
20    2019 1

POHORSKO SRCE

POHORSKO  SRCE
LETNIK XI    LETO 2019 ŠTEVILKA 20JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE

Poštnina plačana pri pošti 3214 Zreče



20    20192

POHORSKO SRCE VSEBINAPOHORSKO SRCE

Izdajatelj: Občina Zreče
Leto 2019
UREDNIŠKI ODBOR: David Voh – odgovorni urednik
člani: Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, Jolanda Laubič, Franc Šet

LEKTORIRANJE: David Voh
GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Novice, d. o. o., Slovenske Konjice
TISK: Grafika Gracer, d. o. o., Celje

NAKLADA: 2100 izvodov
FOTO: David Voh, Občina Zreče, Unior, d. d., Matej Nareks, Izidor Kotnik, 
Iztok Medja, Sandi Lužnik, Studio Fakin, Marjan Hren, Tatjana Kotnik, Martin 
Mrzdovnik, Vrtec Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Osnovna 
šola Zreče, Miha Matavž Photo & Video – Dan Briški, Rogla – Pohorje, 
Marko Pigac, Davorin Volavšek, Unitur, d. o. o., Jože Onič, Marijan Jelenko, 
LTO Rogla - Zreče, GIZ, Boštjan Vidmar, Barbara Potnik, Marija Kovačič.

POHORSKO SRCE – JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE: BREZPLAČNI IZVOD

20    20192

Beseda urednika  3

Uradne objave občinske uprave 4

Svečana seja Občine Zreče 10

Javni zavodi  12

Intervju – Darko Hrastnik 15

Aktualno – stoletnica Uniorja 17

Pot med krošnjami 19

Gregor Stračanek – svetovni prvak 21

Šport – Robert Kejžar, NK Zreče 23

Turizem – Okusi Rogle 26

Zanimivosti 27

Reši me  31

Rišem za prijatelja 32

Fotografija na naslovnici - Gregor Stračanek (Foto: Marko Pigac)

Utrinki z letošnjega 
Ropotanja v  
Starih Zrečah



20    2019 3

POHORSKO SRCEUVODNIK

Letošnja zaključna prireditev OŠ Zreče je bila dru-

gačna kot vse prejšnje. Tudi zato, ker smo se odpel-

jali z vlakom. Tistim, ki je še pred pol stoletja vozil 

mimo nas. Z nami je znova zapeljal kot nekoč. Po 

poljanah, počivajočih v sončnem zahodu, preko 

zlatih plaž nevidnih otokov, skozi otroške sanje in 

tunele naših misli. In nas pripeljal tudi nazaj. Spo-

znali smo namreč, da imamo pod Pohorjem vse, 

kar potrebujemo za srečo. 

A daljave še vedno lovimo, čeprav drugače. Lovimo 

jih z znanjem, razvojem, dosežki in uspehi.

Lovi jih Unior, ki ob svoji stoletnici z jasno vizijo 

poudarja, da njihovi načrti segajo bistveno dlje od 

tega, koder sega naše oko. Ne le Evropa, pred njimi 

je ves svet. 

Tudi s projektom Pot med krošnjami se bomo pri-

družili peščici evropskih držav, saj je to inovacija, 

s katero se bomo kot prvi na slovenskih tleh spre-

hajali med krošnjami in iskali daljave. Dobro je 

videti dlje, saj to pomeni tudi nove izzive. 

Izzivov se ne brani niti kickbokser Gregor Strača-

nek, ki z majhnih Stranic meče rokavico v obraz 

vsej svetovni konkurenci. Po številnih zmagah v 

minulih letih je tokrat stopil še na vrh sveta. In z 

njega nima nobenih namenov sestopiti. 

Rokavico pa moramo znova in znova metati tudi 

prihodnosti. Ker morda smo res majhni, a v nas je 

zakoreninjeno veliko. 

Če ne verjamete, si preberite vsebino Pohorskega 

srca. Že dvajsetega po vrsti.

David Voh, odgovorni urednik

BESEDA UREDNIKA

V daljave …
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Branju prijazna občina
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Minis-

trstvo za kulturo Republike Slovenije so 3. 12. 2018 v prostorih Levsti-
kove dvorane v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja 
10 občinam podelili nazive Branju prijazna občina. Nazive je prejela 
ena mestna občina, in sicer Mestna občina Celje, ter devet  občin: Bre-
žice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvo-
de, Vrhnika in Zreče. 

Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine 
spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezo-
vanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti 
in bralne kulture. 10 občin, ki so se v letošnjem letu prijavile na natečaj 
do 30. oktobra 2018, so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne 
skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih 
pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki 
so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi. 

Prejemniki certifikatov Branju prijazna občina.

Utrinka z javnega branja v lanskem in letošnjem letu. 

Novi 6-stanovanjski objekt na 
Mladinski ulici

Ugotavljamo, da so potrebe po stanovanjih v Zrečah večje od raz-
položljivih, in sicer tako po neprofitnih najemnih stanovanjih kot tudi 
stanovanjih za nakup. Občina Zreče je sicer že pred leti potencialne-
mu investitorju prodala zemljišče, namenjeno gradnji večjega večsta-
novanjskega objekta, a so se postopki zelo zavlekli in zapletli zaradi 
stečaja investitorja.   

Zato smo se odločili za gradnjo manjšega večstanovanjskega objek-
ta, ki bo umeščen na začetku Mladinske ulice v Zrečah. Prijavili smo 
se na Program Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je edini 
tovrstni program v Sloveniji, namenjen sofinanciranju investicijskih 
projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bival-
nih enot v prav vseh občinah oz. statističnih regijah Republike Slove-
nije. V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in Stanovanjskim 
podjetjem Konjice je predvidena izgradnja šestih najemnih stanovanj, 
od tega naj bi bila tri v lasti Stanovanjskega sklada RS, 2 v lasti Občine 
Zreče in 1 v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice. Vsa stanovanja se 
bodo v najem oddajala pod enakimi pogoji, skladno s stanovanjskim 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

Trenutno je izdelana idejna zasnova objekta in izbran izvajalec pro-
jektne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovol-
jenja. Pričakujemo, da se bo gradnja začela že v letošnjem letu in da 
bomo stanovanja lahko interesentom ponudili v prihodnjem letu.

Milena Slatinek

WIFI4EU
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti 

dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dos-
topnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, 
knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija finan-
cira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi 
dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja z uporabo stori-
tev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.

Občina Zreče je uspešno podpisala SPORAZUM O DODELITVI NE-
POVRATNIH SREDSTEV V OKVIRU INSTRUMENTA ZA POVEZOVAN-
JE EVROPE (IPE) – WiFi4EU.

V ta namen je Občina Zreče prejela bon v vrednosti 15.000,00 EUR 
za izgradnjo brezžičnega omrežja. Rok za izvedbo je 18 mesecev po 
podpisu sporazuma. V nadaljevanju projekta bomo izbrali podjetje za 
izvedbo in namestitev omrežja.

Podjetja za izvedbo morajo biti registrirana na WIFI4EU portalu.
Predvidevamo, da bomo uspeli pokriti naslednje področje in okolico:

• OŠ Zreče in Stranice,
• Vrtec Zreče
• okolico PTC Zreče
• stadion Zreče, 
• Zdravstveni dom Zreče
• igrišče in Dom krajanov Dobrovlje.

Matjaž Korošec

PARTICIPACIJA MLADIH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE ZREČE
Skupaj z Univerzo v Mariboru, Filozofsko fakulteto, smo se 

prijavili na Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in ne-
profitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist (ŠIPK) s projektom »Participacija mladih za trajnostni razvoj 
občine Zreče«. V mesecu februarju smo bili seznanjeni z uspešno 
prijavo.

Tako smo skupaj s Filozofsko fakulteto in Šolskim centrom Slov. Kon-

jice – Zreče že pričeli z aktivnostmi. V okviru projekta želimo pridobiti 
analizo stanja na področju mladine v občini Zreče ter na podlagi le-tega 
pripraviti strategijo za mlade, s katero bo Občina začrtala mladinsko 
politiko, ki bo mladim nudila varno okolje, v katerem odraščajo in se 
razvijajo v odgovorne državljane. Zaključek projekta bo v mesecu juliju 
2019 s predstavitvijo strategije. 

Sandra Vidmar Korošec

Strokovna komisija je izbrala vseh 10 prijavljenih občin, ki so izpolnile 
vse pogoje natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno 
spodbujajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, 
da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Za Občino Zreče so tako zapisali, da izkazuje pozitiven in aktiven 
odnos do bralne kulture in pismenosti, kar potrjuje s podporo lokal-
nim društvom, projektom in programom. Občina skrbi in podpira 
razvoj bralne pismenosti pri svojih občanih na načine, ki so dostopni 
vsem, kar se izkazuje s številnimi stalnimi dejavnostmi in občasnimi 
projekti pri vseh ciljnih skupinah – 7 organizacij je 2017 in 2018 izvedlo 
okoli 50 projektov bralne kulture. Tudi v letu 2019 je bilo izvedeno jav-
no branje kakor tudi okrogla miza na temo Knjiga in njeno mesto med 
nami. Čeprav spada občina Zreče med manjše slovenske občine, pri 
svojem trudu za dobro svojih občanov na področju spodbujanja branja 
ne zaostaja za večjimi lokalnimi skupnostmi.  

Sandra Vidmar Korošec 
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Namenska raba zemljišč je določena z občinskim prostorskim na-
črtom (v nadaljevanju: OPN). Čeprav je OPN občinski pravni akt, je 
potrebno v primeru izkazane pobude za spremembo namenske rabe 
zemljišča tako pobudo voditi po postopku, ki je določen z zakonodajo. 
Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske 
rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi 
se odločalo samo o vaši pravici, temveč gre za sodelovanje pri pripra-
vi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski 
razvoj.

Postopek sprejemanja ali spreminjanja OPN predvsem vedno terja 
določen čas (lahko več let) ter predstavlja omejitev za vključevanje 
novih pobud zainteresirane javnosti in bodočih investitorjev v času 
teka enega postopka. S tega vidika je zelo pomembno, da se pobude 
za spremembo namenske rabe zemljišča oddajo pravočasno, in sicer 
še pred formalnim začetkom postopka oziroma do izdelave osnutka 
OPN. Pobude, ki se oddajo, ko je postopek že v teku, se v postopek 
naknadno ne morejo več vključiti in iz tega sledi, da ne morejo bi-
ti obravnavane, dokler se pričeti postopek ne konča ter pripravljalec 
(Občina) ne prične novega postopka sprememb in dopolnitev OPN.

Na Občini smo formalno postopek sprememb in dopolnitev OPN 
začeli že leta 2018. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
OPN je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 13/18, z 
dne 23. 3. 2018. Pristopili smo tudi k izdelavi potrebnih strokovnih 
podlag in v letošnjem letu tudi k izdelavi prve faze – osnutka spre-
memb in dopolnitev OPN.

V tej fazi (izdelava osnutka OPN) je zelo pomembno, da so vključe-
ne vse pobude, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč, 
ker v nadaljnjih fazah sprejemanja sprememb in dopolnitev OPN do-
datnih pobud ne bo več možno vključevati.

Obveščamo, da s 30. 6. 2019 zaključujemo zbiranje pobud za spre-
membo namenske rabe zemljišč v občini Zreče. Vse pobude za spre-
membo namenske rabe zemljišč, oddane po tem datumu, se ne bodo 
vključile v postopek, pričet na podlagi sklepa o začetku postopka, ob-
javljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 13/18, ampak se bo-

do zgolj evidentirale in vključile šele v naslednji postopek sprememb 
in dopolnitev OPN. 

Hkrati vas obveščamo, da je Občinski svet Občine Zreče na svoji 4. 
redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel Odlok o določitvi takse za obravna-
vanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v občini Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/19, z dne 24. 5. 2019), ki dolo-
ča višino takse za obravnavanje posamezne pobude v postopku spre-
memb in dopolnitev OPN ter se začne uporabljati 1. 9. 2019.

Višina takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe 
zemljišč v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem 
prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe 200,00 evrov;

– za spremembo podrobnejše namenske rabe 150,00 evrov.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vod-
na zemljišča) se taksa ne plača.

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v 
OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na Občini z vidika 
njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorske-
ga razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti 
opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko jav-
no infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča lahko oddate v taj-
ništvu Občine Zreče.

Vloga z navodili je dostopna tudi na spleti strani Občine Zreče 
(https://www.zrece.si/) pod kategorijo: URADNE OBJAVE / PROS-
TORSKO NAČRTOVANJE / OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) /  
REDNI POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Povezava: https://www.zrece.si/obcinskevsebine/1921

Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur ali 
po telefonu na telefonski številki: 03 757 17 22 oz. 03 757 17 00.

Katjuša Črešnar

OBVESTILO O ZAKLJUČKU ZBIRANJA POBUD ZA 
SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Novogradnja dvignjenega 
prehoda čez Kovaško cesto

V lanskem letu smo se prijavili na javni razpis za sofinanciranje ope-
racij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k 
izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih 
območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izbolj-
šanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečan-
ju prometne varnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo s 
projektom  »Novogradnja dvignjenega prehoda za pešce čez Kovaško 
cesto« s projektantskim predračunom 73.485,29 EUR, katerega pro-
jektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Pro-jekt, Gregor Furman, 
s. p. Na razpisu smo bili uspešni in na začetku letošnjega leta smo s 
strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobrenih sredstvih 
v višini 39.741,74 EUR. 

Projekt predvideva izvedbo novega dvignjenega prehoda za pešce 
čez Kovaško cesto v Zrečah, ki ga bomo izvedli na območju obstoječe-
ga prehoda. V sklopu ureditve dvignjene trapezne ploščadi, na kateri 
bomo zaznamovali prehod za pešce, bomo še dodatno uvedli sema-
forizacijo prehoda. Predvidena semaforizacija bo vsebovala tipko za 
poziv z zvočnim signalom ter odštevalnikom časa zelenega in rdečega 
vala. Na vsaki strani Kovaške ceste bomo na območju čakanja vgradili 
še taktilni sistem za vodenje slepih in slabovidnih. 

Javno naročilo za izbiro izvajalca smo objavili v mesecu marcu ter 
ga v mesecu maju tudi izbrali. Najugodnejši ponudnik je bilo podjet-
je Asfalti Ptuj, d. o. o., s katerim smo 20. 5. 2019 podpisali pogodbo 
v višini 76.139,27 EUR. Strokovni gradbeni nadzor bo vršilo podjetje 
Gins, d. o. o. Z deli bomo začeli v mesecu juniju, zaključek del pa 
načrtujemo v avgustu.

Simona Črešnar
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KS Zreče z novimi obrazi pred 
novimi izzivi

Po volitvah 18. novembra 2018 se je Svet KS Zreče sestal na prvi konstruk-
tivni seji 3. 12. 2018, kjer je potrdil mandate članov sveta KS in soglasno izvolil 
predsednika. Tako je novi predsednik KS Zreče Marijan Jelenko, za podpred-
sednika sveta KS pa je bil izvoljen Drago Vrhovšek. Sestava Sveta KS se je prav 
tako dodobra spremenila, saj je med 11 člani kar 6 novih. Sestava Sveta KS 
Zreče: Marijan Jelenko (predsednik), Drago Vrhovšek (podpredsednik), Peter 
Kejžar, Mateja Pučnik, Alenka Črešnar-Gorjup, Ana Iršič, Renato Ljubič, Zvon-
ko Posilovič, Stanko Šrot, Slavko Kejžar, Dušan Kvac. Na začetku mandata nas 
je zapustil dolgoletni tajnik KS Emil Jevšenak, ki se je odločil, da bo nadaljeval 
svojo poklicno pot doma na kmetiji. Tako KS sedaj nima več profesionalnega 
tajnika, sicer pa pri delu KS pomagajo vse službe Občine Zreče.  

Pod vodstvom novega predsednika se je takoj pričelo aktivno delo na KS v 
sodelovanju z Občino. Prve mesece je bila glavna tema dela zimska služba, 
kjer se že leta pojavljajo razne težave, saj imajo občani velikokrat prevelike 
želje, so pa bile tudi upravičene pripombe na izvajanje zimske službe. Pri or-

Rekonstrukcija pešpoti med 
hišami pri Ulici Jurija Vodovnika v 
smeri Term.

Rekonstrukcija dela Šolske ceste, 
ki je zdaj v celoti asfaltirana. 

še veliko rednih nalog, kot so letno 
vzdrževanje cest, katere upravl-
ja KS, urejanje novih pogodbenih 
razmerij ter vzdrževanje objektov v 
lasti KS, priprava na sanacijo strehe 
PTC Zreče in še kar nekaj manjših, 
a pomembnih nalog. Na KS smo bili 
zelo razočarani nad vandali, ki so 
poškodovali javno stranišče na av-
tobusni postaji, katero je potrebno 
v najkrajšem času popraviti. Zara-
di vandalizma in tatvin opreme ter 

Zaključek rekonstrukcije križišča Zreče v krožišče pri Sparu
Na podlagi naročila Direkcije RS za infrastrukturo je Ozzing, d. o. 

o., v letu 2017 izdelal novelacijo projektne dokumentacije PZI Re-
konstrukcija križišča Zreče na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek–
Rogla–Zeče v km 20,040. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 
z najugodnejšim izvajalcem TEGAR, d. o. o., Žalec in podizvajalcem 
ASFALTI Ptuj, d. o. o., 20. avgusta 2018. Pogodbena vrednost del je 
402.289,24€ z vključenim DDV-jem. Sofinancerski delež Občine Zreče 
je v višini 71.425,23 z vključenim DDV-jem. 

Uvedba v delo je bila izvedena 24. 8. 2018, izvajalec pa je pričel z deli 
24. septembra 2018. Krožno križišče ima premer D=38 m (radij 19 m). 
Sredinski otok krožnega križišča je premera Do = 24 m. Širina pasu v 
krogu je 5,5 m. Tlakovan pas ob otoku se je uredil v dodatni širini 1,5 
m. Osrednji otok bo dvignjen in hortikulturno urejen do junija 2019. V 
območju obstoječe voziščne konstrukcije se je izvedla zamenjava tam-
pona in asfaltne prevleke. Na obravnavanem območju so se delno ali v 
celoti uredili naslednji komunalni vodi: elektro SN in NN vodi, cestna 
razsvetljava, vodovod, cevovod termalne vode, TK vodi, KKS vodi ter 
meteorna in fekalna kanalizacija.

Dela so se zaključila 30. 4. 2019. Kvalitetni pregled objekta je bil 
izveden 8. maja 2019. Po vnovičnem pregledu se izdela še končni ob-
račun del (junij 2019) in nato se predvideva komisijski ogled s strani 

komisije, ki jo skliče DRSI. Po tem sledi le še izdaja uporabnega do-
voljenja.

Štefan Posilovič

Na območju obstoječe voziščne konstrukcije se je izvedla zamenjava 
tampona in asfaltne prevleke.

ganiziranju zimske službe čaka Svet 
KS do naslednje zime kar nekaj dela, 
predvsem pa bo potrebna nova kate-
gorizacija javnih poti s strani Občine, 
na podlagi katerih se bo lažje odločalo 
o prioritetah izvajanja zimske službe. 
Glede na manjšo količino snega se je 
pri izvajanju zimske službe prihranilo 
nekaj sredstev, katere je KS investirala 
v rekonstrukcijo dela Šolske ceste, ki 
je bila še makadamska in pri kateri je 
s soudeležbo Občine 1. faza uspešno 
zaključena. Na tej cesti manjka še raz-
svetljava. Drugi projekt, ki je prav ta-
ko zaključen, je rekonstrukcija pešpo-
ti med hišami pri Ulici Jurija Vodov-
nika v smeri Term. Izvedenih je bilo 

sanitarnih pripomočkov je KS sprejela sklep o opravljanju video nadzora na 
avtobusni postaji. Video nadzor, ki je bil postavljen v skladu z pozitivno zako-
nodajo in je pričel delovati v mesecu marcu, je prinesel prve rezultate, saj se je 
vandalizem prenehal, prav tako pa je bil dobljen storilec tatvin. 

V prvih šestih mesecih je na KS prišlo veliko pobud, predlogov in želja, kaj 
je potrebno znotraj KS v prihodnosti narediti, na njih pa se poskušamo takoj 
odzvati. Zelo smo veseli takšnih predlogov in pobud, ki se dodajajo seznamu, 
katerega so sestavili člani sveta KS po svojih volilnih območjih. 

V vasici Zlakova je bil izveden zbor občanov, katerega se je udeležil tudi 
župan mag. Boris Podvršnik s sodelavci. Občani so podali kar nekaj pobud in 
želja, zaključili pa v dobrem vzdušju – dogovorjene so bile aktivnosti, ki že 
potekajo s strani KS ali s strani Občine Zreče. 

KS Zreče ima novi e-naslov: kszrece@zrece.eu, na katerega sprejemamo po-
bude, pripombe, želje in tudi kritike. 

Svet KS v nadaljevanju čaka kar nekaj projektov, katerih glede na finančne 
okvirje proračuna sami ne bomo zmožni speljati, zato pričakujemo tudi sodelo-
vanje Občine Zreče. Vsi skupaj v KS, skupaj z službami Občine Zreče na čelu z 
županom, se trudimo, da bi naši krajani živeli še naprej v urejenem in varnem 
okolju, v katerem pa lahko na različne načine veliko naredimo tudi krajani sami. 

Predsednik sveta krajevne skupnosti Zreče
Marijan Jelenko
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V začetku aprila je bila na Gorenju pri Zrečah z izvajalcem AGM NEMEC, 
d. o. o., podpisana pogodba o modernizaciji prve faze lokalne ceste 440251 
Oplotnica–Božje–Koroška vas. Trasa ceste poteka skozi naselje Koroška vas v 
hribovitem terenu z delno obojestransko pozidavo. Obstoječa lokalna cesta 
je v makadamski izvedbi, katera je predvsem v pomladanskem in jesenskem 
času v slabem stanju. Širina obstoječega makadamskega vozišča znaša 2,70 
m–3,20 m. Na obravnavanem območju je odvodnjavanje meteornih vod ure-
jeno deloma z odprtimi jarki in betonskimi prepusti. 

Občina Zreče bo pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 Oplot-
nica–Božje–Koroška vas, od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, kateri se 
delita vsaka na dve podfazi. Prva faza se bo izvedla od prečnega profila P1 
do P48 v dolžini 780 m, druga faza pa se bo izvedla od prečnega profila P48 
do P86 v dolžini 506 m. Prva faza se deli na 1. podfazo od prečnega profila 
P1 do P24 v dolžini 340 m in na 2. podfazo od prečnega profila P24 do P48 
v dolžini 440 m. Druga faza pa se deli na 3. podfazo od prečnega profila P48 
do P69 v dolžini 290 m in na 4. podfazo od prečnega profila P69 do P86 v 
dolžini 216 m.

Projekt ureditve tega dela ceste predstavlja nadaljevanje predhodnih faz 
obnov in modernizacij omenjene lokalne ceste, ki so se izvajale iz smeri 
Koroške vasi od križišča z LC 485051 Padeški vrh–Gorenje v smeri proti na-
selju Božje.

Obstoječa cesta, ki je predvidena za modernizacijo, je makadamske izved-
be in povprečne širine 3,0 m. Obstoječe makadamsko vozišče je dotrajano in 
na nekaterih mestih zelo poškodovano ter ne omogoča ustreznih in zahteva-
nih pogojev za varno vožnjo (posedki, udarne jame, neustrezni prečni sklo-
ni, neustrezno odvodnjavanje …). Potek obstoječe trase ceste je v pogledu 
prečnega prereza ceste v mešanem gradbenem profilu (vkop/nasip).

V sklop ureditve predmetne lokalne ceste spada razširitev ceste in ureditev 
nove voziščne konstrukcije ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, 
ureditev odvajanja meteornih voda s ceste z izgradnjo nove meteorne kana-
lizacije, izgradnja nove kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode in 
delna prestavitev ter zaščita oz. prestavitev obstoječih podzemnih komunal-
nih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom zagotavljanja 

MODERNIZACIJA LC 440251 OPLOTNICA–BOŽJE–KOROŠKA VAS – 1. FAZA

Župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik in direktorica AGM Nemec, 
d. o. o., Maja Gerčer, podpisujeta pogodbo o modernizaciji ceste na 
Gorenju pri Zrečah.

ustrezne prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja po-
trebnih kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu ceste. Zaključ-
ni sloj vozne površine ceste bo izveden iz asfaltnih slojev.

Projektno dokumentacijo PZI »Ureditev LC 440251 Oplotnica–Božje–Ko-
roška vas« je izdelalo podjetje  MGR Projektiva, d. o. o., iz Celja v marcu 
2018.

25. 1. 2019 je bil izdan Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila 
za izvedbo 1. faze. 5. 2. 2019 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu 
javnih naročil. Sledilo je javno odpiranje ponudb, katero je bilo izvedeno 
22. 2. 2019. Prispelo je sedem ponudb, kot najugodnejša pa je bila izbrana 
ponudba podjetja AGM NEMEC, d. o. o., iz  Laškega za vrednost 332.854,94 
EUR z DDV. 11. 4. 2019 je bila izvršena uvedba v delo. Izvajalec je že izvedel 
zakoličbo, z gradbenimi deli pa bo pričel v juniju.

Projekt je prijavljen na MGRT in bo sofinanciran na osnovi 21. oz. 23. 
člena ZFO.

Andrej Furman

Prostofer
S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike 
Klicni center: 080 10 10

V letošnjem letu se je Občina Zreče vključila v projekt Prostofer, ki je projekt 
Zavoda Zlata mreža. Prostofer je skovanka iz besed »prostovoljni« in »šofer«. 
Je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki po-
vezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč. 

V občini Zreče smo z izvajanjem brezplačnih prevozov pričeli v ponedeljek, 
6. maja 2019. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim občanom, ki ne vozi-
jo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke ter slabše poveza-
ve z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogočal bo lažjo dostopnost do zdravniške 
oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, najkasneje tri dni pred prevozom pokliče 
na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru bodo nato zabe-
ležili vaše podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center ob-
vestil prostovoljnega voznika o prevozu in to sporočil uporabniku, za katerega 
se opravi prevoz.

S t. i. prostoferstvom želimo povečati udeležbo starejših v cestnem prome-
tu in izboljšati njihovo mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v cestnem 
prometu in povečuje socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa 
povečuje cenovna dostopnost prevozov. Ker pa smo želeli s projektom pros-
toferstva postati tudi ekološki oziroma prijazni do okolja, smo za ta namen 
zagotovili električno vozilo, ki ga imamo v najemu s strani družbe Petrol, d. 
d., iz Ljubljane.

 Utrinek z izobraževanja prostoferjev Občine Zreče. 

Vozniki, ki bi še želeli postati prostoferji v občini Zreče, naj pokličejo Polo-
no Matevžič na telefon 03/757 17 12 ali pišejo na e-naslov: polona.matevzic@
zrece.eu .

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v 
svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Ven-
dar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih 
pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti 
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... 
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in 
častno dejanje. 

Več o projektu Prostofer si lahko preberete na: www.prostofer.si in www.
zrece.si .

Polona Matevžič
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Dogovor za razvoj regij
21. 6. 2018 sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

Razvojni svet Savinjske razvojne regije podpisala Dopolnitev št. 1 k Do-
govoru za razvoj Savinjske razvojne regije.

V DzRR je pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, spe-
cifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 uvrščen skupen 
projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRA-
VINJE – Občini Slovenske Konjice in Zreče (ocenjena vrednost projekta 
je 10.690.982,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 
3.840.387,35 EUR).

Za projekte na tej prednostni naložbi 6.1 moramo prijavitelji zakl-
jučiti postopek neposredne potrditve operacije v roku enega leta po 
podpisu DzRR (do 21. 6. 2019). V mesecu maju 2019 je MOP posredo-
val informacijo glede podaljšanja odložnih pogojev, kar pomeni, da je 
potrebno popolno vlogo poslati najkasneje do 31. 12. 2019.

Glede na dogovor na teritorialnem razvojnem dialogu za izvedbo 
Dogovora za razvoj Savinjske regije smo spremenili Obrazec 2 z name-
nom razdvojitve projekta. Tako je Občina Zreče v Dogovoru za razvoj 

regij sedaj samostojno uvrstila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«; Izgradnja kanalizacijskega 
sistema Zreče – Aglomeracija Zreče številka ID 10345 v skupni vred-
nosti 3.599.540,30 brez DDV (sofinancerska vrednost 1.300.518,50 
EUR). V mesecu marcu 2019 je bil izdelan dokument Študija izvedl-
jivosti vključno z osnutkom vloge, ki je bil konec meseca marca tudi 
posredovan na MOP v pregled.

V tem trenutku smo v zaključni fazi pridobivanja služnostnih po-
godb, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja in posledično za 
zagotovitev popolne vloge. Še pred tem smo izdelali projektno doku-
mentacijo (DGD) za pridobitev gradbenega dovoljenja za 10 podpro-
jektov oz. sklopov sekundarne kanalizacije. Oddajo popolne vloge na 
MOP predvidevamo v mesecu juniju 2019.  

Težava, s katero se srečujemo, je zapiranje finančne konstrukcije 
oziroma zagotavljanje lastnega deleža za zagotovitev izvedbe projekta. 
Na MOP-u se bomo poskušali dogovoriti za dodelitev višjega zneska 
oziroma višjega odstotka sofinanciranja za zaprtje finančne konstruk-
cije.

Anita Semprimožnik

Zaključek ureditve hodnika za pešce ob regionalni cesti  
R2-430/0281 Stranice–Višnja vas

         VRSTA PRIHODKA PRORAČUN REBALANS

1. 70 – Davčni prihodki 5.056.230,00 5.054.730,00

2. 71 – Nedavčni prihodki 1.232.102,00 1.312.560,34

3. 72 – Kapitalski prihodki 242.000,00 242.000,00

4. 73 – Prejete donacije 0,00 0,00

5. 74 – Transferni prihodki 366.833,71 540.185,08

6. 50 – Zadolževanje 117.452,00 119.165,00

7. Sredstva na računu 31. 12. 2018 10.000,00 184.323,91

 SKUPAJ 7.024.617,71 7.452.964,33

 VRSTA ODHODKA PRORAČUN REBALANS

1. 40 – Tekoči odhodki 2.553.451,71 2.860.800,70

2. 41 – Tekoči transferji 2.503.385,50 2.507.745,50

3. 42 – Investicijski odhodki 1.646.755,00 1.772.392,63

4. 43 – Investicijski transferji 44.900,00 35.900,00

5. 55 – Odplačila domačega dolga 276.125,50 276.125,50

 SKUPAJ 7.024.617,71 7.452.964,33

PRORAČUN

REBALANS 2019-1, maj 
2019

Občinski svet Občine Zreče ja na 4. redni seji 15. 5. 2019 
sprejel rebalans proračuna Občine Zreče za leto 2019. Prora-
čun občine je bil sprejet 19. 12. 2018 z Odlokom o proračunu 
Občine Zreče za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 66/2018) in je podlaga za izvrševanje le-tega.

Skupna višina rebalansa je 7.452.964,33 EUR, sestavljajo pa 
ga tri bilance: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja. Na strani prihodkov 
predstavljajo največji delež davčni prihodki, na strani odhod-
kov pa tekoči odhodki in tekoči transferji. Rebalans je v pri-
merjavi s proračunom povečan za 428.346,62 EUR. Celoten 
proračun je objavljen na spletni strani Občine Zreče.

Greta Boček

Po naročilu investitorja Direkcije RS za infrastrukturo je podjetje 
BPI, d. o. o., iz Maribora v letu 2017 pristopilo k izdelavi IZN-načrta 
ureditve hodnika za pešce ob regionalni cesti Stranice–Višnja vas v 
dolžini 220 m. Osnovo za izdelavo IZN-načrta je predstavljala pro-
jektna naloga in izdelana dokumentacija IDZ iz oktobra 2016. 

Izbrana ponudnika VOC Celje, d. o. o., s partnerjem GMI, d. o. o., 
Slov. Konjice, kot najugodnejša ponudnika za izvedbo predmetnega 
javnega naročila sta z Direkcijo RS za infrastrukturo popisala po-
godbo 27. 9. 2018. Vrednost pogodbenih del znaša 286.267,57 EUR 
vključno z DDV-jem.

Uvedba v delo je bila izvedena 8. 10. 2018, sama izvedba na terenu 
pa se je pričela 25. 10. 2018. Z ureditvijo pločnika se je uredil tudi 
prehod za pešce z »bičem« (osvetljen prehod za pešce) do ceste JP 
proti centru Stranic. Izvedla se je tudi javna razsvetljava in potrebna 
vertikalna in horizontalna prometna signalizacija. 

Dela so se zaključila 15. 4. 2019. Po uspešno opravljenih delih na 
objektu sledi komisijski ogled s strani komisije, ki jo skliče DRSI, in 

nato le še izdaja uporabnega dovoljenja.
 Štefan Posilovič
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Prazgodovinska avantura
Lani julija so bile s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko (organ upravljanja za čezmejni program sodelo-
vanja med Slovenijo in Hrvaško 2014–2020) podpisane prve pogod-
be o sofinanciranju za projekte, ki so bili odobreni v okviru 3. roka 
odprtega javnega razpisa Interreg SI – HR. Med njimi je tudi projekt 
»Prehistory Adventure«, v katerem Občina Zreče sodeluje kot partner. 
Skupna vrednost dvoletnega projekta znaša cca. 700.000 EUR. 

V sklopu tega projekta želimo nadaljevati z raziskovanjem Brinjeve 
gore oz. ga nadgraditi z novimi metodami. Prvi se je sicer sistematič-
nega raziskovanja Brinjeve gore lotil arheolog Pokrajinskega muzeja 
Maribor Stanko Pahič, ki je po naključju odkrito naselbino na Brinjevi 
gori izkopaval v letih 1953 do 1963.

V začetku letošnjega leta so že bile izvedene geofizikalne meritve. 
Predvidene so tudi arheološke delavnice, arheološki tabor, izobraže-
valni paketi za lokalno prebivalstvo na temo zelenega turizma, izobra-
ževalne delavnice za turistično gospodarstvo na temo prenosa znanja 
na lokalne ponudnike (sejanje starih posevkov, predelava starih posev-
kov v polizdelke, delavnica za kuharje – Okus prazgodovinskih Zreč 
…). Izdelane bodo predstavitvene zloženke, posnet kratek dokumen-
tarni film na temo Prazgodovinska avantura – Zreče, označena arheo-
loška pot. V večnamenski dvorani pa bomo pridobili novo ozvočenje 
in svetlobne efekte ter tako v sklopu projekta izvedli »prazgodovinski 
kino«. V ta namen smo že nabavili nov računalnik in projektor.

Milena Slatinek    

Zreče na svetovnem  
tekmovanju Communities  
in Bloom 2019 

Communities in Bloom je kanadska neprofitna organizacija, ki se 
zavzema za vzpodbujanje državljanskega ponosa, okoljske odgovor-
nosti z vključitvijo skupnosti in izzivom pokrajinskega, nacionalnega 
ter mednarodnega programa s poudarkom na izboljšanju zelenih povr-
šin v skupnosti. Omenjeno tekmovanje letos obeležuje že 25. letnico 
delovanja. Občina Zreče se je tako kot prva občina v Sloveniji prijavila 
na to tekmovanje in konec aprila oddala razpisano dokumentacijo za 
omenjeno tekmovanje. 

Občina Zreče želi vzpodbuditi svoje občane, javne zavode ter pod-
jetja k urejenosti okolja in si z udeležbo na tem tekmovanju prizadeva, 
da bi lansko priznanje Entente Florale Europe nadgradili tudi s sve-
tovnim odličjem Communities in Bloom. Zavedajo se, da je tovrstno 
sodelovanje odlična priložnost za še večjo promocijo Zreč z Roglo 
in nadaljnjega razvoja trajnostnega turizma. Na Občini Zreče si zelo 
prizadevajo, da bi urejenost in lepote mesta začutili tudi vsi tisti, ki 
ga obiščejo, saj se ekološka ozaveščenost vseh deležnikov vedno bolj 
dviguje in postaja nuja.

Med 10. in 12. junijem sta bili v Zrečah v gosteh tudi obe ocenjeval-
ki, dr. Andrea Bocsi prihaja s sosednje Madžarske, Lorna Mcllroy pa 
iz Kanade. Člani odbora CIB-a so skupaj zasnovali traso poti in dolo-
čili aktivnosti. Potrebno je bilo prilagoditi oglede in narediti zanimive 
vsebine, da se s tem pokrijejo vse aktivnosti, ki se ocenjujejo. Občina 

Zreče tako tekmuje v mednarodnem izzivu – manjši kategoriji z mesti 
Spello (Italija) in Stettler – Alberta (Kanada). Ostale kategorije vklju-
čujejo še občine iz Kanade, Združenih držav Amerike, Velike Britanije, 
Irske, Belgije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Mednarodna razglasitev 
bo potekala v Kanadi na prireditvi NATIONAL SYMPOSIUM ON PAR-
KS & GROUNDS AND NATIONAL & INTERNATIONAL AWARDS CE-
REMONIES 2019 med 27. in 28. septembrom 2019 v mestu Yarmouth, 
Nova Scotia. 

Urška Firer,

koordinatorka CIBUtrinek z novinarske konference sredi maja. 

OBVESTILO

Brezplačna pravna pomoč občanom  
Občine Zreče

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da Občina Zreče v letu 2019 nudi 
brezplačno pravno pomoč občanom Občine Zreče. 

Pravno 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 

13b, 3214 Zreče. Za termin obiska se je potrebno 
predhodno najaviti, tel.: 03/759-45-00).

Občina Zreče
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Posebno priznanje – Unior, d. d.

Že naš Jurij Vodovnik je v pesmi O sedanjem času zapisal, da 
boljše čase prinašajo ljudje, ki znajo drugače živeti in to so ljudje 
sprememb, ljudje, ki te nove čase plemenitijo z novimi odnosi. Vas 
Zreče je tako leta 1918 čakala takšne ljudi, ki bi kraju ponudili nekaj 
novega. 

Ker zgodovino tlakujejo ljudje z imenom in priimkom, moramo na 
začetek rojevanja novih časov postaviti takratnega župana Martina 
Kračuna, ki je krajanom želel zagotoviti nova delovna mesta in je po 
vseh mogočih poteh iskal investitorja. Da se je vse srečno izteklo, je 
zaslužna tudi njegova hči Hanika, ki je bila poročena v Puli in je v 
svojem krogu razširila očetovo željo, ki je prišla do poslovneža Milka 
Bremca. Tako je bila pot do ustanovitve današnjega Uniorja odprta. 
Res so se takrat Zrečani potrudili in kljub poizkusom, da bi investi-
torja zvabili kam drugam, uspeli, da se je leta 1919 začela zgodba, 
ki traja že 100 let. Ves ta čas sta tovarna in kraj živela v nenavadnem 
sožitju, živela, kakor da bi bila eno. Skupaj so doživljali težke vojne 
čase, ko je bila tovarna požgana, skupaj trepetali, ko so jim novi časi 
hoteli tovarno kar odpeljati, skupaj se žalostili, ko je tovarna prišla v 
težave in iskala nove poti razvoja. 

In kakor pravi Pridigar – je čas žalosti in je čas veselja. Prav ta žarek 
veselja se je pokazal, ko je po težkih časih takratni direktor Marjan 
Osole odprl nove perspektive, ki so bile v modernizaciji in odločitvi 
za turizem v okviru tovarne. To pa je tudi področje, kjer so se interesi 
kraja in tovarne zlivali v eno in tako smo bili priče pravemu preboju 
Zreč in Rogle na zahteven turistični trg. Tukajšnji ljudje so to spre-
jeli za svoje in v tem videli priložnosti. Tudi vsi kasnejši direktorji in 
predstavniki vodilnih kadrov so se zavedali in se zavedajo še danes 
te globoke vpetosti v kraj, zato je podjetje ob tako visokem jubileju 
vitalno, prodorno, uspešno in pripravljeno na nove čase.

Bronasti grb – Društvo vinogradnikov in  
ljubiteljev vin Zreče

Kdaj točno je bila posajena prva vinska trta v Zrečah, seveda ne 
vemo, vsekakor pa je znano, da je vino staro skoraj toliko, kolikor 
je star človek. Iz zgodovine vemo, da je bil v Mezopotamiji več tisoč 
let pred našim štetjem pisni znak za vino in življenje enak, kar daje 
vinu velik pomen. V celotnem svetem pismu se beseda vino pojavi 

Svečana seja ob prazniku občine Zreče
Svečana seja ob prazniku občine Zreče je potekala v 
torek, 28. maja 2019 v večnamenski dvorani pri Ter-
mah Zreče. Po uvodni zreški himni v izvedbi Trobilnega 
kvarteta Društva godbenikov Zreče so se v kulturnem 
programu z naslovom »Skrivnost časa«, po motivih 
iz pravljičnega romana Momo, predstavili dijaki Sre-
dnje poklicne in strokovne šole Zreče (režija Marjana 
Cenc Weiss, glasba Alen Iršič, tehnična podpora KUD 
Vladko Mohorič Zreče). Sledil je nagovor župana mag. 
Borisa Podvršnika ter podelitev priznanja in grbov 
Občine Zreče. V avli dvorane je bila na ogled razstava 
»Podobe naših krajev skozi čas«, ki jo je pripravil Klub 
Zreški ART v sodelovanju s Srednjo poklicno in stro-
kovno šolo Zreče. Letos smo podelili eno posebno 
priznanje podjetju Unior, d. d., bronasti grb Društvu 
vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče, srebrni grb Ko-
nradu Arbajterju ter zlati grb Emilu Mumlu. 

Martin Mrzdovnik in Polona Matevžič

Marjana Cenc Weiss je z dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče 
na oder odlično postavila priredbo pravljičnega romana Momo Michae-
la Endeja. 



20    2019 11

POHORSKO SRCE

Svečana seja ob prazniku občine Zreče
več kakor 500-krat. Ko so leta 1165 v naše kraje prišli kartuzijani iz 
Francije, so s seboj prinesli tudi znanje o vinu in vinski trti. Pravijo, da 
so bili prav kartuzijani tisti, ki so s postavitvijo cerkve svetega Martina 
v Zlakovi tudi pokazali, kako daleč še uspeva dobro vino. V tem času 
so tukaj na Zreškem nastali mnogi vinogradi in še v danes stoječi Kro-
pfovi kleti so se ta vina zbrala in od tam našla pot v mesta in na dvore, 
med poznavalce dobrega vina. 

Na to žlahtno tradicijo se naslanja tudi Društvo vinogradnikov in 
ljubiteljev vin Zreče, ki je bilo ustanovljeno leta 2010 po posaditvi naj-
starejše vinske trte pred avtobusno postajo. Ta sicer izhaja z maribor-
skega Lenta in tako skupaj s tradicijo zreškega vinarstva gradi novo 
zgodbo o odličnih vinih izpod Pohorja. Večina članov društva je tudi 
vinogradnikov, ki si prizadevajo za dvig kvalitete zreških vin. Potomka 
stare vinske trte, ki jo dobro negujejo in že daje pridelek, je tako kraj, 
kjer se odvijajo mnoge društvene prireditve vse od rezanja trte do tr-
ganja grozdja in pokušine ob svetem Martinu. Da je temu tako, sta za-
služna skrbnika te vinske trte, to sta Anton Ravnjak kot prvi skrbnik in 
Ivan Golenač, ki sedaj bdi nad trto in grozdjem. Samo iz kvalitetnega 
grozdja se lahko dobi dobro vino in za to odličnost vina tam ob marti-
novem poskrbi kletar Andrej Kotnik. Tako je bilo rojeno Zreško vino. 

Namen društva je tudi dvigati strokovnost svojih članov, saj so 
mnogi med njimi uspešni in prepoznavni ponudniki vin. Društvo v 
ta namen organizira predavanja tako o pridelavi kvalitetnega grozdja 
kakor tudi o sodobnem kletarjenju in o tem, kako vinu dodati dodano 
vrednost še z etiketo, steklenico, embalažo in poslovno odličnostjo. 
Društvo tako omogoča predavanja vsem in rezultati tega odnosa do vi-
na so že vidni. Tako se zreško območje uvršča na zemljevid vrhunskih 
slovenskih vin.

Srebrni grb – Konrad Arbajter

Konrad Arbajter ali Radko, kot mu pravijo domačini, je bil rojen 7. 
julija 1953 v Draži vasi. Po osnovni šoli se je izučil za ključavničarja in 
po nekaj letih ustanovil svoje podjetje, v katerem so izdelovali vitle in 
mulčarje. Bili so uspešni, a nov izziv je Radka klical na drugo področ-
je, kjer bo lahko razvil vse svoje sposobnosti. 

Življenje je zelo nepredvidljivo in tudi Radko in Marica, ki sta bila 
že poročena in imela tri otroke Polono, Matejo in Andreja, sta doživela 
nenaden preobrat. Po Maričini mami sta podedovala kmetijo njene tete 
Veronike Grobelnik, jo obnovila in se leta 1987 z družino preselila na 
Skomarje. Tudi tukaj sta razvila zgodbo o uspehu. Podedovano kme-
tijo, ki ima zanimivo lego, sta spremenila v turistično kmetijo. Ime 
Kotnik se omenja že leta 1404 v historični topografiji Slovenije. Imajo 
dovolj zemlje, kjer lahko v ogradah gojijo jelenjad, dovolj gozda, da se 
lahko ukvarjajo z gozdarstvom, predvsem pa prelep razgled, ki ob od-
lični domači hrani nudi turistom čudovit pogled na Dravinjsko dolino. 
Svež zrak in zgodbe z domačih logov, ki jih znajo vsi člani doživeto 

pripovedovati, še dodatno pripomorejo k dobremu počutju njihovih 
gostov, ki ponesejo glas o Skomarju širom po Sloveniji in tudi po svetu. 

V času osamosvajanja Slovenije je Radko z vso odgovornostjo sode-
loval z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever pri aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in na svoji kmetiji varno 
poskrbel za shrambo orožja. 

Konrad Arbajter je vsestransko aktiven človek, ki sodeluje v več dru-
štvih. Zelo dejaven je v Turističnem društvu Skomarje, ki je bilo pred 
18 leti na njegovo pobudo ustanovljeno in ga je 13 let uspešno vodil. Še 
vedno je aktiven član IO tega društva, poleg tega pa s turistično ponud-
bo na svoji kmetiji prispeva k promociji kraja in ohranjanju kulturne 
dediščine na tem delu Pohorja.

Zlati grb – Emil Mumel

Emil Mumel je bil rojen 3. 4. 1959 v kmečki družini. Zrečani smo ga 
najprej spoznali kot učitelja matematike v Osnovni šoli Zreče in po-
budnika taborništva na tej šoli. Pred 42 leti je bila tako ustanovljena ta-
borniška organizacija Rod Zelena Rogla, katere čvrsti steber je bil več 
desetletij prav Emil Mumel. Vsa ta desetletja je prav na njem slonela 
celotna dejavnost zreških tabornikov, ki so tudi na državnih in medna-
rodnih tekmovanjih dosegali odlične rezultate. Skozi vsa ta desetletja 
pa je Emil skrbel za vodstveni kader, ki je vedno bolj prevzemal svoje 
odgovornosti, tako da se za prihodnost zreških tabornikov ni bati. Pod 
njegovim vodstvom so se zreški taborniki večkrat udeležili svetovnega 
srečanja skavtov Jamboree. 

Ko je Emil Mumel leta 2001 prevzel vodenje Centra šolskih in ob-
šolskih dejavnosti na Gorenju pri Zrečah, se je aktivno vključil tudi 
v življenje in delo KS Gorenje. Čeprav streho delijo CŠOD Gorenje, 
Vrtec Zreče, KS Gorenje in Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje, ni 
bilo potrebno veliko časa, da je Emil vzpostavil izjemno vzajemno so-
delovanje. Njegov izrazit čut za soljudi in izboljševanje pogojev tako 
za življenje kot tudi za preživljanje prostega časa pa je eden izmed 
razlogov, da sta k skupnemu sodelovanju in aktivnostim v kraju pristo-
pili še Kulturno društvo Janez Koprivnik Gorenje in Turistično društvo 
Kunigunda.

V aprilu 2014 je bil imenovan občinski štab Civilne zaščite v novi 
sestavi, katerega poveljstvo je prevzel Emil Mumel. V letih, ki so sle-
dila, je bilo opravljeno osnovno in nadaljevalno usposabljanje. Leta 
2016 in 2017 so bile novelirane ocene ogroženosti in načrti reševanja s 
prilogami. Pod njegovim vodstvom je bil sprejet srednjeročni razvojni 
program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 
2016 do 2020. 
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Projekt Zdravje v vrtcu je podprt s strani Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu – otro-
ke, starše in zaposlene. Vrtec Zreče vrsto let postavlja v ospredje 
varovanje in krepitev zdravja, v projekt pa smo aktivno vključeni od 
leta 2016. Koordinatorki projekta sva Erika Perkovič in Kristina Klajne, 
diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, ki skrbiva za obveščanje in 
potek programa po določenih smernicah. Dogodke tudi redno objavl-
jamo na spletni strani vrtca in v lokalnem časopisu Novice. V projek-
tu sodelujejo otroci iz enot Zreče, Stranice in Gorenje. S povezanostjo 
s starši vzgajamo otroke za življenje. Izvedemo jesenski orientacijski 
pohod v bližnjo okolico, ob koncu šolskega leta pa prireditev Športni 
vrtiljak, ki je povezana z gibanjem.

V Vrtcu Zreče za zdravo življenje

Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za 
zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. 
Sem sodi tudi spodbujanje gibanja in uživanja zdrave hrane, razvijanje 
zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bo-
lezni, odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja 
na delovnem mestu, preventivni ukrepi za zdravje zob in zdravstvena 
vzgoja. Dejavnosti, s katerimi krepimo, ohranjamo in razvijamo zdrav 
življenjski slog, so naslednje: gibanje na prostem, aktivni sprehodi, 
spodbujanje pitja vode, praznovanje rojstnih dni ob sadni malici, izva-
janje dejavnosti preko igre z lutko dr. Zdravko. Vsako leto obeležujemo 
svetovne dneve, povezane z zdravjem, in izvajamo različne aktivnosti 
z otroki. Sodelujemo z lokalno skupnostjo na tradicionalnem sloven-
skem zajtrku in z različnimi društvi. Otroci s povezovanjem z Rdečim 
križem pridobivajo osnovne vrednote in znanje, ki jih spremljajo skozi 
življenje, kot so: spoštovanje, čut za solidarnost in humanitarnost pre-
ko različnih delavnic v vrtcu ter plesom na prireditvi za starejše občane 
nad 70 let. V prazničnem decembru smo izdelovali voščilnice za varo-
vance Lambrechtovega doma, tudi folklorna skupina Vrtca Zreče Pas-
tirčki jim je z ljudskim plesom popestrila popoldne. Letošnja rdeča nit 

je medgeneracijsko sodelovanje, pri katerem mis-
limo na generacije otrok, staršev, starih staršev in 
še starejših. Zavedamo se, da postaja naša družba 
dolgoživa družba z vsemi pozitivnimi dejavniki, 
kot so znanje, izkušnje in modrost, daljša življenj-
ska doba ter izzivi. Če se tega zavedamo in smo 
čuječi, lahko to sprejmemo z naklonjenostjo in 
obogatimo naša življenja. Tudi v vrtcu vsako leto 
pripravimo z otroki srečanje in prijetno druženje 
za upokojene delavke vrtca. Skozi leto se v skupine aktivno vključujejo 
z branjem pravljic, peko piškotov in ročnimi spretnostmi. S tem progra-
mom želimo, da se generacije v naši lokalni skupnosti še bolj poveže-
jo. Sodelujemo z različnimi humanitarnimi organizacijami (npr. Rdeči 
križ), povezujemo se z OŠ Zreče, da omogočimo predšolskim otrokom 
lažji prehod v šolo. Preko poučnih delavnic smo preko Centra za kre-
pitev zdravja osvežili znanje o preventivi zob in zdravstveni vzgoji. V 
mesecu marcu smo za praznik mamic in gregorjevo izvedli delavnice v 
Večgeneracijskem centru Zreče.

V vrtcu aktivno in predano deluje tim za promocijo zdravja na delov-
nem mestu, ki omogoča vsem zaposlenim vključevanje v različne vrste 
aktivnosti skozi celotno šolsko leto: športne igre, ples, druženje, poho-
di, kolesarski skok na sladoled, kuharske delavnice, joga, socialne igre 
ob odhodu v pokoj, praznovanje rojstnih dni, izlet. Omogočeno je, da 
lahko vsakdo doseže optimalno zdravje, vendar si mora zdravje želeti, 
verjeti, da je lahko zdrav, biti sposoben in voljan izvesti spremembe 
za boljše zdravje. Izkoristimo drobna presenečenja, ki nam jih ponuja 
narava v našem okolju, naužijmo se svežega zraka, predstavimo otro-
kom zdravje na enostaven in igriv način. Smejmo se in ujemimo lepe 
trenutke!

Erika Perkovič in Kristina Klajne, 
koordinatorki projekta Zdravje v vrtcu
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Naši mladi igralci so: Brin Halič, Vid Pogorevc, Zara Bićanić, Maja 
Vukadinović, Sara Fink, Jasmina Potočnik, Gabriel Medved, Neža 
Kejžar, Neža Lamot, Naja Pišotek, Jakob Vogelsang, Almin Tiganj, Živa 
Burja, Živa Odreitz in lučkar Blaž Kukovič.

Naši SREBRNI gledališčniki 
ZRAJČANI z najstniško  
komedijo BOZONOVO  
MAŠČEVANJE

Z učenci Gledališkega kluba smo letos za uprizoritev izbrali najst-
niško komedijo Bozonovo maščevanje avtorja Janeza Remškarja. S 
predstavo smo se najprej predstavili na Srečanju otroških gledaliških 
skupin Oder mladih, ki je bil konec marca v Zrečah. Tam so naši Zraj-
čani s suvereno igro prepričali gledališkega selektorja Miha Goloba in 
se uvrstili med 9 NAJBOLJŠIH OTROŠKIH GLEDALIŠKIH PREDSTAV 
CELJSKE REGIJE. Tako smo se 16. aprila udeležili še Regijskega sre-
čanja Gledališče na obisku, kjer nas je strokovno ocenjevala gledališka 
in filmska igralka Ana Ruter.  V aprilu in maju smo z našo predstavo 
gostovali na OŠ Vitanje, OŠ Frankolovo, OŠ Pod Goro Slovenske Konji-
ce, OŠ Loče in našo gledališko zgodbo zaključili na državnem srečanju 
otroških gledaliških skupin v Novem mestu, kjer smo si ogledali ja-
godni izbor najboljših predstav in slavnostno prejeli srebrno priznanje. 
Kot njihova mentorica z navdušenjem trdim, da je prav vsak izmed njih 
v pol leta skupnih vaj naredil napredek na področju samozavesti, sa-

mopodobe, sodelovanja in empatije. To pa so vrednote, na katerih stoji 
boljši svet. Zame so moji gledališčniki ne samo srebrni, ampak ZLATI 
otroci, ki danes samozavestno sijejo na odru v svoji najboljši luči. 

Mentorica Gledališkega kluba Barbara Potnik

Vlak najbolje ve, 
kam hoče srce

Letošnja zaključna prireditev OŠ 
Zreče je bila drugačna. Odpeljali smo 

se z vlakom. Vkrcali smo se vsi, učen-
ci in učitelji, s sabo vzeli še poezijo 

Janeza Menarta in Mileta Klopčiča ter 
nekaj pesmi na temo odhoda in vr-

nitve. Med potjo smo se ustavili tudi 
pri najbolj odmevnih dosežkih minu-

lega šolskega leta in podelili priznanja 
učencem, ki so ponesli ime naše šole 

širom Slovenije. 

Tudi letošnje šolsko leto je bilo uspešno – srebrnih in zlatih priznaj ter ostalih odmevnih dosežkov ni 
manjkalo.

Naše košarkarice so se veselile izjemnega dosežka. 

Zreške osnovnošolke 
državne podprvakinje

Po tesnem porazu za točko v finalu so naša dekleta 
Zala Šrot, Živa Odreitz, Vita Odreitz, Adela Škoflek in 
Nastja Gorinšek pod vodstvom Nine Upendo osvojile 
odlično 2. mesto na državnem prvenstvu v košarki 
3×3. Tako so obstale tik pod vrhom, a njihov pokal za 
drugo mesto se sveti kot tisti za zmago. 
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Na Srednji poklicni in strokovni šoli  
Zreče ne manjka izzivov

Šolsko leto se bliža koncu, a aktivnosti na šoli ne manjka. Dijaki 
intenzivno pridobivajo ocene, a hkrati soustvarjajo šolski utrip. V zad-
njih mesecih smo se razveselili predvsem potovanja v Italijo, razisko-
vanja Slovenije, projektnega tedna, dneva zdravja, Noči knjige in Noči 
branja ter gostovanja dijakov iz poklicne šole iz Würzburga. Velik izziv 

je bilo ustvarjanje predstave Skrivnost časa za svečano sejo Občine 
Zreče. Dijaki bodo kmalu zapustili šolske klopi, polni znanja, doživetij 
in lepih spominov na preteklo šolsko leto.

Marjana Cenc Weiss

Noč branjaDan zdravja

Srečanje strojnih šol

Okrogla miza ob Noči knjige

Nemški dijaki spoznavajo SlovenijoUtrinek s potovanja po Italiji - Pisa

Čas je življenje – nastopajoči na Svečani seji Občine Zreče
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Na Srednji poklicni in strokovni šoli  
Zreče ne manjka izzivov

Srečanje strojnih šol

INTERVJU

Kaj ta častitljiva obletnica pomeni vam in kako jo do-
življajo zaposleni?

Stoletnica je zagotovo jubilej, ko je vredno pretehtati prehojeno pot. 
V Uniorju smo stoletnico obeležili tudi z izdajo monografije. Da je bilo 
to stoletje velikih prelomov in mnogih sprememb, govorijo že slike, 
ki zbujajo nostalgijo. Sam sem ponosen, da sem aktivno vključen ob 
koncu prvega stoletnega dejanja in prav tako na poti v drugega. Zapo-
slene bi bilo najbolje povprašati, kako doživljajo jubilej, je pa res, da je 
čutiti ponos in pripadnost. In to je tisto, kar šteje. 

Kakšno zavezo za prihodnost taka obletnica prinaša?
Iz turbulentne preteklosti smo se lahko naučili, naj nikoli ne zaspi-

mo na lovorikah uspeha, temveč stalno spremljamo trende in potrebe 

trga ter svoje poslovanje prilagajamo. In točno to bomo počeli tudi 
vnaprej. Upam, da vsaj približno toliko uspešno, kot smo to počeli 
doslej. 

Kateri dogodki in odločitve so po vašem mnenju za-
znamovali smeri razvoja podjetja?

Smeri razvoja vsakič določa trg in če so spremembe na njem združl-
jive z našo vizijo ter strategijo, jim sledimo. Odločitev, da se intenziv-
no podamo na tuje trge, je dodatno dozorela po desetdnevni vojni, ko 
smo izgubili nekdanji skupni trg. K izvozu smo se sicer usmerili leta 
1986, smo ga pa zelo pospešili, ko je bilo potrebno. Takrat bi lahko 
začeli z množičnim odpuščanjem ali zapiranjem obratov. Pa smo raje 
usmerili moči v ohranjane posla in seveda delovnih mest. Zagotovo je 
bila odločilna prelomnica Uniorja tudi pridobitev lastniškega deleža v 

Darko Hrastnik: »Vsaka dolga pot se 

začne s prvim korakom«
Darko Hrastnik je v Uniorju zaposlen že skoraj dve desetletji, natančneje od leta 2001. Leta 2009 je postal član 

uprave, tri leta kasneje njen predsednik. Ob stoletnici podjetja je brez dvoma prava oseba, da se ozre nazaj in 

obenem predstavi pogled naprej, saj, kot pravi, načrti ne sežejo le v ohranjanje včerajšnjega, temveč zlasti v 

ustvarjanje jutrišnjega dne.  

Jolanda Laubič
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Železarni Štore. To nam je olajšalo načrtovanje, saj nam je dalo pre-
cejšnjo stopnjo samostojnosti, to pa je v nezanesljivih časih še kako 
pomembno. Zelo nas je zaznamovalo tudi finančno prestrukturiranje 
leta 2013, ko se nam je pošteno zamajalo pod nogami. Po letu dni po-
gajanj smo podpisali MRA s trinajstimi bankami in splavali. Danes se 
bližamo optimalni zadolžitvi, čeprav še nismo povsem tam. 

Podjetje sestavljajo ljudje. Nekateri za sabo puščajo 
neizbrisne sledi. Če bi morali izbrati osebo, ki zgodo-
vini podjetja daje poseben pečat, koga bi izpostavili?

Dejstvo je, da je prav vsak izmed zaposlenih pomemben košček v 
mozaiku naše skupne zgodbe in pečat so pustili mnogi. Zato je zelo 
težko izpostaviti eno samo osebo. Da danes čvrsto stojimo na svoji po-
ti, je verjetno pokazatelj, da so se naši glavni akterji znašli na pravem 
mestu ob pravem času. Če bi res moral izbirati in izpostaviti eno samo 
osebo, bi morda izbral Milka Bremca, ki je pred stotimi leti v Kraču-
novem mlinu v Zrečah začel s kovaško industrijo in nevede napovedal 
našo zgodbo. Saj veste, vsaka dolga pot se začne s prvim korakom.

Podjetje tudi danes uspešno posluje in se razvija. Na 
katere nedavne dosežke (tehnične, tehnološke, or-
ganizacijske, kadrovske ...) ste v Uniorju še posebej 
ponosni?

V Uniorju sem že skoraj dvajset let in lahko trdim, da se je v tem 
času korporativno upravljanje izrazito izboljšalo. To predvsem zadeva 
raven strokovnosti organov nadzora, ki je danes na povsem drugem 
nivoju, kot je bila denimo pred petnajstimi leti. Tehnično se ves čas 
dopolnjujemo in smo močno »know how« podprti. Da tako ostaja tudi 
vnaprej, poskrbimo z usmerjanjem mlade generacije, zato se ni bati, 
da bi se znanje kar izgubilo, kljub temu da zaposlujemo v precej defi-
citarnih poklicih. 

Danes večino izdelkov, in sicer kar 95%, izvozimo. V zadnjih tride-
setih letih razvoja smo se uveljavili kot pomemben razvojni partner 
evropske avtomobilske industrije. Uvrščamo se med pet največjih slo-
venskih proizvajalcev, po številu zaposlenih pa med deset največjih 
slovenskih podjetij. 

Za ojnice in dele krmilnih mehanizmov za avtomobilsko industrijo 

smo ena največjih kovačnic v Evropi in največji svetovni proizvajalec 
odkovkov za krmilne mehanizme osebnih vozil. Kar štirje od petih 
avtomobilov v Evropi imajo vgrajen vsaj en del, narejen v Uniorju. 

Sodimo v sam vrh, med pet najpomembnejših evropskih proizva-
jalcev ročnega orodja, katerega razvoj usmerjamo k specialističnim 
rešitvam. Posebno ponosni smo na proizvodno linijo kolesarskega 
orodja, s katero stojimo na samem svetovnem vrhu. Postali smo glo-
balno prepoznaven proizvajalec namenskih obdelovalnih strojev CNC 
za serijsko obdelavo jeklenih ali aluminijastih odlitkov ter odkovkov.

Kakšne so smernice za razvoj v prihodnje; razvoju 
katerih produktov (trgi, kupci) boste namenili največ 
pozornosti?

Vedno smo bili obdelovalec kovin in verjamem, da bomo to tudi os-
tali. Seveda ne na enak način kot pred stotimi ali celo tridesetimi leti. 

Lastniki podpirajo takšno usmeritev?
Nikoli ne delamo v nasprotju z njihovimi prepričanji, seveda so ved-

no pogajanja, kot v vsakem poslu, ampak zgodbo oblikujemo skupaj.  
Sodelujejo v poslovanju; po zahtevni finančni konsolidaciji se vnovič 
pripravljajo na zahtevne čase, ki jih zagotovo prinašajo zaostrene raz-
mere na trgu. Vsi delamo na tem, da vzdržujemo dobro poslovno kon-
dicijo – varne službe za zaposlene, kakovostni izdelki za kupce, zane-
sljivi partner za dobavitelje. V tem smislu uživamo zaupanje lastnikov, 
ker zgodbo peljemo skupaj. 

Unior je močno povezan z lokalno skupnostjo. Fi-
nančno podpira mnoga društva in organizacije, z 
Občino sodeluje v več projektih. Verjetno se to tudi v 
prihodnje ne bo spremenilo. Kako ocenjujete tovrst-
no sodelovanje?

Tako sodelovanje je absolutno nujno in ga povsem podpiram. Unior 
je aktivni tvorec lokalnega okolja in to se ne kaže le v zaposlovanju, 
temveč tudi v tem, da skupaj rastemo in se razvijamo. Da smo velik 
tvorec okolja in življenja, jemljemo skrajno odgovorno. Nenazadnje 
je vlaganje v naše zaposlene in okolje, ki ga delimo, naložba za pri-
hodnost.

V Uniorju danes večino izdelkov, in sicer kar 95 %, izvozijo.
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Ustanovljena je bila Štajerska železo 
industrijska družba z omejeno zavezo. 
Kovaški obrat, s skrajšanim nazivom 
Štajerska Zreče, je pred drugo svetovno 
vojno zaposloval že 250 delavcev. 
Izdelovali so kovano ročno orodje za 
kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti.

Tovarna, ki je se je med vojno 
ukvarjala s proizvodnjo in je 
zaposlovala 450 delavcev, je 
bila v celoti požgana. 

Tovarna je dobila ime 
Kovaška industrija Zreče. 

Delavci so prekinili delo. 
Izrekli so nezaupnico vodstvu 
in zahtevali spremembe, 
zaradi česar je bila uvedena 
prisilna uprava. Tovarna z 
novimi vizijami razvoja je 
dobila novo ime: UNIOR 
Kovaška industrija Zreče.
 

Tovarna je prešla v družbeno last. Temeljna 
rekonstrukcija tovarne, usmerjene v izdelavo 
ročnega orodja, je bila povezana z novo 
tehnologijo ameriškega načina utopnega 
kovanja. Nove zmogljivosti (orodjarna in 
obrat za mehansko obdelavo ročnega 
orodja) so bili osnova za razvoj dveh 
proizvodnih programov: ročnega orodja 
in utopno kovanih odkovkov. Minister 
za industrijo, Franc Leskošek, je obiskal 
podjetje in naročil, da se proizvodnja sekir 
in kladiv ustavi. Zaradi takratnih potreb v 
Jugoslaviji je zahteval, naj se preide na 
izdelavo kovanega orodja. Izdelovati smo 
začeli natične ključe, primeže, francoske 
ključe, klešče, odkovke za avtomobile, 
kolesa in podobno.

Po vojni deloma že obnovljena  
tovarna je dobila novo ime: 
Tovarna kovanega orodja 
Zreče – TKO.

2 0 1 9
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19 9 8
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Unior je ustanovil razvejano 
distribucijsko mrežo po vsem svetu 
in s tem pospešil širitev izvoza. 

Ustanovljeno je bilo podjetje Ningbo 
Unior Forging Co. Ltd. v Yuyau na 
Kitajskem s 50 odstotnim lastniškim 
deležem družbe Unior d.d. in dejavnostjo 
kovanja. S tem je Unior postal globalni 
dobavitelj v avtomobilski industriji.

Družba Unior je s poslovnimi 
bankami podpisala 
Generalno pogodbo o 
finančnem prestrukturiranju. 
To ji je omogočilo nemoteno 
delovanje in razvoj.

Izčlenjena in v sodni register 
vpisana družba Unitur d.o.o., 
ki je v 100 odstotni lasti 
družbe Unior d.d.

Svetovna gospodarska kriza  je  s 
seboj prinesla zmanjšanje naročil 
in padec prodaje za 27 odstotkov. 
Sprejeti so bili številni ukrepi. Med 
njimi tudi dokapitalizacija v višini 10 
milijonov evrov.

Unior se je uveljavil kot pomemben partner 
avtomobilske industrije – postal je eden 
večjih evropskih proizvajalcev lažjih 
odkovkov in eden največjih evropskih 
proizvajalcev ojnic za bencinske motorje. 
Z njimi sodi med glavne dobavitelje 
koncernov kot so VW, BMW in drugi.

Sindikati so 25. in 26. 
septembra organizirali stavko 
zaradi nizkih osebnih dohodkov 
in nezadovoljstva z vodstvom.

Unior je izgubo nekdanjega 
jugoslovanskega trga, 
zaradi osamosvojitve 
Slovenije, uspešno 
nadomestil z novimi 
izvoznimi trgi.

Podjetje je bilo preoblikovano 
v delniško družbo.

Unior je pridobil 20 
odstotni delež v družbi 
Inexa Štore d.o.o. 

Prva robotizirana kovaška linija. 

Program strojna oprema je postal odgovor 
na rastoče potrebe podjetja. Unior je pričel 
tudi z izgradnjo klimatskega zdravilišča 
in olimpijskega središča Rogla, ter z 
zdraviliščem Terme v Zrečah.
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Ustanovljena je bila Štajerska železo 
industrijska družba z omejeno zavezo. 
Kovaški obrat, s skrajšanim nazivom 
Štajerska Zreče, je pred drugo svetovno 
vojno zaposloval že 250 delavcev. 
Izdelovali so kovano ročno orodje za 
kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti.

Tovarna, ki je se je med vojno 
ukvarjala s proizvodnjo in je 
zaposlovala 450 delavcev, je 
bila v celoti požgana. 

Tovarna je dobila ime 
Kovaška industrija Zreče. 

Delavci so prekinili delo. 
Izrekli so nezaupnico vodstvu 
in zahtevali spremembe, 
zaradi česar je bila uvedena 
prisilna uprava. Tovarna z 
novimi vizijami razvoja je 
dobila novo ime: UNIOR 
Kovaška industrija Zreče.
 

Tovarna je prešla v družbeno last. Temeljna 
rekonstrukcija tovarne, usmerjene v izdelavo 
ročnega orodja, je bila povezana z novo 
tehnologijo ameriškega načina utopnega 
kovanja. Nove zmogljivosti (orodjarna in 
obrat za mehansko obdelavo ročnega 
orodja) so bili osnova za razvoj dveh 
proizvodnih programov: ročnega orodja 
in utopno kovanih odkovkov. Minister 
za industrijo, Franc Leskošek, je obiskal 
podjetje in naročil, da se proizvodnja sekir 
in kladiv ustavi. Zaradi takratnih potreb v 
Jugoslaviji je zahteval, naj se preide na 
izdelavo kovanega orodja. Izdelovati smo 
začeli natične ključe, primeže, francoske 
ključe, klešče, odkovke za avtomobile, 
kolesa in podobno.

Po vojni deloma že obnovljena  
tovarna je dobila novo ime: 
Tovarna kovanega orodja 
Zreče – TKO.

2 0 1 9

19 8 6

2 0 0 5
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2 0 0 9

19 7 3 19 9 0
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Unior je ustanovil razvejano 
distribucijsko mrežo po vsem svetu 
in s tem pospešil širitev izvoza. 

Ustanovljeno je bilo podjetje Ningbo 
Unior Forging Co. Ltd. v Yuyau na 
Kitajskem s 50 odstotnim lastniškim 
deležem družbe Unior d.d. in dejavnostjo 
kovanja. S tem je Unior postal globalni 
dobavitelj v avtomobilski industriji.

Družba Unior je s poslovnimi 
bankami podpisala 
Generalno pogodbo o 
finančnem prestrukturiranju. 
To ji je omogočilo nemoteno 
delovanje in razvoj.

Izčlenjena in v sodni register 
vpisana družba Unitur d.o.o., 
ki je v 100 odstotni lasti 
družbe Unior d.d.

Svetovna gospodarska kriza  je  s 
seboj prinesla zmanjšanje naročil 
in padec prodaje za 27 odstotkov. 
Sprejeti so bili številni ukrepi. Med 
njimi tudi dokapitalizacija v višini 10 
milijonov evrov.

Unior se je uveljavil kot pomemben partner 
avtomobilske industrije – postal je eden 
večjih evropskih proizvajalcev lažjih 
odkovkov in eden največjih evropskih 
proizvajalcev ojnic za bencinske motorje. 
Z njimi sodi med glavne dobavitelje 
koncernov kot so VW, BMW in drugi.

Sindikati so 25. in 26. 
septembra organizirali stavko 
zaradi nizkih osebnih dohodkov 
in nezadovoljstva z vodstvom.

Unior je izgubo nekdanjega 
jugoslovanskega trga, 
zaradi osamosvojitve 
Slovenije, uspešno 
nadomestil z novimi 
izvoznimi trgi.

Podjetje je bilo preoblikovano 
v delniško družbo.

Unior je pridobil 20 
odstotni delež v družbi 
Inexa Štore d.o.o. 

Prva robotizirana kovaška linija. 

Program strojna oprema je postal odgovor 
na rastoče potrebe podjetja. Unior je pričel 
tudi z izgradnjo klimatskega zdravilišča 
in olimpijskega središča Rogla, ter z 
zdraviliščem Terme v Zrečah.
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Konec maja se je s postavitvijo temeljnega kamna na Rogli začel pro-
jekt poletja – Pot med krošnjami. Gre za nadaljevanje razvoja doživljaj-
ske ponudbe, ki se v zadnjih letih uvaja v ponudbo Rogle in Term Zreče 
ter bo plod sodelovanja med tujim investitorjem podjetjem Zážitková 
Akademie (ZAK), lastnikom zemljišča Občino Zreče ter podjetjem Uni-
tur, upravljalcem srednjegorskega športnega centra Rogla. Projekt, vre-
den okoli 4,5 mio. evrov, češko podjetje financira samo, razen seveda 
stavbne pravice, ki jo podeljuje občina.

Prvi del kilometrske poti bo dolg približno 560 metrov in visok do 
20 metrov. Pot bo vodila do 35 metrov visokega stolpa, znotraj kate-
rega bo dodatna 440 metrov dolga pot, ki bo vodila proti izhodu, kjer 
se bodo obiskovalci lahko ustavili v trgovini s spominki. Na poti bodo 
tudi številne delovne točke, tako da gre za mešanico adrenalinskega in 
poučnega parka. 

Pot med krošnjami Pohorja je bila sicer uvrščena med tri finaliste 
najbolj inovativnih in trajnostno naravnanih projektov v letu 2019, kar 
pomeni, da je tudi Slovenska turistična organizacija prepoznala poten-
cial projekta za celotno Slovenijo.

David Voh

Rogla poleti vabi v svoje krošnje

Bernd Bayerköhler, izvršni direktor podjetja ZÁŽITKOVÁ AKADEMIE 
in mag. Boris Podvršnik, župan OBČINE ZREČE, sta z nasmehom na 
obrazu pospremila postavitev temeljnega kamna za projekt Pot med 
krošnjami.  

S cca. 35 metrov visokega razglednega stolpa se boste lahko spustili tudi s toboganom. 
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Barbara Soršak, izvršna direktorica Unitur, d. o. o.: 
»Zavedamo se pomembnosti projekta, kot je Pot med krošnjami, in 

obenem čutimo sinergijo z vsemi vključenimi. Rogla je gorski center 
z izrazito sezonskostjo, s to potjo pa se vsaj do neke mere izognemo 

tveganju zaradi vpliva toplejših zim. Kot upravljalci Rogle bomo 
poskušali v gostinskem delu dopolniti njihovo ponudbo. Za nas je 

pomembno, da se razvija destinacija, da krepimo svojo doživljajsko 
ponudbo, da bo ta še bolj zanimiva in aktualna.«

Domen Vogelsang, direktor LTO Zreče, GIZ: 
»LTO pri projektu sodeluje od trenutka, ko se je na Občini 

Zreče porodila zamisel o postavitvi atrakcije na Rogli. Sodelovali 
smo pri prepričevanju investitorja, da smo prava destinacija za 
projekt ter izvajali številne marketinške aktivnosti. V prihodnje 
vidimo našo vlogo kot povezovalca med lokalnimi turističnimi 
ponudniki na eni strani in investitorjem na drugi, da poskusi-
mo uskladiti njihove interese. S projektom Pot med krošnjami 

Pohorja želimo zmanjšati vpliv sezonskosti, povečati število 
dnevnih obiskovalcev, glavna ciljna skupina pa bodo družine z 

otroki.« 

Mag. Boris Podvršnik, župan Zreč:
 »Nadvse se veselimo letošnjega poletja, ko bo na Rogli za-

živela prva Pot med krošnjami v Sloveniji. V projektu smo in 
bomo pomagali pri »odpiranju vrat« našim poslovnim partner-
jem, z ureditvijo služnostnih pravic, koordinacijo, iskanjem 
ponudnika za dela itd. Verjamem, da projekt ne bo le dodana 
vrednost za Destinacijo Rogla – Pohorje, ampak da tako na pra-
vi način prenašamo našo naravno dediščino mladim. V okviru 
Poti med krošnjami bodo mladi preko interaktivnega učenja 
lahko npr. spoznavali drevesne vrste ali se naučili veliko o va-
rovanju okolja. Z vsemi možnostmi bi bila Pot med krošnjami 
tako tudi idealen poligon za šolske skupine.« 

V projektu, s katerim bomo na Rogli dobili prvo pot med krošnjami v Sloveniji, so stopili skupaj Občina Zreče, LTO Zreče, GIZ in Unitur, d. o. o. 
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Nedolgo nazaj si z naslovom svetovnega prvaka do-
segel svoj največji uspeh v dosedanji karieri. Kako je 
stati na vrhu sveta?

Res je to moj največji uspeh v karieri in občutki, ko spoznaš, da si 
dosegel enega izmed življenjskih ciljev, so res prekrasni. Še bolj pa je 
pomembno, da sam sebi dokažeš, da zmoreš in da se z voljo, ciljem 
in disciplino da doseči vse. Gotovo sem z naslovom pridobil večjo pre-

Gregor Stračanek: »V ringu je kot v življenju  
– udarce daješ, a jih tudi prejemaš« 

V začetku aprila so se Stranice vpisale na svetovni športni zemljevid. 37-letni Gregor Stračanek si je namreč 
priboril naslov najboljšega zemeljskega kickboxerja združenja WAKO PRO, in sicer v disciplini  

Full Contact do 71,8 kilograma. Dosedanji prvak Francoz Frederic Ficet je po sedmih rundah mučenja s  
»pohorsko zverjo« dvoboj predal.

David Voh

poznavnost, dobivam povabila na različne športne ali družabne prire-
ditve, povabila za treniranje itd. Hkrati pa se zavedam, da je s tem pri-
šla tudi večja odgovornost, ljudje te bolj spremljajo, mladi opazujejo, 
tako da je potrebno bolj paziti na kakšno kretnjo ali besedo.   

Kako so potekale priprave na dvoboj življenja, kot bi 
ga lahko poimenovali? Si se pripravljal drugače kot 
sicer? 

Moram povedati, da sem se za ta dvoboj res pripravljal malce druga-
če kot sicer. Nasprotnika sem sicer preučil, ampak večji poudarek sem 
dal sebi. Hotel sem izboljšati delo nog, gibanja ter predvsem izpiliti 
določene udarce. 2–3-krat tedensko so treningi potekali zjutraj pred 
službo, ostale sem naredil popoldan oz. zvečer. Celotne priprave sem 
opravil v športnem centru Barada pod taktirko trenerjev Tomaža Ba-
rade in Aleša Zemljiča, slednji mi je res zelo pomagal v kondicijskem 
smislu in na delu nog. Tri tedne pred dvobojem mi je počila arkada in 
dobil sem tri šive. Sprva sem že mislil, da bo potrebno vse odpovedati, 
ampak s spremembo treningov, tudi same taktike, smo zadevo pripel-
jali do konca. V tem času je bilo tudi veliko dela na psihi, saj si po taki 
poškodbi na dnu. Potrebno je bilo dvigniti samozavest in si povrniti 
zaupanje. Ni bilo lahko, ampak nam je uspelo.  

Koliko v tvojem primeru drži misel »po trnju do 
zvezd«? Kakšna je bila pot na sam vrh?

Pri meni to drži 100 %. Potrebno je vedeti, da moja tekmoval-
na pot že traja cca. 15 let in da sem leta 2013 zaradi pomanjkanja 

Pri osvojitvi naslova 
svetovnega prvaka sta 
pomembno vlogo odi-

grala tudi trenerja Tomaž 
Barada (levo) in Aleš 

Zemljič. 
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motivacije, znanja in navsezadnje kvalitete že končal kariero in se 
nato nekaj mesecev kasneje pridružil novemu klubu pod taktir-
ko Tomaža Barade ter znova pridobil motivacijo in željo po znanju.   
Svoje cilje sem stopnjeval postopoma in jih dvigoval stopnico po stop-
nico. Ne gre vedno vse po načrtih in včasih je potrebno sprejeti tudi 
poraz. Lahko povem, da sem svoj prvi in edini profesionalni poraz 
zabeležil leta 2014, ko sem v Mariboru prvič napadal naslov profesio-
nalnega evropskega prvaka. Tedaj sem ta dvoboj izgubil in svet se je 
porušil. A prav takrat je bilo potrebno še bolj zagristi, odpraviti na-
pake in se vnovič motivirati. Naslednjo leto sem ta naslov osvojil. 

Od kod črpaš motivacijo, željo za vsakdanje naporne 
treninge? Prvaki namreč niso izdelani v telovadni-
cah, izdelani so iz nečesa, kar je globoko v njih – 
sanj, vizije …

Že od začetka si cilje dvigujem postopoma. Šele ko enega osvojim, 
si zastavim drugega. Vem, da je bil moj prvi cilj borba v ringu – v Full 
contactu. Tako sem stopnjeval in na koncu je prišel naslov svetovnega 
prvaka. Sanje so sicer lepe, ampak pomembnejša je realnost in kaj 
si pripravljen narediti za rezultat. V današnjem času bi vsi radi bili 
prvaki, imeli dovolj denarja, ampak pozabljajo, koliko časa in truda je 
potrebno vložiti v uspeh. Je pa res, da za vrhunski rezultat ni dovolj 
samo trening. Potreben je kvaliteten trener, zdrava prehrana, počitek 
pa tudi malce sreče.  

Živiš, delaš in treniraš v Mariboru. Na Stranice se 
vračaš le kdaj med vikendi. Koliko si pravzaprav še 
sploh naš?

Brez skrbi, da sem še Straničan. Naglas je še ostal, pohorska trma 
tudi, tako da se ni bati, da bi se spremenil. Nedavno so mi v enem 
izmed časopisov dali vzdevek pohorski Rocky. 

Na Stranicah si zrasel, kaj te je v tem mirnem kraju, 
kjer se ti ni bilo treba prebijati za vsakdanji kruh ali 
meriti moči z nepridipravi, privedlo do odločitve, da 
vstopiš v ring? 

V bistvu se je vse skupaj začelo že zelo zgodaj in ko sem pri cca. 
petih letih prvič videl film o Rockyju, sem vedel, da bom »borec«. Pri 
osmih letih sem pričel trenirati karate v Slovenskih Konjicah in ko sem 
se v času študija preselil v Maribor, sem spoznal kickboxing. Boksar-

ska tehnika v kombinaciji z nožnimi udarci je bila idealna zame. V 
kickboxingu imamo več disciplin, ampak vedno so mi bile bolj všeč 
trde, tj. ring discipline, zato sem se tudi odločil za Full contact. Všeč 
mi je tudi dejstvo, da moraš v ringu obvladati tudi prejemanje udarcev 
in ne samo dajanje. Enako je v življenju.  

V svetu borilnih veščin vztrajaš že lep čas, gotovo 
ob vsakdanjih treningih kdaj pride tudi do naveliča-
nosti. Takrat pomaga naša že pregovorna pohorska 
trma?

Gotovo se pojavi tudi naveličanost. Največkrat v pripravljalnem ob-
dobju, ko je potrebno trenirati, paziti na prehrano, hujšati (v pripravl-
jalnem obdobju izgubim cca. 10 kg), se spopadati s poškodbami, imeti 
dovolj počitka, kombinirati delo v službi … Takrat se pojavi vprašanje 
zakaj in prideta na vrsto pohorska trma ter vztrajnost. Še bolj pa pride- 
ta do izraza v ringu, ko ti ne gre vse po načrtih in je potrebno vztrajati 
do zadnje sekunde.    

Kako so ti treningi pomagali v vsakdanjem življenju? 
Katere so tiste lastnosti, ki bi jih izpostavil in so zra-
sle v tebi najbolj po zaslugi športa?

Predvsem bi izpostavil disciplino in samozavest. Sem v športu, kjer 
to dvoje odigra zelo veliko vlogo in lahko rečem, da sem tudi v poslu 
zelo predan in samozavesten v tem, kar počnem. Kot svojo močno 
lastnost moram poudariti tudi narodno pripadnost. Z leti nastopanja 
za slovensko reprezentanco je ta zelo zrasla. Pri nas in na splošno v 
Sloveniji je zadnje čase te pripadnosti zelo malo. Vse, kar je tuje, se 
spoštuje in ceni, kar pa je domače, pa se zaničuje. Mislim, da je to 
povsem narobe. Jaz sem bil vedno ponosen, ko sem na prsih nosil 
slovenski grb. Potrebno je vedeti, kdo smo in kam spadamo, to nas 
dela močnejše.     

Naslov svetovnega prvaka je tvoj in s tem ves svet 
pod teboj. Kam naprej? Še gre višje?

V našem športu višje ne gre. Profesionalni svetovni prvak je češnja 
na torti. Je pa potrebno vedeti, da izzivalcev ne bo zmanjkalo in lahko 
že danes potrdim, da bom naslednje leto ta naslov (u)branil. 

Tvoja zgodba o uspehu je pravzaprav že kar malo 
hollywoodska. Morda čez nekaj let posnamejo tudi 
film o velikem uspehu fanta iz malega kraja. Kdo bi 
te igral? 

Ha ha, zanimivo vprašanje. Arnold Schwarzenegger je že mogoče 
malo v letih, tako da bi lahko bil Leonardo DiCaprio. 

Boksarska tehnika v kombinaciji z nožnimi udarci je zanj idealna – prav 
zato odločitev, da se poskusi v kickboxu. 
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Letošnja sezona v 3. SNL – sever je končana, 7. 
mesto s 36 točkami po 25. kolih. Sezona rezultatsko 
precej podobna lanski, ko ste bili na 6. mestu. Kako 
jo ocenjujete?

Letošnja sezona je bila dobra, a hkrati za našo člansko ekipo tudi 
naporna. Visoko motivirani in pozitivni igralci so celotno sezono tr-
do trenirali in na tekmah dali vse od sebe. Lahko rečemo, da sta bila 
timski duh in pripravljenost ekipe na visokem nivoju in vse naravnano 
na eden in edini cilj, to je obstanek v 3. ligi. To nam je na koncu tudi 
uspelo in nam dalo veliko motivacijo za naslednjo sezono. Članska 
ekipa je že formirana in ostaja več ali manj ista. Po kratkih počitnicah 
fantje že nestrpno pričakujejo pričetek priprav.

Gotovo sta lokalna derbija z Dravinjo tekmi, ki ju vsako 
leto pričakujete še s posebno napetostjo. Vzdušje na 
tribunah in celoten utrip okoli obračuna je drugačen. 
Prav te tekme so obenem tudi najboljša reklama za no-
gomet v naših krajih. Kako te tekme dojemate sami kot 
predsednik kluba in kako jih dojemajo igralci?

Lokalni derbiji med Zrečami in Dravinjo že od nekdaj veljajo 
za tekme, kjer se zanimanje in pričakovanje med ljubitelji nogo-
meta in navijači dvigneta do vrelišča. Če je kdaj treba na tekmo 
in strastno navijati, potem je to prav na derbiju. Zdi se, da ob teh 
tekmah vso Pohorje in vsa Dravinjska dolina dihata samo za no-
gomet, podpora igralcem in klubu pa je večja, kot smo se morda 
prej sploh zavedali. Lepo je videti polne tribune in na njih pozi-
tivno ter športno vzdušje. Posebej smo ponosni, ko vidimo, da 
ti dogodki ob igrišče privabijo tudi mlade družine, otroke in ne-
nazadnje staroste nogometa v naših krajih. Vse z namenom, da 
z glasno podporo s tribun pomagajo ekipi k zadetkom in zmagi.

Najbolj pa se adrenalin in motivacija pred derbijem dvigneta 
ravno pri igralcih in trenerju. Vsi treningi, energija in misli so še 
posebej usmerjeni v to tekmo in ravno uspeh in zmaga na teh 
tekmah je za ekipo med vsemi tekmami v sezoni najpomemb-
nejša in tudi najslajša. Seveda se derbijev veselimo tudi v upravi 
kluba, saj je to odlična priložnost za dodatno promocijo kluba 
in krepitev imidža ter popularizacijo tega športa v lokalnem 
okolju. 

Robert Kejžar: »Trudili se bomo, da mlajšim  
nogomet še bolj približamo«

Dogajanje na nogometnih zelenicah je po koncu sezone potihnilo, tudi zreški nogometaši so se odpravili na več 
kot zaslužen počitek. Z Robertom Kejžarjem, predsednikom kluba, smo se pogovarjali o tem, kako na najpo-

membnejšo postransko stvar na svetu gledamo v Zrečah.  
David Voh
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Kakšna se vam zdi družbena klima okoli nogometa v 
Zrečah? Zreče so že od nekdaj bile nogometno okol-
je, morda beseda o zgodovini kluba.  

Res je, nogomet ima v Zrečah dolgo tradicijo in niti si ne bi upal 
trditi, od kdaj dalje se je igral na starem igrišču na Dobravi.:) Uradna 
zapisana letnica ustanovitve nogometnega kluba Zreče je 1961, od le-
ta 1992 pa je klub brez prekinitev igral v medobčinskih, štajerskih in 
slovenskih ligah. Čez dve leti torej s ponosom pričakujemo praznovan-
je 60-letnice NK Zreče. Ob tem smo lahko ponosni in hvaležni vsem 
tistim ljubiteljem, članom in entuziastom zreškega nogometa, da so 
s trdim delom in odrekanjem navkljub različnim časom in razmeram 
pripomogli, da klub živi še danes. Če se ozreva na zadnja leta delovan-
ja, lahko z gotovostjo trdim, da se je družbena klima okoli nogometa v 
naših krajih precej izboljšala. Ob tem se zavedamo, da je dobra druž-
bena klima v veliki meri odvisna od zavzetosti vseh članov in funkcio-
narjev kluba, trenerjev in igralcev, to se kaže v uspešni organizaciji in 
odgovornemu vodenju kluba na vseh nivojih delovanja in nenazadnje 
v športnih uspehih posamezne selekcije. Na ta način sporočamo lokal-
nemu okolju, občini, staršem, podpornikom in sponzorjem vtis ureje-
nega in zaupanja vrednega kluba. Z odličnim sodelovanjem z Občino 
Zreče in podjetjem Unitur, d. o. o., se trudimo, da z urejanjem športne 
infrastrukture pomembno prispevamo k urejenemu okolju mesta Zre-
če. Nenazadnje smo izpolnili tudi vse kriterije in nam igranje tekem 3. 
SNL zaupa tudi nogometna zveza Slovenije.

Se strast do najpomembnejše postranske stvari na 
svetu prenaša na mlajše rodove? Že v šoli vidimo, da 
nogomet zadovoljuje potrebe po igri in tako privlači 
otroke, katerim je v večini prav nogometna žoga prva 
ljubezen. Koliko mladih se podi po vaši nogometni 
zelenici? 

Pomembna strateška usmeritev našega kluba je tudi organizirana 
nogometna šola, razdeljena v pet selekcij, od U7 do U15. Gre za naj-
večjo organizirano športno aktivnost v občini, saj skozi vse leto večkrat 
tedensko potekajo treningi z licenciranimi trenerji, prav tako z vsemi 
ekipami nastopamo v Medobčinski nogometni ligi Celje. Trenutno je v 
nogometno šolo vključenih 96 otrok iz Zreč in ostalih krajevnih skup-
nosti. Iz tega izhaja, da je interes za resno treniranje velik in trudili se 

bomo, da s strokovnim delom nogomet približamo še večjemu številu 
mlajšim. Predvsem iščemo možnosti, da bi treninge organizirali tudi 
za otroke v krajevnih skupnostih občine Zreče, morda tudi v Vitanju. 
Morda bomo kdaj lahko sestavili tudi dekliško ekipo.

Realnost manjših klubov so seveda tudi odhodi 
boljših igralcev v večja nogometna okolja. Kako se 
spoprijemate s tem? Svojčas je bila na obzorju ideja 
o združitvi zreškega in konjiškega kluba, a je hitro 
ugasnila. Kaj se kaže v prihodnosti?

Odhodi dobrih igralcev so vedno realno dejstvo, ki obstaja in je v 
celoti ni moč izključiti. S strokovnim delom, dobrimi pogoji dela in 
timskim duhom je možnost, da dobre igralce zadržimo čim dlje, toliko 
večja. Morda razmišljanje o ideji, da v prihodnje z NK Dravinja bolj so-
delujemo, ni tako daleč in nemogoča, predvsem v nižjih selekcijah. Na 
ta način bi skupaj lažje vzgojili najbolj perspektivne igralce za igranje 
nogometa v 1. SNL.

So ambicije tudi morebitno napredovanje v 2. SNL 
ali je verjetneje ciljati z domačim kadrom na sredino 
3. SNL – sever in s tem ostati stabilen tretjeligaš? 

Cilj je, da ostanemo stabilen tretjeligaš z domačimi igralci in se 
spogledujejo z vrhom lestvice.

Verjetno se kot predsednik tudi sami soočate s te-
žavo današnjega časa pri iskanju pokroviteljev, kar 
se seveda odraža v tehnološko-materialno-finančnih 
pogojih. A z zagnanostjo in dovolj navdušenja se 
zmore marsikaj … 

Rezultat dobrega dela v klubu se tako kot na ostalih področjih od-
raža tudi pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev. Ker na srečo 
živimo v kraju, kjer je močno razvita gospodarska panoga, je zavedan-
je s strani največjih gospodarskih družb, obrtnikov, Občine Zreče in 
krajevne skupnosti, da je šport in gibanje mladih pomembna socialna 
in družbena dejavnost, zelo velika. To botruje temu, da nam vsako 
leto prisluhnejo in s svojimi prispevki zagotavljajo nemoteno delovanje 
kluba. 

Tudi v naslednjih letih je cilj članske ekipe ostati stabilen tretjeligaš. 



20    2019 25

POHORSKO SRCETURIZEM

Na izločanje serotonina, hormona sreče, vpliva tudi razbitje vsa-
kodnevne monotonije, ki daje občutek, da življenja ne zajemamo s 
polno žlico. Dokazano je, da se počutje drastično izboljša, kadar se 
obdamo s prelepo naravo, saj zelena barva pomirja, gibanje vpliva 
na našo samozavest, svež zrak pa v naše telo vnese več kisika. Kadar 
možganom dodamo še dražljaj, ki ga še ne poznajo, pa se ustni kotič-
ki že skoraj iz navade obrnejo navzgor.  
Zatorej – odpravimo se na zeleno avanturo, kjer bomo počeli še kaj 
novega: na Roglo in v Terme Zreče.

Rogla in Terme Zreče: kolesarsko-pohodniški raj
Gozdne ceste in poti se tam prepredajo in odpirajo nešteto možnosti. 

Obisk pragozda Šumik in njegovih slapov? Bi šli raje do Skomarja – naj-
višje ležeče vasice v Sloveniji? Lahko pa se enostavno »izgubite« v lepotah 
pohorskih gozdov. Če vaša fizična pripravljenost ni v zavidljivem stanju,  
se odpeljite se na e-kolesu! Na drugi strani je Bike park Rogla svetišče 
adrenalinskih odvisnikov in downhill kolesarjev. Vso opremo si izposodite 
na licu mesta, nato pa … Drvenje po urejenih potkah, lesenih ovinkih, 
skakalnicah in drugih zabavnih ovirah. 

Ste vedeli? Lovrenška jezera so najvišje ležeče barje v Sloveniji. 
Pohodnike navadno najbolj navdušijo slikovita Lovrenška jezera. Med 

Lovrenške bisere, kot jih imenujejo, spada 20 majcenih jezerc, ki sestavl-
jajo najvišje ležeče barje v Sloveniji, katerega večji del porašča nizko ru-
ševje, v jezercih pa raste dišeči beli lokvanj. So prav gotovo najbolj pril-
jubljena pohodniška točka daleč naokrog, ki jo zaokrožuje še razgled s 
simpatičnega lesenega stolpa.

Mirnejši športi: nordijska hoja
Tisti, ki bi želeli doživeti in občutiti globoke pohorske gozdove in ne-

skončne travnike, pa jim zdravje ali telesna pripravljenost tega ne dopušča-
ta, navadno izberejo nordijsko hojo: zabavno in učinkovito hojo, ki zaposli 
in krepi 90 % vseh mišic na našem telesu. V Termah Zreče licencirana vadi-
teljica nordijske hoje svojim varovancem prikaže osnove nordijske hoje ter 
jih popelje npr. na skrivnostno (pra)zgodovinsko pot proti Brinjevi gori.

Družinske radosti z doživetji v naravi
Otroci so najbolj navdušeni nad doživetji, ki so zrasla na prostranih 

Roglinih planjah ali pa se skrivajo nekje v senčki mogočnih dreves v oko-
lici Term Zreče. 

Na Uniorčku stoji Pohorska vasica z 9 tematskimi hišicami in cerkvico. 
V vsaki vas čaka simpatična igra, ki ne samo neskončno zabava, temveč 

mlade modrece tudi spodbudi k razmišljanju. 

Že poznate Jezernika, povodnega moža, ki živi na Rogli? Jezernikova 
pot se začne pri Uniorčku in se nato vije med smrekami in preko mehkih 
mahov, ob gozdnem potočku, vse do jase na Mašinžagi, kjer se razširi v Je-
zernikov vodni park. Tam boste spoznali mlinčke, pretakali in spoznavali 
(na Pohorju še zelo čisto!) vodo ter iskali Jerine zlatnike. 

V Termah Zreče najmlajše (in seveda vse ostale) čakajo čofotalniki, ba-
zenčki in bazeni, katerih naravna termalna voda jih bo plavalsko in igralno 
navduševala, med poletnimi počitnicami pa celo popeljala do Gozdnega 
vodnega parka s tobogani in prijetno senco visokih smrek na zeleni trati.

Na Škratovi učni poti se skrivajo poučne table in lesene skulpture pohor-
skih živali. Za motivacijo boste na postajah zbirali luštne žige – cilj je zbra-
ti vseh 6 in dobiti nagrado. Od letošnjega poletja naprej vas bo spremljal še 
prav poseben prijateljček: digitalni, čisto pravi Škrat! Na voljo bo mobilna 
aplikacija, s katero boste Škrata videli v živo v svojem okolju, vmes pa vas 
bo naučil še veliko naravoslovnih zanimivosti. Za večjo motivacijo kupite 
še avtentično slikanico s pravljico Pohorski škrat. 

Če si za izhodišče vzamete Uniorček in se odpravite proti gozdu ob smu-
čarski progi Košuta, le kakšnih 100 metrov proč od Bara Uniorček, bo vaš 
najmlajši deležen prav posebne dogodivščine. Nad pohorsko naravo bo 
namreč odbrzel na otroškem ziplinu.

Še nikoli videno v Sloveniji: Pot med krošnjami
To poletje, v avgustu oz. septembru, se Rogli obeta velika novost: prva 

pot med krošnjami v Sloveniji, ki jo bosta sestavljala 560 metrov dolgo 
sprehajališče do 20 metrov nad tlemi in 35 metrov visok razgledni stolp 
z dodatnimi 440 metri krožne poti. Gre za večinoma iz lesa izdelano kon-
strukcijo, kjer se boste lahko sprehodili visoko med smrekami in opazo-
vali svet s ptičje perspektive, sestavljala jo bosta sprehajališče in razgledni 
stolp, vmes pa nas bo navdušil še tobogan za zabavno spuščanje s stolpa.

Notranje ravnovesje s Čutno potjo in Energijskim parkom 
Na Čutni poti na Rogli se bosi sprehodite po pohorskih naravnih mate-

rialih: storžih, lubju, produ itn. Poslušajte ptičje petje in šelestenje gozda. 
So tla v gozdu vlažna ali suha? Občutite veter na koži in v laseh? Povonjaj-
te smrekove vejice, cvetlice in gozdne dišavnice. Na geomantičnih točkah 
Energijskega parka Rogla začutite dar narave – zdravilne energije Zemlje. 
Park ima namreč značaj ponotranjenja in izrazitega miru, ki regenerira in 
vzpostavi ravnovesje.

Že imate svojo idejo, kaj boste počeli prvič? 

(www.rogla.eu, www.terme-zrece.eu) 

Tina Tinta Kovačič

Kdaj ste nazadnje nekaj storili prvič?

Energijski park na Rogli za sprostitev 
telesa in duha. Škratova učna pot in Jezernikov vodni park sta kot naročena za najmlajše. 
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Območje Turistične destinacije Rogla – Pohorje bogati odlična kuli-
narika, ki izvira iz tradicije tega območja in lokalno pridelanih živil ter 
izdelkov. Lokalne izdelke in pridelke, rokodelske izdelke ter jedi, ki se 
pripravljajo na sodoben način po kvalitetnih recepturah naših babic 
ter kulinarične prireditve, smo pred nekaj leti združili v prepoznavno 
blagovno znamko Okusi Rogle.

To smo več let razvijali skozi projekt, ki je bil sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem 
Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.  Skozi različne pro-
jektne aktivnosti, praktične delavnice in izobraževanja, smo partnerji 
Unior d. d. Program Turizem (danes Unitur, d. o. o.), LTO Rogla – Zre-
če, GIZ in Društvo kmetic Zarja s pomočjo strokovnjakov ter lokalnih 
gostinskih in turističnih ponudnikov, ki so bili združeni v Kulinarični 
tim, postavili kulinarično piramido jedi območja turistične destinacije 
Rogla – Pohorje, oblikovali kulinarične poti ter razvili znak kakovosti 
Okusi Rogle. Najbolj prepoznavne jedi v kulinarični piramidi so Po-
horski lonec, Pohorska bunka in Bogêca ali bogajca (zidana potica).  
S strokovno komisijo za ocenjevanje produktov z blagovno znamko 
Okusi Rogle so bila v letih 2013 in 2014 izvedena prva ocenjevanja, 
kjer je znak kakovosti v štirih kategorijah pridobilo kar 121 izdelkov, 
pridelkov, jedi, rokodelskih izdelkov in kulinarična prireditev Praznik 
Pohorskega lonca na Rogli.

V letu 2016 je bil izdelan Načrt razvoja in trženja turizma v destina-
ciji Rogla – Pohorje 2017–2021, v kateri je bila blagovna znamka Okusi 
Rogle izpostavljena kot ena izmed pomembnejših aktivnosti v naši des-
tinaciji. Takrat smo skupaj z dr. Tanjo Lešnik Štuhec, ki je tudi aktivna 
članica Strokovne komisije za podelitev znaka kakovosti Okusi Rogle, 
pripravili Akcijski načrt izvajanja kakovosti s Kolektivno tržno znamko 
Okusi Rogle, aktivnosti pa združili v projekt »Užij Okuse Rogle«, ki 
se izvaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. V projektu sodelujejo vse štiri občine, 
lastnik blagovne znamke Unitur, d. o. o., upravljavec blagovne znamke 
LTO Rogla – Zreče, GIZ, ter Splošna knjižnica Slovenske Konjice – TIC 
Slovenske Konjice, s koordinatorico blagovne znamke.

Projekt Užij Okuse Rogle
Namen projekta je nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in 

ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te kot tudi ocen-
jevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in povezovanjem 
ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja 
produktov ter vzpostavitvijo mreže ponudnikov, da se bodo tudi po-
nudniki med sabo lažje povezali in sodelovali. Pričeli smo vzpostavljati 
dobaviteljsko verigo ter mrežo prodajnih mest na območju Turistične 
destinacije Rogla – Pohorje. V sklopu nadgradnje smo pripravili nove 
pravilnike in dokumente za ocenjevanje produktov in storitev ter vzpo-
stavili sistem kakovosti produktov in storitev. V teku pa so tudi vzpo-
stavitev pravilnikov in poslovnikov za lažjo vzpostavitev in delovanje 
mreže prodajnih mest BZ Okusi Rogle. 

Kot eno prvih aktivnosti smo izvedli oblikovanje celostne grafične 
podobe blagovne znamke Okusi Rogle. Oblikovali smo nov logotip ter 
nadgradili že oblikovano podobo znaka kakovosti.  Z novo celostno 
grafično podobo bomo ponudnikom lahko pomagali pri promociji in 
prodaji izdelkov, pridelkov, jedi, rokodelskih izdelkov in storitev.

Tekom projekta smo izvedli šest strokovnih delavnic, ki so bile na-
menjene ponudnikom pridelkov, prehranskih izdelkov in pijač, po-
nudnikom gostinskih storitev, ponudnikom rokodelskih izdelkov ter 
izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, organizatorjem ku-
linaričnih prireditev ter ponudnikom turističnih produktov / vodenih 
doživetij. S pomočjo delavnic želimo ponudnikom omogočiti pridobi-
tev dodatnega znanja, ki jim bo pomagalo začeti s proizvodnjo novih 

Blagovna znamka Okusi Rogle
izdelkov ali storitev ter pri razvoju inovativ-
nosti.

V letu 2018 smo tako začeli tudi s ponov-
nim ocenjevanjem izdelkov za pridobitev 
znaka kakovosti Okusi Rogle. Ocenjevanja 
izvajamo v naslednjih kategorijah:

• Pridelki in prehranski izdelki,

• rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja,

• jedi in pijače postrežene na gostinski način,

• kulinarične prireditve,

• turistični produkti / vodena doživetja.

Merila za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle
• Ponudniki, ki se prijavijo za ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti 

Okusi Rogle, morajo izpolnjevati naslednja merila:

• Prijavitelji morajo biti registrirane pravne ali fizične osebe za določeno 
proizvodnjo oz. izvajanje storitev,

• izpolnjevati morajo zakonsko določene predpise in standarde,

• celotna proizvodnja in prodaja morata biti sledljivi,

• zagotavljati morajo ustrezno kakovost

• izdelki morajo biti pridelani oz. proizvedeni oz. opremljeni in storitve 
izvajane na naravi in ljudem čim bolj prijazen način.

Izvor – poreklo lokalnih živil oz. gradiv, receptur, vzorcev v izdel-
kih, storitvah, ki pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke Okusi 
Rogle:

• Izvor – poreklo idej, gradiv, živil, vzorcev, postopkov izdelave izdelkov 
oz. izvedbe storitev (recepture in tehnologija jedi in pijač), mora biti vsaj 
70 % (prehranski in rokodelski izdelki) oz. 50 % (živil za jedi in pijače) z 
območja, ki ga pokriva blagovna znamka, oz. 100 % z območja Slovenije, 
razen če gradiv oz. živil za določene izdelke/storitve (jedi in pijače) ni 
mogoče zagotoviti v Sloveniji,

Praznik Pohorskega lonca, Unitur, d. o. o.
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•	rokodelski	 izdelki	 in	 izdelki	 unikatnega	 in	 industrijskega	 oblikovanja	
morajo	temeljiti	predvsem	na	naravnih	gradivih	in	gradivih,	ki	so	značil-
na	za	območje	podeljevanja	blagovne	znamke	in	upoštevajo	rokodelsko	
kulturno	dediščino	regije,

•	prireditve	morajo	biti	 izvorno	povezane	z	območjem	podeljevanja	bla-
govne	znamke	ali	z	običaji	in	navadami,	ki	so	tukaj	prisotni,

•	vodena	doživetja	morajo	vključevati	lokalno	ponudbo	in	graditi	na	običa-
jih	in	navadah,	ki	so	značilni	za	območje	podeljevanja	blagovne	znamke.

Skupaj	 s	 Strokovno	 komisijo	 za	 podelitev	 znaka	 kakovosti	 Okusi	
Rogle	smo	v	ocenjevanjih	do	sedaj	podelili	znak	kakovosti	21	ponud-
nikom	124	pridelkov	in	prehranskih	izdelkov,	10	ponudnikom	62	roko-
delskih	izdelkov	ter	izdelkov	unikatnega	in	industrijskega	oblikovanja.	
V	kategoriji	 gostinskih	 storitev	 (jedi	 in	pijače)	 je	 znak	kakovosti	pri-
dobilo	9	ponudnikov	za	37	jedi.	Za	znak	kakovosti	v	kategoriji	kulina-
ričnih	prireditev	 se	 je	do	 sedaj	potegovala	 ena	kulinarična	prireditev	
(Praznik	Pohorskega	lonca	na	Rogli).	Trenutno	je	v	teku	ocenjevanje	
turističnih	produktov	/	vodenih	doživetij,	 za	katerega	se	poteguje	11	
turističnih	ponudnikov.

Ko	ponudniki	pridobijo	znak	kakovosti	Okusi	Rogle	je	zaželeno,	da	
v	 lastno	 ponudbo	 vključijo	 promocijo	 in	 prodajo	 pridelkov,	 izdelkov	
in	storitev	z	znakom	kakovosti	Okusi	Rogle.	Upravljavec	in	koordina-
tor	blagovne	znamke	pa	s	pomočjo	promocije	po	različnih	medijih	in	
družbenih	omrežjih	pomagata	pri	prepoznavnosti	blagovne	znamke	in	
ponudnikov	ter	pri	prodaji	izdelkov.		Ta	je	predvsem	v	pomoč	manjšim	
ponudnikom,	ki	nimajo	lastnih	sredstev	za	promocijo	in	se	žal	ne	mo-
rejo	promovirati	samostojno	ter	se	tako	predstaviti	širši	javnosti.

V	sklopu	projekta	»Užij	Okuse	Rogle«	bomo	izdelali	kulinarični	vod-
nik,	kjer	bomo	predstavili	ponudnike	in	njihove	produkte,	ki	so	že	pri-
dobili	znak	kakovosti	ter	recepture	tradicionalnih	jedi	območja	ter	pro-
mocijsko	brošuro,	ki	bo	namenjena	promociji	in	predstavitvi	blagovne	
znamke	tako	lokalni	kot	širši	javnosti.

S	pomočjo	projekta	smo	tudi	nadgradili	 tradicionalne	prireditve	na	
območju	vseh	štirih	občin.	Tako	smo	v	vsaki	od	občin	organizirali	kuli-
narični	dogodek	s	kulinarično	ponudbo	jedi	in	pijač	ter	pridelki,	izdelki	
ter	rokodelskimi	izdelki	z	znakom	kakovosti.	S	tem	želimo	prireditvam	
dodati	dodano	vrednost	in	povečati	število	obiskovalcev	na	prireditvah.	
Na	prireditvah	pa	smo	poseben	poudarek	dali	tudi	na	trajnost,	saj	hra-
no	in	pijačo	ponujamo	v	ekološki	embalaži	ali	v	embalaži	iz	naravnih	
materialov,	ki	jih	izdelujejo	rokodelci	z	območja	destinacije.	

Z	blagovno	znamko	Okusi	Rogle	želimo	povezati	lokalne	ponudnike	
in	pridelovalce	ter	proizvajalce	v	oskrbno	verigo	in	s	tem	preko	celega	
leta	zagotoviti	ponudbo	lokalnih	tradicionalnih	pridelkov,	izdelkov	ter	

Pohorska fantazija, Turistična 
kmetija Arbajter.

Podritna igralna  
torbica, Mojca Potnik Šonc 
v sodelovanju z Andrejem 

Koprivnikom.
Cvetlična juha, 

Turistična kmetija Urška.

Turistični produkt „Aktivno po poteh pohorske dediščine in kulinarike“, 
Gostilna in prenočišče Smogavc

jedi.	Želimo	si,	da	naše	območje	postane	v	čim	večji	meri	samooskrbno	
in	da	dolgoročno	našim	gostom	zagotovimo	takšno	sledljivost	pridel-
kov,	polizdelkov	in	izdelkov,	da	si	bodo	lahko	ogledali,	od	kod	izvira	
hrana,	ki	jo	bodo	dobili	na	krožnik,	in	od	kod	izdelek,	ki	ga	bodo	na	
prodajnih	mestih	kupili	kot	spominek.

S	pomočjo	nadaljnjega	razvoja	in	podeljevanja	znaka	kakovosti	bla-
govne	znamke	Okusi	Rogle	želimo	prispevati	k	pospeševanju	 in	pro-
mociji	 pridelkov,	 izdelkov	 ter	 kulinarične	 ponudbe	 in	 kulinaričnih	
prireditev	na	območju	Turistične	destinacije	Rogla	–	Pohorje	ter	posle-
dično	k	dvigu	kakovosti	turističnih	produktov	in	doživetij	predvsem	na	
področju	gastronomije.	Tako	bo	kulinarična	ponudba	na	območju	naše	
turistične	destinacije	postala	še	bolj	prepoznavna	in	cenjena.	

Tadeja Waldhuber, MBA
Koordinatorica blagovne znamke Okusi Rogle



20    201928

POHORSKO SRCE ZANIMIVOSTI

300-letnica cerkve svete  
Neže na Goliki

Je že tako, da se časa in zgodovinskih dejstev ne da zaobiti in v letu, 
ko se spominjamo 250-letnice cerkve Matere Božje na Brinjevi gori, 
nam zgodovinski viri za to leto povedo še za eno zanimivo obletnico. 
Vendar se ta ne nanaša na to cerkev, temveč na sosednjo cerkev na 
hribu Golika – na cerkve svete Neže. Kaj se je takšnega zgodilo, da je 
o tem vredno pisati v Pohorskem srcu?

Leto 1719 lahko štejemo za leto, ko so zamisli o novi cerkvi svete Ne-
že postale zelo jasne. Že dve leti prej je bila dana velika spodbuda, ko 
je v leseni kapeli svete Neže, Fabijana in Boštjana imel novo mašo kon-
jiški rojak Strmšek. Prav gotovo je to dalo misliti tukajšnjim ljudem, 
predvsem pa duhovnikom, ki so tukaj službovali, da bi bilo dobro na 
vrhu hriba postaviti cerkev. Te zamisli so se lotili na zelo organiziran 
način, saj so leta 1719 že imenovali dva ključarja – cekmaštra, in sicer 
sta to bila Mihael Strelar in Jožef Leskovar. Danes bi temu rekli, da 
so imenovali gradbeni odbor, ki bo poskrbel za finančna sredstva in 
vse ostalo, da bi se cerkev lahko zidala. Vse kaže, da sta to bila dva 
uspešna ključarja, saj je že naslednjega leta 1720 bilo izdano cerkveno 
dovoljenje za zidavo. Izdal ga je žički prior Kasper Ubiz, takrat tudi 
konjiški župnik, in pot za gradnjo je bila odprta. 

18. aprila 1723 se je pričela gradnja cerkve, in sicer 
z 240 gld. v cerkveni skrinjici cerkve svete Neže. 

Leta 1724 je bila cerkev že postavljena, vendar 
v njej še nekaj časa ni bilo maše. Vse kaže, da 

so dela potekala vse do leta 1740, ko so bili 
v cerkev postavljeni vsi trije oltarji. Glav-
ni oltar je delo konjiškega mojstra Franca 
Zamlika in je zelo kvalitetno delo v baročni 
izvedbi .Kljub temu da v župniji letošnje 
leto posvečamo 250-letnici cerkve Matere 
Božje na Brinjevi gori, nas ta začetek pred 
300 leti že opozarja, da se tista prava oblet-

nica, ko so zasadili prvo lopato, hitro bliža.
Po Župnijski kroniki zapisal Martin 

Mrzdovnik

Župnijska Karitas praznovala 
25 let delovanja 

9. februarja je Župnijska Karitas Zreče praznovala 25 let svojega de-
lovanja. Na sam datum obletnice so v župnijski cerkvi v Zrečah aktivno 
sodelovali pri slovesni sveti maši, v nedeljo, 17. februarja, pa so v več-
namenski dvorani v Zrečah organizirali tradicionalni dobrodelni koncert 
DOBROTA OPOGUMLJA, ki je bil že 22. po vrsti. Podnaslov letošnjega 
koncerta je bilo geslo lanskoletnega tedna Karitasa: Mladost iz korenin 
modrosti. 

Na letošnjem koncertu je nastopilo veliko mladih in perspektivnih glas-
benikov, tudi voditeljica koncerta je bila osnovnošolka Gabrijela Ravnjak. 
Koncert so pričeli člani otroško-mladinskega zbora Tilen z zborovodkinjo 
Metko Potnik in ob klavirski spremljavi Ajde Potnik. Sledil je nastop sester 
Kadilnik Me tri do polnoči, zapele so Pevke z Brinjeve Gore, zaigrali in 
zapeli so člani družinskega ansambla Hribovci. Sledil je odličen nastop 
pevk Lare Kušar in Ane Hren, za razvedrilo sta poskrbela gosta z Dolenj-
ske: Barbara Pirih, voditeljica in organizatorka dogodkov, in Matej Virag, 
superfinalist televizijskega šova Bar. Predstavila sta se dva mlada ansam-
bla: Valovi in Bratje Kangler ter mlada odlična pevka z Dolenjske Ksenija 
Šašek. Nastopila sta tudi ansambla Bratov Slatinek, ki so nastopili skoraj 
na vseh naših koncertih, in Vrli muzikantje s pevko Ano Dušico. Za nav-
dušujoč zaključek koncerta pa je poskrbel mešani cerkveni pevski zbor Sv. 
Egidij z zborovodkinjo Ano Brunčič, solistom Andražem Trtnikom, violi-
nistko Benjamino Trtnik, flavtistko Tinko Burja, za klavirjem je bil Jernej 
Fric in Edi Brunčič na bobnih. 

Koncert so počastili tudi govorniki: Branko Maček – predsednik Nad-
škofijske Karitas Maribor, podžupan Občine Zreče Drago Šešerko in nad-
škof dr. Marjan Turnšek. Koncerta se je udeležil tudi generalni tajnik 
Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun v družbi domačega župnika 
Petra Leskovarja. Z izkupičkom koncerta bo Župnijska Karitas Zreče lah-
ko skozi vse leto pomagala družinam in posameznikom, ki se znajdejo v 
finančnih stiskah, razveseljevala ostarele in bolne na njihovih domovih 
ter v Lambrechtovem domu, jih peljala na romanje na Brezje, pomagala 
napolniti košare Miklavžu in še marsikaj …   

Marija Kovačič

Veterani izvolili novo vodstvo
Prvi dan v mesecu marcu se je v Konjičanki zbralo nekaj manj kot 

sto članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sloven-
ske Konjice. Tokrat je bilo še posebej slovesno, saj so veterani izvolili 
novo vodstvo. Zbrano članstvo in povabljene goste je najprej pozdravil 
novi predsednik Benjamin Macuh. Med gosti so bili predsednik PO 
ZVVS Zahodna Štajerska Zdenko Terpin, predsednik OZB za vrednote 
NOB Slovenske Konjice Marijan Stramšak in podžupan občine Vitan-
je Milan Hrovat, ki je obenem tudi član predsedstva veteranov. Zbor 
je vodil delovni predsednik Danijel Oplotnik. Iz poročil predsednika 
in blagajnika ter nadzornega odbora in častnega razsodišča je bilo 
razvidno, da združenje dela dobro. Člani predsedstva se trudijo ohra-

Ob 25-letnici Župnijske Karitas Zreče je na odru 
večnamenske dvorane v Zrečah znova odmevala 

dobrota. 

niti tisto, za kar so leta 1991 zapustili domove in se uprli agresorju. V 
svoje vrste skušajo pridobiti čim več članov, trudijo se po šolah razloži-
ti učencem, kaj se je dogajalo med osamosvojitveno vojno in da mir ni 
samo po sebi umevno dejstvo, ampak se je zanj treba tudi boriti. V te-
kočem letu bodo tej temi dali velik poudarek. Bo pa tudi veliko druže-
nj, ekskurzij in izletov. Na tem srečanju so razrešili staro predsedstvo 
in odbore ter izvolili nove. Novi predsednik je po volji in glasovanju 
veteranov postal že omenjeni Benjamin Macuh, podpredsednik Alojz 
Groleger, sekretarka Marta Plajh in blagajnik Vojko Vodovnik. Potrdili 
so tudi člane predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
Po uradnem delu je sledila zakuska in klepet o minulih časih. 

Jože Gumzej 



20    2019 29

POHORSKO SRCEZANIMIVOSTI

Zveza radioamaterjev Slovenije bo letos od 2. do 8. septembra orga-
nizator 22. evropskega prvenstva v amaterski radio goniometriji. Za to 
veliko športno prireditev se je prijavilo več kot 400 udeležencev iz 22. 
držav Evrope. Radioamaterji bodo nastanjeni v večini razpoložljivih 
kapacitet, ki jih za takšna tekmovanja odlično nudijo hoteli Uniturja 
na Rogli.

Kaj je amaterska  radiogoniometrija ARG (mednarodno ARDF)? To 
je športno tehnična disciplina, ki jo radioamaterji gojijo poleg še več 
drugih dejavnosti. Je iskanje po čim bolj razgibanem, pogozdenem 
terenu, velikosti okrog 10 kvadratnih kilometrov, skritih petih oddajni-
kov (v žargonu jih imenujemo lisice) s šestim na cilju, slednji oddaja 
permanentno na drugi frekvenci kot ostalih pet. Oddajniki oddaja-
jo svoje signale z Morsejevimi znaki v dveh disciplinah na različnih 
frekvenčnih območjih, in sicer na kratko valovnem KV 3,5 MHz in 
ultra kratko valovnem UKV 144 MHz. Oddajajo v ciklusih, vsak po 
eno minuto, in to se ponavlja do konca tekmovanja. Za tekmovanje 
udeleženec poleg dokaj dobre fizične pripravljenosti, primerne obleke 
in obutve, potrebuje še sprejemnik za KV in UKV, zelo natančno karto 
terena, čip, s katerim se potrdi ob prihodu na vsako »lisico«, kompas 
in uro, saj je čas za iskanje omejen na 120 do 140 minut. Tekmovalci 
so razvrščeni v 5 ženskih in 6 moških kategorij, pri čemer mo-
rajo najmlajši tekmovalci imeti 19 let, zgornje meje pa ni. Pri 
tekmovanju se je treba zelo dobro orientirati na terenu, da 
se izgublja čim manj časa. Število iskanih »lisic« je raz-
lično po kategorijah, so pa vnaprej določene. Najstarejši 
iščejo le 3 »lisice«. S čipom na cilju tekmovalec dokaže, 
katero lisico je v teku tekmovanja odkril. Tekmovanje je 
dokaj naporno, še posebej v visoki vročini ali dežju, tek-
muje pa se v vsakem vremenu. V končno razvrstitev se 
računajo le tisti tekmovalci, ki najdejo vsaj eno od petih 
lisic in pridejo na cilj v predvidenem času, vsaka manj-
kajoča predstavlja odbitek in zato nižjo uvrstitev. V teku 
tekmovanja tekmovalci srečajo mnogo živali, tudi medvedi 
niso redkost. 

Rogla bo gostila najboljše »lovce na lisice«

Izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak in predsednik Zveze radio-
amaterjev Slovenije Bojan Majhenič sta se zavezala, da bodo dogodek 
organizirali na visoki kakovostni ravni.

Jože Onič, dolgoletni radioamater iz Slovenskih Konjic, pra-
vi, da so tekmovanja priložnost, da se srečujejo stari znanci 

in spoznavajo novi zagnani »lovci«. Tudi jezik ni nobena 
ovira. Sam je v slovenski ekipi že od 1995. leta, v tem 
času je bil v 16 državah Evrope ter na Kitajskem in v 
Južni Koreji. Tekmovanja, ki potekajo izmenično na 
neparna leta (EP) in parna leta (SP), ostajajo njegova 
želja in izziv tudi za naprej. Že na Rogli bo lovil novo 
visoko uvrstitev … 

Jože Onič, David Voh

Jože Onič je že več kot 20 let član slovenske ekipe – v 
tem času je z največjih tekmovanj poleg medalj prinesel 

tudi številna poznanstva in zanimive zgodbe.

»Taborništvo ni zgolj prostočasna dejavnost, je način življenja«
Rod Zelene Rogle Zreče je pred dvema letoma obeležil štiri deset-

letja svojega delovanja. Dvainštirideset let delovanja, združevanja in 
razvoja že tako ali tako ni mačji kašelj, v času hitrih in korenitih spre-
memb pa je to še toliko težje. Vendar pa ni nemogoče! 

Še posebej pri zreških tabornikih, kjer imamo nekoga, ki ves ta čas 
vlaga svoje znanje, izkušnje, čas in predvsem veliko srce v skupno 
dobro – v dobro otrok, mladih in drugih ranljivih skupin ter s tem omo-
goča brezskrbno otroštvo, pametno mladost in bogata zrela leta.

Emil Mumel že desetletja predstavlja čvrsti steber opore vsem, ki ga 
potrebujemo pri vseh taborniških aktivnostih doma in po svetu, široki 
nabor znanja in izkušenj, brez katerih ne bi nikoli vedeli in znali, glas 
razuma, ko bi želeli preveč in prehitro, ter nenazadnje pristni trenutek 
prijateljstva, ko je potreben le nekdo, ki prisluhne in razume.

Naštevanje, kje vse zasledimo Emilovo 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 Jamboree, organizacije in vodenja mednarodnih projektov doma in 
v tujini, ki povezujejo mlade skozi aktualne vsebine današnjega vsa-
kdanjika, pa vse do rodovih sestankov in zabavnih srečanj s starimi 
prijatelji.

Taborniki Rodu Zelena Rogla Zreče smo nadvse ponosni, da je Emil 
Mumel prejemnik letošnji zlatega grba Občine Zreče, saj je s svojim 
dosedanjim delom pustil močno sled v naših krajih na mnogih področ-

jih. Prav gotovo pa je to, kar daje mladim s prenašanjem taborniških 
vrednost ter z vzgojo za sožitje z naravo v okviru taborniškega gibanje 
tisto, kar je neprecenljivo.

Tina Tinta Kovačič

Zreški taborniki so izjemno ponosni na Emila Mumla – dolgoletno 
gonilno silo njihovega taborniškega rodu. 
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Sprejem učencev v  
podmladek Rdečega križa

V tednu Rdečega križa smo prostovoljke KORK Zreče obiskale učence 
drugih razredov OŠ Zreče. Učiteljica in mentorica Manuela Štefane je 
z učenci višjih razredov lepo pripravila kratek program, v katerem je 
predstavila humanitarno organizacijo in čemu ta služi. Učenci so veli-
ko vedeli o pomoči drug drugemu, o pomoči starejšim in vsem tistim, 
ki pomoč potrebujejo. Učenci so navdušeno povedali, da se zbira hrana 
za tiste, ki to pomoč potrebujejo, da je Rdeči križ povezan po vsem 
svetu, kjer se iščejo izgubljeni, da je pomoč tudi krvodajalstvo in še bi 
lahko naštevali. Vseh petdeset otrok je ob koncu izjavilo, da so najbol-
jše prostovoljke babice, ker skrbijo za vnuke in za njih veliko naredijo. 
Prostovoljki pri KORK Zreče Martina Kapun in Tatjana Kotnik sta z ob-
močno sekretarko Renato Gabrovec otrokom razdelili tudi praktična 
darilca, ki so jih bili učenci še posebno veseli. Območna sekretarka je 
učence pohvalila zaradi zelo dobrega uspeha na tekmovanju iz prve 
pomoči, obenem pa omenila, da bodo julija zopet obiskali Debeli Rtič, 
kjer RK Slovenije organizira vsakoletno letovanje otrok.

Tatjana Kotnik
Naslednje leto že 40. srečanje 
starejših krajanov

Starejši krajani, ki so že dopolnili 70. leto, z Občino Zreče vsakoletno 
organizirajo srečanje, pri katerem jim pomagajo prostovoljci Rdečega 
križa. Prostovoljci pripravijo program, poskrbijo za manjša darilca in 
poskušajo urediti vse, da bi se starejši krajani počutili prijetno, da bi 
bili srečni med svojimi prijatelji, ki jih pogosto videvajo le na prire-
ditvi. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Dobrote na mizi so popestrile dan 
vsem, zbrane sta pozdravila podžupan Drago Šešerko in predsednica 
Območnega združenja Rdečega križa Renata Gabrovec, ki je podala 
kar nekaj zanimivosti in za zaključek podelila tudi dve priznanji pros-
tovoljkama – Miri Meglič in Nadi Preložnik, ki je po skoraj trideset letih 
delovanja zapustila KORK Zreče in prostovoljstvo nadaljuje v Večge-
neracijskem centru, kjer s svojimi izdelki navdušuje vse okrog sebe. 
Seveda ni zapustila »sotrpinov« v KORK Zreče, s katerimi je sodelovala 
vrsto let, zapustila je le svoje terensko delo. Prostovoljci so tudi tokrat 
dokazali, da skupaj zmorejo skoraj vse, in to kljub naporom, odrekan-
jem in težavam. 

Tatjana Kotnik

Jožetu Koširju nov  
predsedniški mandat

Konec marca je Društvo upokojencev Zreče na občnem zboru izvo-
lilo novo-staro vodstvo za nadaljnji 4-letni mandat. Predsednik društva 
Jože Košir je zaključil mandat in istočasno sprejel novo nalogo za ob-
dobje 2019–2023.

Društvo dela dobro, a pogrešajo mlajše člane, ki bi lahko pripomo-
gli, da bi prišlo do izboljšav, da bi še bolje delali in popestrili življenje 
sokrajanom. Generacije mlajših upokojencev lahko s svojimi idejami 
neposredno veliko pomagajo pri popestritvi življenja krajanov, če se 
seveda vključijo v društvo.

Občina se zelo trudi, da bi starostnikom omogočila lepše in udobnej-
še življenje. Tako je organizirala tudi sklop prevozov ljudem, ki pomoč 
potrebujejo, in priskrbela avto, ki bo namenjen za prevoz starostnikov 
do zdravnika, pošte ali trgovine. Na občnem zboru so prejeli tudi listi-
če, na katerih je pisalo vse o brezplačnih prevozih – prostofer, kar bo 
starostnikom olajšalo življenje v kraju.  

Tatjana Kotnik
V Društvu upokojencev Zreče pogrešajo mlajše upokojence, ki bi pop-
estrili življenje sokrajanom. 

Brin Halić, Lukas Jerot, Matic Jereb – trije izmed zreških sedmošolcev, 
ki so se odlično odrezali na tekmovanju iz prve pomoči. 

Prostovoljci KORK Zreče so s skupnimi močmi in veliko dobre volje tudi 
tokrat razveselili starejše krajane. 
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 27. 8. 2019 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – NAG-
RADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenec devete nagradne križanke:
Dušan Kotnik
Jamniška c. 6
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 10
junij 2019
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POHORSKO SRCERIŠEM ZA PRIJATELJA

Ustvarjalnost naših 
osnovnošolcev ne poz-

na meja. V sklopu projekta 
RIŠEM ZA PRIJATELJA 2019, 
letos je sodelovalo več kot 100 

šol s skupaj nad 5700 risbicami, 
se je naša sedmošolka Neža Oč-

ko uvrstila med 15 finalistov. 
Predstavljamo vam Zreče 

skozi njene oči.
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