih uspehih na 
skakalnicah je skokom dodal še trening 
smučarskega teka in začel tekmovati v 
nordijski kombinaciji. 

Zaradi uvrstitve v slovensko repre-
zentanco in pogostih treningov je šo-
lanje nadaljeval na Gimnaziji Franceta 
Prešerna v Kranju. Njegova športna pot 
je šla strmo navzgor. Leta 2007 je kot 
najmlajši član slovenske nordijske re-
prezentance prvič nastopil na mladin-
skem svetovnem prvenstvu v italijan-
skem Trbižu, dve leti kasneje pa tudi na 
svetovnem članskem prvenstvu v Libe-
recu na Češkem. 

Pravi preskok na mednarodnem nivo-
ju mu je uspel leta 2010 na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v nemškem Hin-
terzartnu, kjer je osvojil srebrno medal-
jo na 5-kilometrski preizkušnji in bron 
na ekipni tekmi. Leto kasneje je uspeh 

nadgradil v Estoniji z zlato kolajno na 
5-kilometrski in srebrno na 10-kilometr-
ski preizkušnji. V sezoni 2012/2013 je 
dosegel tudi najboljšo slovensko uvrsti-
tev v svetovnem pokalu v zgodovini te-
ga športa, in sicer 5. mesto v norveškem 
Lillehammerju. Prvo sezono v svetov-
nem pokalu je kronal s 7. mestom na 
svetovnem prvenstvu v Italijanskem 
Predazzu. Sledilo je olimpijsko leto 
2014, kjer je osvojil 21. mesto na mali 
in 16. mesto na veliki skakalnici. Prav v 
sezoni, ko je dozorel v vrhunskega tek-
movalca, pa ga je neprijetna poškodba 
prisilila k počitku. Začel je nov pohod 
na vrh in se letos uspel uvrstiti na svoje 
druge olimpijske igre. V vseh teh letih je 
redno osvajal državne naslove, najprej v 
mladinski in sedaj še v članski kategori-
ji, zaradi česar je kar šestkrat zaporedo-
ma prejel tudi priznanje za najboljšega 
športnika Občine Zreče.

Za uspešno dolgoletno športno pot v 
nordijski kombinaciji ter za udeležbo 
na dveh olimpijskih igrah je prejel bro-
nasti grb Občine Zreče.

VLADIMIR WRAVOR 
Že kot mlad fant je bil politič-

no aktiven v Krajevni skupnosti 
Stranice in širše, v najstniških in 
študentskih letih tudi v mladinski 
organizaciji. Kmalu je začutil pod-
jetniški duh in ustanovil podjetje, 
ki je vseskozi raslo. Začel je s sa-
mostojno podjetniško potjo in to 
v osrčju pohorskih gozdov, kjer je 
ukvarjanje z lesom ljudem v krvi. 
Iz manjšega podjetja, ki je nasta-
lo leta 1985 iz ljubezni do lesa in 
njegove predelave, je zraslo uspeš-
no podjetje s tradicijo in izkušn-
jami, poznano po vsem svetu in s 
trdnimi temelji za naprej. Glavna 
dejavnost podjetja je projektiranje 
in proizvodnja lesno obdelovanih 
strojev in strojev za vzdrževanje 
listov tračnih žag, ki so plod lastnih 
idej in načrtov.

Kljub obilici dela, ki ga zahteva 
podjetništvo, je Vladimir vedno 
našel čas za delo v krajevni skup-
nosti Stranice. Leta 1979 je pristopil 
h gasilskemu društvu in do danes 
ostal aktivni član. Od leta 2003 
do letos je bil poveljnik in gonilna 

sila društva. Pridobil je ogromno 
znanja, ki ga je prenašal na ostale 
člane. Vseskozi je bil eden glavnih 
donatorjev ob raznih investicijah 
v društvu. Njegov doprinos v dru-
štvu so prepoznali in mu dodelili 
naziv častnega poveljnika, s strani 
Gasilske zveze Slovenije pa je pre-
jel priznanje gasilske plamenice III. 
stopnje. 

Poleg gasilstva aktivno sodeluje 
na ostalih področjih in v več dru-
štvih. Bil je predsednik KS Strani-
ce, tri mandate član sveta Krajev-
ne skupnosti Stranice, od tega en 
mandat predsednik Sveta krajevne 
skupnosti in dva mandata namest-
nik predsednika. Od leta 1998 do 
2006 je bil tudi član Občinskega 
sveta Občine Zreče, vodil je Odbor 
za drobno gospodarstvo, bil član 
Komisije za gospodarstvo, Komisi-
je za volitve in imenovanja ter je še 
danes član Odbora za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada. Zara-
di vsega omenjenega je prejel zlati 
grb Občine Zreče. 
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Zreče, mesto pod obronki Pohorja, so v slovenskem 
prostoru uveljavljene z izjemnim in prepoznanim go-
spodarstvom in turizmom. Vse bolj pa se prepoznavajo 
tudi preko športa, saj je Rogla ob ostali infrastrukturi 
v mestu edinstveni naravni biser, kjer se kalijo domači 
športniki. Marjan Jelenko in brata Strančanek so najbolj 
prepoznavni posamezniki, ki predstavljajo danes Zreče 
širši javnosti. Med društvi pa je zagotovo največji in na-
jodmevnejši ambasador občine Odbojkarski klub Swa-
tycomet Zreče. Več o delovanju kluba na vseh ravneh 
nam je povedal član vodstva kluba Tomaž Kušar. 
 » Spraševal: David Voh

Odbojkarski zametki segajo v Zrečah v davno leto 1954, ko je bilo 
na Dobravi zgrajeno prvo igrišče, ki je imelo lešnato podlago. Tri 
desetletja se je odbojka igrala na organiziranih turnirjih doma in v 
širši regiji tedanje Republike Slovenije. Leta 1985 se prične organi-
zirana medobčinska ženska odbojkarska liga, kamor sta se vključili 
dve ekipi iz Zreč (Unior in Comet); leta1996 se je na pobudo Milana 
Ziebartha začelo novo obdobje z organiziranim delom po selekci-
jah in vključevanjem v državna prvenstva tudi v mlajših selekcijah. 
V letu 2001 se je na povabilo društvu pridružil še Tomaž Kušar 
in tedaj so se postavili prvi zametki odbojkarske šole. Leto 2008 
pa predstavlja prelomnico v društvu, saj je vodenje društva prevzel 
Drago Šešerko. Vizija, postavljena v letu 2001, je dobila še širino v 
celotni Dravinjski dolini in trden dolgoročen cilj, h kateremu stremi 
celotno vodstvo.  

Še en pomemben mejnik v širšem pomenu delovanja društva za 
lokalno skupnost je sodelovanje z reprezentančnimi selekcijami, 
kjer so v tej sezoni v Zrečah gostili žensko kadetsko reprezentan-
co Slovenije. Bili so tudi organizator tekme Slovenija : Rusija. Obe 
reprezentanci sta bili v aprilu 2018 tudi udeleženki EP v Bolgariji, 
Rusija pa je bila na koncu tretja reprezentanca stare celine. 

Zdi se, da je odbojka v Zrečah v zadnjem obdobju pustila izjemen 
pečat v mestu in širši okolici. Vse več se govori in piše o odbojki 
… Zreče so res postale pravo odbojkarsko mesto.  

Res je, da postajajo Zreče vse bolj in bolj odbojkarsko mesto. V 
mestu se čuti odbojkarski utrip. Vse več deklic se vključuje v odboj-
ko, tudi iz sosednjih občin. Vse bolj je prepoznavna modra barva 
odbojkaric – Swatycometovih iskric. Društvo je organizacijsko in 
celovito napredovalo in se približalo najbolj zglednim prvoligašem. 
Vse to pa umešča odbojko med pomembnejše dejavnosti v občini in 
uvršča klub med največja in najbolj organizirana društva v občini.

Brez dobrega dela z mlajšimi generacijami verjetno tudi članskih 
uspehov ne bi bilo toliko?

V prvi vrsti so za to zaslužni otroci, ki izkazujejo zanimanje za 
ta šport in ki redno ter zelo radi hodijo na treninge, ob tem pa se 
družijo ob športu. Izjemno pomemben segment so tudi trenerji oz. 
pri nas trenerji, ki so hkrati tudi športni pedagogi. Ti imajo v Zrečah 
poseben pomen, saj skupaj z njimi skrbimo, da imajo otroci odlične 
programe za delo ter da se uvajajo novosti tega področja. Za vse 
nadpovprečne dosežke tako majhnega mesta pa so potrebni tudi tis-
ti, ki vse te programe podpirajo in zagotavljajo vire za delovanje. Ob 
Občini Zreče, ki dejansko ustvarja osnovne pogoje za delo, sta tukaj 
še Občini Vitanje in Oplotnica, kjer so naš program dela sprejeli in 
ga prepoznali za kakovostnega. Ob Swatycometu, ki je generalni 
sponzor že vrsto let, konstantna sredstva zagotavljajo še UNIOR d. 
d., UNITUR d. o. o., GKN driveline d. o. o. in mnoga podjetja zaseb-
nega sektorja in drobnega gospodarstva Zreč in Dravinjske doline.

Zreče – mesto odbojke

Ob tako zastavljenem delu in organiziranosti so tudi rezultati 
hitro vidni. Predvsem v zadnjih nekaj sezonah so občani lahko 
brali o uspehih te in one selekcije OK Swatycomet Zreče.

Zelo ponosni smo v društvu na dejstvo, da sistematično vzgajamo 
mlade športnice v vseh starostnih selekcijah: super mini, mini, ma-
la, starejše deklice, kadetinje, mladinke in članice. Od tod tudi baza 
za igralski kader in osnova za dobre rezultate, ki jih v zgodovini 
kluba ni manjkalo. Predvsem v zadnjih letih, odkar je strokovno vo-
denje trenerjev in prvo člansko selekcijo prevzel Boris Klokočovnik, 
je teh uspehov vse več. 

V mlajših kategorijah se praviloma redno uvrščamo med 15 naj-
boljših ekip v državnem prvenstvu, pri čemer moramo vedeti, da je 
v posamezni kategoriji tudi več kot 50 ekip v tekmovanju za naslov 
državnega prvaka. Najmlajše selekcijo se so se tudi že uvršale na 
zaključne turnirje. V mladinski kategoriji smo bili že med najboljši-
mi štirimi v državi, tako imamo kar nekaj kategoriziranih športnic 
v klubu. 

S prihodom Borisa Klokočovnika na čelo članske ekipe je uspehov vse več. 

Rosana Kranjc (v rdeči majici) svoj model kondicijske priprave predstav-
lja tudi na trenerskih seminarjih OZS. 
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Članska selekcija je v pokalnem tekmovanju igrala  v četrtfinalu 
pokala, kar pomeni, da je bila med prvoligaško konkurenco. V dr-
žavnem prvenstvu pa je bila sezona 2014/2015 daleč najuspešnej-
ša oz. sanjska. Dekleta so v 2. ligi vknjižila 18 zmag brez poraza, 
nasprotnicam so v celotni sezoni oddale zgolj 7 setov. 

Tudi sezona 2017/2018, ki se je ravnokar iztekla, je postregla z 
rezultati, ki bodo zapisani v zgodovino kluba. V mini odbojki, kjer 
sicer nastopajo praviloma deklice 5. razreda osnovne šole, smo 
imeli daleč najmlajšo selekcijo, v kateri so občasno igrale tudi de-
klice 2. razreda Naš cilj je, da deklicam omogočimo čim več stika 
z žogo in tekmovalnih izkušenj. Kljub vsemu pa je ekipa zaključila 
tekmovanje na izvrstnem 12. mestu v DP. Mladinke so zaključile 
tekmovanje v četrtfinalu, kjer so v tekmi z Braslovčami izgubile 
odločilni niz z 28:30. Kadetinje so za las zgrešile zaključni turnir 
TOP 8 in so tako osvojile 9. mesto v državi. Starejše deklice pa so 
v kvalifikacijah za las zgrešile uvrstitev med najboljše in so tako 
dosegle 2. mesto v B. ligi državnega prvenstva. Članice so sezono 
v 2. ligi zaključile na izjemnem 3. mestu, kjer so vknjižile 18 zmag 
in samo 4 poraze. Izjemen rezultat ekipi omogoča napredovanje v 
1. državno ligo, kamor so dekleta pred leti tudi že sodila in kamor 
si kot športnice tudi želijo.

Rezultati kažejo na konstantno dobro delo v klubu. Našteli ste 
vse starostne kategorije, s katerimi delate – torej pokrivate 
zainteresirane v predšolski vzgoji, vse razrede osnovne šole ter 
tudi srednješolsko mladino. Kako uspevate zagotoviti pogoje za 
delo?

Ni enostavno. Zreče so ena od občin, ki namenja dosti skrbi in 
sredstev za najrazličnejše programe mladine. Veliko se vlaga tudi 
v javne površine in javno infrastrukturo. To je seveda nadvse pozi-
tivno za otroke in mladino. Na drugi strani pa prinaša tudi težave 
zaradi potreb društev, še posebej tistih, ki delajo na najvišjem ni-
voju. S tega vidika rastejo potrebe po uporabi športnih objektov in 
enostavno preraščajo trenutne kapacitete, zato je potrebno ogrom-
no usklajevanja in sodelovanja med uporabniki. Je pa dejstvo, da 
trenutne kapacitete kmalu ne bodo več zadoščale za vse potrebe, 
ki nastajajo v občini. 

Poletje je blizu in takrat bo zaživela tudi odbojka na mivki. Tudi 
na mivki ste že organizirali odmevne prireditve. 

Skupaj z lokalnim gospodarstvomin partnerji smo v Zrečah 
izvedli ContinentalCup 2010 v odbojki na mivki. Najzahtevnejše 
mednarodno poletno športno tekmovanje reprezentanc v Zrečah 
do sedaj, ki je najuspešnejšim prinesla pravico nastopov na EP. 
V Zrečah smo takrat gostili mnoge zvezdnike in zvezdnice tega 
športa – tudi evropske in olimpijske prvake tistega časa. Naslednje 
veliko tekmovanje, izvedeno v Zrečah, je bilo državno prvenstvo 
v odbojki na mivki 2016. To tekmovanje je še vedno edino, ki je v 
državi na eno lokacijo pritegnilo več kot 50 prijavljenih tekmoval-
cev. To je bil tudi začetek izjemne sezone naših igralk Žane Zdovc 
Šporar in Ane Žigon, ki sta se uvrstili v reprezentanco in odigrali 
izjemne turnirje v DP, MEVZA in EP.

Ob kakovostnem delu so dosežki klubskih selekcij za majhno 
mesto res veliki in zavidanja vredni. Kako gledajo na takšen 
način dela vodilni na OZS?

Dobro delo v klubu se hitro prepozna v reprezentancah in osta-
lih aktivnostih, ki jih vodijo panožne športne zveze. Člani OK Swa-
tycomet Zreče smo povabljeni v pomembne organe panožne zveze 
(Odbojkarska zveza Slovenije): v nadzorni odbor, v pravno-statu-
tarno komisijo, v strokovni svet in v disciplinski komisiji. V klubu 
smo ponosni, da je stroka panožne zveze prepoznala naš koncept 
dela ter naš model kondicijske priprave umestila tudi v reprezen-
tančne selekcije. Kondicijski trener ni le trener za kondicijo, vodi 
tudi del priprave na tekmo, dela na stabilnosti in preventivi pred 
poškodbami. Naš koncept je kondicijska trenerka Rosana Kranjc 
predstavila tudi na trenerskih seminarjih panožne zveze.

Zagotovo pa je v ponos imeti v tako majhnem klubu z tako niz-
kim proračunom kar 4 člane, ki sodelujejo v reprezentancah. Ana 
Žigon in Neli Goršek sta članici reprezentance U17. Rosana Krajnc 
je kondicijska trenerka reprezentanc U17 in U19, Boris Klokočov-
nik pa selektor reprezentance U17 ter pomočnik selektorja U19. 

So ob vseh teh predstavljenih dosežkih sploh še kakšni motivi 
za naslednjo sezono? Se lahko realni cilji postavijo še višje?

Motivov v športu je vedno dovolj. Naš osnovni motiv ni vezan na 
dosežke, ki se merijo z rezultati. Osnovni motiv je otrokom priča-
rati zadovoljstvo in veselje skozi odbojko ter jim ob tem ponuditi 
kakovosten program, ki bo dajal možnost razvoja v vrhunskega 
športnika. Realni cilj kluba, ki deluje v majhnem okolju, je v prvi 
vrsti popularizacija odbojke med mladimi, razvoj osnovne motori-
ke in vključevanje v aktivno športno življenje. Rezultatsko so te-
meljni cilji kluba jasni: v najmlajših selekcijah moramo omogočiti 
igranje vsem deklicam, ki dosežejo nivo znanja, ki je potreben za 
igranje po uradnih pravilih. V članski konkurenci ostati stabilen 
drugoligaš, ki ima izgrajeno selekcioniranje za vzgojo lastnega 
kadra. Seveda pa bomo tudi v bodoče izkoristili vsako možnost za 
še višji dosežek in izboljšanje dosedanjega rezultata.  

Zreški odbojkarski klub ima v svojih vrstah tudi dve reprezentantki v 
kategoriji U17 – Ano Žigon in Neli Goršek. 

V Zrečah bo v poletnih mesecih zaživela tudi odbojka na mivki.
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Kmetija Potočnik  – kjer se tradicija združuje s sodobnimi trendi 

Leta 2014 so registrirali tudi predelavo mesa in mesnih izdelkov. 

Potočnikovi vse izdelke prodajo doma, kupci pa se k njim radi vračajo. 

Franci in Lidija Potočnik iz Gabrovelj sta se pred leti podala na 
pot kmetovanja in razvoja domačije. Odločena, da bosta ohranila 
družinsko znanje, ki se je skozi več generacij prenašalo s starejših 
na mlajše rodove, sta leta 2005  prevzela domačijo. Kmalu sta 
spoznala, da sodobni trend narekuje spremenjen način gospo-
darjenja. Glede na to, da so se na kmetiji že ukvarjali s prašičere-
jo,  sta se odločila, da bosta s tem nadaljevala tudi sama.

Ob ugotovitvi, da samo osnovna dejavnost ne nudi dovolj za dolgoročno 
preživetje kmetije in ustvarjanje dodatne vrednosti, sta se pred leti odločila 
registrirati dopolnilno dejavnost – zakol in predelavo mesa. Dopolnilna de-
javnost je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja 
na kmetiji in omogoča boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter dela 
družinskih članov in zaposlenih na kmetiji. Gre za različne storitve in za pre-
delavo lastnih surovin. Lasten izdelek pa je tudi izdelek iz lastne surovine, 
predelane v nekem drugem registriranem predelovalnem obratu. 

Povprečno zredijo od 150 do 200 odojkov in prašičev pitancev.
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Vendar pot do tega ni bila enostavna. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
so namreč zakonsko opredeljene v Zakonu o kmetijstvu, ZKme-1 in v Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil in o posebnih higienskih pra-
vilih za živila živalskega izvora. Potrebno je uporabljati načela kritičnih točk 
(HACCP)  in izvajati vzorčenja in analize v skladu z veljavno zakonodajo. 
Prav tako tudi upoštevati omejitve, ki so povezane z velikostjo kmetije, ki 
mora obsegati ali imeti v najemu zadostne kmetijske površine, fizični obseg 
dejavnosti in dohodke.

Tega so se Potočnikovi lotili sistematično, najprej so uredili  prostore, pri-
dobili dovoljenja in leta 2011 registrirali klavnico ter se vpisali v evidenco 
odobrenih obratov za zakol prašičev in za razsek mesa pod številko ES983. 
To pomeni, da nudijo tudi usluge klanja in so pod stalnim veterinarskim na-
dzorom. Kasneje so leta 2014 registrirali predelavo mesa in mesnih izdelkov.

Danes obrat zajema sodobno opremljen prostor za zakol, hladilnice, pros-
tore za predelavo, zorilnico ter majhno prodajalnico. Zavedajo se, da so kot 
nosilec živilske dejavnosti dolžini uporabljati postopke, ki temeljijo na nače-
lih HACCP. S tem svojim ravnanjem prispevajo k povečanju zaupanja v var-
nost in  kvaliteto slovenske hrane. Njihova kmetija ima 7  ha obdelovalne ze-
mlje, na kateri pridelujejo kulture, ki jih uporabijo za krmo prašičev. Nekaj je 
tudi dokupijo. Povprečno zredijo od 150 do 200 odojkov in prašičev pitancev.

Pri Potočnikovih združujejo tradicijo s sodobnimi trendi. Dodatni smisel 
za razvoj kmetije in dopolnilne dejavnosti pa dajeta sinova Andraž in Žiga. 
Starejši sin Andraž je namreč študent živilstva in prehrane v Mariboru, kar že 
daje dobre obete tudi za nadaljnji razvoj kmetije. Že zdaj pa so ponosni na to, 
da vse izdelke prodajo doma in da se kupci k njim radi vračajo.

Jolanda Laubič Sinova Andraž in Žiga sta pri obilici dela v veliko pomoč. 

DATUM PRIREDITEV KRAJ OPIS

2. 7. do 8. 7. 
2018

Raziskovalni tabor Rogla 
2018

Rogla Tabor za vse mlade nadobudne raziskovalce.

8. 7. 2018 Uniorjev tek na Rogli Rogla Že tradicionalni tek po razgibani trasi v dolžini 5  kilometrov.

14. 7. 2018 Zreška gasilska noč Zreče
Revija narodno zabavnih ansamblov, gasilsko tekmovanje za pre-

hodni pokal mesta Zreče in večerna zabava.

15. 7. 2018 Vesela nedelja na Rogli Rogla
Vesela nedelja bo namenjena vsem obiskovalcem Rogle, ljubitel-

jem Lovrenških jezer in zelenih gozdov.

22. 7. 2018 Šoferski praznik Rogla Praznik slovenskih šoferjev in avtomehanikov.

27. in 28. 7. 
2018

Parkplac fest 2018 Zreče Koncerti, delavnice za otroke in letni kino.

29. 7. 2018 Praznik pohorskega lonca Rogla
Tradicionalno tekmovanje v pripravi edinega pravega Pohorskega 

lonca.

5. 8. 2018 Lepa nedelja Rogla Druženje z družinami na Rogli.

18. 8. 2018
26. Kolesarski skok na 

Roglo
Zreče, Rogla

Rekreativna kolesarska prireditev, na kateri je potrebno premagati 
zahtevno pot iz Zreč na Roglo.

19. 8. 2018 Lepa nedelja na Skomarju Skomarje
Tradicionalno praznovaje v počastitev farnega patrona sv. Lam-

berta.

29. 9. 2018
Praznik goveje juhe in tu-

ristične igre
Zreče

Kuharsko doživetje z ekipami, ki se pomerijo v kuhanju domače 
goveje juhe.

30. 9. 2018 6. Konjiški maraton 
Slovenske Konjice, 

Zreče
Tekaška prireditev »maraton z dušo« (5, 10 in 21 km) tekačem po-

nuja nepozabno in unikatno doživetje.
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V letošnjem letu bodo zreški planinci pro-
slavili 60. jubilej in s tem šest desetletij nepre-
trganega in organiziranega planinskega delo-
vanja v naših krajih. Društvo je član planinske 
zveze Slovenije, ki je ena največjih nevladnih 
prostovoljnih organizacij na Slovenskem. Prvi 
zametki planinske dejavnosti v našem kraju 
so bili že leta 1957, ko se je nekaj ljubiteljev 
planinstva zbralo kot sekcija Planinskega druš-
tva Slovenske Konjice. Že naslednje leto  se je v 
zgodovino lokalnega okolja vpisalo kot ustano-
vitveno leto zreškega planinskega društva. Prvi 
predsednik je postal Jurij Mlinar, ki je društvo 
uspešno vodil kar nekaj let. V letu 1959 je dru-
štvo pridobilo lastništvo nad leseno planinsko 
kočo na Rogli, ki so jo nekaj let kasneje prodali 
podjetju Unior. Planinska koča je še danes del-
no del hotelskega kompleksa Planja. Društvo 
je v zameno dobilo enega od bungalovov, ki so 
ga poimenovali »Andrejev dom«, in še danes 
nosi to ime v spomin na tragično preminulega 
planinskega tovariša Andreja Oprešnika. 

Leto 1978 se v zgodovino društva piše kot 
zelo pomembno, saj so takrat vrli planinci 
organizirali prvega od še sedaj zelo poznanih 
zimskih pohodov »Po poteh Pohorskega batal-
jona«, ki zimske pohodnike vodi od Rogle do 

Šestdeset let Planinskega društva Zreče

Zreški planinci ob 
Aljaževem stolpu 
na našem očaku 
Triglavu. 

Ob vzdrževanju in urejanju pohodnih poti so stalnica društva tudi čistilne 
akcije . 

Za prihodnost planinstva se na Zreškem ni bati – uspešno so tako na 
pohodih in daljših turah kakor tudi v steni. 

bojišča na Osankarici, kjer je bil  med 2. svetovno vojno v celoti uničen 
Šarhov Pohorski bataljon. Ob organizaciji 20. pohoda so dobili tudi plake-
to Združenja zveze borcev NOB za opravljeno delo in vsakoletno uspešno 
izvedbo spominskega zimskega pohoda. Število udeležencev tega pohoda je 
naraslo že nad 1600 pohodnikov. Svoj prvi društveni prapor so razvili v letu 
1984, naslednje leto pa so bili organizatorji vseslovenskega srečanja planin-
cev na Rogli. Za organizacijo in izvedbo so Zrečani dobili pisno zahvalo in 
pohvalo vodstva Planinske zveze Slovenije. 

V društvu ves čas skrbijo za izobraževanje članstva, saj so se razmere v 
zakonodaji zaostrile in je danes zakonsko predpisano, kako se je treba opre-
miti in s kom obiskovati gore. A še danes velja, da sta varnost in preventiv-
na dejavnost edina gotovost, da se bodo planinci tudi vrnili z gora. Društvo 
izvaja naslednje programe: člani, predšolska vzgoja – ciciban planinec, mladi 
planinec, varovanje gorske narave, vzdrževanje in urejanje pohodnih poti. V 
društvu deluje 12 vodnikov,1 varuh narave in 3 markacisti. V društvu se za-
vedajo, kako pomembno je skrbeti za podmladek in so ves čas prav mladim 
planincem posvečali posebno skrb in jih vključevali v svoje vrste. Med po-
membnejšimi aktivnostmi so še: Organizacija družinskega pohoda na Roglo, 
skupinski pohodi v Julijce, Kamniško Savinske Alpe in vrhove Karavank ter 
osvajanja tujih vrhov, ki so se jih zreški planinci uspešno udeleževali.

Med osvojenimi visokogorskimi vrhovi izpostavljamo: v letu 2000 Mont 
Blanc (4810 m nadmorske višine), v letu 2008 Aconcagua (6963 nad mor-
jem), najvišji vrh Andov in s tem tudi  južnoameriške celine, v letu 2008 
Grossglockner (3894 m) in v letu 2015 Portezuelo Marmolejo (5450m) v An-
dih.

V društvu se je izmenjalo kar nekaj predsednikov, članov odborov in ko-
misij, vendar to ni vplivalo na notranjo složnost, organizacijo, prav tako se 
ni nikoli spremenil osnovni pomen in namen delovanja. Planinci so vložili 
ogromno lastnega časa, truda in sredstev, ko so udarniško urejali Andrejev 
dom, ki je ves čas služil za oddih in druženja članom društva in njihovim 
družinam. Letos je jubilejno leto, ko bodo dopolnili šestdeseto leto organizi-
rane dejavnosti, in pred njimi je velik izziv, da bodo izvedli zadane naloge in 
aktivnosti, ki so si jih zadali. Omenimo jih le nekaj: organizirani pohodi na 
okoliške vrhove - 6 pohodov za 60 let, organizacija in izvedba vseslovenskega 
srečanja planincev na Rogli, pohod na tritisočaka (Sauleck), slovesna akade-
mija ob 60-letnici delovanja in izdaja zbornika Planinskega društva Zreče. 

Matjaž Korošec
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V preteklosti je tudi na ob-
močju sedanje Krajevne 
skupnosti Stranice prišlo 
do večjih požarov, kar izve-
mo iz pripovedovanja ljudi 
in iz kronik prostovoljnega 
gasilskega društva, župnije 
in osnovne šole. Predlog, 
da se v Krajevni skupnosti 
Stranice ustanovi gasilsko 
društvo, je bil podan že leta 
1976 na takratnem svetu 
KS, vendar do njegove usta-
novitve ni prišlo. Iz zapisnika 
na eni izmed sej je razvidno, 
da je eden izmed delegatov 
na seji celo dejal »ni potre-
be, saj še ni nič pri nas go-
relo«. Na zboru občanov v 
mesecu februarju 1978 leta, 
v prisotnosti 126 krajanov, je 
bil sprejet enoten sklep, da 
se ustanovi Gasilsko dru-
štvo na Stranicah. Usta-
novna seja je bila 24. junija 
1978, na njej je bilo prisotnih 
12 članov. Kasneje je 15 pod-
pisnikov ustanovilo Gasilsko 
društvo, ki je bilo vključeno 
v gasilsko zvezo Slovenske 
Konjice. 

Leta 1995 so na pobudo gasil-
skih društev v novi občini Zreče 
ustanovili novo Gasilsko zvezo 
Zreče – Vitanje (28. januar-
ja 1995), v katero so vključena 
društva: PGD Zreče, PGD Strani-
ce, PGD Gorenje in PGD Vitanje. 
Člani društva so bili skozi 40 let 
delovanja gonilna sila v kraju pri 
raznih akcijah. Posebno veliko 
svojega časa in svoje mehanizacije 
so prispevali pri večkratnih spravi-
lih lesa, ki so ga darovali občani za 
potrebe gradnje šole, kulturnega 
in gasilskega doma, nove mrliške 
vežice in protipožarnega doma na 
Mali gori. Prav slednjega je druš-
tvo postavilo s svojimi sredstvi in 
delom. V njem je tudi prostor in 
kuhinja za 50 ljudi ter štiri sobe s 
kopalnicami.

Društvo se je od začetka uk-
varjalo s prostorskim proble-

40 let PGD Stranice

Današnja ekipa PGD Stranice.  

mom, tako da je dobilo možnost 
izgradnje prve garaže in prostora 
za svojo dejavnost v prizidku os-
novne šole. Ta prostor je kasneje 
služil za potrebe šole. Po izgradnji 
novega doma krajanov v letu 1988 
se je društvo preselilo v nove pros-
tore. Tudi tu se je pokazalo, da je 
garažni del premajhen in se je v 
letu 2016 dogradil prizidek z več-
jim garažnim delom in dvorano s 
50 sedeži za sestanke in manjše 
prireditve.

Posebna pozornost se je pola-
gala izobraževanju, nabavi nove 
opreme in zaščitnih oblek, pri 
čemer vseskozi pomagajo tudi lo-
kalna podjetja in posamezniki. Po-
žarna preventiva je vseskozi vezni 
člen izobraževanja, ki vključuje 
različne dejavnosti z enakim cil-
jem – varovanje ljudi, živali, pre-
moženja in okolja. V ta namen se 
člani izobražujejo na raznih pre-
davanjih v sami zvezi in na učnem 
centru na Igu, tako da so usposob-
ljeni delovati na vseh področjih 
gašenja in reševanja ter s svojim 
znanjem uporabljati opremo in 
vozila, ki so jim zaupana.

Oprema in gasilska vozila so 
se začela nabavljati že kmalu po 
ustanovitvi društva. Prvo orodno 
vozilo TAM 75 s prostorom za 9 
gasilcev je društvo dobilo v sep-
tembru 1979. Sledilo je starejše 
vozilo TAM za prevoz vode, ki je 
bilo kasneje zamenjano z moder-
nejšim vozilom Mercedes. Drugo 
orodno vozilo je bilo Mercedes – 
kombi, tudi to je bilo kasneje za-
menjano z novim vozilom znamke 

Mercedes. Sedaj ima društvo dve 
vozili za intervencije, potrebovali 
pa bi še vozilo za prevoz moštva 
na intervencije, vaje in tekmovan-
ja.

Trenutno je v društvu 71 članov 
in članic, 28 veteranov, 18 mla-
dincev in 22 pionirjev, ki na vseh 
tekmovanjih s svojimi mentorji 
dosegajo lepe uspehe tako v svoji 
zvezi, regiji in na nivoju države.

Predsedniki društva so bili: 
Maksimiljan Brečko 1978–1981 in 
1983–2012, Rudi Lipičnik 1981–
1983 ter Drago Padežnik od leta 
2013 naprej. Poveljniki društva 

so bili: Oto Marovt 1978, Miro 
Cvelfer 1978–2002, Vladimir Wra-
vor 2002–2018 in Boštjan Brglez 
od 2018 dalje. Predsednica NO od 
1978 do 1983 je bila Majda Sodin, 
Franc Šet pa od 1983 dalje.

Društvo vsako leto prvo soboto 
v juliju organizira tradicionalno 
Gasilsko tekmovanje za prehodni 
pokal 100 talcev. Do danes se je 
zvrstilo 705 desetin članov in 219 
desetin članic. Vse prireditve so 
kljub raznim omejitvam zakonov 
lepo obiskane. 

Franc Šet 

Gasilska kronika PGD Stranice, fotografi ja je iz leta 1980. 

Vozni park in gasilski dom PGD Stranice. 
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Lovrenška jezera idealen poletni odmik

Si želite preživeti vroč poletni dan v neskončnem zelenju, 
začutiti dotik svežega zraka, ki vas nežno poboža po licu, 
ter prisluhniti ptičjemu petju, ki prijetno prekine tok misli? 
Vas mika sprehod po mehki preprogi iz travniške ruše in 
opazovanje prebujanja sonca nad vrhovi brezčasnih po-
horskih smrek? 

Obiščite Lovrenška jezera - največje visoko barje v Sloveniji in eno 
najpomembnejših v južni Evropi, ki leži le uro in pol hoda od vrha 
Rogle ter se razteza na kakšen kilometer dolgem in 300 m širokem ob-
močju. Lovrenška jezera, ki se raztezajo med Planinko (1.392 m) in 
Mulejevim vrhom (1.533 m), v povirju potokov Radolnje, Mislinje in 
Velke, so posebej zavarovani del največjega slovenskega gozdnega re-
zervata Ribniško-Lovrenška jezera, ki obsega celotno površje Pohorja 
med Ribniškim in Mulejevim vrhom.

Poglavitna značilnost ene najbolj prepoznavnih in obiskanih narav-
nih znamenitosti v Destinaciji Rogla – Pohorje in na Pohorju nasploh je 
dvajset jezerc ali barjanskih oken, ki so nastala kot mineralno močvir-
je na valovitih nepropustnih tleh ter se s kopičenjem šote postopno 
spremenila v visoko barje. Sama jezerca so kotanje s površino nekaj 
kvadratnim metrov ter najvišjo globino 1,2 metra, ki ležijo med 1.517 in 
1.529 metri nadmorske višine.

Celotno območje barja nima nobenega površinskega dotoka. Napaja-
jo ga izključno padavinske vode. Jezerca so nastala sekundarno kot 
erozijske površine, saj se dno pri vseh nadaljuje v šoto. Podatek, da je 
kljub slemenski legi tudi v največji poletni suši v njih voda, zgovorno 
priča o veliki zmožnosti zadrževanja vode, ki jo imata šotni mah in 
šota. Večji del barja porašča ruševje, ki prehaja na obeh straneh barja 
na bolj strmem in odcednem pobočju v smrekov gozd. Poleg ruševja 
so njegova značilna vegetacija še šotni mahovi, okroglolistna rosika, 
rožmarinka, mahovnica, mahunica in zavarovana rastlinska vrsta rjasti 
sleč. V nekaterih jezercih raste tudi beli lokvanj.

Živalski svet je razmeroma skromen. Pogost je alpski pupek, izmed 
kačjih pastirjev pa tukaj živita ogroženi vrsti barjanska deva in barjan-
ski spreletavec. Lovrenška jezera so najpomembnejše življenjsko okol-
je in paritveni prostor kritično ogroženega ruševca na Pohorju.

Dostop do Lovrenških jezer je enostaven in lahek. Od vrha Rogle je 
urejena in označena nezahtevna pohodna pot. V samo območje Lovren-
ških jezer vodi urejena „brunčana“ pot mimo razglednega stolpa, kjer 
je v spodnjem delu urejena „učilnica“ s pojasnjevalnimi tablami, do 
samih jezerc. Iz stolpiča ob jezerih se odpirajo čudoviti pogledi na vse 
strani. Označena pot na Lovrenška jezera je primerna tudi za nordijsko 
hojo in tek. 

Tina Tinta Kovačič

Lovrenška jezera so največje 
visoko barje v Sloveniji.   

Med jezeri lahko opazite tudi kritično ogroženega Ruševca. 
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Da se rodi nekaj novega, je potreben jasen cilj, 
neomajen pogum ter trdna volja. Da iz novega 
zraste nekaj dobrega in uspešnega, pa je potreben 
še kanček sreče. Tudi Vojko Korošec z družino se 
je opremil z obilo poguma in volje ter na sončni 
legi pod Pohorjem v Zrečah leta 2002 zasadil svojo 
prvo vinsko trto. Ob delu in ljubezni do trte, ki sta 
stalna spremljevalca vinogradnika, mu je svoj ob-
raz pokazala tudi sreča. In ker je sreča edina stvar, 
ki se množi, kadar se deli, jo nadvse rad deli tudi 
z mnogimi poznavalci in ljubitelji vinske kapljice 
od blizu in daleč.

V preteklih 16 letih aktivnega ukvarjanja z vino-
gradništvom in vinarstvom so se nasadi vinske trte 
razširili iz prvotnih 4.000 trt na skupaj 12.000 trt 
in se poleg domačih Zreč nahajajo še na Spodnjih 
Prelogah in v Polenah v občini Slovenske Konjice. 

Da je tudi vinogradništvo tek na dolge proge, 
potrjuje dejstvo, da so se pozitivni rezultati in po-
trditve prave poti pokazale po nekaj letih vlaganja 
v vinograde, tehnologijo obdelave in predelave, 
znanje in opremo kleti. Nagrade na društvenih 
ocenjevanjih vin so vlile poguma za sodelovanje 
na državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja 
Radgona. Prvo leto je zasijala zlata medalja za 
suhi jagodni izbor chardonnaya 2008, leto kasneje 
pa zlata za ledeno vino chardonnay 2008 ter veli-
ka zlata za ledeno vino traminec 2008.   

V kleti so trenutno največji vinski aduti trije: 
sivi pinot, suho vino letnika 2016, ki je na enem 
največjih mednarodnih ocenjevanj vin na svetu 
Finger Lakes v Združenih državah Amerike preje-

Jurij Vodovnik iz kleti Vinogradništva Andrejc

lo bronasto medaljo, ter fina penina in rumeni 
muškat, ki sta okronana z bronom z medna-
rodnega tekmovanja Great American wine 
competition.

Na Finger Lakesu nagrajeni sivi pinot pa 
poleg tujine piše svojo zgodbo tudi doma. 
Sommelierska selekcija 2018 ga je izbrala za 
Špargelj vino, torej vino, ki se najbolje poda 
k špargljevim in zelenjavnim jedem. Takšne 
akcije vinskih strokovnjakov širšemu krogu 
ljudi močno olajšajo razmislek o izbiri ide-
alnega vina k posamezni jedi in navajajo na 
kulturno, umirjeno in kakovostno prehranje-
vanje ter pitje vin.

Konec meseca maja pa so ga vinski strokov-
njaki in vinoljubci izbrali tudi za Vodovnikovo 
vino leta 2018. Komisija, na čelu z županom 
Občine Zreče, mag. Borisom Podvršnikom, je 
izbirala med petimi vini kleti Andrejc. Jurij Vo-
dovnik se je  kot ljudski pevec srečeval z vsemi 
oblikami življenja. In tega ni bilo brez vina. 
Pa naj je šlo za sveto mašo, praznik farnega 
patrona ali vaško veselico. Že Jurij Vodovnik 
nam prikazuje vino v različnih podobah. Za-
to tudi ni naključje, da sta se srečala v zreški 
občini na poti ohranjanja kulturne dediščine 
prav Jurij Vodovnik in vino. In to zreško vino, 
iz grozdja vinograda pri Koroščevih. Vsak na 
svoj način pripovedujeta svojo zgodbo.

A že davno pred Vodovnikom so tukaj na 
zreških sončnih legah imeli vinograde žički 
kartuzijani. Zrečani razumejo sporočilo pred-
nikov, katerega del je tudi vinska kultura. Zato 
je imenovanje Vodovnikovega vina za župano-
vo vino oziroma vino kot del prepoznavnosti 
sicer industrijskega kraja, ki živi s Pohorjem 
in turizmom, samo logična posledica razume-
vanja bogastva naravne in kulturne dediščine.

David Voh 

V kleti zorijo vina različnih sladkornih sto-
penj in letnikov, ki so vsako zase posebna 
zgodba. 

V kleteh Vinogradništva Andrejc sprejmejo sku-
pine do 50 oseb, gostje lahko uživajo v različnih 
izbranih sortah vin. 

Vinski zmagovalci destinacije Rogla – Pohorje, katere so izbrali v Združenih državah Amerike. 
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Koncert Župnijske 
Karitas Zreče - 
DOBROTA OPOGUMLJA  

V nedeljo, 18. februarja, na prvo postno nedeljo, je žup-
nijska Karitas iz Zreč organizirala svoj že 21. tradicionalni 
koncert Dobrota opogumlja. Podnaslov in rdeča nit letoš-
njega koncerta je bilo geslo lanskoletnega tedna sloven-
ske Karitas: Kje sem doma? Geslo nas spodbuja k razmišl-
janju o domu: »Kjer je naše srce, tam se počutimo doma. 
Tam, kjer so ljudje, ki nas imajo radi, tam je naš dom.« 

Vsi obiskovalci, ki so dodobra napolnili večnamen-
sko dvorano pri hotelu Dobrava, so s svojim obiskom in 
prostovoljnimi prispevki dokazali, da dobrota še vedno 
opogumlja, kajti zaslužnost dejanj ne izvira iz njihove 
velikosti, temveč iz čistega namena, s katerim je dejan-
je opravljeno. Z izkupičkom koncerta smo zadovoljni in 
veseli, da bomo lahko čez vse leto pomagali družinam in 
posameznikom, ki se znajdejo v stiskah, da bomo lahko 
razveseljevali ostarele in bolne na njihovih domovih ka-
kor tudi v Lambrechtovem domu in da bomo lahko Mikla-
vžu spet pomagali napolniti košare, ko bo prišel tudi letos 
obdarit naše pridne otroke.  

Na letošnjem koncertu je nastopilo lepo število mladih: 
Otroško-mladinski cerkveni pevski zbor Tilen z zborovod-
kinjo Metko Potnik in ob klavirski spremljavi Ajde Potnik, 
kateremu so se pridružile še Pevke z Brinjeve gore. Izred-
no lepo sta zapeli mladi pevki Ana Podgrajšek in Lara Ku-
šar. Seveda pa tudi narodno-zabavnih ansamblov ni manj-
kalo in tudi tu so se predstavili zelo mladi in perspektivni 
glasbeniki: Bratje Kangler iz Slovenskih Konjic in ansam-
bel DAR iz Zreč. Seveda pa so se našemu vabilu odzvali 
tudi že uveljavljeni ansambli:  Hribovci in Zreška pomlad 
iz Zreč, Bratje Slatinek iz Vitanja,  Ljudski godci iz Pake 
nad Vitanjem. Da je bila udeležba nastopajočih iz Vitanja 
najštevilčnejša, so poskrbeli tudi pevci Moškega pevskega 
zbora iz Vitanja z zborovodkinjo Darinko Ivačič. Za dob-

ro voljo je poskrbel Pohorski 
klatež. Delo župnijske Kari-
tas sta s svojim nagovorom 
pohvalila tudi župan Občine 
Zreče mag. Boris Podvršnik 
in župnik Peter Leskovar. 
Prireditev sta izredno lepo 
povezovala David Voh in 
Darma Presiček. 

Marija Kovačič 

Člani družinskega ansambla Hribovci so redni gostje na 
naših dobrodelnih koncertih. 

Pohorski klatež je tudi 
tokrat poskrbel za nasme-
jane obraze obiskovalcev.  

Društvo prijateljev mladi ne pričaralo 
že desete Eko čarovnije

Prostovoljci Društva prijateljev mla-
dine Zreče so letos pričarali že 10. 
tradicionalne Eko čarovnije. Zopet so 
ob starem zreškem muzejskem vla-
ku maksimalno uživali mladi in stari. 
V hoji po gurtni ali slackliningu so si 
izboljšali ravnotežje, ustvarjali so raz-
novrstne unikatne izdelke iz odpadnih 
materialov, si poslikali obraz s svojim 
najljubšim motivom, se očedili pri 
frizerkah Studia B ... Prijetno vzdušje 
so z nastopom popestrili mladi fol-

kloristi Folklorne skupine KUD Vlad-
ko Mohorič Zreče in plesalci plesne 
šole Jay dance studia. Obiskovalci so 
degustirali raznolike zdrave osvežil-
ne napitke, slastne smutije in še bolj 
zdravo juho Turistične kmetije Ančka 
… Pri Društvu Smetlika so lahko odra-
sli izvedeli kaj več o domači izdelavi 
naravne kozmetike, obiskala pa nas je 
tudi zeliščarka Kata Laštro iz Velenja. 

Barbara Potnik

Prostovoljci DPM-a Zreče so ponovno dokazali, da se da z dobro voljo, pozitivno 
energijo in sodelovanjem srčnih ljudi pripraviti čudovit dogodek.



18    201828

POHORSKO SRCE

18    2018  2018

ZANIMIVOSTI

Prostovoljno Gasilsko društvo 
Gorenje pri Zrečah je v začet-
ku leta po uspešnem petletnem 
mandatu zamenjalo vodstvo dru-
štva. Občni zbor je tokrat potekal 
prav na dan ustanovitve pred 
28 leti, zato je bilo še posebej 
praznično. Novoizvoljeni pred-
sednik je postal Robert Švab, 
poveljnik Aleš Merčnik, zamen-
jal pa se je tudi celoten upravni 
odbor. Na občnem zboru so prav 
tako predstavili opravljeno delo v 
preteklem letu, podelili priznanja 
in nagrade Gasilske zveze Zreče – 
Vitanje ter se zahvalili nekdanje-
mu vodstvu za uspešno vodenje. 
V poročilih so še posebej izposta-
vili pomen povezovanja članov in 
skrb za podmladek. V lanskem 
letu se je društvu pridružilo kar 
16 novih članov. 

Snežak velikan
Povezanost članov se je kmalu 

po občnem zboru pokazala v ve-
liki akciji, ko so postavili največ-
jega snežaka v Sloveniji. V nepo-
sredni bližini Gostišča Smogavc 
je dobrih 10 metrov visok snežak 
vseboval več kot 200 kubičnih 
metrov potlačenega snega. Pri 
delu so si pomagali s traktorji in 
nakladačem. Snežak Jože je tako 
na Gorenje pri Zrečah privabil ta-
ko domačine kot tudi turiste. Ob 
njem se je fotografiralo več sto 
obiskovalcev, člani pa so v zame-
no za prostovoljne prispevke po-
skrbeli, da so se obiskovalci lah-
ko okrepčali s toplimi napitki. Z 
zbiranjem prostovoljnih prispev-
kov so člani Prostovoljnega dru-
štva Gorenje pri Zrečah obenem 

Z novim vodstvom novim izzivom naproti

tudi začeli z akcijo zbiranja de-
nar za nakup novega gasilskega 
vozila.

Gasilski ples
Poleg varnosti domačinov in 

posredovanju na intervencijah 
se gasilci veliko izobražujejo in 
udeležujejo vaj. Ob vseh obvez-
nostih si radi vzamejo čas tudi 
za druženje in tako so letos or-
ganizirali gasilski ples. Več kot 
100 gasilcev in prijateljev se je 
ob zvokih ansambla Dar družilo 
v Gostišču Smogavc. V sklopu pr-
vomajskih praznovanj so gorenj-
ski gasilci postavili visok mlaj. 
Slavolok so okrasili s pisanimi 
trakovi in prazničnim vencem tik 
pod vrhom drevesa. Na predvečer 

prvega maja so pripravili in nato 
še zakurili velik kres. Kresovan-
je so si popestrili z dobrotami in 
prepevanjem pesmi ob spremljavi 
harmonike. 

Prva gasilska maša
V čast sv. Florjana, zavetnika 

gasilcev, so letos na Gorenju pri 
Zrečah organizirali prvo gasilsko 
mašo, odkar društvo deluje, ki je 
bila zato še toliko bolj svečana. 
Gasilci vseh generacij so se zbrali 
pri kapelici in nato v koloni, ime-
novani ešalon, prispeli do cerkve 
svete Kunigunde, kjer so sodelo-
vali pri gasilski maši. Duhovnik 
Stanko Krajnc se je zahvalil ga-
silcem za vso požrtvovalno delo 
in jim zaželel čim manj interven-
cij ter veliko prijetnih druženj. 
Pred cerkvijo je sledilo druženje 
ob dobrotah, ki so jih pripravile 
gasilke. 

Novo gasilsko vozilo in 
veselica

Prostovoljno gasilsko društvo 
Gorenje pri Zrečah si zelo priza-
deva za nakup novega gasilskega 
vozila. Potreba po vozilu se je še 
posebej pokazala minulo leto, ko 
so delovanje zaznamovale štiri in-
tervencije, od tega ena hujših, ko 
je na Resniku nad Zrečami zaradi 
udara strele do tal pogorel hlev. 
Za prepotrebno gasilsko vozilo 
si člani zelo prizadevajo in zato 
so letos po nekajletnem premoru 
zopet pripravili gasilko veselico. 

Kornelija Kamenik

Novo vodstvo PGD Gorenje pri Zrečah, od leve proti desni: Boštjan 
Cvelfer (podpoveljnik), Robert Švab (predsednik), Aleš Merčnik (pov-
eljnik), Iztok Podgrajšek (podpredsednik).

Nad snežakom velikanom se je 
pojavil tudi prav poseben sij.

Skupinska fotografi ja članov PGD Gorenja pri Zrečah ob koncu gasilske maše.

Vsakoletni majski izlet na Brezje
Edini izlet v Društvu upokojen-

cev Zreče, ki je resnično poln do 
zadnjega sedeža v avtobusu, je prav 
obisk maše na Brezju. Vsako leto k 
izletu dodamo še kakšen ogled, na 
kosilo pa se vračamo pozno popol-
dan v domače kraje.

Tokrat smo nekateri po maši šli 
še na ogled doma nun na Brezju, 
kjer je poleg doma tudi stavba, kjer 
je delovala nuna Vendelina ILC, ki 
je dolga leta zbirala stare recepte 
in jih je s pridom uporabila v svoji 
kuharski knjigi.

Med povratkom proti domu smo 
se ustavili v Kamniku. Tokrat je bi-
lo prav smešno, saj so mnogi, ki so 
se prijavili za izlet, spraševali, če 
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Tudi tokratno Ropotanje je zadovoljilo vse 
glasbene okuse.  

Znova tri dni 
ropotali

Tridnevno Ropotanje v Zrečah, ki ga je že 
enajsto leto zapored pripravila Občina Zreče 
skupaj z Društvom godbenikov Zreče, je tudi 
tokrat s pestrim programom privabilo goste 
z vseh koncev in krajev. Poskrbljeno je bilo 
za vse glasbene okuse kakor tudi za okušanje 
hrane, saj so pripravili tržnico Okusi Rogle. 
Seveda so tudi najmlajši našli nekaj zase v 
zabaviščnem parku in v večgeneracijskem 
centru, kjer so potekale delavnice za otroke. 

Odmevna prireditev je svoja vrata tradi-
cionalno odprla v petek, ko je potekalo Rock 
ropotanje. V soboto sta za zabavo skrbela an-
sambla Mladi korenjaki in Spev, sledilo je še 
tekmovanje harmonikarjev in revija ansam-
blov. Dogajanje se je zaključilo v nedeljo, ko 
so po maši pod šotorom izvedli koncert pihal-
nih orkestrov.

David Voh, foto Novice d. o. o.

Nove knjige v Občini Zreče
Krajevna skupnost Resnik je knjiga avtorja 

Antona Gričnika, izdana ob deseti obletnici 
Skumavčevih dni na Resniku. Prvotni načrt 
je sicer predvideval, da bi v eni obsežni knjigi 
združili bogato zgodovino male pohorske va-
sice Resnik z zapisom, kaj vse se je dogajalo 
in kaj vse je nastalo na Skumavčevih likovnih 
dnevih na Resniku. Kasneje je bila sprejeta 
modra odločitev o dveh knjigah in v tej prvi o 
KS Resnik je lahko najti skoraj vse, kar je bilo 
napisano o Resniku. Avtor je knjigo razdelil na 
tri poglavja, in sicer so to: kratek zemljepisni in 
zgodovinski oris kraja, politični, gospodarski, 
kulturni in verski utrip in nekaj drobcev na-
rodopisnih zanimivosti v kraju. Knjigo krasijo 
mnoge fotografije različnih avtorjev in v njej 
najdemo tudi nekaj pesmi o Resniku. Knjigo je 
izdala Občina Zreče v nakladi 400 izvodov in jo 
lahko kupite v TIC Zreče.

Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 
2008–2017

Kot se spodobi za likovnike, je tudi nova knji-
ga Toneta Seiferta večjega formata, da tako re-
produkcije slik, nastalih v teh 10 letih, zažarijo 
v vsej lepoti originala. Prvo srečanje slikarjev je 
bilo v jubilejnem Vodovnikovem letu 2008, ko 
so slikarji iskali vsak svojo likovno podobo Juri-
ja Vodovnika. Srečanja so se nadaljevala in sko-
raj vedno je bila tema iz kakšne Vodovnikove 

pesmi in po preteku desetih let je bilo potrebno 
vse to okronati z izdajo te knjige. Umetniški 
vodja Skumavčevih likovnih dni Tone Seifert 
je knjigo uredil in jo opremil z izvrstnimi fo-
tografijami originalnih slik umetnikov. Vsak 
umetnik je zastopan z dvema slikama, nekaj je 
tudi besedila in fotografij dogodkov, predvsem 
z druženj ob zaključku vsakega letnika. Knjiga 
je bila natisnjena v 500 izvodih in se prav tako 
dobi v TIC Zreče.

Zreški cerkveni pevci 1756–1912–2018
Ob 260-letnici samostojnosti župnije sv. Egi-

dija Zreče je avtor Martin Mrzdovnik pripravil 
knjigo o bogati in predvsem dolgi zgodovini 
liturgičnega petja v župniji Zreče. Petje je bilo 
vedno prisotno v liturgiji in zato točnega časa 
nastanka cerkvenega zbora ni bilo mogoče naj-
ti. Je pa znan podatek iz novejše zgodovine, in 
sicer je to leto 1912, ko je zbor že vodil Albin 
Sadek in ta na Brinjevi gori zapoje pesmi A. Fo-
ersterja in I. Hladnika. V knjigi najdemo podat-
ke o organistih, ki so tukaj delovali, o orglah, o 
tukajšnjih župnikih, ki so se trudili za kvaliteto 
petja in spodbujali pevce. V knjigi najdemo tudi 
zborovske nastope izven cerkve, kot so pogrebi 
in drugi dogodki v kraju, kamor se zbor prav 
tako vključuje. Knjigo bogatijo mnoge fotografi-
je zbora kakor tudi cerkva in družabnih srečanj 
pevcev. Dobite jo lahko v župnišču Zreče.

Martin Mrzdovnik

Anton Gričnik, Martin Mrzdovnik in Tone Seifert so avtorji novih knjig, ki so kulturno obogatile 
naše kraje in ljudi. 

Vsakoletni majski izlet na Brezje
bomo šli do Marjana Šarca. Tako smo morali 
zagotavljati, da gremo le na izlet in ne obisko-
vati bodoče politike.

Zgodovinar Franc Babnik nas je v Kamni-
ku najprej razdelil, popeljal eno skupino po 
Kamniku, druga pa je bila prisotna v Muzeju 

generala Rudolfa Maistra, ki je bil v Kamniku 
tudi rojen. Upokojenci iz Zreč, Loč in Sloven-
skih konjic smo polni lepih vtisov zapustili 
mesto in se odpeljali v Zreče, kjer smo ob po-
znem kosilu zaključili enodnevno druženje.

Tatjana Kotnik

Upokojenci so preskočili obisk  Marjana Šarca in si raje ogledali muzej generala Rudolfa Maistra. 
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Vse bolj se bližamo številki 40; 
gre za številko naših vsakoletnih 
druženj občanov, ki so dopolnili 
vsaj 70 let. Vse več je tistih, ki ze-

lo radi prihajajo na to organizira-
no srečanje, ki ga pripravijo pros-
tovoljci Krajevne organizacije 
Rdečega križa Zreče skupaj z Ob-

Prvi novoletni dnevi so običajno polni obl-
jub, ki se jih skozi leto uspemo bolj ali manj 
držati. Taborniki si v tem času zastavimo na-
tančen plan aktivnosti, ki jih pridno izvajamo 
oz. se jih udeležujemo skozi vse leto. 

Začeli smo le nekaj dni po novem letu z 
udeležbo na orientacijskem tekmovanju, ime-
novanem Glas svobodne Jelovice, ki se je od-
vijal v okolici Železnikov in na katerem smo 
Zrečani, na precej zahtevnem terenu, med 
drugim dosegli tudi prvo in tretje mesto. 

Po prvem letošnjem orientacijskem tekmo-
vanju smo se podali na ZOT (Zimsko orienta-
cijsko tekmovanje) v Maribor. V ne tako zelo 
zimskih razmerah smo se pomerili v znanju iz 
orientacije, signalizacije in še marsičesa ter si 
na znanih gričih v okolici Maribor priborili pr-
vo, sedmo in štirinajsto mesto. Glede na to, da 
se tovrstnih tekmovanj udeležujejo predvsem 
gozdovniki in gozdovnice oz. taborniki med 
11. in 15. letom, je poleg osvojenih priznanj in 
nagrad najpomembnejše pridobivanje novih 
znanj in izkušenj ter nenazadnje tudi spozna-
vanje vrstnikov in ustvarjanje novih prijatelj-
stev.

Seveda nismo izpustili tradicionalnega zi-
movanja na Skomarju. Med 23. in  27. febru-
arjem se ga je udeležilo skoraj 60 tabornikov, 
starih od 4 do 59 let. Uživali smo v obilici sne-
ga, se skrivali pred pravimi zimskimi tempe-
raturami, pridobivali taborniška znanja ter se 
predvsem zelo, zelo zabavali.

V pomladnih mesecih smo z različnimi de-
lavnicami za otroke in mlade počastili Dan ta-

Zreški taborniki prisegajo na aktivno in zabavno preživljanje 
prostega časa 

bornikov Slovenije. Ob tabornem ognju smo 
ponovili taborniško zaobljubo in medse spre-
jeli nekaj novih nadobudnih tabornikov.

Konec maja smo se v ljubljanskem Tivoliju 
udeležili delavnic centrov šolskih in obšolskih 
dejavnosti ter obiskali živalski vrt.

V junijskih dneh smo se intenzivno pri-
pravljali na državno tekmovanje, ki je bilo 15. 

in 16. junija v Murski Soboti, ter se že veselimo 
prihajajočega poletnega tabora, ki predstavlja 
vrhunec naših aktivnosti. Poletni tabor bo 
med 7.  in 14. julijem ponovno zbral številne 
tabornike na našem priljubljenem tabornem 
prostoru na Gorenju pri Zrečah. Prideš tudi ti?

Tina Tinta Kovačič 

Srečanje starejših krajanov

Prvo srečanje starejših krajanov sega daleč nazaj, tokratno je bilo že 
 38. po vrsti. 

čino Zreče. Število oseb na vsako-
letni prireditvi seveda ni popolno, 
saj se mnogi zaradi zdravstvenih 
težav prireditve ne morejo udele-
žiti. Tiste, ki se srečanja ne udele-
žijo in so zdravstveno šibki, pros-
tovoljci obiščemo na domu. 

Letos je bilo res rekordno šte-
vilo in veseli smo bili prav vsi 
prostovoljci, ker se trudimo, da 
bi se starejši krajani imeli ta dan 
med nami lepo, da jim omogoči-
mo srečanje s prijatelji, znanci 
ali sodelavci, ki jih čez leto žal ne 
vidijo.

Prostovoljci ob koncu leta 
zbiramo prostovoljne prispevke, 
da s tem poplačamo stroške prire-
ditve in vse ostale stvari, npr. čez 
leto nekaterim plačujemo račun 
za elektriko ali kurjavo, nekate-
rim pa tudi stanarino. Med njimi 
so tudi nekateri, ki so v službi in 

imajo majhen osebni dohodek.

Srečanje starejših občanov je 
velikokrat zelo zanimivo in vese-
lo, posebno se veselimo najsta-
rejših, ki komaj čakajo, da dobi-
jo vabilo za prireditev. Program  
prireditve je vsako leto drugačen. 
Poskušamo namreč vnesti nekaj 
humorja, petja, glasbe in prinesti 
pozdrave vsem udeležencem. Na 
prireditvi sta vedno prisotna tudi 
župan ali podžupan Občine Zre-
če, česar smo zelo veseli.

Tokrat smo na srečanje v Zreče 
povabili tudi manjšo KORK – Go-
renje, katere člani so z veseljem 
sprejeli vabilo in tako prihranili 
stroške občini. Že letos je padel 
dogovor, da se vidimo tudi drugo 
leto.

Tatjana Kotnik

Zreški Taborniki so na državnem tekmovanju dobili 
priznanje za najboljši rod v Sloveniji.
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POHORSKO SRCEREŠI ME

REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite 
ga v zaprti kuverti do 27. 8. 2018 na naslov: Občina Zreče, Ces-
ta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – 
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenec nagradne križanke:
Mark Petek
Cesta na Roglo 51 
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________
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POHORSKO SRCEUTRINKI S PRETEKLIH ROPOTANJ
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