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Fotografija na naslovnici - Martin Mrzdovnik

Če lahko najdemo kakšen pozitiven učinek pandemije, 
je to gotovo izboljšanje okolja, saj so zdajšnje razmere 

drugačne – naravnih virov ne obremenjujemo tako 
močno, kot smo jih prej, in to je priložnost za okolju 

prijaznejši turizem. 
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Piše: David Voh

Besede iz naslova sem ukradel velikemu italijanskemu matematiku, fiziku in filozofu 

Galileju. Verjamem, da ni jezen, kjerkoli že je. Ukradel sem jih zato, ker so se mi zdele 

danes tako na mestu, kot so bile v njegovem času. A seveda v povsem drugačnem kon-

tekstu. Galilej jih je izrekel nasproti trditvam Cerkve ali kakršnim koli drugim prepri-

čanjem oz. naukom ljudi, da se Zemlja dejansko premika okoli Sonca (in ne obratno). 

Sam jih izrekam nasproti današnjemu vsesplošnemu stanju duha. Resda smo se znašli 

kot ujeti v času, ki je neprijeten, tesnoben, poln obupa in negotovosti, a zemlja se še 

vedno vrti. Čas pa teče. In raje kot da čakamo na boljše in lepše čase, da udarjamo po 

vsem, kar nam pride pod roke ali na uho, poiščimo kaj lepega. Tudi danes se najde. Ker 

sicer bo morda prav to po krivici spregledano. Še vedno imamo mlade, ki si upajo iskati 

zaklade, skrite v gorah svojih lastnih sanj. Tri med njimi, ki so se ovenčale z zlatom na 

maturi, predstavljamo v novi številki. Mlade, ki stremijo po širini in predvsem praktični 

uporabnosti pridobljenega znanja ter si želijo več, v pogovoru z Viljemom Podgoškom 

vabimo na mladinske raziskovalne tabore, ki jih že tradicionalno gostimo. Nismo po-

zabili niti na 70-letnico Martina Mrzdovnika, duše kulturnega dogajanja na Zreškem, 

čeprav bi si on sam bolj želel, da bi šlo vse mimo njega. A njegov ustvarjalni vrelec ne le 

da ni usahnil, ampak se zdi, da se še poglablja. Z novima knjigama to samo dokazuje. 

Tudi vodilni v naših največjih gospodarskih subjektih kljub težavam v letu 2020 ne 

obupujejo, ampak iščejo nove izzive in priložnosti. Svoj pogled na leto, ki bo kmalu za 

nami, so podali Darko Hrastnik, Andrej Poklič in Jože Kaligaro. Težko pričakujemo tu-

di 100-letnico prvega prihoda vlaka v Zreče, ki jo bomo obeležili v začetku novega leta. 

V veliko pomoč je Anton Galun, ki nam je približal »železno cesto«, mi pa v pogovoru 

njega približujemo bralcem Pohorskega srca. Na Rogli smo septembra po 30 letih znova 

zagnali tekme na tekaških rolkah, tudi z odličnimi rezultati domačih tekmovalcev, šta-

jerska lepotica pa zdaj že vabi v beli preobleki. Težko se odločim, katera ji bolj pristaja. 

In seveda, knjige so kljub epidemiji še vedno na voljo, tudi v zreški knjižnični enoti. Te 

pa nas lahko vedno odpeljejo v povsem druge svetove. Če nimate ideje, kaj bi izbrali – 

brez skrbi, zreški knjižničarki najdeta kaj za vsak okus. Kdo ve, morda vam polepšata 

dan. Nekaterim sta ga že. Preberite tudi o tem. 

Dragi bralci, res smo se potrudili, da v predpraznično številko, ki je pred vami,  

vključimo čim več lepega in optimističnega. Prepričajte se.

In še novoletne želje: letos bom kratek – predvsem zdravja. 

In vendar se vrti

»Sočutje, ljubezen, solidarnost, razumevanje in pomoč sočloveka, zadovoljstvo 
in hvaležnost za danost so vrednote, ki dajejo moč in delajo svet svetlejši tudi v 
trenutkih, ko je naš pogled vanj mračen in žalosten. Spoštujmo, ohranjajmo in 
nadgrajujmo jih še naprej.
Lepe božične praznike, v prihajajočem letu pa veliko zdravja in mnogo tistih 
sreč, ki bogatijo naša življenja in prinašajo vanje prave vrednosti. Ponosen tudi 
dan samostojnosti in enotnosti.«
      

mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče
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Za KS Zreče leto 2020 
kljub vsemu uspešno

V letu 2020 so seje Sveta Krajevne skupnosti Zreče večino-
ma potekale dopisno. To na samo delo ni vplivalo, smo pa ze-
lo veseli, da smo uspeli realizirati plane za leto 2020, kar po-
meni tudi največjo investicijo, in sicer modernizacijo ceste v 
Osredku, kjer je 400 m novega asfalta. Poleg ceste smo sanirali 
še plaz in uredili okolico v zadovoljstvo tam živečih občanov. 
Kljub temu da je bila to največja investicija, še ni končana, 
saj je potrebno še nekaj metrov ceste modernizirati, za kar se 
že pridobiva zemljišče in pripravlja projekt za nov priključek. 
Še prej smo modernizirali in asfaltirali 50 m Ogljarske ceste. 
Skupaj z občani, ki so prispevali svoje delo in znanje, se je 
prenovila avtobusna postaja v Loški Gori pri Zrečah. Prav ob 
koncu leta pa se je na Šolski cesti pri OŠ Zreče postavil še eko-
loški otok. Čez poletje smo vzdrževali ceste, ki so pod našim 
okriljem. Glede na to, da je jesenski val epidemije prav tako 
zelo omejil aktivnosti občanov, se niso izvedle razne prire-
ditve, kjer smo društvom v preteklosti pomagali, niti nismo 
mogli izvesti prireditve ob praznovanju mesta Zreče. Na kon-
cu leta ocenjujemo, da je bilo to leto eno najbolj investicijsko 
naravnanih, kar smo tudi omogočili z rebalansom proračuna. 
Mogoče smo manj zadovoljni pri napredku obnove strehe in 
hodnikov PTC-ja, kjer nadaljujemo z aktivnostmi, da projekte 
čim prej izvedemo. Ti projekti se vodijo s strani upravljalca 
objekta, Stanovanjskega podjetja Konjice, kjer bomo morali v 
bodoče sodelovati bolj poglobljeno oz. pričakujemo z njihove 
strani hitrejše in učinkovitejše predloge ter rešitve. 

Ocenjujemo, da je bilo kljub vsem težavam leto 2020 za na-
šo krajevno skupnost v zadovoljstvo občanov uspešno. Zelo 
smo zadovoljni s sodelovanjem z Občino ter županom mag. 
Borisom Podvršnikom, podporo pa nam je izrazil tudi Občin-
ski svet. Takšnega sodelovanja z vsemi strukturami si želimo 
naprej, še posebej smo veseli predlogov občanov, obenem se 
zahvaljujemo tistim, ki so pripravljeni tudi kaj postoriti za na-
šo skupnost. 

V letu 2021 si želim, da bi življenje steklo po utečenih tirih, 
vsem pa tudi veliko zdravja, sreče in uspehov.

Marijan Jelenko, predsednik Sveta  
Krajevne skupnosti Zreče V KS Zreče so kljub težavam v letu 2020 spravili pod streho kar nekaj projektov. 

Brezplačni tečaj za  
družinske oskrbovalce

V vse večji stiski in vse številnejši so te dni tudi ljudje, ki doma skr-
bijo za bolne in onemogle svojce, torej neformalni oskrbovalci. Zaradi 
izrednih razmer so se na Inštitutu Antona Trstenjaka odločili, da sicer 
plačljiv tečaj za družinske oskrbovalce tokrat ponudijo v virtualni ob-
liki, brezplačno. Odvisno od zainteresiranosti se bodo virtualni tečaji 
izvedli decembra ali januarja. Sestavljeni bodo iz petih 1,5 ure dolgih 
srečanj.

Posamezniki, ki bi se želeli udeležiti tečaja za družinske oskrboval-
ce, se lahko prijavijo pri Poloni Matevžič, polona.matevzic@zrece.eu, 
03/757 17 12, lahko pa se prijavijo tudi direktno na e-naslov Inštituta 
Antona Trstenjaka info@iat.si. Ob prijavi nam posredujte naslednje 
podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.
Polona Matevžič,  

svetovalka za javna naročila in splošne zadeve
Več o tečaju in samih temah družinske oskrbe si lahko preberete 
na: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/sozitje/  
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Informacije o postopku lokacijske preveritve  
(127.–133. ČLEN ZUreP-2)

Lokacijska preveritev je bila od uveljavitve nove prostorske zako-
nodaje sredi leta 2018 vpeljana kot novost v naboru instrumentov 
prostorskega načrtovanja, ki jo omogoča Zakon o urejanju prostora; 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Zakonodajalec je z njo želel po-
leg splošnih uveljavljenih instrumentov urejanja prostora, ki veljajo za 
dolgotrajne in toge, v določeni meri doseči prožnost v prostorskem na-
črtovanju in uvedel možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim 
potrebam. Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri 
ustreznost individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjši 
odstop od že sprejetih pravil urejanja prostora.

Namen in postopek lokacijske preveritve obravnava ZUreP-2 v 
poglavju 2.5 (127. člen–133. člen). Na tem mestu pa vam želimo ponu-
diti nekaj morebitno koristnih informacij.

Občina lahko na pobudo pobudnika oziroma investitorja (v nadalje-
vanju: pobudnik) prične postopek lokacijske preveritve, s katerim se 
omogoča hitrejše prilagajanje ter manjša individualna odstopanja od 
pogojev določenih v prostorskih izvedbenih aktih.

Z lokacijsko preveritvijo se lahko:
1. za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika 

ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi 
(glej 128. člen ZUrep-2); 

2. za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega 
akta dopušča individualno odstopanje od predpisanih prostor-
skih izvedbenih pogojev (glej 129. člen ZUrep-2);

3. za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki 
niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora (glej 130. člen 
ZUrep-2).

Skladno z določbami ZUreP-2 mora pobudnik pobudi, ki jo odda na 
Občino, priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem se utemelji 
skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskimi izvedbenimi 
akti. Elaborate lokacijskih preveritev izdelujejo različni prostorski 
načrtovalci in si ga pobudniki oziroma investitorji prosto izberejo na 
trgu.

Občina Zreče je na podlagi ZUreP-2 za namen izvajanja lokacijskih 
preveritev sprejela Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/18 z dne 5. 10. 
2018). Plačilo nadomestila stroškov na račun Občine Zreče je pogoj za 
izvedbo postopka, to je obravnavo predlaganega elaborata in izdajo 
sklepa o lokacijski preveritvi. Na podlagi Odloka znaša nadomestilo 
stroškov za posamezno lokacijsko preveritev 1.500,00 EUR. 

Po prejetem nakazilu o plačanem nadomestilu stroškov lokacijske 
preveritve Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2 in 
občinskimi prostorskimi akti. V primeru pomanjkljivosti Občina pozo-
ve investitorja, da jih odpravi.

Občina nato pozove relevantne nosilce urejanja prostora  k podaji 
mnenja o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve in pridobi njih-
ova mnenja. Na tem mestu izpostavljamo, da je za nosilce urejanja 
prostora zakonski rok za izdajo mnenja 15 dni, vendar pa zakon ne 
nalaga posledic oziroma t. i. možnosti uveljavljanja »molka organa« 
v primeru, da nosilci urejanja prostora mnenja ne izdajo. Navedeno 
izpostavljamo zaradi preventivnega zavedanja, da se postopek loka-
cijske preveritve lahko bistveno podaljša, dokler Občina od pristojnih 
nosilcev urejanja prostora ne prejme vseh mnenj.

Občina pripravi javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske pre-
veritve, ki mora trajati vsaj 15 dni. O javni razgrnitvi mora pravočasno 
pisno obvestiti tudi lastnike zadevnega zemljišča in vseh sosednjih 
zemljišč. 

Po zaključku javne razgrnitve Občina prouči morebitne pripombe 
in predloge javnosti do elaborata lokacijske preveritve ter zavzame 
stališča, ki so sestavni del gradiva za obravnavo na Občinskem svetu. 
Občina pripravi gradivo in predlog sklepa o lokacijski preveritvi za ob-
ravnavo in odločanje na Občinskem svetu. Sprejet sklep o lokacijski 
preveritvi se objavi v uradnem glasilu ter pošlje na Upravno enoto in 
Ministrstvo, pristojno za prostor.

Občina Zreče vse lokacijske preveritve in postopke sprotno in ažur-
no objavlja na spletni strani Občine Zreče: https://www.zrece.si/ob-
java/217267

Več informacij o postopku lokacijske preveritve si lahko pridobite tu-
di na spletni strani Občine Zreče https://www.zrece.si/objava/227374 
ali na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor https://www.gov.
si/teme/obcinski-prostorski-akti/. 

Za vsa morebitna vprašanja pa smo vam na voljo tudi na Občini na 
telefonski številki 03 757 17 22 ali e-pošti: info@zrece.eu

Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Najpogostejša oblika lokacijskih preveritev je povečanje območja 
stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, zato želimo v nadaljevan-
ju predstaviti in obrazložiti zgolj ta segment.

Osnovni pogoj za možnost izvedbe lokacijske preveritve za povečan-
je območja stavbnega zemljišča je, da je obstoječe stavbno zemljišče v 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPN) opre-
deljeno s podrobnejšo namensko rabo stavbnega zemljišča kot »po-
samična poselitev«. V grafičnem delu OPN je »posamična poselitev« 
označena s kratico »A« – površine razpršene poselitve.

Občina Zreče omogoča javni vpogled v namenske rabe  
zemljišč na območju občine po portalu PISO:   

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ 

Na začetni strani je potrebno izbrati ustrezno občino in  
klikniti na »VSTOPI v PISO javni« Navodila za delo s programskim 

orodjem PISO najdete na zavihku »Pomoč« ali na povezavi: https://
www.geoprostor.net/PisoPortal/Data/Sites/1/_doc/navodila_

pregledovalnik_2018_web.pdf

Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je 
določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar pove-
čanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega 
zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev.
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Informacije o postopku lokacijske preveritve  
(127.–133. ČLEN ZUreP-2)

Lokacijska preveritev je bila od uveljavitve nove prostorske zako-
nodaje sredi leta 2018 vpeljana kot novost v naboru instrumentov 
prostorskega načrtovanja, ki jo omogoča Zakon o urejanju prostora; 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Zakonodajalec je z njo želel po-
leg splošnih uveljavljenih instrumentov urejanja prostora, ki veljajo za 
dolgotrajne in toge, v določeni meri doseči prožnost v prostorskem na-
črtovanju in uvedel možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim 
potrebam. Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri 
ustreznost individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjši 
odstop od že sprejetih pravil urejanja prostora.

Namen in postopek lokacijske preveritve obravnava ZUreP-2 v 
poglavju 2.5 (127. člen–133. člen). Na tem mestu pa vam želimo ponu-
diti nekaj morebitno koristnih informacij.

Občina lahko na pobudo pobudnika oziroma investitorja (v nadalje-
vanju: pobudnik) prične postopek lokacijske preveritve, s katerim se 
omogoča hitrejše prilagajanje ter manjša individualna odstopanja od 
pogojev določenih v prostorskih izvedbenih aktih.

Z lokacijsko preveritvijo se lahko:
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ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi 
(glej 128. člen ZUrep-2); 

2. za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega 
akta dopušča individualno odstopanje od predpisanih prostor-
skih izvedbenih pogojev (glej 129. člen ZUrep-2);

3. za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki 
niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora (glej 130. člen 
ZUrep-2).
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Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
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je območja stavbnega zemljišča je, da je obstoječe stavbno zemljišče v 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPN) opre-
deljeno s podrobnejšo namensko rabo stavbnega zemljišča kot »po-
samična poselitev«. V grafičnem delu OPN je »posamična poselitev« 
označena s kratico »A« – površine razpršene poselitve.
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Tradicionalna prostovoljna akcija
Občina Zreče je skupaj s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, 

Uniturjem, d. o. o., Skladom za naravo Pohorje, Občino Mislinja in Za-
vodom za gozdove Slovenije izvedla že 11. tradicionalno prostovoljno 
akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki je potekala v 
soboto, 3. oktobra 2020.

Aktivnost se je odvijala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS. 
Cilj naravovarstvene akcije pa je povečati obseg in izboljšati kvaliteto 
travnih površin, ohraniti značilno podobo pohorske krajine in izbolj-
šati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline.

Zjutraj se je 20 prostovoljcev zbralo na Rogli pred Picerijo Planja ob 

9:00 uri. Akcija je potekala na območju travnatih površin v neposredni 
bližini Rogle (pot do Lovrenških jezer), kjer je po odstranitvi dreves 
ostalo še nekaj vej in zrasti in so jih udeleženci akcije zbrali v kupe. 
S pomočjo traktorja, ki ga je za akcijo posodila Pašna skupnost Rogla, 
so kupe vejevja zvozili ob gozdni rob, od koder bodo tudi odstranjeni. 

Po zaključku akcije so organizatorji za vse prisotne pripravili Pohor-
ski lonec in borovničev zavitek, vsak udeleženec pa je prijel tudi spo-
minsko majico. Po koncu druženja so se vsi veseli strinjali in obljubili, 
da se naslednje leto zopet vidijo. 

Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor

Udeleženci prostovoljne akcije

Investicije v vodooskrbo na Stranicah 
Izvedene investicije:

1. Izvedli smo zamenjavo vodovodne cevi v Lipi na Stranicah v  dol-
žini 140 m. Cev je dimenzije DN90 in oskrbuje rezervoar pod Gole-
kom. Prav tako smo zgradili novo ventilsko gnezdo in opravili sanacij-
ska dela v črpališču Lipa. Vrednost investicije znaša 12.250 EUR.

2. V centru Stranic smo izvedli zamenjavo vodovodne cevi DN90 v 
dolžini 150 m in položili novo cev DN110, ki je namenjena za povezavo 
rezervoar Krnec in Križevec. 

Tako smo odpravili večje število okvar, ki so se nahajale na cevi 
DN90, povezava Bukovlje–Prevalje, in s tem zmanjšali vodne izgube. 
Nova vodovodna cev DN110 je namenjena bodoči povezavi novega re-
zervoarja na Križevcu. Vrednost investicije znaša 19.470 EUR.

3. Obnovili smo rezervoar Krnec. Odkopali in izolirali smo zunanje 
stene in sanirali notranjost. Vgradili smo induktivni števec za kontrolo 
porabe vode. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del znaša 8.500 EUR.

Investicije v teku:
1. Črpališče–postaja–rezervoar Čretvež 

V mesecu oktobru in novembru bomo izvedli investicijo posodo-
bitve vodovoda na Čretvežu. Izvedli smo posnetek in zakoličbo trase, 
pridobili soglasja lastnikov za izvedbo in trenutno izvajamo postopek 
pridobivanja ponudb. Pričetek del je predviden v sredini oktobra, 
predviden zaključek del je do konca meseca novembra.

Projekt je zasnovan sledeče:

Potrebno je vzpostaviti vodovodni sistem, ki bo omogočal delovni 
tlak 3 bare za uporabnike Čretveža. Zgradili bomo novo vodovodno 
povezavo DN90 in DN63, ki bo omogočala tudi dovolj velike pretoke 
in količino vode za požarno vodo (hidranti), prav tako bomo vgradili 
nov signalni kabel za povezavo zgornjega rezervoarja in črpališča ter 
električni kabel v dolžini 600 m. 

Sam sistem je zasnovan kot enocevni sistem s cevmi premera DN63 
in DN90, ki deluje tlačno in hkrati napaja uporabnike. Uporabniki se 
bodo priključili na novo cev z uporabo obstoječe sekundarne poveza-
ve. Sistem bo napajan s tlačno postajo dveh potopnih črpalk, ki bodo 
modulacijsko krmiljene in vgrajene v rezervoar. Ocenjena vrednost in-
vesticije po projektantskem popisu znaša 50.000,00 EUR.

2. Rezervoar Križevec

Smo v postopku pridobivanja ponudb za izdelavo projekta DGD za 
rezervoar na Križevcu.

Rok za izvedbo projekta in pridobitev vseh soglasij in potrebnih ze-
mljišč je sredina leta 2021, nato sledi javni razpis in izvedba betonske-
ga rezervoarja 2 x 120 m3.

Rezervoar je bistvenega pomena za napajanje vodovodnega sistema 
Stranice, saj bomo tako zagotovili zadostno količino vode, kvalitetnej-
šo oskrbo in ustvarili možnost povezave s sistemom Stranice. Izvedba 
rezervoarja je tudi del srednjeročnega plana, potrjenega na Občinskem 
svetu Občine Zreče.

Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo
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Prostovoljci so z akcijo še polepšali že tako lepo pot do Lovrenških jezer. 

Čiščenje  
Lovrenških jezer 

Na pobudo podjetij Unitur, d. o. o., in Pot med krošnjami, d. o. o., 
so zaposleni iz Režijskega obrata in Občinske uprave Občine Zreče v 
ponedeljek, 17. avgusta 2020, opravili čistilno akcijo čiščenja smeti na 
poti do Lovrenških jezer in nazaj. Na delo so se podali ob 12.30 iz-
pred picerije Planja na Rogli proti Lovrenškim jezerom ter od tam proti 
smučišču Mašin žaga in Koči na Pesku. Pot so očistili smeti, ob tem 
pa zadovoljno ugotovili, da teh ni zelo veliko. Problematična so le po-
samezna območja ob postojankah (klopi) in na območju Lovrenških 
jezer (klopi, stolp). Ob 16.00 so se vsi zbrali pri Koči na Pesku, kjer jih 
je Unitur, d. o. o, pogostil z okrepčilom. Prav tako je Unitur, d. o. o., 
vrečke s smetmi odpeljal s terena v njihov zbirni center na Rogli. Pod-
jetje Pot med krošnjami, d. o. o., pa je poskrbelo za rokavice in vsem 
udeležencem podarilo vstopnico za ogled Poti med krošnjami.

Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor

Ureditev skladnosti spletne 
strani z ZDSMA

Občine so po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
(v nadaljevanju: ZDSMA), dolžne urediti dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij v roku do 23. septembra 2020. 

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mo-
bilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različni-
mi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, 
organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. 
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpi-
sa?sop=2018-01-1351. 

Za delovanje zahtevanih funkcionalnosti je bilo izvedenih že več 
sto dodelav, še vedno pa se te funkcionalnosti ažurno posodablja-
jo in nadgrajujejo obstoječe delovanje. Navedene dodelave so bile 
izvedene v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, z Zvezo društev 
slepih in slabovidnih Slovenije ter z Medobčinskim društvom sle-
pih in slabovidnih Nova Gorica. Nekaj ključnih sprememb v prika-
zu spletne strani:

• navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z upo-
rabo smernih tipk na tipkovnici,

• omogočeno je izbiranje velikosti pisave in izbiranje barvne 
sheme glede na barvno slepoto obiskovalca spletne strani,

• onemogočene so „pasti brez tipkovnice“,

• prilagojena so vnosna polja za izpolnjevanje obrazcev,

• grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedil-
ni opisi,

• z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogo-
če vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo,

• izjava o skladnosti z ZDSMA ...

Najbolj vidna in izpostavljena funkcionalnost na spletni strani 
je v zgornjem desnem kotu ikona s prečrtanim očesom. Po kliku 
na to ikono se odpre novo okno za izbiro večje ali manjše velikosti 
pisave in izbor barvne sheme pisave in ozadja, tako da se vsebina 
spletne strani prilagodi obiskovalcu.

Z navedeno nadgradnjo smo omogočili dostopnost spletne stra-
ni za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. 

Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave

Mesto sreče obiskal  
predsednik državnega sveta

10. 9. 2020 smo gostili predsednika Državnega sveta Republike Slo-
venije Alojza Kovšco. V uvodnem delu obiska je župan mag. Boris 
Podvršnik predstavil razvoj občine Zreče, predvsem vpliv razvoja in-
dustrije na priseljevanje in razvoj mesta Zreče. Sledil je vpis predsedni-
ka državnega sveta v knjigo častnih gostov, v kateri je zapisal: »V kraju, 
kjer so združeni prelepa narava, delovni ljudje in tehnološki dosežki, 
je lepo in prijetno živeti. Zreče so kraj, kjer bi zlahka našel svoj dom.«

Za tem je potekal posvet na temo »Ustanovitev pokrajin v Republiki 
Sloveniji«. Pogovora so se, poleg častnega gosta in zreškega župana, 
udeležili dr. Borut Holcman, predstavnik strokovne skupine Držav-
nega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje, Bojan Podkrajšek, 
poslanec Državnega zbora RS, Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje, 
Martin Brecl, župan Občine Dobrna, Branko Petre, župan Občine Voj-
nik, in Silva Koželj, podžupanja Občine Šentjur. Na delovnem posvetu 
so razpravljali o razvojnih prednostih pokrajin ter tudi o dilemah, ki 
jih zaznavajo občine ob predlogu Zakona o pokrajinah. So pa navzoči 
izpostavili, da v Sloveniji pokrajine potrebujemo. 

V popoldanskem času sta zreški župan in predsednik DS obiskala 
še zreški podjetji UNIOR, d. d., in GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Po-
govor je tekel predvsem o poslovnih in razvojnih načrtih obeh podjetij 
ter o poslovanju v tujini, v obeh podjetjih pa si je predsednik ogledal 
tudi del proizvodnje. Obisk se je zaključil pozno popoldne z odhodom 
predsednika državnega sveta proti Ljubljani. 

Polona Matevžič,  
svetovalka za javna naročila in splošne zadeve

Na posvetu v Termah Zreče, ki so se ga udeležili tudi župani okoliških 
občin, je predsednik Alojz Kovšca skupaj s predstavnikom strokovne 
skupine Državnega sveta dr. Borutom Holcmanom pojasnil, kako 
poteka proces priprave zakonskih podlag za ustanovitev pokrajin.
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• navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z upo-
rabo smernih tipk na tipkovnici,

• omogočeno je izbiranje velikosti pisave in izbiranje barvne 
sheme glede na barvno slepoto obiskovalca spletne strani,

• onemogočene so „pasti brez tipkovnice“,

• prilagojena so vnosna polja za izpolnjevanje obrazcev,

• grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedil-
ni opisi,

• z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogo-
če vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo,

• izjava o skladnosti z ZDSMA ...

Najbolj vidna in izpostavljena funkcionalnost na spletni strani 
je v zgornjem desnem kotu ikona s prečrtanim očesom. Po kliku 
na to ikono se odpre novo okno za izbiro večje ali manjše velikosti 
pisave in izbor barvne sheme pisave in ozadja, tako da se vsebina 
spletne strani prilagodi obiskovalcu.

Z navedeno nadgradnjo smo omogočili dostopnost spletne stra-
ni za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. 

Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave

Mesto sreče obiskal  
predsednik državnega sveta

10. 9. 2020 smo gostili predsednika Državnega sveta Republike Slo-
venije Alojza Kovšco. V uvodnem delu obiska je župan mag. Boris 
Podvršnik predstavil razvoj občine Zreče, predvsem vpliv razvoja in-
dustrije na priseljevanje in razvoj mesta Zreče. Sledil je vpis predsedni-
ka državnega sveta v knjigo častnih gostov, v kateri je zapisal: »V kraju, 
kjer so združeni prelepa narava, delovni ljudje in tehnološki dosežki, 
je lepo in prijetno živeti. Zreče so kraj, kjer bi zlahka našel svoj dom.«

Za tem je potekal posvet na temo »Ustanovitev pokrajin v Republiki 
Sloveniji«. Pogovora so se, poleg častnega gosta in zreškega župana, 
udeležili dr. Borut Holcman, predstavnik strokovne skupine Držav-
nega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje, Bojan Podkrajšek, 
poslanec Državnega zbora RS, Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje, 
Martin Brecl, župan Občine Dobrna, Branko Petre, župan Občine Voj-
nik, in Silva Koželj, podžupanja Občine Šentjur. Na delovnem posvetu 
so razpravljali o razvojnih prednostih pokrajin ter tudi o dilemah, ki 
jih zaznavajo občine ob predlogu Zakona o pokrajinah. So pa navzoči 
izpostavili, da v Sloveniji pokrajine potrebujemo. 

V popoldanskem času sta zreški župan in predsednik DS obiskala 
še zreški podjetji UNIOR, d. d., in GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Po-
govor je tekel predvsem o poslovnih in razvojnih načrtih obeh podjetij 
ter o poslovanju v tujini, v obeh podjetjih pa si je predsednik ogledal 
tudi del proizvodnje. Obisk se je zaključil pozno popoldne z odhodom 
predsednika državnega sveta proti Ljubljani. 

Polona Matevžič,  
svetovalka za javna naročila in splošne zadeve

Na posvetu v Termah Zreče, ki so se ga udeležili tudi župani okoliških 
občin, je predsednik Alojz Kovšca skupaj s predstavnikom strokovne 
skupine Državnega sveta dr. Borutom Holcmanom pojasnil, kako 
poteka proces priprave zakonskih podlag za ustanovitev pokrajin.
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Obisk predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice v Zrečah
Na povabilo župana mag. Borisa Podvršnika je Zreče 2. 10. 2020 

obiskala delegacija Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so jo 
sestavljali predsednik Branko Meh, generalni direktor Danijel Lamper-
ger, urednica revije Obrtnik podjetnik Eva Mihelič, predstavnica za od-
nose z javnostmi Mira Črešnar ter sekretarka Dragica Flis. Obisku so 
se pridružili tudi predstavniki območne Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenske Konjice, in sicer predsednik Ivan Furman, podpredsednik 
Uroš Fijavž ter sekretarka Milena Brdnik. Po uvodni predstavitvi ob-
čine Zreče s strani župana mag. Borisa Podvršnika je predsednik Ob-
rtno-podjetniške zbornice Slovenije predstavil tudi njihovo zbornico, 

njeno pomembno vlogo med epidemijo in prizadevanja pri ustvarjanju 
boljših pogojev za delo obrtnikov in podjetnikov ter se županu zahvalil 
za posluh in podporo, ki jo občina namenja obrti in podjetništvu, saj 
je po njegovih besedah tesno sodelovanje lokalne skupnosti in župana 
z obrtniki in podjetniki izjemno pomembno, predvsem pa zagotavlja 
razvoj in napredek tako občine kot tudi gospodarstva. Svoj obisk so 
gostje zaključili z ogledom Poti med krošnjami na Rogli.

Polona Matevžič,  
svetovalka za javna naročila in splošne zadeve

Obisk predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha s sodelavci.

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

V Občini Zreče smo v letošnjem letu izvedli sanacijo dela LC 485071 - Ko-
vaška 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 krožišča pri Sparu).

Dela, ki so potekala v mesecu juliju in bila v avgustu zaključena, je izvedlo 
podjetje Remont NG, družba za nizke gradnje d. o. o., iz Žalca. Strokovni 
gradbeni nadzor pa je izvajalo podjetje Gins, d. o. o., iz Vojnika. 

Odsek v dolžini 250 m je ostal še neobnovljen med novo izvedenima kro-
žiščema in je bil v precej slabem stanju. Vozišče je bilo dotrajano, poško-
dovano in na določenih mestih tudi že posedeno. V sklopu ureditve smo 
izvedli novo voziščno konstrukcijo, uredili odvajanja meteornih voda s ceste 
in zaščitili obstoječe podzemne komunalne vode. Vzporedno s sanacijo ces-
te so upravljalci TK vodov na novo izvedli položitev cevi. 

Sanacija ceste je bila izvedena na obstoječo širino vozišča 6,30 m - 2 pro-
metna pasova, širina 3,15 m in bankino 0,75 m. Asfaltna prevleka je izvedena 
v sistemu: 11 cm nosilnega sloja in 4 cm zaporno obrabnega sloja. 

Celotni stroški na projektu so bili ob končanju del 88.262,08 EUR, od te-
ga je bila sama izvedba 83.956,08 EUR, strokovni gradbeni nadzor 3.660,00 
EUR in varnostni načrt ter storitve koordinatorja 646,00 EUR.

S projektom smo kandidirali za razpoložljiva povratna sredstva po 23. 
členu Zakona o financiranju občini (ZFO-1) na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo
Sanacija ceste je bila izvedena na obstoječo širino vozišča 6,30 
m – 2 prometna pasova širine 3,15 m in bankino 0,75 m.
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V letošnjem letu smo kandidirali na razpis za sofinanciranje priprav 
in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 v okvi-
ru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007 in bili 
uspešni. Kandidirali smo v dveh sklopih, in sicer za sklop Peš kažipoti 
in sklop Otroci in javni prostor, vsak sklop za 2.000 EUR brez DDV. 
Pričakujemo, da bomo prejeli sredstva v višini 4.000,00 EUR. Vseh 
stroškov v zvezi z organizacijo dogodkov in izvedbo aktivnosti je bilo 
okoli 7.500,00 EUR. Celotne planirane aktivnosti smo izvedli skladno 
s planiranim in prijavljenim programom aktivnosti, ki smo ga objavi-
li v medijih, prav tako smo dnevno objavljali posamezne dogodke in 
aktivnosti. 

E-PEŠ KAŽIPOTI
Za peš kažipote smo izdelali načrt z vsebino in lokacijami posta-

vitve. Označili smo 15 lokacij. Na vsaki lokaciji je označenih od 5 do 
12 bližnjih ustanov, ki poleg smeri označujejo tudi čas hoje v minutah 
do označene lokacije. Oznake so na pločnikih in pešpoteh, ki so za 
hojo varne in so znotraj mesta Zreče. Na treh lokacijah smo dodali 
tudi informativno tablo z zemljevidom, ki označuje najkrajšo pot do 
določene ustanove. 

Med Evropskim tednom mobilnosti smo izvajali vodene sprehode 
po novo označenih peš kažipotih. Sprehodi so hkrati potekali mimo 
zanimivosti, s čimer smo hkrati informirali in spodbujali k odkrivanju 
lokalnih zanimivosti s trajnostnimi oblikami potovanja, predvsem s 
hojo. Izvajali smo sprehode z najmlajšimi udeleženci v prometu iz Vrt-
ca Zreče s spoznavanjem pravil v cestnem prometu. Sprehodov so se 
udeležili tudi osnovnošolski otroci iz Osnovne šole Zreče, ki so hkrati 
spoznavali cestno prometne predpise in pomen hoje. Vodene sprehode 
smo izvedli tudi za ostale občane.

O pomenu hoje smo pripravili anketo, ki so jo občani lahko izpolnili 
preko spletne strani Občine, osebno na sedežu občine ali osebno na 
GIZ-LTO (TIC).

Pred pričetkom ETM-ja smo pripravili tudi Dnevnik gibanja in po-
zvali občane k izpolnitvi. Prevzeli so ga lahko osebno na sedežu Obči-
ne ali s spletne strani Občine Zreče in OŠ Zreče.

Evropski teden mobilnosti

Označeni peš kažipoti  

Postavljena tabla z 
zemljevidom

H-OTROCI IN JAVNI PROSTOR
Za namen izvedbe aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti 

smo med tednom preuredili in za promet zaprli:

- dovozno cesto proti Vrtcu Zreče,

- cesto mimo Osnovne šole Zreče,

- parkirišče pred občinsko stavbo.

Zapora ceste je bila varovana s strani prostovoljcev lokalnega ZŠAM.

Dovozna cesta proti Vrtcu Zreče je bila zaprta več dni, saj so vzgo-
jitelji z otroci dnevno izvajali razne aktivnosti in delavnice: vozili so 
se s skiroji in poganjalci ter ob tem upoštevali postavljene prometne 
znake, ki so jih spoznavali skozi igro. Risali so po cesti in s tem preure-
dili prostor po svoji domišljiji. Na obisk so povabili policista z bližnje 
policijske postaje, ki jim je predstavil njihovo delo in jih seznanil glede 
pravilnega vedenja v cestnem prometu. 

Sprehod po označenih peš kažipotih z Vrtcem Zreče

Ob tej priložnosti smo otrokom po-
darili tudi skiroje, rolerje in ščitnike. Za 
predšolske otroke smo izvedli gledališko 
predstavo z naslovom »Tri kepice pro-
meta«, vanj pa zaradi priporočil NIJZ 
vključili manj otrok, kot je bilo prvotno 
predvideno. V aktivnosti in delavnice, ki 
smo jih izvajali tekom celotnega tedna, 
je bilo vključenih cca. 300 otrok.

Cesto, ki pelje mimo centralne osnov-
ne šole, smo zaprli za en dan in takrat 
omogočili otrokom prve triade, tj. cca 
300 učencem, da so ustvarjali in risali 
po cesti na temo trajnostne mobilnosti. 
Ponovno glede na priporočila NIJZ otrok 
nismo mešali med seboj, zato so iden-
tične aktivnosti hkrati potekale tudi na 
dveh podružničnih Osnovnih šolah.
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Na dan brez avtomobila, tj. 22. 9., smo zaprli celotno parkirišče pred 
občinsko stavbo in ga v dopoldanskem času preuredili v gledališče na 
prostem, saj smo osnovnošolskim otrokom, v tem primeru 50 učen-
cem, omogočili ogled gledališke predstave »Petjin kolesarski izlet«. V 
popoldanskem času pa smo skupaj z Društvom prijateljev mladine or-
ganizirali dogodek, na katerem so občani lahko pridobili informacije o 
električnem vozilu in se preizkusili v vožnji. Javnosti smo predstavili 
rezultate ankete o pogojih hoje. 

Otroci so lahko rolali, si pripravili zdravilne napitke, risali, tekmova-
li v raznih igrah. Vsi, ki so med tednom izpolnjevali dnevnik gibanja, 
so ga lahko oddali na stojnici in prejeli nagrado. Nagradili smo tudi vse 
sodelujoče, ki so se bili pripravljeni pokazati v znanju rolanja, vožnje 
s skirojem, narisati risbo, se peljati z e-vozilom itd.

Tekom celotnega tedna smo vsem vključenim v aktivnosti podel-
jevali nagrade, ki so sicer bile simbolične narave: kemični svinčnik, 
ovratni trak za ključe, baloni, majice, kape, parkirne ure itd.

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo  Predstava na prostem za osnovnošolske otroke

Modernizacija LC 440251  
Oplotnica–Božje–Koroška 
vas (od km 6.849 do  
km 7.629) – I. faza

I. faza modernizacije LC 440251 Oplotnica–Božje–Koroška vas je za-
ključena. Izvedena je tudi kanalizacija, ki je bila sicer predvidena v II. 
fazi izvedbe. I. faza je bila razdeljena na dve podfazi, od katerih se je 
II. podfaza izvedla v letu 2019, I. podfaza pa v letošnjem letu.

Na osnovi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje MGR 
Projektiva, d. o. o., je podjetje AGM Nemec, d. o. o., izvedlo gradbena 
dela pod strokovnim nadzorom podjetja GINS, d. o. o.

Z najugodnejšim ponudnikom AGM Nemec, d. o. o., izbranim na 
javnem razpisu, je Občina podpisala pogodbo v vrednosti 332.854,94 
EUR. Dejanska vrednost izvedenih del znaša 295.916,89 EUR, od kate-
rih smo 275.400,93 EUR uspešno pridobili na MGRT. Cesta predstavlja 
kvalitetno in prometno varno pridobitev za prebivalce občine, ki živijo 
na tem območju, kakor tudi za vse ostale uporabnike. Z dokončanjem 
II. faze v prihodnosti pa bo sklenjena povezava s sosednjo občino, kar 
bo znižalo tudi stroške rednega vzdrževanja.

Andrej Furman, svetovalec za investicije

Sanacija usada na gozdni cesti št. 093817  
v bližini objekta Skomarje 12

V mesecu juliju je na gozdni cesti v Skomarju nastal usad v dolžini 
20 m. Gozdna cesta omogoča dostop do domačije Skomarje 12, ki pa 
je bil ob nastanku usada onemogočen za tovorna vozila (odvoz smeti, 
dostava …). Ob takojšnjem ogledu z geologinjo in izdelavi tehnične 
dokumentacije za sanacijo se je v soglasju z lastnikom interventno pri-
stopilo k razširitvi ceste na zgornjo stran usada in zavarovanju odseka.

 V avgustu je podjetje Grading, d. o. o., izdelalo tehnično dokumen-
tacijo in se je pristopilo k zbiranju ponudb za izbor izvajalca. 

Prvič se ni nihče prijavil, zato smo postopek ponovili. Drugič se je 
prijavilo podjetje H. S. Nizke gradnje, d. o. o., in ponudilo ceno v višini 
20.175,24 EUR, ki je cca 2.000,00 EUR nižja od predračunske vrednos-
ti, in s katerim smo sklenili pogodbo. V prvi polovici novembra so bila 
dela dokončana. Končna obračunska vrednost del je znašala 18.999,93 
EUR. Z izvedbo AB podpornega zida je zagotovljena varna prevoznost 
ceste.

Andrej Furman, svetovalec za investicije

 Modernizacija LC 440251 Oplotnica–Božje–Koroška vas
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Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi  
rekreativnimi površinami – prijava na razpis LAS

JAVNI POZIV 

OBČANOM IN DRUGIM ZAINTERESIRANIM ZA VKLJUČITEV V DELOVNO 
SKUPINO »SVETA ZA INVALIDE OBČINE ZREČE«

Župan Občine Zreče vabi vse zainteresirane k sodelovanju v delovno 
skupino »Sveta za invalide«, ki je bila ustanovljena za namen izvajanja 
projekta »Občina po meri invalidov«, ki se izvaja od leta 2010. Projekt 
se z različnimi aktivnostmi nadgrajuje vsako leto, saj zagotavljanje ne-
odvisnega življenja invalidov predstavlja našo nenehno skrb za ures-
ničevanje pravic ranljivih skupin prebivalstva.

Za namen še boljšega odzivanja na potrebe invalidov v našem okolju 
k sodelovanju v delovno skupino »Sveta za invalide« vabimo posamez-
nike, ki bi s svojim znanjem, izkušnjami, predlogi in pobudami bili 
pripravljeni pomagati in prispevati k izvajanju projekta. 

Naloge Sveta za invalide so:
• je posvetovalni organ pri odločanju o invalidskih zadevah, 

• sprejema in daje pobude za urejanje invalidske problematike,

• pripravlja in spremlja izvajanje in uresničevanje Akcijskega načrta 
za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče,

• vsako leto pripravi letno poročilo o izvedenih aktivnostih projekta 
»Občina po meri invalidov«. 

• Za vaše prijave, kakor tudi vsa morebitna dodatna vprašanja in 
informacije, smo vam na voljo na:  
telefonski številki: 03 757 17 22 ali 03 757 17 08 
lektronski pošti: info@zrece.eu 

Dodatne informacije o projektu najdete tudi na spletni strani Občine 
Zreče: https://www.zrece.si/objava/49937

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 župan Občine Zreče
mag. Boris PODVRŠNIK

V mesecu juniju 2019 smo oddali vlogo na 1. javni poziv za izbor 
operacij v letu 2019 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Sklopa 2, ki je bil objavljen na 
spletni strani LAS 15. 5. 2019, za projekt »Urbano turistično oživljanje 
Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami«.

 V okviru operacije se je izvedlo in je bilo predmet 
sofinanciranja:

• priprava enotnega predloga ureditve dela mesta Zreč s ka-
tastrom dreves in pravilnikom urbane opreme (kataster dreves, 
pravilnik urbane opreme za mesto Zreče, enotni predlog turis-
tične ureditve),

• uredil se je del okolice pri objektu Osnovne šole Zreče – večna-
menska ploščad z možnostjo ureditve kolesarskega poligona,

• nakup rekreativnih koles,

• izvedba delavnic za kolesarsko izobraževanje.

 Tako je bila v petek, 21. avgusta 2020, pri Osnovni šoli Zreče s po-
nosom odprta večnamenska zelena ploščad s kolesarskim poligonom. 
Ob priložnosti sta zbrane nagovorila zreški župan mag. Boris Podvrš-
nik in ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos. Kot prvi so se po novi 
pridobitvi zapeljali mladi zreški kolesarji in rolarke iz Tekaškega smu-
čarskega kluba Rogla, kasneje pa so se jim na novih električnih kolesih 
pridružili še drugi. 

Vrednost izgradnje večnamenske ploščadi s kolesarskim poligonom 
je znašala 59.616,13 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena sredstva 
v višini 30.277,94 EUR. Vrednost priprave enotnega predloga ureditve 
dela mesta Zreč s katastrom dreves in pravilnikom urbane opreme je 
znašala 20.000,00 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena sredstva v 
višini 13.114,75 EUR. Vrednost nakupa rekreativnih koles in izvedba 
delavnic je znašala 13.248,25 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena 
sredstva v višini 6.575,17 EUR.

Sandra Vidmar Korošec,  
višja svetovalka za negospodarske dejavnosti

Utrinki z otvoritve večnamenske ploščadi pri OŠ Zreče
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Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi  
rekreativnimi površinami – prijava na razpis LAS

JAVNI POZIV 

OBČANOM IN DRUGIM ZAINTERESIRANIM ZA VKLJUČITEV V DELOVNO 
SKUPINO »SVETA ZA INVALIDE OBČINE ZREČE«

Župan Občine Zreče vabi vse zainteresirane k sodelovanju v delovno 
skupino »Sveta za invalide«, ki je bila ustanovljena za namen izvajanja 
projekta »Občina po meri invalidov«, ki se izvaja od leta 2010. Projekt 
se z različnimi aktivnostmi nadgrajuje vsako leto, saj zagotavljanje ne-
odvisnega življenja invalidov predstavlja našo nenehno skrb za ures-
ničevanje pravic ranljivih skupin prebivalstva.

Za namen še boljšega odzivanja na potrebe invalidov v našem okolju 
k sodelovanju v delovno skupino »Sveta za invalide« vabimo posamez-
nike, ki bi s svojim znanjem, izkušnjami, predlogi in pobudami bili 
pripravljeni pomagati in prispevati k izvajanju projekta. 

Naloge Sveta za invalide so:
• je posvetovalni organ pri odločanju o invalidskih zadevah, 

• sprejema in daje pobude za urejanje invalidske problematike,

• pripravlja in spremlja izvajanje in uresničevanje Akcijskega načrta 
za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče,

• vsako leto pripravi letno poročilo o izvedenih aktivnostih projekta 
»Občina po meri invalidov«. 

• Za vaše prijave, kakor tudi vsa morebitna dodatna vprašanja in 
informacije, smo vam na voljo na:  
telefonski številki: 03 757 17 22 ali 03 757 17 08 
lektronski pošti: info@zrece.eu 

Dodatne informacije o projektu najdete tudi na spletni strani Občine 
Zreče: https://www.zrece.si/objava/49937

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 župan Občine Zreče
mag. Boris PODVRŠNIK

V mesecu juniju 2019 smo oddali vlogo na 1. javni poziv za izbor 
operacij v letu 2019 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Sklopa 2, ki je bil objavljen na 
spletni strani LAS 15. 5. 2019, za projekt »Urbano turistično oživljanje 
Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami«.

 V okviru operacije se je izvedlo in je bilo predmet 
sofinanciranja:

• priprava enotnega predloga ureditve dela mesta Zreč s ka-
tastrom dreves in pravilnikom urbane opreme (kataster dreves, 
pravilnik urbane opreme za mesto Zreče, enotni predlog turis-
tične ureditve),

• uredil se je del okolice pri objektu Osnovne šole Zreče – večna-
menska ploščad z možnostjo ureditve kolesarskega poligona,

• nakup rekreativnih koles,

• izvedba delavnic za kolesarsko izobraževanje.

 Tako je bila v petek, 21. avgusta 2020, pri Osnovni šoli Zreče s po-
nosom odprta večnamenska zelena ploščad s kolesarskim poligonom. 
Ob priložnosti sta zbrane nagovorila zreški župan mag. Boris Podvrš-
nik in ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos. Kot prvi so se po novi 
pridobitvi zapeljali mladi zreški kolesarji in rolarke iz Tekaškega smu-
čarskega kluba Rogla, kasneje pa so se jim na novih električnih kolesih 
pridružili še drugi. 

Vrednost izgradnje večnamenske ploščadi s kolesarskim poligonom 
je znašala 59.616,13 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena sredstva 
v višini 30.277,94 EUR. Vrednost priprave enotnega predloga ureditve 
dela mesta Zreč s katastrom dreves in pravilnikom urbane opreme je 
znašala 20.000,00 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena sredstva v 
višini 13.114,75 EUR. Vrednost nakupa rekreativnih koles in izvedba 
delavnic je znašala 13.248,25 EUR z DDV. Od tega pridobimo vrnjena 
sredstva v višini 6.575,17 EUR.

Sandra Vidmar Korošec,  
višja svetovalka za negospodarske dejavnosti

Utrinki z otvoritve večnamenske ploščadi pri OŠ Zreče



23    202012

POHORSKO SRCE

Partnerstvo za Pohorje
19 občin, ki obkrožajo Pohorje, 3 ključni nosilci turistične ponudbe 

(Javno podjetje Marprom, d. o. o., UNITUR, d. o. o., VABO, d. o. o.) ter 
6 institucij (Mariborska razvojna agencija, p. o., RRA Koroška, RASR, 
RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ, Zavod za turizem Mari-
bor – Pohorje) je konec lanskega leta podpisalo Pogodbo o ustanovitvi 
Partnerstva za Pohorje. S tem se je teh 19 občin in 3 ključni turistični 
nosilci zavezalo, da bodo sorazmerno skupno pokrili stroške vodenja 
in koordinacije Partnerstva, ki ga je prevzela MRA (Mariborska razvoj-
na agencija). 

Opredelili so obveznosti MRA na podlagi terminskega plana za 
izvedbo predvidenih sklopov del, kot so: vzpostavitev partnerstva, 
pregled in dopolnitev obstoječih študij, ki so bile v zadnjih letih nare-
jene na območju Pohorja, pregled stanja na infrastrukturnih projektih, 
dogovor z DRSI o prioriteti obnove/modernizacije državnih cest na 
Pohorju, aktivnosti za zagotavljanje boljšega upravljanja in razvoja žič-
niške infrastrukture na Pohorju, uskladitev in umestitev poteka kole-
sarskih, pohodniških in drugih poti itd.

Dogovorjene so bile tudi vsebine turistično-promocijskega dela, ki 
je bil prijavljen na razpis MKGP za operacije sodelovanja lokalnih ak-
cijskih skupin. Čeprav na razpisu nismo bili uspešni, z izvajanjem ak-
tivnosti nadaljujemo. Vsebine aktivnosti projekta »Destinacija Pohorje 
365« so:

• strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021–2027 

v vrednosti 69.125,20 EUR;

• priprava celostne grafične podobe v vrednosti 5.978,00 EUR;

• priprava nove krovne spletne strani v vrednosti 22.204,00 EUR;

• ogled dobrih praks v Werfenweng v vrednosti 2.720,00 EUR;

• najem fotografa v vrednosti 2.668,12 EUR;

• oblikovanje turistične karte, ki zajema celovito ponudbo Pohorja v 
vrednosti 6.869,41 EUR;

• turistična karta – trganka v vrednosti 2.291,27 EUR;

• oblikovanje table v vrednosti 4.855,60 EUR;

• pilotna izvedba študijske ture po Pohorju (2 dni) v vrednosti 9.900,00 
UR in 

• vodenje ter koordinacija projektnih aktivnosti v vrednosti 7.588,40 
EUR.

Člani Partnerstva za Pohorje so konec septembra že potrdili sklep, 
da so seznanjeni z vsebino »Strategije razvoja Pohorja« in jo potrdili. 
Sledi še priprava izvedbenega dela strategije (tj. oblikovanje vsebine za 
projektno dokumentacijo), ki predstavlja pogoj za nadaljnja usklaje-
vanja z različnimi ministrstvi.

Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti

Podelitev  
priznanj  
športnikom  
leta 2019

V četrtek, 24. 9. 2020, smo podelili 
priznanja najboljšim športnikom Občine 
Zreče za leto 2019. Podelitev je potekala 
ob upoštevanju predpisov NIJZ, vezanih 
na koronavirus. Kratek glasbeni program 
so pripravili učenci in zaposleni Osnov-
ne šole Zreče. 

Sandra Vidmar Korošec, višja  
svetovalka za  

negospodarske dejavnosti Najboljši športniki na Zreškem v letu 2019 so konec septembra prejeli zaslužena priznanja. 

Sprejem zlatih  
maturantk

Župan mag. Boris Podvršnik je v sredo, 24. 9. 2020, spre-
jel zlate maturantke, občanke Občine Zreče. Na sprejem so 
bile povabljene tri zlate maturantke, in sicer: Anja Kotnik, 
zlata maturantka Srednje zdravstvene šole Celje, Eva Po-
silovič, zlata maturantka Kajuhove gimnazije, Eva Levič-
nik Pernat, zlata maturantka Šolskega centra Slov. Konji-
ce-Zreče, ki pa se sprejema žal ni mogla udeležiti. 

Župan je Anji in Evi iskreno čestital za dosežen uspeh ter 
jima podaril knjižni darili z vstopnicami na Pot med kroš-
njami Pohorje. Peljal ju je tudi na kosilo v Hotel Dobrava. 
Ob koncu je obema zaželel uspešno nadaljnje šolanje na 
izbranih Fakultetah.

Sandra Vidmar Korošec,  
višja svetovalka za negospodarske dejavnostiSprejem zlatih maturantk pri županu
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Sanacija mrliške vežice Skomarje
Za sanacijo mrliške vežice na pokopališču na Skomarju je izdelana pro-

jektna dokumentacija s strani podjetja Studio Čebela, d. o. o., št. proj. 
109/19.

Obstoječ objekt se deloma rekonstruira in prenovi. Ob zahodni strani se 
izvede nova prizidava velikosti 2,65 m x 5,90 m, ki obsega prostora shram-
be in sanitarij. Nova streha pokriva tudi zunanje površine in se izvede v 
dvokapni izvedbi, z dodatnim nadkritjem zunanjih površin na vzhodni 
strani (poslovilni prostor). Nadstrešek se izvede tudi nad servisnim vho-
dom.

PREUREDITVENI POSEGI
Izvedejo se nekatere rušitve in odstranitve:

• odstranitev obstoječe opažne lesene obloge fasade pri vhodu,

• odstranitev obstoječe strehe in strešne konstrukcije,

• odstranitev obstoječih vrat in oken,

• odstranitev vzhodnega dela zunanje stene iz opečnih zidakov,

• izvedba novih odprtin na južni zunanji steni.

Obstoječ objekt se deloma rekonstruira in prenovi. Ob zahodni strani 
se izvede nova prizidava velikosti 2,65 m x 5,90 m, ki obsega prostora 
shrambe in sanitarij.

KONSTRUKCIJA
Za izvedbo prizidave in tlaka pod zunanjimi nadkritimi prostori se 

izvede novo AB-temeljno ploščo debeline 20 cm na podložnem betonu 
in utrjenem tamponskem nasutju 60 cm. Temeljna AB-plošča, ki s treh 
strani obdaja obstoječe prostore, se konstrukcijsko poveže na obstoječe 
AB-temelje. Za temeljenje nadkritja zunanjih površin, naleganja AB-temel-
jne plošče ter opornega zidu se ob južni in vzhodni stranici izvede nova 
pasovna oporna peta temelja. Stene nove prizidave se pozidajo z opeč-
nim zidakom debeline 19 cm, z vertikalnimi in horizontalnimi AB-vezmi. 
Zunanji obodni stebri se izvedejo iz armiranega betona (okrogel presek 
stebrov fi 25 cm). Konstrukcija ostrešja se izvede v leseni izvedbi. 

SESTAVA TLAKOV IN OBDELAVE POVRŠIN
V prostoru vežice se ohrani obstoječa keramika, v novem pasu ob 

vzhodni zunanji steni pa se izvede tlak v enaki sestavi z enako keramiko.

ZUNANJI TLAK IN STOPNICE
Pod zunanjimi nadkritimi površinami se na novi AB-plošči izvede tlak z oblogo iz 

žganih kamnitih plošč debeline 2 cm (kamen v sivi barvi).

Zunanje stopnice in podesti ob zahodni ograji območja se izvedejo prilagojeno te-
renu, v zidani kamniti izvedbi iz lomljenega kamna v malti (kot obstoječi oporni zidci 
in stopnice). Ograja med stebri je v izgledu kovane ograje iz prečk iz ploščatega železa 
in vmesnimi polnili z vertikalnimi kovinskimi elementi.

STREHA
Nova kritina se izvede iz opečnih strešnikov - bobrovec.

FASADA
Fasada prizidave se izvede z zunanjim ometom - edl. Fasada obstoječega dela se 

barva v enaki barvi kot nov del. V spodnjem delu fasade se cokel izvede pri novem in 
obstoječem delu izvede kot kulirni omet na fasadni mrežici.

OKNA IN VRATA
Okna in vrata so iz lesenih okenskih okvirjev v barvi oz. izgledu macesna. Zastekli-

tev je termopan, Uw ≤ 1,1W/m² K. V vzhodnem zatrepu se izvede trikotna zasteklitev, 
ki omogoča osvetlitev poslovilnega prostora, v zahodnem zatrepu pa klasično pravo-
kotno okno v novi steni.

NOTRANJE STENE IN STROPOVI
Notranje nosilne stene se do višine +2,66 nadstropja izvedejo iz opečnih zidakov 

debeline 19 cm z armiranimi vezmi. Izvede se obojestranski omet z izravnavo in 
opleskom. Ob severni notranji steni sanitarij se izvede instalacijska stena z oblogo iz 
dvoslojne vodoodbojne mavčne plošče ter obloži s stensko keramiko. Strop v prostorih 
se izvede kot spuščen strop iz mavčno-kartonskih plošč debeline 15 mm s podkon-
strukcijo, vijačeno v lesene stropnike, med katerimi se namesti toplotna izolacija. Na 
tla podstrešja se položi vodoneprepustna paroprepustna folija, na katero se v osred-
njem pasu širine 160 cm (pod slemenom) namesti pohodne deske. Strop zunanjih 
nadkritih površin se obloži z lesenim opažem.

Trenutno je v podpisu pogodba za stavbno pravico z župnijo. Po podpisu pogodbe 
se na UE Slovenske Konjice poda vloga za gradbeno dovoljenje. 

Matjaž Dolenc, delovodja

Kratko poročilo štaba CZ občine Zreče
Poveljnik štaba CZ občine Zreče je po razglašeni epi-

demiji oz. pandemiji isti dan aktiviral načrt, občinski 
štab CZ in enoto za administrativno podporo. Župan je 
takoj sklical krizni kolegij župana v stalni sestavi žu-
pan, poveljnik štaba CZ občine in njegov namestnik ter 
dva člana štaba, ki skrbita za stike z mediji in koordina-
cijo z NOE GJS in prostor ter občinsko upravo. To sta 
vodja NOE GJS in prostor ter direktorica OU. Na kole-
giju je bilo dogovorjeno, da enota za administrativno 
podporo deluje med delavniki od 7.00 do 15.00 ure in 
vodi evidenco prejete in poslane pošte. Dostopnost za 
občane je bila zagotovljena na spletnem naslovu cz@
zrece.eu in telefonski številki 03/757 17 14, katero smo 
kasneje zamenjali za mobilno številko 070 405 020, na 
kateri je zagotovljena dostopnost med 7.00 in 19.00 uro 
vse dni v tednu. Vodstvo štaba vsak dan pošilja dnevna 
poročila štaba CZ občine Zreče in podatke o angažira-
nih silah zaščite in reševanja v občini na štab CZ Zahod-
ne Štajerske.

Krizni kolegiji in poročanje članov štaba CZ občine 
Zreče so se izvajala načeloma dvakrat tedensko, kjer 
smo se seznanjali s situacijo na terenu, poročanjem 
podjetij in javnih zavodov o stanju v njih (pozvani so 
bili k dnevnem poročanju) in sprejetih ukrepih Vlade 
RS. V času od razglasitve epidemije do 30. 11. 2020 je 
bilo izvedeno 16 kriznih kolegijev župana in 14 poro-
čanj članov štaba CZ. 

V centru za oskrbo ranljivih skupin v mesecu no-
vembru skrbijo za topel obrok za dve osebi iz ranljivih 

skupin. Prav tako je bil na spletu objavljen kontakt za 
potrebe psihološke pomoči občanom. Enota za admi-
nistrativno podporo, ki je sestavljena iz zaposlenih v 
občinski upravi, od razglasitve epidemije deluje vse 
delavnike. Član štaba, zadolžen za stike za medije, 
skrbi za objavljanje poročil, novic, nujnih ukrepov ter 
pozivov občanom na spletni strani in po potrebi v os-
talih medijih. Članica štaba, zadolžena za koordinacijo 
z OU, sledi in pripravlja potrebne ukrepe s pravnega 
in delovnega področja. Vodstvo štaba v koordinaciji z 
redarstvom in policijo skrbi za nadzor nad izvajanjem 
ukrepov v občini. Pri bankomatih so se montirali avto-
matski razkuževalniki. Na tržnici je bilo poskrbljeno 
za zaščito prostora in dobavljena zaščitna sredstva in 
razkužila. GEŠP je petkrat izvedel razkuževanje prosto-
rov v podjetju Unior, d. d., in sicer enkrat na zgornji in 
štirikrat na spodnji coni. V JZ Vrtec Zreče po vladnem 
ukrepu zaprtja vrtcev skrbijo za varstvo otrok staršev, 
ki nimajo zagotovljenega varstva zaradi službe. Število 
otrok, za katere se zagotavlja varstvo, se dnevno giblje 
med 35 in 45. V JZ Osnovna šola Zreče in CŠOD Gorenje 
pri Zrečah pa v enakem obdobju zagotavljajo topel ob-
rok za šolarje in dijake iz socialno ogroženih družin ter 
ostale, ki to želijo z doplačilom. V dostavo obrokov se 
po potrebi vključujejo tudi prostovoljci Civilne zaščite. 
Člana štaba skrbita za dnevne analize stanja v podjetjih 
in JZ ter pripravo razkužil in zaščitnih sredstev.
Emil Mumel, poveljnik štaba CZ občine Zreče in Andrej 

Furman, namestnik poveljnika štaba CZ občine Zreče

Štab CZ občine Zreče os-
taja aktiven in spremlja in 
koordinira potrebne ak-
tivnosti ter vse občane 
poziva k spoštovanju 
ukrepov in varovanju sebe 
in drugih. Skupaj nam bo 
uspelo.
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Sanacija mrliške vežice Skomarje
Za sanacijo mrliške vežice na pokopališču na Skomarju je izdelana pro-

jektna dokumentacija s strani podjetja Studio Čebela, d. o. o., št. proj. 
109/19.

Obstoječ objekt se deloma rekonstruira in prenovi. Ob zahodni strani se 
izvede nova prizidava velikosti 2,65 m x 5,90 m, ki obsega prostora shram-
be in sanitarij. Nova streha pokriva tudi zunanje površine in se izvede v 
dvokapni izvedbi, z dodatnim nadkritjem zunanjih površin na vzhodni 
strani (poslovilni prostor). Nadstrešek se izvede tudi nad servisnim vho-
dom.

PREUREDITVENI POSEGI
Izvedejo se nekatere rušitve in odstranitve:

• odstranitev obstoječe opažne lesene obloge fasade pri vhodu,

• odstranitev obstoječe strehe in strešne konstrukcije,

• odstranitev obstoječih vrat in oken,

• odstranitev vzhodnega dela zunanje stene iz opečnih zidakov,

• izvedba novih odprtin na južni zunanji steni.

Obstoječ objekt se deloma rekonstruira in prenovi. Ob zahodni strani 
se izvede nova prizidava velikosti 2,65 m x 5,90 m, ki obsega prostora 
shrambe in sanitarij.

KONSTRUKCIJA
Za izvedbo prizidave in tlaka pod zunanjimi nadkritimi prostori se 

izvede novo AB-temeljno ploščo debeline 20 cm na podložnem betonu 
in utrjenem tamponskem nasutju 60 cm. Temeljna AB-plošča, ki s treh 
strani obdaja obstoječe prostore, se konstrukcijsko poveže na obstoječe 
AB-temelje. Za temeljenje nadkritja zunanjih površin, naleganja AB-temel-
jne plošče ter opornega zidu se ob južni in vzhodni stranici izvede nova 
pasovna oporna peta temelja. Stene nove prizidave se pozidajo z opeč-
nim zidakom debeline 19 cm, z vertikalnimi in horizontalnimi AB-vezmi. 
Zunanji obodni stebri se izvedejo iz armiranega betona (okrogel presek 
stebrov fi 25 cm). Konstrukcija ostrešja se izvede v leseni izvedbi. 

SESTAVA TLAKOV IN OBDELAVE POVRŠIN
V prostoru vežice se ohrani obstoječa keramika, v novem pasu ob 

vzhodni zunanji steni pa se izvede tlak v enaki sestavi z enako keramiko.

ZUNANJI TLAK IN STOPNICE
Pod zunanjimi nadkritimi površinami se na novi AB-plošči izvede tlak z oblogo iz 

žganih kamnitih plošč debeline 2 cm (kamen v sivi barvi).

Zunanje stopnice in podesti ob zahodni ograji območja se izvedejo prilagojeno te-
renu, v zidani kamniti izvedbi iz lomljenega kamna v malti (kot obstoječi oporni zidci 
in stopnice). Ograja med stebri je v izgledu kovane ograje iz prečk iz ploščatega železa 
in vmesnimi polnili z vertikalnimi kovinskimi elementi.

STREHA
Nova kritina se izvede iz opečnih strešnikov - bobrovec.

FASADA
Fasada prizidave se izvede z zunanjim ometom - edl. Fasada obstoječega dela se 

barva v enaki barvi kot nov del. V spodnjem delu fasade se cokel izvede pri novem in 
obstoječem delu izvede kot kulirni omet na fasadni mrežici.

OKNA IN VRATA
Okna in vrata so iz lesenih okenskih okvirjev v barvi oz. izgledu macesna. Zastekli-

tev je termopan, Uw ≤ 1,1W/m² K. V vzhodnem zatrepu se izvede trikotna zasteklitev, 
ki omogoča osvetlitev poslovilnega prostora, v zahodnem zatrepu pa klasično pravo-
kotno okno v novi steni.

NOTRANJE STENE IN STROPOVI
Notranje nosilne stene se do višine +2,66 nadstropja izvedejo iz opečnih zidakov 

debeline 19 cm z armiranimi vezmi. Izvede se obojestranski omet z izravnavo in 
opleskom. Ob severni notranji steni sanitarij se izvede instalacijska stena z oblogo iz 
dvoslojne vodoodbojne mavčne plošče ter obloži s stensko keramiko. Strop v prostorih 
se izvede kot spuščen strop iz mavčno-kartonskih plošč debeline 15 mm s podkon-
strukcijo, vijačeno v lesene stropnike, med katerimi se namesti toplotna izolacija. Na 
tla podstrešja se položi vodoneprepustna paroprepustna folija, na katero se v osred-
njem pasu širine 160 cm (pod slemenom) namesti pohodne deske. Strop zunanjih 
nadkritih površin se obloži z lesenim opažem.

Trenutno je v podpisu pogodba za stavbno pravico z župnijo. Po podpisu pogodbe 
se na UE Slovenske Konjice poda vloga za gradbeno dovoljenje. 

Matjaž Dolenc, delovodja

Kratko poročilo štaba CZ občine Zreče
Poveljnik štaba CZ občine Zreče je po razglašeni epi-

demiji oz. pandemiji isti dan aktiviral načrt, občinski 
štab CZ in enoto za administrativno podporo. Župan je 
takoj sklical krizni kolegij župana v stalni sestavi žu-
pan, poveljnik štaba CZ občine in njegov namestnik ter 
dva člana štaba, ki skrbita za stike z mediji in koordina-
cijo z NOE GJS in prostor ter občinsko upravo. To sta 
vodja NOE GJS in prostor ter direktorica OU. Na kole-
giju je bilo dogovorjeno, da enota za administrativno 
podporo deluje med delavniki od 7.00 do 15.00 ure in 
vodi evidenco prejete in poslane pošte. Dostopnost za 
občane je bila zagotovljena na spletnem naslovu cz@
zrece.eu in telefonski številki 03/757 17 14, katero smo 
kasneje zamenjali za mobilno številko 070 405 020, na 
kateri je zagotovljena dostopnost med 7.00 in 19.00 uro 
vse dni v tednu. Vodstvo štaba vsak dan pošilja dnevna 
poročila štaba CZ občine Zreče in podatke o angažira-
nih silah zaščite in reševanja v občini na štab CZ Zahod-
ne Štajerske.

Krizni kolegiji in poročanje članov štaba CZ občine 
Zreče so se izvajala načeloma dvakrat tedensko, kjer 
smo se seznanjali s situacijo na terenu, poročanjem 
podjetij in javnih zavodov o stanju v njih (pozvani so 
bili k dnevnem poročanju) in sprejetih ukrepih Vlade 
RS. V času od razglasitve epidemije do 30. 11. 2020 je 
bilo izvedeno 16 kriznih kolegijev župana in 14 poro-
čanj članov štaba CZ. 

V centru za oskrbo ranljivih skupin v mesecu no-
vembru skrbijo za topel obrok za dve osebi iz ranljivih 

skupin. Prav tako je bil na spletu objavljen kontakt za 
potrebe psihološke pomoči občanom. Enota za admi-
nistrativno podporo, ki je sestavljena iz zaposlenih v 
občinski upravi, od razglasitve epidemije deluje vse 
delavnike. Član štaba, zadolžen za stike za medije, 
skrbi za objavljanje poročil, novic, nujnih ukrepov ter 
pozivov občanom na spletni strani in po potrebi v os-
talih medijih. Članica štaba, zadolžena za koordinacijo 
z OU, sledi in pripravlja potrebne ukrepe s pravnega 
in delovnega področja. Vodstvo štaba v koordinaciji z 
redarstvom in policijo skrbi za nadzor nad izvajanjem 
ukrepov v občini. Pri bankomatih so se montirali avto-
matski razkuževalniki. Na tržnici je bilo poskrbljeno 
za zaščito prostora in dobavljena zaščitna sredstva in 
razkužila. GEŠP je petkrat izvedel razkuževanje prosto-
rov v podjetju Unior, d. d., in sicer enkrat na zgornji in 
štirikrat na spodnji coni. V JZ Vrtec Zreče po vladnem 
ukrepu zaprtja vrtcev skrbijo za varstvo otrok staršev, 
ki nimajo zagotovljenega varstva zaradi službe. Število 
otrok, za katere se zagotavlja varstvo, se dnevno giblje 
med 35 in 45. V JZ Osnovna šola Zreče in CŠOD Gorenje 
pri Zrečah pa v enakem obdobju zagotavljajo topel ob-
rok za šolarje in dijake iz socialno ogroženih družin ter 
ostale, ki to želijo z doplačilom. V dostavo obrokov se 
po potrebi vključujejo tudi prostovoljci Civilne zaščite. 
Člana štaba skrbita za dnevne analize stanja v podjetjih 
in JZ ter pripravo razkužil in zaščitnih sredstev.
Emil Mumel, poveljnik štaba CZ občine Zreče in Andrej 

Furman, namestnik poveljnika štaba CZ občine Zreče

Štab CZ občine Zreče os-
taja aktiven in spremlja in 
koordinira potrebne ak-
tivnosti ter vse občane 
poziva k spoštovanju 
ukrepov in varovanju sebe 
in drugih. Skupaj nam bo 
uspelo.
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Ste pravi prijatelj mineralov in fosilov, obenem se tru-
dite, da bi s tem »okužili« še mlade. Kako vam uspeva? 

Mlade, včasih pa tudi še koga, mi uspe pritegniti ali navdušiti za ge-
ologijo na različne načine. Precej je povezano z mojim delom v šoli, pri 
katerem pri pouku temo o kamninah, mineralih, fosilih predstavim na 
kar precej svojstven način, ki se je razvil skozi moje dolgoletno delo v 
šolstvu ter večdesetletno zbirateljstvo. Pri tem uporabljam zanimive pri-
merke, ki sem jih našel širom Slovenije. Že dejstvo, da so to slovenski 
primerki, marsikoga zelo preseneti, saj nekako vedno mislimo, da pri nas 
ni zanimivih mineralov in kristalov. Še sam pred kakšnima dvema deset-
letjema ne bi verjel, kaj vse se skriva pod površjem pri nas. Da jih tema 
zelo pritegne, lahko sklepam tudi po tem, da se v vsakem razredu najde 
nekaj dijakov, ki prinesejo primerke od doma ter nato skupaj ugotovimo, 
kaj sploh predstavljajo. Podatki so pogosto iz različnih vzrokov napačni 

Viljem Podgoršek: 
»Občina Zreče je ena redkih v Sloveniji,  

ki ima svoje geološko bogastvo  
tematsko razstavljeno.« 

Viljem Podgoršek, profesor geografije na Drugi gimnaziji Maribor, je eden 

največjih strokovnjakov za kamnine na sončni strani Alp, obenem pa znan 

tudi kot največji zasebni zbiratelj kamnin, mineralov in fosilov v Sloveniji. Že 

vrsto let povezan z Zrečami, tudi preko mladinskih interdisciplinarnih razisko-

valnih taborov na Rogli, kjer mladim na svojstven način prikazuje zanimivosti 

in pestrost zemeljskega sveta. 
Pripravil David Voh

Viljem Podgoršek je izreden poznavalec mineralov, kamnin in fosilov. 

ali pa vsaj pomanjkljivi. Drugi način je povezan z mojim mentorstvom na 
raziskovalnih taborih. V geološko skupino se prijavijo takšni, ki želijo o 
tovrstnem naravnem bogastvu kaj več izvedeti. Mnogi se nad minerali, 
kristali ter fosili navdušijo ob obisku v mojem geološko-paleontološkem  
muzeju Pangea. Prav tako pa sodelujem v številnih tematskih razstavah 
po Sloveniji, kjer se prav tako mnogi prvič srečajo z minerali in krista-
li. Ko jim podam še kakšne napotke glede iskanja, imam občutek, da bi 
nekateri najraje že kar na poti domov zavili na katero izmed nahajališč.

Morda v današnji moderni šoli manjka več terenskih 
vaj, na katerih bi se lahko mladi v avtentičnem okolju 
in na lastne oči prepričali o npr. lepoti pohorskega ek-
logita? 

V moderni šoli na tem področju marsikaj manjka. Nekaj desetletij 
nazaj so imele dejansko vse šole manjše zbirke, kar je bilo odvisno od 
zagnanosti učiteljev, ko pa je predmet geologija izpadel iz gimnazijskega 
programa, pa so tudi zbirke iz šol navadno končale v kletnih prostorih, 
podstrešjih, najslabšem primeru pa na smetišču. Sam sem do sedaj vsaj 
na 15 šolah širom Slovenije pomagal ponovno urediti zbirke. Pri tem sem 
pogosto vanje prispeval več primerkov iz svojega muzeja. Razmere na 
večini šol so sedaj takšne, da nimajo več strokovnega kadra, ki bi lahko 
kvalitetno tovrstno delo izpeljal na terenu. Učitelji naravoslovnih pred-
metov pogosto nimajo dovolj praktičnih znanj, geologi pa niso zaposleni 
v šolstvu.

Na Rogli je v začetku julija potekal že osmi zaporedni 
raziskovalni tabor. Z udeleženci geološke skupine ste 
obiskali že poznane lokacije na območju Rogle, iskali 
pa tudi nove. Ste našli kaj zanimivega? 

Predvsem po zaslugi posluha na Občini Zreče je bilo pod okriljem Zve-
ze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKE) na Rogli izvedenih več naravo-
slovnih taborov. Za nameček je ozemlje občine Zreče geološko tako pes-
tro, da smo vsa ta leta vedno nekaj na novo odkrivali. Aktivne in opuščene 
kamnolome smo vsako leto na novo pregledali, pri čemer so udeleženci, 
ki so prihajali iz različnih krajev Slovenije, spoznavali terensko delo. Ob 
zaključku tabora so si nekatere primerke udeleženci odnesli domov in 
tako so nastali zametki novih zbirk, med njimi pa so bili tudi takšni, ki 
so odšli na študij geologije. Mnogi so se na tabor v geološko skupino vra-
čali, če je le bilo prosto mesto. V spominu sta mi ostala dijaka iz celjskih 
gimnazij, ki sta bila nad primerki marmorja tako navdušena, da sta vsak 
svoj solidno velik kos nosila kar precej časa po grapi do avtomobila, ob 
koncu tabora pa najprej pospravila v osebno prtljago, da jih slučajno ne 
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pozabita. Marsikateri dijak je kakšen kos odnesel z namenom, da ga nato 
podari šoli, saj, kot so omenjali, tega na njihovih šolah niso videli.

Pod vašim vodstvom ste dopolnjevali tudi nastajajočo 
zbirko kamnin, mineralov in fosilov, ki postopoma na-
staja skozi vse tabore na Rogli in je razstavljena v Ho-
telu Planja. Kakšen je današnji obseg te zbirke in zakaj 
je privlačna? 

Kljub zgoraj opisanemu dogajanju z nabranimi vzorci kamnin jih je 
večina ostala ob zaključku tabora. Porodila se mi je ideja, da bi jih vsako 
leto dopolnjevali in na koncu postavili stalno zbirko kamnin, mineralov 
in fosilov z ozemlja občine Zreče. Tako bi se vsaj na takšen način za-
hvalili za njihovo pomoč pri izvedbi taborov. Ideja je bila dobro sprejeta 
in zbirka je bila najprej razstavljena v dveh namiznih vitrinah v Hotelu 
Planja. Ker je bilo najdenih še več primerkov, smo se lansko leto dogo-
vorili, da se preuredi v stalno razstavljeno zbirko v omenjenem hotelu. 
Vsi so imeli posluh za njeno realizacijo, eden od obrtnikov je po idejnem 
načrtu naredil stenske vitrine z osvetlitvijo in tako je bila letos v času 
raziskovalnega tabora tudi izvedena njena slovesna otvoritev. Izkoriščam 
priložnost, da se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri njeni realizaciji, lepo 
zahvalim. Občina Zreče je tako ena redkih v Sloveniji, ki ima svojo geo-
loško bogastvo razstavljeno na tematski razstavi. Za nameček na lokaciji, 
ki je dobro obiskana tudi s strani turistov. Primerki so razstavljeni v 5 
vitrinah, skupno okrog 100 kosov po lokacijah. Zasnovana je tako, da se 
lahko še naprej dopolnjuje.

Z Mojco Bedjanič ste bili soavtor poglavja Geografske 
in geološke značilnosti Dravinjske doline v monografiji 
Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski do-
lini. V čem je zemeljski svet pod Pohorjem tako pose-
ben? 

Ozemlje občine Zreče in bližnja okolica je v geološkem smislu resnično 
pestra. Različne kamnine in še kakšno zanimivost lahko odkrije vsak, 
pa čeprav mu tovrstno naravno bogastvo ni posebej poznano. Sam bi 

Mladinski raziskovalni tabor Rogla 2020
Občina Zreče, Občina Oplotnica in Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije so ob podpori podjetja Unitur, d. o. o., Sklada za naravo 
Pohorje, podjetja Pot med krošnjami, d. o. o., Društva ljudske teh-
nike Zreče, Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, OE Maribor izvedle že 10. raziskovalni 
tabor na Rogli. Razpisane so bile geološka, botanična, ornitološka 
in arhitekturna skupina. Tabora se je udeležilo 15 mladih razisko-
valcev. Na koncu tabora so udeleženci predstavili rezultate enote-
denskega dela staršem, organizatorjem, obiskovalcem in drugim 
zainteresiranim. Ob zaključku tabora je letos bila izvedena tudi 
otvoritev nove razstave kamnin, ki je rezultat dela geološke skupi-
ne, katere mentorstvo že vsa leta nudi g. Vilijem Podgoršek. Nova 
razstava je postavljena v naravovarstvenem kotičku v Hotelu Plan-
ja na Rogli.

Celotno poročilo o aktivnostih posameznih 
skupin na taboru je objavljeno na spletni 
strani Občine Zreče: 
https://www.zrece.si/objava/273475

Nejc Pečnik, udeleženec enega od minulih 
raziskovalnih taborov na Rogli: »V odločitev za 
tabor sta me prepričala gospod Kotnik, ki me po-
učuje kako razvijati slike in filme, ter želja po spo-
znavanju novih prijateljih ter novih odkritjih. 
Pri dandanašnjem pouku zelo primanjkuje 
terenskega dela. Mislim, da bi ga mora-
lo biti več, saj bi si verjetno učenci snov 
bolje zapomnili, bili bi več zunaj in bolj 
sproščeni. S tabora sem si najbolj za-
pomnil vse zabavne stvari, ki smo jih počeli v moji in drugih sku-
pinah. Risali smo kapelice, iskali fosile in zlato, opazovali ptice 
ter počeli mnogo drugih zabavnih dejavnosti. Tabor predlagam 
vsem, ki radi preživljajo čas v naravi in spoznavajo nove stvari.«

za konec izpostavil nekaj še ne dovolj poznanih tovrstnih zanimivosti. 
Med Pohorjem na severni strani in Konjiško goro ter ostalim svetom proti 
Paškemu Kozjaku poteka eden najbolj znanih stikov v geološkem smislu 
v Sloveniji. V tem je tudi razlog, da se med zgoraj navedenimi območji 
kamnine tako razlikujejo, da lahko to vsak takoj prepozna. Stik je na geo-
loških kartah označen, vendar trenutno v naravi še ni ustrezno interpre-
tiran. Za omenjeno monografijo sem bil povabljen k sodelovanju. Številni 
avtorji so v njej omenjeno tematiko opisali z različnih vidikov. Pod skrb-
nim vodenjem urednika dr. Vita Hazlerja je knjiga tudi nastala. Omenim 
naj zanimiv dogodek, povezan z opisom lokacij. Ko sem po zemljevidu 
pregledoval opisane lokacije, sem opazil, da je iz neznanega razloga izpa-
del velik kamnolom pri Stranicah. Uredniku sem sporočil, da omenjene 
lokacije nikakor ne moremo spregledati. Seveda se je takoj strinjal ter me 
vprašal, koliko časa bi potreboval, da kamnolom ustrezno predstavim. 
Pogovarjala sva se ob zaključnem pregledu člankov in tako sem si lahko 
izboril le nekaj dni. Ker sem kamnolom velikokrat obiskal, prav tako pa 
tudi dobro poznal vire, v katerih je bilo do tedaj nekaj zapisanega, mi je v 
nekaj dnevih uspelo narediti članek za objavo.

Tudi področje Brinjeve gore je v tem smislu izredno 
zanimivo. Nedolgo tega se je tam našla izredna zanimi-
vost. Jo zaupate našim bralcem in kako daleč so razis-
kave glede te najdbe? 

Brinjeva gora je sicer bolj poznana po arheoloških najdbah, vendar se 
tudi na njej skrivajo geološke zanimivosti. Predstavljajo jih v karbonatnih 
kamninah še ne dovolj raziskana brezna ter bogata nahajališča fosilov 
iz obdobja krede. Že ob poteh lahko opazimo na pol izlužene ostanke 
rudistnih školjk in še nekatere fosile. Kot da vse navedeno ni dovolj, 
sem letos v času raziskovalnega tabora izvedel za zanimivo najdbo, ki je 
shranjena pri domačinih. Ogledal sem si jo ter se kasneje dogovoril, da 
so jo posodili za strokovne raziskave, katere trenutno potekajo v Priro-
doslovnem muzeju Slovenije. Ohranjen je bil namreč del zoba določene 
vrste slona, kar je redka najdba za slovenske razmere, še bolj pa presene-
ča lega lokacije odkritja. Kot sem navedel, raziskave še niso zaključene, 
vsekakor pa bo sledila objava omenjene najdbe.

Razstava v Hotelu Planja na Rogli je zasnovana tako, da se lahko še 
naprej dopolnjuje. 
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in zbirka je bila najprej razstavljena v dveh namiznih vitrinah v Hotelu 
Planja. Ker je bilo najdenih še več primerkov, smo se lansko leto dogo-
vorili, da se preuredi v stalno razstavljeno zbirko v omenjenem hotelu. 
Vsi so imeli posluh za njeno realizacijo, eden od obrtnikov je po idejnem 
načrtu naredil stenske vitrine z osvetlitvijo in tako je bila letos v času 
raziskovalnega tabora tudi izvedena njena slovesna otvoritev. Izkoriščam 
priložnost, da se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri njeni realizaciji, lepo 
zahvalim. Občina Zreče je tako ena redkih v Sloveniji, ki ima svojo geo-
loško bogastvo razstavljeno na tematski razstavi. Za nameček na lokaciji, 
ki je dobro obiskana tudi s strani turistov. Primerki so razstavljeni v 5 
vitrinah, skupno okrog 100 kosov po lokacijah. Zasnovana je tako, da se 
lahko še naprej dopolnjuje.

Z Mojco Bedjanič ste bili soavtor poglavja Geografske 
in geološke značilnosti Dravinjske doline v monografiji 
Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski do-
lini. V čem je zemeljski svet pod Pohorjem tako pose-
ben? 

Ozemlje občine Zreče in bližnja okolica je v geološkem smislu resnično 
pestra. Različne kamnine in še kakšno zanimivost lahko odkrije vsak, 
pa čeprav mu tovrstno naravno bogastvo ni posebej poznano. Sam bi 

Mladinski raziskovalni tabor Rogla 2020
Občina Zreče, Občina Oplotnica in Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije so ob podpori podjetja Unitur, d. o. o., Sklada za naravo 
Pohorje, podjetja Pot med krošnjami, d. o. o., Društva ljudske teh-
nike Zreče, Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, OE Maribor izvedle že 10. raziskovalni 
tabor na Rogli. Razpisane so bile geološka, botanična, ornitološka 
in arhitekturna skupina. Tabora se je udeležilo 15 mladih razisko-
valcev. Na koncu tabora so udeleženci predstavili rezultate enote-
denskega dela staršem, organizatorjem, obiskovalcem in drugim 
zainteresiranim. Ob zaključku tabora je letos bila izvedena tudi 
otvoritev nove razstave kamnin, ki je rezultat dela geološke skupi-
ne, katere mentorstvo že vsa leta nudi g. Vilijem Podgoršek. Nova 
razstava je postavljena v naravovarstvenem kotičku v Hotelu Plan-
ja na Rogli.

Celotno poročilo o aktivnostih posameznih 
skupin na taboru je objavljeno na spletni 
strani Občine Zreče: 
https://www.zrece.si/objava/273475

Nejc Pečnik, udeleženec enega od minulih 
raziskovalnih taborov na Rogli: »V odločitev za 
tabor sta me prepričala gospod Kotnik, ki me po-
učuje kako razvijati slike in filme, ter želja po spo-
znavanju novih prijateljih ter novih odkritjih. 
Pri dandanašnjem pouku zelo primanjkuje 
terenskega dela. Mislim, da bi ga mora-
lo biti več, saj bi si verjetno učenci snov 
bolje zapomnili, bili bi več zunaj in bolj 
sproščeni. S tabora sem si najbolj za-
pomnil vse zabavne stvari, ki smo jih počeli v moji in drugih sku-
pinah. Risali smo kapelice, iskali fosile in zlato, opazovali ptice 
ter počeli mnogo drugih zabavnih dejavnosti. Tabor predlagam 
vsem, ki radi preživljajo čas v naravi in spoznavajo nove stvari.«

za konec izpostavil nekaj še ne dovolj poznanih tovrstnih zanimivosti. 
Med Pohorjem na severni strani in Konjiško goro ter ostalim svetom proti 
Paškemu Kozjaku poteka eden najbolj znanih stikov v geološkem smislu 
v Sloveniji. V tem je tudi razlog, da se med zgoraj navedenimi območji 
kamnine tako razlikujejo, da lahko to vsak takoj prepozna. Stik je na geo-
loških kartah označen, vendar trenutno v naravi še ni ustrezno interpre-
tiran. Za omenjeno monografijo sem bil povabljen k sodelovanju. Številni 
avtorji so v njej omenjeno tematiko opisali z različnih vidikov. Pod skrb-
nim vodenjem urednika dr. Vita Hazlerja je knjiga tudi nastala. Omenim 
naj zanimiv dogodek, povezan z opisom lokacij. Ko sem po zemljevidu 
pregledoval opisane lokacije, sem opazil, da je iz neznanega razloga izpa-
del velik kamnolom pri Stranicah. Uredniku sem sporočil, da omenjene 
lokacije nikakor ne moremo spregledati. Seveda se je takoj strinjal ter me 
vprašal, koliko časa bi potreboval, da kamnolom ustrezno predstavim. 
Pogovarjala sva se ob zaključnem pregledu člankov in tako sem si lahko 
izboril le nekaj dni. Ker sem kamnolom velikokrat obiskal, prav tako pa 
tudi dobro poznal vire, v katerih je bilo do tedaj nekaj zapisanega, mi je v 
nekaj dnevih uspelo narediti članek za objavo.

Tudi področje Brinjeve gore je v tem smislu izredno 
zanimivo. Nedolgo tega se je tam našla izredna zanimi-
vost. Jo zaupate našim bralcem in kako daleč so razis-
kave glede te najdbe? 

Brinjeva gora je sicer bolj poznana po arheoloških najdbah, vendar se 
tudi na njej skrivajo geološke zanimivosti. Predstavljajo jih v karbonatnih 
kamninah še ne dovolj raziskana brezna ter bogata nahajališča fosilov 
iz obdobja krede. Že ob poteh lahko opazimo na pol izlužene ostanke 
rudistnih školjk in še nekatere fosile. Kot da vse navedeno ni dovolj, 
sem letos v času raziskovalnega tabora izvedel za zanimivo najdbo, ki je 
shranjena pri domačinih. Ogledal sem si jo ter se kasneje dogovoril, da 
so jo posodili za strokovne raziskave, katere trenutno potekajo v Priro-
doslovnem muzeju Slovenije. Ohranjen je bil namreč del zoba določene 
vrste slona, kar je redka najdba za slovenske razmere, še bolj pa presene-
ča lega lokacije odkritja. Kot sem navedel, raziskave še niso zaključene, 
vsekakor pa bo sledila objava omenjene najdbe.

Razstava v Hotelu Planja na Rogli je zasnovana tako, da se lahko še 
naprej dopolnjuje. 
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V letu 2020 si bila ena od zlatih maturantk. Kako do-
življaš uspeh zdaj, ko se je tisto začetno navdušenje že 
poleglo? 

Eva L. P.: Predstavlja mi predvsem prijeten opomnik, da tudi kadar 
kakšen dan ne gre najbolje, zmorem, če se potrudim. 

Anja: Glede na to, da je minilo že nekaj mesecev od zaključene ma-
ture, sem še vedno ponosna nase in na tako velik dosežek. Kadarkoli 
imam občutek, da imam slab dan in mi ne gre učenje na fakulteti, se 
spomnim na svoj dosežek in dobim spodbudo za naprej.

Eva P.: Po razglasitvi maturitetnih rezultatov in doseženega rezulta-
ta zlate maturantke na splošni maturi sem bila res deležna pozornosti, 
na kar niti nisem bila pripravljena niti takšne pozornosti nisem priča-
kovala. V zvezi s tem sem bila povabljena na sprejem pri ravnatelju 
I. gimnazije v Celju, pri županih Občine Zreče in Občine Celje, treba 
je bilo dati tudi kakšen intervju. Sedaj se je vse skupaj že poleglo. 
Doseženega uspeha sem sicer bila zelo vesela, vendar o tem sedaj ne 
razmišljam več in se osredotočam ter posvečam obveznostim, ki jih 
prinaša študij.

Najlepša presenečenja so tista, ki jih ne pričakujemo. 
Si tako visok seštevek točk pričakovala ali je bilo prese-
nečenje popolno?

Eva L. P.: Po odpisanih polah sem sicer imela dober občutek, ampak 
vsekakor nisem pričakovala takšnega seštevka. Le ta je bil res lepo 
presenečenje. 

Anja: Takšnega uspeha nisem pričakovala, o tem nisem niti razmišl-
jala. Res je, da sem se za opravljanje mature pripravljala intenzivno 
in dovolj časa, ker sem imela veliko željo, da opravim maturo tako 
uspešno, da bom sprejeta na željeno fakulteto, o kateri sem sanjala že 
iz osnovnošolskih dni. Ob prejetju rezultatov tudi nisem verjela, da je 
to resnično in sem mislila, da sanjam. 

Eva P.: Takšnega rezultata na maturi nisem pričakovala. Moja mo-
tiviranost je bila usmerjena zgolj v to, da dosežem pogoje za vpis na 
želeno fakulteto. Vedela sem namreč, da se moram potruditi, saj so 
omejitve za vpis na študij splošne medicine na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani visoke in to mi je tudi uspelo.

V letu 2020 je epidemija Covid-19 postavila marsikaj 
na glavo, tudi šolanje. Kako si se soočila s spremembo 
učnega okolja in posledično samega poučevanja?

Eva L. P.: Osebno mi sprememba sistema izobraževanja ni pred-
stavljala večjih težav. Nekoliko več je bilo samostojnega dela, a to pri 
srednješolskem izobraževanju niti ni tako neobičajno.

Anja: Res je, da je bilo zaradi epidemije šolanje povsem drugačno. 
Osebno se ne morem pritoževati, saj sem imela zagotovljeno mirno 

okolje, računalnik in predvsem podporo. Pomembno je bilo, da sem 
si načrtovala čas učenja in prosti čas. Samo učenje ni bilo bistveno 
spremenjeno, kajti tudi brez epidemije Covid-19 se je potrebno učiti 
samostojno.  

Eva P.: Zaradi letošnje situacije so bile priprave na maturo za vse 
maturante nekoliko specifične in vsak se je moral znajti in organizirati 
po svoje. Glede na nenehno spreminjajoče se razmere so bile tudi in-
formacije različne – ali matura sploh bo izvedena in če bo, v kakšnem  
obsegu, kar je zagotovo vplivalo na motivacijo in samo pripravo na ma-
turo. Učenje bi potekalo drugače v okviru običajnega pouka, pri kate-
rem bi bili deležni dodatne razlage, vzpodbud, pomembnih informacij 
in napotkov, kakor pa pri delu na daljavo. Kljub temu smo se skupaj s 
profesorji trudili po najboljših močeh. Sama sem se pripravljala tako, 
da sem reševala maturitetne naloge iz preteklih let. Snov sem praktič-
no samo obnovila, saj se mi je obrestovalo prizadevno delo vseh štirih 
let.

Za takšen dosežek je gotovo potrebno prebiti precej 
časa za knjigami. So te tudi sicer tvoje zveste življenj-
ske sopotnice? In če so – katero priporočaš v branje 
našim bralcem?

Eva L. P.: Knjige obožujem že od malega, se jih pa zadnje čase žal 
precej redkeje lotim. Trenutno berem knjigo avtorice Naomi Novik z 
naslovom Uprooted (Izruvana), od poezije mi je zelo všeč Rupi Kaur z 
njenima Milk and Honey (Med in mleko) in The Sun and Her Flower 
(Sonce in njeno cvetje). Zelo blizu mi je bila tudi Na tesnobi slovenske 
avtorice Damjane Bakarič.

Anja: V prostem času zelo rada uživam v branju knjig, sploh med 
poletjem, ko nimam šolskih obveznosti. Seveda imam najraje poletno 
lahkotno branje, rada pa preberem tudi kakšno knjigo, ki mi da misliti 
o življenju, njegovem pomenu in različnih življenjskih situacijah, ki 
nas lahko doletijo. Priporočala bi knjigo z naslovom Ob tebi avtorice 
Jojo Moyes, ki je po svoje lahkotno poletno branje, a z zelo močno 
življenjsko vsebino. 

Eva P.: Po knjigah rada posežem, če mi to dopušča čas. Težko bi 
priporočila kakšno konkretno delo, saj je to odvisno od okusa vsakega 
bralca posebej. Jaz od leposlovnih del za lahkotno branje rada pose-
žem po avtorici Suzan Elizabeth Philips, všeč so mi dela Azre Širov-
nik, zlasti knjigi Za ovinkom zakona in Pusti otrokom, naj se smejijo, 
v katerih mislim, da se vsakdo vsaj na trenutke najde in prepozna. 
Na mamino sugestijo posežem tudi po kakšni knjigi za duhovno rast, 
zlasti avtorice Rhonde Byrne in Louise Hay. Nazadnje sem se res zaba-
vala ob branju knjige Adama Kaya z naslovom Tole bo bolelo, ki govori 
o resničnih komičnih medicinskih prigodah in bi jo za boljše razpo-
loženje v teh turobnih časih v branje priporočala tudi drugim. Sicer 

Zlate maturantke:  
»Takšnega uspeha nismo pričakovale.«

Anja Kotnik, Eva Posilovič in Eva Levičnik Pernat si leta 2020 ne bodo zapomnile samo po epidemiji, 
ampak tudi po tem, da so se uvrstile med peščico tistih, ki so maturo opravili z odliko. Bivše dijakinje Srednje 

zdravstvene šole Celje (Anja, poklicna matura), Kajuhove gimnazije (Eva P., splošna matura) in Šolskega centra 
Slovenske Konjice-Zreče (Eva L. P., poklicna matura) so namreč na »finalu« srednjega šolanja zbrale dovolj točk, da 
so na zemljevid letošnje mature z zlatimi črkami zapisale tudi našo občino. Več kot zadosten razlog, da spregovorijo 

za tokratno številko Pohorskega srca.
Pripravil David Voh
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pa moram priznati, da v letošnjem letu razen maturitetnega gradiva 
pri branju leposlovja nisem bila posebej pridna in tudi sedaj je moja 
sopotnica predvsem obsežna in zahtevna študijska literatura.

Uspeh na maturi je tudi vstopnica za predstavo, v ka-
teri želiš igrati v prihodnosti. Lahko po nekaj mesecih 
študija na izbrani fakulteti rečeš, da si se nedvomno 
odločila prav? 

Eva L. P.: Sama sem se tokrat vpisovala drugič, izkoristila sem na-
mreč možnost prepisa. In tokrat lahko res rečem, da sem s svojo izbiro 
nadvse zadovoljna in se tudi super počutim. 

Anja: Po nekaj mesecih študija lahko brez težave odgovorim, da 
sem se odločila prav, kajti to je poklic, ki si ga želim opravljati celo 
življenje, kjer lahko pomagam ljudem v stiski in tistim, ki pomoč naj-
bolj potrebujejo. 

Eva P.: Glede na to, da sem šele na začetku študija, se z medicino 
šele spoznavam, v prvem letniku pa so tudi predmeti bolj splošne na-
rave. Sicer pa sem se za ta študij odločila, ker me že od nekdaj zanima 
zgradba in delovanje človeškega telesa, poleg tega pa te pomoč so-
človeku izpopolnjuje in notranje bogati. Menim, da sem izbrala pravi 
študij.

Maturo večkrat opisujejo tudi kot zrelostni izpit. Kako 
te besede razumeš sama? Se z njimi strinjaš?

Eva L. P.: Vsekakor je zanjo potrebno vložiti kar nekaj truda, pa 
vendar je sama ne bi nikdar tako imenovala. Matura pokriva področje 
šolanja, zrelost pa je vsaj po mojem mnenju dosti več kot le to.

Anja: Strinjam se s poimenovanjem zrelostni izpit, dodala bi mogo-
če samo, da je to prvi zrelostni izpit izmed mnogih. Res je, da se tukaj 

odkrije naše znanje, uspeh naše osvojene teorije. Definitivno pa je pra-
vi zrelostni izpit tisti, ki ga pokažemo v nadaljnjem življenju predvsem 
pri izvajanju praktičnega dela v naši izbrani službi.

Eva P.: Matura ni le preizkus znanja, ampak predvsem pomeni tudi 
osebnostni preizkus. Pred njo so namreč leta učenja, priprave na ma-
turo pa zahtevajo veliko vztrajnosti, samoorganiziranosti in discipline, 
hkrati pa se je potrebno osredotočiti tudi na prihodnost, zlasti na to, 
kaj boš v življenju počel. Z maturo se najstniško obdobje zaključi, po-
trebno pa je narediti korak naprej v svet odraslosti. Najbrž so to razlo-
gi, zaradi katerih maturo opisujemo kot zrelostni izpit.

Brez tega vprašanja ne gre. Kje, in naj dodam še kako, 
se vidiš v prihodnosti?

Eva L. P.: Predvsem si želim početi še naprej stvari, ki jih počnem 
z veseljem in zanimanjem. Še naprej obkrožena s svojimi okrasnimi 
rastlinami, ki se počasi spreminjajo v pravo obsesijo, svojimi živalmi 
ter seveda ljudmi, ki jih imam rada. 

Anja: Na to vprašanje lahko odgovorim brez dvoma, kajti v prihod-
nosti se vidim v modri uniformi medicinske sestre, kjer s ponosom 
opravljam svoje delo in vedno nesebično priskočim na pomoč. Zaradi 
velike želje, da se moje sanje res uresničijo, se bom v naslednjih letih 
maksimalno potrudila pri nadaljnjem izobraževanju. 

Eva P.: Glede na izbiro študija si želim postati dobra zdravnica. O 
specializaciji bom imela dovolj časa razmišljati med samim študijem, 
ko bom posamezna področja bolje spoznala, zanima me namreč več 
področij. Zavedam pa se, da je ta poklic težek, odgovoren, da zahteva 
veliko mero občutka za ljudi in njihove težave, predvsem pa veliko 
predanosti, čemur smo lahko priča tudi v sedanjih razmerah.

Eva Levičnik Pernat Eva PosilovičAnja Kotnik
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Eva Levičnik Pernat Eva PosilovičAnja Kotnik
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Zgodovina je učiteljica življenja, pravi sta-
ra modrost. Že od mladih nog vas je vzela 
pod svoje okrilje in vas ne spusti iz rok. Od 
kod to veselje do zgodovine in kaj vam je ta 
učiteljica prinesla v vseh teh letih?

Odkar pomnim, so me pretekli dogodki za-
nimali in ko danes razmišljam, je nekaj resnice 
tudi v tem, da sem bil rojen v tistem času, ko ni 
bilo na razpolago sedanjih medijev in se je ve-
liko pripovedovalo, predvsem v zimskih časih. 
Otroci smo radi poslušali zgodbe, ki so bile v 
bistvu neki resnični dogodki, a povedani na 
zelo zanimiv način. Ker je bil to povojni čas in 
je oče bil udeleženec v drugi svetovni vojni kot 
vojak, so večkrat prevladovale vojaške zgodbe, 
tudi tiste iz prve svetovne vojne niso manjkale. 
Lahko da so prav ti večeri na krušni peči zbu-
dili v meni zanimanje za zgodovino.

Svoje mesto kot prostor prijetnih občutkov 
ste tako našli ob knjigah. Knjiga, ob kateri 
ste se izoblikovali, je gotovo Sveto pismo. 
»Knjigo vseh knjig« lahko beremo kot versko 
ali zgodovinsko besedilo. Kaj je pomenila za 
vas v mladih letih in kaj vam pomeni danes?

Zopet sem bom vrnil na prostor na krušni 
peči in ob njej, saj tam navadno ni bilo dovolj 
prostora, kadar je kdo vzel v roke Zgodbe Sve-
tega pisma. Otroci smo se takrat nenavadno 
umirili in prisluhnili tem zgodbam. Mene so 
takrat predvsem zanimali boji Izraelcev s so-
sednjimi ljudstvi, še posebej kralj David in 
drugi junaki. Seveda je Sveto pismo tudi knjiga 
o zgodovini izraelskega ljudstva, a je tudi mno-
go več. Ne pravijo ji kar tako knjiga vseh knjig 
in prav vsak bi moral to knjigo dobro poznati, 

saj brez poznavanja le-te težko sledimo naj-
večjim literarnim delom, kiparstvu, slikarstvu 
… Še poseben pomen pa ima ta knjiga za nas, 
verujoče, saj se Bog človeku razodeva po svoji 
Besedi in v Svetem pismu tako tudi po zgodo-
vinskih dogodkih začutimo ta Božji dotik, saj 
vendarle Bog vodi moje življenje. In prav ta 
ljubeč dotik Božje besede vedno začutim, ka-
dar vzamem v roke Sveto pismo.

Zelo ste aktivni v Katoliško kulturnem 
društvu Zreče kakor tudi kot katehet oz. ve-
roučni učitelj v zreški župniji. Kako dojema-
te današnje mlade veroučence in kaj je tisto, 
kar po vašem mnenju najbolj potrebujejo?

Župnijo sem vedno dojemal kot svojo drugo 
družino, lepo sem se počutil že kot ministrant 
in občudoval odrasle, kaj vse so naredili, da je 
bilo bogoslužje lepo. Tu mislim najprej na pev-
ce, ključarje, mežnarja, če govorim o predkon-
cilskem času. Ko je II. Vatikanski koncil po letu 
1965 prinesel bogoslužje v slovenskem jeziku, 
je odprl vrata tudi drugim možnostim sode-
lovanja v župniji. Tako sem leta 1982 končal 
triletno teološko pastoralno šolo in se potem 
sam vključil v župnijsko katehezo. Danes tako 
poučujem že vnuke ali morda že pravnuke teh, 
ki sem jih najprej poučeval. Med temi je seve-
da velika razlika, saj se je ves svet – in tudi mi 
tukaj pod Pohorjem nismo izvzeti – namenil 
na neko pot, po kateri želi hoditi sam in Bog 
je tukaj na neki »varni razdalji«. To je global-
no, ki pa pljuska in pritiska tudi na mlade in 
njih starše. Če kaj potrebujejo ti otroci in njih 
starši, je seveda sprejeti jih takšne, kot so, brez 
očitkov in jim prav po tej odrešenjski zgodovi-

Martin Mrzdovnik: 
»Pisati sem začel iz potrebe našega kraja. «
Martin Mrzdovnik. Že več desetletij 
duša kulturnega dogajanja na Zreškem. 
Predsednik KUD Vladko Mohorič Zreče, 
ljubiteljski zgodovinar, avtor in urednik 
številnih knjig ter zbornikov, aktiven član 
Katoliško kulturnega društva Zreče in 
katehet v zreški župniji, pobudnik in 
organizator Literarnih večerov v Sko-
marski hiši in še bi se kaj našlo. A naj 
namesto dejanj enkrat spregovorijo še 
njegove besede, dejanja so v teh letih 
namreč že povedala veliko. Nedavno je 
praznoval okrogli jubilej, 70-letnico, a 
ostaja kot vino – v smislu ustvarjalnosti 
z leti boljši in boljši. V pogovoru nam je 
predstavil, od kod črpa navdušenje za 
vse, kar je povezano s kulturo in zgodo-
vino, ter predvsem, kaj ga ohranja tako 
vedoželjnega in produktivnega. 

David Voh

ni človeštva povedati, da je Bog vendarle tisti, 
ki nas razume in nas ljubi takšne, kot smo. 

Ste tudi mož, oče in dedek. Ste s svojim ve-
seljem do knjige, zgodovine in kulture oku-
žili koga od bližnjih? V kolikšni meri črpajo 
spoznanja pri/od vas?

To se sicer še ne kaže tako vidno, a lahko se 
zgodi, da si bo kdo izbral za svoj študij zgodo-
vino. Vnuk Miha se sedaj navdušuje nad igran-
jem harmonike, klavirja, nogometa in kakšne 
računalniške igre, Sofija je letos že dijakinja 
na Gimnaziji Slovenske Konjice in ob koncu 
letnika bom še posebej pozoren na oceno pri 
zgodovini. Žena Nada pa me sicer ob večerih, 
ko, kakor sama pravi, pozabim na čas, pri tem 
podpira in je tudi ona vesela, ko je kakšno delo 
končano.

Ne moreva mimo Skomarske hiše, ki je 
tako rekoč vaš »otrok«. Literarni večeri so 
gostili že številne znane obraze, med dru-
gim tudi Zdenko Serajnik, kateri ste kasneje 
poklonili Tihe rože. Tudi dandanes ostajajo 
še kako živi. Se »stari koš« še vedno ni »znu-
cal«? 

Skomarska hiša je z vsem, kar se je spletlo 
okoli nje, na nek način res eden izmed presež-
kov, kar se tiče kulturne dediščine, tudi v slo-
venskem merilu. Že to, da je bila hiša obnovl-
jena leta 1996, je na nek način skoraj čudež. 
Res se je družinsko življenje v tej hiši nekje v 
sedemdesetih letih ustavilo in hiša, ki nima sta-
novalcev, je zapisana propadu. Bili so poizkusi 
nekaterih, da jo rešijo, a se ni izšlo. Na pomoč 
smo nato poklicali Jurija Vodovnika in hiša je 
tako postala dom za literate. Leta 1999 smo za-
čeli z literarnimi večeri z naslovom »Jaz mam 
en stari znucan koš« in samo epidemija nas je 
letos od marca naprej ustavila. Ti večeri so pri-
vabili tudi upokojeno profesorico Zdenko Se-
rajnik, ko je kot gostja na 23. literarnem večeru 
izrekla zgodovinske besede: »Lepo je bilo tukaj 
in če me boste še rabili, bom rada prišla.« Prišla 
je samo še enkrat in to je bilo dovolj, da smo 
potem prevzeli skrb za njeno pisemsko dedišči-
no in najprej je nastala pesniška zbirka Dihanje 
večnosti, nato zbornik Tihe rože Zdenke Seraj-
nik s pesmarico in pred leti še znanstveni sim-
pozij o njenem delu. Seveda ta koš ni poln, saj, 
kakor vemo, tisti Vodovnikov ni imel dna.

Dolga leta ste številne dogodke in prire-
ditve tlakovali skupaj z Zdravkom Ivačičem, 
ki je bil prav tako gonilna sila kulture v kra-
jih pod Pohorjem in pred vami predsednik 
KUD Vladko Mohorič. Ob njegovem prehit-
rem slovesu je ostala velika praznina. Kako 
ste jo zapolnili? 

Zdravko Ivačič se je po poroki z Darinko Mo-
horič, hčerjo Vladka Mohoriča, ki je bil zboro-
vodja in organist ter kulturni delavec, preselil  
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v Zreče. Zelo hitro smo se našli, saj je bil Zdrav-
ko gledališčnik in velik poznavalec vsega, kar 
se dogaja v gledališču. Prehodil je pot od odr-
skega delavca, igralca in režiserja. Zelo hitro je 
postal tudi predsednik takrat še DPD Svoboda 
Zreče in skupaj sva po tem, ko se je pevski del 
društva odločil za svoje društvo, tlakovala pot 
današnjemu društvu KUD Vladko Mohorič 
Zreče. Skupaj sva se podpisala pod mnoge pro-
jekte in naj omenim samo enega, ki je bil res 
presežek. To je bilo ob 800-letnici prve pisne 
omembe Zreč, ko smo obrisali prah z melodij 
Zreških kovačev in pokazali na naš »prijazen 
vlak«. Odprli so se torej projekti, ki so še ved-
no živi. Je pa Zdravko s svojim otroškim gle-
dališčem vzgojil precej teh, ki jim je gledališče 
blizu in se dobro spoznajo na odrsko tehniko.

Danes ustvarjalci nove literarno zgodo-
vinske paradigme niso zgolj profesionalni 
literarni zgodovinarji, ampak je nujno tudi 
sodelovanje drugih zainteresiranih huma-
nistov, kot ste sami. Kako sodelujete oz. se 
dopolnjujete s strokovnjaki s tega področja? 
Prav tako nas zanima, kaj vas ohranja tako 
raziskovalno »živega«?

Izhajati je bilo potrebno iz dejstva, da so 
tukajšnji kraji obrobje in da so se poznavalci 
koncentrirali okoli državnih institucij, kar je 
povsem razumljivo. Tako na prvi pogled se je 
zdelo in včasih smo tudi sami bili prepričani, da 
v Zrečah ni nič zanimivega, saj je že v preteklos-
ti bil znan rek »spufane Zreče« in mnogi so v to 
tudi verjeli. Kot drugo izhodišče pa je potrebno 
vzeti dejstvo, da brez stroke le ne bo šlo. Ko smo 
začeli z Vodovnikom, je prišel etnomuzikolog 
Igor Cvetko, ko smo obnavljali Štrucovo (danes 
Skomarsko) hišo, je prišel etnolog  dr. Vito Ha-
zler, ko smo se spogledovali po naših gradovih, 
nam je pomagal dr. Igor Sapač … Prav ti so nas 
naučili osnov svoje stroke in tako so danes vsi ti 
projekti grajeni na trdnih temeljih stroke in lo-
kalnega navdušenja ljubiteljev zgodovine.

Z Igorjem Cvetkom ste soavtor nove slika-
nice, ki je izšla nedavno, z naslovom Srečni 
hrib. Ta srečni hrib je seveda naša Brinjeva 
gora, v ospredju pa je Shakespearjev motiv 
sprave med dvema sprtima družinama. Je 

sprava v smislu pomiritve tisto, kar prinaša 
svetlejšo prihodnost za vse?

Zgodba je res enostavna in njeno sporočilo 
se najde še kje drugje, saj je prav sprava temelj, 
na katerem stoji ali pade človeštvo. Napisana 
je bila za potrebe, ko smo hoteli našo Brinjevo 
goro prikazati v njeni prazgodovini. Ostala je 
v mojem »predalu« in Igor Cvetko, ki je »oče« 
slovenskega kamišibaja, me je nekoč vprašal, 
če imam kakšno zgodbo iz naših krajev, pri-
merno za kamišibaj. Z njo je bil zadovoljen in 
tako smo lahko letošnje leto ob Prešernovem 
dnevu to predstavo videli. Po tej zgodbi pa je 
bil posnet tudi animirani film Konija Steinba-
cherja. Upam, da je nauk te zgodbe takšen, ki 
daje upanje na mirnejše sožitje.

Prav tako na skorajšnji izid čaka – morda 
ga je v času tiskanja že dočakala – še ena 
vaša knjiga o Zreških izgnancih. Ta bo za 
razliko od Srečnega hriba verjetno razdelila 
javnost. Kako je nastajala in kaj prinaša? 

Vsaka vojna je zlo proti človeštvu in vsaka je 
kruta ter polna krivic. Tudi ti, ki so bili nasilno 
izgnani iz svojih domov, so to zlo še kako obču-
tili. V nekaj urah so morali zapustiti svoj dom 
in iti v neznano. V ožji okolici Zreč je teh, ki so 
bili izgnani, okoli 80, kar je za ta kraj zelo veli-

ko. Skušal sem se držati načela in to sem prosil 
tudi pisce, da ne bomo nikogar osebno obsoja-
li, obsojali bomo samo zlo vojne, zato upam, 
da bodo ta pričevanja družin sočutno sprejeta. 
Res pa je, da je bil njihov prihod domov še sko-
raj hujši od izgona, saj so bili njihovi domovi 
izropani in na status vojne žrtve so čakali vse 
do leta 1995. V knjigi so zbrane življenjske 
zgodbe teh družin v času izgnanstva in njihova 
vrnitev. Žal mi je, da se tega nisem lotil prej, saj 
mi je neka gospa dobrohotno rekla: »Pozni ste, 
zelo pozni«, a kljub vsemu je to dvoletno delo 
le obrodilo sadove.

Po širini svojega književnega opusa ste go-
tovo primerljivi z mnogimi vidnejšimi knji-
ževnimi ustvarjalci. Kolikšno je pravzaprav 
število izdanih del in katero bi izpostavili? 
Ker vemo, da vam ustvarjalni vrelec ne da 
miru, pa nas seveda tudi zanima, kam so 
usmerjene vaše misli in kaj nas čaka na kn-
jižnih policah v prihodnje?

Sam se nikoli ne primerjam z nikomer in tu-
di za pisatelja in zgodovinarja se nimam, ker 
to tudi nisem. Povem pa to, da sem v to padel 
povsem iz potrebe, ker so bili časi, ko v Zrečah 
nismo premogle nobene svoje knjige. Mislim 
da je prav knjiga Igorja Cvetka o Juriju Vodov-
niku pred letom 1990, pri kateri sem sodeloval 
kot terenski sodelavec, bila prva v tej danes 
zajetni zbirki naših občinskih knjig. Tako po 
spominu je potem sledila Lajhova Občina v ča-
su in prostoru, Zreški zbornik, o našem vlaku, 
o premogovnikih v naših krajih, o Vodovniku 
je izšlo več knjig, o 200-letnici šolstva. Sam 
sem napisal Zreške talce, Cerkev Matere Božje 
na Brinjevi gori in Na Brinjevi gori zvon zvo-
ni, Zreški cerkveni pevci, skupaj z Zdravkom 
Ivačičem Zreška kulturna dogajanja in zadnji 
dve v tem letu – Zreški izgnanci in Srečni hrib.

V delu je že zbornik o Milku Bremcu, začet-
niku in lastniku Uniorja in po vsej verjetnosti 
začetniku tedanjega Cometa. V načrtih je kn-
jiga o pomembnih osebah naše občine. Kar se 
tiče druge svetovne vojne, bi bilo smiselno po-
iskati zgodbe aktivnih udeležencev te vojne in 
taboriščnikov …  

Martin je pomembno prispeval v kulturnem projektu Tihe rože Zdenke Serajnik, ki je nastal 
ob 100. obletnici njenega rojstva.

Skomarska hiša, ki je zaživela tudi po njegovi zaslugi, danes sodi med najpomembnejše kul-
turne spomenike na Slovenskem. 
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je izšlo več knjig, o 200-letnici šolstva. Sam 
sem napisal Zreške talce, Cerkev Matere Božje 
na Brinjevi gori in Na Brinjevi gori zvon zvo-
ni, Zreški cerkveni pevci, skupaj z Zdravkom 
Ivačičem Zreška kulturna dogajanja in zadnji 
dve v tem letu – Zreški izgnanci in Srečni hrib.

V delu je že zbornik o Milku Bremcu, začet-
niku in lastniku Uniorja in po vsej verjetnosti 
začetniku tedanjega Cometa. V načrtih je kn-
jiga o pomembnih osebah naše občine. Kar se 
tiče druge svetovne vojne, bi bilo smiselno po-
iskati zgodbe aktivnih udeležencev te vojne in 
taboriščnikov …  

Martin je pomembno prispeval v kulturnem projektu Tihe rože Zdenke Serajnik, ki je nastal 
ob 100. obletnici njenega rojstva.

Skomarska hiša, ki je zaživela tudi po njegovi zaslugi, danes sodi med najpomembnejše kul-
turne spomenike na Slovenskem. 
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Leto preizkušenj, a tudi novih izzivov  

GKN – kljub težkemu letu 
gledamo v prihodnost 
pozitivno

Zaključujemo posebno le-
to. Leto, ki bo pustilo ne sa-
mo dolgoročni, temveč tudi 
zgodovinski pečat na vse nas. 
Zgodilo se je nekaj, kar nima 
samo lokalnih razsežnosti, 
kar se ne dotakne samo posa-
mezne skupine ljudi, ampak 
nekaj, kar v trenutku spreme-
ni pravila in je sposobno usta-
viti svetovno gospodarstvo. 
Pri širjenju virusa in okužb 
ne gre samo za problem po-
sameznika, temveč problem 
celotne družbe in vseh delež-
nikov te družbe. 

Krmiljenje skozi poslovno 
leto je bilo predvsem zaradi 
zelo spremenjenih pogojev 
izredno težavno in polno ne-
znank. Po že malce naroč-
niško ohlajenem zadnjem 
kvartalu preteklega leta smo 
tudi v to leto zakorakali z od-
prtimi vprašanji o nadaljevan-
ju stagnacije ali celo padanja 
naročil, hkrati pa, sprva zelo 
na daleč, spremljali, kaj se 
dogaja na Kitajskem, kjer je 
virus in njegova razsežnost že 
prinesel prve posledice. Sko-
raj čez noč smo bili na istem 
tudi v Evropi. GKN je globalno 
podjetje in kot take nas je pr-
vi val virusa v Evropi močno 
prizadel. V celotnem drugem 
kvartalu smo imeli upad pro-
daje glede na plan za 70 %. 
Kar nekaj zaporednih tednov 
smo bili popolnoma brez na-
ročil in tudi kasneje so naro-
čila začela prihajati v precej 
manjšem obsegu. 

Leto se več ali manj zaklju-
čuje, zato lahko dokaj natanč-
no ocenimo, da bo prodaja v 
celotnem letu glede na plan za 
približno 25 % nižja, je pa po-
zitivno, da so se v zadnjih me-

secih leta kljub drugemu valu 
širjenja virusa proizvodne in 
prodajne aktivnosti močno 
izboljšale. 

Kljub poslovno zelo turbu-
lentnim pogojem dela smo 
v GKN-u uspeli realizirati 
glavne strateške cilje za to 
leto. Instalirali smo opremo 
za ponovni zagon lastne pro-
izvodnje gredi, ki nam bo v 
prihodnosti prinesla več neod-
visnosti od dobav iz tujine in 
prinesla nekaj novih delovnih 
mest. Uspešno smo lansirali 
nove proizvode za projekte, 
ki se kljub korona krizi niso 
ustavili, seveda pa imamo kar 
nekaj takšnih projektov, ki so 
se vsled virusa prestavili za 
določen ali nedoločen čas.

V novo leto 2021 gledamo 
optimistično. Okolje ni pred-
vsem dinamika ob krizah, 
kot je letošnja, prinese poleg 
vseh težav tudi veliko znanja 
in doda izkušnje, ki jih bomo 
lahko izkoriščali v prihodnje. 
Poslovni načrt, ki so nam ga 
lastniki za naslednjo leto že 
potrdili, kaže ponovno rast 
glede na letošnje leto, zagoto-
vo pa bo trajalo nekaj let več, 
da bomo dosegli obseg poslo-
vanja, ki smo ga imeli v letih 
pred to krizo. 

Vsi načrti, projekti in inves-
ticije pa nam ne morejo prine-
sti pričakovanega rezultata, če 
k temu ne dodamo pridnih in 
zavzetih zaposlenih. Zaveda-
mo se, da ukrepi, ki smo jih 
bili prisiljeni letos sprejeti, 
niso vedno dobrodošli, ven-
dar so vsi ti ukrepi namenjeni 
kratkoročnemu preživetju in 
dolgoročnemu razvoju pod-
jetja ter s tem zagotavljanju 
zaposlenosti in razvoju vseh 
sodelavcev. 

Andrej Poklič, direktor GKN 
Driveline Slovenija

Unior – v prihodnost 
modro in preudarno 

V delniški družbi Unior tri 
različne programe spretno po-
vezujemo z enotno in jasno 
začrtano skupno potjo, ki je 
v letu 2020 zaradi pandemije 
še posebej zahtevna. Skupina 
UNIOR deluje globalno, zato 
se je vpliv pandemije korona-
virusa na poslovanje Skupine 
Unior začel odražati že veliko 
pred njegovim pojavom v Evro-
pi, konkretno v povezanem 
podjetju Ningbo Unior na Ki-
tajskem. Negativni vpliv pande-
mije se danes odraža ne samo 
v avtomobilski industriji, v ka-
tero smo s svojimi dejavnostmi 
pretežno vpeti, temveč izrazito 
in nepredvidljivo tudi v turis-
tični dejavnosti, ki je prav tako 
pomembna dejavnost Skupine 
Unior. 

Za omilitev posledic pande-
mije koronavirusa smo v družbi 
UNIOR, d. d., nemudoma aktiv-
no z vseh pogledov, predvsem 

s pogleda zdravja zaposlenih, 
uvedli vrsto ukrepov, s kate-
rimi smo v prvem valu uspeli 
uspešno zajeziti pandemijo. V 
drugem valu pandemije  smo 
posebej ponosni na ukrep uved-
be hitrih testov, saj smo s hitro 
diagnostiko pozitivnih prime-
rov, s katero smo začeli med 
prvimi v Sloveniji, uspeli pre-
prečevati večje širjenje okužb 
znotraj delovnih sredin. Spre-
membe z ukrepi v vsakodnev-
nem delu zaposleni sprejemajo 
in se jih v veliki večini držijo, 
pri čemer je bil poseben izziv 
spreminjati kulturo socialnih 
stikov, kulturo druženja na de-
lovnem mestu. 

Med ključnimi ukrepi obvla-
dovanja poslovanja v kriznih 
razmerah smo pospešeno pris-
topili k obsežnemu projektu ob-
vladovanja stroškov in k stalne-
mu procesu prilagajanja in opti-
mizacije proizvodnje možnemu 
obsegu prodaje. Poseben pou-
darek smo dali rednemu vzdr-
ževanju stikov z našimi kupci, 
podpori pri zadovoljevanju 

Leto, ki se končuje, je vsakemu med nami prineslo poleg običajnih in pričakovanih izzivov tudi mnogo 
novih neznanih vprašanj in situacij, ki jih je s sabo prinesla epidemija COVID-19. Močno je vplivala na način 
našega ravnanja in delovanja doma, v šoli, na delu, dopustu, kjerkoli in vseskozi. O tem, kako so se prila-
godili novonastali situaciji ob epidemiji in kakšni so obeti za prihodnje mesece, smo povprašali direktorje 
oz. predsednike uprav največjih podjetij v naši občini.

Pripravila: Jolanda Laubič
Po besedah di-

rektorja Andreja 
Pokliča navkljub 

težkim časom 
gledajo v pri-

hodnost pozitiv-
no in še naprej 
Gradijo Kulturo 

Najboljših.
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Weiler – izzivov polno 
leto 2020

Kot za večino podjetij v regiji 
je bilo tudi za Weiler Abrasives 
leto 2020 polno izzivov, ki jih je 
prinesla pandemija korona vi-
rusa. Pandemija je postavila na 
preizkušnjo prav vsako področje 
v podjetju. Prvi del obdobja de-
lovanja v posebnih okoliščinah 
je minil predvsem v prizadevan-
jih za zaščito zdravja zaposlenih 
ob ohranjanju neprekinjenega 
delovanja. V drugem delu pa 
smo močno poudarili vzposta-
vitev delovanja na način, ki bo 
omogočal zaustavitev padanja 
obsega prodaje, zagotavljanje 
pozitivnega denarnega toka in 
ohranjanje delovnih mest.

Kot kolektiv v celotni Skupini 
Weiler Abrasives smo se odzva-
li zelo hitro in odločno. Najprej 
s pripravo mogočih scenarijev 
razvoja uspešnosti poslovanja 
v letošnjem letu in vzporedno s 
tem s pripravo ukrepov ohran-
janja pozitivnega denarnega to-
ka v okoliščinah močnega pad-
ca obsega poslovnih aktivnosti. 
Temu je sledila priprava in za-
četek izvajanja korektivnih ak-
tivnosti na vseh področjih. 

A kriza ni le čas kislih jabolk, 
ampak potisne na plano tudi ve-
liko dobrega in pozitivnega. V 
primeru našega podjetja je do-
kazala izjemno pozitivno ener-
gijo naših zaposlenih, ki nas je 
v težkih zadnjih mesecih močno 
povezala. To se odraža v tem, da 
korektivne plane uspešno izva-
jamo in dosegamo novo nastavl-
jene cilje. Prav tako smo dosegli 
nekaj pomembnih pozitivnih 
mejnikov, kot je pridobitev pla-
tinaste bonitete odličnosti ter 

zlatega priznanja za inovacijo 
za razvoj rezalk X-LOCK. Tovrst-
ni dogodki nam dajejo zagon in 
motivacijo za naprej.

Leto 2021 pričakujemo s po-
zitivnostjo, vendar se ob tem 
zelo dobro zavedamo, da zdrav-
stvena kriza ni pri koncu in da 
težavnejše obdobje prihaja tudi 
v naslednjem letu. Uspešneje 
kot se bomo odzivali na pod-
ročju zdravstvene varnosti, laž-
je bomo premagovali izzive, ki 

jih pred nas postavlja gospodar-
sko okolje. Nahajamo se v zgo-
dovinsko najhujši in najmanj 
predvidljivi gospodarski krizi, 
katere konca še ne vidimo. 
Kriza namreč v razsežnosti, ki 
smo ji priča, nima primerjave 
v sodobni svetovni zgodovini, 
ukrepi blaženja njenih učinkov 
pa morajo biti tudi zaradi tega 
hitri in učinkoviti. 

Jože Kaligaro, direktor družbe 
Weiler Abrasives, d. o. o.

njihovih iz dneva v dan različ-
nih potreb in napovedi, s čimer 
smo kljub zelo okrnjenemu 
obsegu poslovanja zaradi ko-
ronakrize uspeli zadržati naše 
tržne deleže in celo pridobivati 
dodatne posle. Velik pomen za 
vzdrževanje likvidnosti družbe 
in ohranitev delovnih mest so 
imele tudi državne podpore za 
sofinanciranje stroškov dela v 
skladu s sprejeto interventno 
zakonodajo v višini 4,6 milijona 
evrov do konca prvega polletja.

Obseg dela in obseg naro-
čil se je jeseni v primerjavi s 
spomladanskim delom leta 
2020 stabiliziral in je na nivoju 
lanskega leta. Napovedi naročil 
naših kupcev za prihodnje me-
sece so še naprej zelo nejasne, 
saj kupci sami težko napovedu-
jejo bodoče poslovanje, hkrati 
pa kot večina dobaviteljev av-
tomobilske industrije ocenjuje-
mo, da bo trajalo vsaj dve leti, 
da se bo branža povrnila na ob-
sege poslovanja v letu 2019. 

Skupina UNIOR je v prvih 

devetih mesecih leta 2020 do-
segla 150,4 milijona evrov čistih 
prihodkov od prodaje, kar je v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta nižje za 42,1 mi-
lijona evrov oziroma za 21,9 
odstotka. Glede na stanje pred 
enim letom smo uspeli znižati 
zadolženost pri bankah.

V prihodnje je ob negotovih 
pogojih poslovanja vsled nejas-
nih globalnih gospodarskih na-
povedi in še posebej dejavnosti, 
v katerih pretežno delujemo, 
bistveno, da poslujemo modro 
in preudarno in kljub situaciji 
v tem času skušamo izkoristiti 
vsako poslovno priložnost ter s 
tem ohraniti večino zaposlenih. 
Zaposlene spodbujamo k zave-
danju pomena lastnega zdravja 
in tudi njihove odgovornosti do 
okolice ter skrbimo za razvoj 
ključnih kompetenc prihodnos-
ti: inovativnost, vseživljenjsko 
učenje in ohranjanje zdravja.

Darko Hrastnik, predsednik 
uprave Unior, d. d.

V družbi Weiler Abrasives so v letu 2020 pridobili platinaste bonitete odličnosti ter zlato priznanje 
za inovacijo za razvoj rezalk X-LOCK.

Po besedah 
predsednika uprave 
Darka Hrastnika so 
posebej ponosni na 
ukrep uvedbe hitrih 
testov, saj so s tem 
uspeli preprečevati 
večje širjenje okužb 

znotraj delovnih 
sredin.
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leto 2020 polno izzivov, ki jih je 
prinesla pandemija korona vi-
rusa. Pandemija je postavila na 
preizkušnjo prav vsako področje 
v podjetju. Prvi del obdobja de-
lovanja v posebnih okoliščinah 
je minil predvsem v prizadevan-
jih za zaščito zdravja zaposlenih 
ob ohranjanju neprekinjenega 
delovanja. V drugem delu pa 
smo močno poudarili vzposta-
vitev delovanja na način, ki bo 
omogočal zaustavitev padanja 
obsega prodaje, zagotavljanje 
pozitivnega denarnega toka in 
ohranjanje delovnih mest.
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četek izvajanja korektivnih ak-
tivnosti na vseh področjih. 

A kriza ni le čas kislih jabolk, 
ampak potisne na plano tudi ve-
liko dobrega in pozitivnega. V 
primeru našega podjetja je do-
kazala izjemno pozitivno ener-
gijo naših zaposlenih, ki nas je 
v težkih zadnjih mesecih močno 
povezala. To se odraža v tem, da 
korektivne plane uspešno izva-
jamo in dosegamo novo nastavl-
jene cilje. Prav tako smo dosegli 
nekaj pomembnih pozitivnih 
mejnikov, kot je pridobitev pla-
tinaste bonitete odličnosti ter 
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ni dogodki nam dajejo zagon in 
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Leto 2021 pričakujemo s po-
zitivnostjo, vendar se ob tem 
zelo dobro zavedamo, da zdrav-
stvena kriza ni pri koncu in da 
težavnejše obdobje prihaja tudi 
v naslednjem letu. Uspešneje 
kot se bomo odzivali na pod-
ročju zdravstvene varnosti, laž-
je bomo premagovali izzive, ki 

jih pred nas postavlja gospodar-
sko okolje. Nahajamo se v zgo-
dovinsko najhujši in najmanj 
predvidljivi gospodarski krizi, 
katere konca še ne vidimo. 
Kriza namreč v razsežnosti, ki 
smo ji priča, nima primerjave 
v sodobni svetovni zgodovini, 
ukrepi blaženja njenih učinkov 
pa morajo biti tudi zaradi tega 
hitri in učinkoviti. 

Jože Kaligaro, direktor družbe 
Weiler Abrasives, d. o. o.

njihovih iz dneva v dan različ-
nih potreb in napovedi, s čimer 
smo kljub zelo okrnjenemu 
obsegu poslovanja zaradi ko-
ronakrize uspeli zadržati naše 
tržne deleže in celo pridobivati 
dodatne posle. Velik pomen za 
vzdrževanje likvidnosti družbe 
in ohranitev delovnih mest so 
imele tudi državne podpore za 
sofinanciranje stroškov dela v 
skladu s sprejeto interventno 
zakonodajo v višini 4,6 milijona 
evrov do konca prvega polletja.

Obseg dela in obseg naro-
čil se je jeseni v primerjavi s 
spomladanskim delom leta 
2020 stabiliziral in je na nivoju 
lanskega leta. Napovedi naročil 
naših kupcev za prihodnje me-
sece so še naprej zelo nejasne, 
saj kupci sami težko napovedu-
jejo bodoče poslovanje, hkrati 
pa kot večina dobaviteljev av-
tomobilske industrije ocenjuje-
mo, da bo trajalo vsaj dve leti, 
da se bo branža povrnila na ob-
sege poslovanja v letu 2019. 

Skupina UNIOR je v prvih 

devetih mesecih leta 2020 do-
segla 150,4 milijona evrov čistih 
prihodkov od prodaje, kar je v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta nižje za 42,1 mi-
lijona evrov oziroma za 21,9 
odstotka. Glede na stanje pred 
enim letom smo uspeli znižati 
zadolženost pri bankah.

V prihodnje je ob negotovih 
pogojih poslovanja vsled nejas-
nih globalnih gospodarskih na-
povedi in še posebej dejavnosti, 
v katerih pretežno delujemo, 
bistveno, da poslujemo modro 
in preudarno in kljub situaciji 
v tem času skušamo izkoristiti 
vsako poslovno priložnost ter s 
tem ohraniti večino zaposlenih. 
Zaposlene spodbujamo k zave-
danju pomena lastnega zdravja 
in tudi njihove odgovornosti do 
okolice ter skrbimo za razvoj 
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ti: inovativnost, vseživljenjsko 
učenje in ohranjanje zdravja.
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V družbi Weiler Abrasives so v letu 2020 pridobili platinaste bonitete odličnosti ter zlato priznanje 
za inovacijo za razvoj rezalk X-LOCK.

Po besedah 
predsednika uprave 
Darka Hrastnika so 
posebej ponosni na 
ukrep uvedbe hitrih 
testov, saj so s tem 
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večje širjenje okužb 
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Ste že kdaj opazovali, 
kakšne barve je pomrznje-
no nebo v ranem jutru na 
vrhu Pohorja? Ali ste mor-
da že poslušali, kako ječijo 
z ledenimi kristali posute 
veje, ko še vse spi? Čas je, 
da vam srčni utrip dvigne 
vznemirljiv vonj po snežnih 
radostih na Rogli, nato pa 
ga znova umirijo topli ter-
malni vrelci Term Zreče.

Družinsko smučišče
Odkrivanje teh skrivnosti je 

domačinom tako preprosto do-
segljivo, da bi bila škoda zamu-
diti priložnost. Snežno opremo v 
avto in strumno na udobno vož-
njo na vrh Rogle, kjer v resnici že 
stojite na smučišču, ki ga v srcu 
nosi staro, mlado in najmlajše.

Za tiste trenutke, ko malček 
ne bi smučal

Tudi v trenutkih, ko se razbo-
hoti majcen protest in bi najmlaj-
ši član družine smuči kar snel, 
jih pravzaprav tudi lahko. Na-
mesto tega zgrabite sani, razišči-
te Pohorsko vasico z didaktični-
mi igrami ali pa se ob sprehodu 
mimo Mini Rogle podučite, kakš-
ni poklici vse obstajajo v smu-

Na Rogli pripravljeni na zimske radosti

čarskem središču. Sprehodite se 
med pomrznjenimi vrhovi dreves 
in se razglejte z visokega stolpa 
Poti med krošnjami Pohorje. Ne 
pozabite zaviti v prenovljen in 
razširjen smučarski bar Uniorček 
na najboljše smučarske dobrote.

Podajte se preko snežne 
odeje

Naj vas snežna odeja ne ustavi 
pri raziskovanju narave. Obujte 

najdebelejše nogavice, poišči-
te tekaške smuči ali preizkusite 
že enkrat, kako delujejo krplje. 
Medtem ko vam pod čevlji škripa 
sneg in vam pljuča polni najčis-
tejši zrak, lahko odkrijete, kako 
počiva najvišje ležeče slovensko 
barje, kadar se živo srebro spusti 
pod ledišče. Lovrenška jezera še 
zdaleč niso edini biser, ki ga lah-
ko odkrijete v teh koncih. Mogo-
če ribnik Jezerc? Vasica Skomar-
je? Je Lukov slap že zamrznil?

Ne le naravni mraz, tudi 
naravna toplina

Kontrastno suh in vroč zrak 
avtentične Savna vasi v Termah 
Zreče a li savn v Wellness centru 
Natura ali Planja, dišeč po ze-
liščih, vam bo telo ogrel vse do 
kosti ter dodobra okrepčal imun-
ski sistem. Tako ne boste nikdar 
več zamudili zimskih radosti.

Unitur, d. o. o.

Vožnja s sanmi po pohorskih strminah pričara nasmeh na vsak otroški obraz. 

V odtenkih vse od nežne rožnate do nebeško modre. Takšne barve je pomrznjeno nebo v ranem jutru na vrhu Pohorja. Nikar ga ne zamudite.
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Se še spomnite tekem na 
tekaških rolkah, ki so na 
Zreškem privabljale poglede 
konec 80-ih let? Zdaj smo 
po 30 letih znova dočakali ro-
lkarsko tekmo na Rogli. V or-
ganizaciji Tekaškega smučar-
skega kluba Rogla – trening 
na tekaških rolkah je namreč 
sestavni del treninga smu-
čarjev tekačev izven zimske 
sezone – so se v soboto, 19. 
septembra, najboljši sloven-
ski smučarji tekači pomerili 
na 2,8 kilometra dolgi cesti 
proti Rogli. 

David Voh

Ta je bila v času tekme popol-
noma zaprta, vodila je od Peska 
(start pri koči) do vrha Rogle (cilj 
je bil pri zgornji postaji smučišča 
Košuta). Šlo je za poletno različi-
co tekmovanja za POKAL ALPI-
NA, v akciji vse najboljše v prav 
vseh kategorijah – od cicibanov 
do članov. Zahtevna trasa, veči-
noma se je vzpenjala od starta do 
cilja, z razliko v nadmorski višini 
kar 120 metrov, je bila zagotovilo 
za izjemno zanimivo tekmo, na 
kateri so veliko pričakovali tudi 
od domačih smučarjev tekačev. 
Prav odlični rezultati mladih tek-
movalcev TSK Rogla v pripravljal-
nem obdobju so jih najbolj gnali 
k organizaciji domače tekme –  to 
je bila za njih tudi svojevrstna 
nagrada. In mladi tekmovalci so 
se oddolžili na pravi način. Na 
domačem terenu in pred doma-
čimi gledalci so bili še bolj lačni 
visokih uvrstitev ter na koncu kar 
13-krat stopili na zmagovalni oder 
in zasluženo prejeli medalje in 
praktične nagrade iz rok zreškega 
župana mag. Borisa Podvršnika 
ter predsednika kluba Srečka Re-
tuznika. 

S tekmo so bili v klubu su-
per zadovoljni. Ne le v rezul-
tatskem smislu - domači upi so 
celo presegli vsa pričakovanja 
-, ampak tudi zato, ker jim je 
na Rogli uspelo obuditi poletna 
rolkarska tekmovanja. Cesta s 
Peska proti vrhu je idealna za 
tovrstne preizkušnje, kar so 
potrdili vodilni pri SZS, in tudi 
organizacija DP na Rogli v bodo-

Po 30 letih spet na rolkah proti Rogli

če ni izključena.

To je bila prva organizacija po-
letne smučarsko tekaške tekme 
na najvišjem državnem nivoju za 
zreški klub, pozimi 2019 in 2020 so 
že organizirali zimsko tekmovanje 

v smučarskem teku za slovenski 
POKAL ALPINA za mlajše katego-
rije, letos celo Državno prvenstvo 
v ski krosu. Tokratni poletno-je-
senski praznik smučarskega teka 
pa pomeni nov dokaz, da je bila 
odločitev za ustanovitev tekaškega 

smučarskega kluba na Rogli v le-
tu 2017 dobra poteza. Tekmovalci 
imajo za sabo tretjo sezono trenin-
gov, z redno udeležbo in uspehih 
na tekmah najvišjega državnega 
ranga pa so uspešno vrgli rokavico 
vsej državni konkurenci. 

Najmlajši so se na rolerjih 
pomerili na spretnostnem poli-
gonu pri nogometnem stadionu. 

V TSK Rogla so znova dokazali, da je klub majhnosti v njih zakoreninjeno veliko – z roko v roki z Uniturjem 
so po 30 letih obudili poletna rolkarska tekmovanja. 

Mladi tekmovalci TSK Rogla več 
kot uspešno branijo pohorske 
barve in se enakovredno kosajo 
s klubsko konkurenco z neprim-
erno daljšo in bogatejšo tradicijo.  

V kategoriji mlajših mladink je zmagala Ana Marija Kričaj, na tretje mes-
to je stopila Neža Kejžar, med domači tekmovalki se je uvrstila Tinkara 
Lampič, mlajša sestra najboljše slovenske tekmovalke Anemarije Lampič. 

Vsi najboljši so bili nagrajeni z vstopnicami za Pot med krošnjami Po-
horje, njihova maskota Emil pa je ob tem razveselil najmlajše in pop-
estril dogajanje. 
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Bralcem Pohorskega srca bi vas 
radi predstavili, zato za začetek 
tisto osnovno vprašanje – kdo 
ste, kje ste bili rojeni in kakšni 
so vaši spomini na mladostna 
leta?
Sem Ptujčan, rojen leta 1969. Že 
od rane mladosti me je spremljala 
železnica. Pa ne zgolj mala, mo-
delna od Mehanotehnike, ampak 
tista prava. Živo se namreč spomi-
njam pradedka Antona Frangeža, 
rojenega davnega leta 1887, ko 
je pripovedoval svoje zgodbe in 
anekdote o železnici. Do leta 1975 
smo stanovali v neposredni bližini 
ptujske železniške postaje, na ka-
teri je bilo vedno izredno živahno. 
Polno vagonov, gost promet, obi-
lica potnikov. Z očetom sva bila 
vsak konec tedna stalna gosta pri 
železničarjih. Pogosto so naju pri-
jazni strojevodje in kurjači vzeli 
s sabo na premik, ki je takrat na 
ptujski postaji potekal še s parno 
lokomotivo. Puhajoča črna loko-
motiva ter vročina, dim in saje so 
predstavljali nepopisno doživetje. 
Kasneje smo se preselili na obro-
bje Ptuja, naš stari dedek, kot smo 
klicali pradedka, je sklenil svojo 
življenjsko pot, parne lokomotive 
so se poslovile. Železniške zgod-
be so počasi zbledele, pričela me 
je zanimati elektronika, ki se je 

Mož, ki nam je približal železno cesto
Že nekaj časa je znana namera, 
da se na naši železniški postaji 
tudi kaj »premakne«.  Da vla-
kovna kompozicija, ki že leta 
stoji na slepem tiru, dobi tisto 
pravo dimenzijo, ki ji je bila z 
ukinitvijo proge odvzeta. V letu 
2020 so se te zamisli materia-
lizirale do te mere, da že lahko 
govorimo, da se bo ob 100-le-
tnici prihoda vlaka v Zreče to 
tudi zgodilo. Bolj ali manj pa 
so vse te aktivnosti povezane 
z osebo, ki je nam, Zrečanom, 
povečini neznana. To je Anton 
Galun s Ptuja. V tem pogovoru 
ga želimo predstaviti v krat-
kih obrisih, saj je Tone, kakor 
ga kličejo prijatelji, vsestran-
sko aktiven in strokovnjak na 
mnogih področjih.

Martin Mrzdovnik

dobra prijatelja Rudija Ljubeja in 
Boštjana Metličarja. Seveda so se 
vrnili stari spomini, sledila je prva 
skupna vožnja po Bohinjki med 
Jesenicami in Novo Gorico. Sle-
dile so nadaljnje vožnje z muzej-
skim vlakom po Sloveniji, doma-
či pralni stroj pa se je ob pranju 
katastrofalno mastnih in sajastih 
delovnih oblek kmalu odločno 
spuntal. V tem času sem spoznal 
odlične kurjače in strojevodje ter 
od mehanikov dobil ogromno 
tehničnega znanja. Enako kot 
vožnje me je zanimala tehnika, 
ki je začuda brezhibno delovala 
tudi brez elektrike in elektronike. 
Pričeli smo se družiti v Društvu 
ljubiteljev železnic in železni-
ških eksponatov v Celju, kjer se 
ukvarjamo z najrazličnejšimi že-
lezniškimi eksponati in njihovim 
ohranjanjem.

Prav gotovo bo naše bralce zani-
malo to vaše »spogledovanje« z 
železnico. Kako to? 
Sam pri sebi sem si zadal nalogo, 
da bom postal kurjač na lokomoti-
vi. Ker pri nas v tistem času ni bilo 
možnosti, da bi uradno pridobil 
kvalifikacijo, sem iskal možnosti 
v sosednji Avstriji. Ozkotirna že-
leznica mi sprva, roko na srce, ni 
dišala. Imel sem vtis, da je tir širi-
ne 760 mm nek ostanek resne, ve-
like železnice. Legende o počas-
nem in sajastem bosanskem Ćiru, 
lokomotive, ki bi jih zaradi svojih 
skromnih dimenzij lahko skril 
v tender Borsiga, majhni vagoni 
in slabe, praviloma vijugaste in 
strme proge, pogosto v precej sla-
bem stanju, vse skupaj me ni rav-
no navduševalo. Pa sem se vseeno 
odločil poskusiti srečo. Naključje 
je hotelo, da so ravno v tem času v 

Anton Galun (levo) in Markus Mandl (desno) pred ozkotirno parno 
lokomotivo serije U na postaji Stainz. (Avtor: Hanspeter Reschinger)

takrat pričela razvijati z dolgimi 
koraki. 
Kakšna je bila vaša izobraževal-
na pot? 
V tistem obdobju je oče v podjetju 
Tehnoservis vodil proizvodnjo te-
levizorjev Gorenje in takrat je pad-
la tudi odločitev, kam v srednjo 
šolo. Po srednji šoli me je služenje 
vojaščine odpeljalo v Titovo Užice 
v Srbijo, kjer sem se ponovno sre-
čal z železnico. Kot potnik v dol-
gih, nabito polnih vlakih, ki so vo-
zili med Beogradom in Barom in 
na katerih sem pogosto stal na eni 
nogi. Iz časa vojaščine se bežno 
spomnim prvega stika z ozkotirno 
železnico, ki je nekoč vozila čez 
Užice, na sever proti Beogradu in 
na jug proti Sarajevu in Dubrov-
niku. Nanjo je namreč spominjala 
stara železniška postaja, spreme-
njena v zakotni bife, v katerega 
kljub poceni pijači še vojaki nismo 
zahajali, pred njo pa je stal Ćiro, 
majhna, za tretjino teže Borsiga 
težka ozkotirna parna lokomotiva. 
Kot spomin na nekdanje čase. Ćiro 
je bil sinonim za pregovorno poča-
sne lokomotive, ki so vijugale po 
srbskih in bosanskih ozkotirnicah 
in za sabo vlekle težke potniške 
in tovorne vlake. Vojaške vaje na 
Zlatiboru, planini, ki jo lahko po 
višini primerjamo s Pohorjem, so 
dejansko potekale v okolici nek-
danje trase ozkotirne železnice. 
In ravno Zlatibor je predstavljal 
veliko, skoraj nepremagljivo ovi-
ro gradbenikom, ki so tod gradili 
železnico.
Ste tudi podjetnik – lahko na 
kratko predstavite, s čim se 
ukvarjate? 
Po vojaščini je železnica spet za 
nekaj časa romala v pozabo. Na 
vrsto so prišle resne naloge, na za-
četku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja sem se odločil za podje-
tniško pot in odprl svoje podjetje. 
Kot elektronik sem se specializi-
ral za avtomobilsko elektroniko 
in pripadajočo merilno opremo. 
Zahtevno področje, ki zahteva 
nenehno spremljanje novosti in 
celega človeka. Časa za hobije ni 
bilo veliko. Toda naključje je žele-
lo, da sem na Ptuju po dolgih letih 
ponovno srečal parno lokomotivo, 
tokrat na čelu muzejskega vlaka, 
in na njej spoznal moja kasnejša 
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Stainzu, ki leži kakšnih 30 km za-
hodno od Gradca, nujno potrebo-
vali lokomotivsko osebje. In tako 
sem poleg svoje redne službe pri-
čel kariero kurjaškega vajenca na 
ozkem tiru. In da bi bilo naključje 
še večje, je proga Stainz–Preding 
sestrska proga železnice Poljča-
ne–Slovenske Konjice–Zreče. V 
Stainzu sem naletel na čudovitega 
človeka, obratovodjo in kasnej-
šega mentorja Markusa Mandla, 
ki je živa enciklopedija ozkega 
tira nekdanje Avstro-Ogrske. In 
pri njem sem spoznal, da je ozki 
tir še bistveno zanimivejši od 
običajnega. Majhni vlaki so bili 
sposobni po najbolj nemogočih 
progah zvoziti ogromne količine 
tovora in silno ozkotirno omrežje, 
ki je zgolj na področju nekdanje 
Jugoslavije merilo čez 2.000 km, 
je v številne kraje prineslo velik 
tehnični napredek in gospodarski 
razvoj. Na ozkotirni železnici v 
Stainzu, ki neprekinjeno obratuje 
od leta 1892, smo letno prepeljali 
več kot 25.000 turistov. Redni po-
tniški in tovorni promet sta bila 
sicer ukinjena v petdesetih oz. 
osemdesetih letih prejšnjega sto-
letja, toda v sedemdestih letih je 
po železnici zapeljal prvi turistič-
ni vlak. Po dveh letih intenzivne 
prakse in oddelanih več kot 800 
urah je napočil čas za preizkus 
znanja pred državnim komisar-
jem. Z odliko sem opravil izpite 
ter postal ne samo kurjač, ampak 
tudi strojevodja parne lokomoti-
ve. Sledile so čudovite, doživetij 
polne vožnje z različnimi parnimi 
lokomotivami tudi po drugih mu-
zejskih železnicah. Vzporedno 
sem se čedalje pogosteje ukvarjal 
s popravili in vzdrževanjem lo-
komotiv in vagonov, ki so zaradi 
svoje častitljive starosti zahtevali 

natančno in kakovostno obnovo. 
In tako smo se v mojem podjetju 
poleg najsodobnejše elektronike 
začeli ukvarjati še s popravili in 
izdelavo komponent za 100 in več 
let stara tirna vozila ter ta začeli 
obnavljati tudi v celoti.
Imate dober pregled nad »turi-
stičnimi progami« - lahko opi-
šete kašen dober primer takšne 
proge in kaj lahko Zrečani iz 
tega izluščimo? 
Z užitkom sem spremljal muzej-
ske in turistične železnice v okoli-
ci ter sklepal znanstva in prijatelj-
stva v relativno majhnem krogu 
ljudi, ki se spoznajo na staro teh-
niko. Dve desetletji po vojaščini 
sem se vrnil v Srbijo, na Zlatibor, 
na katerega se vzpenja Šargan-
ska osmica, slikovita proga, ki s 
pomočjo pentelj in predorov na 
izredno kratki razdalji premaga 
okoli 300 m višinske razlike. Ko-
nec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja se je namreč peščici za-
nesenjakov porodila ideja, da bi 
obnovili staro železniško postajo 
na Mokri gori ter pred njo položili 
nekaj tirnic. Kmalu so dela stekla 
in na tiru, dolgem vsega 60 m, se 
je dobrih dvajset let po zaprtju in 
demontaži ozkotirne železnice 
ponovno zapeljala parna lokomo-
tiva z odprtim vagonom. Danes 
proga povezuje Višegrad, Mokro 
goro in Šargan – Vitase. Na dob-
rih 15 km dolgem delu proge med 
postajama Mokra gora in Šargan – 
Vitasi letno, pretežno z dizelskimi 
lokomotivami, prepeljejo preko 
80.000 potnikov iz cele Evrope. 
V meni je ves čas tlela želja zre-
ški železnici vdahniti življenje. V 
železniškem muzeju v Ljubljani 
smo organizirali dneve odprtih 
vrat, ob katerih smo prostovoljci 

obiskovalcem ponudili najrazlič-
nejša doživetja. Zvezda dogodka 
pa je vedno bila parna lokomoti-
va. V muzeju je namreč položen 
kratek, vsega 100 m dolg ozki tir, 
na katerega smo utirjali sestro 
zreške parne lokomotive. Praktič-
no nepredstavljivo je, da smo ob 
takšnih dogodkih, ki so potekali v 
poletnem času vsako tretjo soboto 
v mesecu, imeli več kot 1000 obi-
skovalcev. Zgolj v majhni kabini 
parne lokomotive smo zvozili več 
kot 200 potnikov, od majhnih do 
velikih. Pri nas so redno obujali 
spomine stari železničarji, najsta-
rejši je štel preko 90 let. Zakaj to-
rej uspešne zgodbe ne bi ponovili 
v Zrečah?
Kako gledate na vse te zamisli in 
projekte glede ohranjanja kul-
turne dediščine, še posebej to z 
železnico tukaj v Zrečah? 
Nov zagon v Zrečah je dala izgra-
dnja nadstrešnice nad muzejsko 
kompozicijo. Ob takratni prilož-
nosti sem s prijatelji zreškemu 
županu mag. Borisu Podvršniku 
podaril darilo, ki smo ga za Zreča-
ne pripravili v Stainzu: stari leseni 
prag, na katerega je pribit kos ori-
ginalne tirnice iz leta 1892, k njej 
pa je priložen za pest velik kos 
črnega premoga. Ob nagovoru 
sem pripomnil, da iskreno upam, 
da bo prag s tirnico nekoč vgrajen 
v muzejsko progo, premog pa po-
kurjen v peči parne lokomotive. 
Glede na izredno zainteresiranost 
Občine Zreče na čelu z županom 
in njegovimi sodelavci, da vlak 
ponovno oživi, sem postal prepri-
čan, da bomo projekt uspešno iz-
peljali. Kot strela z jasnega je lani 
jeseni odjeknila novica, da lahko 
Občina Zreče pridobi staro lese-
no tovorno skladišče, ki je nekoč 
stalo v Rimskih Toplicah ter se je 
moralo umakniti zaradi obsežne-
ga remonta proge Celje–Zidani 
Most. Ob sodelovanju strokovnja-
kov Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije smo skladišče 
neznatno spremenili ter ga prede-
lali v lokomotivsko lopo. Zgodaj 
spomladi so se začela gradbena 
dela in skrbno demontirano skla-
dišče je bilo kmalu postavljeno. 
Gradbeniki so zgradili tudi ka-
nal za vzdrževanje lokomotiv in 
vagonov. Pri projektu postavitve 
se nas je zbrala majhna skupina 
prostovoljcev, ki smo vzpored-
no z gradbeniki opravili precej 
delovnih ur in to kljub skrajno 

oteženim okoliščinam zaradi pan-
demije. Med drugim smo v lastni 
režiji izdelali napo za dovod dima 
in jo namestili na streho. Tako je z 
minimalnimi stroški nastal bistve-
ni del železniške infrastrukture. V 
letošnjem letu smo imeli srečno 
roko še enkrat: za ceno starega 
železa smo uspeli pridobiti 500 m 
odlične proge z betonskimi pra-
govi in kretnice, kar predstavlja 
osnovo za izgradnjo postajnih ti-
rov ter zaenkrat načrtovane krat-
ke proge do bifeja Turist v smeri 
Slovenskih Konjic. Ves čas je pote-
kalo intenzivno iskanje tehničnih 
rešitev, sponzorjev in podporni-
kov, z večinoma prostovoljnim ter 
brezplačnim delom smo pripra-
vili projektantske podlage in kup 
spremnih dokumentov ter rešitev. 
Da pa bi dostojno obeležili bližnjo 
100. obletnico prvega prihoda vla-
ka v Zreče, ki jo bomo proslavili 
15. januarja 2021, smo ob pomoči 
sponzorja položili 40 m dolgi tir, 
na katerega smo pred nekaj dnevi 
utirili dizelsko lokomotivo. Loko-
motivo, ki je moja last, sem za čas 
izgradnje železnice brezplačno 
predal v uporabo Občini Zreče. In 
kakšni cilji nas vodijo glede izgra-
dnje železnice? Predvsem ohra-
njanje dediščine tehniške kulture, 
ki je v Zrečah doma in ima večsto-
letno tradicijo. Železnica pa mora 
postati stičišče generacij: mlajše, 
ki bo spoznavala skrivnosti teh-
niških poklicev, in starejše, ki bo 
predajala znanje in izkušnje. In 
nenazadnje vemo, da so železnice 
v službi turizma izredno privlač-
ne za obiskovalce. Ne glede na 
trenutno načrtovano kratko progo 
ima Lokalna muzejska železnica 
Zreče, kot smo projekt poimeno-
vali, velik turistični potencial. S 
primerno organizacijo ter poveza-
vo vožnje z ogledi lokalnih tehni-
ških znamenitosti ter pregovorno 
dobro podpohorsko kulinariko se 
lahko nadejamo odličnega uspe-
ha. Seveda nas v prihodnjih letih 
čaka še veliko dela in najrazličnej-
ših izzivov: ureditev voznega par-
ka s parno lokomotivo, postavitev 
proge, obnova železniške postaje 
in še kup drugih nalog. Večino del 
bomo poskušali realizirati s pro-
stovoljnim delom ter pri slednjem 
angažirati predvsem mladino. 
Naši zaenkrat majhni delovni 
skupini bo v veliko motivacijo, 
če nas bo javnost podprla, četudi 
zgolj z besedo podpore.

Normalnotirna parna lokomotiva 06-018 „Borsig. (Avtor: Hans-
peter Reschinger)
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Stainzu, ki leži kakšnih 30 km za-
hodno od Gradca, nujno potrebo-
vali lokomotivsko osebje. In tako 
sem poleg svoje redne službe pri-
čel kariero kurjaškega vajenca na 
ozkem tiru. In da bi bilo naključje 
še večje, je proga Stainz–Preding 
sestrska proga železnice Poljča-
ne–Slovenske Konjice–Zreče. V 
Stainzu sem naletel na čudovitega 
človeka, obratovodjo in kasnej-
šega mentorja Markusa Mandla, 
ki je živa enciklopedija ozkega 
tira nekdanje Avstro-Ogrske. In 
pri njem sem spoznal, da je ozki 
tir še bistveno zanimivejši od 
običajnega. Majhni vlaki so bili 
sposobni po najbolj nemogočih 
progah zvoziti ogromne količine 
tovora in silno ozkotirno omrežje, 
ki je zgolj na področju nekdanje 
Jugoslavije merilo čez 2.000 km, 
je v številne kraje prineslo velik 
tehnični napredek in gospodarski 
razvoj. Na ozkotirni železnici v 
Stainzu, ki neprekinjeno obratuje 
od leta 1892, smo letno prepeljali 
več kot 25.000 turistov. Redni po-
tniški in tovorni promet sta bila 
sicer ukinjena v petdesetih oz. 
osemdesetih letih prejšnjega sto-
letja, toda v sedemdestih letih je 
po železnici zapeljal prvi turistič-
ni vlak. Po dveh letih intenzivne 
prakse in oddelanih več kot 800 
urah je napočil čas za preizkus 
znanja pred državnim komisar-
jem. Z odliko sem opravil izpite 
ter postal ne samo kurjač, ampak 
tudi strojevodja parne lokomoti-
ve. Sledile so čudovite, doživetij 
polne vožnje z različnimi parnimi 
lokomotivami tudi po drugih mu-
zejskih železnicah. Vzporedno 
sem se čedalje pogosteje ukvarjal 
s popravili in vzdrževanjem lo-
komotiv in vagonov, ki so zaradi 
svoje častitljive starosti zahtevali 

natančno in kakovostno obnovo. 
In tako smo se v mojem podjetju 
poleg najsodobnejše elektronike 
začeli ukvarjati še s popravili in 
izdelavo komponent za 100 in več 
let stara tirna vozila ter ta začeli 
obnavljati tudi v celoti.
Imate dober pregled nad »turi-
stičnimi progami« - lahko opi-
šete kašen dober primer takšne 
proge in kaj lahko Zrečani iz 
tega izluščimo? 
Z užitkom sem spremljal muzej-
ske in turistične železnice v okoli-
ci ter sklepal znanstva in prijatelj-
stva v relativno majhnem krogu 
ljudi, ki se spoznajo na staro teh-
niko. Dve desetletji po vojaščini 
sem se vrnil v Srbijo, na Zlatibor, 
na katerega se vzpenja Šargan-
ska osmica, slikovita proga, ki s 
pomočjo pentelj in predorov na 
izredno kratki razdalji premaga 
okoli 300 m višinske razlike. Ko-
nec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja se je namreč peščici za-
nesenjakov porodila ideja, da bi 
obnovili staro železniško postajo 
na Mokri gori ter pred njo položili 
nekaj tirnic. Kmalu so dela stekla 
in na tiru, dolgem vsega 60 m, se 
je dobrih dvajset let po zaprtju in 
demontaži ozkotirne železnice 
ponovno zapeljala parna lokomo-
tiva z odprtim vagonom. Danes 
proga povezuje Višegrad, Mokro 
goro in Šargan – Vitase. Na dob-
rih 15 km dolgem delu proge med 
postajama Mokra gora in Šargan – 
Vitasi letno, pretežno z dizelskimi 
lokomotivami, prepeljejo preko 
80.000 potnikov iz cele Evrope. 
V meni je ves čas tlela želja zre-
ški železnici vdahniti življenje. V 
železniškem muzeju v Ljubljani 
smo organizirali dneve odprtih 
vrat, ob katerih smo prostovoljci 

obiskovalcem ponudili najrazlič-
nejša doživetja. Zvezda dogodka 
pa je vedno bila parna lokomoti-
va. V muzeju je namreč položen 
kratek, vsega 100 m dolg ozki tir, 
na katerega smo utirjali sestro 
zreške parne lokomotive. Praktič-
no nepredstavljivo je, da smo ob 
takšnih dogodkih, ki so potekali v 
poletnem času vsako tretjo soboto 
v mesecu, imeli več kot 1000 obi-
skovalcev. Zgolj v majhni kabini 
parne lokomotive smo zvozili več 
kot 200 potnikov, od majhnih do 
velikih. Pri nas so redno obujali 
spomine stari železničarji, najsta-
rejši je štel preko 90 let. Zakaj to-
rej uspešne zgodbe ne bi ponovili 
v Zrečah?
Kako gledate na vse te zamisli in 
projekte glede ohranjanja kul-
turne dediščine, še posebej to z 
železnico tukaj v Zrečah? 
Nov zagon v Zrečah je dala izgra-
dnja nadstrešnice nad muzejsko 
kompozicijo. Ob takratni prilož-
nosti sem s prijatelji zreškemu 
županu mag. Borisu Podvršniku 
podaril darilo, ki smo ga za Zreča-
ne pripravili v Stainzu: stari leseni 
prag, na katerega je pribit kos ori-
ginalne tirnice iz leta 1892, k njej 
pa je priložen za pest velik kos 
črnega premoga. Ob nagovoru 
sem pripomnil, da iskreno upam, 
da bo prag s tirnico nekoč vgrajen 
v muzejsko progo, premog pa po-
kurjen v peči parne lokomotive. 
Glede na izredno zainteresiranost 
Občine Zreče na čelu z županom 
in njegovimi sodelavci, da vlak 
ponovno oživi, sem postal prepri-
čan, da bomo projekt uspešno iz-
peljali. Kot strela z jasnega je lani 
jeseni odjeknila novica, da lahko 
Občina Zreče pridobi staro lese-
no tovorno skladišče, ki je nekoč 
stalo v Rimskih Toplicah ter se je 
moralo umakniti zaradi obsežne-
ga remonta proge Celje–Zidani 
Most. Ob sodelovanju strokovnja-
kov Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije smo skladišče 
neznatno spremenili ter ga prede-
lali v lokomotivsko lopo. Zgodaj 
spomladi so se začela gradbena 
dela in skrbno demontirano skla-
dišče je bilo kmalu postavljeno. 
Gradbeniki so zgradili tudi ka-
nal za vzdrževanje lokomotiv in 
vagonov. Pri projektu postavitve 
se nas je zbrala majhna skupina 
prostovoljcev, ki smo vzpored-
no z gradbeniki opravili precej 
delovnih ur in to kljub skrajno 

oteženim okoliščinam zaradi pan-
demije. Med drugim smo v lastni 
režiji izdelali napo za dovod dima 
in jo namestili na streho. Tako je z 
minimalnimi stroški nastal bistve-
ni del železniške infrastrukture. V 
letošnjem letu smo imeli srečno 
roko še enkrat: za ceno starega 
železa smo uspeli pridobiti 500 m 
odlične proge z betonskimi pra-
govi in kretnice, kar predstavlja 
osnovo za izgradnjo postajnih ti-
rov ter zaenkrat načrtovane krat-
ke proge do bifeja Turist v smeri 
Slovenskih Konjic. Ves čas je pote-
kalo intenzivno iskanje tehničnih 
rešitev, sponzorjev in podporni-
kov, z večinoma prostovoljnim ter 
brezplačnim delom smo pripra-
vili projektantske podlage in kup 
spremnih dokumentov ter rešitev. 
Da pa bi dostojno obeležili bližnjo 
100. obletnico prvega prihoda vla-
ka v Zreče, ki jo bomo proslavili 
15. januarja 2021, smo ob pomoči 
sponzorja položili 40 m dolgi tir, 
na katerega smo pred nekaj dnevi 
utirili dizelsko lokomotivo. Loko-
motivo, ki je moja last, sem za čas 
izgradnje železnice brezplačno 
predal v uporabo Občini Zreče. In 
kakšni cilji nas vodijo glede izgra-
dnje železnice? Predvsem ohra-
njanje dediščine tehniške kulture, 
ki je v Zrečah doma in ima večsto-
letno tradicijo. Železnica pa mora 
postati stičišče generacij: mlajše, 
ki bo spoznavala skrivnosti teh-
niških poklicev, in starejše, ki bo 
predajala znanje in izkušnje. In 
nenazadnje vemo, da so železnice 
v službi turizma izredno privlač-
ne za obiskovalce. Ne glede na 
trenutno načrtovano kratko progo 
ima Lokalna muzejska železnica 
Zreče, kot smo projekt poimeno-
vali, velik turistični potencial. S 
primerno organizacijo ter poveza-
vo vožnje z ogledi lokalnih tehni-
ških znamenitosti ter pregovorno 
dobro podpohorsko kulinariko se 
lahko nadejamo odličnega uspe-
ha. Seveda nas v prihodnjih letih 
čaka še veliko dela in najrazličnej-
ših izzivov: ureditev voznega par-
ka s parno lokomotivo, postavitev 
proge, obnova železniške postaje 
in še kup drugih nalog. Večino del 
bomo poskušali realizirati s pro-
stovoljnim delom ter pri slednjem 
angažirati predvsem mladino. 
Naši zaenkrat majhni delovni 
skupini bo v veliko motivacijo, 
če nas bo javnost podprla, četudi 
zgolj z besedo podpore.

Normalnotirna parna lokomotiva 06-018 „Borsig. (Avtor: Hans-
peter Reschinger)
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Kolaž utrinkov iz osnovnošolskih (in domačih) klopi
Tudi na daljavo se da

Učenci komaj čakajo na vrnitev v 
šolske klopi, a so tudi pri delu na dal-
javo zelo ustvarjalni. Nekaj utrinkov 

so z nami delili tisti najmlajši, učenci 
prve triade, ki pa gredo z velikimi ko-
raki po stopinjah starejših. Ustvarjale 
so Julija Gričnik, Neja Upendo in Iva 
Krajnc. 

Po Minattijevih stopinjah
Na prvi oktobrski četrtek in petek smo z učenci 6.–9. 

razreda izvedli športno-kulturna dneva, ki sta nas po poti 
stare železniške proge popeljala v Slovenske Konjice. Tam 
smo spoznali življenje in delo pesnika Ivana Minattija, roje-
nega prav v sosednjem mestu. Ob recitaciji najbolj znanih 
pesmi in razlagi zanimivosti iz njegove konjiške dobe smo 
veliko izvedeli tudi o Starem trgu, kmečkem puntu, števil-
nih požarih in seveda o konjiškem zmaju, ki še danes buri 
duhove, ter vitezu Juriju, ki je rešil Marjetico in postal kon-
jiški zavetnik. Bilo je pestro in poučno.  

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče se kljub vsemu dogaja
Zbrala in pripravila: Marjana Cenc Weiss

Srednja šola v Zrečah se ne boji izzivov. Pri-
čakovana, a vseeno hitra sprememba šolske-
ga vsakdana v zadnjih mesecih je bila sicer za 
dijake in učitelje preizkušnja, a so s pouka po 
modelu B na model D preklopili brez težav. 

Vemo, da bi dijaki zaključnih letnikov v 
normalnih razmerah v tem času ob petkih 
urili plesne korake, da bi se vsi dijaki veselili 
predbožičnih strokovnih ekskurzij v evropske 
prestolnice in se zabavali na dobrodelnem 
koncertu Vesele note za praznične dni. 

A smo trdoživi, zato kljub omejitvam 
ohranjamo zdrav razum in dobro voljo. Sre-
čujemo se prek videokonferenc, kjer poleg 
pridobivanja znanja skrbimo za zdravje in 
kulturo ter razvijamo podjetniške ideje.

Mladim se dogaja
To je projekt, v katerem sodelujejo dijaki in 

učenci iz vse Slovenije, da bi razvijali podjet-
niške ideje. V oktobru smo načrtovali dneve 
podjetnosti za 3. letnik SSI programa, vendar 
nas je presenetilo delo na daljavo. Menite, da 
takšnih delavnic ni mogoče organizirati na 
daljavo? VSE JE MOGOČE! Razdelili smo se 
v skupine in po uvodnem sestanku so aktiv-
nosti stekle znotraj skupin. Dijaki so se lepo 
povezali, razvijali podjetniške ideje, razmišl-
jali o problemih, rešitvah in možnostih, da te 
ideje ugledajo luč sveta. Nastale so ideje za 
uporabo, kot so zloženka s strojniškimi for-
mulami, aktivnost za izbiro in nakup barvnih 
copatov, prevozi paketov, rešitev za slušno 

razumevanje.

Nato smo delo strnili s predstavitvami sku-
pin, ki so izvirno prikazale prototipe svojih 
produktov za rešitve problema. Načeloma se 
je projekt zaključil, vendar se bomo ob vrnitvi 
v šolo še srečali, kjer bomo naše prototipe do-
delali, da bodo rešitve jasnejše in seveda še 
uporabnejše, saj »podjetnost nima meja«.

mag. Vasja Ivančič, koordinatorica 
projekta Mladim se dogaja Najraje za strojem

Slastna pohorska omleta

Mladim se dogaja 

Virtualna galerija z razstavo fotografi j, ki so jih 
v objektiv ujeli dijaki.

Obisk Starega gradu

Zbral in pripravil: David Voh
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Leto 2020 je leto, ki je zaznamovalo ves svet. 
Tudi življenje v igralnicah Vrtca Zreče. S trenut-
no situacijo se spopadamo po svojih najboljših 
močeh, iz vsega slabega se poskušamo naučiti 
česa dobrega, predvsem pa se trudimo, da to 
»slabo« otrokom približamo na prijaznejši na-
čin, ki ne bo pustil slabih misli in temnih senc 
v njihovih mladih in neomadeževanih srčkih. 
Strokovne delavke se trudimo, da živimo in de-
lamo v okvirjih, ki jih postavljajo strokovnjaki za 
zdravje, istočasno pa skrbimo, da naši najmlajši 
ne bi čutili globeli zaradi distance, ki je danes 
med posamezniki nujna. Otroci razumejo, da 
vzgojiteljice nosijo maske, a težje je triletniku 
ali pa še mlajšemu razložiti, da ne sme objeti 
prijatelja, ki joka, ker je padel, še malo prej pa 
smo tega istega nadobudneža učili, da je objem 
najboljše zdravilo. Težko razume, da ne sme 
k sebi stisniti igračke, ker jo je pred tem imel 
v rokah nekdo drug. A tudi to bomo zmogli. 
Tudi to sovpada s časom, navade se spreminjajo 
in postajajo del nas. Tako smo se naučili biti 
odrasli in samostojni, zato se na sprehodih v ko-
loni ne držimo več za roke.

September je za nas poseben mesec, je čas, 
ko se ponovno snidemo in ta čas ima čaroben 
pridih. Za nekatere otroke v povsem novih igral-
nicah, spet za druge v starem okolju. Je vrnitev 
med prijatelje, ki so jih pogrešali. Otroci komaj 
čakajo, da lahko pripovedujejo svoje poletne do-
godivščine in to nam daje možnost, da se skozi 
pogovor nevsiljivo spoprijateljimo ter se na tak 
način pobliže spoznamo. Ves ta smeh in nado-
budnost naših najmlajših nam da vedeti, da de-
lamo dobro, da smo na pravi poti in da bomo 
s skupnimi močmi zmogli vse, tudi to, kar nas 
danes oblega na vsakem koraku. 

Komaj smo se naučili igrati na drugačen na-
čin, že smo bili primorani zapreti vrata za veči-
no otrok. Spet smo bili postavljeni pred novo – 
ali bolje rečeno staro – preizkušnjo. A strokovne 
delavke nismo dovolile, da se v ustanovo naseli 

žalost. Ravno nasprotno, potrudile smo se, da 
smo v igralnicah za vse, ki varstvo nujno po-
trebujejo, pričarale toplo, prijetno in predvsem 
prijateljsko vzdušje. Vsak otrok se mora počutiti 
sprejetega, čeprav ob njem ni najboljšega prija-
telja. Trudimo se, da so med otroki stkane prist-
ne prijateljske vezi ter da se ohranja pozitivna 
energija, ki nam bo pomagala, da se pozitivne 
misli nikoli ne bodo razblinile. Vsak dan je po-
svečen novim idejam, ustvarjanju, okraševanju 
hodnikov in prenovi igralnic, ki bodo čakale na 
dan, ko bomo zopet vsi skupaj. Poklic vzgojite-
lja je nekaj najlepšega. Tu ni prostora za slabe 
misli, za negativno energijo in žalost. V našem 
življenju je prostor za radost in veselje in če bo 
treba, bomo ustvarili svoj mehurček, v katerem 
bomo brezskrbno čakali na mamice in očke, da 

pridejo po nas. In v tem mehurčku ne bo prosto-
ra za nič drugega kot za srečo.

Nemalokrat slišimo, da je dan dnevu enak, a 
če si zaposlen v Vrtcu Zreče, temu nikakor ni 
tako. Tukaj je vsak dan drugačen, pozitiven, 
prijeten, nasmejan, obdan s toplino, ki seva iz 
otroških src, in z nasmehi, ki prihajajo z njih-
ovih obrazov. Ti nasmehi so pristni, tisti pravi, 
resnični in zelo, zelo nalezljivi. Širijo se kot vi-
rus in puščajo na nas starejših posledice. Tiste 
neozdravljive, ki so nujne in nam dajejo ime 
Človek! 

Vem, da bomo zmogli premagati vse težave, 
ker se imamo radi, ker smo to mi, vaši najmlajši, 
vaša sedanjost in prihodnost!

Sara Vuherer, dipl. vzgojiteljica 

Utrinki iz Vrtca Zreče – nasmehi so pristni in zelo nalezljivi. 

Vrtec Zreče v mehurčku

Ustvarjalno s kamišibajem
Toplo popoldansko oktobrsko sonce nas 

je povabilo na igrišče, kjer smo začeli naše 
ustvarjalno druženje ob kamišibaju. Učitelji-
ca Karmen Presiček je najprej predstavila dve 
zgodbi in pesem preko kamišibaja, nato pa 
so si učenci izbrali eno izmed ponujenih bas-
ni ali pesmi ter ustvarili svoje lastne likovne 
kreacije, s pomočjo katerih so na koncu pri-
povedovali izbrano basen ali nam predstavili 
pesem.

Športnik leta 2019
Konec septembra smo učenci in učitelji 

soustvarili občinsko prireditev Športnik leta 
2019. V ospredju je bila podelitev priznanj 
najboljšim na področju športa v minulem le-
tu, sami pa smo sodelovali s krajšim kultur-
nim programom. Veseli in ponosni smo, da 
kljub težkim časom skupaj še vedno zmore-
mo marsikaj. 

Obeležili dan slovenskega športa
V sredo, 23. septembra, smo prvič v zgodo-

vini Slovenci praznovali dan slovenskega špor-
ta, ki spodbuja vrednote biti telesno aktiven, 
uživati življenje in skrbeti za dobro počutje. V 
dopoldanskem času smo na OŠ Zreče izvedli 
akcijo Množični tek za učence prve triade. 
Učenci so na stadionu opravili abecedo teka 
ter pretekli različne razdalje (60 m, 100 m, 200 
m, 600 m ali 5 minut vzdržljivostnega teka). 
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Leto 2020 je leto, ki je zaznamovalo ves svet. 
Tudi življenje v igralnicah Vrtca Zreče. S trenut-
no situacijo se spopadamo po svojih najboljših 
močeh, iz vsega slabega se poskušamo naučiti 
česa dobrega, predvsem pa se trudimo, da to 
»slabo« otrokom približamo na prijaznejši na-
čin, ki ne bo pustil slabih misli in temnih senc 
v njihovih mladih in neomadeževanih srčkih. 
Strokovne delavke se trudimo, da živimo in de-
lamo v okvirjih, ki jih postavljajo strokovnjaki za 
zdravje, istočasno pa skrbimo, da naši najmlajši 
ne bi čutili globeli zaradi distance, ki je danes 
med posamezniki nujna. Otroci razumejo, da 
vzgojiteljice nosijo maske, a težje je triletniku 
ali pa še mlajšemu razložiti, da ne sme objeti 
prijatelja, ki joka, ker je padel, še malo prej pa 
smo tega istega nadobudneža učili, da je objem 
najboljše zdravilo. Težko razume, da ne sme 
k sebi stisniti igračke, ker jo je pred tem imel 
v rokah nekdo drug. A tudi to bomo zmogli. 
Tudi to sovpada s časom, navade se spreminjajo 
in postajajo del nas. Tako smo se naučili biti 
odrasli in samostojni, zato se na sprehodih v ko-
loni ne držimo več za roke.

September je za nas poseben mesec, je čas, 
ko se ponovno snidemo in ta čas ima čaroben 
pridih. Za nekatere otroke v povsem novih igral-
nicah, spet za druge v starem okolju. Je vrnitev 
med prijatelje, ki so jih pogrešali. Otroci komaj 
čakajo, da lahko pripovedujejo svoje poletne do-
godivščine in to nam daje možnost, da se skozi 
pogovor nevsiljivo spoprijateljimo ter se na tak 
način pobliže spoznamo. Ves ta smeh in nado-
budnost naših najmlajših nam da vedeti, da de-
lamo dobro, da smo na pravi poti in da bomo 
s skupnimi močmi zmogli vse, tudi to, kar nas 
danes oblega na vsakem koraku. 

Komaj smo se naučili igrati na drugačen na-
čin, že smo bili primorani zapreti vrata za veči-
no otrok. Spet smo bili postavljeni pred novo – 
ali bolje rečeno staro – preizkušnjo. A strokovne 
delavke nismo dovolile, da se v ustanovo naseli 

žalost. Ravno nasprotno, potrudile smo se, da 
smo v igralnicah za vse, ki varstvo nujno po-
trebujejo, pričarale toplo, prijetno in predvsem 
prijateljsko vzdušje. Vsak otrok se mora počutiti 
sprejetega, čeprav ob njem ni najboljšega prija-
telja. Trudimo se, da so med otroki stkane prist-
ne prijateljske vezi ter da se ohranja pozitivna 
energija, ki nam bo pomagala, da se pozitivne 
misli nikoli ne bodo razblinile. Vsak dan je po-
svečen novim idejam, ustvarjanju, okraševanju 
hodnikov in prenovi igralnic, ki bodo čakale na 
dan, ko bomo zopet vsi skupaj. Poklic vzgojite-
lja je nekaj najlepšega. Tu ni prostora za slabe 
misli, za negativno energijo in žalost. V našem 
življenju je prostor za radost in veselje in če bo 
treba, bomo ustvarili svoj mehurček, v katerem 
bomo brezskrbno čakali na mamice in očke, da 

pridejo po nas. In v tem mehurčku ne bo prosto-
ra za nič drugega kot za srečo.

Nemalokrat slišimo, da je dan dnevu enak, a 
če si zaposlen v Vrtcu Zreče, temu nikakor ni 
tako. Tukaj je vsak dan drugačen, pozitiven, 
prijeten, nasmejan, obdan s toplino, ki seva iz 
otroških src, in z nasmehi, ki prihajajo z njih-
ovih obrazov. Ti nasmehi so pristni, tisti pravi, 
resnični in zelo, zelo nalezljivi. Širijo se kot vi-
rus in puščajo na nas starejših posledice. Tiste 
neozdravljive, ki so nujne in nam dajejo ime 
Človek! 

Vem, da bomo zmogli premagati vse težave, 
ker se imamo radi, ker smo to mi, vaši najmlajši, 
vaša sedanjost in prihodnost!

Sara Vuherer, dipl. vzgojiteljica 

Utrinki iz Vrtca Zreče – nasmehi so pristni in zelo nalezljivi. 

Vrtec Zreče v mehurčku

Ustvarjalno s kamišibajem
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soustvarili občinsko prireditev Športnik leta 
2019. V ospredju je bila podelitev priznanj 
najboljšim na področju športa v minulem le-
tu, sami pa smo sodelovali s krajšim kultur-
nim programom. Veseli in ponosni smo, da 
kljub težkim časom skupaj še vedno zmore-
mo marsikaj. 

Obeležili dan slovenskega športa
V sredo, 23. septembra, smo prvič v zgodo-

vini Slovenci praznovali dan slovenskega špor-
ta, ki spodbuja vrednote biti telesno aktiven, 
uživati življenje in skrbeti za dobro počutje. V 
dopoldanskem času smo na OŠ Zreče izvedli 
akcijo Množični tek za učence prve triade. 
Učenci so na stadionu opravili abecedo teka 
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Ines Cvelfer

V letu 2020 so se bile zaradi epidemije Co-
vid-19 mnoge ustanove primorane preobli-
kovati oziroma spremeniti način poslovanja. 
Nič drugače ni bilo s knjižnično enoto Zreče. 
Spomladi so bili dober mesec zaprti, kasne-
je pa odprti pod pogoji rezervacije knjižnega 
gradiva vnaprej in prevzem pred vrati knjižni-
ce. Takšno poslovanje je bilo za knjižničarki 
zelo zahtevno, zato sta toliko bolj veseli, da 
so jesenski ukrepi dopustili zdravim posa-
meznikom vstop v knjižnico, kjer si z masko 
na obrazu in razkuženimi rokami lahko sa-
mi poiščejo knjigo in jo odnesejo domov. V 
prostorih knjižnice Zreče se ob svojih 63 m2 
lahko zadržujeta dve osebi, ki morata dosled-
no slediti navodilom o higieni in varnostni 
razdalji. Knjižničarki sta jih zelo nazorno 
razstavili po prostoru, tako da je sledljivost 
le teh za slehernega obiskovalca lahka. Tu-
di upoštevanje je na nivoju, ukrepi so dobro 
sprejeti, le tu in tam je še potrebno opozoriti 
na razkuževanje rok – ampak še to dobrona-
merno. Poslovanje knjižnice je (ob omenje-
nih ukrepih) nemoteno – da, tudi novi vpisi v 
knjižnico so možni in zaželeni. Članarina za 
predšolske otroke, člane do osemnajstega leta 
starosti ter brezposelne osebe (z ustreznimi 
dokazili) je brezplačna, sicer pa je prispevek 
dvanajst evrov in pol, delovni čas je skrajšan. 
Največja  sprememba je ta, da vso čtivo, ki 
se vrne iz izposoje nazaj, v ponovni obtok 
izposoje ne gre najmanj tri dni. »Knjige 
gredo v karanteno!« zelo resno pripomnita 
sogovornici. In jasno mi je, da je to za zdravje 
vseh nas in zaposlenih res najbolje. Tri dni 
čtivo počiva na posebnem mestu (je izolirano) 
in prav je, da se zaposlenima v imenu vseh 
knjižnih moljev zahvalim za doslednost upoš-
tevanja tega ukrepa. Na Cesti na Roglo 15 za 
to skrbita knjižničarki Stanka Fijavž in Marica 

Knjige so v karanteni, a še vedno lahko beremo 

Kljub skrajšanemu delovniku statistika v zreški knjižnični enoti v času epidemije  beleži večji 
odstotek izposoje knjig. (Slika je simbolična)

»Za najboljše knjige  izvem od sode-
lavk, prijateljic. Naslove si napišem 
na listek, avtorja včasih ne poznam. 
Najlažje mi je poklicati v knjižnico 
in prebrati svoj seznam. Ker sem 

s Stranic, mi knjižničarka rezervira 
knjige in me tudi usmeri, v katero 

enoto se moram peljati ponje. To je 
res super! Zadnjič me je tudi pokli-
cala, da me čaka rezervirano gradi-
vo, saj nisem bila pozorna na e-mail 

obvestila.« 

Lucija, Stranice

»Računalnik in tablica sta zasedena, 
saj otroka delata za šolo. Ne morem 
rezervirati preko aplikacije, no, niti 
še nisem nikoli poskusila, saj mi je 
lažje, če pokličem ali se kar oglasim 
v knjižnici. Povem, kakšno zvrst ali 
zgodbo želim brati in vedno dobim 

dve, tri knjige. Vesele so tudi, ko jim 
potem povem, katera mi je bila všeč 

in katera ne.«

Darja, Zreče 

»Ko sem potrebovala knjigo za an-
gleško bralno značko, nisem našla 

seznama, ki nam ga je pripravila uči-
teljica. Odšla sem v knjižnico, pove-
dala, za kateri razred potrebujem, in 
sem dobila knjigo – pa še zelo zani-
miva je bila in v šoli sem dobila 5.«

Živa, Zreče 

Smogavc, slednja je tudi pravljičarka, ki pa 
pravljic že lep čas ne prebira, saj je čitalnica 
zaprta. Od sredine novembra naprej sta za 
vsa vaša vprašanja in pomoč pri izposoji na 
voljo v ponedeljek in sredo 8:00–15:00 ure ter 

v četrtek 10:00–18:00 ure. Kljub skrajšanemu 
delovniku statistika beleži večji odstotek iz-
posoje knjig. Če primerjamo izposojo v zadn-
jem mesecu z istim obdobjem v lanskem letu, 
se je izposoja povišala za dobrih deset odstot-
kov. Tudi vpis novih članov se je povišal, pred-
vsem dijakov in osnovnošolcev. Kaj pa berejo 
Zrečani? V času epidemije bralci predvsem 
posegajo po sodobnih romanih, ljubezenskih 
romanih, kriminalkah in trilerjih, sledijo jim 
tudi biografski romani, veliko pa se berejo 
tudi knjige s področja psihologije, predvsem 
motivacijske knjige. Na mladinskem oddelku 
pa se predvsem izposojajo otroške slikanice 
in mladinski romani o odraščanju. Povečala 
se je tudi izposoja gradiva za šolske obvez-
nosti (domače branje, bralna značka), saj so 
šolske knjižnice učencem nedostopne. Upo-
rabniki še vedno raje posegajo po knjigah, ki 
jih  lahko vzamejo v roke, kot po elektronskih 
knjigah. Vsak imetnik članske izkaznice se s 
knjižničnimi podatki (akronim knjižnice in 
vpisna številka ter geslo) namreč lahko pri-
javi v portal elektronskih knjig BIBLOS, kjer 
si lahko izposodi tako imenovano e-knjigo. 
Platnice in napisane strani se tako prenesejo 
na vaš računalnik ali drugo napravo, listate pa 

jih s pomočjo računalniške miške, tipkovnice 
... Knjige pa v času, ko velja slogan #ostanid-
oma, člani vse več rezervirajo vnaprej. Za to 
sta na voljo spletna aplikacija »Moja Knjižni-
ca« ali pa telefonski klic v knjižnico s podat-
ki o avtorju in naslovu. Rezervacijo vnaprej 
zagovarjajo in spodbujajo z razlogom, da je 
zadrževanje v knjižnici čim krajše in jo lahko 
obišče čim več ljudi. 

Rezervacija po telefonu pa je tista, ki jo mo-
ramo izpostaviti za knjižnično enoto Zreče. 
Ni veliko mest, kjer bi knjižničarki pri vsakem 
klicu z željo po izposoji vložili toliko truda. 

Ne samo da poiščejo knjigo, za katero smo 
verjetno napačno naglasili avtorjev priimek 
ali pa ga sploh ne poznamo, v sistemu, preve-
rita tudi dostopnost v drugih enotah Splošne 
Knjižnice Slovenske Konjice (pod katero spa-
da enota Zreče), preverita, kdaj bo zopet na 
voljo ali pa ti preprosto predlagata nekaj v po-
dobnem žanru, ki se na koncu izkaže kot še 
boljša izbira. Ker je danes res vse dostopno na 
daljavo (online), bi v kakšnem drugem kraju 
knjižničarka hitro zaključila pogovor z napo-
titvijo v spletno aplikacijo, v Zrečah pa ne. Pri-
jazen telefonski pogovor ne le uredi knjižne 
zadeve, ampak je velikokrat tudi prijeten po-
govor, ki polepša dan marsikateremu članu. 
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Na Skomarju obudili spomin na Jurija Vodovnika

DPM na pomoč socialno šibkim 
družinam 

V tem čudnem koronskem le-
tu smo se v Društvu prijateljev 
mladine Zreče morali prilagoditi 
situaciji, ki so jo narekovale zdrav-
stvene razmere. Nekaj svojih ak-
tivnosti smo uspeli izvesti še pred 
prvim zaprtjem, nekaj med obema 
koronskima valoma, nekaj pa smo 
jih prilagodili okoliščinam, ki nam 
jih narekuje NIJZ. V poletnem ča-
su smo se zelo aktivno vključili v 
dejavnosti, ki potekajo na držav-
nem nivoju in bili pri tem zelo us-
pešni. Na ta način smo pomagali 
številnim družinam. V sodelovan-
ju in s pomočjo Zveze prijateljev 
mladine Slovenije smo izvedli tri 
akcije. V prvi smo pridobili denar-
na sredstva v vrednosti 250 evrov, 

ki smo jih v celoti porabili za na-
kup delovnih zvezkov za otroke 
iz socialno šibkih družin. Tako 
smo lahko kupili 10 kompletov 
delovnih zvezkov in jih ob začet-
ku šolskega leta izročili otrokom. 
Druga dobrodelna akcija se ime-
nuje Poštar Pavli polni šolske torbe 
in poteka pod okriljem Pošte Slo-
venije. Pridobili smo veliko število 
zvezkov in šolskih potrebščin, ki 
smo jih nekaj razdelili v začetku 
šolskega leta, nekaj pa jih je še na 
voljo vsem, ki bi jih potrebovali.  V 
tretji akciji pa smo pridobili mode-
me in brezplačni internet za celo 
šolsko leto. Tudi to smo razdelili 
učencem, dijakom in študentom.

Mojca Potnik Šonc

Upokojenci na obisk 
Slovencem v Porabju

V Društvu upokojencev Zreče 
so letos odpadle mnoge prireditve, 
izleti in letovanja. Uspeli pa smo 
uvesti telovadbo na prostem v par-
ku, česar ni bilo v programu. Vodi-
la jo je Darinka Šešerko, ki nam je 
namenila svoj čas in veliko dobre 
volje. Uspeli smo izvesti dve leto-
vanji, in sicer prve dni februarja in 
avgusta. Bilo je prijetno, kot vedno.

Izleti so bili odpovedani drug z 
drugim, le eden je bil izveden in to 
Madžarska – obisk krajev naših Slo-
vencev onkraj meje. Prijeten izlet v 
kraje ob tromeji med Avstrijo, Slo-
venijo in Madžarsko. Nekdanja že-
lezna zavesa, kot jo mnogi imenu-
jejo, nam odkriva mnoge težke dne-

ve, ki so jih preživljali naši porabski 
Slovenci. Tudi sedaj niso navdušeni 
nad človekom, ki jim vlada. Vsega 
gorja so vajeni starejši, mlajši pa se 
določenim stvarem upirajo in za-
puščajo domovino.

Avgust nam je še enkrat omo-
gočil letovanje upokojencev v Izo-
li, žal pa je zadnji teden odpadlo 
letovanje v Dalmaciji, seveda zaradi 
vse več okužb tudi pri sosedih.

S septembrom so odpadle vse na-
daljnje aktivnosti, sedaj pa upoko-
jenci čakamo, da nam 2021 prinese 
boljše čase. Obiske svojcev, otrok, 
znancev, vnukov. Te želje smo 
poslali Božičku.

 Tatjana Kotnik

Situacija s korono jo je, tako kot večini dru-
gim društvom, v letošnjem letu »zagodla« tudi 
TS Skomarje. Veliko je bilo načrtovanega, ma-
lo izvedenega. Nekaj pa jim je vendar uspelo. 
V maju so se prijavili v program dogodkov za 
Dneve evropske kulturne dediščine, ki je letos 
potekal pod naslovom Spoznaj? Varuj! Ohra-
ni. Izbrali so temo Zaprašene knjige s starega 
podstrešja s poudarkom na knjigah o Juriju Vo-
dovniku in na kulturni dediščini Skomarja. V 
ta namen so 4. julija z Društvom likovnikov in 
fotografov iz Slovenskih Konjic, pod vodstvom 
predsednice Marje M. Cuk, izvedli enodnevno 
že tradicionalno likovno kolonijo z naslovom 
Kulturna dediščina Skomarja. Tokrat so likov-
niki povabili medse tudi mlade ustvarjalce, ki 
so ustvarjali skupaj z že priznanimi umetniki. 
Istega dne zvečer so v Skomarski hiši pripravili 
prireditev z naslovom Ljudska pesem. Nastopili 
sta skupini Pesemca iz Braslovč in Joškova ban-
da s Frankolovega, za dobro voljo in smeh pa je 
poskrbela članica Društva konjiških likovnikov 
Stina Strašek. 

Med poletnimi meseci so poskrbeli za popravilo 
naše kulturne dediščine, tj. skednja ob Skomarski 
hiši, ki ga je spomladi zelo poškodovalo neurje.

Na Skomarju so za namen razstave po star-
ih podstrešjih zbirali zaprašene knjige in jih 
razstavili skupaj s slikami, ki so jih naslikali 
likovniki Društva likovnikov in fotografov Slov. 
Konjice na enodnevni likovni koloniji meseca 
julija. Avtor slik, ki predstavljajo življenjsko pot 
Jurija Vodovnika je vsestranski umetnik Jože 
Žlaus iz Globoč pri Frankolovem.

Vse leto so imeli na Skomarju vodene oglede 
za turiste. Vodili so jih po Skomarski hiši, jih 
peljali v Muzejsko zbirko Jurija Vodovnika in 
v skomarsko cerkev. Turisti so bili navdušeni 
nad znamenitostmi in eden izmed njih, g. Iztok 
Ilich, je napisal zanimiv sestavek o kraju ter ga 
objavil v sobotni prilogi Slovenskih novic, kar 
je vsekakor dobra promocija za kraj in občino 
Zreče.  

Ob koncu poletja so začeli s pripravami na za-
ključek DEKD, ki so ga planirali za 24. oktober. 
TD je skupaj z Mladimi Skomarjani začelo s pri-
pravami na ta dogodek. Na podstrešjih so zbirali 
zaprašene knjige, pripravili kulturni program in 
se dogovorili o spremljevalnih dogodkih, ki so 
jih nameravali izvesti na prostem. Toda zadnjo 
besedo je imela zopet epidemija Covid-19. Imeli 
so le še toliko časa, da so pripravili razstavo, vse 
ostalo pa bodo izvedli, ko bo primernejši čas.

V letu 2021 načrtujejo več dejavnosti, s ka-
terimi želijo obeležiti 230 let rojstva pesnika 
Jurija Vodovnika. Želijo ga predstaviti ne le kot 
pesnika, temveč tudi kot zeliščarja, zdravilca, 
svetovalca, domačega veterinarja, tkalca in še 
marsikaj, kar nam ni poznano in postopoma od-

krivamo. Ker radi rečejo, da Jurijev duh še ved-
no veje med nami, verjamejo, da bo ta duh imel 
tolikšno moč, da bo pregnal zahrbtne viruse in 
bodo vse načrtovano tudi lahko izvedli. Jurij si 
to vsekakor zasluži.

Magda Drozg

Martin Mrzdovnik, ki ga podrob-
neje predstavljamo v intervjuju na 
str. 18, je v letu 2020 dočakal izid kar 
dveh knjig, ki sta nastali izpod njego-
vega peresa. Prva je Srečni hrib, ki je 
nastala v sodelovanju z Igorjem Cvet-
kom in izšla v samozaložbi, druga pa 
 nosi naslov Zreški izgnanci, izdajate-
lj in založnik te je Občina Zreče. 

David Voh

Novi knjigi Martina Mrzdovnika

Novosti na knjižni polici naše občine 
– Srečni hrib in Zreški izgnanci.

Porabje – bil je  prijeten izlet v kraje ob tromeji med Avstrijo, Slovenijo 
in Madžarsko.
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Na Skomarju obudili spomin na Jurija Vodovnika

DPM na pomoč socialno šibkim 
družinam 

V tem čudnem koronskem le-
tu smo se v Društvu prijateljev 
mladine Zreče morali prilagoditi 
situaciji, ki so jo narekovale zdrav-
stvene razmere. Nekaj svojih ak-
tivnosti smo uspeli izvesti še pred 
prvim zaprtjem, nekaj med obema 
koronskima valoma, nekaj pa smo 
jih prilagodili okoliščinam, ki nam 
jih narekuje NIJZ. V poletnem ča-
su smo se zelo aktivno vključili v 
dejavnosti, ki potekajo na držav-
nem nivoju in bili pri tem zelo us-
pešni. Na ta način smo pomagali 
številnim družinam. V sodelovan-
ju in s pomočjo Zveze prijateljev 
mladine Slovenije smo izvedli tri 
akcije. V prvi smo pridobili denar-
na sredstva v vrednosti 250 evrov, 

ki smo jih v celoti porabili za na-
kup delovnih zvezkov za otroke 
iz socialno šibkih družin. Tako 
smo lahko kupili 10 kompletov 
delovnih zvezkov in jih ob začet-
ku šolskega leta izročili otrokom. 
Druga dobrodelna akcija se ime-
nuje Poštar Pavli polni šolske torbe 
in poteka pod okriljem Pošte Slo-
venije. Pridobili smo veliko število 
zvezkov in šolskih potrebščin, ki 
smo jih nekaj razdelili v začetku 
šolskega leta, nekaj pa jih je še na 
voljo vsem, ki bi jih potrebovali.  V 
tretji akciji pa smo pridobili mode-
me in brezplačni internet za celo 
šolsko leto. Tudi to smo razdelili 
učencem, dijakom in študentom.

Mojca Potnik Šonc

Upokojenci na obisk 
Slovencem v Porabju

V Društvu upokojencev Zreče 
so letos odpadle mnoge prireditve, 
izleti in letovanja. Uspeli pa smo 
uvesti telovadbo na prostem v par-
ku, česar ni bilo v programu. Vodi-
la jo je Darinka Šešerko, ki nam je 
namenila svoj čas in veliko dobre 
volje. Uspeli smo izvesti dve leto-
vanji, in sicer prve dni februarja in 
avgusta. Bilo je prijetno, kot vedno.

Izleti so bili odpovedani drug z 
drugim, le eden je bil izveden in to 
Madžarska – obisk krajev naših Slo-
vencev onkraj meje. Prijeten izlet v 
kraje ob tromeji med Avstrijo, Slo-
venijo in Madžarsko. Nekdanja že-
lezna zavesa, kot jo mnogi imenu-
jejo, nam odkriva mnoge težke dne-

ve, ki so jih preživljali naši porabski 
Slovenci. Tudi sedaj niso navdušeni 
nad človekom, ki jim vlada. Vsega 
gorja so vajeni starejši, mlajši pa se 
določenim stvarem upirajo in za-
puščajo domovino.

Avgust nam je še enkrat omo-
gočil letovanje upokojencev v Izo-
li, žal pa je zadnji teden odpadlo 
letovanje v Dalmaciji, seveda zaradi 
vse več okužb tudi pri sosedih.

S septembrom so odpadle vse na-
daljnje aktivnosti, sedaj pa upoko-
jenci čakamo, da nam 2021 prinese 
boljše čase. Obiske svojcev, otrok, 
znancev, vnukov. Te želje smo 
poslali Božičku.

 Tatjana Kotnik

Situacija s korono jo je, tako kot večini dru-
gim društvom, v letošnjem letu »zagodla« tudi 
TS Skomarje. Veliko je bilo načrtovanega, ma-
lo izvedenega. Nekaj pa jim je vendar uspelo. 
V maju so se prijavili v program dogodkov za 
Dneve evropske kulturne dediščine, ki je letos 
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fotografov iz Slovenskih Konjic, pod vodstvom 
predsednice Marje M. Cuk, izvedli enodnevno 
že tradicionalno likovno kolonijo z naslovom 
Kulturna dediščina Skomarja. Tokrat so likov-
niki povabili medse tudi mlade ustvarjalce, ki 
so ustvarjali skupaj z že priznanimi umetniki. 
Istega dne zvečer so v Skomarski hiši pripravili 
prireditev z naslovom Ljudska pesem. Nastopili 
sta skupini Pesemca iz Braslovč in Joškova ban-
da s Frankolovega, za dobro voljo in smeh pa je 
poskrbela članica Društva konjiških likovnikov 
Stina Strašek. 

Med poletnimi meseci so poskrbeli za popravilo 
naše kulturne dediščine, tj. skednja ob Skomarski 
hiši, ki ga je spomladi zelo poškodovalo neurje.

Na Skomarju so za namen razstave po star-
ih podstrešjih zbirali zaprašene knjige in jih 
razstavili skupaj s slikami, ki so jih naslikali 
likovniki Društva likovnikov in fotografov Slov. 
Konjice na enodnevni likovni koloniji meseca 
julija. Avtor slik, ki predstavljajo življenjsko pot 
Jurija Vodovnika je vsestranski umetnik Jože 
Žlaus iz Globoč pri Frankolovem.

Vse leto so imeli na Skomarju vodene oglede 
za turiste. Vodili so jih po Skomarski hiši, jih 
peljali v Muzejsko zbirko Jurija Vodovnika in 
v skomarsko cerkev. Turisti so bili navdušeni 
nad znamenitostmi in eden izmed njih, g. Iztok 
Ilich, je napisal zanimiv sestavek o kraju ter ga 
objavil v sobotni prilogi Slovenskih novic, kar 
je vsekakor dobra promocija za kraj in občino 
Zreče.  

Ob koncu poletja so začeli s pripravami na za-
ključek DEKD, ki so ga planirali za 24. oktober. 
TD je skupaj z Mladimi Skomarjani začelo s pri-
pravami na ta dogodek. Na podstrešjih so zbirali 
zaprašene knjige, pripravili kulturni program in 
se dogovorili o spremljevalnih dogodkih, ki so 
jih nameravali izvesti na prostem. Toda zadnjo 
besedo je imela zopet epidemija Covid-19. Imeli 
so le še toliko časa, da so pripravili razstavo, vse 
ostalo pa bodo izvedli, ko bo primernejši čas.

V letu 2021 načrtujejo več dejavnosti, s ka-
terimi želijo obeležiti 230 let rojstva pesnika 
Jurija Vodovnika. Želijo ga predstaviti ne le kot 
pesnika, temveč tudi kot zeliščarja, zdravilca, 
svetovalca, domačega veterinarja, tkalca in še 
marsikaj, kar nam ni poznano in postopoma od-

krivamo. Ker radi rečejo, da Jurijev duh še ved-
no veje med nami, verjamejo, da bo ta duh imel 
tolikšno moč, da bo pregnal zahrbtne viruse in 
bodo vse načrtovano tudi lahko izvedli. Jurij si 
to vsekakor zasluži.

Magda Drozg

Martin Mrzdovnik, ki ga podrob-
neje predstavljamo v intervjuju na 
str. 18, je v letu 2020 dočakal izid kar 
dveh knjig, ki sta nastali izpod njego-
vega peresa. Prva je Srečni hrib, ki je 
nastala v sodelovanju z Igorjem Cvet-
kom in izšla v samozaložbi, druga pa 
 nosi naslov Zreški izgnanci, izdajate-
lj in založnik te je Občina Zreče. 

David Voh

Novi knjigi Martina Mrzdovnika
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Orgelski koncert ob godu sv. Petra
Ob godovnem dnevu zreškega 

župnika Petra Leskovarja sta čla-
nici Katoliško kulturnega društva 
Zreče – organistka Marlena Turk 
in solistka Metka Potnik pripravi-
li krajši koncert v župnijski cerkvi 
v Zrečah. Ob vstopu v cerkev smo 
lahko prisluhnili zvokom pesmi 
Franca Kimovca Ti si Peter skala, 
sledilo je še več recitalov svetov-
nih mojstrov glasbe, za zaključek 
pa je solistka Metka Potnik zapela 
pesem avtorice s. Susanne Toolan 
v priredbi skladatelja Jožeta Trošta 
Jaz sem živi kruh. Karolina Črešnar 
je pripravila navdušujoč nagovor in 
prinesla odlično pecivo. S pecivom 
sta se pridružili še Veronika Rušnik 
s sadnim kruhom in Jožica Pravst s 
Stranic z odlično torto. Seveda pa ni 
manjkalo tudi dobre vinske kapljice 
iz župnijskega vinograda.

V nedeljo, 13. septembra, je 
Župnija Zreče obhajala lepo nedeljo 
na podružnični cerkvi na Brinjevi 
gori, kajti 12. septembra je praznik 
Marijinega imena, kateremu je ta 
romarska cerkev posvečena. Sveto 
mašo je daroval p. Zdravko Jakop, 
ki je rojen v Vitanju. S svojim ču-
dovitim nagovorom pri pridigi je 

tako lepo ganil vse prisotne, da si je 
marsikdo obrisal solzo z lica. Med 
sveto mašo je igrala na orgle mlada 
in perspektivna organistka Andreja 
Črešnar iz Radane vasi, peli pa so 
člani pevskega zbora Sv. Egidij. 

Kljub letošnji epidemiji je naše 
Katoliško kulturno društvo po sve-
ti maši organiziralo krajši koncert 
dveh pevskih družin. Ta koncert, ki 
nosi naslov Pri nas doma se vedno 
pelo je, smo namreč prvič organizi-
rali leta 2004 in ga v vseh teh letih 
nismo izvedli samo dvakrat.  

Letos se je najprej predstavila 
gostujoča družina Bele iz Zibike, 
ki je na naših koncertih v preteklih 
letih že večkrat sodelovala in nas 
vedno znova navdušila s svojim od-
ličnim petjem. Sledil je nastop do-
mače pevske družine Strmšek, ki jo 
sestavljajo Pevke z Brinjeve gore in 
njuna dva brata in so gonilna sila in 
motor vsakoletnega koncerta. 

Sledila je še kratka predstavitev 
obnovljene freske Antona Lerchin-
gerja, ki se nahaja v prezbiteriju za 
glavnim oltarjem. Obrazložitev je 
zelo zanimivo podal Martin Mrz-
dovnik. 

Marija Kovačič

 V življenju so me vodile tri stras-
ti, preproste, ampak mogočne: hre-
penenje po ljubezni, iskanje znanja 
in globoko sočutje s trpečimi. To 
so sicer besede Bertranda Russella, 
ki je bil valižanski matematik, filo-
zof, zgodovinar, mirovnik, socialni 
kritik, politični aktivist, nobelovec. 
Tokrat pa bi rada predstavila z ena-
kimi besedami dolgoletno prosto-
voljko, ki ima  globoko sočutje do 
trpečih. Mira Meglič je prav letos 
predlagana za prostovoljko leta, 
prostovoljko z veliko začetnico, 
prostovoljko, ki prav letos dobiva to 
priznanje že pol leta. Prireditev, ki 

12. septembra je praznik Marijinega imena, kateremu je romarska cerk-
ev na Brinjevi gori  posvečena.

Položitev vencev na Stranicah
V petek, 30. oktobra, so župani 

štirih občin – Vojnik, Vitanje, Slov. 
Konjice in Zreče ter predsednik Spo-
minskega društva sto frankolovskih 
žrtev na Stranicah položili venca na 
grobova štiridesetim in šestdesetim 
talcem. V soboto, ob dnevu spomi-

na na mrtve, pa je v imenu države 
položil venec poslanec Primož Si-
tar. Po položitvi venca sta blagoslov 
grobov darovala župnik Peter Les-
kovar in nadškof Marjan Turnšek. 

Emilijan Fijavž

Župani štirih občin in predsednik Spominskega društva sto 
frankolovskih žrtev pri grobovih  na Stranicah. 

Mira Meglič - starejši se njenega obis-
ka razveselijo tudi zato, ker nikoli ne 
pride praznih rok. 

Mira Meglič letošnja 
predlagana prostovoljka Zreč  

bi morala biti na Brdu pod taktirko 
Boruta Pahorja, se namreč vse bolj  
odmika.Prostovoljka, ki je bila letos 
predlagana, je prav tako skromna 
kot letošnje leto, ki ji ni naklonje-
no, da bi se ji za vse zahvalili, kar bi 
bilo najmanj, kar bi lahko naredili 
za njeno delo. Mira je pri tridesetih 
letih negovala bolno mamo, kasne-
je pa se je kar vrstila pomoč dru-
gim. Tako že štiri desetletja pomaga 
in je humanitarka v pravem pome-
nu besede. Dolga leta je pomagala 
družini, ki je ostala brez mame, oče 
pa je bil bolan in ostal sam z otroki. 
Še danes je tako. Skrbi za nepokret-
nega prijatelja, je dolgoletna članica 
KORK Zreče in deluje v upravnem 
odboru DU Zreče, kjer je poverjeni-
ca in vključena v projekt »starejši za 
starejše«. Mira je človek, ki zmore 
vse. Ima družino, ki ji veliko po-
meni. Radi jo imajo domači, radi jo 
imamo člani Krajevne organizacije 
RK Zreče in člani DU Zreče. Mira je 
naša zlata humanitarka. Mira, spo-
ročamo ti, da smo ponosni nate in 
upamo, da ti zdravje služi še dolgo, 
ker zamenjave ne bomo našli.       

Tatjana Kotnik

Najstarejša v Zrečah
Alojzija (Slava) Pekošek je praz-

novala svoj 97. rojstni dan aprila – v 
času, ko smo imeli še prepoved obis-
kov. Pa tega nismo pozabili in smo 
praznovanje nadoknadili. V avgustu 
smo se dobili na malici pri Jurčku, 
kjer smo kar dolgo klepetali o vsem, 
saj se Slava spominja mnogih stvari. 
Starejši krajani se je spomnijo iz ča-
sov, ko je hodila od hiše do hiše in 
izdajala potrdila plačila radijske na-
ročnine. Še leto nazaj smo jo povabili 
na kosilo in takrat si je Slava želela še 
enkrat letovati preko Rdečega križa 
na Debelem Rtiču. Renata Gabrovec 
ni ob pogovoru nič obljubila – uredi-

la pa je, da je pred letom dni Slava res 
odšla na letovanje in uživala. Osebje 
hotela je bilo navdušeno nad najsta-
rejšo udeleženko letovanja. Vse ka-
že, da se Slavi izpolnijo res vse skrite 
želje. Želela si je namreč obiskati 
Roglo in trenutno najbolj obiskan 
stolp v Sloveniji. Župan mag. Boris 
Podvršnik je svoj prosti čas namenil 
izletu na Roglo in organiziral inva-
lidski voziček ter jo popeljal vse do 
vrha. Ko smo končali ogled, pa je za-
htevala, da nas povabi na kavo. Tudi 
to željo smo ji seveda izpolnili. 

Tatjana Kotnik

Alojzija Pekošek v prijetni družbi na Poti med krošnjami Pohorje.  
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – NAG-
RADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka desete nagradne križanke:
Alenka Črešnar
Mladinska ulica 6a 
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 14 
december 2020
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Junaki našega časa

Mednarodni dan prijaznosti vsako leto obeležujemo 13. novembra. Na ta dan 
skušamo poudariti potrebo po preprostih dejanjih, s katerimi polepšamo 
življenje drug drugemu. Tudi Junaki našega časa z OŠ Zreče so na ta dan delili 
prijaznost, četudi na daljavo. Naj vas dosežejo fotografi je junakov prostovoljcev, ki 
so s preprostimi besedami zaželeli lep mednarodni dan prijaznosti. Prijaznosti, ki 
nas ne stane nič, vendar dela čudeže. In še kako jo potrebujemo v teh časih. 

Leneja Fijavž, 7. c

Živa Kejžar, 7. b Eva Lamut, 7. b

Jakob Črešnar, 7. b

Maruša Hauptman, 7. b

Iva Stamenkovič, 7. c

Zoja Herman, 7. c


