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OBVESTILO
Brezplačna pravna pomoč občanom  

Občine Zreče

Spoštovani!
Obveščamo Vas, da Občina Zreče tudi v letu 2017 nudi 
brezplačno pravno pomoč občanom Občine Zreče. Prav-
no pomoč v obliki kratkih pravnih nasvetov občanom 

Občine Zreče nudi odvetnik Marko Cuk iz Zreč. 

Odvetnik Marko Cuk Vam je na voljo v svoji  
odvetniški pisarni na naslovu Cesta na Roglo 13 b, 
3214 Zreče, po vnaprejšnji določitvi termina obiska 

(telefon: 03 7594 500).

Občina Zreče
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Zakorakali smo v poletje in pred vami je 
že 16. številka javnega občinskega glasi-
la Pohorsko srce. V njem boste izvedeli 
vse o novostih in zanimivih dogodkih, 
ki so se odvijali v naši občini v prvi po-
lovici tega leta. 

Ne zamudite Mladinskega interdiscipli-
narnega tabora, ki bo potekal v začetku 
julija in na katerega se lahko prijavijo 
najstniki, starejši od 13 let. Prispevke 
občinske uprave si lahko preberete že na 
prvih straneh glasila. V maju smo po-
delili posebno priznanje in občinski grb 
trem posameznikom. Povprašali smo, 
kaj je novega v javnih zavodih naše ob-
čine in kakšne bodo vsakoletne Vesele 
nedelje to poletno sezono na Rogli. Na 
naše povabilo so se oglasila tudi neka-
tera zreška društva, ki so napisala svoje 
prispevke za tokratno številko. Ker je 
poletje čas dopustov in potovanj, smo 
se z mislimi tokrat ustavili v Peruju ter 

se pogovarjali z Danielom Huamanom, 
ki prihaja iz Andov in že sedem let živi 
v Zrečah. V rubriki Aktualno smo obe-
ležili 10. obletnico naše največje prire-
ditve Ropotanje v Starih Zrečah in 30. 
obletnico mesta Zreče, ki jo bomo zakl-
jučili v oktobru. To je le nekaj vsebin-
skih zanimivosti iz tokratne številke, ki 
pa je tudi zadnja v drugem mandatnem 
obdobju uredniškega odbora. 

Ob tej priložnosti bi se kot odgovorna 
urednica želela zahvaliti vsem, ki ste v 
teh osmih letih soustvarjali naš časopis 
z idejami, s prispevki, z lektoriranjem 
in oblikovanjem ter seveda tudi vsem 
bralcem, ki ga redno spremljate. Vsem 
najlepša in iskrena hvala. Pohorskemu 
srcu pa želim še veliko prijetnih zgodb 
in skupnega ustvarjanja.

Urška Firer,
odgovorna urednica

BESEDA UREDNICE

Cenjene bralke in cenjeni bralci!
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O B V E S T I L O

O poslovanju  
Krajevnega urada Zreče

od 1. 6. 2017  
do 31. 8. 2017

Upravna enota Slovenske Konjice obveš-
ča cenjene stranke, da bo Krajevni urad 
Zreče od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017 zaprt 

zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja 
na sedežu upravne enote. V tem obdobju 
lahko stranke vse zadeve, ki se opravljajo 
na krajevnem uradu, opravijo na sedežu 

Upravne enote Slovenske Konjice, Stari trg 
29, 3210 Slovenske Konjice. Za informa-
cije lahko stranke pokličejo na telefonsko 

številko 03 758 01 10.

Mag. Srečko Fijavž, načelnik

Ob prazniku naše domovine, 25. juniju 
– dnevu državnosti, vam iskreno čestitam 
in želim prijetno praznovanje!

Mag. Boris Podvršnik,
župan Občine Zreče



16    20174

Pohorsko srce URADNE OBJAVE

Občina Zreče sprejela Celostno prometno strategijo
V sredo, 29. marca 2017, je Občinski svet Obči-
ne Zreče na redni seji soglasno sprejel Celostno 
prometno strategijo (CPS) Občine Zreče. S tem 
se je zaključuje proces priprave CPS, ki je trajal 
skoraj eno leto. V času priprave CPS so potekale 
številne aktivnosti, v katere so bili vključeni vsi 
občani: strokovnjaki s področja prometa in po-
vezanih sektorjev, ključni deležniki iz javnih in 
zasebnih podjetij ter ustanov in splošna javnost. 
S CPS bo občina v prihodnjih letih vzpostavila 
prakso trajnostnega načrtovanja prometa.

Načrtovanje prometa žal še vedno prepogosto razumemo kot 
izrazito tehnično področje, ki se ukvarja predvsem z gradnjo cest, 
mostov, parkirišč, krožišč. Vidimo ga v gradbenih projektih, s ka-
terimi zagotavljamo pretočnost vozil oziroma povečujemo zmoglji-
vosti cest in parkirišč. Toda takšno razumevanje nas vse bolj oddal-
juje od stvari, ki so nam pomembne. Kljub velikim investicijam so 
ceste vse bolj polne, prosta parkirišča redkost, zrak vse bolj ones-
nažen, hrup nadležen, kakovost bivanja in poslovanja pa okrnjena. 

Izkušnje občin, ki so se uspešno spopadle s problematiko pro-
meta, kažejo na prednosti sodobnejšega razmišljanja. Opazne 
spremembe dosegajo le lokalne skupnosti, ki so si upale zastaviti 
konkretne in uresničljive cilje. V ospredje obravnave so postavile 
ljudi in kakovost bivanja, promet in mobilnost pa so obravnavale 
kot orodje za doseganje teh ciljev.

Analiza stanja je pokazala, da se Občina Zreče na področju 

prometa sooča z velikimi izzivi, ki zahtevajo celovito obravnavo 
in drugačne pristope od ustaljenih. V pogovorih z deležniki in s 
prebivalci so se jasno izrisale tudi vrednote lokalne skupnosti ter 
pripravljenost na spremembe.

Kljub ugotovljenim izzivom je občina že dosegla kar nekaj izbol-
jšav v smeri bolj trajnostno naravnanega prometnega sistema. Ti 
ukrepi že dosegajo prve rezultate in so spodbuda, da k načrtovanju 
trajnostnega prometnega sistema v prihodnje pristopi še aktivneje 
in odločneje.

Zreče imajo tudi vrsto lastnosti, ki jih lahko učinkovito izkoristijo 
za oblikovanje uspešne prometne strategije. Z zavestnim izkoriš-
čanjem teh lastnosti in svojih primerjalnih prednosti bodo zastavl-
jeni cilji lažje dosegljivi.

Na poti do sodobno organiziranega prometa zato CPS Občine 
Zreče predvideva pet ključnih področij ukrepanja. Sklopi se med 
seboj povezujejo in na mnogih ravneh dopolnjujejo, njihova ključ-
na lastnost pa je odmik od osredotočenosti na gradnjo infrastruk-
ture in usmeritev v sprožanje vrste naložbeno in okoljsko manj 
spornih, vendar hkrati bolj učinkovitih ukrepov.

Ta področja, ali kot so v dokumentu poimenovana »strateški 
stebri prometne strategije«, so: Celostno načrtovanje mobilnosti, 
Sistemska podpora hoji, Izkoriščen potencial kolesarjenja, Prila-
godljiv javni potniški prevoz in Cestni promet po meri skupnosti. 

Več pozornosti se bo v prihodnje namenjalo ureditvam vseh po-
membnih peš povezav v zaledju najpomembnejših ciljev poti, kot 
so šole, vrtci, družbene ustanove, trgovine, rekreacijska območja, 

Naslovnica publikacije sprejete CPS.

Fotomontaža – možno vodenje kolesarjev po regionalni cesti

Fotomontaža – urejene poti
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območja zaposlitve. Omrežje ključnih povezav bo kasneje dopol-
njeno tudi s povezavami z rekreacijskim pomenom. Prebivalci so 
izpostavili občutek ogroženosti v prometu med hojo, zato bo treba 
tudi nekatere obstoječe povezave za pešce urediti prijetneje in var-
neje.

Predvidena je izgradnja državne kolesarske povezave D1, ki v 
občini Zreče predvideva dva odseka: meja z občino Vojnik – Stra-
nice – Preval in Preval – Zreče – meja z občino Slovenske Konjice. 
Ta povezava bo predstavljala hrbtenico kolesarskega omrežja. Vsi 
ključni programi v občini, predvsem pa v Zrečah, kot so šola, vrtec, 
podjetja, terme in trgovine, bodo navezani na to hrbtenico. Poleg 
tega bodo vzpostavljene povezave do rekreacijsko zanimivih ob-
močij.

Manjša naselja v občini bodo v prihodnje povezana z linijami 
javnega prevoza po sistemu prevozov na klic. S tem bo zagoto-
vljena zadovoljiva razpoložljivost javnega potniškega prevoza na 
območjih in ob časih, kjer klasične prevozne storitve niso kon-
kurenčne. Hkrati bo tak sistem odpravil socialno izključenost 
prebivalcev, ki nimajo dostopa do avtomobila. Prevozi na poziv 
se testirajo v mnogih podobnih okoljih širom Evrope, pa tudi v 
Sloveniji. V okviru ukrepa bo razvit sistem, primeren za situacijo 
v Zrečah. Ukrep bo razvit v sodelovanju s sosednjimi občinami in 
je bil dogovorjen kot skupni ukrep s predstavniki Občine Sloven-
ske Konjice.

Za območje ob podjetjih UNIOR, GKN Driveline in Swatycomet 
in ob osnovni šoli bo pripravljen mobilnostni načrt. Območje se 
sooča z velikimi parkirnimi težavami, ki bodo obravnavane celo-
vito. Preučene bodo možnosti glede časovnega omejevanja par-
kiranja oziroma morebitnega plačljivega parkiranja. Pripravljen bo 
pregled posebnih uporabnikov in izjem ter predvideni načini za 
učinkovito izvedbo in nadzor izvajanja na terenu.

Z izvedbo opisanih ukrepov in vrsto drugih aktivnosti, ki jih CPS 
predvideva, se bo v naslednjih petih letih v občini marsikaj spre-
menilo. Izboljšali se bodo pogoji za aktivnejšo in okolju prijaznejšo 
opravljanje poti znotraj občine in navzven. Seveda bo uspeh teh ak-
tivnosti odvisen tudi od tega, ali bodo prebivalci prepoznali koristi 
teh sprememb, uporabljali poti za pešce, kolesarske steze in javni 
promet in s tem spodbujali odgovorne na občini, da takim rešitvam 
namenjajo še več pozornosti in nenazadnje tudi sredstev.

Mateja Kukovec (ZUM, d. o. o.),

 Luka Mladenovič

Občina Zreče je pristopila k projektu Sanacija lokalne ceste LC 
485051 Padeški Vrh–Gorenje–Zg. Zreče – 2. faza v skupni dolžini 
450 m. V sklop ureditve LC se je izvedla ureditev vozne površine 
ceste, ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja podpornih in 
opornih zidov in delna prestavitev ter zaščita obstoječih podzem-
nih komunalnih vodov. 

Obstoječa cesta je bila asfaltne izvedbe in široka približno 4,3 m. 
Sedaj pa smo izvedli razširitev na širino 5,0 m. Kjer je nova trasa 
posegla izven območja obstoječe ceste, smo izvedli širitve oziroma 
izkope obstoječih zemeljskih plasti. Na podlagi Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo 
javnega naročila male vrednosti, nato smo z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila male vrednosti z dne 1. 8. 2016 izbrali izvajalca 
ASFALTI PTUJ, d. o. o., kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. Projektno dokumentacijo PZI, št. 
projekta: 17/16; junij 2016 je izdelalo projektantsko podjetje GINS, 
d. o. o., Vojnik. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje 
GINS, d. o. o., Matjaž Mernik. Vrednost pogodbenih del je znaša-
la skupaj z DDV-jem 165.963,61 EUR. Izbrani ponudnik je pričel 
z deli v začetku septembra 2016 in jih zaključil v decembru 2016. 
Končna obračunska vrednost pa je bila 164.996,70 EUR z DDV-jem. 
V spomladanskem času do 1. 5. 2017 smo morali izvesti premaz 

določenih stikov, zatraviti brežine, očistiti gradbišče gradbenih in 
ostalih odpadkov, izvesti sanacijo AB venca na kamnitem zidu, ob-
sipati kanalete z zemljo in sanirati obcestne kamne na območju 
»ride«. Končna vrednost investicije je bila 174.876,53 EUR.

Vire za financiranje smo zagotavljali: 
• lastna finančna sredstva proračuna Občine Zreče v višini 

93.376,70 EUR; 
• nepovratna sredstva MGRT na osnovi 23. člena ZFO-1 v vi-

šini 71.620,00 EUR;

KS Gorenje se je zavezala in izvedla odstranitev grmovja, dreves 
in panjev ter širitev ceste z odkopom in odvozom odvečne zemljine 
v skupni količini 2.280 m3. Za navedena dela je zagotovila finančna 
sredstva v višini 9.879,83 EUR in vložila 442 ur prostovoljnega dela.  

Svečana otvoritev saniranega odseka ceste na Gorenje je bila 21. maja 
2017 ob 15. uri. V kulturnem delu so zbrane pozdravili člani Društva 
godbenikov Zreče, nastopil je tudi Kvartet Vinski brat. Cesto sta bla-
goslovila župnika iz obeh krajevnih skupnosti Gorenje in Zreče, in sicer 
Stanko Krajnc in Peter Leskovar, zbrane pa sta nagovorila župan Občine 
Zreče mag. Boris Podvršnik in predsednik KS Gorenje Marjan Hren.

Štefan Posilovič

Sanacija lokalne ceste na Gorenje 
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Peto leto obratovanja zreške čistilne naprave

Pri projektu Celovito urejanje porečja Dravinje je izgradnja manjka-
joče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju občine Zreče pripomogla k zagotovitvi dodatne kapacitete 
za čiščenje odpadne vode ter možnosti priključitve novih uporabnikov 
na javni kanalizacijski sistem. Prek tega sistema so na čistilno napravo 
priklopljene večinoma komunalne odpadne vode. Kapaciteta KCČN je 
8.500 enot, poleg gospodinjstev so nanjo priklopljeni tudi industrija, 
turizem in ostale infrastrukture. Nekje 70 % omenjenih je na čistilno 
napravo že priklopljenih. 

Posebnost KCČN Zreče je v posebni MBBR tehnologiji. MBBR (angl. 
Moving bed bioform reactor) je tehnologija čiščenja odpadnih voda, kjer 
se mikroorganizmi ne gibljejo prosto razpršeni v vodi, ampak so pritrjeni 
na mobilne nosilce, ki se prosto gibljejo v bazenih. Tehnologija zagotavl-
ja visoko stopnjo čiščenja s selekcioniranjem mikroorganizmov in hitrim 
ločevanjem blata. Je enostavna za upravljanje, zahteva manj prostora 
kot običajni sistemi za čiščenje odpadnih voda. Mikroorganizmi, ki se 
gibljejo prosto razpršeni v vodi, so pritrjeni na že prej omenjene mobilne 
nosilce, to je t. i. PWA gel. PWA gel izboljšuje proces čiščenja odpadne 
vode z izbiro mikrobne družbe. Zmanjšuje tudi proizvodnjo biološkega 
blata. V eni PWA kroglici se nahaja približno 1 bilijon bakterij. Zaradi po-
roznosti ima PWA gel veliko vsebnost vode, kar omogoča učinkovito pre-
hajanje kisika in hranil, ki jih bakterije potrebujejo za delovanje. Ker je 
PWA gel polimeriziran, je netopen v vodi in biološko nerazgradljiv. Moč 
čiščenja s to metodo je v primeru s konvencionalnimi tehnologijami tudi 
do petkrat večja. Sledimo tudi inovativnim tehnikam. Pred časom smo 
pokrili naknadni usedalnik z vodo, kjer dnevno preteče 700 m3 vode, ta 
je seveda že očiščena in primerna za izpust v reko Dravinjo. Pozitivni 
rezultati pokritosti bazena se že kažejo. Nimamo več težav z rastjo alg, 
kajti alge se v temi ne morejo razmnoževati. 

V letu 2016 se je na čistilni napravi čistilo 327.947 m3 odpadne vode. 
Pristojne službe mesečno opravljajo meritve, kjer vzorec na vtoku in 
iztoku zajamejo sočasno. Odvzamejo se 24-urni časovno sorazmerni 
reprezentativni vzorci (12-krat v letu). Meritve, ki so bile opravljene, 
so zanesljive in natančne. Naj poudarim, da sta obseg in vrsta meritev 
ter prav tako tudi mesto in čas vzorčenja v sladu z zahtevami Okolje-
varstvenega dovoljenja št. 5441-47/2012-5 z dne 24. 9. 2012. 

Učinki čiščenja odpadne vode iz naselij Loška Gora pri Zrečah, Osre-
dek pri Zrečah, Radana vas in Zreče ter industrije s komunalno odpad-
no vodo Unior, d. d., GKN Driveline, d. o. o., in Swatycomet, d. o. o., 
so zelo dobri. 

Pri ugotavljanju učinkovitosti čiščenja odpadnih voda v čistilni 
napravi so v glavnem zanimivi sledeči parametri: količina nerazto-
pljenih (suspendiranih) snovi, kemijska in biokemijska potreba po 
kisiku, onesnaženost z dušikovimi spojinami.

Obremenitev vode z organskimi in anorganskimi snovmi ugo-
tavljamo skozi:

- kemijsko potrebo po kisiku (KPK) – znaša 92,28 %; 
- biokemijsko potrebo po kisiku (BPK) – letna meritev glede učin-

ka čiščenja vode po BPK5 je dosegla 96,6% učinek, kar je zelo dobro.
BPK pa ni odvisna samo od količine in koncentracije organskih sno-

vi, ampak tudi od števila in aktivnosti mikroorganizmov, temperature, 
turbulence in tako dalje. Zato je pogoje določanja treba standardizira-
ti, da rezultate lahko primerjamo. Dogovorjeno je, da proces poteka 
pri temperaturi 20 °C. Celotni ali totalno dušik (TN) je vsota vseh vrst 
dušikovih spojin (organskega dušika, amonijevega dušika ter nitrat-
nega in nitritnega dušika). Parametri pa so seveda med seboj poveza-
ni. Značilno razmerje KPK : TN za komunalne odpadne vode znaša 
(10–11) : 1.

Poleg teh mesečnih meritev izvajamo enkrat tedensko meritve na 
Čistilni napravi Zreče. Vzorec zajamemo na vtoku in iztoku. Pri vzor-
čenju si pomagamo s posebnimi testi, t. i. hitrimi testi. Preverjamo 
trenutno prisotnost amonija, KPK, kroma, niklja, skupnega dušika, 
fosfatov in BPK5. Zaradi tako dobrih rezultatov učinkov čiščenja tako 
tistih, ki jih izvedejo pristojne službe, kot tudi naših tedenskih me-
ritev, smo lahko prepričani v dobro in učinkovito delovanje čistilne 
naprave. Zavedati se moramo, da na podlagi takšnega delovanja dolgo-
ročno prispevamo k ohranitvi naravnih virov, ekosistemov, zaščiti reke 
Dravinje, izboljšanju kakovosti podzemne vode kot vira pitne vode, 
izboljšanju življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja občanov ter k 
boljšemu delovanju gospodarskega in turističnega razvoja regije.  

Maks Repič

Na KCČN Zreče vsako leto organiziramo dan odprtih vrat 
čistilne naprave. Predstavimo Vam delovanje in razkažemo 
notranjosti objektov. Zaradi boljše predstave Vam podrob-
neje opišemo delovanje kombiniranih naprav in Vas na 
koncu lepo pogostimo. Veseli smo vsakega obiska, da lahko 
svoje znanje širimo med Vas, dragi občani. Hkrati Vas želi-
mo ozaveščati, da je pomembno, da naravi vrnemo čisto vo-
do. Veseli smo tudi individualnih skupin od vrtca, osnovnih 
šol, srednjih šol in ostalih, za katere vemo, da bodo našo 
dobro besedo širili naprej.

Čistilna naprava Zreče
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Prikaz Zdravje v občini 2016 je namenjen pregle-
du ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi 
s slovenskim in z regionalnim povprečjem. Okolje, 
v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva 
na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja 
želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti 
odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in 
krepitev zdravja svojih prebivalcev. Podatke za vse 
slovenske občine, dodatne grafične prikaze in defini-
cije kazalnikov najdete na spletni strani http://obci-
ne.nijz.si. Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na 
spletni strani https://podatki.nijz.si.

Na podlagi naslednjih kazalnikov je občina Zreče statistično zna-
čilno slabša od povprečja preostale Slovenije na področjih:

- osnovno izobraženi odrasli (osnovna šola ali manj),
- prekomerna prehranjenost otrok,
- mikrobiološka kakovost pitne vode,
- samoocena dobrega zdravja,
- bolniška odsotnost.

Zdravje v občini
Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih 

živi več kot dva milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov 
vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki 
ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Občina Zreče pa je statistično značilno boljša od povprečja preosta-
le Slovenije na področjih:

- prirast prebivalstva,
- stopnja delovne aktivnosti,
- manjša visoko tvegana opijanost,
- presejanost v programu ZORA (rak materničnega vratu),
- izvajanje pomoči na domu.
Lokalne skupnosti imajo ključno vlogo pri omogočanju in spodbu-

janju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev 
zdravja tako prek ustreznega načrtovanja in izgradnje infrastrukture 
– igralnih površin, parkov, kolesarskih poti in pešpoti, telovadnih in 
vadbenih in športnih prostorov – kot tudi prek omogočanja in sofinan-
ciranja programov spodbujanja zdravega življenjskega sloga, vključno 
s programi telesne dejavnosti za krepitev zdravja, vadbenih progra-
mov in športno rekreativnih programov.

Sandra Vidmar Korošec

Občina Zreče. Uvrstili so jo med deset odstotkov 
razvojno najbolj uspešnih v Sloveniji. 

Občina Zreče je pridobila že tretji zlati certifikat v akciji Zlati ka-
men. Gre za akcijo, v kateri podjetje Planet GV kakovost življenja in 
razvojno stanje občine ocenjujejo na podlagi 54 kazalnikov uspešnos-
ti. Zreško občino so tokrat uvrstili na 21. mesto med vsemi slovenskimi 
občinami, s čimer se ta po razvojni uspešnosti uvršča med zgornjih 
deset odstotkov slovenskih občin. Zgolj gospodarski kazalniki Zreče 
uvrščajo še višje, in sicer na 16. mesto. Na področju trga dela so Zreče 
na 28. mestu, turistična naravnanost občine pa posredno vpliva tudi 
na visoko raven kakovosti življenja v občini (33. mesto). 
Izstopajoče uvrstitve

Med izstopajočimi uvrstitvami na posameznem področju je denimo 

1. mesto v kategoriji Proračunski odhodki za šport. »Investicije na pod-
ročju športa so sicer povezane s turizmom v občini, a posredno znatno 
vplivajo tudi na kakovost življenja prebivalcev. V zadnjih petih letih ni 
nobena druga občina vložila v šport na prebivalca toliko kot Zreče,« 
so pojasnili pri podjetju Planet GV. Visoko 6. mesto so Zreče zasedle 
v kategoriji delovnih mest. Osnovi za to sta močno gospodarstvo in 
razvit turizem. V Sloveniji je tako le pet krajev, ki ima več delovnih 
mest na 1.000 prebivalcev kot Zreče. Dodana vrednost na prebivalca je 
kategorija, v kateri so Zreče pristale na 8. mestu. Gospodarske družbe 
v Zrečah namreč ustvarijo nadpovprečno visoko dodano vrednost – le 
sedem krajev v Sloveniji ima gospodarstvo, kjer je dodana vrednost na 
prebivalca še višja.

Vir: Jure Mernik, Novice št. 1357, str.12 (18. maj 2017)

Zrečanom tretji zlati certifikat – Zlati kamen

Na podlagi 54 kazalnikov uspešnosti so 
zreško občino tokrat uvrstili na 21. mesto 
med vsemi slovenskimi občinami.
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Uspešna čistilna akcija
Občina Zreče je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zreče in z ve-

čino aktivnih društev v petek, 7. 4. 2017, od 16. do 19. ure organizirala 
čiščenje nabrežja reke Dravinje od Loške Gore do Krajevne skupnos-
ti Dobrovlje. Akciji sta se pridružili tudi Krajevna skupnost Skomar-
je in Dobrovlje. Z udeležbo smo zadovoljni, saj se je akcije udeležila 
večina društev ter nekaj posameznikov. Skupno je bilo prisotnih 168 
udeležencev, približno 30 % več kot lansko leto. Istočasno se je čisti-
lo na področju Goleka, potoka od Loške Gore proti Ljubnici, gozdne 
površine od Vrtca Zreče do Zreškega Gaja ter javne poti iz Zreč proti 
Črešnovi. 

Odpadke smo odpeljali v zbirni center, kjer se ločijo po klasifika-
ciji, določeni za odpadke, zbrali smo tudi nekaj mešanih odpadkov v 
skupni količini 5 m3. Med pobranimi odpadki je bilo največ plastenk in 
pločevink, različnih plastičnih odpadkov, nekaj kovinskih odpadkov 
in steklene embalaže ter nekaj mešanih komunalnih odpadkov. Dan 
kasneje so čistilno akcijo izvedle Krajevne skupnosti Stranice, Resnik 
in Gorenje s 101 udeležencem. 

V obeh dneh se je čistilni akciji pridružilo 269 udeležencev, kar je 
zelo dobra udeležba. V soboto je bila količina pobranih odpadkov 14 
m³, skupno torej 19 m2, kar je za 12 m2 manj kot leta 2016. Podatek o 
pobranih odpadkih nakazuje, da je iz leta v leto manj odvrženih od-

Ena izmed številnih ekip petkove čistilne akcije

padkov v naravo in da se ozaveščenost ljudi povečuje. 
V zavesti, da ohranimo našo naravo čim manj onesnaženo, ponovno 

prosimo vse prebivalce naše občine: »Ne odlagajte odpadke v naravo, 
saj so za te poskrbljena določena odlagalna mesta, prav tako je po-
skrbljeno za odvoz odpadkov iz gospodinjstev ter dvakrat tedensko 
za odlaganje kosovnih in drugih odpadkov v Zbirnem centru Zreče.«

Emil Jevšenak

Občina Zreče že vrsto let sodeluje na nacionalnem tekmovanju »Moja dežela lepa in gostol-
jubna«. Lani je tu osvojila tretje mesto, kar je pomenilo ustrezno izhodišče, da smo se lahko 
prijavili tudi na mednarodno tekmovanje Društva za urejenost krajev Entente florale Slovenija. 
Sodelovanje na tekmovanju v letu 2018 je potrdil tudi Občinski svet Občine Zreče. Namen prijave 
ni samo 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. Za uspešno izvedbo projekta bo nujno 
sodelovanje z vsemi pomembnejšimi akterji v naši občini. Za Zreče bo to že drugo tovrstno tek-
movanje, v letu 2003 so namreč v kategoriji vasi že osvojili srebrno odličje.

Milena Slatinek

Tekmovanje Entente florale 
Europe v letu 2018

V torek, 14. 3. 2017, je Občino Zreče obiskala veleposlanica 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, njena 
ekselenca Sophie Honey z delegacijo z Britanskega veleposla-
ništva v Ljubljani in Ministrstva za zunanje zadeve London. 
Veleposlanico je v svoji pisarni sprejel župan mag. Boris Pod-
vršnik in ji predstavil projekte Občine Zreče. Najbolj so se 
dotaknili sodelovanja Zreč z angleškim mestom Sedbergh. V 
nadaljevanju obiska je župan veleposlanico peljal v Vrtec Zre-
če, kjer so ji otroci pripravili program v angleškem jeziku in 
predstavili slovenske folklorne plese. Pokazali so ji čutno pot 
s hišico, ki jo je Vrtcu Zreče doniralo podjetje GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o. Podjetje si je veleposlanica v nadaljevanju 
obiska tudi ogledala.

Sandra Vidmar Korošec

Obisk veleposlanice Združenega kraljestva  
Velike Britanije in Severne Irske



16    2017 9

Pohorsko srceOBČINSKE  UPRAVE

ANKA SLAPNIK – posebno priznanje
Anka Slapnik, rojena Planinc, se je rodila leta 1953 v Sestržah 

v družini z osmimi otroki. Osnovno šolo je obiskovala v Majšper-
ku, nato pa se je vpisala na srednjo ekonomsko šolo na Ptuju. Po 
končani srednji šoli se je leta 1973 zaposlila na takratni Temeljni 
izobraževalni skupnosti Slovenske Konjice, ki se je kasneje prei-
menovala v Center samoupravnih interesnih skupnosti. Želja po 
novih znanjih jo je vodila na Višjo upravno šolo Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, kjer je leta 1979 študij ob delu uspešno 
zaključila ter pridobila naziv višja upravna delavka. Leta 1986 pa 
je bila imenovana za sekretarko Izvršnega sveta Skupščine občine 

Slovenske Konjice. Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij je Slovenija 3. 10. 1994 dobila 147 novih občin, 
med njimi tudi Občino Zreče. V njej so 4. decembra 1994 prvič po-
tekale volitve organov lokalne oblasti, to je župana in članov občin-
skega sveta. Z ustanovitvijo Občine Zreče in izvolitvijo občinskega 
sveta in župana pa je za takratnega župana gospoda Jožeta Koširja 
zagon nove občine predstavljal vse prej kot enostavno delo. Zato 
je 1. februarja 1995 zaposlil Slapnikovo kot sekretarko občinskega 
sveta, saj je vedel, da je ravno ona tista, ki bo zmogla urediti vse po-
trebno za zagon nove občine. V tistem času je predstavljala glavno 
strokovno pomoč pri oblikovanju naše občine. Poskrbeti je namreč 

Podelili posebno priznanje, bronasti, srebrni 
in zlati grb Občine Zreče

V ponedeljek, 29. maja 2017, je v večnamenski dvorani v Termah Zreče potekala vsakoletna svečana 
seja. Ob 18. uri se je začel uradni del programa. Trobilni kvartet Društva godbenikov Zreče je zbrane 
pozdravil z zreško himno, nato pa je župan mag. Boris Podvršnik nagovoril vse prisotne. V kulturnem 
delu programa z naslovom Ljubezni pa ni so nastopili pevci Mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik 
Zreče s solisti po idejni zasnovi programa mag. Mojce Koban Dobnik. Tehnično izvedbo so tudi letos 
zaupali KUD-u Vladko Mohorič Zreče v sodelovanju s Turističnim društvom Resnik-Rogla in Klubom 
Zreški Art. Občina Zreče je letos podelila posebno priznanje, bronasti, srebrni in zlati grb Občine Zre-
če. In kdo so bili letošnji nagrajenci?
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morala za zaposlitev novega kadra, saj sama z županom prepros-
to nista zmogla zagnati delovanja novonastale občine. Pomembno 
vlogo je imela tudi pri oblikovanju vseh občinskih aktov, ki so jih 
občine morale sprejeti v skladu s takratno zakonodajo, urediti vso 
preostalo dokumentacijo in administracijo za novo občino in še bi 
lahko naštevali. Svoje delo je na občini opravljala z veliko vnemo 
in veseljem vse do leta 2002, ko se je invalidsko upokojila. Kljub 
bolezni danes še vedno živi polno življenje in se posveča družini, 
še posebej svojim petim vnukinjam, prosti čas pa preživlja ob dobri 
knjigi in sprehodih v naravi. Posebno priznanje sta Slapnikovi za 
ves njen trud in delo pri gradnji temeljev Občine Zreče podelila 
tedanji župan Jože Košir in župan mag. Boris Podvršnik. 

TATJANA KOTNIK – bronasti grb Občine Zreče
Tatjana Kotnik je rojena v Novem mestu. Svoja otroška leta je 

preživela v Črnomlju, nato pa se je s starši in z bratom preselila v 
Ljubljano. Njen oče je predsednik Krajevne organizacije Rdečega 
križa Ljubljana - Moste kar 30 let, zato ji delo prostovoljca že takrat 
ni bilo tuje. Kasneje jo je pot zanesla v Hamburg, kjer je dokončala 
šolanje – smer turizem in se tudi v tej panogi zaposlila. Leta 1977 se 
je vrnila v Slovenijo, kjer se je zaposlila pri Kompasu Zreče. Kljub 
temu da ni bila rojena »Zrečanka«, se je takoj vključila v lokalno 
skupnost, kjer je bila toplo sprejeta. Dokaz temu je leta 2000 prejeta 
plaketa za naj osebnost desetletja. Tatjano domačini danes pozna-
jo predvsem kot predsednico Krajevne organizacije Rdečega križa 
Zreče ter aktivno prostovoljko. Delo predsednice opravlja vestno, 
zavzeto in odgovorno že devet let. Skupaj s skupino 15 prostovol-
jcev redno izvaja vse projekte in sledi programskim usmeritvam 
Rdečega križa Slovenije. Ker je zelo aktivna pri delu z mladimi, ima 
v svoji sredini mlade prostovoljce, s katerimi redno izvaja zbiranje 
pomoči za tople obroke. Izpostavimo naj dobrodelno akcijo Drobti-
nica, kjer s prostovoljkami na stojnicah zamenjujejo domače izdel-
ke za prostovoljne prispevke. Že 13 let je aktivna prostovoljka tudi 
v Društvu upokojencev Zreče, od leta 2008 je tudi koordinatorica 
projekta Starejši za starejše. Od januarja 2014 je predstavnica za 
turizem v društvih upokojencev in animatorka novih prostovoljcev 
v projektu Starejši za starejše. Za dolgoletno prostovoljno delo v 
Krajevni organizaciji Rdečega križa Zreče in Društvu upokojencev 
Zreče je Kotnikova prejela bronasti grb Občine Zreče. 

MARIJA KOVAČIČ – srebrni grb Občine Zreče
Marija Kovačič, rojena Rupnik, se je rodila 21. avgusta 1944 v 

kraju Zadlog v Občini Idrija v družini s sedmimi otroki. Osnovno 
šolo je obiskovala v Črnem Vrhu nad Idrijo, se vpisala v adminis-
trativno šolo v Novi Gorici, nato pa še zaključila srednjo ekonom-
sko šolo v Ljubljani. Po končanem šolanju se je zaposlila v tovarni 
Litostroj v Ljubljani, se leta 1969 poročila, nato pa jo je leta 1972 
pot zanesla v Zreče, kjer se je zaposlila v Uniorju. Danes je upo-
kojena in večino svojega časa posveča sodelovanju na kulturnem, 
političnem in družbenem področju delovanja v Zrečah. Marija je 
aktivna članica Župnijske Karitas Zreče že od leta 1997, kjer se 
neizmerno trudi pomagati ljudem v stiski. Že vrsto let je pobudni-
ca in organizatorka tradicionalnega koncerta Dobrota opogumlja, 
ki je letos potekal že jubilejno 20. leto in na katerem nastopi več 
zelo kvalitetnih narodno-zabavnih ansamblov in pevcev, ki se od-
povedo honorarju z namenom pomagati ljudem v stiski. Od leta 
2003 je tudi predsednica Katoliškega kulturnega društva Zreče. Je 
tudi aktivna pevka Mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik Zreče 
vse od njegovih začetkov in prejemnica častne Gallusove značke 
za zborovsko petje. Poje tudi v cerkvenem pevskem zboru. Ko-
vačičeva je tudi predsednica Kulturno-umetniškega društva Jurij 
Vodovnik Zreče. To svoje poslanstvo opravlja predano in skrbno 
s smislom za varovanje in ohranjanje naše duhovne dediščine. 
Prizadeva si za družabno življenje zbora in da MePZ Jurij Vodov-
nik s svojim poslanstvom ostaja prepoznaven v domačem in šir-
šem okolju. Navezuje stike s pevskimi društvi po vsej Sloveniji in 
spodbuja sodelovanje, medsebojne obiske ter izmenjave kulturnih 

programov. Poudariti je potrebno njen nesebičen odnos do pevcev 
v zboru, saj v društvu deluje pozitivno in je vedno pripravljena po-
magati. V njenem delovanju je čutiti skrb za etično in s temeljnimi 
vrednotami usklajeno ravnanje. Organizira številne dogodke v Zre-
čah, ki bogatijo kulturno podobo kraja. Posebej se je izkazala pri 
organizaciji potovanj na mednarodne festivale in tekmovanja Me-
PZ Jurij Vodovnik ter kulturnih izmenjavah s pobratenim mestom 
Sedbergh. Naj dodamo še, da se je v preteklosti vključevala tudi v 
politično dogajanje v Občini Zreče, saj je bila v letih od 2006 do 
2010 izvoljena kot svetnica v Občinski svet Občine Zreče. Župan 
mag. Boris Podvršnik ji je za dolgoletno aktivno delo v Katoliškem 
kulturnem društvu Zreče in Župnijski Karitas Zreče ter za uspešno 
vodenje Kulturno-umetniškega društva Jurij Vodovnik Zreče pode-
lil srebrni grb Občine Zreče.

STANKO KRAJNC – zlati grb Občine Zreče
Stanko Krajnc se je rodil 25. marca 1960 na Ptuju. Otroška leta 

je preživljal v prelepih vinorodnih Halozah, v kraju Cirkulane, kjer 
je skupaj s sestro dvojčico in kasneje s še dvema bratoma živel v 
brezskrbni otroški razigranosti in kjer je tudi obiskoval osnovno 
šolo. V domačem kraju je poleg osnovne šole obiskoval še verouk 
in kmalu postal ministrant. V teh letih se je večkrat srečal s stis-
ko ljudi v Halozah, ki so bile takrat še precej nerazvito področje, 
in verjetno je že takrat vzklila želja, da bi pomagal, da bi ljudem 
z duhovno hrano lajšal vsakdanje skrbi. Po končani osnovni šoli 
se je odločil: »Postal bom duhovnik.« Odpravil se je v Maribor in 
se vpisal v tamkajšnjo Prvo gimnazijo Maribor. V času šolanja je 
prebival v Slomškovem semeniškem zavodu, ki ga je takrat vodil 
dr. Franc Kramberger. Po končani gimnaziji se je vpisal na Teolo-
ško fakulteto v Ljubljani, jo uspešno zaključil in 29. junija 1987 v 
mariborski stolnici prejel mašniško posvečenje. V letošnjem letu 
mineva 30 let od njegove posvetitve za duhovnika. Prvih pet let je 
služboval kot kaplan, tri leta v Rogaški Slatini in dve leti v župniji 
Maribor Tezno, nato pa mu je bila dodeljena župnija sv. Kunigunde 
na Gorenju pri Zrečah, hkrati pa še župnija Skomarje. Tako je dobil 
v upravljanje tri cerkve: cerkev sv. Kunigunde na Gorenju, cerkev. 
Sv. Lamberta na Skomarju in cerkev sv. Jakoba na Resniku. Kljub 
temu da ga z njegovimi farani družijo pristni in prijateljski odnosi, 
ga pot večkrat zanese v rojstni kraj, na katerega ga vežejo prelepi 
spomini na čas, ko je v Halozah preživljal brezskrbno otroštvo, ko 
je skupaj s sošolci ubiral predolge poti v šolo in nazaj in, še posebej 
v jesenskem času, opazoval bogate vinograde, ki so se bohotili v 
živo pisanih barvah. Tudi zaradi teh spominov si je kasneje zaželel 
lastnega vinograda. Letos mineva tudi 25 let Stankovega službo-
vanja in delovanja v naši občini oziroma v naših farah. Poudariti 
moramo, da je že ob svojem prihodu pokazal velik posluh do sa-
kralnih objektov, ki jih je dobil v upravljanje. Omenjene cerkve v 
tistem času niso bile ravno v zavidljivem stanju. Stanko ni počival, 
ampak se je lotil dela. Potrebno je bilo obnoviti kritino na strehah, 
urediti zunanjost, obnoviti oltarje, kupiti in namestiti nove zvono-
ve, zamenjati stare, dotrajane orgle z novimi, urediti okolico in še 
bi lahko naštevali. Omeniti moramo še, da je aktivno sodeloval pri 
ideji in izgradnji cerkve Jezusove spreobrnitve na gori na Rogli, ki 
jo je 10. oktobra 2010 blagoslovil takratni mariborski nadškof dr. 
Franc Kramberger. Prav tako je bil aktivno vključen v praznovanje 
700-letnice prve pisne omembe Skomarja in 856-letnice cerkve na 
Skomarju. Pripravil je bogat program misijona, ki je potekal sedem 
mesecev. Občina Zreče je na predlog župana Občine Zreče mag. 
Borisa Podvršnika ter Krajevnih skupnosti Skomarje, Gorenje in 
Resnik Stanku Krajncu za njegovo neprecenljivo vlogo pri ohran-
janju in obnavljanju sakralne dediščine v krajih Skomarje, Gorenje 
in Resnik ter za velik doprinos k združevanju in ohranjanju dobrih 
odnosov med prebivalci na tem območju podelila zlati grb Občine 
Zreče. 

Polona Matevžič in Urška Firer
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Stare Zreče imajo nov večgeneracijski center
Večgeneracijski center Zreče se danes nahaja 

ob Kovaški cesti in nekdanji trgovini, doma-
čini temu kraju pravimo »Stara zadruga«, ki 
je nekoč že bila zbirališče in predvsem glavni 
utrip mesta Zreče. Morda ni naključje, da smo 
ravno po toliko letih prav tu na istem mestu 
odprli novo pridobitev za vse občane oziroma 
vse generacije. In to ob jubilejni 30. obletnici 
mesta Zreče.

V decembru 2016 smo s Staro zadrugo, d. o. o., podpisali po-
godbo o najemu prostora v velikosti 82,70 m2 (cena najemna 
5,00 EUR/m2). Obnovo prostora je v januarju 2017 začelo izvajati 
podjetje GMI, d. o. o., Slovenske Konjice, v sodelovanju s Splošnim 
vodoinštalaterstvom Milosavljevič Predrag in s podjetjem Elektro 
Skerbinek. V okviru obnove so uredili novo stranišče za invalide, 
elektro napeljavo, odtoke, prebelili prostor in namestili vrata. Vred-
nost del je znašala 16.374,07 EUR z vključenim DDV. Nadzor nad 
deli je opravljajo podjetje Koning, d. o. o., strošek 512,40 EUR z vkl-
jučenim DDV. V prostoru smo s pomočjo Centra ponovne uporabe 
uredili kuhinjo, v skupnem prostoru majhno dnevno sobo, otroški 
kotiček, delovni pult, predsobo in sejno mizo. Vrednost te ureditve 
je znašala 5.743,00 EUR z vključenim DDV. Za potrebe kuhinje smo 
morali nabaviti še napo, pečico, štedilnik in hladilnik. Le-te smo 
nabavili preko GA+kuhinje v skupnem znesku 830,33 EUR z vkl-
jučenim DDV. Prek programa javnih del smo zaposlili delavko od 
1. 2. 2017. 

»Različne intenzivnosti v Večgeneracijskem centru Zreče že po-
tekajo, in sicer delavnica barvanja mandal, izdelava naravnega 
kremnega parfuma, ustvarjalna delavnica za otroke ob materin-
skem dnevu, delavnica obvladovanje stresa, ravno tako so določena 
društva v centru že imela sestanke. Izvajajo se tudi že tečaji osnov 
računalništva, ravno tako pa se v okviru družabništva igra šah in 
karte,« je povedala zaposlena v centru, Tatjana Milosavljević.

V okviru Večgeneracijskega centra Zreče smo kot pridruženi 

Odprtje centra je potekalo ob svetovnem dnevu druži-
ne, to je 15. maja, zato so tudi v kulturnem delu programa 
nastopile različne generacije občanov. Najprej sta na vrsto 
prišli predstavnici TD Zreče, sekcije Mravljic, in sicer Alen-
ka Hren in Ana Podgrajšek, zaplesali so Pastirčki iz Vrtca 
Zreče, o jutru na Rogli pa sta prepevala  Lara Kušar in Jan 
Ravničan. Nekaj besed o postavitvi prostora je vsem zbra-
nim povedala dr. Marinka Vovk iz Centra ponovne uporabe. 
Obiskovalce je nagovorila tudi direktorica Mladinskega cen-
tra Neža Pavlič Brečko, ki z zreških centrom že sodeluje, 
osrednji govornik pa je bil zreški župan mag. Boris Pod-
vršnik, ki je z vsemi predstavniki generacij prerezal trak in 
zbrane obiskovalce povabil na ogled prostora.

partner pristopili tudi k projektu »Socio – večgeneracijski center / 
Socio VGC«, katerega nosilec je JZ Socio in ki ga sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega skla-
da. Kot partner v tem projektu je tudi Mladinski center Dravinjske 
doline, ki je tako postal naš mentor in nam nudi 10-urno tedensko 
razpoložljivost osebe za potrebe priprave in izvajanja aktivnosti v 
Večgeneracijskem centru Zreče, ravno tako pa nam za čas trajanja 
projekta posoja računalnik in stol. Kot pridruženi partner pa bo Ob-
čina Zreče delno pokrivala stroške zaposlitve delavki v Mladinskem 
centru Dravinjske doline v višini 2.000,00 EUR letno.

Namen Večgeneracijskega centra Zreče je nuditi različne preven-
tivne programe ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu 
kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in 
revščino. Tako se bo oziroma se že v Večgeneracijskem centru Zre-
če mesečno oblikuje program dnevnih aktivnosti za aktivno preži-
vljanje prostega časa vseh generacij. Program temelji na željah in 
potrebah uporabnikov, vsebuje pa predvsem predavanja, ustvarjal-
ne delavnice, družabne igre in podobno. Večgeneracijski center je 
odprt od 9. do 17. ure oziroma odvisno od ure izvajanja delavnic.

Sandra Vidmar Korošec in Urška Firer

Predstavniki vseh generacij prerezali trak ob odprtju. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali nove prostore.
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Prvi Zrečan, rojen v letu 2017, je Nejc Ošlak. Rodil se je 2. 1. 2017 
mamici Danijeli in očku Jožetu Ošlaku. Družina živi v novi hiši, v 
Spodnjih Stranicah 51. Župan mag. Boris Podvršnik jo je obiskal v za-
četku aprila in se tudi sam prepričal, da je Nejc zelo priden dojenček, 
ki v času obiska ni niti enkrat zajokal. Družbo mu dela starejša sestrica 
Neja, ki bo kmalu dopolnila dve leti. Starša sta povedala, da pri njih ni 
nikoli dolgčas, da ima Neja svojega bratca zelo rada in že komaj čaka, 
da se bo lahko igrala z njim. Župan je družini čestital in ji zaželel čim 
več ljubezni, zdravja in razumevanja.

Urška Firer

Nejc je bil prvi

Posredovanje prevozov
V okvir storitev Zlate mreže spada tudi posredovanje prevozov. Med 

starejšimi imamo osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo 
obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljivih prevozov. Na dru-
gi strani imamo starejše, ki so še vedno aktivni vozniki in se jim zdi 

škoda, da je njihov jekleni konjiček parkiran v garaži in gre le redkok-
daj na cesto. Na območju Občine Zreče posredovanje prevozov izvaja 
Sonja Punčuh, ki jo lahko pokličete na mobilno telefonsko številko 
041 746 585 ali ji pišete na elektronski naslov sonja.puncuh@gmail.com.

Prejšnjo spletno stran mojaObcina.si Zreče je nadomestila uradna splet-
na stran Občine Zreče. Kot so pokazale smernice e-poslovanja v Sloveniji, 
želijo občine občanom ponuditi enotno spletno stran in na njej vse podat-
ke o občini – tudi o lokalnem utripu in prihajajočih dogodkih ter novicah. 
Občinska spletna stran beleži večje obiske in omogoča tudi informiranje 
občanov in generiranje občinskega informatorja, občinskega časopisa z 
mesečnim koledarjem prihajajočih dogodkov in prireditev.

Občina Zreče je v ta namen organizirala srečanje društev v občini že v 
januarju 2017. V dveh delavnicah so zbranim v prvem delu srečanja pred-
stavili potek vnašanja dogodkov in novic na uradno občinsko stran. V dru-
gem delu pa je bil predstavljen tudi potek, kako si lahko društva sama 
oblikujejo spletno stran, ki bo v prvi vrsti brezplačna in bo imela CGP 
občinske spletne strani. Navodila za izdelavo le-te ter navodila, kako se 
vnašajo dogodki in novice, lahko dobite v Turistični pisarni Zreče.

Prednosti vnosa podatkov oziroma vsebin na skupen spletni portal 
• Ker želi občina še ažurneje obveščati društva, bo odslej vsako društvo o 

novicah za društva obveščala tudi prek SMS sporočil.

• Novice in dogodki, ki jih bodo vnašali predstavniki društev, se bodo po 
odobritvi urednika prek občinskega sistema obveščanja občanov pošil-
jali vsem naročenim občanom po elektronski pošti.

• Uskladitev letnega koledarja društev – termini večjih dogodkov v občini 
bodo usklajeni že v začetku leta.

• Uveden bo teden predstavitve lokalnega utripa v občini, na katerem bo-
do lahko sodelovala tudi društva s svojimi dogodki in predstavitvijo.

• Informiranje o razpisih v občini, ki se nanašajo na lokalni utrip in dru-
štva, ter o spremembah v točkovanju (opis kategorij in kriterijev, mo-
rebitne dodatne točke za objave dogodkov na spletni strani, morebitno 
zahteve po vnosu poročil na spletno stran).

• Predstavitev vseh društev na spletni strani občine.
• Objavljanje poročil o dogodkih društev (slike, opis, udeleženci).

K sodelovanju ste vljudno vabljeni vsi predstavniki društev, ki še niste 
registrirani, in vsi drugi občani, ki bi želeli aktivno sodelovati pri ustvar-
janju lokalnega utripa v naši občini. 

Urška Firer

Z novim portalom e-občina lahko sodeluje vsak občan

URADNE OBJAVE OBČINSKE  UPRAVE

 

Ali si pravi/a? Če imaš 13 ali več let, želiš raziskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični 
mojster, te zanima arhitektura ali pa življenje v travniških sadovnjakih, se nam pridruži na Rogli.  
 
Kaj bomo počeli?  V sklopu tabora bo delo potekalo v različnih skupinah: 
arhitekturna, botanična, geološka in ornitološka skupina ter skupina za travniške 
sadovnjake.  
 
Poskrbeli bomo za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje 
v bazenu, pekli bomo kruh in še veliko zabavnega. V primeru lepega vremena 
bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. 

 
Prijava? Prek elektronskega sistema ZOTKiS https://is.zotks.si/ do zasedbe 
prostih mest oziroma najkasneje do 14. 6. 2017.  

 
Kje lahko dobim dodatne informacije? Na telefonski številki 01 2513 727,              
e-naslovu tabori@zotks.si in spletni strani http://tabori.zotks.si. 
                       

 
       Tabor v organizaciji Občine Zreče in Zveze za tehnično kulturo Slovenije poteka ob podpori Sklada za 

naravo Pohorje, Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unior, d. d., Zavoda za varstvo narave Republike 
Slovenije, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost RS, Urada RS za mladino in drugih.  

 

Mladinski interdisciplinarni raziskovalni 
tabor Rogla 2017  (Rogla, od 2. do 8. julija 2017)
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Jubileji in praznovanja so priložnosti, ko pomislimo na pretekle 
dogodke, na pretekle izkušnje. So priložnosti, ko ocenimo, kje 
smo bili, kje smo in predvsem, kam gremo. Ko omenjamo vrtec v 
Zrečah, ne moremo mimo dejstva, da je razvoj vrtca na Zreškem 
posledica razvoja Zreč, kot kraja in kasneje razvoja Občine Zre-
če. Vsaka skupnost je veriga. Veriga členov, brez katerih ne more 
držati. In vrtec je eden od členov verige v naši občini, brez kate-
rega tudi občina ne bi mogla delovati.

Pisal se je oktober 1970, ko se je v Zrečah odprl prvi oddelek vrtca na 

Vrtec Zreče – od začetkov do certifikata

Zreškem. Oddelek je imel sedež na Stari železniški postaji. V vrtcu, ki ga je 
obiskovalo 15 otrok, so bile zaposlene vzgojiteljica Marija Kovše, varuhinja 
Terezija Magerl in kuharica Marija Kos. Vrtec je deloval pod okriljem Os-
novne šole Boris Vinter Zreče. Glede na to, da so se Zreče hitro razvijale, se 
je večala tudi potreba zaposlenih staršev po institucionalnem varstvu. Prav 
tako so se pričele dogajati spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, 
začelo se izvajanje obvezne »male šole« v vrtcih. Tako se je 1973 Vrtec Zre-
če priključil Vzgojno varstvenemu zavodu Slovenske Konjice. Zaradi prej 
omenjenega hitrega razvoja kraja in industrije v njem so septembra 1976 na 
Dobravi odprli nov, takrat zelo moderen montažni vrtec s štirimi oddelki. Le-
ta 1978 so tako prvič v vrtec v Zrečah sprejeli »jaslične otroke«, otroke, stare 
šest mesecev. Vedno večje priseljevanje mladih družin je povzročilo še večjo 
potrebo po novih oddelkih. Zato je vrtec dobil prizidek. Septembra 1979 so 
vrtcu namreč dogradili tri igralnice. V tem času se je pokazala potreba po 
varstvu in vzgoji tudi v okoliških pohorskih vaseh, zato so strokovne delavke 
iz zreškega vrtca začele izvajati program potujočega vrtca na Skomarju in na 
Gorenju. Bistvene spremembe v zgodovini vrtca na Zreškem so se začele do-
gajati konec osemdesetih let. Leta 1988 je bil odprt zadnji del vrtca in zreški 
vrtec je dobil današnjo podobo. Nov prizidek je imel šest igralnic vključno 
s telovadnico v kletnih prostorih. Za takratne razmere je bil vrtec res razko-

šen, saj sta se za vzgojno delo sprva uporabljali le dve igralnici. Sorazmerno 
z razvojem Zreč in občine se je povečevalo tudi število otrok v vrtcu. Vrtec 
Zreče je deloval v sklopu Vrtca Slovenske Konjice vse do julija 1996, ko je 
Občina Zreče sprejela odlok o ustanovitvi samostojnega zavoda Vrtec Zreče. 
Takrat je bilo v našem vrtcu že dvanajst oddelkov, deset oddelkov smo imeli 
v Zrečah, en oddelek na Stranicah in oddelek potujočega vrtca na Gorenju. 
Vodenje vrtca je prevzela Marija Kovše. 

Vrtce gradijo zaradi potreb staršev, zato smo v našem vrtcu že od nekdaj 
vedno prisluhnili potrebam staršev. Vseskozi smo ponujali različne oblike 
programov vzgoje in izobraževanja otrok in se prilagajali različnim potre-
bam staršev. 

Ko se je na Gorenju leta 2000 zgradil Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, je v njem svoje prostore dobil tudi naš vrtec. To je pomenilo konec 
»potujočega vrtca« na Gorenju. Prvič smo tam dobili redni oddelek. In danes 
v prostorih, namenjenih vrtcu, na Gorenju bivata dve skupini predšolskih 
otrok. 

Spremembe v delovnih organizacijah v Zrečah so povzročale tudi spre-
membe v vrtcu. Razvoj Term in večje zaposlovanje v turizmu je bistveno 
spremenilo delovni čas naših staršev. Pokazala se potreba po popoldanskem 
varstvu otrok. Tako imamo v našem vrtcu že od septembra 2001 popoldanski 
oddelek, kjer poskrbimo za varstvo otrok, katerih starši delajo v več izmenah 
ali pa imajo drseč ali podaljšan delovni čas. Že od ustanovitve vrtca smo 
imeli oddelek tudi na Stranicah, ki je deloval v večstanovanjski hiši, v centru 
kraja.

Leta 2005 pa so bile izpolnjene želje krajanov Stranic. Dobili so novo šolo 
in vrtec. Potrebe po vrtcu na Stranicah so bile res velike, kajti od septembra 
2009 imamo na Stranicah že tri oddelke. Število otrok se je večalo in naš 
največji vrtec – enoto Zreče je začel najedati zob časa. Vrtec je bilo treba 
začeti obnavljati. Do leta 2010 so se obnovile otroške sanitarije, igralnice in 
tla v starem delu vrtca ter streha. Ko pa je vrtec v letih 2013 in 2014 dobil še 
popolno energetsko preobleko – nova okna, senčila, fasado in kotlovnico, 
lahko le trdimo: »Živimo v lepih hišah, lepo nam je.«

Leta 2015 je vodenje vrtca prevzela Jolanda Potočnik in še vedno hodimo 
po začrtani poti naprej. Veliko nas je – 310 otrok v 19 oddelkih na treh eno-
tah, od petih zjutraj do osmih zvečer. Vedno skupaj, vedno drug za drugega. 
Pridobili smo certifikat kakovosti, ki potrjuje to, kar smo. Smo vrtec, kjer 
se otroci počutijo varni, sprejeti in ljubljeni. Starši, spoštovani in cenjeni. 
Zaposleni pa pripadni in zadovoljni. Veseli smo, da lahko delamo v tako lepi 
hiši, kjer se čuti veselje, radost in toplina – vrednote, ki jih zaposleni želimo 
dati našim otrokom. Želimo slediti času, pa vendar ohranjati naše pohorske 
korenine. Resnic o neki prehojeni poti je po navadi več. Odvisne so od inte-
resa tistih, ki jih pripovedujejo. Mi, ki o naši poti govorimo danes, pravimo, 
da smo ponosni na našo hišo. Ponosni na vrvež v njej. Ponosni na naše delo 
in strokovnost.

Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da smo tu zaradi otrok, za katere si že-
limo, da bodo čez desetletja pripeljali svoje otroke v našo hišo in s ponosom 
dejali: » Vidiš v ta vrtec sem rad hodil tudi jaz.«

Barbara Štante
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V Celju je 22. aprila 2017 potekalo državno tekmovanje iz ma-
tematike. Petošolec Peter Potnik je pod mentorstvom učiteljice 
Mojce Petek dosegel zlato Vegovo priznanje. Uspešen je bil tudi 
na drugih področjih, saj je dosegel še srebrno priznanje iz Vese-
le šole, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje iz logi-
ke in bronasto priznanje na naravoslovnem tekmovanju Kresnička. 
V prostem času trenira nogomet, kolesari, spremlja dokumentarne od-
daje, rad bere, pomaga očetu pri vsakodnevnih opravilih in, kot večina 
otrok, igra igrice na telefonu. Zanimajo ga planeti in živali, še posebej 
plazilci.

Srebrna Vegova priznanja pa so dosegli: Brin Halič, Matija Založ-
nik, Zara Bićanić, Jure Ločnikar, Klemen Založnik, Zdravko Čreš-
nar, Špela Šet, Anej Kotnik, Sven Preložnik, Nik Rauter in Matevž 
Pečnik.

Menjava igrač in knjig ter nova »knjižna« omara (hladilnik)
Konec aprila smo na naši šoli organizirali izmenjavo knjig in igrač. 

Učenci so v šolo prinesli knjige, ki so jih lahko zamenjali s knjigami 
drugih. Podobno je bilo z igračami. Pred šolo je bilo zelo živahno, saj 
so si vsi učenci v tem času lahko ogledali tudi razstavo povečanih foto-
grafij žuželk, ki jih je postavil uspešni mladi fotograf Miha Matavž, ki 
je pred leti tudi obiskoval našo šolo.

V uporabo so osnovnošolci dobili omaro za menjavo knjig, ki v res-
nici sploh ni omara, ampak čisto nov hladilnik, ki ga je šoli podarilo 
podjetje Gorenje, mladim zreškim bralcem pa bo služil kot omara, iz 
katere si bodo lahko izposojali knjige in jih menjavali s svojimi vrstniki. 

Državno tekmovanje v krosu
Najboljši tekači vseh slovenskih osnovnih in srednjih šol so se v četr-

tek, 20. 4. 2017, zbrali v parku Tabor v Mariboru, kjer je potekalo dr-
žavno prvenstvo v krosu. Tudi najbolj vzdržljivi športniki naše šole so 
se pogumno pomerili z najboljšimi v državi. Našo šolo je zastopalo 17 
učencev in učenk. Med najboljšimi sta bila Florjan Jevšenak in Tia 
Tajhar, ki sta vsak v svoji starostni kategoriji osvojila 12. mesto. Tudi 
vsi ostali so uspešno premagovali zahtevno progo v zelo mrzlih in vet-
rovnih vremenskih pogojih. 

Pri natečaju otroških likovnih del, ki so ga razpisali v mesecu febru-
arju v reviji CICIBAN in CICIDO ter Otroški vrtec Ajdovščina, je sode-
lovalo kar 219 ustanov: 115 vrtcev in 104 osnovne šole, med njimi tudi 
naša šola.

Strokovno komisijo, ki so jo sestavljali likovni pedagogi, je prepričala 
slika učenke Julije Ledinek iz 2. a razreda. Iskali so dela, v katerih je 
otroku uspelo motiv upodobiti nenavadno, drugače in izvirno.

To je Juliji uspelo in njena slika je bila nagrajena in bo skupaj z dru-

Zlati Peter in srebrni matematiki na Osnovni šoli Zreče

gimi izbranimi deli razstavljena v Slovenskem etnografskem muzeju 
v Ljubljani, v Pilonovi galeriji v Ajdovščini in jeseni 2017 še v Galeriji 
Grad v Slovenski Bistrici.

Njena slika je bila s strani strokovne komisije opisana z naslednjimi 
besedami:

»Nagrajena maska, naslikana s pokrivnimi vodenimi barvami, je 
tehnično brezhibno izvedena, to je ukvarjanje z likovno simetrijo in 
optičnim ravnovesjem. Glede na starost otroka je uporabljena bogata 
barvna paleta, površina pa je v celoti izpolnjena z barvo.«

Osmošolec Zdravko Črešnar osvojil zlato Preglovo priznanje
Prvega aprila so se Zdravko Črešnar, Klemen Založnik, Lara Korošec, 

Larisa Kosi in Matevž Pečnik udeležili državnega tekmovanja iz znanja 
kemije. Tekmovalo je 1650 učencev iz osmega in devetega razreda. Naj-
bolje med našimi se je odrezal Zdravko iz 8. c-razreda, uvrstil se je na 
14. mesto in osvojil zlato priznanje.

DAN ZEMLJE 
V petek, 21. 4. 2017, smo počastili dan Zemlje. Učenci so na začetku 

dneva po šolskem radiu prisluhnili razmišljanju o človeku in Zemlji, 
nato pa so se udeleževali zanimivih delavnic. Počeli so marsikaj. Prav 
tako so prisluhnili ljudem, ki se morajo v življenju zaradi kakega od pri-
manjkljajev, ki jih imajo, nekoliko bolj prilagajati svetu kot večina ljudi.

Zanimiv dan smo zaključili s prisrčnim predavanjem popotnika Oli-
verja Tiča iz Slovenskih Konjic, ki je učencem predstavil svoje skoraj 
pol leta trajajoče potovanje od zahoda proti vzhodu ZDA, ki ga je opra-
vil kar peš. 

Barbara Potnik
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V začetku junija je bilo na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče slo-
vesno. V dopoldanskem času je v Termah Zreče potekala mednarodna 
konferenca ob zaključku projekta CWIC, ob 14. uri pa se je pri šoli začela 
slovesna prireditev ob 40-letnici obstoja šole. Ob tej priložnosti so izdali 
jubilejno publikacijo z naslovom Hiša znanj in napredkov ter podpisali 
listino o nameri gradnje prizidka.

Zbrane je po himni Republike Slovenije v izvedbi Maje Boček pozdra-
vila direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče mag. Jasmina 
Mihelak Zupančič. Predstavila je kratko zgodovino šole, se dotaknila 
prijetnih in tudi manj prijetnih obdobij ter ponosno predstavila listino 
o nameri gradnje prizidka, ki je bila dokončno podpisana prav na dan 
dogodka. Med govorniki so bili še direktor direktorata za investicije na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Iztok Žigon, član Uprave 
Unior, d. d., Branko Bračko, župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik 
in direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Elido 
Bandelj. 

Kulturni program Hiša znanj in napredkov so na osnovi zbornika, ki ga 
sestavljajo štirje stebri, pripravili dijaki 1. letnika pod mentorstvom Mar-
jana Cenc Weiss. Prvi gradniki šole so dijaki – uresničevalci znanj in na-
predkov. Za prenos znanja skrbijo učitelji – glasniki znanj in interesov. 
Sodelovanje obojih je močno vpeto v lokalni, nacionalni in mednarodni 
prostor, zato so nepogrešljivi doma in po svetu. Na koncu šolanja dijaki 
pridobijo poklic in stopijo v resnični svet gospodarstva, takrat njihova 
želja postane resničnost. Dogodek je bil tudi glasbeno obarvan. Nasto-
pila je šolska vokalna skupina pod mentorstvom Sama Jezovška, program 
pa so popestrili tudi učenci iz Glasbene šole Slovenske Konjice.

Uradnemu delu je sledilo kulinarično druženje, ki so ga pripravili dijaki 
smeri gastronomsko-turistični tehnik pod mentorstvom Helene Sovec in 
Jerneje Visočnik ter v sodelovanju s Termami Zreče.

Dijaki in zaposleni ob 40-letnici šole smelo zrejo v prihodnost in se 
zahvaljujejo vsem, ki so in še bodo v prihodnje verjeli vanje.

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Hiša znanj in napredkov
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Delniška družba Unior si prizadeva za vrhunska 
znanja in izkušnje na vseh področjih. Prav zato gradi 
na vrhunskem multidisciplinarnem znanju, usmer-
jenosti k najsodobnejšim tehnologijam, marljivosti, 
vztrajnosti, iznajdljivosti, trdnosti in sinergični po-
vezanosti svojih štirih programov ter odvisnih in pri-
druženih podjetij. Delniška družba Unior skoraj vse 
izdelke izvozi, zato se njeno ime opazno vpisuje med 
cenjene besede svetovnega poslovnega slovarja. 

Uniorjeva skrb za zaposlene je tesno vpletena v vse naše poslovno 
načrtovanje. Kot največji zaposlovalec v regiji in eden večjih v državi 
ter kot gospodarski subjekt, ki bistveno prispeva in oblikuje tukajšnje 
življenje, se namreč zaveda, da z vlaganjem v zaposlene ne izkazu-
je le odgovornosti do sodelavcev, temveč tudi odgovornost do širšega 
okolja. Znanje in izkušnje so za Unior ključnega pomena, zato skrb-
no načrtuje zaposlovanje novih sodelavcev, uvajanje v delo ter njihov 
osebnostni in strokovni razvoj med delovno kariero. 

V Uniorju se pot do znanja začne že zgodaj, zato družba že 40 let 
s štipendiranjem spodbuja srednješolce in študente. Štipendira zlas-
ti dijake in študente za deficitarne poklice. S tem si ustvarja bazo 
kadrov, hkrati pa izboljšuje tudi socialni položaj družin šolajočih. 
Izvaja interna izobraževanja – programe, ki v največji meri razvijajo in 
nadgrajujejo usposobljenost zaposlenih. Svojim sodelavcem omogoča 
sistematična usposabljanja in nadgrajevanja obstoječih znanj v okviru 
»Poslovne šole Unior«. Ta vključuje tematske delavnice s področja vo-
denja, komuniciranja, motiviranja, ravnanja z ljudmi, timskega dela, 
delegiranja nalog, inovacij in pogajanja. 

Unior se tudi aktivno vključuje v proces formalnega izobraževanja v 
povezavi s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče, in sicer s šolsko 
delavnico. Tu praktično poučuje mlade, da bi se usposobili za pokli-
ce oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij in strojni 
tehnik. V šolski delavnici dijaki in študenti pridobijo praktična znanja 
iz procesa avtomatizacije, obdelave kovin ter preizkušanja mehanskih 

Unior zaposluje nove sodelavce

lastnosti materiala. Zaradi razvoja podjetja in posledično povečane po-
trebe po sodelavcih Unior v svojo delovno sredino vabi ljudi, ki cenijo 
znanje in gradijo na kompetencah. Zaposlujemo kovače ter kader s 
področja strojništva, mehatronike in gostinstva.

Glede na raznolika področja, na katerih Unior ustvarja, so tudi pro-
fesionalni profili sodelavcev zelo raznoliki. Prizadeva si za ustvarjalen, 
proaktiven, ambiciozen in kompetenten kader, ki bo v prihodnosti pri-
pomogel k rasti in razvoju družbe. Gradi na dolgoročnem sodelovanju 
in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu 
delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Zato preudarno in načrtno 
vlaga v zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobra-
ževanja. Sistematično skrbi za varnost in zdravje zaposlenih. Za za-
poslene ponuja številne ugodnosti in se nenehno trudi za kakovostne 
medosebne odnose. 

Služba za korporativno komuniciranje Unior, d. d.
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Podelitev polnega certifikata 
družini prijazno podjetje 

V maju je podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., pridobilo polni 
certifikat kot Družini prijazno podjetje (DPP). Gre za nabor ukrepov, 
ki jih v podjetju izvajajo z namenom omogočanja lažjega usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Podobne aktivnosti v 
podjetju izvajajo že vrsto let, leta 2013 pa so se v obliki DPP projekta 
odločili za formalizacijo. Najprej v obliki osnovnega certifikata, kjer so 
izbrali 11 ukrepov in z njimi zajeli tematike: od raziskav med zaposle-
nimi in komuniciranja, do ukrepa o stimulaciji dežurstva, koriščenja 
ur za uvajanja v vrtec, dodaten dan dopusta za starše ob vstopu otroka 
v šolo, dodatnih dni odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih 
družinskih razlogov (predvsem bolezni), korporativno prostovoljstvo 
in obdaritev novorojenca. 

Vse te ukrepe so sedaj nadgradili še s tremi dodatnimi, ki so jim 

omogočili pridobitev polnega certifikata. Tako bodo določili ciljni de-
lež žensk v vodstvu podjetja, ob vsakem razpisu za delovno mesto bo-
do dali možnost tudi internim kandidatom, prav tako pa bodo prirejali 
več druženj za zaposlene, ki se jih bodo lahko udeležili tudi njihovi 
družinski člani. Vsi ukrepi, ki izhajajo iz projekta DPP, so med zapo-
slenimi dobro sprejeti, predvsem koriščeni so tisti na temo dodatnih 
dni odsotnosti iz razloga spremljanja družinskega člana, uvajanje v 
vrtec in dopust ob vstopu v šolo, do sedaj pa je podjetje tudi denarno 
obdarilo novorojence zaposlenih. 

V podjetju so mnenja, da imajo tovrstni ukrepi mnogo pozitivnih 
učinkov na zadovoljstvo zaposlenih in so nujno potrebni za vsa pod-
jetja, ki stremijo k širši družbeni odgovornosti.

»Tim Družini prijazno podjetje«

Mnoge dejavnosti kraja izvirajo iz njegove preteklosti, ko je na Polaj-
ni deloval rudnik, razvoj pa so omogočale dobre prometne povezave. 
Že v času Rimljanov je tod potekalo več rimskih cest: Armadna cesta 
Aqvilea–Emona–Celea–Flavium Solvense (Oglej–Ljubljana–Celje–Lip-
nica); Armadna cesta Virunum–Upellae–Poetovium (Celovec–Vitan-
je–Ptuj). V kraju se je močno razvila dejavnost furmanstva, kasneje 
uspešna avtoprevozniška dejavnost. Danes so Stranice kraj z največ 
avtoprevozniškimi podjetji v Sloveniji, ki razpolagajo z 200 najsodob-
nejšimi tovornimi vozili, s katerimi prevažajo tovor doma in po svetu. 
Poleg tega je na Stranicah prisotna tudi dejavnost prevoza potnikov. 

V tokratni številki vam predstavljamo podjetje Grm, d. o. o. 
Lastnik podjetja Anton Grm je samostojno obrtniško pot začel 

leta 1977. Že na začetku svoje obrti je samostojno prevozil skoraj 
vse ceste bivše Jugoslavije in zahodne Evrope. S povečanjem dela 
v mednarodnem prevozništvu in ob zmožnosti nakupa novih to-
vornih vozil je v 39 letih povečal svoj vozni park. Na začetku svoje 
poslovne poti je vozil sam, nato pa počasi širil svoje podjetje. Danes je 
v podjetju zaposlenih 33 oseb, ki skrbijo, da delo poteka nemoteno in 
učinkovito. Podjetje posluje pretežno s tujimi kupci, ki so v večji meri 
iz Avstrije, Nemčije in Danske. Podjetje GRM, d. o. o., vedno z vesel-
jem priskoči na pomoč lokalni skupnosti s svojimi prevozi. 

In kakšna je njihova vizija? Želijo biti zaupanja vredno slovensko 

transportno podjetje, odgovorno do uporabnikov svojih storitev, zapo-
slenih in okolja. Zavedajo se, da je stalen razvoj zelo pomemben, zato 
temu posvečajo veliko pozornosti. S svojim znanjem, s kakovostjo in 
s hitrostjo želijo vedno znova zadovoljiti svoje stranke. Kljub nene-
hnim pritiskom trga (cene pogonskih goriv, cene cestnin, povečana 
konkurenca transportnih podjetij ...), je bilo poslovanje v lanskem letu 
uspešno. Še vedno pa je bilo dovolj finančnih rezerv, da se lahko pod-
jetje razvija in širi. Velika težava v panogi so še vedno administrativne 
zahteve ter pomanjkanje usposobljene delovne sile. 

In kakšni so načrti oziroma cilji v tem letu? V letu 2017 želijo v pod-
jetju GRM, d. o. o., nadaljevati svojo začrtano vizijo in zadovoljevati 
želje ter potrebe svojih strank, saj se zavedajo, da je konkurenca v 
transportu velika in da je treba na trgu nastopati zanesljivo ter suvere-
no, drugače te konkurenca »pohodi«.

Na Stranicah so močno razvite tudi druge gospodarske dejavnosti, 
kot so kovinska industrija, predelava plastike, kovin, lesna predelava, 
trgovina, gostinstvo in turizem. Vsa straniška podjetja skupaj nudijo 
več delovnih mest, kot je v kraju aktivnega prebivalstva. V Ajpesu je 
tako za preteklo leto registriranih 95 subjektov, od tega 26 d. o. o., 44 
s. p., 10 dejavnosti na kmetiji, 11 različnih društev ter 4 ostali sub-
jekti (KS Stranice, Župnija Stranice, sobodajalka Hiša Anja in Zasebna 
fizioterapija Steble Roberto). 

Urška Firer

Podjetništvo na Stranicah
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Ekipa Uniorjevega programa Turizem se vsako leto potru-
di, da obiskovalcem ponudi kaj novega. Preberite, zakaj mo-
rate letos NUJNO na Roglo in/ali v Terme Zreče.

Kotiček za tiste, ki imajo radi 
drugačno.

Čutna pot, knajpanje in ribolov
Med hotelom Natura in jezerom na Rogli bo postavljena čutna pot. Pod goli-

mi stopali boste občutili teksturo različnih naravnih elementov, vonjali zelišča 
in smreke, se po poti lotili zdravilnega knajpanja in pot zaključili v coni sproš-
čanja ob jezeru – leže na brežini.

Ranč pri Pesku
Pri planinski koči Pesek na Rogli je pozimi zrasel čudoviti ranč s prijaznima 

Darjo in Andrejem ter tremi lipicanci. Programi so povezani s pohorsko naravo 
in so primerni tako za mlajše kot za velike obiskovalce. S konji se lahko pocrkl-
jate, jih začutite, se z njimi igrate ali pustite, da vas zapeljejo globoko v dišeči 
smrekov gozd.

E-kolesa
Bi želeli videti pohorsko naravo, pa vas mučijo fizična pripravljenost in bo-

leči sklepi? Podajte se na manj obremenjujoče kolo. In to ne kar katerokoli! Na 
Rogli in v Termah Zreče vas čakajo popolnoma nova e-kolesa. Med šolskimi 
počitnicami pridite ob ponedeljkih na brezplačno kratko testno vožnjo v Terme 
Zreče!

Vodeni pohodi in izleti iz Term  Zreče
Med poletnimi počitnicami se lotite pravilne nordijske hoje (ob torkih in 

četrtkih) ali pa vsak teden obiščite svojo najljubšo pohorsko destinacijo. Ob 
sredah gremo na Brinjevo goro ali Golek, ob petkih na Lovrenška jezera, ob 
sobotah pa se bomo s kolesom zapeljali po Dravinjski dolini. 

Kotiček za otroke
Zlodejeva dežela na Rogli
Zlodejeva dežela je skupek vsemogočih pustolovščin na pohorskih planjah 

in v gozdovih. Že lansko leto je bila prenovljena Škratova učna pot, zdaj pa 
vas bodo pričakale še simpatične lesene skulpture pohorskih gozdnih živali, 
za večjo motivacijo pa boste zbirali simpatične žige z liki na vmesnih postajah.

Pozimi je Uniorčku zrasla nova pohorska vasica z 9 tematskimi hišicami in 
s cerkvico na sredini. Poleti bo pridobila še nekaj didaktičnih iger, veliko kravo 
z zvončki, maksi spomin s kanglami za mleko, nove gugalnice in še kaj. Malo 

TURIZEM

Že veste, kaj je letos novega 
na Rogli in v Termah Zreče?

nižje se spustite v Zlodejevo hiško, kjer lahko praznujete rojstni dan ali obišče-
te nedeljske otroške delavnice. Po poti nazaj do picerije Planja pa se ustavite še 
na novih velikih lesenih igralih! Najspretnejšim pa bo všeč hoja po vrvi (slac-
kline). 

Kaj pa pri hotelu Natura? Čisto nov peskovnik in leseni poganjalčki!
Poletne počitnice = vsak dan animacija na bazenu v Termah Zreče = dolgčas 

nikoli!
Vsak dan? Da, čisto vsak! Vsak dan v tednu bo na vrsti nova tema: vodni, 

kuharski, pustolovski, družinski dan … Da pa so animatorji FUN4U najboljša 
čofotalna družba, pa tako ali tako že vemo!

Kotiček za gurmane
Domači sladoled na ploščadi Term Zreče
Sladoledni vrt s slastnimi domačimi sladoledi je že odprt! 26. maja pa ga 

bomo odprli tudi uradno – z veliko animacije in koncertom skupine Larma. 
Boljše poletne ohladitve pač ni! :) 

Okusi Rogle
Poskusite jih lahko tako na Rogli kot v Termah Zreče. Dogovorite se za kuli-

narično potepanje na Rogli, kjer boste naredili preprost pohod po dveh možnih 
trasah ter se 3-krat ali 4-krat ustavili in poskusili slastne pohorske jedi. Splača 
se priti tudi na kulinarični vikend Okusi Rogle, in sicer 29. in 30. julija s temat-
sko večerjo, z izletom po kulinarični poti do kmetije Gričnik in s kulinarično 
delavnico v okviru praznika pohorskega lonca.

Kulinarika z divjega vrta v Naturi in tematski tedni v Stari koči
Prvega julija bo Natura v polnem pogonu. Skupaj z odprtjem čutne poti in 

zeliščarske razstave in delavnic domače kozmetike si privoščite degustacijski 
meni kulinarike Natura. Tudi za vegane! V juliju in avgustu bo ob sobotah na 
terasi hotela tematska odprta Naturina kuhinja. Stara koča pa bo kuhala temat-
sko po mesecih: v juniju boste dobili jedi pastirjev in koscev, julija bodo tedni 
jagod, malin in borovnic, avgusta pa pohorskih lisičk in jurčkov.

Koledarček dogodkov na Rogli
Vesele nedelje
26. 6.−2. 7. 2017: 1. kiparska kolonija v lesu
2. 7. 2017: 
Kovaški piknik 
Odprtje razstave lesenih kipov
4. Uniorjev gorski tek
Jadralna regata Unior Open
16. 7. 2017: Planinska nedelja
23. 7. 2017: Šoferska nedelja 
30. 7. 2017: Praznik pohorskega lonca 
6. 8. 2017: Lepa nedelja in košnja pohorskih planj na stari način 
13. 8. 2017: Pašni piknik
20. 8. 2017: Gobarski praznik

 Vsako nedeljo: pohorska tržnica in prikaz domačih obrti
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Program dela LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2017 je povezan z za-
četkom izvajanja lani sprejetega strateškega dokumenta Načrt razvoja 
in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017–2021. Upravljanje 
izvajanja akcijskega načrta turistične strategije bodo gradili štirje cen-
tri, ki se bodo sčasoma povezali v krovno destinacijsko organizacijo, 
ki bo predvidoma v obliki TURISTIČNE KOOPERATIVE (ZADRUGE).

Na ta način bomo začeli postopoma uresničevati izpostavljene ukre-
pe na področju razvoja turizma kot gospodarske dejavnosti ter ukrepe 
na področju trženja in kakovosti življena. Tako želimo uresničevati 
razvojne in trženjske kvalitativne ter kvantitativne cilje na področju 
turizma občine Zreče v obdobju 2017–2021. 

Poleg ustanovitve krovnega turističnega organa upravljanja bomo 
pristopili k več razvojnim programom. Vzpostavitev celovite grafične 
podobe s pripadajočimi poslovniki za njeno uporabo bo pripomogla k 
večji prepoznavnosti turistične destinacije in njenih sestavnih delov. 
K večji prepoznavnosti destinaciji bo prispevala tudi osvežena in po-
sodobljena spletna stran, usklajena s FB stranjo, kjer se bodo vsebine 
sprotno urejale. 

S ponovnim zagonom projekta Okusi Rogle želimo dati kulinariki 
vidno mesto v turistični ponudbi destinacije. Z vstopom v Zeleno she-
mo slovenskega turizma zasledujemo zeleni, aktivni in trajnostni turi-
zem, ki ga bomo v letu 2017 še nadgrajevali. 

Na področju dnevnega turizma želimo  nadgraditi dneve odprtih 
vrat, organizirati brezplačne avtobusne izlete po destinaciji, pognati 
t. i. »incoming« agencijo, oblikovati posodobljeno dnevno ponudbo 
izletov in okrepiti mrežo sodelujočih. V povezavi s številnimi deležniki 

želimo nadgraditi obstoječo ponudbo in jo nadgraditi z inovativnimi 
produkti in storitvami. Le-te želimo promovirati v čim širšem obsegu 
in z uporabo najsodobnejših metod. 

Pri promociji želimo poleg digitalnega marketinga uporabljati kvali-
tetno sejemsko predstavitev, organizirati študijske ture ter sodelovati 
pri kvalitetnih publikacijah. Prav tako želimo v prihodnje pristopiti k 
nadgradnji že uveljavljenih dogodkov in prireditev s še odmevnejšimi, 
ki bodo dobra promocija našega kraja. Pripravljeni smo na sodelovanje 
na projektih, ki bodo pomenili dvig kakovosti turistične infrastrukture 
in posledično turistične ponudbe kot celote. V prihajajočem letu bomo 
tako kot sedaj opravljali številna opravila v korist občank in občanov 
ter dnevnih gostov in turistov.

Še vedno pa si mora LTO Rogla-Zreče, GIZ prizadevati, da si ustvari 
položaj učinkovitega in uspešnega subjekta na področju turističnega 
gospodarstva, ki bo sodeloval v vseh aktivnostih občine, povezanih s 
turističnim gospodarstvom. Učinkovitost in uspešnost delovanja LTO 
Rogla – Zreče, GIZ bo v največji meri odvisna tudi od tega, ali bomo us-
peli naše člane povezati in njihovo delovanje usmeriti v skupno smer, 
ali se bodo člani počutili kot pomemben sestavni del LTO Rogla-Zreče, 
GIZ, ali pa bodo v našem subjektu videli samo nekoga, ki mu plačujejo 
članarino, od njega pa nimajo koristi. 

V vsakem primeru bo uspešnost projektov odvisna od angažiranosti 
osebja na LTO-ju kot tudi turističnih delavcev v destinaciji, ki bodo 
morali aktivno sodelovati v projektih.

Domen Vogelsang

Novi izzivi v turizmu

Športna Rogla
3. 6. 2017: Odprtje kolesarsko-pohodniškega centra Outdoor center Rogla
15. 7. 2017: Kolesarjenje po poteh Pohorskega bataljona
21.−23. 7. 2017: Aktivni vikend »Doživite Pohorje peš«
12. 8. 2017: Pohod po poti razgledov
13. 8. 2017: Tek po »Jasi«
19. 8. 2017: Kolesarski skok na Roglo
25.−27.8. 2017: aktivni vikend S kolesom po Pohorju

Koledarček dogodkov v Termah Zreče
Začetek: 
26. 5. 2017: Odprtje sladolednega vrta

Poletje petkov na ploščadi
30. 6. 2017: Duo Generacija
7. 7. 2017: Ansambel Žurerji
14. 7. 2017: Ansambel Žurerji

21. 7. 2017: Duo Generacija
28. 7. 2017: Duo Generacija
4. 8. 2017: Ansambel Upanje
11. 8. 2017: Ansambel Upanje
18. 8. 2017: Gemaj
25. 8. 2017: Larma
1. 9. 2017: Orkester Akord

Na bazenu:
24. 6. 2017: Pool Opening Party
25. 6. 2017: Joga in gong kopeli na bazenu
12. 8. 2017: Zumba Party
15. 8. 2017: Pool Party z DJ-jem in neskončna zabava z animatorji
27. 8. 2017: Pool party Slovo od poletja
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Kako se spominjate 3. oktobra 1987?
Glede na to, da sem bil takrat še rosno mlad, se spominjam ene 
velike fešte. Spomnim se nastopa Novih fosilov in Agropopa. 
Sam sem hodil takrat v šolo v Ljubljano in za tisti čas je bila to 
velika stvar za Zreče. Lahko rečem, da sem se počutil veselo in 
zelo ponosno ob tej razglasitvi.

Kaj se je po Vašem mnenju v teh tridesetih letih v Zrečah 
spremenilo?
Industrija in zaposlenost sta se povečali, podoba samega mesta 
se je razvila in zelo spremenila. Včasih je bil »center« Zreč pri 
Zadrugi. Osrednji del današnjega centra Zreče je bil poraščen z 
gozdom, danes je že vse pozidano. Zares se je veliko spremenilo.

Čemu kot predsednik KS Zreče dajete največji pomen?
Menim, da je treba dati največji poudarek okolju, čistoči mesta 
oziroma naselij, saj imamo za to tudi na občini primerne in red-
ne službe. Druga pomembna stvar je zame utrip mesta. Trudimo 
se, da s prireditvami in z aktivnimi dejavnostmi društev mesto 
zaživi, saj je to pomembno za naše krajane. Opažam pa, da nam 
včasih pri tem zmanjka motiviranosti oziroma vztrajnosti. 

Kako boste počastili jubilejno 30. obletnico v KS Zreče?
Vse bo potekalo v Športni dvorani Zreče, in sicer v petek, 6. ok-
tobra. Tokrat bodo nastopali samo domači glasbeni gostje, pred-
vsem lokalni, kot so Zreških 6, Zreška pomlad in ostali.

Kako ste prišli do ideje, da bi v Zrečah potekala tridnevna 
prireditev?
Leta 2007 smo zreški godbeniki organizirali velik dogodek Po-
zdrav Univerzijadi. Ker nam je bil všeč koncept takšnega do-
godka, smo nekako strnili misli in predloge in skupaj postavili 
izhodišča za več različnih dogodkov v enem vikendu. Ker takrat 
do zimske univerzijade ni prišlo, smo posledično morali spre-
meniti tudi ime. Nekateri bližnji sosedje pri Zadrugi so se malce 
uprli v smislu, da bo vse skupaj preveč ropotalo in iz tega smo 
potem dejansko dobili ime Ropotanje, k temu pa smo dodali še 
lokacijo prireditve, torej Stare Zreče, čeprav so se ideje in želje 
o takšni prireditvi pojavile že dosti prej. O teh je že pred leti na 
glas razmišljal tudi naš kapelnik Avgust Skaza.

Kako poteka organizacija tako širokega spektra različnih do-
godkov?
Že med Ropotanjem se začnejo priprave za naslednjo Ropotanje, 
tu imam seveda v mislih predvsem nastopajoče. Drugače pa se 
aktivno lotimo organizacije kakšna dva meseca pred prireditvijo. 
Treba je pridobiti vsa dovoljenja – s tem je namreč največ dela, 
potem pa se trudimo, da k aktivnemu sodelovanju vključimo 
čim več mladih v našem društvu. Smo namreč mnenja, da je tre-
ba mladim dati priložnost, da čutijo pripadnost društvu, okolju 
itd. Seveda mi malo starejši pa vodimo in nadzorujemo, da vse 
poteka, kot mora. Po mojem hitrem izračunu je za eno Ropotan-
je porabljenih okoli 500 ur, torej skupaj 5.000 ur v desetih letih, 
kar zadeva prostovoljno delo. V društvu je trenutno 45 članov.

Lahko pričakujemo še več Ropotanja?
Seveda, mi se bomo še naprej trudili, če bo posluh tudi s strani 
občine in sponzorjev. Opažam, da z leti na Ropotanje prihaja 
vedno več ljudi. Čeprav ne merim oziroma ne štejem, koliko 
obiskovalcev se nam pridruži. Kar ima zame večji pomen, je to, 
da lahko ljudem ponudimo tri različne žanre, ljudje pa se sami 
odločijo, kdaj bodo prišli. Vsak lahko najde kaj zase.Tukaj ne 
gre za tip dogodka, kot so veselice, da bi na ta način lahko me-
rili obiskanost in posledično še to, koliko smo zaslužili, če smo 

30 let mesta Zreče in 10 let Ropotanja 
V Zrečah je prvi vikend v juniju spet ropotalo in to že desetič zapored. Ropotanje je potekalo z nekaj 

novostmi, saj letos Zrečani obeležujejo 30 let mesta Zreče. Več o tem nam je v kratkem pogovoru pojas-
nil predsednik Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar.

Najmlajši so nastopili že v petek.

zaslužili. Imamo še veliko idej in zamisli, kaj vse bi še lahko 
vključili in obogatili to našo že tradicionalno ter največjo prire-
ditev v občini.

Pester program na 10. jubilejnem Ropotanju

Najprej so zapeli zbori
Letos se je Ropotanje v petek zvečer pričelo malce drugače, 

in sicer s srečanjem pevskih zborov pod naslovom Zreče pojo. 
Gre za prireditev, ki se odvija že več kot trideset let in na kateri 
nastopajo različni zbori, tokrat pa je ta revija potekala prvič pod 
velikim šotorom. Zapelo je pet zborov. Sledilo je Rock ropotanje. 
Nastopili so skupina Pointless rebels, Isaac Palma in skupina 
Poweršok. 
Pohorska tržnica spet oživela

Sobotno dogajanje se je pričelo ob 12. uri. Odprla so se vrata 
Večgeneracijskega centra Zreče, v katerem so potekale otroške 
delavnice. Otroci so lahko obiskali tudi zabaviščni park in se v 
soboto in nedeljo vozili s panoramskim vlakom. Kot že nekaj let 
do sedaj, je v šotoru potekala Pohorska tržnica. Tokrat so se na 
njej predstavljali domačin Martin Mumelj, ki je izdeloval cokle, 
Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče, Sandrinas unikatni izdel-
ki, Vijolčna kapica z izdelki za otroke. Na eni izmed stojnic je 
potekala nagradna igra z izdelki Doterra. 

Panoramski vlakec je vozil v soboto in nedeljo.

Dobili naj godca mesta Zreče
Vzporedno z omenjenimi dogodki so letos prvič dobili tudi 

naj godca mesta Zreče v tekmovanju harmonikarjev v igranju 
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Nočno rajanje

široko znanje igranja na diatonično harmoniko in veliko priprav, 
potrebnega pa je tudi veliko poguma.

Bo to tekmovanje od sedaj naprej prisotno na Ropotanju?
Glede na to, da je bilo na Ropotanju v Starih Zrečah prejšnja 

leta že prisotno eno drugo tekmovanje v igranju na diatonično 
harmoniko in ker imamo na razpolago prostor, ozvočenje in os-
talo organizacijsko podporo, si bomo prizadevali, da bi to tek-
movanje pridobivalo veljavo in postalo tradicionalen dogodek 
na zreškem Ropotanju. Upam, da bomo lahko prepričali tudi 
finančne podpornike, predvsem Občino Zreče in KS Zreče, ki sta 
letos prispevali sredstva za nagrade.

Koliko prijav ste pričakovali na tem prvem tekmovanju?
V prvotnem razpisu je bilo razpisanih več skladb za žrebanje, 

vendar je bilo kljub velikemu zanimanju prijav malo. Tako smo 
se odločili, da zmanjšamo število skladb za žrebanje in tako smo 
od načrtovanih 15 prijav prejeli 14, kar je za prvič, po mojem 
mnenju, lep uspeh. Na koncu se je tekmovanja udeležilo 13 tek-
movalcev.

Kaj želite doseči s tem tekmovanjem in kaj si obetate v pri-
hodnosti?

Želimo, da diatonična harmonika ali po domače »frajtonarca« 
ostane ljudski instrument in blizu ljudem. Želimo pokazati, da 
je lahko igranje na diatonično harmoniko zelo kvalitetno, četudi 
skladbe niso med tehnično in aranžmajsko najbolj zahtevnimi. 
Cilj vsega so nove izkušnje, dobra volja, veselje in druženje vseh 
nas, ki organiziramo, in tistih, ki sodelujejo na tekmovanju.

Nedeljska maša in koncert godb
Ob 11. uri se je pričela nedeljska maša, ki jo je vodil Peter 

Leskovar ob spremljavi Frajhajmske godbe. Po končani maši 
je bila na vrsti nedeljska juha. Še pred drugo uro pa se je pričel 
koncert pihalnih orkestrov od blizu in daleč. Za jubilejni zakl-
juček Ropotanja pa je letos poskrbel ansambel Sekstakord. Vse 
spremljevalne dogodke tridnevne prireditve je tudi letos odlično 
povezovala domačinka Ana Hren. 

Tako se je zaključilo še eno Ropotanje v Zrečah, organizatorji 
Društvo godbenikov Zreče pa že kujejo načrte in se veselijo na-
slednjega ter se vsem, ki ste se udeležili katerega od dogodkov, 
lepo zahvaljujejo.

Naj godec mesta Zreče je postal domačin Andraž Ravnak.

Obiskovalci so prišli že zgodaj popoldan.

Veseli organizatorji

na diatonično harmoniko. Tekmovalec je zaigral eno znano me-
lodijo, ki jo je izžrebal s seznama 13 znanih skladb, neposredno 
pred pričetkom nastopa. Vseh 13 tekmovalcev (10 fantov, 3 dek-
leta) je ocenjevala strokovna komisija, v sestavi Tineta Lesjaka, 
Avgusta Skaze in Tomaža Gučka. Vsak tekmovalec je lahko od-
dal svoj glas enemu od sotekmovalcev in tako je bila podeljena 
še posebna nagrada za naj godca oziroma absolutnega zmago-
valca, ki je postal Andraž Ravnak. Podelili so 2 bronasti, 8 srebr-
nih ter 3 zlata priznanja. Poglejmo, kako so si prejemniki zlatih 
priznanj razdelili mesta in denarne nagrade: 1. mesto: Martin 
Plantev (Zgornja Kungota) 500 EUR bruto, 2. mesto: Andraž 
Ravnak (Zreče) 200 EUR bruto in 3. mesto: Špela Kolar (Žiče) 
100 EUR bruto. V poznih popoldanskih urah se je pričela revija 
narodno zabavnih ansamblov, ki je trajala vse do večera. Za so-
botno rajanje pozno v noč je letos poskrbel ansambel Petka. Več 
o tekmovanju nam je povedal predsednik Društva godbenikov 
Zreče Davorin Hartman.

Kako to, da ste se odločili organizirati tekmovanje v igranju 
na diatonično harmoniko?

Že nekaj časa se je kalila ideja, da bi v Zrečah organizirali 
tekmovanje harmonikarjev, ki bi se razlikovalo od ostalih in ne 
bi imelo ključnega poudarka na tehnični dovršenosti ene ali dveh 
skladb, ki jih izvajajo tekmovalci navadno na večini tekmovanj 
po Sloveniji in zunaj naših meja. Tako smo ob 10. Ropotanju 
in ob 30-letnici mesta Zreče prišli do tekmovanja, kjer se večji 
poudarek daje celovitemu nastopu tekmovalca, igranju »z dušo«, 
kot nekateri radi rečejo temu, bolj godčevskemu tipu tekmovanja. 
Posebnost je, da se skladba izžreba s seznama razpisanih skladb, 
v našem primeru jih je bilo 13, in tako tekmovalci šele par minut 
pred nastopom izvedo, katero skladbo bodo izvedli. To daje 
tekmovanju naj godec mesta Zreče poseben čar in priznanje 
tekmovalcem, saj je za prijavo na takšno tekmovanje potrebno 
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INTERVJU – Daniel Huaman

Pred kratkim sem se pogovarjala z Danielom Hua-
manom, ki prihaja iz Peruja. V zelo zanimivem kle-
petu mi je med drugim opisal tudi državo, od koder 
prihaja. V Sloveniji, natančneje v Zrečah, živi že 
sedmo leto in ko sem se prvič slišala z njim po telefo-
nu, sem presenečena ugotovila, kako dobro že govori 
slovensko. Povedal je, da se je našega jezika naučil 
s pogovorom.

Daniel je rojen decembra leta 1985 in prihaja iz inkovskega kraja 
Acomamba, ki se nahaja na 3.600 metrov nadmorske višine v peruj-
skih Andih. Tam živijo ljudje od poljedelstva in blagovne menjave. 
Ima šest sester in štiri brate, ki danes živijo po različnih krajih Peru-
ja. Starša sta vsem otrokom omogočila šolanje. Kot družina so med 
seboj zelo povezani, čeprav niso vedno živeli skupaj kot družina. Je 
pa Daniel edini otrok, ki ga je pot ponesla preko Atlantskega ocena 
in prvi, ki je v družini letel z letalom.

Prihajaš iz velike družine. Kako se spominjaš otroštva? 
Rodil sem se v Acomambi in zgodnje otroštvo preživel tam do sed-

mega leta starosti. Sem peti otrok po vrsti. Ker sem se rodil doma, 
sem bil kasneje tudi zraven, ko je mama rodila še druge sestre in 
brate. Pri nas je to običajno, saj gre za neke vrste praznik. Otroci smo 
zraven pri porodu in gledamo, kako mama trpi bolečine ob rojevan-
ju. Zraven so tudi nune iz bližnje cerkve, ki pomagajo. Drugače pa 
je to življenje na deželi, ki se seveda bistveno razlikuje od tistega v 
prestolnici v več pogledih.

Kakšni ste Perujci in kakšni smo Slovenci?
Smo zelo odprti, prijateljski, povezani. Veliko damo na zaupanje. 

Nismo materialno bogati, vendar lahko damo ravno to, česar si člo-
vek ne more kupiti. In ko enkrat spoznamo nekoga, je naš prijatelj 
za vse čase. Jaz nikoli nisem dobil darila za rojstni dan ali na primer 

»Kakor se ti obnašaš do ljudi –  
tako se oni do tebe«

za božič, ki ga mimogrede mi praznujemo čisto drugače kot vi, če-
prav smo tudi mi katoličani. Slovenci ste zelo prijazni, imate prelepo 
deželo ... Sem pa velikokrat občutil čudne poglede, predvsem na za-
četku, ko sem prišel sem. Drugače je pri ljudeh, ki so me sprejeli v 
svojo hišo, isto bi naredila tudi moja starša. Zato sem zelo hvalažen 
Jožetu Jelenku in njegovi družini. Počaščen sem, da lahko živim pri 
njih v Zrečah!

Tvoje šolanje je potekalo skoraj polovico tvojega življenja. Kar 17 
let si živel v internatu v Limi.

Na začetku mi je bilo zelo hudo. V internatu nas je bilo okoli pet-
sto otrok in ko vidiš, kako so druge otroke prišli obiskat starši, si 
seveda žalosten, ker ni tvojih. S starši sem se srečal samo trikrat v 
vseh teh letih. V Limi sem obiskoval osnovno in srednjo šolo. Kasne-
je sem v internatu delal kot pek, da sem se lahko izučil za kuharja in 
slaščičarja in si tako pridobil poklic. 

Kaj te je pripeljalo v Slovenijo?
Leta 2007 je prišel v internat kapucinski brat Vlado Kolenko s sku-
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pino. Pokazal sem jim, kako pečem kruh. Povabili so me, da sem z 
njimi odšel še na ogled naših znamenitosti in tako smo se še bolje 
spoznali. Čez dve leti se je Vlado vrnil in me povabil v Slovenijo v 
Vipavski Križ, kjer sem opravljal delo kuharja, živel pri kapucinih in 
pričel s postopkom urejanja vseh dokumentov za vizo. Po treh me-
seceih sem se vrnil v Peru. Na dokumente sem čakal eno leto. Potem 
sem se znova vrnil v Slovenijo in nekega dne je prišel v Vipavski Križ 
Jože Jelenko s skupino otrok in me povabil v Zreče. Tu sem se potem 
ustalil in delal kot krovec pri njegovem sorodniku. 

Iz tvoje zgodbe opažam, da ti je ravno kuharstvo odpiralo vrata ob 
pomembnih prelomnicah. Misliš, da je to delo tvoje poslanstvo?

Da. Prav čutim, da bo spet neka sprememba. Sicer sem poskušal 
najprej dobiti delo v gostinstvu, vendar neuspešno. Problem je v 
tem, da prihajam iz tretje dežele in sem vedno na koncu vrste. Težko 
je dobiti vse papirje. Sem pa do decembra lani delal kot krovec, saj 
mi višina ne predstavlja nekega problema. Večji problem zame je bil 
v trgovini, ko sem kupoval malico, saj sem namesto žemlje naročil 

zemljo (smeh). Na začetku nisem dovolj dobro razlikoval tudi dveh 
besed gor in dol. Če bi mi nekdo rekel pojdi gor, sem šel dol in ob-
ratno.  

Nam lahko predstaviš kakšno perujsko tradicionalno jed, mogoče 
kaj iz tvojega kraja?

Jih je kar veliko. No na primer »pačamanka« – pača pomeni zeml-
ja, manka pa lonec, torej skupaj kuhati na zemlji, to bi bila ena taka 
zares tradicionalna jed iz kraja, od koder prihajam. Jed je narejena 
iz spomladanskih pridelkov, omake, mesa in začimb. Vse skupaj se 
kuha na odprtem ognju po več ur, potem pa se povabi sosede, da 
skupaj pojemo to jed. Zdaj, ko sem v Sloveniji, najbolj pogrešam sad-
je, ki ga tukaj ni, na primer marakujo, čirimoro ... Velikokrat pa tudi 
sam pripravim kakšne naše posebne jedi za posebne ljudi. Sem pa že 
prevzel vaše običaje, pirhe in podobno (smeh).

Bi imel v Sloveniji svojo perujsko restavracijo?
Da, želim si imeti neke vrste turistično kmetijo s svojo zemljo in da 

bi sestavine, ki bi jih kuhal, prideloval sam. 

Kje te najlažje srečamo med vikendom? Zagotovo v gorah?
Ja, enostavno potrebujem to. Na Triglavu sem bil že petkrat in še 

bom šel. To je res prava sprostitev. Včasih se kam odpravimo tudi s 
prijatelji, grem pa velikokrat s svojo punco Kjaro na kakšen izlet po 
Sloveniji, zdaj se tukaj počutim zares kot doma.

Spraševala Urška Firer
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Začarali vreme in tako 
pričarali sončne eko 
čarovnije

Prostovoljci Društva prijateljev mladine Zreče smo letos že devetič 
otrokom in njihovim staršem pričarali tradicionalne EKO ČAROVNIJE. 
Zaprosili smo sonce, da ga na prvo majsko nedeljo nujno potrebujemo, 
in uslišalo je našo prošnjo. 

Tako smo lahko ob starem zreškem muzejskem vlaku maksimal-
no uživali v lovljenju na travi, se pomerili na športnem poligonu in 
se preizkusili v hoji po gurtni ali slackliningu, tj. športni discipli-
ni, ki izboljšuje ravnotežje. Otroci so lahko skupaj s starši ustvarjali 

raznovrstne unikatne izdelke iz odpadnih materialov, si poslikali ob-
raz s svojim najljubšim motivom, se očedili pri frizerkah Studia B ali 
preprosto zabobnali z Matjažem Skazo. Prijetno vzdušje so nam z 
nastopom popestrili mladi folkloristi Folklorne skupine KUD Vladko 
Mohorič Zreče in plesalci plesne šole Jay dance studia. Obiskovalci so 
degustirali raznolike zdrave napitke, slastne smutije, ekološke sladice, 
zdravo solato in še bolj zdravo juho Turistične kmetije Ančka. Pri Dru-
štvu Smetlika so lahko odrasli izvedeli kaj več o domači izdelavi narav-
nega repelenta, oljčne kreme in domačih čajev, obiskala pa nas je tudi 
zeliščarka Kata Laštro iz Velenja. 

Tradicionalne 9. EKO ČAROVNIJE so se končale v pozitivnem 
vzdušju razigranih otrok in veselih staršev. Prostovoljci DPM-a Zreče 
pa smo ponovno dokazali, da se da z dobro voljo, s pozitivno energijo 
in sodelovanjem srčnih ljudi pripraviti čudovit dogodek.

Barbara Potnik
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Prostovoljno gasilsko društvo Zreče je povabilo vse gasilce, gasilke, 
prijatelje, družinske člane in ljubitelje glasbe na slavnostni koncert ob 
30-letnici delovanja Moškega pevskega zbora PGD Zreče. Dogodek je 
potekal v soboto, 18. marca 2017, v zreškem kulturnem domu.

Predsednik PGD Zreče Štefan Posilovič je v uvodu predstavil delo-
vanje Moškega pevskega zbora PGD v zadnjih 30 letih. Moški pevski 
zbor PGD Zreče je bil ustanovljen leta 1987 kot sekcija PGD Zreče. 
Pobudnika in ustanovitelja zbora sta bila Boris Podvršnik starejši in 
pokojni Slavko Burja. Do leta 2010 je zbor vodil Stane Kejžar. Zaradi 
bolezni in prezgodnjega slovesa ga je zamenjal današnji predsednik 
zbora Jože Kokol. Po turnejah in raznih prireditvah jih uspešno vodi 
zborovodkinja Olga Kangler. Leta 2004 so izdali svojo prvo zgoščen-
ko s 17 pesmimi, štiri leta kasneje pa so se uspešno podali na turnejo 
v pobrateno mestece Sedbergh v Angliji. Pevci zbora se udeležujejo 
raznih prireditev v domačem kraju in bližnji okolici ter sodelujejo na 
prireditvah v okviru PGD Zreče in GZ Zreče-Vitanje. Od leta 1988 pa se 
udeležujejo srečanj gasilskih pevskih zborov Slovenije – gostili so 6. in 
28. srečanje. 

Uvodni del dogodka je pripadal Mladinskemu pevskemu zboru Os-
novne šole Zreče, ki je zapel Zdravljico in v nadaljevanju slavnostnega 

koncerta izvedel še en sklop pesmi. Na oder je stopila dalmatinska kla-
pa Kanela iz DVD Grebaštica, katere člani so prav tako gasilci in s svo-
jim programom navdušila polno dvorano. Slavljenci MoPZ PGD Zreče 
pa so izvedli svoj nastop v treh sklopih svečanega koncerta.

Vodja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Breda Slapnik je nekaterim članom MoPZ PGD Zreče podelila jubilej-
ne Gallusove značke za večletno udejstvovanje na glasbenem področju 
ljubiteljske kulture. Ob visokem jubileju so jim čestitali tudi gostje, 
med njimi najprej župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik, ki jim 
je podelil posebno priznanje. V imenu Gasilske zveze Slovenije jim je 
izrekel čestitko predsednik Komisije za zgodovino požarnega varstva 
in gasilstva ter kulturne dejavnosti GZS Mihael Boranič, v imenu ga-
silcev celjske regije jim je čestital namestnik poveljnika Ivan Jezernik, 
prav tako pa se je čestitkam pridružil tudi predsednik domače GZ Zre-
če-Vitanje Jožef Košir. V nadaljevanju so sledile še čestitke ostalih po-
vabljenih gostov. Predsednik MoPZ PGD Zreče Jože Kokol se je najbolj 
zaslužnim zahvalil s plaketo ob 30. obletnici MoPZ PGD Zreče.

Po svečanosti pa je sledil družabni del, ki sta ga popestrila MoPZ 
PGD Zreče in Klapa Kanela.

Štefan Posilovič

30 let gasilskega petja v Zrečah

Pomlad je tukaj in z njo pride tudi eden najlepših praznikov – velika 
noč. Priprave na praznik nas obdajajo s posebnimi, čarobnimi občutki, 
ponovno lahko v nas zaživi naš večni otrok. Takšne občutke smo v 
zeliščarskem društvu Smetlika želeli deliti tudi s prebivalci in turisti 
vseh generacij, zato smo v hotelu Dobrava na veliki četrtek organizirali 
delavnico okraševanja pirhov.

Delavnica je bila številčno dobro obiskana, udeležili pa so se je tako 
otroci kot odrasli, domačini in turisti. Prijazno osebje v hotelu in čla-
nice društva so poskrbeli za nekaj kulinarike. V hotelu so spekli od-
lično potratno potico in skuhali naš zeliščni čaj, članice društva pa so 
napekle ostalo pecivo, ki je bogatilo naše mize. V hotelski kuhinji so v 
rdečem zelju in čebuli skuhali tudi jajca. Za takšno barvanje pirhov je 
potrebno malo več priprav in potrpljenja kot pri barvanju z umetnimi 
barvami. Tako naravno obarvani pirhi so bolj nežne barve. Z domišlji-
jo in vztrajnostjo, ko so jih vešče roke še porisale s citronsko kislino, so 
lahko postali tudi prave umetnine. Prijetnega vzdušja med obiskovalci 
delavnice se ne da opisati, ker je treba to doživeti in občutiti na lastni 
koži. Morda se nam pa naslednje leto pridružite tudi vi.

Marsikdo mogoče razmišlja, zakaj je za praznike potrebno vse to de-
lo in priprave, ko pa lahko danes že vse nakupiš v trgovini; pobarvane 
pirhe, praznične potice različnih okusov in praznični kruh. A bistvo 

Velikonočna delavnica v hotelu Dobrava

praznika ni v pojedini, ki jo damo na mizo za praznik – bistvo je, da 
je vsebina na mizi bila pripravljena z veseljem, ljubeznijo in s tistimi 
čarobnimi občutki pričakovanja. Četudi potica ni za razstavo, je doma 
prijetno zadišalo, zaradi pirhov imamo spet eno posodo močneje obar-
vano, a nas to ne skrbi. Vse to nas pospremi v pravi praznik in nam 
daje možnost, da ga doživimo z vsemi čuti in z vso polnostjo v srcu. 
Privoščimo si to razkošje ob naslednjih praznikih!

Martina Marinšek
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V Lovski družini Zreče radi poudarijo, da so bili tudi njihovi lovci 
uporniki z razlogom. Z uporniki z razlogom pa označujemo ljudi, ki 
so v letu 1990 aktivno delovali v MSNZ. To je bil edinstveni projekt 
v novejši slovenski zgodovini, ki je širši javnosti še vedno premalo 
poznan. Projekt MSNZ je nastal že ob polovici leta 1990 kot odgovor 
na poizkuse takratnega jugoslovanskega vrha, da z odvzemom obo-
rožitve in s popolno podreditvijo TO povsem izniči obrambne sposob-
nosti Slovenije in s tem onemogoči nadaljnja osamosvojitvena priza-
devanja. Zato se je v popolni tajnosti pristopilo k organiziranju tedanji 
TO vzporedne vojaške organizacije – MSNZ, ki je v odločilnem času 
slovenskemu vodstvu in narodu zagotovila možnost oborožene pod-
pore in obrambe osamosvojitvenih dosežkov. Organizirana je bila od 
vrha navzdol – torej od vodstva na nivoju Republike (Janša, Bavčar, 
Krkovič) preko 13 pokrajinskih vodstev do občinskih vodstev MSNZ. 

Tudi v nekdanji veliki občini Slovenske Konjice so uspešno organi-
zirali in pripravili sile MSNZ in pravočasno ter v celoti izvedli vse or-
ganizacijske, kadrovske in materialne priprave. Posebno pomembne 
so bile materialne priprave – to je zagotavljanje in tajno hranjenje obo-
rožitve in streliva. Treba je bilo oborožitev in strelivo TO iz skladišča 
TO v Slovenskih Konjicah razseliti na varne lokacije po celotni tedanji 
občini. Akcijo so vodili in izvajali pripadniki občinskega štaba MSNZ 
Slovenske Konjice (Tone Kolar, Peter Mlakar, Boris Podvršnik in Bo-
žo Punčuh), pripadniki stalne sestave OŠTO Slovenske Konjice (Alojz 
Groleger, Anton Kolar, Peter Mlakar, Franc Kodrič in Slavica Felician) 
ter nekateri člani rezervne sestave TO občine (Janez Fink, Elko Oplot-
nik in Janez Čakš). Za to so potrebovali predane in zanesljive ljudi, ki 
so jim lahko popolnoma zaupali. Med drugim so potrebovali več loka-
cij za hranjenje oborožitve in streliva na območju Pohorja. Spomnili 
so se na zanesljive pohorske ljudi in med njimi tudi na člane Lovske 
družine Zreče, ki so imeli pogum in so bili brez oklevanja pripravljeni 
prevzeti izjemno veliko odgovornost, ki bi jih lahko stala tudi živl-
jenja. To so bili naslednji člani LD Zreče: Boris Podvršnik ml. iz Zreč 
– v vodstvu občinskega načelstva (pomočnik načelnika), Oto Mikek s 
Skomarja – hranjenje minskoeksplozivnih sredstev in streliva, Rudi 
Vidmar z Resnika – hranjenje oborožitve in streliva in Karel Beškov-
nik s Skomarja – hranjenje oborožitve in streliva.

Ti ljudje so izjemno veliko tvegali in s svojim tveganjem pomembno 

prispevali k mozaiku zmage v letu 1991. Če takrat posamezniki ne bi 
tvegali, danes najverjetneje ne bi živeli v samostojni domovini Slove-
niji, ki letos praznuje že 26. rojstni dan. Zato je prav, da se takratni 
usodni dogodki za slovenski narod podrobneje osvetlijo – posebno 
prispevki posameznikov – tudi članov Lovske družine Zreče, na ka-
tere smo lahko upravičeno ponosni. Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Slovenske Konjice je ob 15-letnici teh zgodovinskih 
dogodkov organiziralo svečano odkritje spominskih plošč na objektih 
Mikekove, Beškovnikove in Vidmarjeve domačije. Spominski plošči 
pri Mikekovih na Skomarju in Vidmarjevih na Resniku je odkril ta-
kratni župan Jože Košir, že polpretekle dogodke pa sta orisala An-
ton Kolar, takratni načelnik občinskega poveljstva MSNZ Slovenske 
Konjice, in njegov pomočnik Boris Podvršnik. Tudi takratna milica je 
razselila svojo oborožitev in strelivo na varne lokacije. Na območju 
sedanje občine Zreče so oborožitev in strelivo takratne milice hranili 
in varovali domačija Arbajter s Skomarja in domačija Petelinek iz Ra-
dane vasi.

Pri Beškovnikovih na Videčnikovem je častna dolžnost predaje spo-
minskega obeležja doletela Jožeta Kuzmana, generalnega sekretarja 
slovenskega ZVVS, dogodke pa je opisal Slavko Groleger, takratni ko-
mandant OŠTO. Svečanost je povezovala Zdenka Kejžar, popestrili pa 
so jih ljudski pevci s Stranic ter otroci zreške šole pod mentorstvom 
Magde Drozg. Celotno dogajanje je potekalo pod budnim očesom 
glavnega organizatorja Ivana Pavliča, predsednika območnega vete-
ranskega združenja. 

Sicer pa so v sami osamosvojitveni vojni leta 1991 v enotah takrat-
nega konjiškega 85. Območnega poveljstva TO sodelovali tudi na-
slednji člani LD Zreče: Jože Napret in Ludvik Mikek ml. ter takratni 
član Robert Bombek v konjiškem (Topolškovem) jurišnem odredu 
(Jod-formacija okrog 145 vojaških obveznikov in 10 % rezerve), ki je 
bil poslan v Gornjo Radgono, Marjan Tič in Mirko Hren v konjiškem 
(Kuzmanovem) diverzantskem odredu-Črni vragi (87 voj. obv.). Stan-
ko Hren in Simon Kralj v (Sagadinovi) zreški četi (117 obveznikov 
in 10 % rezerve), Ivan Kvac (pred reorganizacijo v konjiškem (Soj-
čevem/Slokarjevem vodu PSD), Boris Podvršnik (poveljnik) in Ervin 
Gričnik (namestnik poveljnika) ter Andrej Bombek pa v območni 865. 
protidiverzantski četi (Pdivč-85 voj. obv.). Zreški lovci pa so med osa-

Zreški lovci v vojni za Slovenijo
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Naš zbor Lakeland Voices, ki prihaja iz Sedbergha in Kendala, se je 
mudil konec maja in v začetku junija tudi v Zrečah. Pred prihodom v 
naše pobrateno mesto smo obiskali tudi druge slovenske kraje. Zbor 
je bil zelo presenečen nad gostoljubnostjo Slovencev! Ko smo se na 
primer peš odpravljali s Skomarja, smo šli mimo Medvedove hiše in 
gospodar nam je že nalil slivovko, ki smo jo z veseljem poskusili. Obis-
kali smo tudi Jožico Podgrajšek na Brinjevi gori, ki nas je gostila na 
svojem vrtu in nam postregla Francijevo vino. 

Radi pojemo z vsemi, ki jih srečamo, še posebej slovenske pesmi, te 
nas zares navdušujejo. Kot vedno smo bili zelo navdušeni nad kvali-
teto in izvedbo zborov, ki smo jih tokrat poslušali oziroma s katerimi 
smo tudi prepevali. Naj omenim Moški pevski zbor Franc Urbanc iz 
Bohinja, zbor Waldorske šole iz Ljubljane in seveda še Mešani pevski 
zbor Jurij Vodovnik Zreče, ki je več kot odličen ambasador slovenske-

ga zborovskega petja. Slišal sem, da so pred leti osvojili tudi srebrno 
priznanje v tujini. Omenjeni zreški zbor, člani Kvarteta Vinski brat in 
Moški pevski zbor PGD Zreče ter člani našega zbora pa smo se družili 
in skupaj prepevali v Hotelu pod Roglo (kjer smo tokrat bivali) na naš 
zadnji večer v Sloveniji. 

Tudi mi imamo na območju Britanije jezera in gore, vendar pre-
cej manjša v primerjavi z vašimi. Toda kljub temu smo zelo uživali v 
jutranjem kopanju v Blejskem jezeru, ob prepevanju v čolnu in cerkvi-
ci na otoku. Zapeli smo tudi ob Prešernovem kipu na Tromostovju in v 
cerkvici sv. Lamberta na Skomarju. Skomarska hiša nas je vse očarala, 
prav tako Vojkova vinoteka in Muzejska zbirka 100 frankolovskih žr-
tev na Stranicah. Tudi vreme nam je služilo, imate bolj prijetno vreme, 
kot ga imamo mi. Toda tudi slabo vreme nam ne bi pokvarilo razpo-
loženja z našimi prijatelji. Zdaj smo že doma in zagotovo še pridemo!

David Burbidge

Lakeland Voices obiskali Zreče

mosvojitveno vojno leta 1991 konjiškemu poveljstvu TO, ki je pokri-
valo območje Slovenskih Konjic, Šmarja in Šentjurja, brez oklevanja 
odstopili tudi lovski dom, ki je služil kot objekt rezervnega povelje-
vanja podrejenim enotam. 

Po 26 letih smo se zbrali na lovskem domu LD Zreče takratni pri-
padniki, Rudi Vidmar z Resnika – hranjenje oborožitve in streliva in 
Karel Beškovnik s Skomarja – hranjenje oborožitve in streliva, prapor-
ščak Franc Kodrič, aktivni pripadnik 85. Območnega poveljstva TO. 
Bil je človek, ki je skrbel za zaledje in oskrbo enot z MTS. Pred vojno 
je bil aktivni pripadnik MSNZ. 

Danes lahko s ponosom stopimo skupaj in z zagotovostjo trdimo, 

da nismo izdali lastnega naroda. Vse bolj sem prepričan, da smo nek-

je naredili napako, žal veliko ljudi danes po prebranem članku raz-

mišlja drugače. Tudi po vseh teh letih ne obstaja več evidence takrat-

nih pripadnikov, ne vem, ali smo res naredili takšno napako, da smo 

bili neizbrisani, ampak pozabljeni. Kdo je na strani lastnega naroda, 

nikoli ni bil in ne bo cenjen, komur uspe lasten narod poslati v brez-

no, je junak.

Ervin Gričnik, Anton Kolar
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Ste vedeli, da je več kot 20 % prebivalcev Slovenije v mladosti svoje 
izkušnje nabiralo pri tabornikih? Že več kot 60 let se slovenski tabor-
niki združujemo pod okriljem naše krovne organizacije Zveze taborni-
kov Slovenije in kar 40 let so del velike taborniške družine tudi zreški 
taborniki. Ja, kar 40 let je minilo od dneva, ko je bilo taborniško pe-
sem prvič slišati pod Zreškim Pohorjem. 

V štirih desetletjih delovanja se je nabralo neskončno prijetnih do-
živetij in spominov. Zreški taborniki smo ponosni nase, na našo zgo-
dovino in naše skupne dosežke. Več kot 100 aktivnih članov danes 
predstavlja zdravo jedro Rodu Zelene Rogle. Med njimi se najde marsi-
kdo, ki mu je bil takšen življenjski slog »položen v zibelko«. Kar nekaj 
članov prihaja iz družin, kjer so taborništvu zavezane že tri generaci-
je. Številni uspehi na področnih in državnih mnogobojih ter različnih 
drugih taborniških in orientacijskih tekmovanjih pričajo o tem, da de-
lamo veliko in dobro. 

Vedno večje število udeležencev na letnih taborih, zimovanjih in 
mednarodnih projektih temelji na dejstvu, da »dober glas seže v deve-
to vas«. Mnoge naravovarstvene in druge aktivnosti, ki se jih udeležu-
jemo v lokalni skupnosti in širše, pa dajejo vedeti, da nam je mar za to, 
kar se dogaja okoli nas, ter da smo trajnostno naravnani. Z različnimi 
dogodki bo Rod Zelene Rogle svoj jubilej sicer obeleževal skozi vse 
leto, medtem ko se je osrednja prireditev odvijala v začetku aprila s 
svečano proslavo in taborniškim plesom, na katerih so se zbrali tako 
zdajšnji kot tudi nekdanji člani ter seveda vsi prijatelji taborništva in 
ljubitelji življenja v naravi. Našemu praznovanju so se pridružili tudi 
župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik, predstavnici Zveze tabor-
nikov Slovenije Eva Bolha in Živa Novljan ter taborniki iz pobratenega 

rodu iz Splita.

Ob glasni in ubrani taborniški pesmi ter kulturnem programu, ki 
smo ga z veliko navdušenja ustvarjali prav vsi člani rodu, smo še pose-
bej ponosni na priznanja in plakete, ki so jih naši člani prejeli s strani 
Zveze tabornikov Slovenije ter seveda na Plaketo Zveze tabornikov 
Slovenije, ki je bila podeljena Rodu v celoti. Ob tej priložnosti sta pred-
stavnici Zveze tabornikov Slovenije podelili tudi najvišje priznanje 
Zveze tabornikov Slovenije – Zlato plaketo – našemu starešini Emilu 
Mumlu, ki zagotovo predstavlja središče naših taborniških doživetij 
in spominov. 

Naštevanje, kje vse zasledimo njegovo vodenje, organizacijo ali 
zgolj aktivno prisotnost lahko traja v nedogled. Preko vodenja »doma-
čega« rodu, izobraževanja novih kadrovskih moči, organizacije in vo-
denja velikih mednarodnih projektov, kot so svetovni skavtski kongres 
ali jamboreeji po vsem svetu, organizacije in vodenja mednarodnih 
projektov doma in v tujini, ki povezujejo mlade skozi aktualne vsebi-
ne današnjega vsakdanjika, pa vse do rodovih sestankov in zabavnih 
srečanj s starimi prijatelji. 

Po času, ki smo ga namenili spominom in praznovanju, so naše 
misli in aktivnosti spet usmerjene v prihodnost. V teh dneh se inten-
zivno pripravljamo na področno in državno tekmovanje ter se veseli-
mo prihajajočega poletnega tabora, ki predstavlja vrhunec naših letnih 
aktivnosti in bo ponovno zbral številne tabornike – tokrat že štiridese-
tič po vrsti – na našem priljubljenem tabornem prostoru na Gorenju 
pri Zrečah med 2. in 9. julijem. Se nam pridružite?

Tina Tinta Kovačič,
Rod Zelene Rogle Zreče

40 let taborništva na Zreškem
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Naš osnovni namen in cilj delovanja je ohranjati in prenašati 
zgodovinske in pomembne pridobitve iz naše polpretekle zgo-
dovine, ko je na tleh potekala druga svetovna vojna. Skrbimo 
za obeležja NOB v naši občini in pohvalno je tudi sodelovanje 
z organi občine znotraj organiziranja, priprave in izvedbe spo-
minskih obeležij. Ker se dogodki NOB časovno odmikajo in je 
med nami le še nekaj aktivnih udeležencev NOB, spoštljivo skr-
bimo tudi za te člane z obiski, voščili ob osebnih jubilejih in za 
spoštljivo slovo, ko nastopi čas slovesa. ZB Zreče deluje v sklopu 
Območnega združenja ZB za vrednote NOB Slovenske Konjice, s 
katerim vzorno in aktivno sodelujemo pri spominskih slovesno-
stih ob vseh obletnicah, vezanih na čas med letom 1941 in 1945. 
Udeležujemo se pomembnejših spominskih srečanj in svečanosti 
tudi v drugih krajih Slovenije, kjer so se bile bitke za osvobodi-
tev ali tam, kjer je mnogo slovenskih rodoljubov končalo svoja 
življenja v bojih ali kot nedolžne žrtve okupatorskih eksekucij 
na slovenskih tleh. Enkrat letno organiziramo strokovno ekskur-
zijo. Lani smo obiskali vojaški muzej v Pivki in se na tak način 
tudi izobražujemo in širimo znanje o pridobitvah NOB v boju za 
osvoboditev izpod okupatorskega nasilja. Letos so se mnogi člani 
naše organizacije udeležili dosedanjih pomembnejših jubilejnih 
spominskih slovesnosti. Bili smo prisotni na komemoraciji na 
Osankarici, na spominskem pohodu od Rogle do zadnjega boja 
Pohorskega bataljona na Osankarici, na spominski slovesnosti v 
Grabnu na Stranicah smo se poklonili kruto umorjenim stotim 
talcem in nazadnje kot soorganizatorji spoštljivo obudili spomin 
na streljanje talcev v Zrečah. Naše delovanje ni politične narave 
in želimo le, da se ohranijo dosežki NOB za naše zanamce z vsem 

Krajevna organizacija ZB za vrednote 
NOB Zreče

Zreče so obdane s čudovitimi pohorskimi gozdovi, kjer so ljudje že 
od nekdaj radi nabirali gobe. Gobarjenje je zelo zanimiva, zdrava in 
koristna dejavnost v prostem času številnih ljudi. Gobarsko društvo 
Kostanjevka Zreče je bilo ustanovljeno leta 1992 in registrirano leta 
1998. Združujemo poznavalce in ljubitelje gob, ki spoštujejo naravo, 
njene darove in se zavzemamo za izobraževanje članov društva in širše 
zainteresirane javnosti o poznavanju gob, o pravilnem nabiranju gob, 
o užitnosti gob in njihovi uporabni vrednosti v kulinariki, zdravilstvu, 
o varstvu narave in etičnih načelih nabiranja gob. Naša naloga torej ni 
nabiranje in spoznavanje gob, temveč vzgajanje gobarske kulture ter 
spoštljivega odnosa do narave. Svoje ime smo si izbrali iz bogatega na-
bora gob, ki rastejo v slovenskih gozdovih. Kostanjevka raste poleti in 
v jeseni v smrekovih in mešanih gozdovih ter je vsestransko uporabna 
goba.

Vsako leto naše društvo organizira sedaj že tradicionalno medna-
rodno srečanje gobarjev na Rogli, ki se ga udeleži okoli 200 članov iz 
slovenskih in tujih gobarskih društev. V okviru srečanja pripravimo 
bogato razstavo gob, ki je običajno sestavljena iz več kot 150 različnih 
vrst gob. GD Kostanjevka izvaja delavnice za osnovnošolsko mladino 
in otroke iz vrtca o pravilnem nabiranju in poznavanju gob, postavimo 
priložnostne razstave, ki popestrijo prireditve v občini Zreče. V sezoni 
rasti gob se večkrat odpravimo na skupno nabiranje gob, na katerem 
nabrane vrst gob določimo in govorimo o njihovi uporabnosti. V naši 
sredini smo imeli tudi odličnega poznavalca gob z nazivom »Deter-
minator samostojni svetovalec«, Jožeta Kovšeta, ki je bil dolga leta 
predsednik društva in eden izmed pobudnikov za ustanovitev društva. 
Čeprav smo registrirani v Zrečah, so naši člani tudi iz drugih krajev, 
kot so Slovenske Konjice, Tepanje, Celje in Zagorje. V svoje vrste spre-

Gobarsko društvo Kostanjevka Zreče

jemamo nove člane, ki želijo nadgraditi svoje poznavanje gob, ki so 
pripravljeni spoštovati pravila društva, so družabni, imajo radi naravo 
in gobe.

Dr. Janja Klinčar

spoštovanjem tudi do pomembnih pridobitev v vojni za Slovenijo 
leta 1991, da se ne pozabi in da se nikoli več ne ponovi!  

Zdenka Kejžar
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Zgodovina domovine je neizbrisno zaznamovana z nenehnimi 
preizkušnjami – od naravnih nesreč do vzvišenosti gospodarjev. 
Najžlahtnejši odgovor na vse to se skriva v premnogih cerkvah, kape-
licah in drugih verskih znamenjih. Prepričan sem, da smo prav zaradi 
takšnega odgovora obstali v raju pod Triglavom. Zato je pošteno in 
hvalevredno, da ohranjamo izjemno bogato dediščino. Dolg je seznam 
obnov cerkva in verskih znamenj v naši občini. In kar nekaj dela nas še 
čaka. Še posebej ob bližajoči se 250-letnici cerkve Matere Božje (2019) 
in 300-letnici cerkve svete Neže (2023) na Brinjevi gori. Kaj več o tem 
v naslednji številki. Danes pa nekoliko več o že obnovljenih oltarjih v 
župnijski cerkvi svetega Lovrenca na Stranicah. 

Čas nastanka obeh oltarjev in avtor
Stranska oltarja na Stranicah sta bila izdelana v drugi polovici de-

vetnajstega stoletja. Glavni oltar je izdelal Martin Spiler (1861–1864). 
Sodeč po slogu, načinu izdelave in uporabi materialov sta stranska ol-
tarja delo istega avtorja.

Opis oltarjev
Levi Marijin oltar: v glavni niši je postavljena lesena plastika Marije 

v naročju z Jezusom, levo je lesena plastika sv. Joahima, desno od 
glavne niše je lesena plastika sv. Jožefa. Skrajno levo je lesena plastika 
sv. Štefana, skrajno desno pa sv. Vincencij. V atiki je Marijin mono-
gram, levo in desno sedita na volutah dva angela.

Desni oltar sv. Barbare: v glavni niši je lesena plastika sv. Barbare, 
levo je sv. Ana, desno sv. Magdalena, skrajno levo je lesena plastika 
sv. Blaža, desno sv. Avguština. V atiki je križ, na katerem je trak z 
napisom: Spomin, 18, CERKEV, 02 wS križa. Levo in desno sedita na 
volutah angela. 

Povzetek obnove po zapisu restavratorja Miha Legana iz 
Žužemberka

Pri konservatorsko-restavratorskem posegu smo upoštevali:

• vse postavke iz izdanih konservatorskih pogojev ZVKDS OE 
Celje;

• načelo ohranjanja originala in prezentacije v čim bolj izvirni 
podobi;

• propadajoče smo z ustreznimi metodami in sredstvi odpravili;

• odstranili smo vse površinske nečistoče in naknadne barvne 
poškodbe;

• pri originalni polihromaciji in posrebritvi smo upoštevali nače-
lo minimalne retuše;

• originalna pozlata je bila v veliki meri uničena in je ni bilo mož-
no kvalitetno restavrirati, zato smo jo rekonstruirali z enakimi 
materiali in s tehniko, kot je bila;

• manjkajoče dele polihromacije, posrebritve in dekorativne 
površinske elemente smo rekonstruirali;

• pri restavriranju vidnih delov smo uporabili originalne mate-
riale;

• vsa dela in postopki so se fotodokumentirali;

• vsa dela in potek je nadzirala odgovorna konservatorka z 
ZVKDS OE Celje.

Peter Leskovar

Pridni, dobri in sveti  
so bili naši predniki
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 1. 8. 2017 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – NAG-
RADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka sedme nagradne križanke:
Ana Hren
Cesta na Roglo 19
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 8
junij 2017

TONA

SLADKOVODNA
RIBA Z

RDEČIMI
OČMI

ŠALJIV
VMESNI

PRIPETLJAJ,
MEDIGRA

DELAVSKA
ENOTNOST

NAŠA
VALUTA

SLOVENSKO
NARODNO

GLEDALIŠČE

EMIN
ILJAMI

MESTO
NA OTOKU
PAŠMANU

SLIKOVNO
DOPOLNILO,

RISBA

DELO
JOSIPA

VIDMARJA

LITER

RADOVAN
GOBEC

AMATER,
DILETANT

PIJAČA
STARIH

SLOVANOV

VEJA
MATEMATIKE

DEL OBRAZA
NAD OČMI

MANGAN

AFRIŠKA
KRAVJA

ANTILOPA

REKA
V BOSNI

UPRAVNA
ENOTA

4. ČRKA
ABECEDE

ŽVEPLO

LIRSKA
PESNIŠKA

OBLIKA

ENOTA
ZA MERJENJE

OLEG
ANTONOV

SLUŠNA
KOŠČICA

METER

VARČNO,
UMNO

GOSPODAR-
JENJE

POŽELENJE,
STRAST

TOMAŽ
AKVINSKI

MESTO
V BAČKI

KDOR SI KAJ
OGLEDUJE

(SLABŠ.)

SNOP
LANU ALI

KONOPLJE

ERSKINE
CALDWELL

NADALJEVANJE
GESLA

ČLOVEK,
POSAMEZNIK,

PERSONA

KOKOŠ
(ŠALJ.)

KOSOVELOVA
PESEM

KURT
EISNER

ARABSKI
ŽREBEC

JOULE

SPLIT

VeČ
KRTOV

VZVIŠENA
LIRSKA
PESEM

TEKMOVALNE
SANI,

STROČNICA

MORSKA
RIBA

AZIJSKA
DRŽAVA

SLOVENSKI
SKLADATELJ

FRANCE

KRČEVINA,
ROVT

OTOK
ČAROVNICE

KIRKE

TRETJA
NEZNANKA

KISIK

ŠTEVNIK

GLAVNO
MESTO
GANE

RIMSKI BOG
LJUBEZNI

ZVEZA
BORCEV

NOGOMETNI
TRENER

LETO
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