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BESEDA UREDNIKA

Jezik, ki ga govorimo vsi
Že od nekdaj sem imel rad šport in športnike. Mogoče zato, ker
sledijo svojim sanjam in si drznejo segati po zvezdah. Užival sem
in še vedno v čarobnosti ter lepoti izvedbe najboljših. A šport ne
zadeva le teh, tudi tiste, ki niso rojeni s talentom za vrhunske rezultate, a so kljub temu v športu našli svojo pot. In šolo življenja.
Ker spreminja. Z njim postajamo bolj odgovorni in samozavestni,
sočutni in spoštljivi. Tudi do nasprotnika. Podaš roko in počakaš
na naslednjo priložnost. Poraz ni nič hudega, je le izkušnja.

Piše: David Voh

Ker prinaša veliko čudovitih ljudi in prijateljev, ki nam stojijo ob
strani, ko nam ne gre. Žalost se zmanjša, če jo s kom deliš, a ne?
In včasih v športu tudi jokamo skupaj.
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Ob vsem naštetem pa je šport tudi zdravilo. Zdrznil sem se ob podatku, da smo po kazalnikih zdravja v Zrečah med 212 občinami
na 196. mestu. Torej na samem začelju.
Kakor koli že je, zdaj vemo, kje se lahko izboljšamo. In prireditev Aktivno v poletje v soorganizaciji Občine Zreče, ZD Slovenske
Konjice, Vrtca Zreče in Osnovne šole Zreče je korak v pravo smer.
Polna igrišča pred zreško šolo, mladostni vrvež in razigrane oči so
tisto, česar si želimo. In dobljenih bitk z računalniki in telefoni.
Sicer pa slike povedo več …

Pregled dogodkov v drugi polovici 2022 32
Fotografija na naslovnici - Tim Gošnjak
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Ker se skozi šport ne navajamo na obsojanje drugih, pač nam
danes ni šlo. Tako je kdaj v življenju. Pomembno je, da se pripravimo na to.

Ker premošča prepade med generacijami in povezuje množice.
Uvaja v življenje, simbolizira življenje in ga tako rekoč uresničuje.

Reportaža – življenje in delo
na pohorskih planjah

Izdajatelj: Občina Zreče
Leto 2022
UREDNIŠKI ODBOR: David Voh – odgovorni urednik
člani: Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar,
Jolanda Laubič, Ines Cvelfer
LEKTORIRANJE: David Voh
GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Novice, d. o. o., Slovenske Konjice
TISK: Grafika Gracer, d. o. o., Celje
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UVODNIK

VSEBINA

Toda vojna še traja. Zato se septembra znova dobimo. Na istem
mestu. Za korenite spremembe pa gotovo ne bodo dovolj le tovrstni projekti, ampak moramo vsak zase in vsi skupaj šport sprejeti
kot vrednoto. Kot nujnost. Kot nekaj, kar nima tekmeca.

NAKLADA: 2100 izvodov
FOTO: David Voh, Občina Zreče, Vrtec Zreče, Osnovna šola Zreče, Srednja
poklicna in strokovna šola Zreče, Tim Gošnjak, Magda Drozg, Valerija
Motaln, Marija Kovačič, Mojca Potnik Šonc, Matej Nareks, Tatjana Kotnik,
Martin Mrzdovnik, Mateja Rebernak, Eva Krajnik, Matjaž Jež, Miro Vajt,
Maja Višnar
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Le tako nam bo tudi uspelo. Aktivno v poletje, torej.
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E-oskrba na daljavo za varno bivanje na
domu odslej brezplačna
Od 14. 4. 2022 je storitev E-oskrba, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno
bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja
24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz.
zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo, na voljo
brezplačno. Slovenija je sredstva pridobila
od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU in je financirana do 30. 9. 2023.

institucionalne oskrbe in izpolnjujejo eno
od naslednjih zahtev:

Ministrstvo za zdravje je v okviru javnega
razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu« namreč izbralo Telekom Slovenije za zagotavljanje storitve E-oskrba, ki omogoča bolj
varno ter samostojno bivanje na domu vsem,
ki pri tem potrebujejo podporo. Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja
starejšim, bolnim in invalidnim osebam na
njihovem domu z uporabo E-oskrbe. Storitev
in opremo za E-oskrbo bo upravičencem brezplačno zagotovil Telekom Slovenije. Na voljo
je 5.000 subvencij.

• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških
oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za
padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju,

Upravičenci do brezplačne uporabe
E-oskrbe so polnoletne osebe, ki bivajo pretežni del dneva same oziroma živijo na svojem domu, ne koristijo celodnevnih oblik

Zlati certifikat ISSO (Informacijski
sistem slovenskih občin)
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in
spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave, ki združuje Konferenco Zlati kamen, Informacijski sistem ISSO in nagrado
Zlati kamen, ki jo podelijo občini, ki je na
določenem področju dosegla najvišje preboje.

• so stari 65 let ali več,
• jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost,
• v skladu s predpisi s področja invalidskega
in pokojninskega zavarovanja prejemajo
dodatek za pomoč in postrežbo,

• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih
bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo.
V okviru tega projekta je na voljo brezplačna uporaba Polnega paketa E-oskrbe,
ki vključuje:
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Za več informacij lahko pokličete na brezplačno
številko 080 12 13, obiščete katerokoli prodajno mesto Telekoma Slovenije ali obiščite
spletno stran Telekoma Slovenije.
klic na pomoč,
• najem in uporabo mobilnega detektorja
gibanja na obesku za klic na pomoč,
• SIM-kartico, z direktno povezavo v asistenčni center,
• asistenčne storitve 24 ur na dan,
• vzdrževanje in servisiranje opreme.

ZLATI CERTIFIKAT ISSO
za leto 2022 prejme občina

Občina Zreče se je tudi letos uvrstila med
občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno
raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja, kar
občini prinaša zlati ISSO certifikat razvojne
odličnosti za leto 2022.

Zreče
za razvojno odličnost in doseganje standarda
občine dobrega življenja

Najvišje je bila uvrščena pri kazalnikih,
ki se nanašajo na področje okolja, trga dela,
demografije in gospodarstva, sledijo področja socialne kohezije in politične kulture,
povprečno pa se je odrezala pri kazalnikih s
področja izobrazbe življenjskega standarda in
proračunske učinkovitosti.

Uredništvo projekta Zlati kamen
Robert Mulej, SBR d.o.o.
Direktor

V letu 2021 je naših 6 prostovoljcev izvedlo
kar 148 prevozov občanov, kar je več kot enkrat več kot leto prej. Prevoz je potrebovalo 46
uporabnikov, predvsem do nujnih storitev, to
je do zdravstvenih ustanov v Celju, Vojniku,

Organizacijski razvoj projekta Zlati kamen
Peter Ribarič, Planet GV d.o.o.
Izvršni direktor

Certifikat Zlati kamen po metodologiji ISSO se izda občini z odlično razvojno uspešnostjo, ki ponuja
prebivalcem kakovostno raven življenja in jo odlikuje uravnotežen razvoj. Zlati certifikat pridobi občina,
ki sodi po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji.

Milena Slatinek

• najem in uporabo varovalnega telefona z
gumbom za klic na pomoč,

Brezplačna uporaba E-oskrbe je zagotovljena vsem zainteresiranim državljanom,
ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, ne
glede na to pri katerem operaterju uporabljajo druge storitve telefonije in interneta.

• najem in uporabo zapestnice z gumbom za

Polona Matevžič

Šest novih javnih najemnih
stanovanj
Zaključuje se gradnja novega večstanovanjskega objekta na Mladinski ulici. V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in Stanovanjskim podjetjem Konjice bomo pridobili šest najemnih stanovanj, od
tega bodo tri v lasti Stanovanjskega sklada RS, dve v lasti Občine Zreče
in eno v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice. V objektu je 6 stanovanj v velikosti med 56 m2 in 67 m2. Stanovanji v pritličju bosta imeli vsako svojo teraso, stanovanja v nadstropjih pa balkone. Vsakemu
stanovanju pripada tudi shramba v stanovanju ter parkirni prostor. V
skladu s terminskim planom je zaključek gradbenih del predviden konec junija 2022.

Izvajanje Prostoferja v letu 2021
Občina Zreče je tudi lansko leto nadaljevala
z zagotavljanjem brezplačnih prevozov za starejše (t. i. Prostofer). V letu 2021 smo tako v
primerjavi z letom poprej, ko smo morali prevoze zaustaviti za nekaj časa, prevoze izvajali
celo leto, brez prekinitev.

PRIZNANJE KAKOVOSTI

Občanke in občane pa še naprej vabimo, da
Ljubljani, Slovenj Gradcu, Velenju in Mariboru. Prostoferji so opravili 11.604 kilometre, kar Prostofer uporabljajo. Oseba, ki potrebuje preje rekordno glede na leti 2019 in 2020, ko so voz, najkasneje tri dni pred prevozom pokliče
na brezplačno številko Zlate mreže 080 10 10,
opravili okoli 5.000 kilometrov.
in sicer v delovnem času Zlate mreže od poneZaradi visokega porasta števila prevozov je
deljka do petka med 8.00 in 16.00.
naših 6 prostovoljcev zelo obremenjenih, zaVsem Prostoferjem pa se še enkrat iskreno
to še vedno iščemo nove voznike. V kolikor bi
zahvaljujemo
za vso njihovo dosedanjo pomoč
se želeli pridružiti ekipi prostovoljnih vozniin delo!
kov, nam to sporočite na telefonsko številko:
03/757 17 12 (Polona Matevžič) ali po e-pošti
Polona Matevžič
na naslov: polona.matevzic@zrece.eu.

Milena Slatinek

Nov 6-stanovanjski objekt na Mladinski ulici

MODERNIZACIJA LC 460044 VODONIK–
KUMER OD KM 3.535 DO KM 5.665 – 1.
PODFAZA (CESTA SKOMARJE)
Izvajalec gradbenih del Gradnje Žveplan, d. o. o., je v mesecu maju pričel z
deli modernizacije lokalne ceste v Skomarju v dolžini 1.180 m.
Z modernizacijo je pričel v lanskem letu v mesecu juliju, ko je na polovici
predvidenega odseka zgradil cesto do faze asfaltiranja. Zaradi hitro zapadlega
snega je z deli prekinil. Na zgrajenem odseku je poskrbel za zavarovanje gradbišča in organiziral izvajanje zimske službe.

Občina Zreče izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001
Občinska uprava Občine Zreče je certifikat kakovosti ISO 9001 za sistem organiziranja, vodenja in izvajanja upravnih,
strokovnih in razvojnih postopkov občinske uprave pridobila že v letu 2010. Letos
aprila pa smo uspešno opravili že četrto re-

certifikacijsko presojo. S tem izkazujemo
našo zavezanost, da delujemo v skladu z
zakonodajo RS, izpolnjujemo zahteve, potrebe in pričakovanja občank in občanov,
zahteve standarda ISO 9001 ter zagotavljamo nenehno izboljševanje sistema vodenja

kakovosti z izvajanjem kakovostnih storitev in prilagajanjem potrebam občanov
glede pravočasnosti in kakovosti izvedenih
storitev.

Letos je pričel z izvajanjem zemeljskih del in odvodnjavanja – izgradnjo prepustov in drenaže. Zaradi specifike del ima izvajalec na gradbišču popolno zaporo ceste. Nadaljeval bo z izgradnjo voziščne konstrukcije iz kamnitega agregata,
nato pa bo celotni lanski in letošnji zgrajeni pododsek asfaltiral ter uredil bankine in okolico gradbišča.

Milena Slatinek

Dela se odvijajo po terminskem planu in bodo zaključena v pogodbenem roku.
Andrej Furman
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Nadzor, ki ga izvaja podjetje GINS, d. o. o., med gradnjo.
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PARK PROSTEGA ČASA – IZGRADNJA
OTROŠKEGA IGRIŠČA NA POHORSKI
CESTI IN ŠPORTNEGA PARKA NA
STRANICAH

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

V sredo, 16. 3. 2022, smo na Stranicah otvorili prenovljen Športni
park Stranice in novo otroško igrišče v Zrečah. V maju 2020 smo
skupaj s Športnim društvom Stranice oddali vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora za izvajanje operacij
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki so bila razpisana glede na predhodni javni poziv LAS. Osnovni namen
projekta je ranljivim skupinam zagotoviti sodelovanje v projektih in
skupaj z njimi urediti športno infrastrukturo – urediti del športnega
parka na Stranicah (projekt Športnega društva Stranice) ter otroško
igrišče na Pohorski cesti (projekt Občine Zreče). Na otvoritvi je župan
mag. Boris Podvršnik predstavil finančno konstrukcijo projekta, saj
je bil projekt sofinanciran iz LAS-sredstev v višini 49.998,84 EUR.
Nastopili so otroci Vrtca Stranice in osnovnošolski otroci Stranice pod
okriljem Karmen Kotnik, zapela pa je Hana Kušar.

Modernizacija dela LC 383021
Dobrava–Slovenske Konjice od
km 1,350 do km 1,740
V mesecu maju smo izvedli sanacijo dela LC 383021
Dobrava–Slovenske Konjice od meje z občino Slovenske Konjice v dolžini cca. 400 m. Za predvideno
sanacijo smo pridobili projektno dokumentacijo IPZ
25/2021/2, Modernizacija LC 383021 Dobrava, marec
2022, ki jo je izdelal Procening Boštjan Gabrijan, s. p.,
Gorkega ulica 51, 2000 Maribor. Dela je izvedlo podjetje VOC, d. o. o., iz Celja. Strokovni gradbeni nadzor je
vršil Procening Boštjan Gabrijan, s. p., Gorkega ulica
51, 2000 Maribor. Vrednost pogodbenih del je znašala
95.680,20 EUR.
Simona Črešnar

Z ureditvijo novega igrišča na Stranicah so ustvarjeni ustrezni pogoji
za aktivno preživljanje prostega časa.

Z deli smo zaključili v mesecu juniju.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OBČINSKIH CEST V LETU 2022
V sklopu Investicijskega vzdrževanja lokalnih cest bomo v letošnjem letu
sanirali 7 krajših odsekov na lokalnih
cestah v skupni dolžini 1600 m. Posamezni odseki in njihove dolžine so razvidni iz
spodnje tabele.
Za sanacijo zgornjih odsekov je bila v
mesecu februarju izdelana projektna dokumentacija na nivoju idejne zasnove, ki
jo je izdelal Procening Boštjan Gabrijan,

s. p., Gorkega ulica 51 iz Maribora.
V mesecu aprilu smo izvedli javno naročilo. Prejeli smo dve ponudbi. Najugodnejša je bila ponudba podjetja Remont
NG, d. o. o., iz Žalca v višini 265.553,23
EUR, s katerim smo v mesecu maju podpisali pogodbo. Strokovni gradbeni nadzor bo vršil Procening Boštjan Gabrijan,
s. p., Gorkega ulica 51 iz Maribora.

Gre za noviteto, redko videno v slovenskem prostoru.
Sandra Vidmar Korošec

ALI SLABO SLIŠITE?

Simona Črešnar

naziv odseka
dolžina (m)
485061-Zreče-Gračič-Malahorna
300
485051-Padeški vrh-Gorenje-Zg.Zreče
100
485051-Padeški vrh-Gorenje-Zg.Zreče
300
460044-Vodonik-Kumer
200
485081-Zbičajnikova ž.-Loška g
200
485021-Križevec-Osredek-Zreče
200
485021-Križevec-Osredek-Zreče
300
Skupaj
1600
6

Tudi na Pohorski cesti v Zrečah so bogatejši za nov športni park – veseli bodo predvsem najmlajši.

Vaš pravi naslov za več informacij je Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče sprejema nove člane, ki imajo težave
s sluhom (gluhe in naglušne osebe). V društvu izvajamo številne aktivnosti za naše
člane:
• svetovanje, informiranje in brezplačna
pomoč pri vlogah in uveljavljanju pravic
za osebe z izgubo sluha: oprostitev plačevanja RTV naročnine za gluhe osebe;
pravica do slušnega aparata (napotnica

Dela bodo na označenih odsekih izvajali v mesecu juliju
in avgustu.
26

2022

26
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ZZZS); evropska kartica ugodnosti – invalidi; pravica do brezplačnega prevoza
za upokojence in invalide; brezplačni
avtobusni prevozi; pravica do tehničnih
pripomočkov; pravica do tolmača SZJ
za gluhe osebe z odločbo CSD; telesna
okvara – odločba ZPIZ; pravica do komunikacijskega dodatka;
• vključitev v številne društvene aktivnosti (predavanja, delavnice, izleti, šport in
rekreacija, kultura);
• info-okrogla miza in druženje članov
(vsako sredo od 16. do 19. ure v prostorih društva);

• prodaja cenovno ugodnih baterij za slušne aparate za člane društva;
• ohranjanje zdravja ZDGNS – koriščenje
počitniških kapacitet po subvencioniranih cenah v Piranu, Fiesi, Kranjski Gori
in Moravskih Toplicah;
• oprostitev plačila turistične takse za člane s plačano članarino.
Vabljeni vsi, ki imate težave s sluhom.
Za dodatne informacije pokličite po telefonu 041 338 814 ali pišite na mdgn.slovenske.konjice@siol.net oz. se osebno oglasite
v društvo (Mestni trg 10a, 3210 Slovenske
Konjice).
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Rekonstrukcija ceste s pločnikom in kolesarsko stezo Stranice proti
Vitanju, Regionalna cesta R2-431/1350, km 17+900 do km
18,621, dolžina 721 m

Predaja kvačkanega grba Občine Zreče
Lanskega septembra se je začel vseslovenski projekt Slovenija kvačka.
Zavod Ustvarjalno srce je s pobudo povezal 212 kvačkarjev iz slovenskih
občin. V projektu je sodelovalo 211 kvačkaric in en kvačkar, pri izdelavi
pa so porabili približno 560 kg volne.
Težko je oceniti, koliko ur dela je bilo vloženega v celoten projekt Slovenija kvačka, z veseljem in ponosom pa ga je s finančnim prispevkom
podprla tudi Občina Zreče. “Veseli smo, da se kulturna dediščina ohranja. Kultura in kulturna dediščina hodita z roko v roki, ponosni smo, da se
ta ohranja tudi za mlajše rodove,” je ob predaji kvačkanega grba povedal
podžupan Drago Šešerko.
V četrtek, 10. 2. 2022, je potekala predaja kvačkanega grba. Grb naše
občine je skvačkala Hermina Hren, zanj pa je porabila okoli 100 ur.“Imela sem srečo, da sem dobila grb občine, v kateri živim. Grb je med bolj
enostavnimi, potrebno pa je bilo vseeno paziti, da sta obe strani enakomerni. Za grb sem porabila približno 2 kg volne. Delo je steklo tekoče, saj
tehniko že od prej poznam.”
Polona Matevžič

Grb je sicer dolžine 1,38 m in širine 1,42 m ter na ogled v prostorih
občine.

Ureditev ceste in pločnika (Mladinska
ulica–krožišče Padežnik), Regionalna cesta
R3-701/1430, km 18+490, dolžina 660 m
Investicijski projekt predvideva ureditev
regionalne ceste skozi Zreče od križišča za
Mladinsko ulico do krožišča Padežnik. S tem
projektom smo uredili Regionalno cesto R3701/1430, km 18+490 do km 19+150 v dolžini
660 m s prepotrebnim pločnikom. V letu 2019
je bila izdelana projektna dokumentacija PZI,
ki je bila pregledana v postopku recenzije,
izvedena parcelacija zemljišč, jeseni leta 2020
pa smo uspešno zaključili odkup potrebnih
zemljišč skupaj z DRSI.

podpisana 30. 7. 2021 v vrednosti 725.624,98
€. Sofinancerski delež Občine Zreče znaša
161.914,04 €. Občina zagotavlja svoj delež pri
ureditvi pločnika za pešce (84.353,35 €), javno razsvetljavo (22.146,74 €), odvodnjavanje
(14.056,35 €) in ureditev zemljiško pravnih
zadev (3.700,00 €). V celoti pa zagotavljamo
izgradnjo fekalne kanalizacije (46.763,45 €)
in vodovoda (38.356,74 €). Uvedba v delo je
bila izvedena v mesecu avgustu 2021.

Pogodba z izbranim izvajalcem del je bila

Štefan Posilovič

POHORSKO SRCE

URADNE OBJAVE

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo PZI za
gradnjo pločnika, kolesarske steze in obnove
ceste R2-431/1350 na Stranicah. Za potrebe
izvedbe javnega naročila za projektno dokumentacijo PZI je bila s strani DRSI v letu 2019
izdelana projektna naloga, ki zajema obnovo
vozišča, gradnjo pločnika ob desnem robu
v nasprotni smeri stacionaže s spuščenimi
robniki in taktilnimi oznakami z vključeno
kolesarsko stezo, gradnjo javne razsvetljave,
ureditev hišnih priključkov, priključkov javne
poti in lokalne ceste, prehoda za pešce, ureditev novih in zaščito obstoječih komunalnih
vodov pod cesto in pločnikom, prometno ureditev celotnega obravnavanega območja in
ureditev odvodnjavanja. Prav tako so za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije
bile izvedene enotedenske meritve realnih
prometnih obremenitev.
V Občini Zreče smo v letu 2020 izbrali
projektanta in naročili izdelavo projektne dokumentacije IZNačrt. Na podlagi dogovora z
DRSI stroške projektne dokumentacije nosi
občina in se bodo upoštevali pri sofinancerskem sporazumu. Projektna dokumentacija
nam je bila predana sredi januarja 2021, nakar
smo jo takoj posredovali na DRSI, ki izvaja
postopek recenzije projektne dokumentacije.
Projektantska vrednost investicije je v višini
1.340.516,24 €. Recenzija bo zaključena do

Izvajalec del je z deli pričel v marcu 2022 in
glavnino del končal v zastavljenem roku, tj. do
6. 6. 2022. Potrebno je izvesti še komisijski
pregled in končni obračun del.

Investitor:

Odg. projektant:
Sodelavec:
Faza:

IZP

Št. odseka:

Opis risbe:

Št. projekta:
Arh. št.:

Investitor:

526/20

Št. načrta:

Faza/objekt:

Številka risbe:

Občina Žreče
Cesta na Roglo 13b,
3241 Zreče

Gradnja pločnika in obnove ceste R2-431/1350
Gornji Dolič- Stranice od km 17+900 do km 18+621

Vrsta načrta:

Opis risbe:

Ime:
Odg. vodja proj.:
Odg. projektant:
Sodelavec:
Faza:

IZP

Št. odseka:

1350

Št. projekta:

526/20

Št. načrta:

Faza/objekt:

004.2101

1:500

Številka risbe:

Datum:

februar 2020

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
3 Načrt gradbenih konstrukcij
Situacija
G-1737
G-1737

526/20-C
Šifra risbe:

Podpis:

Črtna koda arhiva:

Ident. št. IZS:

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.
Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.
Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.
Arh. št.:

Merilo:

G.103
03.1

Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Situacija
G-1737
G-1737

526/20-C
Šifra risbe:

004.2101

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
3 Načrt gradbenih konstrukcij

Ident. št. IZS:

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.
Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.
Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1350

Merilo:

G.103
03.2

1:500

Podpis:

Datum:

februar 2020

Črtna koda arhiva:

Predvidena rekonstrukcija ceste s pločnikom in kolesarsko stezo Stranice proti Vitanju
poletja leta 2022. Nato bomo skupaj z DRSI
izvedli pregled katastrske situacije ter se odločili, ali se bo izvedel odkup zemljišč po predhodnem postopku parcelacije ali pa se prido-

Pesek

Sprememba:

bijo služnostne pogodbe. Po pridobitvi vseh
potrebnih zemljišč sledi še izbor izvajalca za
izvedbo del, verjetno v letu 2023 oz. 2024.
Štefan Posilovič

V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI
za obnovo odseka regionalne ceste R3-701/1430 Rogla–Zreče, dolžine 2,65 km, z ureditvijo parkirišč, pešpoti in krožišča pri vstopu na KTC Rogla. Projektantska vrednost je v
višini 4.021.627,35 €. Projektno dokumentacijo PZI je DRSI
v mesecu februarju 2021 posredovala v recenzijo. Konec
leta 2021 je bil izdelan predlog mobilnostnega načrta na
območju KTC Rogla, ki je podal nekatere druge rešitve, kot
so predvidene v projektni dokumentaciji PZI. Zato smo se z
DRSI dogovorili za dopolnitev projektne dokumentacije še
pred zaključkom recenzije. Prav tako smo se dogovorili, da
se projekt deli na dva pododseka, in sicer na območje KTC
Rogla, za katerega bomo skupaj z DRSI poskušali pridobiti sofinancerska sredstva z naslova trajnostne mobilnosti.
Drugi projekt pa je rekonstrukcija ceste od Poti med krošnjami do Zreč, ki ga v celoti financira DRSI.

Opis sprememb:

Investitor:

Datum:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Ime in priimek:

Obdelal:

Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.

Faza:

Št. projekta:

G-3503

14300062.00

004.2101

Št. risbe:

Opis risbe:

Obdelal:

Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.

e
Zreč
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2 / Načrt gradbeništva

Št. projekta:

Situacija prometne ureditve

Ident. št. IZS:

Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.
Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.

1430

Štefan Posilovič

Podpis:

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Sanacija usada pod Roglo

avgust 2019

03.3

Predvidena rekonstrukcija ceste ZrečeRogla, Regionalna cesta R3-701/1430,
km 2+850–km 5.500 na Rogli

Obnova regionalne ceste R3-701/1430,
Rogla - Zreče, od km 2.850 - km 5.500

Št. odseka:

Datum:

Črtna koda arhiva:

Datum:

Odg. vodja proj.:

PZI

1:500

Izdelovalec:

Odg. projektant:
Faza:

Merilo:

G.103

Opis sprememb:

DRSI
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Objekt / del objekta:

Podpis:

G-3503

Šifra risbe:

Sprememba:

Situacija prometne ureditve
G-3503

466/19-C

Faza/objekt:

Pesek

Štefan Posilovič

466/19

Št. načrta:

Arh. št.:

1430

2 / Načrt gradbeništva

Ident. št. IZS:

Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.
Peter Tovornik, univ.dipl.inž.grad.

PZI

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Obnova regionalne ceste R3-701/1430,
Rogla - Zreče, od km 2.850 - km 5.500
Odg. vodja proj.:
Odg. projektant:

Št. odseka:

Podpis:

Izdelovalec:

DRSI
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Investitor:

2022

Vrsta načrta:

Ime:
Odg. vodja proj.:

Zreče

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana z izvajalcem v vrednosti 262.000 €. V marcu 2021 je bila izvedena uvedba v delo.
Izvajalec je spomladi 2021 pričel z deli, ki bi jih moral končati do
5. 11. 2021. Zaradi dodatno potrebnih geoloških preiskav se je izkazalo, da je bilo potrebno dopolniti projektno dokumentacijo in
izvesti pilote večjih dolžin ter premera. Zaradi vsega navedenega
se dela žal niso mogla zaključiti pred zimo oz. v letu 2021, zato
so se nadaljevala v spomladanskem času leta 2022. Izvedenih
je bilo 88 pilotov, betonska greda in sidranje grede v nasprotno
hribino. Na koncu se izvede še sanacija voziščne konstrukcije.
Pogodbeni rok za zaključek del je 30. september 2022. Izvajalec
bo poskušal zadevo izvesti pred rokom.
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Izdelovalec:

Gradnja pločnika in obnove ceste R2-431/1350
Gornji Dolič- Stranice od km 17+900 do km 18+621

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-701/1430, Rogla–Zreče od km
2+850 do km 5+500, dolžine 2,65 km

Sanacija usada na cesti R III
Rogla–Zreče v km 6,00

8

Občina Žreče
Cesta na Roglo 13b,
3241 Zreče

Objekt / del objekta:

466/19

Št. načrta:

Podpis:

G-3503
G-3503
G-3503

466/19-C

Arh. št.:

Faza/objekt:

Šifra risbe:

14300062.00

004.2101

Št. risbe:

Merilo:

G.103

1:500

Datum:

avgust 2019

Črtna koda arhiva:

03.5

9

POHORSKO SRCE

URADNE OBJAVE

Sanacija usadov na cesti R III Rogla–Zreče
Za odsek od 13,000 do km 14,000 je bila
projektna dokumentacija izdelana. Projektantska vrednost znaša 1.777.000 € z vključenim DDV-jem. Projektna dokumentacija je bila v recenziji, ki pa je žal prejela
negativno mnenje. Zato je DRSI pristopila

k ponovnemu javnemu razpisu za izbiro
novega projektanta. Projektna dokumentacija je bila izdelana sredi junija 2022. Sledi
izbor izvajalca del v letu 2022 in izvedba
del v letu 2023.

se z DRSI sestali 18. maja 2021, kjer smo
pregledali trase in se dogovorili, da DRI pripravi projektno nalogo za izbor projektanta.
Projektna dokumentacija PZI bo izdelana
predvidoma do konca leta 2022.

Za odsek od 14,000 km do 15,000 km smo

Štefan Posilovič

POHORSKO SRCE

URADNE OBJAVE

Izgradnja sekundarne sanitarne kanalizacije – 2. faza
Na območju občine Zreče, natančneje v aglomeraciji Zreče, štev. 10345, smo v letu 2018 pričeli z aktivnostmi za izgradnjo sekundarne sanitarne kanalizacije. V mesecu juniju 2018 je bil
podpisan Dogovor za razvoj Savinjske razvojne

regije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter Razvojnim svetom Savinjske
razvojne regije za sofinanciranje regijskih projektov po prednostnih naložbah iz evropskih in
državnih nepovratnih sredstev. Cilj projekta je

izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda v
občini Zreče in zagotoviti v obstoječi aglomeraciji Zreče 98 % priključenost stalno prijavljenih
prebivalcev na centralno čistilno napravo Zreče.

Ureditev Regionalne ceste R3-701/1430, km 19+150,
ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč skupne dolžine 1.250 m
V sklopu predmetne investicije se predvideva, da bo izvedena obnova vozišča, ureditev križišč v km 19+150 ter 20+400, obnova
cestne razsvetljave, ureditev vseh hišnih priključkov ter lokalnih cest ter javnih poti, ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture,
prometna oprema in signalizacija, ureditev
odvodnjavanja. Predvideva se še izgradnja ko-

lesarske steze od krožišča SPAR do telefonske
govorilnice. Izbrani projektant s strani DRSI
je v januarju 2022 predstavil idejno zasnovo.
V mesecu marcu 2022 pa je bila projektna
dokumentacija posredovana vsem soglasodajalcem v izdajo projektnih pogojev. Trenutno
je v usklajevanju ureditev križišča pri telefonski govorilnici, kjer bo potrebno navezavo na

Cesto talcev v skladu s strokovnimi podlagami za ureditev prometa v občini Zreče urediti kot enosmerni promet v smeri iz Dobrove
proti Turistu. Po pridobitvi le teh sledi izdelava projektne dokumentacije PZI in pridobitev
končnih mnenj.
Štefan Posilovič

Državna kolesarska povezava
Slov. Konjice–Zreče–Stranice–Frankolovo
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI na podlagi idejnega projekta
državne kolesarske povezave R29 je bila podpisana s strani županov konec leta 2021. Trasa
poteka iz Slov. Konjic preko Dobrovelj po sta-

ri cesti (štrekni) do spodnje industrijske cone
Unior in naprej po Kovaški cesti do Loške gore,
kjer zavije levo do Prevala na meji z občino Vitanje, nato zavije proti Stranicam do krožišča
ter naprej proti Frankolovemu in Vojniku. V na-

daljevanju sledi razpis s strani DRSI za izdelavo
izvedbene dokumentacije, ki bo izdelana predvidoma do konca leta 2022. Sledijo parcelacija,
odkupi potrebnih zemljišč in sama izvedba.
Štefan Posilovič

Tabela 33: Vrednost projekta (tekoče cene, EUR)

Širokopasovno optično omrežje RUNE
prihaja v občino Zreče
V teku letošnjega poletja se tudi za občino
Zreče začenja projektiranje tras za širokopasovno optično omrežje RUNE. To vam bo
omogočilo dostop do hitrejšega, zanesljivejšega in kvalitetnejšega interneta, ki vam bo
olajšal življenje in delo.
V sklopu projekta RUNE, ki ga vodi podjetje
RUNE Enia, d. o. o., se bo v teku poletja začelo projektiranje tras za izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja RUNE na območju
občin Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica in
Vojnik. Začetek aktivnosti za omenjene občine je predviden za mesec februar 2023. Optične signale pa bo uporabnikom v omenjenih
občinah zagotavljalo vozlišče, ki bo predvidoma stalo v naselju Čadram.
Ali je tudi vaš naslov predviden za izgradnjo v sklopu projekta RUNE, lahko preverite
na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer
je mogoče priključek tudi naročiti. Strošek
izgradnje optičnega priključka znaša 150,00 €
(z DDV) za fizične in 167,13 € (z DDV) za
pravne osebe, na vašo željo ga lahko krije tudi
izbrani ponudnik storitev. Podrobnosti oziroma pogoje za to pa morate preveriti pri njih.
Je pa v navedeni znesek vključeno tudi nadaljnje vzdrževanje priključka.
V primeru dodatnih vprašanj ali za pomoč

10

pri izvedbi naročila se lahko obrnete na Center za pomoč uporabnikom. Ta je na voljo
vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro na
telefonski številki +386 (1) 235 15 30 ali na
e-naslovu rune-si@ruralnetwork.eu. Vse informacije pa so vam na voljo tudi na spletni
strani www.ruralnetwork.eu.

Kako do storitev?

Dostop do širokopasovnih storitev omogoča izbrani ponudnik storitev, s katerim kot naročnik priključka sklenete naročniško pogodbo. Izbirate lahko med vsemi štirimi večjimi
operaterji, ki so na voljo v Sloveniji.

Prednosti optičnega priključka RUNE

• Optični priključek RUNE ima številne prednosti:
• hitrejša, stabilna in bolj zanesljiva internetna
povezava,
• možnost izbire in zamenjava ponudnika storitev,
• neobčutljivost na zunanje vplive (električne
motnje, voda, vremenski vplivi itd.),
• več povezanih naprav,
• hiter in večji prenos podatkov,
• igranje iger brez motenj,
• video vsebine z jasno sliko in čistim zvokom,
• vsebine v oblaku, dostopne na več napravah.

Začetek aktivnosti za občino Zreče je predviden februarja 2023.
26
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Investicija predstavlja dograditev delno že
izvedenega sistema odvajanja odpadne vode v
dolžini 12.969,32 m. Z izvedbo kanalizacijskega
sistema bodo ukinjene vse pretočne greznice in
drugi načini odvajanja fekalnih in drugih odpadnih voda v okolje v aglomeraciji Zreče.

občina Zreče«. Na javni razpis se je prijavilo 9
ponudnikov za različne sklope. Podpise pogodb
z izbranimi izvajalci smo izvedli v mesecu avgustu 2021. Skupna vrednost podpisanih pogodb z vsemi izvajalci znaša 2.879.721,20 €, kar
je skoraj 1 mio € manj od projektantske ocene.

V tem času smo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj
in pridobili vse služnosti. Pridobili smo 10
gradbenih dovoljenj, zadnje je bilo izdano 7. 4.
2020. 9. 3. 2021 je bila oddana popolna vloga
na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je
bila pregledana tako vsebinsko in ekonomsko s
strani MOP-a in dobila zeleno luč za nadaljnji
postopek odločitve o sofinanciranju. Končno
odločitev o podpori smo prejeli 14. 7. 2021 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. S strani MOP-a smo nato 30. 3.
2022 prejeli še Sklep o sofinanciranju operacije
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Dravinje – občina Zreče«.

Z izgradnjo fekalnega kanalizacijskega
omrežja smo pričeli v začetku meseca oktobra
2021, najprej na sklopu 3: Izgradnja kanala Vidner – Osredek in kanala Osredek. Na obravnavanem območju bosta od Dobrove do mostu
Koprivnica urejena tudi pločnik in JR ter ostala
komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, meteorna kanalizacija, elektrovod, optika …). Pričakujemo, da bodo dela zaključena v poletnih
mesecih 2022.

Na podlagi projektne dokumentacije je projektantska vrednost investicije v višini 3.853.339,08
€ in bo realizirana v treh letih od 2021 do 2023,
vrednost sofinanciranja s strani Evropske unije
in Republike Slovenije znaša 1.544.367,96 €, in
sicer EU-sredstva v višini 1.312.712,77 € in s strani MOP-a 231.655,19 €. V začetku leta 2021 smo
pripravili razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca del in objavili javno naročilo: »Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje –
26
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Na območju Vodovodne in Obvozne ceste
(sklop 1) smo z deli pričeli takoj v začetku leta 2022 in bodo zaključena do jeseni 2022. Na
območju dela ceste na Gorenje, Ulice Borisa
Vinterja in dela Strme ceste (sklop 1) pa smo
pričeli z deli v mesecu juniju 2022. Sklopa št.
4 in 5 bi morali zgraditi do konca leta 2022, obsegata pa naslednja območja: Tovarniške ceste,
Vinogradne ceste, del Zlakovške ceste, Ilirske
poti, del Brega, Ceste pod hribom in del Brinjeve
gore. Sklop št. 6 pa bomo zgradili do jeseni leta
2023, obsega pa naslednja območja: del Dravinjske ceste, Rudniške ceste in del Radane vasi nad
lokalno cesto Gabrovlje–Zreče.
Štefan Posilovič

Dela na kanalizaciji Vidner – Osredek
11

POHORSKO SRCE

KNJIŽNE NOVOSTI

POHORSKO SRCE

SVEČANA SEJA

O začetkih industrijskega kovaštva v Zrečah

Svečana seja ob prazniku Občine Zreče

V okviru praznika Občine Zreče je 24. maja
v Kulturnem domu na novinarski konferenci
potekala predstavitev zbornika z naslovom
Milko Bremec in Walter Mach – graditelja kovaštva na slovenskem – Lokovec – Muta – Zreče. S tem se je končalo dvoletno delo skupine
raziskovalcev, ki so s pomočjo dokumentov
odgrnili marsikatero skrivnost teh začetkov. V
zborniku so tako članki, ki so jih napisali: dr.
Milko Mikola, Miroslav Šuligoj Bremec, Aleksandra Boldin, Ludvik Jerčič, dr. Damijana
Žišt, Robert Jedlovčnik ml. in Martin Mrzdovnik.

Svečana seja ob prazniku Občine Zreče je potekala v torek, 31. maja 2022,
v večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Ker v začetku leta prireditve ob
slovenskem kulturnem prazniku zaradi covid-19 nismo mogli izvesti, smo
podelitev občinskih grbov združili še s podelitvijo priznanj in nagrad na
področju kulture.

Čeprav je o samih začetkih kovaške industrije v Zrečah, ki sta jo začela inženirja Milko
Bremec in Walter Mach, veliko zapisov, le ti
temeljijo predvsem na objavljenih spominih
Dušana Medveda v tovarniškem glasilu Kovači
današnjega Uniorja. Pokazalo se je, da pri tem
manjkajo viri, da bi jih današnji raziskovalci
lahko ovrednotili. Prav zaradi manjkajočih verodostojnih dokumentov so se avtorji naslonili
le na arhivske vire, ki jih hranijo Arhiv Slovenije, Zgodovinski arhiv Celje in Pokrajinski
arhiv Maribor. Svojci pokojnega Milka Bremca
so po njegovi smrti leta 1971 Arhivu Slovenije
predali kar 36 arhivskih zabojev, v katerih so
ključni dokumenti za razumevanje teh začetkov vse do leta 1945, ko tako Milko Bremec kot
Walter Mach izgubita vso svoje premoženje in
sta obsojena. Prva listina je iz konca leta 1920,
ko je bila sklenjena kupoprodajna pogodba
med Hugom Bremcem kot kupcem in Martinom Kračunom kot prodajalcem. Z nakupom
tega zemljišča in gospodarskih objektov se je
tako lahko začela rekonstrukcija velikega mlina v kovačijo. Delo je trajalo vse tja do konca
leta 1922, ko je bila 27. 12. 1922 v Mariboru
registrirana Štajerska industrijska družba. Ta
se je leta 1925 preimenovala v Štajersko železoindustrijsko družbo. Takšni so dokumenti,
a ker so pri tem vedno odločujoči ljudje, so le
ti opisani v članku Pustili so sled. Preveč jih
je, da bi koga posebej izpostavili. O njih nismo

Na novinarski konferenci so bili prisotni tudi ustvarjalci zbornika.
našli verodostojnih dokumentov, temveč smo
na osnovi pripovedovanj sorodnikov in drugih
s pomočjo podatkov s spletne strani Matricula
skušali sestaviti njihovo življenjsko pot, povezano s kovačijo.
V zborniku je dr. Milko Mikola opisal tudi
sodne procese, ki so bili uvedeni proti Milku
Bremcu in Walterju Machu po letu 1945 in
obsodbah. Žal Walter Mach ni preživel teh postopkov in je končal svoje življenje v mariborskih zaporih, Milka Bremca pa so prijatelji uspeli rešiti smrtne obsodbe in je nato strokovno
deloval še naprej.
V članku o nastanku takratne tovarne umetnih brusov Comet so objavljeni dokumenti, ki
pričajo o Bremčevi odločilni vlogi pri tem projektu. Milko Bremec je bil tudi lastnik Livarne
in železarne Muta, Ludvik Jerćič je njegovo
vlogo v tej tovarni tudi slikovito dokumentiral

in napisal. Miroslav Šuligoj Bremec pa je opisal še njegov pomen pri razvijanju kovaštva v
Lokavcu, od koder je izviral Bremčev rod, ki ga
je opisala Aleksandra Boldin.
Komu je namenjen? Uredniški odbor ga priporoča prav vsem, ki jim je lokalna zgodovina
blizu, še posebej dijakom, študentom, društvom, zaposlenim v obeh tovarnah, ki jih je
Milko Bremec postavil na noge, turističnim delavcem, skratka vsem občanom. Da je bil zbornik res potreben, sem se prepričal prav te dni,
ko sem v pogovorih z mnogimi slišal zanimive
zgodbe in razlage, za katere pa v arhivih ni
najti dokumentov, ki bi te domneve potrjevali.
Začeto delo bi bilo dobro nadaljevati, saj je bil
Milko Bremec res zanimiva osebnost in pustil
vidno sled v slovenski kovinski industriji.

Ob občinskem prazniku smo podelili posebno priznanje župana Klubu mravljic za dve desetletji uspešnega delovanja, velik doprinos pri
ohranjanju kulturne dediščine in lokalne tradicije ter za znanje, ki ga prenašajo iz roda v rod.
Bronasti grb Občine Zreče je prejel gospod Franc
Šet za dolgoletno uspešno delo v kraju Stranice
ter za ohranjanje kulturnih vrednot, srebrni grb
Občine Zreče gospod Zdenko Kovačec za dolgoletno delovanje na področju kulture, pomembno vlogo pri ustanovitvi Društva godbenikov
Zreče in vodenju le-tega ter njegov prispevek
na področju promocije kulture v kraju in izven
meja naše domovine, zlati grb Občine Zreče pa
smo podelili gospodu Dragu Padežniku za dolgoletno aktivno delo v PGD Stranice ter večletno
uspešno delo v Krajevni skupnosti Stranice.

stavljali tudi z razstavo (zasnova in oblikovanje: Blaž Prapotnik) in filmom. V programu so
sodelovali Trobilni kvartet Društva godbenikov
Zreče, otroška folklorna skupina in gledališka
skupina KUD Vladko Mohorič Zreče, učenci
Osnovne šole Zreče, dijaki Srednje poklicne in
strokovne šole Zreče ter solistka Katarina Hren
Lajhar. Prireditev sta povezovala David Voh in
Aleš Mrzdovnik.
Vsem prejemnikom priznanj in grbov še enkrat iskreno čestitamo!
Skozi čudovite uglasbene Prešernove pesmi
Polona Matevžič nas je popeljala Katarina Hren Lajhar.

Na področju kulture smo posamično priznanje in nagrado podelili gospodu Stanku Fijavžu
in gospe Petri Mrzdovnik. Skupinsko priznanje
in nagrado sta prejela Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče in Katoliško kulturno
društvo Zreče.
V kulturnem programu z naslovom »Kuj
me, življenje, kuj«, ki ga je pripravilo Kulturno-umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče,
smo ob izidu zbornika Milko Bremec in Walter Mach, graditelja kovaške industrije na Slovenskem želeli spomniti na začetke kovaške
industrije v Zrečah. Vsebino knjige smo pred- Obiskovalci so dodobra napolnili večnamensko dvorano.

Martin Mrzdovnik

Zbornik je izšel v 800 izvodih, je večjega formata in obsega nekaj čez 150 strani z veliko fotografijami in dokumenti. Izdala ga je Občina Zreče in
ga nato v treh dramskih prizorih še predstavila na svečani seji Občinskega sveta 31. 5. 2022 (več na naslednji strani).

Utrinka kulturnega programa z naslovom Kuj me, življenje, kuj, v katerem smo prikazali življenje in delo Milka Bremca.
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DRAGO PADEŽNIK –
ZLATI GRB OBČINE ZREČE

KLUB MRAVLJIC –
POSEBNO PRIZNANJE

Drago Padežnik s svojim delom in udejstvovanjem že 32 let izkazuje veliko pripadnost
kraju in ljudem na Stranicah ter lokalni skupnosti.

Pred dvema desetletjema so na pobudo
takratne predsednice Turističnega društva
Zreče Lojzke Šprajc in njene namestnice Marije Kovše ter mentorice Alenke Hren članice
novoustanovljenega Kluba mravljic začele z
rednimi tedenskimi srečanji.

Drago Padežnik je že leta 1993 vstopil v
gasilske vrste, od leta 1998 pa je aktivni član
upravnega odbora PGD Stranice. Med letoma
2009 in 2013 je opravljal delo tajnika, leta
2013 pa prevzel funkcijo predsednika društva. Od leta 2013 je tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Zreče-Vitanje. Izobrazil se
je v gasilskega častnika 1. stopnje. Je zelo dejaven na organizacijskem področju društva.
Na samem začetku je sodeloval pri izgradnji
protipožarnega objekta na Mali gori. Kasneje
je z iskanjem donatorjev pripomogel pri nabavi gasilskih vozil. Z njegovim znanjem in
vztrajnostjo pridobivanja donacij so gasilci
med leti 2015 in 2018 zgradili prizidek k obstoječemu objektu in s tem pridobili dodatno
garažo ter društvene prostore. Z njegovo pomočjo so leto kasneje pridobili tudi motorno
brizgalno in moštveno vozilo.
V največji meri je zaslužen za ves napredek
v PGD Stranice. Kot predsednik je odličen koordinator. Posebno pozornost namenja vsem
generacijam, kar se odraža v številu mladih

gasilcev. Tudi starejši člani so deležni njegove posebne pozornosti, zato se radi vračajo
v gasilski dom. S trdim delom in vztrajnostjo je kot gasilec vzor vsem članom društva.
Njegovo vodilo je, da za uspeh ni pomemben
posameznik, ampak celota. S PGD Stranice je
vedno sodeloval tudi pri reševanju ob naravnih nesrečah, ujmah, žledu, toči, pri čiščenju
propustov …
12 let je bil član sveta Krajevne skupnosti
Stranice, od leta 2018 dalje pa njen predsednik. Je tudi član Občinskega sveta Občine
Zreče. Zavzema se za udejanjanje večjih projektov, kot so rekonstrukcija vodovodnega
omrežja, prenova kotlovnice v šoli in vrtcu,
izgradnja pločnika (krožišče-center Stranice),
širitev območja za stanovanjsko gradnjo, nadaljevanje zagotavljanja poplavne varnosti,
sanacija lokalnih cest in javnih poti … Med
letoma 1996 in 2002 je aktivno sodeloval tudi pri posodobitvi vodovodnega omrežja in
izgradnji kabelskega sistema v Krajevni skupnosti Stranice.
Drago Padežnik kot predsednik sveta krajevne skupnosti Stranice zna prisluhniti tudi
dejavnostim, katere organizirajo lokalna društva. Vseskozi je podporni člen pri izvajanju

Najprej so ta potekala v prostorih vrtca, nato v zaprtem delu zreške tržnice, ob odprtju
Večgeneracijskega centra Zreče pa na novi
lokaciji. Namen druženja je bilo obujanje in
ohranjanje kulturne dediščine lokalnega in
širšega obsega.
Ob obnavljanju tehnik ročnega ustvarjanja
so se vedoželjno učile novih tehnik in se veselile lepih izdelkov, ki so jih z mnogo truda in
z vztrajnostjo izdelovale.

posameznih aktivnosti za lep izgled kraja,
povezuje ljudi in vzpodbuja krajane k aktivnejšemu dinamičnemu življenju, zna skrbeti
za ohranjanje dediščine in avtohtonih navad
zanamcev ter krepi kulturo bivanja. Svoj prosti čas vedno nameni za dobra dela.

Kot član Kulturnega društva Konrad Sodin
Stranice je aktiven že od samega začetka. Bil
je v odborih, vsako leto vodi tudi občne zbore
vseh društev. Kot član društva se redno udeležuje tudi vseh aktivnosti društva in prispeva
svoje predloge ter ideje za organizacijo prireditev.
Franc Šet je član Turistično-olepševalnega
društva Stranice s funkcijo člana nadzornega
sveta, ki ga opravlja že tretji mandat.
V Prostovoljnem gasilskem društvu Stranice je ustanovitveni in operativni član že od
leta 1978, tajnik društva 5 let in od leta 1983
predsednik nadzornega odbora. Hkrati je
vseskozi več kot 30 let zbiral različna gradiva

Zdenko Kovačec se je že kot srednješolec
zaljubil v glasbo in kmalu s prijatelji iz bližnje okolice ustanovil skupino Sateliti, ki je
preigravala zabavno glasbo in zabavala mlade takratne dobe. Leta 1986 se je skupina
pod Zdenkovim vodstvom preimenovala v
narodno zabavni ansambel Zreških 6 in pod
njegovim vodenjem ter organizacijo delovala
vse do leta 2009. V času svojega delovanja je
ansambel izdal tri projekte, pri čemer je kar
nekaj melodij prišlo izpod peresa Zdenka, ki
je prispeval besedila in glasbo. Teme njegovih
pesmi so bile posvečene predvsem domačemu kraju in njegovim bližnjim. Ansambel je
pod Zdenkovim vodstvom sodeloval na mnogih prireditvah v kraju, ki so jih organizirala
razna društva, še posebej pomembna so bila njihova gostovanja pri slovenskih klubih v
Nemčiji, saj so pomagala ohranjati slovenski
jezik in kulturo pri naših izseljencih.

in zapise, s tem pa je nastala obsežna kronika
društva vse od ustanovitve do današnjih dni.
V Društvu upokojencev Stranice je član in
tajnik 16. leto.
Prav tako je član Spominskega društva 100
frankolovskih žrtev, član Planinskega društva
Slovenske Konjice, s podporo članarine pa sodeluje tudi pri Krajevni organizaciji Rdečega
križa Stranice.
Njegov posamezni vrhunski dosežek je knjiga o Stranicah, ki je izšla leta 2019. Knjiga
je bila med krajani Stranic in širše sprejeta z
velikim navdušenjem. Ponazarja izjemno zanimiv prerez skozi najstarejšo, polpreteklo in
sodobno zgodovino Stranic ter s tem ohranja
sedanjim in prihodnjim rodovom spomin na
glavna dogajanja.

Pomemben prispevek pa Zdenko Kovačec
nosi tudi pri ustanovitvi Društva godbenikov
Zreče, saj je bil prav on tisti, ki je prisluhnil
pobudi takratnega župana Jožeta Koširja in
Avgusta Skaze za ustanovitev godbe v Zrečah.
Prevzel je pobudo in leta 2004 izpeljal vse potrebne aktivnosti za ustanovitev društva.

Franc je človek idej, pošten in iskren. Vedno pripravljen pomagati za skupno dobro, se
odreči svojemu času za druge s ciljem poiskati pravo pot.

Pod njegovim vodstvom se je društvo opre-

14

Z ročnimi deli so popestrile tradicionalne
prireditve in obogatile poznavanje in zanimanje za rokodelske umetnine, ki so del kulturne dediščine pohorskih krajev in slovenskih običajev. Tako so razstavljale ob božiču,
veliki noči in ostalih pomembnejših dogodkih
v Zrečah in na področju celotne občine. Nekaj
časa je v sklopu kluba v Zrečah razstavljal tudi Drago Podgrajšek, ki je s svojimi lesenimi
izdelki še obogatil dogajanje. Odzvale so se
tudi na vsako povabilo k sodelovanju in s ponosom predstavljale Turistično društvo Zreče
ter celotno lokalno skupnost. Njihove unikatne izdelke so občudovali tudi drugje, kjer so
razstavljale, in sicer na celjskem sejmišču, v
Podčetrtku, Slovenskih Konjicah, v domači
cerkvi ter ob mnogih praznikih in praznovanjih.
Svoja znanja prenašajo tudi na mlajše rodove in so tako pomemben del pri ohranjanju
kulturne dediščine ter tradicije naših krajev.

Po dolgoletnem predsedovanju Lojzke
Šprajc je vodenje Turističnega društva Zreče
prevzela Marinka Kovše in ga uspešno vodila
do konca leta 2021, ko je hudo zbolela in smo
se žalostni od nje poslovili. Hvaležno bodo v
klubu njene cilje uresničevali še naprej.

ZDENKO KOVAČEC
– SREBRNI GRB OBČINE ZREČE

FRANC ŠET –
BRONASTI GRB OBČINE ZREČE
Franc Šet je v obdobju bivanja na Stranicah, tj. od sredine sedemdesetih let, izjemno
dejaven na mnogih področjih v kraju in širše. Praktično ni dogodka, kjer ne bi aktivno
sodeloval. Njegovo udejstvovanje pušča velik
pečat v društvih in kraju.

V skupini so se učile in urile ročne spretnosti v mnogih rokodelskih tehnikah, kot so:
pletenje, kvačkanje, poslikava keramike,
izdelava punčk iz blaga, izdelava adventnih
venčkov, izdelava cvetja iz papirja in najlona,
dišečih vrečk in figuric, slikanja na svilo, pik
point voščilnic, izdelava okrasne embalaže iz
papirja, usnja, vezenja po slovenskih in tujih

motivih ter se lotevale še mnogih drugih dejavnosti. Na željo udeleženk se bodo letošnjo
jesen učile tudi zahtevnega klekljanja in še
česa.
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milo z osnovnimi inštrumenti in potrebno
opremo za začetek delovanja ter bilo kmalu
prisotno na vseh pomembnih prireditvah v
kraju.
V letu 2009 je društvo ob izdatni pomoči
Občine Zreče in podjetja Unior pridobilo lastne prostore nad garažami prizidka gasilskega
doma. S to pridobitvijo so storili pomemben
korak v razvoju društva, saj so bili zagotovljeni pogoji za nakup nove opreme, ki je omogočila izvajanje repertoarja na višjem nivoju.
Pomembna je bila tudi pobuda Zdenka Kovačeca, ki se je dogovoril z vodstvom Glasbene
šole Slovenske Konjice, da se je v prostorih
društva začelo s poučevanjem učencev glasbene šole iz Zreč in okolice.
V vseh letih vodenja je bil Zdenko Kovačec
tudi odličen organizator in promotor povezovanja s podobnimi društvi v Sloveniji in tujini.
Tako je društvo predstavilo in širilo slovensko
kulturo na več gostovanjih v Angliji, Italiji,
Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Društvo
godbenikov Zreče je organizator več uspešno
izpeljanih prireditev, kot sta Ropotanje v starih Zrečah in tradicionalni Božično-novoletni
koncert, pri katerih je bil Zdenko eden pomembnih nosilcev organizacije predvsem pri
pridobivanju sponzorjev in donatorjev.

Po praznovanju 10. obletnice društva je
Zdenko zaradi službenih obveznosti prepustil
vodenje društva novemu predsedniku, vsa ta
leta pa ostaja v ožjem vodstvu ter s svojimi bogatimi izkušnjami in odličnim poznavanjem
področja prispeva k nadaljnjemu uspešnemu
razvoju Društva godbenikov Zreče.
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Nagrajenci za kulturo

Športniki leta 2020 in 2021

Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo je na svoji seji dne 11. 1. 2022 obravnavala prejete pobude
na objavljen javni razpis za podelitev priznanj na področju kulture v Občini Zreče. Izmed prejetih pobud so člani Komisije podali predlog k podelitvi priznanj na področju kulture, župan pa je na navedeno podal soglasje.
Podeljeni sta bili dve posamični in eno skupinsko priznanje. Ker zaradi epidemije in s tem povezanih ukrepov
države prireditve 8. februarja ni bilo mogoče izvesti v živo, so prejemniki priznanja prejeli na svečani seji Občine
Zreče v mesecu maju 2022.

POSAMIČNO PRIZNANJE:
Petra Mrzdovnik

SKUPINSKO PRIZNANJE:
KUD Vladko Mohorič in Katoliško
kulturno društvo Zreče

Petra Mrzdovnik je kot vodja sekcije
Zreški kovači vse od leta 2016 imela v svojih
rokah vse organizacijske niti projektnega
ansambla, ki je leta 2021 zaključil z opusom del ansambla Zreški kovači izpred 60
let. Še posebej je bila dejavna pretekli dve
leti in pol, ko je ansambel posnel še zadnje skladbe prvotnega ansambla ter izdal
zgoščenko z naslovom »Sprehod pod gradom«. Uspelo ji je organizirati, da sta nastala dva videospota skladb »Sprehod pod gradom« in »Kožuhanje«. Na mnogih radijskih
postajah je predstavila aktualno zgoščenko
Zreških kovačev in videospota.
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V zgodovinskih virih je zapisano, da
so v Zrečah leta 1922 ustanovili Katoliško izobraževalno društvo, katerega
pomembno poslanstvo je bila kultura,
kar je razvidno tudi iz časopisnih člankov tega časa. KUD Vladko Mohorič
in Katoliško kulturno društvo Zreče
izhajata iz tega društva, saj je Katoliško
izobraževalno društvo imelo svoj zbor
in gledališko skupino. Tako bosta obe
društvi letos praznovali 100-letnico
organiziranega kulturnega življenja v
Zrečah.

V ponedeljek, 25. 4. 2022, smo najboljšim
športnikom v občini Zreče 2020 in 2021 podelili pokale, plakete in priznanja. Prireditev
v večnamenski dvorani Zreče z naslovom Moj
ŠPORT, moja POT, moja ŠOLA ŽIVLJENJA
so pripravili učenci in učitelji Osnovne šole
Zreče. Pevski zbor je pod dirigentsko palico
Mitje Krajnca zapel Zdravljico, Zemlja pleše
in Dan ljubezni, sedmošolka Daša Ana Vidaček Tople oči, Neža Laporšek pa je suvereno
prevzela vlogo sovoditeljice večera. Tako smo
se z večnimi melodijami sprehodili skozi rezultate in dosežke naših športnikov, ki so se
s tem dogodkom prav tako zapisali v večnost.
Obenem smo skupaj spoznali, da v športu
ni nujno postati mojster, dovolj je že to, da
tam najdemo občutke lastne vrednosti. Zdaj
vemo, da je šport, kot življenje samo, včasih
tudi hoja navzdol. Ker prireditve v letu 2021
zaradi epidemije ni bilo, smo v letošnjem letu
izbirali športnike, ki so dosegli vrhunske uspehe v letih 2020 in 2021. Pokale, priznanja in
nagrade so prejeli:

Najboljši športnik Tim Gošnjak se nam je oglasil po ZOOM-u s priprav na Kanarskih otokih.

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK (do 16. leta):
- Vita Odreitz, košarka
- Nejc Bezjak, nogomet
- Nastja Gorinšek, odbojka
PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK V MLADINSKI
KATEGORIJI (do 18. leta):
- Zala Šrot, košarka
- Žiga Korošec, atletika
- Ajša Iršič, odbojka
ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC
- Orlando Sodin, mali nogomet
- Damjan Slivečka, kolesarjenje
NAJBOLJŠI ŠPORTNIK
- Tim Gošnjak, triatlon

Stanko Fijavž

NAJBOLJŠA ŠPORTNICA

Stanko Fijavž je postal član Društva godbenikov Zreče že v prvem letu delovanja
društva, to je leta 2004, in kot najstarejši
član s svojim klarinetom v društvu deluje
še danes. S svojo redno prisotnostjo na vajah godbe in udeležbo na vseh igranjih je
skozi vsa leta odločen vzor godbenikom,
predvsem mlajšim generacijam. Njegova
pozitivna lastnost je nesebičnost in pripravljenost vedno pomagati z vsemi sredstvi, kar seveda spodbuja motiviranost
članov društva k še večjemu angažiranju
pri delovanju. Glasbena pot Stanka Fijavža
se je pričela daljnega leta 1972, ko so skupaj z bratom Jožetom na baritonu in harmonikarjem Ivanom Obrovnikom ustanovili trio »Poušnki«, s katerim so pričeli
nastopati na raznih družinskih zabavah v
bližnji okolici.

- Nika Vetrih, twirling
NAJBOLJŠA MOŠKA ŠPORTNA EKIPA
- Članska ekipa NK Zreče
NAJBOLJŠA ŽENSKA ŠPORTNA EKIPA
- Twirling klub Zreče
POSEBNO PRIZNANJE
- Lena Pučnik, odbojka

Podelili smo 6 priznanj perspektivnim športnikom, dve zaslužnima športnima delavcema,
najboljšima posameznikoma in ekipama ter eno posebno priznanje. Sandra Vidmar Korošec

Sandra Vidmar Korošec
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Kakor zimzelene melodije, ki jo jih prepevali učenci OŠ Zreče, so se tudi rezultati zapisali v
večnost.
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AKTIVNO V POLETJE – ŠPORT POVEZAL ZREČE
V športnem parku Zreče smo
v četrtek, 2. 6. 2022, izvedli
prireditev Aktivno v poletje.
Družine so lahko na stojnicah spoznale možnosti športnega udejstvovanja za svoje
otroke v Zrečah. Aktivnosti
so predstavljali Weiler Volley Zreče, NK Zreče, Tekaško
smučarski klub Rogla, Twirling

klub Zreče, Planinsko društvo
Zreče, taborniki Rodu Zelena
Rogla, KAŠ Konjice, Miki šport
Konjice, ŽKK in KK Konjice.
Sestavni del športa je tudi pozornost glede prehrane. Prav
zato so se na svojih stojnicah
predstavili predstavniki Društva prijateljev mladine Zreče z
naravnim sladoledom in sadni-

mi smutiji, Smetlika Zreče pa
z naravnimi namazi, čipsom
in napitki. Pomen športa za
zdravje so prikazovali na stojnici Centra za krepitev zdravja
Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice. Povezovalec programa
David Voh pa je poskrbel, da
so predvsem med starše prišle
vse potrebne športne informa-
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Kazalniki zdravja v občini Zreče
cije društev za njihove otroke,
obenem pa so mu otroci zaupali tudi svoje poglede ter male skrivnosti o športu, ki so ga
izbrali za svojega. Športno navdušenje je bilo med družinami
tako veliko, da se je ob izteku
prijetnega popoldneva že šušljalo o vnovičnem druženju …
Sandra Vidmar Korošec

Prikaz Zdravje v občini 2022
je namenjen pregledu ključnih
kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem
ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo
spodbuditi deležnike na lokalni
ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in
krepitev zdravja svojih prebivalcev.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so izvedli raziskavo o
vplivu pandemije na življenje ljudi
SI-PANDA 2020/21, ki je potekala
v obliki spletne raziskave in je v
vsakem valu sodelovalo približno 1000 odraslih oseb: Raziskava
kaže, da je v času pandemije covida-19 prišlo do poslabšanja življenjskega sloga prebivalcev Slovenije. Anketiranci so poročali, da so
manj fizično aktivni, uživali so več
nezdrave hrane, več so kadili in pili
več alkohola kot pred pandemijo.
O povečanju časa, preživetega pred
različnimi zasloni, so poročali najmlajši. Četrtina anketiranih oseb je
poročala o povišanju telesne mase
ter vsakodnevnem doživljanju stresa (pogosteje v starosti od 18 do 29
let).

V občini Zreče že vrsto let potekajo aktivnosti v sodelovanju s CKZ s ciljem krepitve zdravja, izboljšanja kazalnikov v zdravju ter zmanjšanju neenakosti v zdravju.
za občino Zreče – na ravni občine v
primerjavi z državnim povprečjem. Kazalniki, ki pozitivno odstopajo od slovenskega povprečja:
- stopnja delovne aktivnosti,
-

raslih,

vila zaradi povišanega krvnega
tlaka, je bil višji, za sladkorno
bolezen velja enako.

prekomerna prehranjenost otrok,
bolniška odsotnost,
delež oseb, ki prejemajo zdra-

Mateja Rebernak, vodja CKZ

- višja je odzivnost v presejalni
program Zora in Dora.
Kazalniki, ki negativno odstopajo od slovenskega povprečja:

Predstavljamo prikaz kazalnikov - prekomerna prehranjenost od-

CENTER ZA KREPITEV
ZDRAVJA in KAZALNIKI
ZDRAVJA V OBČINI ZREČE
Center za krepitev zdravja
(CKZ) je izpolnil dolgoletne želje tistih, ki smo zaposleni na
področju preventive, in sicer
z nadgradnjo vseh preventivnih programov s ciljem krepitve
zdravja vseh starostnih skupin.
Ko smo leta 2018 vzpostavili integrirani center za krepitev
zdravja, smo lahko razširili in
realizirali vse svoje ideje, se aktivno vključili v lokalno okolje in
seveda nadaljevali že obstoječe
aktivnosti. Poleg vsebin preventivnih programov izvajamo tudi
dejavnosti za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti glede
zdravja v občinah Slov. Konjice,
Zreče in Vitanje. CKZ izvaja naslednje programe in aktivnosti:
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- program Priprava na porod in
starševstvo,
- program Vzgoja za zdravje za
otroke in mladostnike v vrtcih
in šolah,
- dejavnosti za krepitev zdravja
in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih
staršev,
- zobozdravstveno vzgojo za
otroke in mladostnike,
- Program za krepitev zdravja
za odrasle,
- dejavnosti za krepitev zdravja
in zmanjševanje neenakosti
v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dejavnosti se izvajajo v vrtcih,
šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in v zdravstvenem domu.
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Tim Gošnjak: »Uživam v vsakem trenutku, ki mi je dan.«

Psi vas bodo rešili stresa

Bo že tako, da je dan, ko prenehamo
z vsemi izgovori, tudi dan, ko začnemo pot proti vrhu. Tega se dobro
zaveda jekleni zreški triatlonec Tim
Gošnjak, ki je v zadnjem letu s svojimi dosežki dodobra razvnel lokalno
javnost. Športna troživka, kateri zgolj
obračanje pedal ali nabiranje tekaških kilometrov pač ni zadosten izziv.
Tega je našel v triatlonu, kombinaciji
plavanja, kolesarjenja in teka, v katerem iz leta v leto prestavlja mejnike.
Lani je v Vrsarju tako prvič stopil na
najvišjo stopničko v PoIironman seriji
(1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja,
21 km teka). Letošnji cilj? Svetovno
prvenstvo v St. Georgeu, Utah. Povabilo že ima v rokah. Vizija je torej
jasna. Ostalo je le še užitek na poti.

Ali ste vedeli, da so študije
pokazale, da imajo ljudje, ki so
lastniki psov, nižji srčni utrip in
krvni pritisk, bolje reagirajo na
psihološke in psihične pritiske in
se hkrati hitreje pozdravijo?

David Voh
Vse je enkrat prvič. Kakšen je občutek,
ko ciljno črto tako zahtevnega tekmovanja, kot je Polironman, prečkaš prvi?
Sam se zelo dobro spomnim tega trenutka, ko vidiš samo preprogo in trak, da “presekaš” ciljno črto. Občutki, ko prvi prečkaš
ciljno črto, so nepopisni. Je pa verjetno za
vsakega, ki pride na cilj polovičnega ali celega IRONMANA, občutek verjetno prav
poseben.
Kako dolgo si že v triatlonu? Si kdaj
izračunal, koliko kilometrov si v življenju
preplaval, pretekel in prekolesaril, preden
se ti je uspelo povzpeti na najvišjo stopničko?
S triatlonom se ukvarjam že 8 let, ampak
sem nekaj časa treniral zgolj za hobi. Ko
sem videl, da imam potencial, sem se pred
dvema letoma odločil za profesionalno pot.
Nikoli sicer nisem računal, koliko kilometrov sem odplaval, prekolesaril in odtekel,

da sem lahko stopil na najvišjo stopničko,
vem pa, da treniram povprečno 24–25 ur na
teden in lahko rečem, da se jih kar nabere.
(smeh)
Katera disciplina ti je najbližje? V kateri
imaš največ rezerv?
Najbolj domač sem na kolesu. Največ rezerve vidim v plavanju, ampak glede na to,
da sem s tem pozno začel, je plavanje težko
spraviti na takšno raven, da bi lahko vedno
iz vode “splaval” prvi.
Kateri trenutek v tem športu ti največ
pomeni? Kateri dosežek bi izpostavil kot
najpomembnejši?
Največ mi pomeni, da se lahko vsakemu
treningu posvetim 110 %, ker drugače ni
variante, da “dihaš za ovratnik” najboljšim.
Kot najpomembnejši dosežek bi izpostavil
zmago v Vrsarju, ker zmaga pomeni le nekaj drugega kot drugo mesto, čeprav je tudi
to včasih skoraj kot zmaga.
Kako bi opisal svojo zadnjo sezono?
Glede na rezultate lahko potrdim, da je
moja zadnja sezona najboljša do sedaj. Dejstvo je, da ko enkrat na startni črti stojiš zraven profesionalnih tekmovalcev, vidiš samo
to, kako čim hitreje priti na cilj. Želim si, da
bi se ta trend nadaljeval.
Treningi zahtevajo izjemno visoko raven samodiscipline. Kje najdeš motivacijo? Kaj imaš v glavi med tekmo, treningi? Si kdaj privoščiš biti len?
Tako v triatlonu kot v vsakem športu morata biti samodisciplina in motivacija na
prvem mestu. Sam osebno uživam v tem,
“ko vidim ravnino v puščavi brez oaze” in
mi tudi po štirih urah ali več ni težko nadaljevati. Med treningi imam v glavi to, da se
držim predpisanega plana, medtem ko je
med tekmo malo drugače. Takrat večkrat
pomislim, kako “zbežati” tekmovalcu, ki je
za mano. Pri teh količinah treninga moraš
biti tudi malo len. Sam osebno enkrat na
teden ali mogoče dvakrat, ko imam lažji trening plavanja, večkrat pa seveda izven sezo-

ne, ko naredim samo nekaj vaj za moč.
Kateri trenutek oziroma meter IRONMANA je najtežji? Kdaj naletiš na »zid«?
Glede na to, da tekma traja približno 4
ure, se mora res vse iziti, da ne naletiš na
kakšen “zid”. Jaz mislim, da je v triatlonu
največkrat problem v teku, ker se lahko hitro naredi, da na kolesu ne popiješ in poješ
dosti hrane, saj imaš občutek, da je ne potrebuješ (to sem izkusil tudi sam).

Delati, kar nas veseli in izpopolnjuje ter ob tem pomagati,
vzgajati in izobraževati, je naše
poslanstvo. Vsako leto znova si
postavljamo nove izzive, iščemo
nove priložnosti in znanja. Čeprav smo majhno društvo, naša
srčnost, delavnost in uspešnost
sežejo po celotni Sloveniji in
danes lahko zagotovo rečemo,
da smo resnično cenjeni na področju kinologije.

Kako preživiš take trenutke, ko veš, da
si se uštel in da rezultat ne bo tak, kot si
želel? Znaš odmisliti napako ali te žre do
cilja?
Sam kar težko “preživim” trenutek, ko
vem, da sem nekaj naredil narobe ali pa mi
telo ne dopusti boljšega rezultata. Ampak
tako je v športu, tudi žoga je okrogla in ne
gre vedno v mrežo.

V spomladanski del šolanja
smo startali zelo intenzivno. V
tečaje se je vpisalo kar 60 tečajnikov. Med tečaji so osvajali vsa
potrebna znanja, ki jih želimo
podati v posameznem tečaju.
Prav vsi tečajniki so vložili veliko truda in tako smo zelo hitro
videli napredke skupin. Z mesecem junijem smo tudi uradno zaključili spomladanski del šolanja.

Si predstavljaš, da bi lahko živel samo
od tega športa? Kako se to izkazuje v praksi?
Triatlon je zelo drag šport (prehrana,
oprema …). Tako jaz kot vsak profesionalni triatlonec ima željo, da bi lahko živel od
triatlona, zato se temu tudi posvečam s 110
%, ker je to zaradi količine treninga na nek
način služba. Sam šport pa zaenkrat še ni
tako cenjen in prepoznaven, da bi od tega
lahko živel.

Dolgo časa smo iskali načine,
kako bi k nam pripeljati eno izmed mlajših kinoloških disciplin
pri nas – Rally Obedience. Ta
želja je bila uslišana, ko se nam
je po večletnem premoru pridružila Ana Brunčič. Skupaj z njo
smo lahko pričeli nuditi tudi tečaje ene bolj zanimivih disciplin.
Rally Obedience ni samo poslušnost, ampak je kombinacija poslušnosti in Agilityja, kjer morata
vodnik in pes skupaj v zaporedju
premagati 15 popolnoma različnih vaj. Je disciplina, ki daje velike izzive tako psu kot vodniku.

Kaj bi te letos zadovoljilo? Kakšni so načrti na svetovnem prvenstvu?
Letos bi me zadovoljilo to, da naberem
čim več točk na tekmah, kjer tekmujem s
PRO-tekmovalci in s tem pridobim na prepoznavnosti. Gotovo bi bila dobra uvrstitev
na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu v
Utahu samo potrditev dobrega dela.
Že razmišljaš o dolgoročni prihodnosti?
O življenju po športu?
O življenju po športu nisem razmišljal in
še nekaj časa ne bom, ker uživam v vsakem
trenutku, ki mi je dan. Seveda pridejo težji
dnevi, a tako je tudi drugod v življenju.

V maju smo že šesto leto zapored organizirali mednarodno
Agility tekmo. Letošnja tekma je

presegla vse dosedanje, saj se je
je udeležilo kar 170 tekmovalcev.
Kot novost smo v letošnji sezoni
dodali A0 teke, kjer so si lahko
prve tekmovalne izkušnje pridobivali tudi vsi tečajniki, ki so še
v procesu šolanja. Zanje so bili
parkurji precej prilagojeni, saj
so premagovali le preskoke in
tunele.
Tudi naši tekmovalci v agilityju
so poskrbeli za fantastične uvrstitve na spomladanskih tekmah.
Na vsaki tekmi so bila osvojena
odličja. To je samo velika potrditev, da so treningi pod strogimi
očesi naših inštruktorjev zasnovani v pravi smeri.

Šolanje psov ni enostavno. V delo
vlagajo vsa znanja, energijo ter
dobro voljo. Resnično si želijo, da
to občutijo prav vsi tečajniki.

Pred nami je kratek premor.
Kmalu pa pričnemo intenzivne
priprave na jesenski del šolanja in še eno agility tekmo, ki jo
bomo gostili 17. septembra na
nogometnem stadionu. Prav tako bomo v mesecu septembru
izvedli novo delavnico Mantrailinga s Simono Potočar Argež.
Eva Krajnik, vodja šolanja

17. septembra bodo na
nogometnem stadionu
organizirali še eno tekmo v
agilityju.

Če še niste vedeli – psi vas lahko rešijo stresa.

Velik korak v pravo smer se zgodi takrat, ko lastniki psov začnejo vodjem šolanja popolnoma zaupati. Takrat lahko skupaj dosežejo tudi tisto,
kar se je prej zdelo nemogoče.
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O življenju in delu na Padeškem Vrhu in na pohorskih planjah
Stanko Obrovnik je bil rojen 19. 1. 1944
na Padeškem Vrhu 19 na majhni kmetiji,
po domače pri Rančniku (danes Padeški
Vrh št. 12, nadmorska višina 934 m).
V družini je bilo deset otrok, sam je bil
sedmi po vrsti. V šolo je hodil peš uro
daleč v Gorenje pri Zrečah. Zdaj je poročen, ima dva otroka in živi v svoji hiši na
Padeškem Vrhu 31. Doma so imeli 5 do
6 glav govedi, od tega 4 vozne krave, 10
do 15 ovc in navadno po dva prašiča. Na
planje je vedno hodil kosit in past.
Kosilo se je na vitanjskih planjah (danes
zreške planje) od Rogle do Ostruščice in Kraguljišča. Planje so bile rezervirane za košnjo
volka, paslo pa se je samo v okoliških gozdovih. Na vrhu Rogle, okoli razglednika, se je
vse kosilo in ni bilo nič gozda.
Dan košnje je Stanko Obrovnik opisal tako:
vstajalo se je med pol tretjo in tretjo zjutraj. Potem je bil zajtrk, navadno suha svinjska krača,
domači kruh, mešani pšenični in rženi. Potem
so šli kosit na planino, do koder je bilo dve uri
hoje. Navadno so bili po trije kosci: oče, starejši
brat in on. Včasih je prišel pomagat še kak sosed. Pomoči sosedov se ni plačevalo, ampak je
bilo treba odslužiti. Vse potrebno orodje so nesli
s sabo: kose, grablje in vile. Hrano in pijačo so
nesli v nahrbtniku. Za hrano so imeli kako suho
meso, klobase, tudi kake krape ali potico. Pili so
jabolčnik. Prvi dan so samo kosili in sušili. Kosilo se je do kakih 11h ali 12h, potem je bila malica
in nato se je sušilo in obračalo. Veliko so tudi
peli, že takoj zjutraj pa tudi po košnji. S sušenjem in spravilom so nadaljevali naslednji dan, če
je bilo lepo vreme. Takrat so šli od doma okrog
šestih z vozom in kravami. Večinoma so bili samo moški, redko kdaj tudi kaka ženska. Najprej
so do kraja posušili, potem pa nalagali na voz, ki
so ga postavili na primerno mesto. Na vogale so
postavili štiri rampe (navpični drogovi), da se je
dalo lepo naložiti. Najprej so seno skupaj spravljali. Če je bilo oddaljeno, so ga naložili na smrekove veje in zvlekli do voza. Po dva sta bila na
vozu ter razporejala in tlačila, dva sta metala na
voz, dva sta spravljala skupaj. Na en voz je šlo
600 do 800 kg sena. V tem času krave niso bile
vprežene in so se pasle v okolici. Večina kmetov
na tem območju je vozila z vozovi s kravjo vprego, redki so imeli vole, konje pa je imel samo
eden. Včasih so več vozili z »žlajfi«, zadnja leta
pa manj, saj je bilo zaradi hudih strmin nevarno.
Zato so vozovi morali imeti dobre zavore.
Voz je bil za ta namen posebej urejen. Osi so
nastavili na 5 metrov narazen (skrajšana medosna razdalja zaradi ovinkov na poti). Za ročice
voza so po dolgem položili dva okrog 20 cm debela in 7 m dolga droga (sušici, ki so jih vsakič
sproti na planini odrezali), tako da sta na vsako
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Zborovski bum
V sredo, 1. 6. 2022, je v športni dvorani v
Slovenskih Konjicah potekala prireditev Zborovski bum, na kateri so nastopili tudi vsi
pevci naše šole. Nastopili so: Vesele notice
pod vodstvom Štefice Ribič, otroška pevska
zbora podružničnih šol Gorenje in Stranice,
otroški pevski zbor, mlajši mladinski pevski zbor in mladinski pevski zbor OŠ Zreče
pod vodstvom Mitje Krajnca. Čestitke vsem
nastopajočim in zborovodjema.

stran gledala po en meter preko voza. Na zgornji
strani so v hlode zvrtali luknje (30 cm narazen)
in vanje zabili 3 cm debele in 20 do 30 cm dolge kline iz smrekovih vej. Med kline so prečno
položili smrekove veje, tako da so dobili čvrsto
dno, da seno ni padlo skozi. Tako prirejen voz
je bil pripravljen za nalaganje. Ko je bil naložen,
so na vrh položili še žrt in z verigami vse dobro povezali. Pri napenjanju verig so si pomagali
z dolgim lesenim vzvodom. Na leto so za sebe
spravili domov dva do tri voze sena, navadno pa
so pomagali še drugim. Drogove s klini so vsakič
pripravili nove, so bili pretežki, da bi jih vozili
nazaj na planino.
Kositi se je navadno pričelo 25. julija, na Jakobovo. Potem se je kosilo, dokler je bilo vreme in
dokler niso bili gotovi. Košnja je navadno trajala tri tedne, da so bili gotovi do 20 avgusta. Na
vitanjske planje so hodili kosit ljudje s Planine,
Božjega, Padeškega Vrha in Resnika. Med sabo
so se dogovorili, kje bo kdo kosil. Če kdo kako
leto ni potreboval sena, je košnjo odstopil drugim. Zemlja je bila državna in košnje jim ni bilo
potrebno plačevati. Povedal pa je, da so na mislinjski strani morali plačevati in da je bilo tam
bolj strogo. Površino za košnjo za vsakega upravičenca je določal Koh, meje pa so bile označene
s količki. Na Kraguljišču so kosili tisti iz Petrove
bajte, ki so imeli kakih 6 glav živine in nič svoje
zemlje.
Stanko je bil vsa leta tudi pastir in je pasel krave v gozdovih na območju med Roglo in Peskom.
To je delal od 8. leta starosti dalje in pase še danes. Poleg stare planinske koče na Rogli, ki je
bila zgrajena takoj po drugi vojni, so bili takrat
še hlevi, ki pa niso bili več v uporabi. Blizu koče
na Pesku, v smeri Črnih mlak, je bila baraka za
gozdne delavce in tam so lahko stanovali v času
počitnic tudi pastirji. Poleg njega so bili še trije
pastirji, vsi s Padeškega Vrha. Na sredi barake
je bilo iz opeke zidano ognjišče, kjer si je vsak
kuhal sam. Okoli ognjišča so bili pokončni stebri
s stranskimi zarezami za nameščanje ponev. Za
zajtrk je imel navadno koruzne žgance in sladko mleko, za večerjo pa kuhan krompir in kislo
mleko. Pasel je 4 do 6 domačih krav in dva vola
od sorodnikov. Eno kravo je vsak dan gnal do
Peska, kjer jo je pomolzla gospa Pepca, ki je tam

živela. Mleko je odkupovala in enkrat mesečno
je prišel njegov oče po denar. Pepca je to mleko
potem prodajala turistom kot sladko ali kislo.
Pasli so samo v gozdu, na travnike pa z živino
niso smeli. Če so jih pri tem dobili čuvaji, so bili
kaznovani. Če jim je živina ušla na mislinjsko
stran, so jo dobili nazaj vedno brez zvoncev.
Spominja se, da je bilo v hiši na Matičevem (to
je že bilo na mislinjski strani) tista leta, ko je bila
prazna, kakih 15 takih »trofejnih« zvoncev. Ko je
še hodil v šolo, je pasel v času počitnic, ki so bile
od začetka junija do septembra. Pasel ni samo
leta 1964, ko je bil pri vojakih. Od leta 1961 do
1992 je delal kot gozdni delavec pri Gozdnem
gospodarstvu Maribor in pasel preko poletja
vsak dan po službi. Leta 1992 se je upokojil in
od takrat spet vsako poletje pase. Zdaj pasejo
navadno od 15. maja do konca septembra. Pri
organizaciji paše na območju Rogle je bila velika sprememba leta 1986. Takrat niso smeli več
pasti v gozdu, ampak samo na planjah, ki so bile
ograjene s trižičnim električnim pastirjem. Takrat so se planje tudi nehale kositi.
Danes skrbi za organizacijo paše Pašna skupnost Rogla, ki je bila registrirana leta 2015, njen
predsednik pa je Janez Rutnik. V pašni skupnosti sodeluje 16 kmetij iz šestih vasi na širšem
območju Rogle. Gospodarijo s 75 hektarji pašnikov, ki so delno v občinski in delno v državni
lasti. Na njih pasejo 90 do 100 glav goveje živine,
pašna sezona pa traja od srede maja do srede
septembra. Pašniki so ograjeni z električnim
pastirjem, za živino pa skrbijo trije pastirji, od
katerih je vsaj eden stalno prisoten. Za pašo bi
lahko v večji meri izkoristili tudi smučišča, če
bi bila bolje zatravljena. Želijo si tudi, da bi bili
lastniki psov bolj skrbni in bi imeli na poteh, ki
vodijo preko pašnikov, pse stalno na povodcu
ter da vrečk z njihovimi iztrebki ne bi puščali
na travnikih ali v gozdovih. Živina jih namreč
pogosto požre in lahko ima zaradi tega hude
zdravstvene težave. Na splošno pa so pri Pašni
skupnosti Rogla s pašo na planjah zelo zadovoljni in si želijo, da bi bilo v prihodnje na razpolago
še več pašnih površin, saj pri kmetih narašča interes za pašo v čistem gorskem okolju.
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Izjemni rezultati logičnih pošasti
5. maja je na naši šoli prvič potekalo šolsko
tekmovanje Logična pošast. 39 učencev prve
triade se je na tekmovanje pripravljalo v okviru krožka Logična pošast pod mentorstvom
učiteljice Jerneje Župnek. Tekmovalci so na
šolskem tekmovanju dosegli: 2 priznanji za sodelovanje, 17 bronastih priznanj in 20 bisernih
priznanj. 9 učencev se je uvrstilo tudi na državno tekmovanje, ki je letos potekalo v Dobju

pri Planini. To so: Tjan Vetrih, Erin Višič, Jakob
Hren, Klara Iršič, Iza Kropej, Nedžla Hajdarević, Oskar Sagadin, Lenart Potočnik in Angelika Volavc Perko. Izredno znanje in razumevanje nalog na državnem nivoju sta pokazala Lenart Potočnik iz 2. b razreda, ki je osvojil zlato
državno priznanje, in Angelika Volavc Perko iz
3. A, ki ji je do srebrnega priznanja zmanjkal
odstotek in pol.

Igrivo druženje
najmlajših z najstarejšimi
Tabor za »brihtne
glavce«
6 milijonov ladjic za
6 milijonov žrtev
»6.000.000 Ladjic za 6.000.000 žrtev«
je dobrodelni projekt v spomin žrtvam
genocidov ter današnjim žrtvam človeške
ignorance najranljivejših v naši družbi.
Dobrodelnemu projektu se je pridružila tudi
naša šola. Učenci so pod vodstvom Margarete
Obrovnik Hlačar pred, med in po pouku izdelovali ladjice iz odpadnega papirja. S tem so
urili svoje ročne spretnosti, se družili in naredili nekaj v dober namen. V dveh mesecih
smo tako izdelali 13.600 ladjic in jih predali
društvu UP-ornik. Iz zbranih ladjic bo skupina študentov arhitekture ustvarila umetniško
inštalacijo, po tem pa jih bodo poslali v reciklažo in z zbranim denarjem pomagali socialno ogroženim.

mag. Matjaž Jež
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V prekrasni naravi in tišini, ki obdaja OŠ
Špitalič, je 23 »brihtnih glavc« z OŠ Zreče sodelovalo v osmih delavnicah. Spoznavali so
znakovni jezik gluhih oseb, z različnimi nalogami so trenirali svojo inteligenco, v matematični delavnici so »kravžljali« svoje možgančke in se učili latinsko-ameriških plesov. V
kemijski delavnici so mikroskopirali, izvajali
poskuse in si izdelali rakete, v tekmovanju pa
jih preizkusili in ugotavljali, katera je poletela najvišje. V ustvarjalni delavnici so spoznavali starodavno umetnost vezanja vozlov
v določene vzorce in se preizkusili v izdelavi
makramejev. V delavnici čustvene inteligence so se spopadali s svojimi strahovi, jezo in
ostalimi čustvi, obiskale pa so jih tudi Tačke
pomagačke in predstavile svoje delo.

Drugo junijsko ponedeljkovo jutro se je
za prvošolce in devetošolce naše šole začelo
malce drugače. Z glasbo, ki nas je povabila
v spoznavanje in druženje. Najmlajši in najstarejši učenci na šoli so se imeli enkratno
priložnost, da so se ob socialnih igrah bolje
spoznali, se nasmejali, družili in tako skupaj ustvarili nove vezi. Gnilo jajce, podajanje
klobukov, igre z obroči, palicami in žogo so
jih združile ter jih vsaka na svoj način povezale. Barbara Potnik in Manuela Štefane
sva bili kot mentorici ganjeni, ko sva videli,
kako lepo so najstarejši učenci poskrbeli za
sproščeno igro z najmlajšimi na šoli, le-ti pa
so s svojo prisrčnostjo in igrivostjo spodbujali
odhajajoče devetošolce.

Z zlatimi košarkarskimi junaki
Po skoraj petih letih od zgodovinskega uspeha je bila v petek v dvorani Stožice premiera dokumentarnega filma 2017, ki prikazuje
ozadje ob osvojitvi zlate medalje Slovenije na
košarkarskem Evropskem prvenstvu v Istanbulu. Dopoldan so si film lahko ogledali šolarji in
mlajši ljubitelji košarke,
med 4000 izbranci smo
bili zraven tudi učenci
in učitelji OŠ Zreče. Najprej smo si ogledali Hram
slovenskih športnih junakov, sledil je ogled filma
Gorana Vojnovića, nagovorila sta nas tudi zlata
košarkarja Goran Dragić

in Gašper Vidmar. Po koncu uradnega dela smo
se zabavali še ob košarki na tisoč in en način,
dopoldne v prestolnici pa je tako kar prehitro
minilo. Na poti nazaj smo se dogovorili, da bomo septembra z našimi heroji tudi na prvenstvu v Nemčiji. Če ne drugače, vsaj v mislih.
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Vrtec Zreče: Ti meni danes, jaz tebi jutri

Pestro dogajanje na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče

Vzgojno delo v vrtcu Zreče načrtujemo po krovnih projektih.
Poleg že vpeljanih projektov FIT, ZDRAVJE V VRTCU in EKO
VRTEC smo v letošnjem letu pričeli s projektom TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI. V projekt smo se vključile štiri skupine, ki smo izvajale projektne aktivnosti v treh delih: prazniki
(decembrski možje, dan žena, materinski dan, velika noč),
trajnostne akcije (čistilne akcije, menjave oblačil, igrač), ogled
risank/filmov s trajnostno vsebino.
Projekt združuje različna področja trajnostnega razvoja in se
posveča socialnim odnosom kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Na takšen način želimo vplivati
na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu socialnih
odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do
ranljivih skupin, okolja in narave. Končni cilj projekta je tako
razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave
družbe.
V projektu smo se posamezne skupine v vrtcu različno vključevale in izvajale aktivnosti skozi praznike glede na starost
in zmožnosti otrok. Otroci so preživljali čas med prazniki tudi
s svojimi starimi starši, starši, drugimi sorodniki ali starejšimi
ljudmi. O skupno preživetem času so otroci v skupini pripovedovali, narisali ali posredovali fotografijo o svojih občutkih,
pomenu, pričakovanju pri tovrstnem druženju, v vrtcu, doma
ali pri sorodnikih in posredovali delček našega prazničnega dogajanja. V sklopu vseh praznikov so se otroci družili in preživeli
čas z zaposlenimi v vrtcu in starši, starimi starši ter sorodniki.
Ker je bilo leto naokrog, je medgeneracijsko druženje potekalo tudi z upokojenkami našega vrtca. Tradicionalno srečanje
upokojenk je potekalo v dopoldanskih urah, sledil je kulturni
program, v katerem so sodelovali otroci in vzgojiteljice. Pozdravile so jih tudi ostale zaposlene ob pogostitvi in tako se
je srečanje zaključilo v družbi zaposlenih z lepimi željami in
povabilom v naslednjem letu.

Šolsko leto smo začeli precej negotovo, z maskami in s številnimi
omejitvami, ki so onemogočale
izvedbo dejavnosti, ki se jih dijaki
najbolj veselijo. A v drugi polovici
leta so se na obzorju že začele svetlikati priložnosti, ki so dijakom odprle poti za druženje, mednarodne
izmenjave, športna tekmovanja,
glasbene nastope ter odkrivanje
Slovenije in Evrope. Šolsko leto
smo svečano zaključili z Mavrico,
kjer smo podelili priznanja, pohvale in spričevala o zaključnem izpitu.
Marjana Cenc Weiss Na strokovni ekskurziji na Primorskem

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo lokalnim podjetjem
Unior, Tekoma, CNC Kamenik, Ramax, Isokon,
KO-Lovec, Modelarstvo
Hohler in ELPRO Križnič,
ki so omogočili strokovno
vodenje in usposabljanje
za dijake iz Würzburga.

Zlato priznanje na
državnem tekmovanju iz
matematike

Izvedli smo tudi dve akciji menjave/oddaje oblačil in igrač.
Akciji sta potekali na hodniku našega trakta. Najštevilčnejša
udeležba je bila pri akciji izmenjave igrač, kjer so otroci s starši
in starimi starši navdušeno prinašali igrače, ki jih ne potrebujejo več, in si jih izmenjali.
Kot ustanova sodelujemo tudi v projektu trajnostnega razvoja, v medgeneracijskih aktivnostih z Občino in v lokalnem okolju. V sodelovanju z Večgeneracijskem centrom smo se odzvali
tudi povabilu Tanje Milosavljević. Prijazno nas je pričakala in
nam pripravila zelo zanimive in pestre dejavnosti, kjer ni manjkalo iger, dejavnosti in na koncu tudi presenečenj za otroke. Od
tam so odšli zelo navdušeni, dobre volje in polni lepih vtisov, z
željo, da bi se še lahko kdaj vrnili. V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom smo se tudi v našem vrtcu preko Turističnega
društva vključili v projekt VEČ SONCA V DRAVINJSKI DOLINI
IN SVETU, kjer smo dobili semena sončnic, ki smo jih posejali, cvetovi sončnic pa nas bodo spremljali povsod po dolini
in nas spomnili, da je svet lepši, ko združimo dobre misli. V
sodelovanju s projektom so otroci v vrtcu ustvarjali sončnice
v različnih likovnih tehnikah. Na sončnični dan pa smo se z
otroki odpravili na ploščad pri tržnici, kjer so risali sončnice
s kredami na tla, si ogledali različna likovna dela sončnic, ki
so jih ustvarjali tudi drugi otroci, slikarji in občani. Ploščad so
razsvetlile sončnice, obsijale Dravinjsko dolino in tako naredile
dan lepši in prijaznejši.
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Dijaki iz Franz-OberthürSchule iz Würzburga na
usposabljanju v šoli in
lokalnih podjetjih

Odličnjaki vsa leta izobraževanja

V trajnostnih akcijah pa smo z otroki, starši, starimi starši in
drugimi odraslimi izvedli tudi čistilni akciji v okolici ustanove
in v sklopu tega obeležili Svetovni dan zemlje.

Otroci iz vrtca odhajajo polni lepih vtisov ob novih doživetjih.
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V Parku vojaške zgodovine

Matic
Grašič,
dijak 2. a, je pod
mentorstvom mag.
Vasje Ivančič na
državnem tekmovanju v znanju
matematike prejel
zlato priznanje.

Dijaki 3. a, ki so uspešno zaključili poklicno izobraževanje
26
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Zlati Matic Grašič
z mentorico mag.
Vasjo Ivančič
25
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Obiskala nas je veleposlanica Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske

Občni zbor članic in članov ZŠAM Zreče je potekal v hotelu Dobrava Pri organizaciji dogodka so moči združili predstavniki več društev in Občine
Zreče. Na fotografiji od leve proti desni: Tatjana Milosavljevič, Zdenka
Zreče v soboto, 19. 3. 2022.
Kejžar, Cveto Štefanič, Boris Podvršnik, Danijela Šuc in Valerija Motaln.

Občni zbor ZŠAM Zreče
Dogodku so med drugimi
prisostvovali župan Občine
Zreče mag. Boris Podvršnik,
predsednik Zveze združenj
šoferjev in avtomehanikov
Slovenije Aleš Kocjančič in
predstavniki združenj šoferjev in avtomehanikov. S
svojo navzočnostjo so nas
počastili tudi nekateri izmed
donatorjev, brez katerih bi
bila realizacija naših letnih
načrtov vprašljiva.
V uvodu je predsednik ZŠAM
Zreče Emilijan Fijavž pozdravil
člane združenja in navzoče goste ter predstavil letno poročilo
združenja za leto 2021. V poročilu
je poudaril, da je ZŠAM Zreče na
lokalni ravni vpeto v mnoga preventivna dogajanja in aktivnosti
na področju skrbi za varnost ude-

Ob pogostitvi in sproščenem
druženju so se rodile mnoge nove
ideje in načrti za letošnje leto.
26

ležencev v cestnem prometu, še
posebej pa otrok kot najranljivejših udeležencev v prometu. V nadaljevanju je navedel le nekatere
opravljene aktivnosti v preteklem
letu, in sicer varovanje otrok na
izpostavljenih križiščih in Šolska
prometna služba (ŠPS) na področju občine Zreče ter drugih krajevnih skupnostih občine.

OSONČILI PLOŠČAD PRI TRŽNICI
Konec maja so na ploščadi pri
Tržnici Zreče pripravili Sončnični
dan. Na prireditvi, ki je potekala v
sklopu Zreškega tedna, so obiskovalci videli, kako so slikarji na platna prelivali motive sončnic.

kupili zelišča Društva zeliščarjev
Smetlika Zreče, ročna dela članov
zreškega Turističnega društva in
druge zanimivosti.
Pri organizaciji dogodka, ki je na
zreško tržnico privabil lepo število obiskovalcev vseh generacij, so
moči sicer združili Večgeneracijski
center, Klub Art, Društvo Atelje MS,
Turistično društvo, Krajevna skupnost in Občina Zreče.

Obenem je bila na ogled razstava,
v Ateljeju MS so razstavili sončnice
akademskega slikarja Veljka TomaPredsednik Zveze združenja na (na ogled še do 8. julija), najšoferjev in avtomehanikov Slo- mlajši umetniki iz zreškega vrtca pa
venije Aleš Kocjančič je v svojem so s cvetjem in sončki porisali tla.
Valerija Motaln
obračanju zboru izrekel pohvale
Zbrane so dopoldne med drugiza uspešno delovanje združenja mi nagovorili tudi župan Zreč Boris
kljub ukrepom ob epidemiji. V Podvršnik in predsednika konjiškenadaljevanju pa je naglasil, da je ga ter zreškega turističnega drušZZŠAM ena najstarejših nevladnih tva Cveto Štefanič in Zdenka Kejžar.
organizacij, ki letos praznuje 100
V sklopu akcije Turističnega drulet delovanja.
štva Slovenske Konjice Več sonca v
V nadaljevanju se je župan mag Dravinjski dolini in svetu so krajaBoris Podvršnik vsem članom nom Zreč brezplačno delili semena
in še posebej predsedniku zdru- sončnic z namenom, da jih posejejo
ženja iskreno zahvalil za dobro kamorkoli želijo, pred hišo, na vrt,
opravljeno delo v preteklem letu ob blok, ob robu ulice in tako poter zaželel uspešno sodelovanje lepšajo okolje.
pri preventivnih akcijah v občini
Na stojnicah so si obiskoval- Ves dan so svoje izdelke predstavZreče tudi v letu 2022. Poudaril je
ci med drugim lahko ogledali ali ljale tudi članice zreških Mravljic.
pomembnost poslanstva združenja na preventivnem področju pri
zagotavljanju prometne varnosti,
saj je le-tu potrebno storiti še veliko, da bi spremenili kulturo in
miselnost voznikov. Izpostavil je
skupno sodelovanje in delovanje
na področju zagotavljanja prometne varnosti. S skupnimi močmi
lahko pripomoremo k ozaveščanju
in spoštovanju cestno prometnih
predpisov voznikov ter ostalih
udeležencev v prometu. Na koncu
je delovni predsednik Miro Pukl
vse povabil na okroglo 30. tradicionalno srečanje šoferjev na Roglo v
mesecu juliju. Srečno vožnjo.
Slikar Veljko Toman je najmlajšim z veseljem predstavil razstavo svojih
Miro Vajt del v Ateljeju MS.
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24. 5. 2022 smo gostili veleposlanico Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske, njeno
ekscelenco Tiffany Sadler. Opoldne se je srečala z županom Občine
Zreče, mag. Borisom Podvršnikom, v nadaljevanju obiska pa se je
skupaj z zborom Lakeland Voices
iz Sedbergha odpravila na sprehod
med krošnjami na Rogli.
Med obiskom se je lahko prepričala, da prijateljstvo med Zrečami
in Sedberghom res živi, saj so bila
ponovna srečanja zares pristna, za-

radi razmer v zadnjih dveh letih pa
še toliko bolj čustvena. Veleposlanica je poudarila, da je za dobre odnose med krajema zelo pomembno
sodelovanje šol in mladih.
Obisk je zaključila na Brinjevi
gori, kjer je v cerkvi Matere božje
skupaj z zborom Lakeland Voices
tudi zapela. S prijatelji iz Sedbergha so zapeli še Mešani pevski
zbor KUD Jurij Vodovnik Zreče in
Pevke z Brinjeve gore.
Polona Matevžič

MePZ Jurij Vodovnik Zreče na gostovanju v Albaniji
Mešani pevski zbor Jurij Vodovnik se je od 16. do 20. junija
2022 mudil v drugem največjem
albanskem mestu Drač, kjer je
sodeloval na velikem projektu
organizatorja SI.IN na festivalu
Slovenija v Draču. Lahko trdimo,
da je Slovenija skoraj preplavila
to obmorsko letoviško mesto, saj
je na festivalu nastopilo kar 640
kulturnikov različnih dejavnosti
– od mažoretk, folklornikov, instrumentalistov, komornih zborov, oktetov, manjših pevskih skupin do pevskih zborov. Naši nastopi so bili razdeljeni na tri koncertne
večere. Dva večera so se koncerti
oz. prireditve odvijale na velikem
odru na trgu pred operno hišo,

tretji večer pa je bil koncert v katoliški cerkvi sv. Lucije. Zelo smo
bili ponosni, da smo bili izbrani za
nastop v cerkvi, kjer so nastopile
zelo dobre skupine. Poleg pevcev
so nastopili tudi instrumentalisti –
orgličarji. Z velikim ponosom smo
zapeli dve domovinski pesmi in
nato še v štirih pesmih predstavili
našo lepo Slovenijo od Prekmurja
do Istre. Z nastopom smo navdušili obiskovalce in tudi ostale udeležence festivala, kar so nam tudi
sami povedali. Take prireditve so
tudi velika promocija Slovenije.
Nudijo pa tudi možnosti spoznavanja različnih pevskih skupin,
ki so pripravljene kdaj nastopiti
tudi v našem kraju oz. ki povabi-

Mešani pevski zbor Jurij Vodovnik v Albaniji
jo naše zbore na gostovanja. Tako
se ustvarjajo prijateljstva, ki nam
omogočajo dobra medsebojna so-

delovanja.
Marija Kovačič

Župnijska Karitas Zreče je organizirala svoj 24. dobrodelni koncert
Ker zaradi epidemiološke situacije tudi letos ni bilo mogoče organizirati dobrodelnega koncerta
Dobrota opogumlja v ustaljenem
terminu v mesecu februarju, smo
se v Župnijski Karitas Zreče odločili koncert organizirati v Marijinem
mesecu maju, in sicer v nedeljo,
15. maja.
V večnamenski dvorani pri hotelu
Dobrava Zreče je nastopilo veliko
mladih in perspektivnih glasbenikov. Tudi voditeljici koncerta sta bili
– poleg Petre Mrzdovnik – osnovnošolki Neža Laporšek in Vita Voh.
Koncert so pričeli člani mešanega
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pevskega zbora Sv. Egidij z zborovodkinjo Ano Brunčič, zapeli sta Lara in Hana Kušar, Ana Dušica, Darko
Mlakar in Neža Kangler na citrah ter
družina Mrzdovnik. Nastopili so
ansambli: Stara Nota, Mladi Vižarji,
Štravs, Refren in Bratje Slatinek. Ker
se je prav na ta dan dogajalo sinodalno srečanje v Mariboru, se koncerta nista mogla udeležiti predstavnik Nadškofijske Karitas Maribor niti naš gospod župnik Peter Leskovar.
Zelo pa smo bili veseli, da nam je s
svojo udeležbo izkazal priznanje za
naše delo župan občine mag. Boris
Podvršnik, ki nas je tudi nagovoril.
Z izkupičkom koncerta bomo te-

kom celega leta pomagali družinam
in posameznikom pri plačilih položnic, razveseljevali ostarele in bolne
na njihovih domovih in v domu, jih

peljali na romanje na Brezje, pomagali napolniti košare Miklavžu in še
marsikaj …
Marija Kovačič

Letošnji koncert je nosil podnaslov – geslo lanskoletnega tedna Karitas: SRCE, KI SPREJEMA.
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Likovniki že desetič na Skomarju

Na kulturni praznik so odprli slikarsko razstavo En sam obraz

Drugo soboto v juniju je Turistično
društvo Skomarje skupaj z Društvom likovnikov in fotografov Slov. Konjice ter
društvom Art Zreče organiziralo tradicionalno enodnevno likovno kolonijo na
Skomarju. Bila je že deseta po vrsti. Če
so slikarji prejšnja leta svoja dela posvečali predvsem Juriju Vodovniku in domači kulturni dediščini, so tokrat ustvarjali pod naslovom Kulturna dediščina v
sončnicah in cvetju. Zbralo se je lepo število slikarjev, zelo razveseljivo pa je bilo,
da se je tokratne likovne kolonije udeležilo lepo število otrok. Dan je bil lep
in sončen, ustvarjalna vnema na višku
in nastala so čudovita dela, ki si jih bo
mogoče ogledati na razstavi v Skomarski
hiši, ki jo likovniki že po tradiciji pripra- Tokratne likovne kolonije ser je udeležilo lepo število otrok.
vijo na skomarsko lepo nedeljo, ki bo letos 21. avgusta. Za prijetno druženje gre
zahvala organizatorjem. Župniku Stanku
Krajncu, ki je kot že vrsto let poskrbel, da
udeleženci kolonije niso bili žejni, z odličnim pohorskim loncem in sladico pa
nas je razvajal Emil Mumel. Predsednica
DLIF Marja M. Cuk je bila z udeležbo in
potekom dneva zadovoljna, obljubila je,
da bomo s tradicionalnim sodelovanjem
obeh društev nadaljevali, zadovoljstvo
pa je izrazila tudi predsednica TD Zreče
Zdenka Kejžar, ki se je vabilu likovnikov
prijazno odzvala in z njimi preživela dan
na Skomarju.

Na slovenski kulturni praznik so v Zrečah
odprli samostojno razstavo slikarke Lucije
Ferš, Zrečanke, ki zadnji dve leti živi v Celju, poklicno pa je dejavna po vsem celjskem
območju.
Razstava En sam obraz pripoveduje o tisočih razpoloženjih, mislih, stanjih … posameznika, ki jih nosi obraz kot neka skupna
podoba človeka. Avtorica na svojih delih
opozarja na globoke eksistencialne stiske, v
katere lahko zaide človek, zato na povsem
svoj način nadaljuje sporočilnost akademskega slikarja Marjana Skumavca. Avtorjema je
skupno, da se pri slikanju ne ozirata na t. i.
‚estetski čut‘ gledalca, temveč skušata iskreno
slediti realnosti in na ta način spreminjati svet
na bolje. Tudi zato so dela Lucije Ferš prva
samostojna razstava v Atelje MS, ki je nastala

Razstava En sam Obraz v Atelje MS Zreče (Foto: Nejc Mihelak)
prav v spomin na Skumavčevo ustvarjanje.
Razstavo so odprli ob Recitalu Prešernove

poezije na dan praznika pred Atelje MS Zreče,
na ogled je bila do 24. marca.

O avtorici Luciji Ferš
Slikarka Lucija Ferš je bila rojena
1. novembra 1980. Študij medicine
je opravila na ljubljanski medicinski
fakulteti in je že nekaj let zaposlena
kot zdravnica, specialistka javnega
zdravja, na NIJZ, Območna enota
Celje. Je tudi študentka na Privatni
univerzi Sigmunda Freuda Ljubljana (smer psihoanaliza).
Na področju javnega zdravja
in preventive deluje pri promociji
zdravja na Celjskem.

Magda Drozg Dan je bil lep in sončen, ustvarjalna vnema na višku.

Poklicno in kot članica Društva
za boj proti raku regije Celje že

vrsto let aktivno prispeva k izvajanju promocijskih aktivnosti društva in k zmanjševanju bremena
raka. Je rojena Zrečanka, kjer jo
bolj poznajo še kot Lucijo Beškovnik, zadnji dve leti pa živi v Celju.
Že dobro desetletje ustvarja
v vizualni umetnosti. Na tem
področju se strokovno spopolnjuje
v zasebnih šolah slikanja pri
priznanih avtorjih. V motiviki del
se pogosto odražajo njena poklicna udejstvovanja, ki se prepletajo
z globokimi osebnostnimi raz-

V letih svojega vizualnega ustvarjanja je Lucija Ferš nastala dela
večkrat razstavila na različnih razstaviščih po Sloveniji.
mišljanji in iskanji avtorice, a so
to hkrati vprašanja, s katerimi se
sooča slehernik. V upodabljanju
uporablja raznolike tehnike, naj-

pogosteje pa so to slike upodobljene z akrilnimi barvami.
Valerija Motaln

Skomarsko jubilejno leto
Preteklo leto smo v TD Skomarje imenovali jubilejno leto,
saj smo slavili 230 let rojstva
našega ljudskega pesnika Jurija
Vodovnika. Skupaj s KUD Vladko Mohorič smo pripravili pester
program z dogodki, ki bi se zvrstili skozi vse leto, začenši z Jurijevo nedeljo. Tako kot drugje po
svetu, jo je tudi nam zagodla epidemija, veliko načrtovanih stvari
je odpadlo ali pa se jih je smela
udeležiti le peščica obiskovalcev.
Odločili smo se, da bomo zamujeno nadoknadili letos. Seveda
Jurijev jubilej ni šel neopazno
mimo nas. Nedeljo smo počastili z že tradicionalno sv. mašo in
s skromnim kulturnim programom. Ponosni smo bili, ko smo
na njegov rojstni dan slišali na
Radiu Slovenija med pomembnimi dogodki, ki so se zgodili »na

V TD Skomarje se veselijo nadaljnjega sodelovanja.
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današnji dan«, tudi prispevek o
Juriju Vodovniku, kjer so med
drugim omenili, da je bil prvi
slovenski bukovnik. Po sv. maši, ki jo je daroval domači župnik Stanko Krajnc, smo kulturni
program, ki so ga pripravili Mladi
Skomarjani Žana, Žiga, Neža in
Jaka pričeli pred Skomarsko hišo
s prizorom iz Jurijevega življenja,
nadaljevali v hiši z ogledom razstave slik iz Jurijevega življenja
in zaključili v Taborniškem domu z nastopom Mladih Skomarjanov in Joškove bande z ljudskimi glasbili pod vodstvom Jožeta
Žlausa iz Globoč pri Vojniku. Na
prireditvi je o pomenu ohranjanja ljudskih izročil in kulturne
dediščine spregovoril tudi podžupan Občine Zreče Drago Šešerko.
Magda Drozg

Kulturni program ob Jurijevi nedelji so pripravili Mladi Skomarjani.
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Rada imava mesto Zreče
Po treh desetletjih delovanja in nekaj manj bivanja v Zrečah spoznavam krajane, ki so kot jaz prišli v Zreče in tu
ostali. Zanimive so zgodbe teh ljudi. Eno takih predstavljam tokrat.
Tatjana in Aco (uradno Franc), ki sta živela v Rožni dolini,
sta s pomočjo Tatjaninega očeta kupila stanovanje v Zrečah
že pred 26. leti. Če se spomnim, smo imeli Rožno dolino
v Ljubljani za bolj prestižno domovanje. Aco je to zanikal
oz. me popravil, da je prestiž takrat veljal za Večno pot in
Rožnik. To je bilo nekaj posebnega, saj so bile mnoge vile
politikov prav tam, Rožno dolino in naselje pa so v petdesetih letih gradili železničarji in delavci tobačne tovarne, ki
je bila in je še na Viču.

Vozni park Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah je tako uradno
posodobljen s približno 240 tisoč eur vredno novo avtocisterno, katere glavni financer je Občina Zreče. (Foto: Maja Višnar)

Mariborski nadškof blagoslovil
gasilsko avtocisterno
Drugo majsko nedeljo so na Gorenju pri Zrečah
organizirali uradni sprejem gasilskega vozila in
Florjanovo mašo. Slednjo sta vodila mariborski
nadškof Alojzij Cvikl in gorenjski župnik Stanko
Krajnc. Zbrane je nagovoril predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Robert Švab, o novi
pridobitvi je spregovoril tudi župan Občine Zreče Boris Podvršnik. Sledila je uradna predaja ključa in blagoslov vozila.
Po dveh letih premora so na Gorenju pri Zrečah
ponovno izvedli gasilsko veselico. Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k uspešno izvedeni veselici. Zahvaljujejo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki so
materialno ali finančno pripomogli, da smo lahko veselico izpeljali. Zahvala gre tudi ansamblu
Nalet, ansamblu Vzrock in Fehtarjem, ki so poskrbeli za odličen žur, ter seveda vsem članom
in članicam PGD Gorenje pri Zrečah ter vsem
ostalim, ki so s svojim prostovoljnim delom pripomogli k izvedbi dogodka. Hvala tudi vsem
obiskovalcem in se vidimo na gasilski veselici Vozilo sta blagoslovila mariborprihodnje leto.
ski nadškof in domači župnik.
Kornelija Kamenik (Foto: Maja Višnar)

Aco je vse pogosteje začel koristiti stanovanje v Zrečah in
vse redkeje je odhajal v Ljubljano. Odločil se je, da bo postal Zrečan. Ponosno pove, da je že volil našega župana,
ljubljanski dom pa obiskuje samo še Tatjana – žena, ki s
ponosom pove, da je Aco njen plesalec že od 4. razreda
osnovne šole. Vesela je, da je 14 dni mlajša od moža, da ne
morejo ljudje govoriti, da ima Aco starejšo ženo.
Morala sem ju obiskati in bila sem presenečena, kako zelo
spoštljivo se pogovarjata in navdušujeta nad krajani in krajem, kjer sta sedaj doma.
Ne bom mogla napisati vsega o zakoncih Verhovec, ki sta
dolgo let urejala vodstvene posle vsak na svojem področju.
Tatjana je bila v zdravstveni stroki, Aco v Induplati – Jarše.
Ko sta hči in sin odrasla, sta se Aco in Tatjana leta 1975
odpravila na pot okrog sveta. Ugotovila sem, da jima na
spisku držav skoraj nič ne manjka. Tudi spominov s križarjenj je nekaj.
In sedaj sta v Zrečah. Hči je zaposlena v Strasbourgu,
vnuk v Londonu pri American Bank of London, sin Žiga je
v Ljubljani, ena vnukinja dela na Nizozemskem, družina
Verhovec pa se je iz 4 članov skozi leta povečala za 3 vnuke
in 2 pravnuka.
Aco je že 45 let tudi radioamater, kar pomeni, da ima kar
velik krog znancev. Še zanimiv spomin iz službenih let –
kot direktor si je vzel za 8. marec prosto. Delo samo z ženskami ni vedno lahko, čeprav vse zelo spoštuje, najbolj pa
svojo Tatjano. Naj še dolgo traja ta ljubezen do žene kot
tudi do novega doma in sokrajanov.

REŠITEV KRIŽANKE

Aco in Tatjana »kofetkata« vsako jutro najprej doma, potem na sprehodu v slaščičarni, nadaljujeta sprehod do parka, po srečanju starejših krajanov pa obiščeta še vrtec, ker
sta bila nad nastopom malčkov zelo, zelo navdušena.

Po maši so se zbrani gasilci v ešalonu odpravili do gasilskega vozila. (Foto: Maja Višnar)
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Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite
ga v zaprti kuverti do 1. 8. 2022 na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE –
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenec enajste nagradne križanke:
Franc Žibert
Dobrava 70
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.
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NAGRADNI KUPON

KUPON št. 17
julij 2022

Ime: ________________________________________________
Priimek: ______________________________________________
Naslov: ______________________________________________
Pošta: ___________________________________________
Geslo: __________________________________
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MEDNARODNI
DANSRCE
PRIJAZNOSTI
POHORSKO

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI ZREČE
V DRUGEM DELU LETA 2022
DATUM

NAZIV PRIREDITVE

ORGANIZATOR

KRAJ

02.-03.07.2022

CACIB RAZSTAVA PSOV

UNITUR

ROGLA

04.-08.07.2022

SKUMAVČEVI DNEVI NA RESNIKU

TD RESNIK

RESNIK

7/10/2022

DRUŽINSKI DAN

UNITUR

ROGLA

7/24/2022

ŠOFERSKI PRAZNIK

UNITUR

ROGLA

7/31/2022

PAŠNI PIKNIK IN KOŠNJA NA STARI NAČIN

UNITUR

ROGLA

7/31/2022

JAKOBOVI DNEVI NA RESNIKU

KS RESNIK, ŽU GORENJE, OBČINA
ZREČE, DMZP, TD RESNIK-ROGLA

RESNIK

8/7/2022

PRAZNIK POHORSKEGA LONCA IN LEPA
NEDELJA

UNITUR

ROGLA

8/13/2022

VINSKI UTRIP NA PLOŠČADI

UNITUR

TERME
ZREČE

8/13/2022

POSTAVITEV KLOPOTCA

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN
LJUBITELJI VIN ZREČE

ZREČE

13.-14.08.2022

110-LETNICA PGD OPLOTNICA

PGD OPLOTNICA

OPLOTNICA

8/20/2022

KOLESARSKI SKOK NA ROGLO

UNITUR, KK ROGLA

ROGLA

8/20/2022

MEDNARODNO SREČANJE GOBARJEV NA
RESNIKU

GD KOSTANJEVKA ZREČE

RESNIK

8/21/2022

LEPA NEDELJA NA SKOMARJU

TD SKOMARJE

SKOMARJE

25.-28.08.2022

GLASBENI FESTIVAL: ROOTS IN THE WOODS

UNITUR

ROGLA

8/27/2022

SLOVO OD POLETJA

UNITUR

BAZEN TERM
ZREČ

8/27/2022

POTOVANJE SKOZI ČAS - BRINJEVA GORA

TD ZREČE, DPM ZREČE, TIC ZREČE

BRINJEVA
GORA

8/28/2022

HUBERTOVA MAŠA

LOVSKA DRUŽINA ZREČE

GORENJE

9/10/2022

DRUŽINSKI POHOD ZREČE-ROGLA-ZREČE

PD ZREČE

ZREČE

9/18/2022

PRAZNIK GOVEJE JUHE

UNITUR

TERME
ZREČE

9/24/2022

JESENSKI KULINARIČNI FESTIVAL

UNITUR

ZREČE

10/8/2022

DAN PODPOHORSKEGA JABOLKA

UNITUR

HOTEL
DOBRAVA

10/8/2022

TRGATEV

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN
LJUBITELJI VIN ZREČE

ZREČE

10.-16.10.2022

PRAZNIK MESTA ZREČE

LTO, OBČINA ZREČE, KS ZREČE

ZREČE

10/31/2022

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA
MRTVE NA STRANICAH

SD 100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV, OBČINA
ZREČE

STRANICE

11.-12.11.2022

MARTINOVANJE

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN
LJUBITELJI VIN ZREČE

ZREČE

01.-31.12.2022

VESELI DECEMBER

LTO, DRUŠTVA, OBČINA ZREČE

ZREČE
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