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TIC – turistična pisarna Zreče
Cesta na Roglo 13b (AP Nova Dobrava – PTC 

Zreče), 3214 Zreče  (03) 759 04 70

e-mail: tic.zrece.lto@siol.net                   
spletna stran: www.destinacija-rogla.si

 www.zrece.si

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka od 8.00–16.00,

v soboto od 9.00-12.00, 
ob nedeljah in praznikih od 9.00 -11.00 ure.

Podatke za objavo nam lahko 
pošljete na TIC najkasneje 

do 15. v mesecu za naslednji mesec.

Možne velikosti oblikovanih 
(komercialnih) oglasov oz. objav

                           Oblika:
- 1/1    90 x 189 mm
- 2/3    90 x 125 mm
- 1/2    90 x   93 mm
- 1/3    90 x   61 mm
- 1/4    90 x   45 mm

slika jpg, najmanj 300 DPI ali 
PDF primerljive  kakovosti. Če so 
v PDF oblikah vključeni posebej 
zahtevani (torej točno določeni) 
fonti, mora biti izvoz v PDF da-
toteko opravljen tako, da se 
tekst pretvori v krivulje!

Koledar prireditev izdaja LTO Rogla-Zreče, GIZ
zanj Valerija Lajhar, strokovna delavka LTO

Odgovorna oseba: Domen Vogelsang
Fotografije: Arhiv LTO Rogla-Zreče, 

GIZ in organizatorji prireditev
Uredil in oblikoval: David Romih

Tisk: Print Graf d.o.o.
Naklada: 2.400 brezplačnih izvodov
Naslovnica: Z vlakom na Ropotanje

Cena komercialnega oglasa: 25 €



DAN URA PRIREDITEV
Čet. - Sre.

1.6. – 21.6.
9.00-
21.00

Idila v cvetju v Wellness & spa center Idila. 
Na voljo  različni programi. 
Org.: Unior d.d., Program Turizem

Čet. -  Pet.
1.6. – 30.6.

7.00 - 
21.00

Tedni jedi pastirjev in koscev v Stari koči na 
Rogli. Org.: Unior d.d., Program Turizem

Čet. -  Pet.
1.6. – 30.6.

9.00 
-21.00

SOS! Telo kliče detox!  Na voljo dva različna 
programa v Wellness & spa centru Idila. 
Org.: Unior d.d., Program Turizem

Četrtek
1.6.

9.00 
in

14.00

Spoznavanje osnov računalništva v 
Večgeneracijskem centru Zreče. Prijavite se 
lahko na tel.: 051 367 658. Org.: VGC Zreče

Pet. – Ned.
2.6. – 4.6. Ves dan

10. Ropotanje v starih Zrečah.  Več v  okvirčku. 
Org.: Društvo godbenikov Zreče, Občina Zreče, 
LTO Rogla – Zreče, GIZ

Sobota
3.6. 10.00 Otvoritev kolesarsko – pohodniškega centra na 

Rogli. Org.: Unior d.d., Program Turizem

Sreda
7.6.

15.00 - 
18.00

Delavnica barvanja in izdelovanje »Mandale« v 
Večgeneracijskem centru v starih Zrečah. 
Org.: VGC Zreče 

Sobota
10.6. np Strokovno srečanje na Rakovcu. 

Org.: Društvo zeliščarjev Smetlika

Sobota
10.6. 8.00

Vinogradniški izlet. Zbor pred gasilskim domom 
Zreče. Org.: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vin Zreče

Torek
13.06.

10.00 
in

12.00

Vaje za urjenje spomina v Večgeneracijskem 
centru v Zrečah. Prijavite se lahko na 
tel.: 051 367 658. Org.: VGC Zreče

Četrtek
15.6. 17.00

»Vinski utrip« Vinsko kulinarični večer na 
ploščadi pred hotelom Atrij. Org.: Unior d.d., 
Program Turizem

Sobota
17.6. 7.55 Kopalni izlet članov v  Rogaško Slatino. 

Org.: ODI Dravinjske doline
Sobota

17.6. 15.00 Box grand prix Rogla na ploščadi pred Termami 
Zreče. Org.: Unior d.d., Program Turizem

Torek
20.6.

10.00 
in

12.00

Bolezen kot moj učitelj – delavnica v 
Večgeneracijskem centru v  Zrečah. Prijave na 
tel.: 051 367 658.Org.: VGC Zreče

Četrtek
22.6. 16.00

Nabiranje zelišč. Zbor udeležencev pred 
trgovino SPAR Zreče. Org.: Društvo zeliščarjev 
Smetlika

Sobota
24.6. 11.00 Pool opening na bazenih Term Zreče. 

Org.: Unior d.d., Program Turizem
Sobota

24.6. 15.00 Savnanje ob prazni luni v Termah Zreče. 
Org.: Unior d.d., Program Turizem

Nedelja
25.6. 15.30 Joga za vse generacije na bazenih Term Zreč. 

Org.: Unior d.d., Program Turizem
Nedelja

25.6. 16.00 Bosopetanje na Brinjevo goro. Zbor pri »LIPI« v 
spodnjih Zrečah. Org.: Turistično društvo Zreče

Pon. – Ned.
26.6.-2.7. np 1. Kiparska kolonija v lesu na Rogli. 

Org.: Unior d.d., Program Turizem

Četrtek
29.6. 19.00

Cerkveno leto v besedi in glasbi v župnijski 
cerkvi v Zrečah. Org.: Katoliško kulturno društvo 
Zreče.









DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE 
v sodelovanju z OBČINO IN KS ZREČE

r a z p i s u j e

1.Tekmovanje harmonikarjev v igranju na 
diatonično harmoniko za pokal
»NAJ GODEC MESTA ZREČE 2017«

Tekmovanje bo potekalo v okviru tradicionalne prireditve Ropotanje v 
Starih Zrečah v soboto,

 3. junija 2017, ob 12.00 uri 
pod velikim šotorom v Starih Zrečah 

(stara zadruga).

Na tekmovanje bo sprejetih največ 30. 
Tekmovalec se na tekmovanju predstavi z eno znano skladbo, ki bo 
izžrebana s seznama 35 znanih skladb, neposredno pred pričetkom 
nastopa. Skladbo bo izžrebala strokovna komisija.
Tekmovalce ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje Organizacijski 
odbor prireditve. Ocene komisije so dokončne. Pri podelitvi posebne 
nagrade se upoštevajo še glasovi sotekmovalcev. 
Na tekmovanje se lahko prijavi vsak harmonikar, ki igra diatonično 
harmoniko, se izobražuje v glasbenih šolah ali si znanje pridobiva kako 
drugače.
Na tekmovanje se ne more prijaviti harmonikar, ki je profesionalni 
glasbenik, igra v znanem ansamblu ali se ukvarja z mentorstvom. 
Izbor tekmovalcev bo opravil Organizacijski odbor prireditve, ki si 
pridržuje pravico do presoje izpolnjevanja pogojev tekmovanja. 
Organizacijski odbor bo vse sprejete tekmovalce obvestil, da so sprejeti 
na tekmovanje.
Starost tekmovalcev je omejena na najmanj 10 (deset) in največ 60 
(šestdeset) let in ni razvrščena v kategorije. Starost tekmovalcev se 
upošteva na dan tekmovanja.



Pisne prijave pošljite na naslov:
DAVORIN HARTMAN

Loška Gora pri Zrečah 15 B
3214 Zreče

s pripisom: »Naj godec mesta Zreče 2017«
ali na E-pošto: davorin.hartman@gmail.com ali po telefonu: 

040 828 256
Pisne prijave se zbirajo do zasedenosti predvidenega števila 

nastopajočih.

Prijavnina znaša 10 € (deset evrov) in se poravna potem, ko ste 
obveščeni, da ste sprejeti na tekmovanje, vendar najkasneje

 do 31. maja 2017 na TRR Društva godbenikov Zreče.
Ocenjuje se izključno celosten nastop tekmovalcev in podajanje 

vsebine poslušalcem.

Tekmovalec po oceni strokovne komisije lahko prejme 
60 – 100 točk. 

90 – 100 točk ZLATO PRIZNANJE
80  –  89 točk SREBRNO PRIZNANJE
70  –  79 točk BRONASTO PRIZNANJE
60  –  69 točk ZAHVALA ZA SODELOVANJE
Trije tekmovalci z najvišjim številom točk prejmejo nagrade za prvo 

(1.), drugo (2.) in tretje (3.) mesto na tekmovanju.

Nagrade
1.nagrada za prvo mesto 500 € bruto (petsto evrov brutto)

2.nagrada za drugo mesto 200 € bruto (dvesto evrov brutto)
3.nagrada za tretje mesto 100 € bruto (sto evrov brutto)

Tekmovalec, ki bo z oceno strokovne komisije in glasovi 
sotekmovalcev zbral najvišje število točk, bo razglašen za absolutnega 

zmagovalca in bo v trajno last prejel pokal  

»Naj godec mesta Zreče 2017«.

Celoten razpis s pravilnikom si lahko pogledate 
http://www.godbazrece.si/naj-godec-mesta-zrece-2017/



Tabor v organizaciji Občine 
Zreče in Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije poteka ob 
podpori Sklada za naravo 
Pohorje, Društva ljudske 
tehnike Zreče, podjetja Un-
ior, 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. 

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 sadovn-
jakih, 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 
01/2513727,e-naslovu tabori@zotks.si in spleti strani 

http://tabori.zotks.si.





Termin Naslov posnetka in opis

Torek
06.6.

14. redna seja Občinskega Sveta Občine Zreče
Posnetek seje, ki je tokrat bila na Skomarju, dne 10. maja 2017.
Produkcija: FVS KUD VM Zreče
Trajanje: 2 h 43 min

Torek
13.6.

Odprtje Večgeneracijskega centra v Starih Zrečah
Posnetek odprtja centra pri Zadrugi, ki je bila 15. maja 2017.
Trajanje: 35 min

Torek
20.6.

Odprtje prenovljenega odseka lokalne ceste proti Gorenju
Svečano odprtje odseka ceste s kulturnim programom in 
pogostitvijo.
Trajanje: 40 min

Torek
27.6.

Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče
Posnetek svečane seje, na kateri smo tudi letos podelili grbe in 
priznanja Občine Zreče.
Produkcija: FVS KUD Vladko Mohorič
Trajanje: 75 min

analogni kanal S-10 

Info kanal Zreče s 1. januarjem 2016 deluje na spletnem portalu YouTube, 
in sicer na naslovu:

https://www.youtube.com/user/zrece1/playlists

Staro in novo na
INFO KANALU TV ZREČE
PROGRAM  ZA JUNIJ 2017 



Vabimo 
vas na 10. 
Ropotanje v 
starih Zrečah, 
ki bo potekalo od 
2.6. do 4.6.2017 v 
velikem šotoru na Kovaški 
cesti. Več o dogodkih si lahko 
preberete v priloženem vabilu.


