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Fotografija na naslovnici - Emil Mumel

Devetošolki OŠ Zreče sta spodnji pesmi ustvarjali po 
vzoru Župančičeve Žebljarske in Gregorčičeve Soči.

ŠOLARSKA 

Od osmih do dveh,
od osmih do dveh,

se dolgočasimo v šolskih klopeh,

beremo, razmišljamo o različnih stvareh.

Od osmih do dveh,

nenehno smo v skrbeh.

Vsak dan se učimo,

da novega znanja si pridobimo,

in to že več let.
Od osmih do dveh,
od osmih do dveh.

Učitelji polni upanja so,

da naše znanje vrhunsko bo.

Kako naj bi to mogoče bilo,

če se zvezki nam kar naprej polnijo?

Vedno znova, ko se pa učimo, se sprašujemo:

Smo res znanje osvojili?

Ali smo le svoj čas nekoristno porabili?

Do osmih od štirih,
Do osmih od štirih.

Na koncu dneva

so mi le črke in številke v očeh,

a manjka mi smeh, 
počutim se namreč, 

kot da leži v smeteh. 

Dijana Kovše, 9. razred OŠ Zreče

DRAVINJI

Z vrh Pohorja pritekaš,

vsa bistra in zelena,
v Dravo se iztekaš,
s kamni okrašena.

Ob prvi se svetlobi 
zjutraj lesketaš,

v oblačni pa grenkobi
z meglo se obdaš.

Prek pohorskih gozdov, hribov

nese tok te negotov,

naposled pa se umiriš, 

da Zreče naše ti krasiš. 

Žal groba roka te človeška

zastruplja, uničuje, 

voda tvoja pa nebeška

takšnih se ljudi sramuje. 

 Lucija Klančnik, 9. razred OŠ Zreče
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Po kateri se sprehajamo zadnje mesece, nas je brez dvoma zaznamovala. Prav neznane-
ga se ljudje vedno bojimo. Strah hodi po deželi. Prišel je kar naenkrat, nepričakovano, 
in se zalezel v ljudi. Zdaj je tu med nami kot svojevrstno znamenje časa. In se bojimo 
vsega – jutrišnjega dne, drugih, življenja. 

A Tone Pavček bi rekel: »Ne verjemite njim, ki vam pravijo: ta svet je grozen, grob, grd. 
Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš svet, edini, ki v njem živite, da 
se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.

 

Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da 
je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da 
iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče.«

Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, tem Pavčkovim besedam. 

Verjame jim Emil Mumel, ki smo ga prav za to številko z namenom povabili k pogovoru. 
Težave so lahko priložnost, da zraste nekaj dobrega. In lepega. Njegovo pohorsko srce je 
na pravem mestu. 

Verjamejo jim tisti, ki so v času epidemije pogumno in srčno stopili na pomoč. Prav ta 
čas je bil priložnost, da se pokaže prava solidarnost. Solidarni ljudje posameznika ne 
prepuščajo usodi, ampak mu pomagajo. Bravo.   

Verjeti moramo tudi v svoj potencial in dosežke. Odprli smo najvišje ležeči tobogan v Slo-
veniji, med pohorskimi smrekami odslej ne bomo vijugali le na smučeh. Predstavljamo 
dobitnike občinskih grbov in priznanj ter najboljše športnike občine v minulem letu, pa 
zeleno in varno Turistično destinacijo Rogla – Pohorje. Da pa ne bomo brali le Pavčka, 
je naš dolgoletni sodelavec Franci Šet izdal izčrpno monografijo o Stranicah. Vredno is-
kanja. In branja. 

A naj zaključi vseeno Pavček: »Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse 
žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi 
ono, življenje, imelo rado vas!«

Pogumno v poletje, torej. 

BESEDA UREDNIKA

Pokrajina neznanega
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Aktivnosti zreških šoferjev  
po covid 19 

ZŠAM Zreče smo se pridružili pozivu ŠPS za varovanje otrok (učen-
cev prve triade) po covid 19. Varovali smo na treh podružničnih šo-
lah Osnovne šole Zreče. Omejili smo se na prisotnost naših članov 
na najnevarnejših točkah na šolskih poteh v neposredni bližini šol. 
Večino učencev so v šolo pripeljali starši z osebnimi avtomobili. Žal 
pa so nekateri vozniki pozabili na nekaj osnovnih pravil, pomembnih 
za varnost v prometu. Na željo občine in osnovne šole smo aktivnosti 
nadaljevali tudi prve dni v juniju (druga triada otrok). 

Miro Vajt
Člani ŽŠAM Zreče so s svojo prisotnostjo doživeli pozitiven odziv s st-
rani šole, občine in policije.

Podpis aneksov pogodb o opravljanju nalog zaščite in  
reševanja v občini Zreče in občini Vitanje
Župan Občine Zreče ter župan Občine Vitanje sta v sredo, 29. 1. 2020, 

v prostorih Gostilne Kuzman v Vitanju podpisala anekse k pogodbam 
o opravljanju nalog zaščite in reševanja z vsemi službami, ki delujejo 
v obeh občinah.

Aneks so podpisali predsednik gasilske zveze Zreče – Vitanje Simon 
Kotnik, predsednik PGD Zreče Štefan Posilovič, predsednik PGD Stra-
nice Drago Padežnik, Predsednik PGD Gorenje pri Zrečah Robert Švab 
ter predsednik PGD Vitanje Simon Kotnik.

Sredstva so namenjena za delovanje zveze ter posameznega društva, 
in sicer za izvajanje intervencij, izobraževanje, izvajanje zdravniških 
pregledov, zavarovanje oseb ter opreme, refundacije oz. nadomestila 
med intervencijo ter med usposabljanjem, izvajanje preventivnih na-
log, nabavo in vzdrževanje gasilske ter reševalne opreme, investicijsko 
vzdrževanje in ostale društvene dejavnosti, za katere zagotavljajo ob-
čine sredstva v skladu z zakonodajo.

V občini Zreče poleg gasilcev opravljajo naloge zaščite in reševanja še 
GRS MB – postaja Zreče, Kinološko društvo Zreče, Društvo tabornikov 
Rod zelena Rogla in Kinološko društvo reševalnih psov Celje. 

Po svečanem podpisu aneksov so predstavniki zveze ter društev na 
kratko podali poročilo o izvedenih aktivnostih v lanskem letu in na-
logah, ki jih čakajo v letu 2020. Zahvalili so se obema županoma za 
vso podporo ter obema občinskima svetoma, ki so potrdili sredstva  v 
enaki višini kot lansko leto.

Modernizacija LC 440251 Oplotnica–Božje–Koroška vas 
(od km 6.849 do km 7.629) – I. faza/I. podfaza
Občina Zreče je pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 

Oplotnica–Božje–Koroška vas, od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, 
kateri se delita vsaka na dve podfazi. 1. 4. 2019 je bila na Gorenju pri 
Zrečah z izvajalcem podpisana pogodba in 11. 4. izvršena uvedba v 
delo, z deli pa se je začelo 15. 6. 2019. Izvedla so se zemeljska dela, 
odvodnjavanje, utrdila peta, uredila kabelska kanalizacija ter dokon-
čala vgradnja posteljice ter tampon. Sledila je vgradnja nosilne plasti 
asfalta. Dela so bila zaključena v skladu s pogodbenim rokom in so 
znašala 139.680,89 EUR. 

Po pogodbi bi izvajalec z deli predvidoma moral začeti 4. 5. 2020, 
vendar zaradi pandemije koronavirusa in sprejetih ukrepov z deli tega 
niso mogli. S pripravljalnimi deli so začeli 9. 6. 2020. Najkasneje do 11. 
9. 2020 pa morajo I. fazo v celoti dokončati. Investicija se sofinancira 
s strani MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO. Višina sofinanciranja 
znaša 175.057,00 EUR in predstavlja nepovratni del, ki je bil zvišan 
na osnovi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospo-
darstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bomo porabili 
z izgradnjo kanalizacije, katera je bila predvidena v II. fazi. Glede na 
sprejet proračun za leto 2021, v katerem ni predvidene izgradnje II. fa-
ze, je kanalizacijo potrebno zgraditi in s tem omogočiti odvodnjavanje 
z vozišča, ki bo ostalo v makadamski izvedbi. 

Matjaž Dolenc

Vgradnja obrabno zaporne plasti 
asfalta se predvideva v letošnjem letu 

skupaj s 1. podfazo.
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Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije Zreče
V mesecu juniju 2018 je bil podpisan Dogovor za razvoj Savinjske 

razvojne regije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo ter Razvojnim svetom Savinjske razvojne regije za sofinanciranje 
regijskih projektov po prednostnih naložbah iz evropskih in državnih 
nepovratnih sredstev.

Pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 
1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajan-
je in čiščenje komunalnih odpadnih voda Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, je uvr-
ščen projekt IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZREČE 
(aglomeracija Zreče).

Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema za 
odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Zreče 
in zagotoviti v obstoječi aglomeraciji Zreče 98 % priključenost stalno 
prijavljenih prebivalcev na centralno čistilno napravo Zreče. Investicija 
predstavlja dograditev delno že izvedenega sistema odvajanja odpad-

ne vode v dolžini 12.969,32 m. Z izvedbo kanalizacijskega sistema bo-
do ukinjene vse pretočne greznice in drugi načini odvajanja fekalnih 
in drugih odpadnih voda v okolje v aglomeraciji Zreče.

V tem času smo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenih dovoljenj in pridobili vse služnosti. Zadnje gradbeno do-
voljenje je bilo izdano 7. 4. 2020. V tem mesecu pa bo končana pro-
jektna dokumentacija za izvedbo del. Na podlagi te dokumentacije 
je projektantska vrednost investicije v višini 3.713.565,14 EUR brez 
DDV in bo realizirana v treh letih 2021–2023, vrednost sofinanciranja 
s strani Evropske unije in Republike Slovenije znaša 1.300.518,50 EUR. 
Celotna vrednost s pripravo popolne vloge, projektno dokumentacijo, 
služnostmi, projektantskim nadzorom in obveščanjem javnosti pa je 
predvidena v višini 3.965.286,44 EUR. Prav tako v tem mesecu priča-
kujemo, da bomo na novo novelirali Študijo izvedljivosti, ki bo osnova 
za dopolnitev popolne vloge, ki jo moramo oddati na MOP v septem-
bru 2020.

Štefan Posilovič

INVESTICIJA V STALNIH CENAH
Ekonomska doba projekta 1 2 3 4 5 6

dolžina
Ocenjena 

vrednost brez 
DDV (EUR)

UPRAVIČENI 
stroški brez 
DDV (EUR)

NEUPRAVIČENI 
stroški brez 
DDV (EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gradbena dela 12.969,32 3.713.565,14 3.713.565,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.807,43 1.344.757,71 1.100.000,00
Izgradnja kanala S1, S2 2.176,42 332.892,84 332.892,84 332.892,84
Izgradnja kanala S3, S4 1.323,83 562.483,33 562.483,33 562.483,33
Izgradnja kanala S8, S9, S12 4.118,00 1.333.619,28 1.333.619,28 333.619,28 1.000.000,00
Izgradnja kanala S6 230,36 63.884,00 63.884,00 63.884,00
Izgradnja kanala S13 857,90 209.884,00 209.884,00 209.884,00
Izgradnja kanala S14 255,74 67.676,37 67.676,37 67.676,37
Izgradnja kanala S10 604,91 181.943,36 181.943,36 181.943,36
Izgradnja kanala S7, S10, S15 2.340,53 365.500,00 365.500,00 365.500,00
Izgradnja kanala Vidner- Osredek 620,04 128.000,00 128.000,00 128.000,00
Izgradnja kanal Osredek 441,59 130.085,13 130.085,13 130.085,13
Nepredvideni stroški (10%) 337.596,83 337.596,83 0,00 0,00 0,00 115.346,13 122.250,70 100.000,00
Ostali stroški projekta 246.721,30 81.721,30 165.000,00 21.436,31 97.397,47 46.166,22 29.000,00 28.450,00 24.271,30
Investicijska in projektna dokumentacija 165.000,00 165.000,00 21.436,31 97.397,47 46.166,22 0,00 0,00 0,00
Gradbeni nadzor 74.271,30 74.271,30 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 21.271,30
Informiranje in obveščanje javnosti 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.450,00 3.000,00
INVESTICIJA SKUPAJ 3.960.286,44 3.795.286,44 165.000,00 21.436,31 97.397,47 46.166,22 1.297.807,43 1.373.207,71 1.124.271,30
DDV 22% (informativni prikaz, ker je DDV povračljiv v celoti) 871.263,02 4.715,99 21.427,44 10.156,57 285.517,63 302.105,70 247.339,69
INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV 4.831.549,46 26.152,30 118.824,91 56.322,79 1.583.325,06 1.675.313,41 1.371.610,99

Sanacija dela LC 485071 – Kovaška cesta od mini krožišča NC 
do krožišča pri Sparu

V Občini Zreče bomo v letošnjem letu pristopili k sanaciji dela LC 
485071 – Kovaška cesta od mini krožišča NC do krožišča pri Sparu. 
Gre za krajši odsek v dolžini 250 m, ki se nahaja med novo zgrajenima 
krožiščema (od mini krožišča za spodnjo industrijsko cono do krožiš-
ča pri Sparu).

Odsek v dolžini 250 m je ostal neobnovljen med novo izvedenima 
krožiščema in je v precej slabem stanju. Vozišče je dotrajano, poško-
dovano, na določenih mestih tudi že posedeno. V sklopu ureditve bo-
mo izvedli novo voziščno konstrukcijo, uredili odvajanja meteornih 
voda s ceste in zaščitili obstoječe podzemne komunalne vode. 

Predvidena sanacija ceste je bila projektirana na obstoječo hitrost, tj. 
50 km/h in obstoječo širino vozišča 6,30 m (2 prometna pasova, širina 
3,15 m) in bankino 0,75 m. Utrdili jo bomo s kamnito gredo – poste-
ljico v debelini 50 cm (drobljenec 0–125 mm) ter nadalje z zgornjo 

nevezano nosilno plastjo voziščne konstrukcije, tamponskim slojem v 
debelini 20 cm (drobljenec 0–32 mm). Asfaltna prevleka bo v sistemu: 
11 cm nosilnega sloja in 4 cm zaporno obrabnega sloja. 

Pogodbo za izvedbo smo 27. 5. 2020 podpisali s podjetjem Remont 
NG, družba za nizke gradnje, d. o. o., iz Žalca, ki ga zastopa direktor 
Matjaž Pavčič in je bilo pri izvedbi javnega naročila najugodnejše. Po-
godbena vrednost sanacije znaša 108.631,62 EUR z DDV-jem. Strokov-
ni gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Gins, d. o. o., iz Vojnika, ki ga 
zastopa direktor Matjaž Mernik. Z deli bomo začeli še v tem mesecu 
in jih zaključili v avgustu 2020. S projektom smo za znesek 82.553,00 
EUR kandidirali za razpoložljiva povratna sredstva po 23. členu Zako-
na o financiranju občin (ZFO-1) na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. 

Simona Črešnar
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Kaj vam bo iz časa epidemije ostalo najbolj v spomi-
nu?
Drugačen način dela. Prilagoditi svoj način življenja tako, da boš s 
svojim delom lahko pomagal ljudem in sokrajanom. Ni manjkalo ad-
renalina niti izzivov. Morali smo delovati kot ekipa, ki je vse to zmož-
na prebroditi in ve, kaj počne. To smo s svojim delom tudi dokazali. 

Kako ste koordinirali vse skupaj, kdo je pomagal?
Dnevno smo se sestajali po videokonferencah, ob tem smo izvedli šti-
ri izredne sestanke OŠCZ. Poveljnik in namestnik sva bilo dnevno na 
razpolago za spremljanje dogajanja, izredna poročanja, sprejemanje 
ukrepov in redno poročanje na štab Zahodne Štajerske. Poleg tega 
smo imeli dnevna srečanja kriznih kolegijev župana Občine Zreče. 
Tu smo se sestajali v ožjem sestavu, spremljali in koordinirali dnevna 
dogajanja. Določeni prostovoljci so se začeli javljati kar sami, prese-
nečen sem bil, da so to večinoma mladi ljudje. Ko smo jih pozvali k 
javljanju med prostovoljce, jih je bilo vedno več. Na pobudo so se 
dobro organizirali in bili v veliko pomoč pri delu in aktivnostih štaba 
CZ. 

Je tudi v Zrečah primanjkovalo zaščitne opreme?
Nekaj malega smo 15. marca dobili od države. Potem smo se pa hitro 
znašli in na pomoč so nam priskočili v Uniorju. Preko njih smo lahko 
nabavili precejšnje število zaščitnih mask in tudi nekaj razkužila. Ne-
kaj so nam donirali, ostalo smo nakupili. Tudi Veterinarska postaja 
Slov. Konjice nam je priskočila na pomoč z najnujnejšimi sredstvi in 
napotki, kje lahko to nabavimo po sprejemljivi ceni. Tako smo lahko 
razdelili po 2 zaščitni maski vsem starejšim od 60 let in razkužila 
za razkuževanje večstanovanjskih objektov. Kasneje smo pristopili k 
šivanju pralnih zaščitnih mask. Prostovoljke iz VVZ Zreče in CŠOD 
Gorenje so šivale maske, OŠCZ pa je zagotovil material. Skupaj smo 
sešili preko 2500 zaščitnih mask za javne zavode, zaposlene v trgo-
vinah, na pošti in za vse otroke v šolah po 2 pralni maski. Mislim, da 

Emil Mumel: 

»Prenašanje znanj in izkušenj mladim me 
drži na visokih obratih«  

Svojčas učitelj matematike in fizike, zdaj že 20 let vodja ČŠOD na Gorenju. 
Gonilna sila taborništva na Zreškem in vodja neštetih odprav v tujino. V lan-
skem letu tudi predsednik Lions kluba Slovenske Konjice. Dobrotnik, ki na to 
ne glede kot na službo ali obvezo. Pomagati je zanj preprosto način življenja. 
Letošnje leto je zaznamoval kot poveljnik štaba Civilne zaščite v Zrečah, ki 
se je v času epidemije zelo izkazal. Kako tudi ne – če kdo zna povezati posa-
meznike, tudi mlade, v dobro ekipo, je to brez dvoma on. Poslanstvo, ki ga 
izpolnjuje in še vedno navdušuje.

David Voh

smo porabili cca 14.000 EUR. Pred vsako uporabo tržnice smo razku-
žili tamkajšnje prostore, ob sumu na okužbo smo razkužili tudi eno 
od trgovin. Vsem javnim zavodom (šolam, vrtcem) smo zagotovili 
razkužila za dvomesečno razkuževanje prostorov, delovnih površin 
in rok.

Kako ste premagovali strah, ki se je naselil v lju-
deh?
Na njihove klice je bilo potrebno odreagirati mirno, jih poslušati in z 
razumevanjem odgovoriti. Pogovor je pomenil olajšanje in spodbudo 
za naprej. V OŠCZ smo ustanovili center za oskrbo ranljivih skupin 
in socialno ogroženih ljudi. Ta se je povezal s humanitarno komisijo 
in skupaj so skrbeli za oskrbo ranljivih skupin in pomoči potrebnih 
občanov. Preko donatorjev smo zagotovili veliko količino najnujnej-
ših življenjskih potrebščin in živil, soka aronije, medu, jajc in mesnih 
izdelkov. Ponosen sem, da smo se ljudje znali povezati, skupaj sode-
lovati in doprinesti k uspehu. 

Zrasli ste v kmečki družini, kjer je bilo treba že zgo-
daj poprijeti za marsikaj. Delovne navade so ostale 
del vas. Kakšni so spomini na otroška leta?
Prvih sedem let sem živel pri stari mami na kmetiji na konjiški Dob-
rovi, nakar sem se preselil v Slovenske Konjice ter začel s šolanjem 
na današnji Osnovni šoli Pod goro. Tako sem nadaljnja mladostna 
leta preživel na obrobju prelepih Škalc. Čeprav je na kmetiji seveda 
že zelo zgodaj potrebno prijeti za delo, me na to obdobje vežejo lepi 
spomini – življenje je potekalo počasneje, bolj sproščeno in v prijetni 
družbi.  Tu sem čas preživljal v družbi svojih bratrancev in sestričen. 
In nikoli nam ni bilo dolgčas. Na kmetijo sem se tudi kasneje – tako v 
času počitnic kot tudi drugače – rad vračal. Stara mama je predstavl-
jala moje življenjsko vodilo. Zaradi delovnih navad, ki so mi jih v tem 
obdobju privzgojili, je bila marsikatera ovira, na katero sem naletel v 
življenju, lažje premagana. Privzgojen mi je bil občutek, da je treba 
pomagati ljudem, če le lahko.

Izzivi so bili pred vas položeni takoj – zgodaj ste 
izgubili mater. A v vsakem slabem je nekaj dobrega 
in tudi zato ste bili primorani prevzeti gospodinjska 
dela ter se naučiti kuhati. Prav to pa je tisto, s či-
mer ste mnoga leta risali nasmehe na obraze sopot-
nikov na skupnih odisejadah. 
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Življenjske okoliščine, da sem zelo mlad izgubil mamo, so dejstvo, 
da težav v življenju ne vidim kot nekaj negativnega, ampak jih vi-
dim predvsem kot izziv, kako najti izhod iz njih. Prirojena »pohorska 
trma« in moja narava ter občutek za sočloveka so botrovali temu, 
da sem že v najstniških letih opravljal tako rekoč vsa dela, ki so po-
trebna v gospodinjstvu. Poleg skrbi za tričlansko družino mi je bilo 
kuhanje najljubše, saj sem to moral početi že prej. Glede na to, da 
sem po naravi komunikativen, sem svoja kuharska znanja nadgra-
jeval tudi v pogovorih in posvetih s številnimi kuharicami na tabor-
jenjih. Rad sem jim priskočil na pomoč in pomagal vrteti kuhalnico 
pri pripravi obrokov na taborih. In tako je naneslo, da je kdaj pa kdaj 
bilo potrebno stopiti za štedilnik na taborniških aktivnostih doma in 
v tujini. Tako so se pojavili veliki izzivi, ko je bilo potrebno poskrbeti 
za 235 lačnih ust na odpravi na Švedskem, 85 lačnih na Japonskem 
in kot zadnja tovrstna izkušnja – priprava hrane za kar 176 udeležen-
cev slovenske odprave na Jamboreeju v Združenih državah Amerike 
lansko poletje. 

Zrečani so vas najprej spoznali kot učitelja matema-
tike in fizike v osnovni šoli. V očeh bivših učencev 
ste bili in ostajate nepopustljivi in strogi, a vendar 
pošteni in iskreni. Kako ste se sami dojemali kot 
učitelj? 
Kot učitelj omenjenih predmetov, ki pri učencih nista najbolj priljubl-
jena, sta pa nadvse pomembna za življenje, se tudi sam pravzaprav 
učiš ves čas. V 20-letni učiteljski karieri sem pred tablo srečal veliko 
število učencev, katerim sem skušal približati matematiko in fiziko 
kot nekaj, kar ni »bav bav«, ampak ti lahko v življenju – ne glede na 
to, katero pot izbereš – dobro služi. Izredno ponosen sem, ko sreču-
jem bivše učence, ki danes uspešno stopajo po svojih poklicnih po-
teh, na katerih uporabljajo tudi znanja, ki sem jim jih predajal. Sicer 
pa učitelj ni zgolj poklic, je poslanstvo, ki ga uresničujem v svojem 
poklicnem življenju tudi danes. Še vedno pa se srečujem z matema-
tiko in fiziko, ko pridejo otroci nekdanjih učencev na kakšen posvet 
ali inštrukcije. 

Prav zagrizenost in trma sta vas krasili tudi v tabor-
niških vodah, kjer ste od konca 70-ih let orali ledino 
v teh krajih. Z Rodom Zelena Rogla ste v Zrečah po-
stavili temelje taborništvu in ostali dolga desetletja 
njihova gonilna sila. Kaj vas je vabilo – sožitje z na-
ravo, učenje skozi delo, občutek pripadnosti, pusto-
lovski duh ali preprosto to, da s taborniki ustvarjate 
boljši svet?
Taborniki združujejo vse tisto, kar mi je ljubo: spoštovanje narave in 
njenih zakonitosti, preživljanje prostega časa v naravi, spoznavanje 
novih ljudi in krajev, prenašanje znanj in veščin med generacijami … 
Skratka taborništvo ni prostočasna dejavnost, je življenjski slog. In 
tak slog življenja poskušam vcepiti mladim generacijam v Zrečah že 
42 let. Kot mladega nadobudnega tabornika so me poslali iz Konjic v 
Zreče za programsko pomoč novonastali enoti, tu sem pognal kore-
nine in ostal do danes. 

Potovanj in taborov po svetu je bilo preveč, da bi 
se naštevalo, pa vendar – kje so vas ljudje najbolj 
prepričali? Ste se kdaj ujeli v misli, da bi katerega 
izmed koncev sveta zamenjali za našega? 
Kjer koli sem bil, sem se počutil dobro in povsod dobrodošlega. Spo-
znal sem nove kulture in načine življenja, tudi številne dobre ljudi. 
Ker se tako dežele kot tudi način življenja zelo razlikujejo od Slove-
nije, so se mi v spomin še posebej vtisnili Čile, Tajska in Japonska. In 
ne, nikoli nisem niti pomislil, da bi korenine pognal kjer koli drugje. 
Moj dom je pod zelenim Pohorjem. Te pa različne kulture bogatijo, 
dajejo drugačen pogled na svet in širino razmišljanja ter življenja. 
Kamor koli so me zanesle taborniške poti, sem s sabo vodil kopico 

mladih iz svojih krajev in vse Slovenije ter jim omogočil, da so spo-
znavali bogastvo drugih kultur in sprejemanje raznolikosti, drugač-
nosti in razumevanja tolerantnosti.

Star pregovor pravi, da je potovanje učenje. Za kaj 
ste neskončnim druženjem z različnimi ljudmi po 
svetu najbolj hvaležni?
Iz vsakega potovanja se vrnem bogatejši za nova znanja in izkušnje, 
nova prijatelje, nove spomine. Vsaka kultura ima svoje posebnosti, 
po katerih je prepoznavna. Pa vendar so vsem ljudem, ki jih sreču-
jem, skupni odprtost in gostoljubje, dobrota in srčnost. Vsakemu po-
sebej sem hvaležen za čas, ki smo ga preživeli skupaj, in spomine, ki 
smo jih ustvarili. Še najbolj sem pa hvaležen in zadovoljen, da sem 
lahko obilici mladih omogočil, da so z mano prepotovali in spoznali 
različnosti in lepote sveta od Nizozemske, Čila, Tajske, Švedske, Ja-
ponske, Egipta in evropskih držav od Norveške do Francije, Romu-
nije, Litve, Hrvaške, Srbije, Poljske, Češke, Velike Britanije in še bi 
lahko naštevali.

Tudi obiskov pobratenega Sedbergha si zadnja leta 
ne znamo predstavljati brez vas. Tja se vračate zno-
va in znova. Kako so vam blizu Angleži in njihova 
vljudnost, duhovitost, nenehne debate o vremenu, 
obsedenost s kraljevo družino in čajem ter, seveda, 
njihova hrana?
Tako kot vse druge tuje dežele tudi Anglija ponuja številna doživetja. 
Na vsakem od sedmih obiskov sem srečal tople in prijazne ljudi, si 
ogledal nove znamenitosti in si privoščil drugačne pustolovščine. 
Skoraj sem že domačin, pa še vedno spoznam nekaj novega z novimi 
spremljevalci in prijatelji, ki me v danem trenutku obkrožajo. Vsak 
obisk je zame nov izziv in nova spodbuda za spoznavanje novega z 
novimi prijatelji in sopotniki. Angleška kulinarika je res nekaj po-
sebnega. Ne morem je primerjati s kakovostjo in okusom slovenskih 
jedi. No, malo katera se sploh lahko primerja, kajne? 

 V začetku novega tisočletja ste osnovnošolski ka-
teder zamenjali za pisarno vodje ČŠOD Gorenje. Na-
tančneje – januarja bo minilo točno 20 let. V marsi-
čem je delo podobno učiteljevanju – ste v stiku z 
mladimi, prenašate pedagoško znanje in vrline itd., 
po drugi strani pa je levji delež verjetno na sami or-
ganizaciji, usklajevanju, pisarniškem delu. Kako vi 
vidite to primerjavo, dobre in slabe plati obojega?
Eno in drugo delo ima svoje raznolikosti in izzive. Čeprav gre v obeh 
primerih dejansko za učiteljevanje, mi sistem dela v centru šolskih 
in obšolskih dejavnosti daje večjo kreativnost in samostojnost, hkra-
ti pa lahko v svoje vsakdanje delo vključujem taborniške in druge 
organizacijske in socializacijske veščine ter spretnosti. Veliko srečo 
imam, da so moji hobiji dejansko postali moj poklic – takšen, ki me 
izpolnjuje in osrečuje hkrati. Tako sem lahko povezal svoje organiza-
cijske sposobnosti, znanja in izkušnje v to, da dajem kraju in okolju, 
v katerem delam, nekaj več za skupno družbeno korist in napredek 
kraja ter ljudi. Skupaj lahko doprinesemo k razvoju kraja, šole, druš-
tev in zadovoljstvu vseh krajanov.

Svojo življenjsko širino ter izrazit čut za soljudi do-
kazujete na različnih področjih, zadnje čase ste de-
javni tudi v Lions klubu Slov. Konjice, v katerem ste 
bili lani celo predsednik. Kako vidite delovanje tega 
humanitarnega društva? 
Od nekdaj si prizadevam, da bi pomagal ljudem, ki potrebujejo po-
moč. Zame je   dobrodelnost širokega pomena in ne le finančna po-
moč. Včasih ljudje potrebujejo le pomoč pri delu, nekaj časa, pozor-
nega poslušalca, prijazno besedo ali topel objem. Njihova iskrica v 
očeh in solza sreče pa poplačajo tvoj trud in pomoč za boljši jutri.
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Nov večstanovanjski objekt 
Ker so potrebe po stanovanjih v Zrečah večje od razpoložljivih tako 

po neprofitnih najemnih stanovanjih kot tudi za nakup, smo se odlo-
čili za gradnjo manjšega večstanovanjskega objekta, ki bo umeščen 
na začetku Mladinske ulice v Zrečah. Prijavili smo se na Program Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije, ki je edini tovrstni program 
v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za 
zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v prav 
vseh občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.

V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in Stanovanjskim 
podjetjem Konjice je predvidena izgradnja 6 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.

Na podlagi izdelane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovol-
jenja (DGD) smo v novembru pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnja 

se bo izvedla na parc. št. 935/21 in parc. št. 927/29,  obe k. o. 1100 
– Zreče. Obe nepremičnini je za namen izvedbe projekta kupilo Sta-
novanjsko podjetje Slovenske Konjice. Začetek gradnje je predviden v 
drugi polovici letošnjega leta.

Milena Slatinek

Odvodnjavanje  
v Dobrovljah

Izdelalo se je odvodnjavanje meteorne vode s ceste ob stanovanj-
skem objektu Pirš v Dobrovljah. Za dela je bilo izbrano podjetje KIT-
AK GRADNJE, d. o. o., s ponudbo v vrednosti 18.617,51 EUR brez DDV. 
Dela so obsegala strojno-ročne izkope, postavitev jaška s peskolovom, 
vgradnjo kanalizacijskih cevi DN300 v dolžini 40 m, dveh kamnito-be-
tonskih vtočnih/iztočnih glav, čiščenje obcestnega jarka in asfaltiranje 
celotne širine ceste na območju izvedbe nove kanalizacije, zaključila 
so se v mesecu juniju 2020 zaradi epidemije in prilagojene dinamike 
del. 

Matjaž Dolenc
Končna vrednost z dodatnimi deli bo znana po končnem obračunu iz-
vedenih del.

Člani PGD Zreče smo 22. februarja letos v večnamenski dvora-
ni Term Zreče izpeljali občni zbor, ki so se ga udeležili predstavniki 
domačega društva, gasilci domače GZ Zreče – Vitanje in iz sosednjih 
društev. Prisotni so bili tudi prijatelji iz pobratenega PGD Prelesje ob 
Kolpi in seveda prijatelji iz DVD Pirovac iz Dalmacije. Občni zbor sta s 
svojo udeležbo počastila tudi župan Občine Zreče mag. Boris Podvrš-
nik in načelnik občine Pirovac Ivan Gulam. 

Občni zbor je odprl predsednik PGD Zreče Štefan Posilovič, ki je 
zbor seznanil s Poslovnim poročilom o delu v letu 2019. Izpostavil je 
uspehe ekip na tekmovalnem področju, ki so tekmovale na lanskem 
gasilskem tekmovanju CE regije v Slovenskih Konjicah v vseh kate-
gorijah. Tri ekipe so si zagotovile udeležbo na državnem tekmovanju. 
Sledilo je poročilo poveljnika Marijana Jelenka, ki je predstavil izobra-
ževalne dosežke, 65 intervencij in preventivne aktivnosti na področju 
požarne varnosti. Skozi vsa poročila je razvidno, da je to gasilsko dru-
štvo tudi v primerjavi s primerljivimi društvi v vsem slovenskem pros-
toru med najaktivnejšimi, in sicer tako na tekmovalnem področju, pri 
organizacij tekmovanj kot pri samih intervencijah. 

V drugem delu so potrdili plan dela in finančni načrt za leto 2020. 
V letošnjem letu predvidevamo zbrati sredstva v višini nekaj manj kot 
180.000 EUR, katera bomo namenili predvsem za operativno delo in 
za obnovitvena dela na gasilskem domu. Vodstvo GZ Zreče – Vitanje je 
nato podelilo čine za napredovanja, priznanja ter značke za dolgoletno 
delo v gasilstvu in operativi. Predsednik in poveljnik sta se zahvalila 
posameznim članom DVD Pirovac in načelniku Občine Pirovac za us-
pešno sodelovanje v preteklih letih in jim podelila plaketo PGD Zreče. 
Sledil je svečani podpis listine o pobratenju med DVD Pirovac in PGD 

Gasilci iz Zreč podpisali listino o pobratenju z DVD Pirovac iz Hrvaške

Prostovoljno gasilsko društvo Zreče je tudi v slovenskem merilu med 
najaktivnejšimi.  

Zreče. Listini sta podpisala predsednika društev Željko Gal in Štefan 
Posilovič v spremstvu obeh poveljnikov. Na koncu sta pohvale PGD 
Zreče izrazila tudi župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in načel-
nik Občine Pirovac Ivan Gulam, ki sta se iskreno zahvalila obema dru-
štvoma za njihovo delo ter zelo dobro sodelovanje. Zbor je pozdravil 
tudi predsednik GZ Zreče – Vitanje Simon Kotnik. Pozdrave iz svojih 
društev so prinesli v Zreče tudi predstavniki društev domače GZ, so-
sednjih in prijateljskih društev. 

Štefan Posilovič
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Prehistory Adventure – izkustveni sprehod  
skozi prazgodovinsko dediščino
Občina Zreče sodeluje kot partner v projektu čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Hrvaška. Skupna vrednost projek-
ta je 720.290 EUR, za Občino Zreče 149.937 EUR. Višina 
sofinanciranja iz ESRR je 85 %. V končni fazi torej vsak 
partner zagotovi le 15 % svojega dela vrednosti projekta.

Ostali projektni partnerji: Općina Donja Voća (vodilni partner), 
Občina Radenci, Arheološki muzej  Zagreb, Muzej Turopolja, Fi-
lozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo).

Izhodišča projekta:
• Jama Vindija – Donja Voća – 1974 so tu našli enega najbol-

jših ostankov neandertalcev na svetu,

• Brinjeva gora – izkopavanja arheologa Stanka Pahiča po-
kazala poselitev že od bakrene dobe,

• Občina Radenci – posamična najdba iz mlajše kamene do-
be – kladivasta kamnita sekira.  

V sklopu projekta bo v večnamenski dvorani v Zrečah obli-
kovan »prazgodovinski kino«. V ta namen smo s pomočjo KUD 
Vladko Mohorič dvorano že opremili z novim projektorjem, oz-
vočenjem in dodatnimi svetlobnimi efekti. 

Posneli smo dva filma:
- animirani film Legenda o srečnem hribu (izdelal ga je Koni 

Steinbacher po zgodbi Martina Mrzdovnika) in

- dokumentarni film Tisočletja Brinjeve gore (izdelal ga je Mar-
ko Cafnik ob strokovni podpori dr. Matije Črešnarja s Filozofske 
fakultete v Ljubljani).

Pripravili smo tudi t.i. pingvine oz. samostoječe predstavitvene plakate 
in table, ki bodo označevale arheološko pot na Brinjevi gori. Popot-
nika tako seznanijo z informacijami o lokacijah najdišč in o zgodovini 
raziskav na Brinjevi gori ter o tem, kaj so nekoč jedli in kako so živeli. 

Nadaljevati želimo z raziskovanjem Brinjeve gore oz. ga 
nadgraditi z novimi metodami, zato so že bile izvedene geofi-
zikalne raziskave. Na podlagi izsledkov le teh pripravljamo tudi 
arheološki tabor, ki bo potekal na Brinjevi gori od 26. 6. 2020 do 
1. 7. 2020. 27. 6. 2020 bodo prav tako na Brinjevi gori izvedene še 
arheološke delavnice na temo:

• obisk pri zgodovinskem lončarju,

• kamen kot surovina za izdelovanje uporabnih predmetov 
v prazgodovini,

• metalurgija kot vir bogastva prazgodovinskih skupnosti in 

• hrana ter pijača v prazgodovini.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
Milena Slatinek

V sodelovanju s Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče so 
nastali trije predlogi jedilnikov, kot zasnova kulinaričnega produkta 
»Okus prazgodovinskih Zreč«

in zasnova številnih »prazgodovinskih spominkov«, med njimi zaje-
malka, keramična posoda, amfora, veper, meni karta, magnetki, obes-
ki, lesene table, pladnji in inovativni spominek v obliki 2 artvive filmov 
(en na osnovi vepra in drugi na osnovi amfore iz Brinjeve gore).
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Vrtec Stranice je aktivno vključen v projekt Odprto učno okolje za 
vse generacije. Na začetku uvajanja tega projekta so se v mislih stro-
kovnih delavk pojavili dvomi, kako te dejavnosti čuječnosti in senzibil-
nosti prenesti v predšolsko obdobje. Tekom izobraževanja in iskanja 
aktivnosti pa so spoznali, da je Vrtec Stranice že vpet v te dejavnosti, 
saj preživijo veliko časa v gozdu v Topolih, ki je v neposredni bližini 
vrtca. Preko tega izobraževanja so se  dejavnosti še nadgradile. Učilni-
ce na prostem nudijo naraven prostor za izvajanje vzgojnih in učnih 
vsebin ter za kvalitetno preživljanje prostega časa v povezanosti z na-
ravo za otroke, vse krajane in obiskovalce. Pripravili so dejavnosti v 
učilnici na prostem. Ker je učilnica oddaljena od vrtca, so načrtovali 
jesensko prireditev s starši. S pozdravom sonca so se otroci in starši 
sprostili, se notranje povezali z gozdnim robom. Razdelili so se v tri 
skupine, strokovne delavke pa so pripravile ustrezne dejavnosti:

Labirint na travnati površini je omogočal povezanost s travnikom, 
pred vstopom so se umirili in individualno prehodili pot do središča. 
Po prehojeni poti so skupno razpravljali o svojih občutenjih.

Vaja čuječnosti v paru (s prekritimi očmi prehodijo en del gozdne 
poti) je poglobila zaupanje med udeleženci. Otroci so staršem pov-
sem zaupali, medtem ko so starši imeli več pomislekov pri izvajanju 
te dejavnosti.

Dejavnost, kjer so iz naravnih materialov oblikovali motive, pa je 
obudila njihovo ustvarjalnost in domišljijo. 

Pri otrocih so aktivnosti spodbujale njihovo notranjo povezanost s 
prostorom, uporabljanje vseh čutil, otroci so se vživljali in prepuščali 
občutkom. Ob dejavnostih so razvijali domišljijo, doživljali in izražali 
svoje občutke z govorom ter jih gibalno izražali. Zelo radi so v gozdu, 
gojijo spoštljiv odnos do narave tako, da ne uničujejo podrasti, rastlin 
in živali. Kreativnost otrok, v tem primeru tudi staršev, je bila ne samo 
lepa, temveč bolj ustvarjalna, domišljijska, kot so sprva pričakovali. 
Po izvedenih dejavnostih so izvedli gibalno dejavnost s fit padalom. 
Otroci so nabrali jesensko listje, ki je zaplesalo na fit padalu. Vsak 
izmed otrok in staršev se je nekje našel, začutil svoje močno področje 
in ena najlepših pravljic je v naših gozdovih postala resničnost. Otroci 
so zelo radi v gozdu in gojijo spoštljiv odnos do narave, ne uničujejo 
podrasti, rastlin in živali. Še naprej bodo čas preživljali v naravi in tkali 
nova znanja. 

Pravijo, da precej let ne znamo več govoriti z zelenim glasom. Ne 
slišimo pretečega šumenja in jeznih senc, ki se plazijo za nami. Naš 
pogled ne zna več potovati na hrbtu hrošča, ki posluša korenine. Želje 
in pogled vzgojiteljic so, da v otrocih ponovno obudimo ta čut, to pove-
zanost slehernega bitja z živo naravo.

Po pripovedovanju staršev so preživeli popoldan:
»V stiku z naravo, kar nas pomirja in česar nam vedno manjka.«

»Bilo je lepo, polno smeha, sproščujoče,  
prijetno druženje in dobra volja.« 

»Zelo poučna in zanimiva izkušnja.«

»Mislim, da smo otroci in starši zelo uživali.«

»Razigrano, nostalgija na otroštvo, ponosna na otroka,  
povezani z naravo.«

Tanja Rošer in Tadeja Vedečnik

Projekt odprto učno okolje za vse generacije na 
enoti Stranice, Vrtec Zreče
„V govorici gozdov sem želel odkriti besede, ki jih drugi ljudje ne morejo slišati;  
našpičil sem ušesa in poslušal razodetje njihove harmonije.“ 

(Gustave Flaubert)
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Turizmu pomaga  
lastna glava

V šolskem letu 2019/2020 smo na naši šoli sodelovali v projektu 
Turizmu pomaga lastna glava. S seminarsko nalogo z naslovom Tra-
dicionalna hrana – novi svet in promocijskim videom smo si prislu-
žili srebrno priznanje. Učenci so pripravili fiktivni dan, na katerem 
bi obiskovalce seznanjali s pomenom lokalnih pridelkov in priprave 
hrane po tradicionalnih receptih naših babic. Pod vodstvom men-
torjev Alenke Črešnar Gorjup, Mitje Krajnca in Mateje Potočnik so 
sodelovali učenci: Nuša Preložnik, 9.a, Lucija Klančnik, 9.a, Eva Ob-
rovnik, 9.a, Vid Pogorevc, 9.a, Sofija Mrzdovnik, 9.c, Lana Ribič, 9.c, 
Hana Kušar, 8.b, in Neža Bobik, 8.b. 

OŠ Zreče se je v tem šolskem letu 
vključila v projekt »Otroci pojejo slo-
venske pesmi in se veselijo«, ki ga or-
ganizira družba Radia-Tednik Ptuj. V 
športni dvorani so 12. februarja 2020 
peli mladi pevski talenti: Pika Klajne, 
Petja Lužnik, Špela Komplet, Nina 
Povalc, Daša Ana Vidaček, Anika 
Ločnikar in Andraž Trtnik v mlajši 
kategoriji ter Anže Hren, Miha Mrz-
dovnik, Ana Črešnar, Tinkara Pec, 
Hana Kušar, Rebeka Podgrajšek, 
Maruša Grm, Neža Kejžar, Sofija 
Mrzdovnik in Jan Ravničan v sta-
rejši kategoriji. Četudi z nekaj treme, 
nekateri so sploh prvič stopili na malo 
večji oder, so se pevsko izkazali. Zma-
govalki sta bili Anika Ločnikar s pes-
mijo Na božično noč in Hana Kušar 
s pesmijo Kaj je to življenje, ki sta se 
uvrstili v polfinale. Podporo pri izvedbi 
projekta so imeli učenci pri županu 
občine Zreče mag. Borisu Podvršniku, 
ravnatelju šole Petru Kosu in učitelju 
glasbene umetnosti Mitju Krajncu. Pri 
pripravah na nastop je pomagala tudi 
učiteljica Melita Gornik. 

Odlični osnovnošolci
V petek, 12. 6., je najboljše učence, ki zaključujejo šolanje na OŠ 

Zreče, obiskal zreški župan mag. Boris Podvršnik. Izbranim devetošol-
cem je podelil priznanje za uspešno delo v vseh devetih razredih os-
novne šole, tako imenovano županovo petko. V nagovoru nagrajencem 
je poudaril, da je pomembno iskati pot k odličnosti, saj povprečnost 
navadno ni dovolj za vidnejše rezultate in uspehe. Letošnje srečanje je 
bilo nekoliko krajše, kot smo vajeni. Organizirano je bilo na ploščadi 
pred vhodom v šolo, a smo vsi bili mnenja, da je najpomembneje na-
daljevati tradicijo županovega obiska.

Mladi osnovnošolci se zavedajo pomena lokalnih pridelkov in priprave 
hrane po tradicionalnih receptih. 

Na šoli so bili zelo veseli županovega obiska, vsem uspešnim 
devetošolcem je iskreno čestital za prejeta priznanja.

Župan je letos odličnjakom čestital 
malo drugače. 

Zreški osnovnošolci peli slovenske pesmi

Vsem pevkam in pevcem 
želimo še veliko pogumnih 
nastopov ter da nas bodo 

še kdaj razveseljevali s svo-
jimi nastopi pri ohranjanju 

slovenskih pesmi.

Zmagovalki Anika Ločnikar (levo) in 

Hana Kušar.
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Literarni natečaj
Ujeti med štirimi zidovi, svobodni v ustvarjanju

Mladi so zaradi bliskovitega širjenja koronavirusa nenadoma izgu-
bili pravico do obiskovanja pouka v šoli. Za več tednov so bili obso-
jeni na samoizolacijo. Čeprav je pouk potekal naprej na daljavo, so 
pogrešali sošolce in celo učitelje. Včasih jih je obšel strah za bližnje 
in prijatelje. Soočiti so se morali tudi z lastnimi strahovi, ki so tiho 
pronicali na površje. Zatekli so se v svojo sobo in si namesto z ra-
čunalniškimi igricami in družbenimi omrežji, ki tokrat niso zmogli 
pregnati njihovih skrbi, krajšali čas s pisanjem zgodb in pesmi.

Šolski vsakdan je nenadoma postal drugačen
Pandemija koronavirusa je posegla v vsakdan slehernega izmed nas. Na nov način poučevanja in učenja smo se čez 
noč morali navaditi tako učitelji kot dijaki. Ni bilo lahko, a pohorska trdoživost je pomagala tudi nam. Kljub nenavadnim 
okoliščinam smo šolsko leto uspešno izpeljali do konca, izvedli virtualno Noč knjige in Noč branja, tudi za učitelje, se 
pripravljali na zaključni izpit in poklicno maturo ter izdali šolski časopis Koraki.

Šolski dan brez srečanja na hodniku
Nastopil je čas, ko smo se morali naenkrat vsi obnašati povsem dru-

gače. Naš šolski dan je potekal brez srečanja na hodniku in norčij med 
odmori. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče nas to ni ustavilo. 
Vsak dan smo se z učitelji srečevali prek aplikacije Zoom. Pred začet-
kom dela smo si skuhali kavo in delo, ki je bilo prav tako zahtevno kot v 
šoli, se je začelo. Marsikdo je ostal na zoomu tudi po učni uri. Ti dnevi 
nam bodo zagotovo ostali v spominu.

Nejc Korošec, 1. Sa

Pridružil sem se civilni zaščiti
Karanteno sem preživljal dokaj mirno, razen šolskega dela na dalja-

vo, se mi je vse skupaj zdelo kot dopust. Med karanteno se je najbolj 
spremenilo druženje s prijatelji, saj se zaradi sprejetih ukrepov nismo 
smeli srečevati. Čas sem si krajšal z delom pri starih starših. Najbolj me 
je skrbela odpoved maturantskega izleta. Veselil sem se dneva, ko se 
bodo stvari umirile. V tem obdobju sem se pridružil civilni zaščiti kot 
prostovoljec. Razkuževali smo bankomate, pakirali maske za občane, 
razdeljevali maske in razkužilo občanom in pred trgovinami kontrolira-
li število nakupovalcev v prostoru. 

Ne bi si želel, da bi pouk še naprej potekal na daljavo, ker postane 
hitro utrujajoč. V šolo bi se najraje vrnil zaradi poceni kave iz avtomata. 

Žiga Dečar, 3. Sa

Noč branja za učitelje

Učiti 
se boriti, z voljo, besedami,

napolniti misli, 

ostati zbran in ne obupati.

Skrivati
žalost, obup,

v mislih igranje počasne melodije,

ki potuje po hrapavih strunah stare kitare.

Pasti
možato, se pobrati, 

nadaljevati, nikoli obupati,

vse do zadanega cilja.

Nik Kmetec, 2. Sa

Ležati in gledati TV.

Razmišljati modro.

Počivati v miru.

Delati sproščeno.

Jesti razkošno.

Plavati v neskončno.

Igrati do konca.

Jan Jože Košir, 2. Sa
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Bojazen pred sovražnimi in 
neusmiljenimi koreni
Danes, ko je ves svet na preizkušnji, ko je ugasnilo 
javno življenje in se je svet umiril, si dijaki v karanteni 
krajšamo čas s pisanjem zgodb.

Strah je naš najhujši sovražnik, je prebrisan in neusmiljen čaka 
na pravi trenutek in ko ta napoči, te neusmiljeno premaga. Sedaj, ko 
smo zaprti med štirimi zidovi, je naš edini stik z učitelji in s sošolci 
videoklepet, ki je strah in trepet mnogih dijakov. Ko sem na hladen 
in deževen ponedeljek dobil vabilo na videokonferenco pri spraše-
vanju matematike, me je kar zmrazilo, začutil sem rahlo omotico 
. Skrbelo me je, kako bo, saj je bila matematika moj najmanj ljubi 
predmet. Vprašan sem bil v petek, tako da so mi do spraševanja 
ostali na voljo le še štirje kratki dnevi. 

Ko sem naslednji dan v zvezku pogledal snov, me je kar zmrazilo, 
name so planile kilometer dolge enačbe s sovražnimi in neusmil-
jenimi koreni in ulomki. Poskusil sem se učiti, a mi koncentracija 
tega ni dovolila. Na vsak način me je hotela zvleči pred televizijo. 
Naslednji dan sem za pomoč pri učenju prosil svojo sestro, ki ji je 
matematika šla dobro od rok. Ob njeni dodatni razlagi se mi je snov 
malo bolj približala, a vseeno je do razumevanja snovi bila še kar 
dolga pot. 

Zadnji dan pred spraševanjem sem se nameraval posvetiti učenju, 
a mi videokonference in naloga tega niso dopustile. Zadnja noč pred 
spraševanjem je bila napornejša kot maraton. Celo noč so mi po gla-
vi švigale misli, vedel sem, da če ne naredim predmeta, lahko poleti 
pozabim na brezskrbno poležavanje v senci in druženje s prijatelji. 
Ko sem za trenutek začutil olajšanje, je strah ponovno udaril in spet 
sem se počutil kot bi čez mene zapeljal vlak. 

Zjutraj sem na hitro ponovil glavna matematična pravila in po-
membne enačbe. Manjkalo je le še pol ure do klica. Ves sem se tre-
sel in gledal v računalnik, kdaj bo ura 9.00. Minute so se zdele daljše 
od ur. Ko je napočil čas spraševanja, sem globoko vdihnil in vstopil 
v spletno konferenco. Tam me je pričakala prijazna razredničarka, 
me pozdravila in vprašala, koko sem. Odgovoril sem ji, da sem malo 
živčen. Med spraševanjem sem ugotovil, da moje znanje sploh ni 
tako slabo in da je bil ves strah odveč. Po nekaj časa spraševanja mi 
je razredničarka povedala, da sem dobil dobro trojko. Takrat je na 
nebu posijalo sonce in z ramen mi je zdrselo breme, težje kot skala. 

Z navdušenjem sem razredničarki zaželel lep dan. Po končani kon-
ferenci sem legel v posteljo in brez strahu zaspal.

Urh Iršič, 1. GTa

JAVNI ZAVODI

Zaključni letniki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče

Letošnji odličnjaki s Srednje poklicne in strokovne šole Zreče - levo 
zadaj stoji Rene Pajek Kolar – oblikovalec kovin – orodjar, desno stoji 
Aljaž Podergajs – oblikovalec kovin – orodjar, levo sedi Aljaž Pučnik – 
inštalater strojnih inštalacij, desno sedi Žiga Bombek – strojni tehnik.
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(podatki so iz tednika Straža, 26. 1. 1921 in Kronike Župnije Zreče)

Leto 2021 bo občane občine Zreče obogatilo s pomembno obletnico 
– že v sredini meseca januarja bomo obeležili 100-letnico prihoda vla-
ka na končno železniško postajo tukaj v Zrečah. 15. januarja leta 1921 
je namreč pripeljal vlak na svojo končno postajo pred novo zgrajeno 
poslopje z vsemi pripadajočimi objekti in ostalo železniško opremo. V 
tem prispevku bomo pogledali, kako je bilo s to žal danes opuščeno 
železniško progo od Poljčan do Zreč.

Sami zametki železnic segajo vse tja v antično Grčijo, saj je znano, 
da so v pristaniškem mestu Korint poznali prevoz po v kamen vklesa-
nih kolesnicah medsebojne širine 1600 mm in po njih prevažali težke 
tovore, tudi ladje. Ko pa so v 18. stoletju izumili parni stroj, je ta ideja 
zopet oživela in tako že leta 1835 v Angliji poznamo prvo rentabilno 
železniško progo. Železnica je v naše kraje prišla leta 1846 in leta 1857 
je bila dokončana proga Dunaj–Trst. V bližnje Konjice je bila napeljana 
leta 1892, kar pomeni, da so naši kraji zelo dobro sledili napredku na 
tem področju. Prvotni načrti za to progo so bili bolj ambiciozni, saj so 
nameravali zgraditi progo Poljčane–Konjice–Zreče–Vitanje vse do Do-
liča, kjer bi se povezala s progo Slovenj Gradec–Celje. Za to varianto se 
je ogrevala tudi takratna Občina Zreče, a je žal ostalo samo pri relaciji 
Poljčane–Konjice. Vlak je do Konjic po tej progi pripeljal 15. 12. 1892.

In kako je bilo s progo do Zreč?
Morda bi bila ta proga do Zreč narejena že takrat, če se leta 1877 v 

premogovniku v Radani vasi ne bi pripetila huda rudarska nesreča in 
je lastnik premogovnik zaprl. Leta 1900 postane lastnik premogovnika 
družba Južna železnica in premog so z vozovi vozili do kolodvora v 
Konjicah. To se je izkazalo za predrago in tako je ta družba položila tir-
nice v enaki razdalji, kot so bile v Konjicah. Tako se je premog prevažal 
po teh tirnicah. Delo se je malo pred letom 1914 v premogovniku zopet 
ustavilo in družba je progo ponudila deželnemu odboru v Gradcu za 
morebitno podaljšanje do Zreč. Ponudba je bila sprejeta in že 18. 3. 
1917 so bili občani povabljeni na pogovor o izgradnji železnice. Od 200 
povabljenih jih je prišlo 40 in že 29. 4. 1917 je stekel pogovor z lastniki 
zemljišč. 13. 9. 1917 je ministrstvo na Dunaju odobrilo gradnjo proge 
in 15. 11. 1917 se je delo na izgradnji proge že začelo. Najprej so na 
progi delali ruski vojni ujetniki, nato Romuni in kasneje še Italijani.

15. 10. 1918 je bila proga narejena že do cerkve in takrat je lokomo-
tiva z enim vagonom prvič pripeljala v Zreče komisijo, ki si je vse to 
ogledala, predvsem most čez Dravinjo, ki je bil lesen. Tega meseca je 
bila prva svetovna vojna tudi končana in delo je zopet ostalo nedokon-

Leta 2009 so dotrajani vlakovni kompoziciji s peskanjem in barvanjem dali novo podobo. 

čano. Šele 14. 1. 1920 se je delo na dokončanju proge zopet nadaljevalo 
in meseca maja je bilo pozidano tudi postajno poslopje. Služba posta-
jenačelnika je bila zaupana Josipu Brglezu in ta je 15. januarja leta 
1921 sprejel prvi vlak.

Slovesen sprejem vlaka
S tem prihodom so se uresničile želje mnogih Zrečanov ki so si dolga 

leta prizadevali za podaljšanje te proge. To je že bil čas, ko je svoje delo 
začela Štajerska železo industrijska družba in premogovnik v Jamniku 
je še obratoval. Sprejem je bil sila slovesen, saj so streljali iz možnarjev 
in igrala je godba. Z vlakom so se pripeljali dr. Mann kot zastopnik 
industrije in trgovine, centralni nadzornik Pregelj, vladni komisar za 
okraj dr. Rudolf, višji nadzornik Sajovic, centralni nadzornik za Južno 
železnico Šega, nadrevident Škof, vladni komisar dr. Fr. Treo, vlad-
ni tajnik in okrajni glavar Trstenjak. Družbo je pozdravil župan Josip 
Winter, gospod Kekič kot solatnik premogovnika v Jamniku se je za-
hvalil vsem, ki so se trudili pri tej zadevi. Domači župnik Matija Karba, 
ki si je tudi zelo prizadeval za to progo, pa je opravil obred blagoslova 
in govoril o pomenu, ki ga ima ta dan, ko smo Zrečani končno dosegli 
svoj cilj. V župnijski kroniki je na strani 537 zapisano, da so ob 10. uri 
začeli s sveto mašo, katere so se udeležili šolski otroci in krajani. Otro-
ke je na harmoniki spremljal učitelj Mravljak. Potem so se vsi skupaj 
napotili k postaji in tam je nato sledila ta slovesnost.

Vlak je dve leti nazaj dobil tudi nov nadstrešek.  

Bliža se železna cesta 
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Skica preurejenih prostorov čakalnice na stari zreški železniški postaji.

V lanskem letu so pri vlaku izvedli tudi zaključno prireditev OŠ Zreče z 
naslovom Vlak dobro ve, kam hoče srce. 

Ko spomini oživijo
Ta mali vlak, ki so mu nekateri celo rekli prijazen vlak, je pustil v 

zgodovini Zreč globoko sled. Bil je znanilec nove dobe in res so se 
Zreče v tem času začele hitro razvijati. Povezal je celotno Dravinjsko 
dolino in s svojim prihodom določal čas za delo in počitek kmetom, 
delavce in šolarje pa vozil na delo v tovarne in šole. Žal so to progo leta 
1962 ukinili, jo razdrli in počasi so izginjali tudi objekti na tej progi. 
Ostalo je le železniško poslopje v Zrečah, ki je nekaj časa služilo kot 
otroški vrtec in se tako izognilo rušenju. Nekaj spominov je oživila 
železniška kompozicija pred postajo in vse do leta 2006 so ti spomini 
vedno bolj tonili v pozabo. Tega leta smo Zrečani praznovali 800-letni-
co prve pisne omembe in zgodba železnice ter ansambla Zreški kovači 
se je zopet obudila in tako je bila leta 2009 po projektu »Las« obnovlje-
na železniška kompozicija, istega leta še fasada železniškega poslopja, 
v katerega je bila postavljena stalna razstava zgodovine te proge. 

Martin Mrzdovnik

OBRTNIŠKA IN INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA:  
SKUPNA IDENTITETA LOKALNIH SKUPNOSTI

S prijavo skupaj z LAS »Od Pohorja do Bohorja« na 5. Javni razpis 
za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine nameravamo preurediti prostore čakalnice na stari 
železniški postaji. V teh prostorih so se skozi čas odvijale različne 
dejavnosti (preurejena v prostore vrtca, društvene prostore …). Za 
vzpostavitev prostora v nostalgičnem duhu stare železniške čakalni-
ce bomo morali izvesti večje gradbene posege, in sicer iz objekta od-
straniti neustrezno opremo, stenske, talne in stropne obloge, odstra-
niti vmesne montažne predelne stene. Med gradbenimi posegi bomo 
morali paziti na obstoječo konstrukcijo objekta, predvsem strop nad 
čakalnico. Morali bomo izvesti pregled nosilnih prečnih tramov, po 
potrebi pa tudi zamenjati posamezne nosilne tramove in izvesti sa-
nacijo po navodilih in načrtih statika. Preurediti bomo morali pros-
tore obstoječih sanitarij in zagotoviti dodaten prostor za sanitarije za 
ženske in invalide. Morali bomo sanirati kapilarno vlago v objektu. 
Sanacijo vlage bomo izvedli z odkopom sten na zunanji strani objekta, 
odklesanjem ometa, izvrtanjem lukenj za inpregniranje stene s hidro-
izolacijsko emulzijo. Po končani sanaciji kapilarne vlage bomo morali 
stene zakrpati in ometati s sanacijskim ometom do določene višine za 
zagotovitev izsuševanja vlage iz sten. Na objektu bomo morali v celoti 
sanirati in izvesti novo fasado. Fasada se bo izvedla po vseh gradbenih 
posegih, prestavitvi in preureditvi odprtin in sanaciji kapilarne vlage. 
Na fasadi bomo morali vzpostaviti fasadne zračnike, ki zagotavljajo 
zračenje stropnih elementov.

Z navedenim projektom »Obrtniška in industrijska dediščina – skup-
na identiteta lokalnih skupnosti« želimo preprečiti propad pomembne 
zapuščine in ji nadeti svežo podobo, ki bo prinesla dodano vrednost 
v obliki obogatene in doživljajske turistične ponudbe obiskovalcem v 
najširšem smislu, lokalnemu prebivalstvu pa poglobljen razmislek o 

Dogajanje ob starem vlaku v zadnjih letih skušajo obuditi z zanimivimi 
dogodki. 

stanju in možnostih nadaljnjega razvoja svojega kraja. Obrtniško in 
industrijsko dediščino želimo s projektom ohraniti v največji možni 
meri in spoštovati velikokrat kršena načela sonaravnosti in trajnostne-
ga razvoja, istočasno pa jo vpeti v sodobnost in zagotoviti temelje za 
njeno nadaljnjo uporabo in skrben razvoj.

Izvedli bomo tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks (turistične-
ga) razvoja, načina upravljanja, spodbujanja, promocije in trženja 
obrtniške ter industrijske dediščine med vključenimi LAS-i, in sicer 
preko organizacije študijskega obiska slovenskih LAS-ov na območje 
tujega LAS-a ter tujega LAS-a v Sloveniji, prav tako bomo organizirali 
tudi vodene pohode »Po poteh obrtniške in industrijske dediščine« na 
območjih vseh slovenskih LAS-ov. Namen vodenih pohodov, ki imajo 
velik poudarek tudi na okoljskem vidiku, je povezovanje tamkajšnjih 
prebivalcev, krepitev njihovega zavedanja o pomenu obrtniške in in-
dustrijske dediščine na njihovo identiteto, povečanje njihove pripad-
nosti kraju bivanja, predvsem pa nudenje možnosti za skupni nadalj-
nji, trajnostni razvoj kraja.

Ocenjena vrednost projekta znaša 129.655,00 EUR z vključenim 
DDV. Višina financiranja projekta s strani Občine Zreče znaša 31.278,79 
EUR, ostala razlika v višini 98.376,21 EUR bo pokrita iz sredstev Evro-
pskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter ostalih partnerjev. 
Odločitev o izboru projekta bo znana predvidoma v mesecu juliju 
2020. V primeru odobritve bomo projekt izvajali v letu 2021.

Sandra Vidmar Korošec
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IVA KOS – POSEBNO  
PRIZNANJE

Iva Kos je 15-letno dekle, ki prihaja iz Žič. V njej je že od malih nog tlela 
želja po psu, zato je starše vztrajno nagovarjala za pasjega mladička. Želja 
se ji je potem kar sama uresničila, ko si je avgusta 2014 kupila svojega 
prvega psa in ga poimenovala Jacky. Z njim sta se takoj ujela in tudi v pasji 
šoli nista imela nobenih težav, osnov poslušnosti ju je namreč naučila 
izkušena inštruktorica Eva Krajnik, ki je Ivo tudi nagovorila, da se vključi 
v Kinološko društvo Zreče. Iva je tako že nekaj časa aktivna članica Kino-
loškega društva Zreče, ki se je po nasvetu Eve Krajnik z Jackyjem udele-
žila tudi treninga agilityja. Ta zanimiva pasja disciplina jima je bila takoj 
všeč in inštruktorica agilityja višje stopnje Maša Cugmas ji je potrpežljivo 
razložila in prikazala vse podrobnosti te discipline, ki postavlja v ospredje 
zabavo med vodnikom in psom. Pes se skozi igro nauči premagovanja 
različnih ovir, vodnik pa se nauči, kako pravilno voditi psa. Tekmuje se v 
3 velikostnih nivojih glede na plečno višino psa. Iva in Jacky tekmujeta v 
kategoriji medium.

Z aktivnimi treningi in njenimi nasveti sta hitro napredovala in se za-
čela udeleževati prvih tekem. Tako se Iva že 4 leta z Jackyjem aktivno 
udeležuje državnega prvenstva v agilityju, kjer je že večkrat posegla po 
najvišjih mestih. 

Dve leti zapored je Iva s svojim Jackyjem osvojila naslov državne pr-

vakinje v ka-
tegoriji do 14 let in do 15 let. V letu 

2019 se je uvrstila v slovensko reprezentanco za Evropsko 
prvenstvo za mlade v Švici, ki je potekalo v mesecu juliju. Tekmovanje je 
potekalo 3 dni, Iva pa je tekmovala posamezno in ekipno v kategoriji do 15 
let. Iva in Jacky sta imela veliko konkurenco iz celotne Evrope. Uspela sta 
odteči dva popolna teka in tako osvojila skupno 2. mesto v svoji kategoriji 
ter postala evropska podprvaka.

Iva in Jacky sta osvojila prvo medaljo za Slovenijo na tekmovanjih za 
mlade in tako pustila svoj pečat v zgodovini tekmovanj na najvišjih ni-
vojih. Ime društva in občine sta ponesla med najboljše, na kar smo zelo 
ponosni.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ZREČE – SREBRNI GRB OBČINE ZREČE
Prijateljstvo med človekom in psom sega daleč nazaj v člo-

veško zgodovino ali bolje rečeno kar prazgodovino. Pes je ne-
koč človeku predstavljal pomoč pri čuvanju drobnice in domov. 
Sčasoma se je vloga psov spreminjala in tako je danes pes člove-
ku res najboljši prijatelj tudi v prostem času. Z razvojem druž-
be se je pokazala potreba po večji socializaciji psov, zato prvi 
začetki organiziranega dela s psi v Zrečah segajo v leto 1989, 
dve leti kasneje, leta 1991, pa je bilo Kinološko društvo Zreče 
tudi uradno ustanovljeno. Društvo s svojo dejavnostjo vse od 
ustanovitve pokriva področje občin Zreče, Vitanje, Slovenske 
Konjice in Oplotnica. Sedež društva in poligon za dejavnosti so 
si člani uredili na Dravinjski cesti v Zrečah ob nogometnem sta-
dionu.

Primarna dejavnost društva so tečaji šolanja psov, ki so iz leta v leto 
bolj obiskani. Skozi leto se organizirajo spomladanski tečaji, ki se za-

čnejo v marcu, in jesenski tečaji z začetkom sep-
tembra. Novim lastni-

kom in vsem, ki so željni dela s psom, nudijo več različnih tečajev. Glavni 
cilj delovanja društva je predvsem uspešno izobraževanje lastnikov psov 
in šolanje tekmovalcev v športnih disciplinah, kot so agility, programi IPS 
A in BBh, BGH in IGP.

V zadnjih letih je bil njihov glavni namen društvo še bolj približati pre-
bivalcem Dravinjske doline, saj se zavedajo, da je danes vedno več vodni-
kov psov. Ozaveščajo pravilne pristope, ravnanja in podajajo nova znanja 
na raznih seminarjih, šolah, udeležujejo se raznih dogodkov in taborov. 
Prav tako so v preteklih letih redno obiskovali dom upokojencev v Sloven-
skih Konjicah, s čimer oskrbovancem doma prinašajo toplino in veselje.

S pridobivanjem novih znanj in vizijo, ki je usmerjena k razvoju primer-
nega odnosa med vodnikom in psom, ki je pogoj za uspešno sobivanje v 
skupnosti, so pridobili uspešen strokovni kader, ki izvaja šolanje na naj-
višjem nivoju. Ponašajo se z odličnimi rezultati na področju klasičnega 
šolanja. Inštruktor Luka Špes je že drugo leto zapored zastopal Slovenijo 
na Svetovnem prvenstvu belgijskih ovčarjev.

Največje uspehe imajo v zadnjih letih na področju agilityja, kjer člani 
redno posegajo po najvišjih mestih. Nekaj let zapored so osvojili tudi na-
slove državnih prvakov. 

Vsako leto se udeležujejo tudi kvalifikacijskih tekem za Evropsko 
prvenstvo za mlade. 

V lanskem letu je članica Iva Kos zastopala Slovenijo na Evropskem 
prvenstvu za mlade v Švici in osvojila naslov evropske podprvakinje.

Podali so se tudi v organizacijo agility tekem. Ker so te mednarodnega 
značaja, se jih vselej udeležuje veliko število tekmovalcev iz Slovenije in 
tujine. Povprečno gostijo 120 tekmovalcev. Pridobili so si redno mesto v 
tekmovalni sezoni in slovijo kot eno najbolj organiziranih društev v Slo-
veniji. 

Zaradi trdega dela članov in inštruktorjev danes društvo deluje inten-
zivno in zelo uspešno. Postavili so močne temelje za nadaljevanje tako 
v šolanju psov kot na tekmovalni ravni. Polni elana se podajajo novim 
izzivom naproti.

Zreški občinski nagrajenci
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Vse na tem svetu ima svoj začetek in tako ima svoj začetek tudi 
zgodba o podjetju Marovt s sedežem v naši občini. Lahko rečemo, da 
je to še ena uspešna zgodba iz opusa, ki so ga nekateri z razlogom 
poimenovali kar »zreška pravljica«. Sam začetek podjetja v skromnih 
obsegih in v najetih prostorih v Vitanju sega v leto 1971 ter z očmi 
današnjega opazovalca izgleda kot drzen poizkus nekoga, ki se je po-
dal na poslovno pot v svet, kjer zmagujejo le najboljši, in sicer odlo-
čen, da uresniči svoje cilje.

V letu, ko se bliža praznovanje Abrahama, to je 50-letnice podjetja 
Marovt, lahko rečemo, da kakor je Abraham slišal glas v sebi, naj za-
pusti varno zavetje svoje dežele, je temu klicu po novi poti sledil tudi 
Oto Marovt. To ni bil čas, naklonjen takšnim vizionarjem, a ker so bili 
v to zgodbo vkovani plemeniti nameni, temelječi na tradiciji kovaštva v 
naših krajih, je posejano seme vzklilo in se razraslo v mnogotere klase.

Začetek podjetja je torej temeljil na izdelavi kvalitetno kovanih od-
kovkov in ker je tržišče potrdilo, da so na pravi poti, je bilo potrebno 
razmišljati o lastnih in večjih prostorih, ki so bili leta 1977 na Stranicah 
pripravljeni za vselitev – to je bil tudi začetek današnje zgodbe o uspe-
hu podjetja. Že naslednje leto so bili bogatejši za oddelek orodjarne za 
kovaška orodja in čez nekaj let so ta orodja pripravljali z novo erodirno 
tehnologijo. Natančnost orodij in sodobni tehnološki postopki so leta 
1990 omogočili prodor na tuja tržišča v avtomobilsko industrijo.

Potrebe po njihovih proizvodih so narekovale nakup proizvodnih 
prostorov v Ločah in nove produkte, kot so s struženjem obdelani od-
kovki. Prehod v novo tisočletje so dočakali še z rekonstrukcijo obrata 
na Stranicah.

Za podjetje Marovt lahko rečemo, da je to družinski projekt, saj se je 
poleg očeta Ota najprej v delo s financami vključila njegova žena Olga, 
sin Tomaž, ki je ves čas sledil razvoju podjetja, pa je leta 1999 prevzel 
vodenje. Že naslednje leto je podjetje Marovt pridobilo nagrado za 
izjemne podjetniške uspehe za mala podjetja, leta 2004 pa še nagrado 
»zlata gazela« Zasavsko-savinjske regije za hitro rastoča podjetja. V te 
poslovne tokove je prav tako vpeta Tomaževa žena Metka, ki je tudi 
njegova namestnica.

Odličnost v kvaliteti, rokih in ceni je narekovala nadaljnja investi-
cijska vlaganja, in sicer leta 2002 z nabavo hidravličnega kladiva, s 
postavitvijo nove hale na Stranicah leta 2007 in v Ločah leta 2012, nove 

orodjarne na Stranicah leta 2014 in leta 2018 z izgradnjo hale in zago-
nom proizvodnje obdelave odkovkov v Slovenski Bistrici.

V zadnjih nekaj letih se je podjetje usmerilo v digitalizacijo in av-
tomatizacijo proizvodnje; podjetju sta se namreč pridružili dve novi 
podjetji, in sicer Inkolteh in Mteh. V letu 2017 prestopi pomemben 
mejnik, število robotov v podjetju namreč preseže 10 % števila zapo-
slenih. To jim omogoča fleksibilnost in hiter odziv na spremembe na 
trgu, kar je v trenutnem stanju na področju gospodarstva ključnega 
pomena. 

Družinsko podjetje Marovt je tako postalo eno najnaprednejših pro-
izvodenj kovanja za najprestižnejše vodilne blagovne znamke v avto-
mobilski industriji v Evropi (Daimler-Mercedes, Audi Group, Volkswa-
gen Group …), ki  zaposluje več kot 250 delavcev z več kot 30 milijoni 
evrov letnega prometa.

Podjetje Marovt s Stranic je v svoji celotni zgodovini zgledno sodelo-
valo tudi z lokalno skupnostjo, predvsem pa prebivalci Stranic. Ures-
ničuje jo z uporabo najsodobnejše tehnologije, tesnim sodelovanjem z 
našo občino ter z odgovornostjo do svojih zaposlenih, kupcev, dobavi-
teljev, lastnikov in družbe ter okolja. 

MAROVT, d. o. o. – POSEBNO PRIZNANJE

Tomaž Marovt
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VILMA TOPOLŠEK – ZLATI GRB OBČINE ZREČE
Vilma Topolšek s Križevca je oseba, za katero lahko trdimo, da se naj-

bolje počuti v naravi in med ljudmi. Rojena v kmečki družini na Križevcu 
je spoznala lepoto in darežljivost narave ter tudi kako biti prijatelj s to 
naravo. Že grški filozof Aristotel pravi, da je narava zaradi človeka in da 
mu daje plodove ter vse drugo za življenje in da je človek del te narave. 
Njena mladostna izkušnja in spoznanje, da narava potrebuje človeka, sta 
rodila njeno poslanstvo, ki je to dvoje povezalo v zgodbo o Turistični kme-
tiji Urška.

V času osamosvojitve in 
velikih sprememb v svetu 
sta Vilma in njen mož Tone 
pričela zgodbo Turistične 
kmetije Urška. V tistem ča-
su je bila za njiju izredno 
smela zamisel skoraj skok 
v neznano. A Vilma Topol-
šek se ni predala, zato je 
ob podpori celotne druži-
ne, ki je aktivno sodelova-
la pri delovanju turistične 
kmetije, s svojo gostol-
jubnostjo in domačnost-
jo uspešno nadgrajevala 
ponudbo, vsebino in 
podporne dejavnosti tu-
ristične kmetije, ki traja 
že skoraj trideset let. 
Poleg kvalitete storitev 

in domačnosti je bila za preživetje 
potrebna jasna dolgoročna vizija Vilme Topolšek, ki je od vsega začetka 
temeljila na ekološkem in trajnostnem razvoju s poudarkom na lokalni 
samooskrbi. 

EKO Turistična kmetija Urška je namreč leta 2011 kot prva turistična 
kmetija v Sloveniji pridobila uradni znak Evropske unije za okolju prijaz-
ne turistične namestitve, to je EU Marjetica, s čimer so začeli orati ledino 
na področju trajnostnega turizma v Sloveniji in se med prvimi aktivno 
pridružili Zeleni shemi Slovenskega turizma, ki deluje pod okriljem Slo-

venske turistične organizacije. 

Ustanovitev in dolgoletno delovanje Turistične kmetije Urška je imelo 
in ima pomemben pomen tudi za družbeni in gospodarski razvoj obči-
ne Zreče, saj je Vilma Topolšek poleg nenehnega razvoja lastne turistične 
kmetije skrbela za popularizacijo in spodbujanje drugih kmetij, da se od-
ločijo za dopolnilno dejavnost turizma. Vseskozi je dostopna za nasvete 
in predloge, s katerimi svoje izkušnje deli z zainteresiranimi deležniki. 
Tudi zato imamo danes na našem področju pet aktivnih turističnih kmetij, 
dve turistični kmetiji, ki sta v stanju novega prebujanja, in dve delujoči 
izletniški kmetiji. 

Nasveti in pomoč Vilme Topolšek so bili neprecenljivi tudi pri prido-
bivanju okoljskega znaka Slovenija Green, ki ga je pridobila Občina Zre-
če in kasneje tudi celotna Turistična destinacija Rogla – Pohorje v okviru 
Zelene sheme slovenskega turizma, ki jo podeljuje Slovenska turistična 
organizacija. 

Največja promocija občine Zreče so zadovoljni turisti in obiskovalci 
EKO Turistične kmetije Urška, ki so jo v skoraj tridesetih letih zadovoljni 
zapuščali in se v veliki meri ponovno vračali.

Delo Vilme Topolšek je pomembno tudi na celotnem področju naše dr-
žave. Podobno kot je v lokalni skupnosti spodbujala podeželski turizem, 
lokalno pridelavo in predelavo hrane ter trajnostno-ekološko naravnanost 
razvoja turizma, je bila tudi na državnem nivoju gonilna sila in promotor 
naštetih vrednot, kar je udejanjala skozi Združenje turističnih kmetij Slo-
venije, katerega ustanoviteljica in večletna predsednica je bila. Posledica 
tega dela je, da imamo v Sloveniji danes več kot 900 turističnih kmetij, 
od katerih jih je več kot 600 vključenih v Združenje turističnih kmetij 
Slovenije. Skozi združenje je Vilma Topolšek tudi aktivno sodelovala s 
Slovensko turistično organizacijo ter Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, s katerimi so skupaj oblikovali primerno zakonodajo in 
usmerjali turistični razvoj celotne Slovenije. 

Poleg vsega pa je mogoče največji uspeh Vilme Topolšek pri njenem 
dolgoletnem delu v EKO Turistični kmetiji Urška ta, da je svojo ljubezen in 
poslanstvo do domačega okolja uspešno prenesla na naslednjo generacijo, 
v kateri hči Urška s partnerjem nadaljuje in nadgrajuje uspešno zgodbo 
EKO Turistične kmetije Urška – še vedno, seveda, pod budnim očesom 
mame Vilme.

STANISLAV VRATUŠA –  
BRONASTI GRB OBČINE ZREČE

Stanislav Vratuša, Lajški Stanko, Prekmurec izpod Brinjeve gore, kmetovalec, vinogradnik, pevec, oče treh 
otrok in vzoren mož je le nekaj njegovih vrlin, po katerih ga vsi poznamo. Skupaj z njegovim rojakom Kreslinom 
lahko trdimo, kar poje v svoji pesmi Ena pesem: »Nekaj pa je še takšnih ljudi, ki se jih človek razveseli, nekaj pa 
je še takšnih ljudi«. In Stanko je eden takšnih. 

Stanislav Vratuša se je rodil 26. marca 1966 v Murski Soboti. Do svojega 18. leta je živel v kraju Krašči v občini 
Cankova, kjer je obiskoval osnovno šolo. Srednjo šolo je zaključil v Murski Soboti. V decembru 1984 se je zaposlil 
v Unior Turizmu v smučarskem centru na Rogli, kjer je bil zaposlen do leta 1992. Takrat se je poročil in se preselil 
na kmetijo Lešnikovih za Brinjevo goro ter prevzel delo na kmetiji. Kot zelo dober pevec se je takoj priključil 
cerkvenemu pevskemu zboru. Pel je tudi v MePZ Svoboda Zreče. V župniji je poleg petja v zboru še aktiven 
član Župnijskega pastoralnega sveta v več mandatih, od leta 2002 ključar romarske cerkve na Brinjevi gori, od 
njegove ustanovitve leta 2003 član Katoliško kulturnega društva, izredni delivec obhajila, bralec božje besede, 
oskrbnik župnijskega vinograda, kletar župnijskega vina in še bi lahko naštevali. Je tudi član upravnega odbora 
Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice in član Društva vinogradnikov Zreče vse od njegove ustanovitve. 

Vsako nedeljo prinaša obhajilo oskrbovancem Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah, ki se ga zaradi 
njegove karizme in lepega petja vedno zelo razveselijo ter ga težko pričakujejo. 

Ko smo v lanskem letu praznovali 250-letnico romarske cerkve na Brinjevi gori in smo na njej vršili velika 
obnovitvena dela, je bil največji organizator za delovne skupine, prehrano, čiščenje cerkve, odvoz odpadnega 
materiala …

Poleg vsega navedenega je tudi izredno sposoben organizator dejavnosti, ki se spontano dogajajo v našem 
društvu, župniji in našem kraju. Pravzaprav si brez njegovega zavzetega dela ne znamo predstavljati uspešnosti 
pomembnih dogodkov. 
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Perspektivna športnica do 16 let: 

ADELA ŠKOFLEK, OK WEILER 
VOLLEY ZREČE

Adela je svojo športno pot začela v mlajših selekcijah OK Weiler volley 
Zreče, tedaj še v OK Comet Zreče. Skozi leta marljivega in vestnega dela je 
postajala vse bolj vidna in prepoznavna odbojkarica. Zgodaj je postala čla-
nica starejših selekcij in ne le kategorij, kamor je sicer po starosti sodila. Na-
predovala je vse bolj do te stopnje, da so jo prepoznali selektorji državne re-
prezentance. Kot članica izbrane vrste v selekciji U16 je bila nato vpoklicana 
tudi v izbrano vrsto U17. Tako je bila v letu 2019 članica selekcije kadetinj, 
s katerimi je dosegla 3. mesto v državnem prvenstvu, ter članica državne 
reprezentance U16, ki je osvojila 4. mesto na evropskem prvenstvu v Italiji. 

Zaslužni športni delavec: 

Boris KLOKOČOVNIK,  
OK WEILER VOLLEY ZREČE

Boris Klokočovnik je izjemna osebnost in velik strokovnjak odbojke 
z organizacijskimi sposobnostmi in pohorskimi delovnimi navadami. S 
prihodom v Zreče je začel pisati povsem novo poglavje zreške odbojke. 
Naštevali bi lahko zelo dolgo, a samo dejstvo, da se v Dravinjski dolini 
oz. Zrečah igra 1. državna liga v ekipnem športu, pove ogromno. Razli-
ke oziroma slabosti v primerjavi s konkurenco rešuje s svojo dolgoletno 
prakso, iznajdljivostjo ter predvsem predanostjo delu. Tako dokazuje, 
da se da do določene mere uspeti tudi v situacijah, ko ni vse idealno 
oz. ko je konkurenci pač dana naravna prednost. S svojim delom in 
pristopom je vnovič dokazal, da je pomembna kvalitetna ekipa, a še 
pomembnejše so kvalitete in sposobnosti vodje ekipe, ki ekipo združi v 
celoto, da ta deluje kot eno. Te sposobnosti Boris zagotovo ima, kar bo 
v novi sezoni dokazoval na klopi hoške ekipe Formis bell. V OK Weiler 
volley Zreče pa so ponosni, da so prav z njim pisali izjemno športno 
zgodbo občine Zreče in Dravinjske doline.

Adela (v zelenem dresu) že od začetka svoje odbojkarske poti uspešno 
igra na poziciji prostega igralca oz. libera. 

ZALA ŠROT, ŽKK KONJICE
Zala se je kot leto dni mlajša uvrstila v državno reprezentanco Slo-

venije za dekleta do 16 let. Slovenijo je zastopala na Evropskem prven-
stvu B-divizije deklet do 16 let, kjer se je kot ena izmed nezamenljivih 
igralk izredno izkazala ter osvojila končno 1. mesto. S tem so si dekle-
ta priigrala uvrstitev v A-divizijo. Zala se je kot ena najpomembnejših 
igralk v klubu več kot uspešno kosala s starejšimi igralkami ter kljub 
rosnim letom osvojila 4. mesto v kategoriji do 19 let (kot 4 leta mlajša 
od ostalih) ter 3. mesto v kategoriji do 17 let. V tej sezoni je kljub še 
nedopolnjenim 16 letom nosilka igre članske ekipe, kjer je po prvem 
delu sezone celo najboljša blokerka v ligi. 

Zala (pri metu) ni 
odlična le v napadu, 
ampak je v vseh 
selekcijah, kjer 
igra, tudi steber 
obrambe.

Boris Klokočovnik uspešno vodi 
tudi mlajše selekcije Slovenije.

Perspektivna športnica v mladinski kategoriji (do 18 let): 

TIA TAJHAR, ŽKK KONJICE
Tia je dolgoletna članica vseh državnih reprezentanc Slovenije. Je 

izredno marljiva igralka, ki je prav tako nosilka igre v vseh kategorijah 
(U19 ter članice), v katerih nastopa. V lanski sezoni je osvojila 4. mesto 
v kategoriji U19 (2 leti mlajša igralka) ter 3. mesto v kategoriji U17, kjer 
je bila izbrana v najboljšo peterko finalnega turnirja. 

Tia (z žogo) v enem svojih značilnih prodorov, pri katerih je mnogokrat 
neustavljiva.

Najboljši športniki občine Zreče v letu 2019

Perspektivna športnica do 16 let: 
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Perspektivna športnica do 18 let: 

NIKA VETRIH, TWIRLING 
KLUB ZREČE

Nika se je s twirlingom začela ukvarjati leta 2009. Leta 2017 je po-
stala članica slovenske twriling reprezentance. Vse od takrat se redno 
udeležuje tudi evropskih tekmovanj. Njeni treningi potekajo 5–6 krat 
tedensko pod vodstvom trenerja Saša Koprivnika. V letu 2019 je pre-
stopila v senior člansko kategorijo, kjer je na državnem tekmovanju 
tekmovala v petih različnih kategorijah in dosegla 5 zlatih medalj ter 
tako postala kar 5-kratna državna prvakinja in s tem postavila tudi 
rekord kluba, saj doslej to ni uspelo še nobeni tekmovalki Twirling 
kluba Zreče. Njeni dosežki v letu 2019 so: posamezno tekmovanje – 
1. mesto solo senior women, 1. mesto freestyle senior women in v 
paru z Marušo Ledinek, 1. mesto solo pari senior, 1. mesto freestyle 
pari senior ter 1. mesto ekipno Junior team. V mesecu juniju se je 
udeležila tudi Evropskega tekmovanja v twirlingu v Ljutomeru in v 
finalu dosegla 3. mesto – ekipno Junior team, 8. mesto posamično 
senior women in skupaj z Marušo Ledinek v disciplini pari senior 5. 
mesto. Nika je letos februarja skupaj z Marušo Ledinek odpotovala 
na tekmovanje svetovanega ranga Twirlmania 2020 v ameriški Orlan-
do, kjer je dosegla zlato medaljo. 

Najboljša moška športna ekipa: 

Članska ekipa NK Zreče je uspešno nastopa-
la v 3. slovenski nogometni ligi – sever. V ligi 
z desetimi moštvi in trikrožnim sistemom ig-
ranja v sezoni 2018/19 je po nihanju forme na 
koncu zasedla 7. mesto, kar je bilo dovolj, da 
so si zagotovili vstopnico za 3. slovensko no-
gometno ligo – vzhod. 3. slovenska nogomet-
na liga je namreč doživela spremembo, saj se 
je iz štirih lig – sever, center, vzhod in zahod 
– zožila na dve ligi, in sicer na 3. slovensko 
nogometno ligo vzhod in zahod. Ob prekinitvi 
prvenstva so bili na 5. mestu in ob nizkem 
točkovnem zaostanku v boju za vrh lestvice 3. 
SNL – vzhod. Temelj ekipe predstavljajo igral-
ci, ki so svojo nogometno znanje nabrali na 
stadionu v Zrečah. Ob pomoči nogometašev 
iz širše okolice se je sestavila močna nogomet-
na ekipa z odličnim timskim delom, kar se ne 
kaže zgolj na igrišču, ampak tudi izven njega. 
Največja nagrada pa je dejstvo, da nogometni 
stadion Zreče ob vikendih zaživi in prav lepo 
je videti vedno večje število obiskovalcev na 
nogometnih tekmah.

Najboljši športnik: 

GREGOR STRAČANEK, ŠD 
STRANICE
Gregorjeva športna pot se je začela leta 1989 v konjiškem Karate 
klubu Shotokan, s kickboxingom pa je začel leta 2000 v Maribo-
ru. Od leta 2004 tekmuje v ring disciplini Full Contact, kjer so 
udarci dovoljeni s polno močjo, izvajajo pa se z roko in nogo od 
pasu navzgor. V tem času je osvojil 13 naslovov državnega pr-
vaka, 3. mesto na evropskem prvenstvu, 3. mesto na svetovnem 
prvenstvu, dobival je tekme za svetovni pokal, evropski pokal, 
mednarodne tekme, ima profesionalni naslov Internacionalne-
ga prvaka Nemčije, od leta 2015 pa tudi naslov profesionalne-
ga prvaka Evrope, katerega drži še danes. Lahko povemo, da je 
najuspešnejši tekmovalec v disciplini Full Contact v zgodovini 
Slovenije. V letu 2019 je postal svetovni prvak (Wako pro) v ka-
tegoriji do 71,80 kg. 

Zrečani so pred tremi leti brez izgubljene točke slavili v Medobčinski ligi Golgeter – 
zadnje tri sezone dokazujejo, da brez dvoma sodijo v tretjo ligo. 

ČLANSKA EKIPA NK ZREČE

V borbi za naslov svetovnega prvaka je lani v Mariboru premagal 
francoza Frederica Ficeta. 

Nika (druga z leve) se je na Floridi do zlate medalje dokopala v 
konkurenci več tisoč tekmovalk z vsega sveta. 
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Najboljša ženska ekipa: 

PRVA ČLANSKA  
EKIPA OK WEILER  
VOLLEY ZREČE

Prvo člansko ekipo Odbojkarskega kluba Weiler volley 
Zreče je v pokalnem tekmovanju izločila šele prvoligaška 
ekipa Luka Koper. V državnem prvenstvu 1. B lige v letu 
2019 so dekleta končala na 2. mestu, ob tem pa so bila v 
celotni ligi poražena samo na treh tekmah. Jedro ekipe 
sestavljajo domače igralke, ki so zrasle v klubu, kar da-
je doseženemu rezultatu še dodatno težo. Z zavzetostjo, 
voljo do treninga in predvsem pravim ekipnim duhom so 
igralke tudi letos dokazale, da sodijo v sam vrh tega tek-
movanja. 

Najboljša športnica: 

RENATA VETRIH, ATLETSKO 
DRUŠTVO ŠTAJERSKA 
MARIBOR

Tek ji je pri srcu že iz osnovne šole. Takrat je tekmovala na 
srednje dolgih progah in bila večkratna občinska prvakinja v 
krosu, teku na 600 in 1000 metrov. Šolanje je nadaljevala v Celju, 
kjer je bila na tekmovanju v teku na 300 metrov 1. v kategoriji 
deklet med celjskimi srednjimi šolami. Po daljšem premoru se 
je k teku vrnila na 1. Konjiškem maratonu, kjer je v teku na 10 
km dosegla dober rezultat, kar jo je vzpodbudilo, da je začela 
resneje teči.

Sledil je neverjeten vzpon - v letu 2019 je dosegla 3. mesto 
na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km (članice) ter 
1. mesto na enaki razdalji med veterankami. Ponosna je tudi na 
doseženo 1. mesto prvenstva Slovenije na 800 m (veteranke) ter 
1. mesto prvenstva Slovenije na 5000 m (veteranke). 

Renata Vetrih se je lani udeležila okoli 25 tekov širom Slovenije, 
kjer je večinoma zasedala prva mesta (na fotografiji ob zmagi na 
gorskem teku na goro Oljko).

Zrečanke so v celotnem tekmovanju lani klonile le trikrat. 

Perspektivni športnik do 16 let: 

ALJAŽ PODGRAJŠEK,  
NK ZREČE

Aljaž je postal član NK Zreče v letu 2012, ko je bil star zgolj 7 
let. Že kot ciciban je kazal izjemno zanimanje za nogometno žo-
go, čeprav ga takrat še ni tako ubogala. S svojo neustrašnostjo je 
bil na začetku dober kandidat za vratarja, saj je bil eden redkih, 
ki se žoge ni bal. Zaradi domačega pohorskega okolja je pridobil 
tudi delovne navade in fizično moč, kar je pripeljalo do tega, da 
so ga enostavno morali preseliti iz vratarske v igralsko vlogo. 

K temu je pripomogla tudi njegova močna želja po igranju in 
predvsem po ustavljanju nasprotnikov, še preden bi prišli pred 
gol. Aljažev zaščitni znak je hitrost, v zadnjem letu in pol pa 
je zelo napredoval tudi v tehničnem smislu, zato se je njegova 
vloga na igrišču spet spremenila. Ustavljanje nasprotnikov je za-
menjal za zabijanje golov. V medobčinski ligi pod okriljem MNZ 
Celje se njegovo število doseženih zadetkov lepo zvišuje. To pa 
lahko pomeni le eno – goreča želja po zabijanju zadetkov bo 
na koncu prinesla rezultat, če bo odnos do nogometa še vedno 
takšen, kot je bil doslej. V kar pa pri Aljažu sploh ne dvomimo. 

Aljaž je s poslušnostjo, marljivostjo, 
predvsem pa nepopustljivostjo in 
željo po napredku pravi vzor mlajšim 
generacijam. 
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Osnovna naloga vsake LD kot komisionarja oziroma upravljalca 
lovišča je, da z loviščem ravna gospodarno v smislu varstva narave 
in divjadi, gojitve divjadi ter da se omogoči njen trajnostni razvoj v 
ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi. V LD Zreče se vsa 
leta trudimo za doseganje ciljev, ki nam jih predpisuje država preko 
Zavoda za gozdove republike Slovenije. Drugi sklop dejavnosti, ki jo 
imenujemo društvena, je usmerjena na zunanje sodelovanje s sosed-
njimi LD, Lovsko zvezo Maribor in Lovsko zvezo Slovenije. LD Zreče 
sodeluje s sosednjimi LD na področju skupnih lovov, udeležbo na ob-
čnih zborih, na raznih prireditvah in pogrebih. Z LZ Maribor sodelu-
jemo na prireditvah, ki jih organizira Komisija za stike z javnostjo in 

LOVSKA DRUŽINA ZREČE IN DELOVANJE  
NA ZUNANJEM IN LOKALNEM PODROČJU

Druženje s taborniki

Šola v naravi

prireditve ter so tradicionalne. To so: druženje ob kuhanju golaža v 
Malečniku, kvartopirjada, ribičijada in občasno ocenjevanje lovskih 
domov. Udeležujemo se tudi tekmovanja v kuhanju golaža na Radgon-
skem sejmu. Trinajsto leto teče, ko uspešno gojimo stike s pobrateno 
lovsko družino Rača pri Kragujevcu v Srbiji. Pred leti je prišlo celo do 
pobratenja med občinama. Na lokalnem nivoju poteka dobro sodelo-
vanje LD Zreče z Javnim zavodom Vrtec Zreče, OŠ Zreče, taborniki in 
Občino Zreče. 

Vrtec Zreče obiskujem že vrsto let na njihovo povabilo in je stvar 
že lepo utečena. Z občino Zreče sodelujemo v širšem smislu, v pri-
pravi naših ključnih prireditev za občane, kot so: tradicionalni lov-
ski ples (letos že 37. po vrsti, ki je žal odpadel), prvomajski piknik 
na Goleku in Hubertova maša na lovskem domu za lastnike zemljišč. 
Na občinskih prireditvah sodelujemo s kuhanjem golaža. Vsako leto 
organiziramo in izvedemo čistilno akcijo našega lovskega revirja. V 
času ocenjevanja evropske komisije za priznanje Entente florale smo 
sodelovali s stojnico. Občina Zreče je prejela za urejenost kraja zlato 
priznanje. V letu 2019 je potekalo ocenjevanje na svetovnem nivoju, 
imenovanem Communities in Bloom. Lovci smo sodelovali tudi to pot 
in občina Zreče je osvojila srebrno medaljo. Jubilejne 25. podelitve 
priznanj se je udeležil naš župan, prav tako lovec, mag. Boris Podvrš-
nik. Po vrnitvi iz Kanade je župan sklical vse sodelujoče pri ocenje-
vanju v Gostišče Smogavc v Gorenju nad Zrečami in se zahvalil vsem 
sodelujočim (LTO Rogla Zreče, GIZ, Vrtec, OŠ in različna društva). 
Opravljena je bila analiza ocenjevanja posamezne organizacije in dru-
štva so v nadaljevanju izrazila svoje predloge za izboljšanje stanja na 
svojih področjih, med drugim tudi lovci. Ker se je komisija ob obisku 
naše stojnice predvsem zanimala za delo lovcev z mladimi, smo meni-
li, da bi bilo ključnega pomena, da bi uvedli v OŠ nekaj učnih ur o lovu 
in lovstvu v okviru naravoslovnih predmetov na višji stopnji. Menimo, 
da bi bilo prav, da bi učenci, ko bodo zapustili OŠ, odnesli nekaj real-
nega znanja o tej temi. S strani župana nam je bilo obljubljeno, da se 
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Z vrtcem v gozdu

Župan z lovci iz Rače na Poti med krošnjami na Rogli

Stojnica LD Zreče pred ocenjevanjem CIB

bomo o tej stvari pogovorili. Po kosilu smo bili vabljeni na ogled Poti 
med krošnjami – novega inovativnega primera doživljajske ponudbe v 
Sloveniji na Rogli. Pripombe oziroma želje, ki so bile izražene na ana-
lizi ocenjevanja, so padle na plodna tla, ko je bil sklican sestanek vseh 
deležnikov 16. 1. 2020 pri županu, skupaj z ravnateljem OŠ Petrom 
Kosom in predsednikom LD Ludvikom Mikekom, kjer smo si bili edi-
ni, da so bili naši predlogi utemeljeni. Dogovorili smo se, da se takoj 
po zimskih počitnicah umesti nekaj ur v učni načrt pri naravoslovnem 
predmetu. Ker je v naslednjem tednu potekala šola v naravi za šeste 
razrede (približno 60 učencev), sem bil s strani ravnatelja OŠ povabl-
jen, da jih obiščem in popestrim njihovo bivanje na Rogli s temo lov 
in lovstvo. Kljub utrujenosti so učenci vseskozi sodelovali in dogo-

vorjena ura pogovora se je raztegnila skoraj na dve. V pogovoru smo 
spoznavali divjad v naših gozdovih in morebitne nevarnosti z njimi. 
Seznanili smo se s težkimi zimskimi pogoji, ki jih mora premagovati 
divjad, nalogami lovcev pri lajšanju težav divjadi glede prehrane, nje-
nem gibanju in s prepovedjo lova v izrednih razmerah. Dotaknili smo 
se težav požarov v Avstraliji, kjer so nastale ogromne izgube na vseh 
vrstah živali. Glede na to, da sem bil večkrat v Avstraliji na lovu, sem 
lahko marsikaj povedal iz lastnih izkušenj.

Franci Klajne, referent za delo z mladimi in stike  
z javnostjo LD Zreče
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Kljub temu da destinacija spodbuja okolju prijazna, brezogljična po-
potovanja znotraj in med sosednjimi destinacijami, le desetina obisko-
valcev uporablja lokalna/javna sredstva prevozov ali mehko mobilnost 
(kolo, javni prevoz, peš). V prihodnje bomo namenili več pozornosti 
prav osveščanju o pomenu trajnostnega razvoja, zato smo pripravili 
zelene napotke za obiskovalce TDRP. V pripravi so že tudi zeleni na-
potki za vas, dragi občani, in različni prispevki o trajnostnih tematikah. 
Ker nam je mar. Veseli nas, da bo destinacija v prihodnje bogatejša za 
10+ treking električnih koles, saj je LTO Rogla-Zreče, GIZ, vključen 
v projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi 
rekreativnimi površinam«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in projekt 
»Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave«, ki ga so-
financirata Evropska unija in Evropski sklad za razvoj podeželja ter 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
Izboljšana mobilnost je razvidna tudi v nadgradnji in vzdrževanju ko-
lesarskih poti, vzpostavitvi polnilnic za električna vozila, vzpostavitvi 
enotnega sistema izposoje navadnih in električnih koles (KolesCE). V 
destinaciji je 8 postajališč za izposojo koles, od tega so 4 postajališča v 
Zrečah (Občina Zreče, pred vhodom v Unior, hotel Dobrava, Večgene-
racijski center v centru starih Zreč) in 4 postajališča v Slovenskih Kon-
jicah (Lidl, Gimnazija Slovenske Konjice, Mizarska ulica in avtobusna 
postaja). Gostje pa si lahko kolesa sposodijo tudi pri posameznih po-
nudnikih TDRP. TIC Slovenske Konjice ponuja izposojo dveh izjemno 
zmogljivih električnih koles GIANT (moško in žensko) ter 6 gorskih 
koles GIANT Talon. Občine Zreče, Slovenske Konjice in Oplotnica so 
želele s projektom »PROSTOFER« postati tudi prijazne do okolja, zato 
so za ta namen na svojih območjih zagotovile električna vozila.

Destinacija ima bogato paleto zgodovinskih in kulturnih znamenitos-
ti. Med obiskovalci in turisti sta najbolj priljubljena ohranjen kultur-
ni spomenik Skomarska hiša in nekdanji samostan Žička kartuzija. 
Slednjo je Republika Slovenija proglasila za Kulturni spomenik držav-
nega pomena kakor tudi Spominsko območje Frankolovo. Ponudnike 
TDRP bomo spodbujali, da se odzovejo na poziv Slovenske turistične 

Zelena in varna Turistična destinacija Rogla – Pohorje

Zeleni indikatorji TDRP

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem 
razvoju turizma. K »zelenemu turizmu« stremi tudi Turistična destina-
cija Rogla – Pohorje (v nadaljevanju TDRP), zato se je v letu 2019 vkl-
jučila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST). Pridobila je znak 
Slovenia Green Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pri-
dobitvi certifikata pristopili prvi kot celotna destinacija. Ker z zeleno 

ekipo stremimo k boljšemu trajnostnemu razvoju destinacije, bomo v 
letošnjem letu pristopili k recertifikaciji znaka. Zdaj je čas … Za zele-
no, aktivno, zdravo in trajnostno TDRP!

Dragi občani, želimo, da ponotranjite idejo, ki jo kot zelena ekipa že-
limo v prihodnje razvijati, zato smo za vas zbrali nekaj ključnih in 
zanimivih podatkov. 

organizacije (STO) za pridobitev znaka Slovenia Unique Experiences, 
ki se podeljuje petzvezdičnim doživetjem. Večina turistov obišče des-
tinacijo v zimskem in poletnem času. Prevladujoči motiv obiska je 
obisk Term Zreče in smučišča Rogla. Potrebno pa je poudariti, da se 
sezonskost z leti manjša. Zelena ekipa oblikuje in promovira, za izlet-
nike in turiste, inovativne zelene pobege skozi vse leto, v ta namen je 
pripravila 6 različnih izletov po Turistični destinaciji Rogla – Pohorje 
(letaki so na voljo na TIC-ih v destinaciji, doživetja pa so objavljena 
tudi na spletni strani www.rogla-pohorje.si). Veliko truda smo vložili 
tudi v oblikovanje novih integralnih turističnih produktov in 5* do-
živetij, ki smo jih povezali tudi s kolektivno blagovno znamko Okusi 
Rogle (dostopni so na spletni strani destinacije). Priložnosti za zeleni 
turizem so neomejene. Destinacija ponuja paleto različnih aktivnosti, 
ki pa jih turisti v enem dnevu ne morejo v celoti raziskati, občutiti in 

Kolesar na Rogli, Miha Matavž Photo & Video – Dan Briški, Rogla – 
Pohorje
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užiti. Postajamo destinacija za večdnevna doživetja.

V destinaciji imamo že tri pridobljene znake Slovenia Green Accom-
modation (Hotel Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla 
in Turistično kmetijo Urška). K pridobitvi okoljskih znakov želimo 
vzpodbuditi še ostale ponudnike v destinaciji, saj »zelena (okoljsko 
in družbeno odgovorna) destinacija« ni zgolj projekt posamezne tu-
ristične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi deležniki 
v destinaciji skupaj. Najbolj ključni dejavnik tega procesa pa smo mi, 
lokalni prebivalci. Če bomo znali ustvariti takšno okolje, v katerem se 
bomo dobro počutili, potem bomo zagotovo prijazna destinacija tudi 
za obiskovalce in turiste, ki nas obiščejo. Ob tem naj nas vodi misel: 
»Zemlje ne podedujemo od naših prednikov, ampak si jo sposojamo 
od naših zanamcev.« 

Zelena ekipa namerava tudi v prihodnje spodbujati trajnostni razvoj 
turizma, saj se zavedamo negativnih posledic, ki bi jih v prihodnje lah-
ko prinesel turizem (preobremenjenost naravnega okolja), zato bomo 
pričeli izvajati različne aktivnosti preusmerjanja turističnih tokov. Z 
usmerjanjem turističnih tokov bomo dosegli, da posamezen turist vsa-
ko obiskano točko razišče, užije in okusi najkakovostneje, posledično 
bomo preprečili negativen vpliv na okolje zaradi množičnega obiska 
posamezne naravne, kulturne in doživljajske atrakcije. V prvi vrsti bo-
mo ukrepe preobremenjenosti prostora v višji sezoni (zima in poletje) 
zapisali v dokument, ki ga bodo podpisali in dosledno izvajali vsi re-
levantni deležniki. Člani ekipe TDRP se trudimo ravnati okolju prijaz-
no, osveščamo svoje prijatelje, sorodnike, obiskovalce ter maksimalno 
upoštevamo nasvete in rešitve za učinkovito ravnanje z naravnimi viri 

Jezero Zreče, Miha Matavž Photo & Video, Rogla – Pohorje

Praznik Pohorskega lonca_Okusi Rogle, Miha Matavž Photo & Video, 
Rogla – Pohorje

in energijo. Dragi občani, pridružite se nam in širite zeleni kapital, ki 
ga destinacija premore. 

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma in dokumentih, vezanih na 
trajnostni razvoj TDRP, najdete na spletni strani www.rogla-pohorje.si 
in na Facebooku: Rogla-Pohorje.

dr. Aleksandra Golob
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Čas epidemije COVID 19 je spremenil naš način življenja in 
delovanja. Najbolj enostavna opravila, o katerih nismo v prete-
klosti niti razmišljali, so postala zaradi zahtev po upoštevanju 
varnostnih ukrepov bolj zahtevna. Pri naših trgovcih smo se 
pozanimali, kako vidijo ta čas s svojega zornega kota.

Jolanda Laubič

V marketu Mercator Zreče, kjer je 15 zaposlenih, poslovodja Darja Ko-
šir pravi: »V prvih dneh in tednih epidemije smo doživeli velike spre-
membe v številu dnevnih kupcev, saj se je to skoraj prepolovilo. Nakupi 
so bili večji. V redno delo je bilo potrebno vključiti razkuževanje površin. 
Naša obvezna delovna zaščitna oprema so postale zaščitne maske in ro-
kavice, na katere se je bilo potrebno navaditi. Res smo bili veseli, da ni 
bilo kakih težav, čeprav je bilo na začetku tudi nekaj strahu, saj je bil 
virus za vse čista neznanka. Težko nam je bilo ljudi omejevati, vsi so naši 
kupci, poznamo se in bi radi vsem ustregli. Ob tem moram poudariti, da 
so bili tudi naši kupci zelo korektni in so upoštevali navodila in priporoči-
la. Morda nam je bilo vsem skupaj najtežje, ko je eno od zaposlenih obšla 
slabost in je morala v bolnišnico, vendar se je na srečo vse dobro izteklo, 
tudi izvid na koronavirus je bil negativen. Odziv občine in vseh pristojnih 
je bil tudi v tem primeru zelo korekten. Zelo so nam pomagali še pripad-
niki štaba Civilne zaščite Zreče, ki so nam ves čas koronakrize stali ob 
strani. Zato smo najbolj veseli, da nam je skupaj uspelo ta čas preživeti 
v nekem pozitivnem vzdušju in z zavestjo, da se lahko zanesemo eni na 
druge, da si pomagamo, ko je treba.«  

S prihodom koronavirusa v Slovenijo so v poslovalnici SPAR Zreče 
začeli beležiti povečan obisk in količinsko večje nakupe, pri čemer se je 
povečalo zlasti povpraševanje po osnovnih dobrinah in izdelkih z dal-
jšim rokom uporabe (moka, koruzni zdrob, testenine, mesne omake, 
suhi kvas, trajno mleko in higienski pripomočki). V času epidemije 
so normalen proces dela oteževali predvsem številni sprejeti varnostni 
ukrepi, zaradi česar so bili zaposleni v vseh Sparovih trgovinah veliko 
bolj obremenjeni. Prav tako jim je zaradi zaprtja vzgojno-izobraževal-
nih ustanov in ob odsotnosti varstva za otroke izzive predstavljalo ses-
tavljanje ekip. Kljub temu so se zavedali, kako pomembno vlogo imajo 
trgovci v teh izrednih razmerah, ko so njihovi zaposleni z veliko mero 
odgovornosti in predanosti omogočali oskrbo vseh državljanov. Kupci 
v trgovini so bili večinoma strpni in uvidevni ter so upoštevali vladne 
ukrepe in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

FDS/spar

Na vprašanje, kakšne spremembe je prinesla epidemija COVID 19 
v vsakodnevno delo zaposlenih v zreški poslovalnici Kmetijsko goz-
darske zadruge, nam je poslovodja Dejan Kavc odgovoril: »Sprememb 
in prilagajanj je bilo zelo veliko. Tesnobni občutki negotovosti in stra-
hu so se prepletali tako v zavesti naših sodelavcev kakor tudi naših 
kmetov oz. kupcev. Sprotna navodila, ki nam jih je predpisala država 
(NIJZ), smo skrbno implementirali tudi v poslovanje naše zadružne 
trgovine. V največji možni meri smo poskrbeli za varnost naših zapo-
slenih in kupcev. Razkuževanje, individualen dostop v trgovino, ro-
kavice … Ko sedaj gledamo „nazaj“, lahko naš odziv ocenim kot zelo 
dober, skrben in načrtovan. Vse ukrepe, ki smo jih sprejeli, so dobro 
in z odobravanjem sprejeli tudi naši cenjeni kupci. Občutili smo, da 
so strpni in razumevajoči. Tudi s strani vodstva zreške občine (na tem 
mestu se jim zahvaljujem za konstruktivno pomoč) so bili naši ukrepi 
in reakcija sprejeti z velikim odobravanjem, tudi pohvalo.« Pravi tudi, 
da so v času vrhunca korona virusa kar nekaj naporov vložili v nabavo 
zaščitnih rokavic. Operativno je največji zalogaj predstavljala strežba 
zaposlenih „do pulta“. Tudi z dostavami je bilo kar nekaj težav. Dodaja 
še, da so kljub veliki negotovosti v zadružno trgovino z marcem vpel-
jali program Husqvarna. Ocenjujejo, da širše zreško območje z zaled-
jem takšen asortiman izdelkov potrebuje. Veseli so dobrega začetnega 
odziva. V stari poslovalnici so uredili in opremili tudi servis s strokov-
no usposobljenim serviserjem, v prvi vrsti namenjen programu Husq-
varna, sprejema pa se tudi običajen vrtno-gozdarski program ostalih 
znamk. Kmalu bodo izpeljali tudi uradno otvoritev servisnega dela. 

Dogajanje v trgovini TUŠ KEA je Anita Kotnik opisala: »Vsem zapo-
slenim je situacija epidemije prinesla kar nekaj sprememb. Predvsem 
zato, ker smo bili v prvi vrsti soočeni s strahom kupcev. Stranke so v 
strahu, da bo epidemija povzročila pomanjkanje hrane, kupovale več-
je količine osnovnih življenjskih potrebščin. V podjetju smo s skup-
nimi močmi uspeli zadovoljiti zadostne količine artiklov, tudi kvasa, 
po katerem je bilo največ povpraševanja. Zato so bile police vedno 
polne in želje strank izpolnjene. Marsikoga smo s tem pomirili, saj 
smo vedeli, da bodo moka, kvas, sladkor, rokavice, razkužila, maske, 
toaletni papir itd. v naši trgovini vedno na voljo.« Pravi tudi, da so bili 
takrat trgovci v prvi bojni liniji, podobno kot zaposleni v zdravstvu 
in še kje. Takoj so začeli upoštevati navodila NIJZ in štaba Civilne 
zaščite Občine Zreče. V veliko pomoč jim je bil tudi župan mag. Boris 
Podvršnik, ki je večkrat na dan prišel v trgovino z vprašanjem, ali 
potrebujejo kakšno pomoč. Tako jim je bila tudi dodeljena pomoč pri 
samem vstopu v trgovino, kjer so gasilci PGD Zreče pomagali z razvr-
ščanjem in opozarjanjem strank k obvezni uporabi rokavic, mask in 
razkuževanju rok. To so kupci dobro upoštevali, za kar se jim posebej 
zahvaljujejo. Vse to so zmogli zaradi dobrega sodelovanja vodstva in 
celotne operativne ekipe.

 FDS/tuš

Zreške trgovine v času epidemije 
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Vsi se radi pohvalimo s svojim krajem, njegovo zgodovino, 
pomembnostjo ob različnih prelomnih dogodkih, osebami, 
dosežkih krajanov … O svojem kraju govorimo tisto, kar 
smo slišali od starejših ali pa prebrali na svetovnem spletu. 
Pa je to dovolj? Franci Šet živi na Stranicah že skoraj petde-
set let. Majhnost kraja na eni strani in zanimiva zgodovina 
na drugi sta bili glavni vodili pri nastajanju monografije o 
Stranicah. Franci ni povprečen krajan straniške skupnosti, 
je oseba mnogih talentov. Član številnih društev, pobudnik 
za marsikatero spremembo, poljudni zgodovinar in stric, ki 
živi ob cesti in te prijazno nagovori, ko greš mimo. 

Ines Cvelfer

Stranice – s Francijem Šetom

Z monografijo Stranic je Franci dodal nov kamen v mozaik knjižnega 
bogastva naših krajev. 

Povod za zbiranje in tolmačenje zgodovinskih podatkov in dejstev 
o Stranicah je bila dvajseta obletnica tukajšnjega gasilstva. Ta je bi-
la leta 1998, od takrat naprej pa je Franci različne podatke, dejstva, 
ugotovitve hranil zgolj za lasten arhiv. V vmesnem času mu je tedanji 
predsednik krajevne skupnosti predlagal, naj nadaljuje, naj izda delo, 
ki bo našlo mesto v vsakem gospodinjstvu. In tako je v začetku letoš-
njega leta nastalo delo z okoli tristo stranmi zapisov in fotografij. Med 
temi vrsticami lahko beremo o rimski cesti, rudniku, zakloniščih, o 
pošti, ki je delovala v tem kraju, o furmanih – predhodnikih avtopre-
voznikov – in seveda vse o nastanku obstoječih ustanov ter življenju 
krajanov. Virov ni črpal samo iz šolskih in župnijskih kronik, šel je 
med ljudi in jih prosil za fotografije in dokumente. Tudi po razlage se 
je odpravil sam, čeprav nekaj kilometrov stran, in to vedno, ko je dobil 
sled, da se je Straničan, ki ima pomembne podatke, odselil. Vse svoje 
vire je ustrezno navedel v knjigi, fotografije in informacije pa na njegov 
naslov prihajajo še danes in v šali sem mu svetovala, naj jih shrani in 
uporabi za morebitni ponatis ali razširjeno ponovno izdajo. 

Kako sploh izdati knjigo? »Dolgo sem zlagal skupaj svojih 332 stra-
ni, hodil sem od ponudnika do ponudnika za tisk in vezavo, izbral sem 
najcenejšega, kako pa drugače«, skomigne avtor, ki se je sicer sestal s 
tako imenovanim urednikom ali publicistom, a je le ta želel prevelik 
delež. Vesel je, da se je kasneje odločil za grafično podjetje, ki je po-
skrbelo, da je bilo v trdi vezavi razumno napisanih 270 strani izdanih 
in natisnjenih tako, da jih lahko prebirajo vse generacije. »Ustvarjanje 
dela je bilo užitek, pot do same izdaje malo manj,« pravi Šet in izpo-
stavi župana Občine Zreče, ki mu je v »zaključni fazi« zelo pomagal in 
ga spodbujal. Na zadnjih straneh lahko tako pod zahvalami najdemo 
še mnoge druge, ki so pomagali. Spodbujali so ga tudi sokrajani. Dom 
krajanov na Stranicah so ob prvi predstavitvi knjige dodobra napolnili, 
mu ploskali, tamkajšnje kulturno društvo je v njegovo čast pripravilo 
tudi pogostitev. Na predstavitev knjige so ga povabili iz Večgeneracij-
skega centra Zreče, kmalu bo tudi gost radijske oddaje v Mariboru. 
»Veš, ljudje vedo, da obstajajo podzemni rovi na Stranicah, ne vedo 
pa, kje je vhod, kako dolgi so, kakšen je bil njihov namen, pa živijo 
praktično nad njimi,« je le ena od navedb, zakaj si želi predstavljati 
svoje delo in ozaveščati, koliko različnih najdb se najde na tem kvad-
ratnem metru in pol. Monografija Stranice je na voljo v Turističnem 
informacijskem centru Zreče ali pa kar pri Franciju na Stranicah – kjer 
se vam avtor na prvo stran tudi podpiše. Morda bi se prav on podpisal 
tudi pod ta prispevek, saj je zadnjih pet let soustvarjal Pohorsko srce, 
bil v upravnem odboru, sredi leta pa štafetno palico predal z željo, da 
glasilo še naprej v nabiralnik vsakega gospodinjstva v občini pristane 
vsaj dvakrat letno.



22    202028

POHORSKO SRCE ZANIMIVOSTI

Turisti radi pohvalijo kraj pod Roglo, to vemo. Zreče pa radi pohvalijo tudi novi krajani, ki so se v 
mesto pod Roglo preselili.  

Radi smo v Zrečah

Štefka Pirnovar (76 let) je prišla z možem v Zreče, ker sta našla ponudbo za 
ugoden nakup stanovanja. Že po prvem ogledu, ko ni minila niti ura bivanja 
v kraju, sta bila odločena, da kupita stanovanje in se iz Ljubljane preselita v 
Zreče. Vso okolico sta z možem prehodila in ko je omagal, ga je Štefka vo-
zila po Zrečah na invalidskem vozičku. Tudi tega ni zmogla več in mož je 

sedaj v Lambrechtovem domu v Slov. Konjicah. Potem je prišel virus, ko ni 
mogla niti do moža. Za mesec dni je odšla v Domžale k hčerki, saj je Štefka 

postala babica. Sedaj se je vrnila in še sosedje smo veseli, da je spet z nami, 
ker smo jo pogrešali. Rada ima Zreče, okolico in uživa v miru in druženju s 

sosedi. 

Štefka se ponovno vsak dan vozi v Slovenske Konjice k možu, ki ima tam zelo dobro 
oskrbo, zadovoljna sta.

Olga Šoštar (76) je v Zrečah  4 leta. Preselila se je s Frankolovega. 22 let je 
živela v Stuttgartu in tam delala do upokojitve. Tri leta pred upokojitvijo se 
je morala vrniti v Slovenijo, ker ji je zbolela mama in jo je morala oskrbe-
ti. Sedaj je srečna v Zrečah, kjer priskoči na pomoč, če je kaj potrebno, 
saj živi v bloku, ki ga imenujemo »dom upokojencev«. Vse, ki živijo v 
tem bloku, rade urejajo gredice, skrbijo za rože in tako se priključi tudi 
Olga. Je članica Društva upokojencev Zreče in tudi v Društvu diabetikov 

Celje. Dnevno veliko prehodi s sotrpinkami iz bloka ali pa se odpelje po 
nakupih oz. tja odpelje koga, ki nima prevoza. 

Olga pravi, da so Zreče njen dom, kjer je zelo srečna.

Vladka Maier (85 let) se je po 50 letih bivanja v Schwarzwaldu v Nemčiji vr-
nila v Zreče. Sicer je že prej z možem redno prihajala v Slovenijo k domačim 

v Črešnovo. Mož je po upokojitvi želel stanovati v Vladkini domovini, a žal 
je usoda hotela drugače. V Hornbergu je bila nekaj časa sama, a želja je 
bila močnejša in odločila se je za selitev v domovino. Rada pove, da je v 
Nemčiji sanjala o Sloveniji, ko pa je bila tukaj, si je želela v Schwarzwald. 
Vladka je prišla v Zreče pred letom dni z majhnim kužkom in prav z njim 
veliko prehodita. »Snupi se še raje nosi, ker je starejši od mene, saj ima 
že 13 let,« v šali pove Lada, kot jo domači kličejo. Vladka je srečna, ko 
pride po njo brat in se tako z njegovo družino družijo, pa tudi nečaki jo 

obiščejo, tako da ji ni nikoli dolgčas. Zvečer pa vključi telefon in kontaktira 
sina, vnuka in snaho.

Vladka pravi, da smo bili ravno v korona času priča, da se imamo v Zrečah lepo in da je 
zelo dobro poskrbljeno za starejše. 

Jaki Kotnik (79 let) se je preselil v Zreče pred 15 leti iz Vojnika.  
Pravzaprav so bili nekateri zelo skeptični, ali se bo privadil, saj ni 

poznal nikogar. A zgodilo se je, da ga je ogovoril krajan, g. Kram-
berger. Dnevno sta se začela sestajati, pogosto mu je razkazoval in 
opisoval Zreče in postala sta res dobra prijatelja. Žal pa ga je dokaj 
kmalu izgubil. Dolgo ga je pogrešal, potem pa je prišlo nekaj novih 

znanih obrazov, ki so se srečevali, in sedaj je postala to že  
kar tradicija. 

Zreče so postale nov dom, kjer se Jaki dobro počuti.

Tatjana Kotnik
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Zreška kremna rezina
Poznamo več raznih receptov in imen kremnih re-
zin, s katerimi tudi privabljajo goste v turistične 

kraje. V času mirovanja turizma je v Zrečah mla-
da in nadarjena slaščičarka Laura razvila novo 
kremno rezino s pridihom našega Pohorja, saj 
so sestavine 100 % naravne, glavna posebnost 
nove kremne rezine pa so dodane maline. 
Slastne kremne rezine so hitro našle pot med 
sladkosnede, prijelo se je je ime Zreška rezi-

na. V Zrečah je turistična panoga zelo razvita, 
imamo nekaj odličnih proizvodov v kulinariki, 

zelo dobro poznan borovničevec, zato bi med te 
prepoznavne pohorske bisere lahko uvrstili tudi 

Zreško rezino. To sladko zgodbo Laura 
ustvarja po lastnih recepturah. Posebnos-
ti njenih sladic so tudi moderni elementi, 
toda glavna in daleč najbolj pomembna 
sestavina teh slaščic je ljubezen. Laurino 
načelo: “Če delaš s srcem in strastjo, de-
laš pravilno.” 

Marijan Jelenko 

Telovadba upokojencev  
v zreškem parku

Kar dolgo smo se dogovarjali, da bi organizirali telovadbo za starejše 
v Zrečah, kjer imamo idealne pogoje. Nekajkrat se je izvedla telovadba 
v Večgeneracijskem centru v Zrečah, kjer pa je premalo prostora za 
večje število udeležencev. Darinka Šešerko se je odločila, da nam po-
maga pri izvedbi tega projekta in pokazalo se je veliko zanimanje, saj  
je na prve vaje prišlo kar 25 udeležencev, mnogi pa so se že najavili za 
naprej. Vaje bomo izvajali vsak torek ob deveti uri v parku, poleg vaj, 
pogovora in druženja pa ne bo manjkalo niti smeha, kot je dokazalo 
že prvo druženje. Veselimo se dejstva, da bomo po dolgem času znova 
več v družbi sotrpinov.  

Tatjana  Kotnik

Zreške kremne rezine 
lahko poskusite v Gostilni 
pri Jurčku, kjer v sladkem 
kotičku nudijo še druge 

sladke umetnine ter torte 
za razne priložnosti. 

Upokojenci obljubljajo, da bodo o pozitivnih učinkih telovadbe še 
poročali. 

10. obletnica  projekta  
»starejši za starejše«

Tik pred prihodom virusa v Slovenijo smo prostovoljci v Zrečah  
obeležili deseto leto delovanja projekta »Starejši za starejše« v pove-
zavi ZDUS-a oz. Društva upokojencev Zreče. V ta namen smo na ses-
tanek povabili: župana Občine Zreče mag. Borisa Podvršnika, gonilno 
silo projekta – Rožco Šonc iz ZDUS-a Ljubljana, koordinatorki projekta 
na celjskem – Damjano Lovrenčič in Ivanko Tofant, predsednika DU 
Zreče Jožeta Koširja, podpredsednika DU Zreče Toneta Ošlaka in pred-
sednico pokrajinske zveze upokojencev v Celju – Zdenko Jan ter vse 
prostovoljce. 

Zreški prostovoljci imajo dejansko kar dvojno delo. Vključeni so v 
omenjen projekt in so obenem tudi člani KORK Zreče. Glede na to, 
da sta oba projekta namenjena skrbi za starejše, se tudi dopolnjujeta. 
Projekt »starejši za starejše« nalaga prostovoljcu nalogo, da obišče po-
sameznike nad 69 let, s katerimi se pogovori, skupaj izpolnita anketo, 
ki jo posameznik podpiše. Nekateri se za podpis ne odločijo, ker mis-
lijo, da posameznika karkoli zavezuje. Anketo izpolni prostovoljec in 
je evidenca posameznika, da se mu lahko pomaga, ko jo posameznik 
potrebuje.

Mnogi mislijo, da so prostovoljci na terenu dolžni pospravljati po 
hiši, delati na polju ali celo oskrbeti rane. Vse to ni možno. Zdravstve-
no nego opravljajo usposobljene patronažne sestre, ki jih prostovoljec 
obvesti, da je to potrebno. Prav tako se lahko delo na domu uredi, 
prostovoljec pa tega ni dolžan narediti, razen če se med seboj poznata 
in je to sosedska pomoč. Prostovoljci nekaterim priskočijo na pomoč, 
ko je potrebno posameznika peljati do zdravnika ali po nakupih. Ob 
obiskih posameznikov v tej starostni skupini pa se zgodi, da potre-
bujejo pomoč pri plačilu položnic ali potrebujejo prehrambeni paket. 
V takem primeru se posamezniku pomaga preko Rdečega križa in se 
zadeve takoj uredijo. 

Krizni časi so tisti, ki nas in nas bodo tudi v bodoče verjetno še bolj 
povezovali. Naj naštejem prostovoljce: Miran Krajnc, Mira Meglič, 
Martina Kapun, Majda Fevžer, Ika Jurak, Marinka Kovše, Milica Re-
pas, Ana Črešnar, Marta Blimen, Tanja Milosavljević, Martina Ravni-
čan, Veronika Brglez in Darja Hohler. V času virusa smo prostovoljci 
delovali v sodelovanju z Občino Zreče, konkretno s Tatjano Milosavl-
jevič, ki nas je o vsem obveščala. Ker smo v Zrečah prostovoljci tako v 
tem projektu kot tudi v KORK Zreče, smo poleg mladih prostovoljcev 
pri Civilni zaščiti delovali v manjšem številu tudi prostovoljci KORK 
Zreče in oddali nekaj prehrambenih artiklov, ki smo jih kupili, nekaj 
pa so nam jih podarili. Mislim, da nas je ta čas malo spremenil, a ni-
kakor ne na slabše. Komaj sedaj smo dojeli, da moramo biti v kraju z 
roko v roki – povezani. Nikoli se ne ve, kdaj bo kdo koga potreboval.

Tatjana Kotnik

Priznanje za 10-letno delovanje tega projekta preko Društva upoko-
jencev Zreče je zahvala prostovoljcem, ki se trudijo po svojih močeh.
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Dobrota je tudi letos  
opogumljala

Župnijska Karitas Zreče je 16. februarja 2020 organizirala svoj tra-
dicionalni dobrodelni koncert z naslovom »Dobrota opogumlja«, ki 
je bil že 23. po vrsti. Podnaslov koncerta »Dobro iz vsakega srca« nas 
nagovarja in vodi k sočutju, dobroti in solidarnosti z ljudmi v stiski, 
kajti iz vsakega srca lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda ter 
spodbuda za dobro delo.         

Koncert se je začel z nastopom članov Plesne šole Tip Top pod vod-
stvom Katje Hatunšek, zatem je prepeval Otroško-mladinski zbor Tilen 
iz Župnije Zreče pod vodstvom Metke Potnik in ob spremljavi pianistke 
Ajde Potnik. Sledil je odrasli zbor domače župnije Sv. Egidij, ki pod 
vodstvom mlade zborovodkinje Ane Brunčič vsako leto prijetno prese-
neča s svojim nastopom. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli pianist 
Jernej Fric, flavtistka Tinka Burja in violinistka Benjamina Trtnik. Sle-
dili so ansambli: Dar, Ravničan, Bratje Kangler in sestrica Neža Kangler 
na citrah, Valovi, Vrli muzikanti in Prisrčniki ter pevci: Pevke z Brinjeve 
gore, Ana Hren, Brigita Petre, Darko Mlakar, Ana Dušica in vokalna 
skupina Zreški kovači. Za navdušujoč zaključek sta poskrbeli pevki in 
voditeljici Polonca Marzel in Klavdija Winder Pantner. Koncerta, ki sta 
ga vodila David Voh in devetošolka Ajla Tiganj, so se udeležili pred-
sednik Nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček, generalni tajnik 
Darko Bračun, župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik, upokojeni 
nadškof dr. Marjan Turnšek in domači župnik Peter Leskovar, ki so or-
ganizatorjem namenili nekaj lepih in spodbudnih besed. 

Marija Kovačič

Člani družinskega ansambla Ravničan so že tradicionalni gostje na do-
brodelnem koncertu. 

Tradicionalna zreška  
maškarada v stilu mačje zabave 

Zreška tržnica je bila na nič kaj zimsko februarsko nedeljo polna 
veselih pustnih mask, ki so se v družbi Godbe na pihala Zreče in v 
spremljavi ZŠAM Zreče sprehodile do Večnamenske dvorane Zreče. 
Tam se je namreč zgodila nora pustna MAČJA zabava, na kateri sta 
zbrane zabavala Maček Muri in Muca Maca. Pustne maske so plesale, 
se sladkale s krofi in uživale v slastnih prigrizkih, ki so jih prijazno pri-
pravili dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Organizatorja, 
Turistično društvo Zreče in Društvo prijateljev mladine Zreče, sta bila 
zadovoljna z mavrično množico ljudi, ki je z dobro voljo in smehom 
zopet napolnila vsak kotiček zreške dvorane. 

Delavnica izdelave fraktalne risbe
Na OŠ Zreče je v organizaciji Društva prijateljev mladine potekala de-

lavnica izdelave fraktalne risbe, pri ka-
teri gre za intuitivno risanje. Fraktalna 
risba je pot iz glave v srce. Ko se po-
topimo v svet barv, se premaknemo v 
srce. Čarobnost te metode je v tem, da 
se samo s papirjem, kemičnim svinč-
nikom in navadnimi lesenimi barvica-
mi , podamo na posebno popotovanje 
– v našo podzavest. Ravno otroci so 
mojstri v risanju fraktalov, sicer pa je 
metoda primerna za vsakega, ki čuti 
nemir ali pomanjkanje motivacije. Pri-
merna je, ko se želi človek um-miriti, 
se kreativno izražati ali se umakniti v 
svet umetnosti. Delavnico je vodila Sil-
va Grögl.

Barbara Potnik

 Obnavlja se Lerhingerjeva freska 
V cerkvi Matere Božje na Brinjevi gori je vse od leta 1770 znamenita freska enega 

zelo znanih freskantov tistega časa Antona Lerhingerja. Samo leto prej je bil zgrajen 
prezbiterij te cerkve in ker časi niso bili naklonjeni nadaljnji gradnji, so se tukajšnji 
verniki namesto nastavka oltarja zadovoljili samo s fresko, ki je nakazovala ta na-
stavek daritvenega oltarja. Dobro je služila svojemu namenu vse do leta 1872, ko so 
cerkev preuredili in pred fresko postavili oltar, ki je fresko popolnoma zakril. S tem 
je freska nepotrebna in načenja jo tudi vlaga. Sčasoma se tudi vedno bolj izgublja 
iz spomina vernikov in v zadnjih nekaj desetletjih je bila popolnoma neopažena. V 
času priprave na 250-letnico tega svetišča je končno prišel tudi njen dan vrnitve, ko 
se je sprejela odločitev, da se freska restavrira. Pristojni organi so skupaj z domačim 
župnikom Petrom Leskovarjem pripravili načrt in v času, ko berete ta članek, delo 
na freski že poteka. Akademska slikarka, konservatorka in restavratorka Jasna Rad-
šel iz Celja bo s svojo ekipo delo predvidoma končala do 15. avgusta.

Martin Mrzdovnik
Letošnja lepa nedelja na ime Marijino bo nekaj poseb-
nega, saj bodo končana skoraj vsa obnovitvena dela.
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 27. 8. 2020 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – NAG-
RADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenec devete nagradne križanke:
BOŽA KRAVINA, 
PLANINA NA POHORJU 47, 
3214 ZREČE 
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 22
junij 2020

ZAHOD
KDOR JE

RAZDEDINJEN
RUSJANOVO

LETALO
ROPOTIJA KELVIN

INKOVSKI
BOG SONCA

SESTA
VIL

J.O
. OČITNOST

BREZ-
ALKOHOLNA

PIJAČA

EDVARD
KOCBEK

INDIJ

POVRŠINA

STANJE
ODTUJENEGA

PRITRDILNICA

KONRAD
ADENAUER

SLOVENSKI
NOGOMETNI

TRENER

AFRIŠKA
DRŽAVA

TONA

LESNO
INDUSTRIJSKO

PODJETJE

MOŠKO
IME

FRIDOLIN

RIMSKO
500

POVABLJENEC

KOLOIDNA
POLTRDA

RAZTOPINA

GERMANIJ

IZVLEČEK

MESTO V
VOJVODINI

UDELEŽENEC
PRI ZAROTI

TONA
LAPAJNE

JAPONSKI
PISATELJ

SEI

NAJVIŠJE
GOROVJE
V EVROPI

OKRAJŠAVA
ZA PIKO

LITER

TALIJ

KAREL
OŠTIR

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA

POLT

SEVERNO-
ATLANTSKI

PAKT

LEOPOLD
OBLAK

PENEČE
VINO

VODNA
RASTLINA

JOSEPH
ALBERS

NITKE

TOMISLAV
NERALIĆ

ŽID

THOMAS
JEFFERSON

BRUSNI
KAMEN

APETIT

WATT

TUJE
ŽENSKO IME

POLMER

NOVAK
ĐOKOVIĆ

VOLFRAM
OČETOV

ALI MAMIN
BRAT

UČENJE

VODITELJ
BOGOMILOV

V HUMU

SOLIST
MARIBORSKE

OPERE

KRAJEVNA
SKUPNOST

STARO IME
ZA ETIOPIJO

JEZERO
MED ITALIJO

IN ŠVICO

VOLT
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POHORSKO SRCERIŠEM ZA PRIJATELJA

TOBOGAN OD 19. JUNIJA 2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

