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

Zreče), 3214 Zreče  (03) 759 04 70

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

 www.zrece.si

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure,

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

Podatke za objavo nam lahko 
pošljete na TIC najkasneje 

do 15. v mesecu za naslednji mesec.

Možne velikosti oblikovanih 
(komercialnih) oglasov oz. objav

                           Oblika:
1/1 stran 
( 90x 189mm)

1/2 strani 
( 90x93mm)

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

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

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

GIZ in organizatorji prireditev
Uredil in oblikoval: David Romih

Tisk: Print Graf d.o.o.
Naklada: 2.400 brezplačnih izvodov

Naslovnica:  Skomarska hiša

Cena komercialnega oglasa po velikosti:
1 stran: 80€

½ strani: 50€
Celoletna objava oglasa: 400€



DAN URA PRIREDITEV
SOBOTA
4.8.2018 19.00 Svetovni dan piva na ploščadi pred Ter-

mami Zreče. Org.: Unitur d.o.o.

NEDELJA
5.8.2018 8.00

Lepa nedelja  in košnja pohorskih planj 
na star način na Rogli. Org.: Občina 
Zreče, Občina Mislinja, Turistično društvo 
Mislinja, Kulturno umetniško društvo 
Vladko Mohorič Zreče, Društvo narava 
Pohorje, Pašna skupnost Rogla, Unitur 
d.o.o. in Zavod RS za varstvo narave.

NEDELJA
5.8.2018 12.00 Degustacija vin na terasi Stare koče. 

Org.: Unitur d.o.o.

NEDELJA
12.8.2018 11.00 Pašni piknik z ansamblom Šepet na Rogli. 

Org.: Unitur d.o.o.

NEDELJA
12.8.2018 12.00 Degustacija vin na terasi Stare koče. 

Org.: Unitur d.o.o.

SREDA
15.8.2018 11.00 Praznik Marijinega vnebovzetje na Rogli. 

Org.: Unitur d.o.o.

SREDA
15.8.2018 12.00 Praznična sreda v Termah Zreče. 

Org.: Unitur d.o.o.

SOBOTA
18.8.2018 10.00

26. Skok na Roglo. Vzpon je namenjen 
vsem kolesarjem, saj je pomembno 
sodelovati in ne zmagati. Cesta na Roglo 
je zaprta za ves promet med 10 in 11 uro. 
Org.: KK Rogla

NEDELJA
19.8.2018 11.00

Lepa nedelja na Skomarju. Za glasbo 
bodo poskrbeli člani ansamblov Glas in 
Šepet.

NEDELJA
19.8.2018 11.00 Gobarski praznik na Rogli z ansamblom 

S.O.S. kvintet. Org.: Unitur d.o.o..

NEDELJA
19.8.2018 12.00 Degustacija vin na terasi Stare koče. 

Org.: Unitur d.o.o.

SOBOTA
25.8.2018 12.00 Pool party na bazenih Term Zreče. 

Org.: Unitur d.o.o.



                                                                                                                                                            
                                                                                    

 

 

 

RAZPIS 
za kolesarsko dirko 

 
 

 
 
 
 

Organizator: Organizator: KK Rogla 
Naslov: Spodnje Stranice 32 
Pošta: 3206, Stranice 
Telefon: 031 402 636                           Davčna številka:  91931649             TRR: SI56 6100 0001 6767 282 
Kontaktna oseba: Matej Fijavž           tel: 031 402 636                                 e-naslov: kk.rogla@gmail.com 

 

Trasa dirke: Mesto starta: Zreče- pri Gasilnem domu in športni dvorani 
Trasa: Zreče, Loška gora, Rogla 
Dolžina trase ali kroga: 13.6 km 
Višinska razlika trase ali kroga: 1100m 

 

Kategorije: 
 
 
 
 
 
 

Amater, Master ABCDEFGHI, Ženske ABC, dečki in deklice (brez licence) 
Amater od 2002 do 1989       Master F od 1963 do 1959 Ženske C od 1968 naprej 

Master A 1988 do 1984          Master G od 1958 do 1954 Dečki do 15 let (brez licence) 
Master B 1983 do 1979       Master H od 1953 do 1949 Deklice do 15 let (brez licence) 
Master C 1978 do 1974         Master I od 1948 naprej  
Master D od 1977 do 1969     Ženske A od 2002do 1984  
Master E od 1968 do 1964    Ženske B od 1983 do 1969  

 

 

Dolžina proge     
in čas starta*: 

Kategorija Dolžina proge Čas starta 
Master ABCDEFGHI  

13,6 km 
 

 
10:00 Amater 

Ženske ABC 
Dečki in deklice, brez 
licence 
 

                                            *Tekmovalci morajo biti na označenem mestu vsaj 10 minut pred predvidenim startom. 

Nagrade: V skladu s pravili KZS. Rekord proge znaša 36:49 minut. Prvi trije po kategorijah prejmejo pokale. Vsak 
udeleženec, ki uspešno prevozi progo bo na cilju prejel majico in topel obrok. 
 

 

Pisarna dirke: Športna dvorna osnovne šole Zreče (Šolska cesta 3, 3214 Zreče) 
 

Prijave: Startnina znaša 15 € v pred prijavi do 16.8.2018 do 24h (preko http://prijavim.se), plača se na TRR: SI56 6100 0001 
6767 282, SKLIC:  Rogla2018. Startnina mora biti za pred prijavo tudi plačana do 16.8.2018 do 24h 
Startnina za prijavo na dan prireditve znaša 18€ (za člane KZS 15€). Prijave se sprejemajo v pisarni dirke od 8 ure 
dalje. Otroci do 15 let plačajo polovično startnino.  

Tekmovalni 
predpisi: 

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika UCI in KZS ter določilih tega razpisa. Tekmovalci so obvezni, da se 
odzovejo na morebiten poziv na doping kontrolo. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico 
spremembe tega razpisa.  

Ostale določbe: V času tekmovanja bo na trasi Hotel po Roglo popolna zapora ceste od 10.00 – 11.00 ure. Tekmovalci vozijo na lastno 
odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim 
osebam.  

Razglasitev 
rezultatov: 

Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, razglasitev rezultatov 
pa 20 min po objavi neuradnih rezultatov. Rezultati bodo dostopni preko »Prijavim.se«, KZS in preko spletne strani 
organizatorja. 

Pritožbe: Pri glavnem sodniku v 15 minutah po objavi neuradnih rezultatov ob kavciji 20€. 

26. skok na Roglo 
pokal SLOVENIJE za amaterske kategorije-cestno kolesarstvo 

      Datum prireditve in ura Sobota, 18. avgust 2018 









RAZMISLITE O SPREMEMBI 
POTOVALNIH NAVAD
Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, kar vključuje 
hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alterna-
tivne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje 
učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek 
na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe  energije ter na 
spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.
 
Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kako-
vosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Uveljavljanje 
načel trajnostne mobilnosti pospešuje tudi lokalno gospodarstvo.
 
Celostna prometna strategija, ki jo je Občinski svet Občine Zreče 
sprejel v letu 2017 je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju 
prometa. Z njo si prizadevamo rešiti izzive Občine, ki so povezani s 
prometom.

Vse občane in zaposlene v lokalnih podjetjih želimo čim bolj usmer-
jati in vzpodbujati s hojo, kolesarjenjem, uporabi javnega prevoza in 
drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost – vse na račun omeje-
vanja osebnega prometa. 

Kajti zaradi zaznavanja vse večjih težav z osebnimi vozili, ki so 
bile ugotovljene tekom izdelave Celostne strategije smo v lanskem 
let pristopili tudi k izdelavi Mobilnostnega načrta za območje in-
dustrije in izobraževalnih ustanov v Zrečah. V izdelavo so bila ak-
tivno vključena vsa tri največja podjetja (Unior d.d., GKN Driveline 
Slovenija d.o.o.,  SwatyComet d.o.o.), Osnovna šola, Šolski center 
Slovenske Konjice - Zreče, Občina Zreče, Policija ter Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. 
Rast števila avtomobilov in tovornih vozil ter omejene zmogljivosti 
cest in parkirišč povzročajo vse več težav in nejevolje, predvsem pa 
ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem otrok in 
starejših oseb. 

Zato želimo čim več občanov in zaposlenih v naših podjetjih vzpod-
buditi k hoji in kolesarjenju posebej sedaj v poletnih dneh na razdal-
jah, ki so premagljive peš ali s kolesom, predvsem na delo in iz njega. 

župan
mag. Boris Podvršnik



Občani lahko v ZC Zreče prinašate različne vrste ločeno 
zbranih odpadkov. Njihovo oddajanje je v glavnem brezplačno, 
oddajo nekaterih vrst pa zaračunavamo skladno s cenikom 
družbe Saubermacher Slovenija d.o.o.

Obratovalni čas  ZBIRNEGA CENTRA Zreče :

vsako sredo med 14.00 in 18.00 uro,
vsako soboto med 8.00 in 12.00 uro.

 
Zbirni centri so namenjeni tudi manjšim pravnim subjektom, 
ki so vključeni v naš sistem ravnanja s komunalnimi odpad-
ki. Subjekti, ki niso vključeni v omenjen sistem, do uporabe 
zbirnih centrov niso upravičeni.
 
S 01.05.2018  smo začeli izvajati identifikacijo oseb v ZC. 
Ob vstopu v zbirni center je potrebno pokazati zadnji odrezek 
položnice in osebni dokument.
 
Odlaganje odpadkov pred zbirnim centrom, izven 
obratovalnega časa, je prepovedano.
 
V zbirnih centrih lahko oddate:

• papir in karton, vključno z embalažo iz papirja in kartona,
• različne vrste stekla, vključno z embalažo iz stekla,
• različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestav-
ljeno, stiropor),
• les, vključno z embalažo iz lesa,
• plastiko, kovine, folije,
• zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena 
trava),
• kosovne odpadke,
• električno in elektronsko opremo,
• oblačila, tekstil,
• odpadna jedilna olja,
• nevarne odpadke iz gospodinjstev,
• gradbene odpadke iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, 
keramika...)

Z B I R N I  C E N T E R





Termin Naslov posnetka in opis

Torek
07.08.

Zreče pojo 2018
Posnetek tradicionalne prireditve, kjer se vsako leto zberejo vsi 
zbori iz naše občine.
Produkcija: KUD VM Zreče

Torek
14.08.

Zaključna prirediTev osnovne šole Zreče
Posnetek zaključne prireditve zreške osnovne šole, s katero so 
osnovnošolci zaključili konec šolskega leta.
Trajanje: 1h 25min

Torek
21.08.

svečana seja občinskega sveTa občine Zreče
Posnetek svečane seje s podelitvijo občinskih grbov.
Trajanje: 1h 12min
Produkcija: KUD VM Zreče

Torek
28.08.

18. redna seja občinskega sveTa občine Zreče
Posnetek občinske seje, ki je bila 16.maja v hotelu Dobrava.
Trajanje: 2h 25min
Produkcija: KUD VM Zreče

analogni kanal S-10 

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

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

Staro in novo na
INFO KANALU TV ZREČE
prograM  Za avgusT 2018 



Vabimo Vas 
v nedeljo, 19.8.2018 
ob 11.00 uri na Lepo nedeljo na
Skomarju. Pridite, ne bo vam žal !


