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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 8.00–16.00,

v soboto od 9.00-12.00, 
ob nedeljah in praznikih od 9.00 -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    90 x 189 mm
- 2/3    90 x 125 mm
- 1/2    90 x   93 mm
- 1/3    90 x   61 mm
- 1/4    90 x   45 mm

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 Urška Firer, strokovna delavka LTO

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: Zreška cvetličarna

Cena komercialnega oglasa: 25 €



DAN URA PRIREDITEV
Petek

1.4. 18.00 Izbira, vzgoja, psihologija in veterinar-
ska oskrba psa v prostorih KD Zreče.

Sobota
2.4.

09:00-
11:00

Izmenjava semen in sadik za zasaditev 
korit pri PTC Zreče. Org.: Društvo 
zeliščarjev Smetlika Zreče.

Sobota
2.4. 10:00 MINI odbojka-2.krog F VŠD Hoče.

Sobota
2.4. 15:00

3. Uniturjev savnafest v Savna vasi 
Term Zreče. Org.: Unior d.d., Program 
Turizem.

Nedelja
3.4. 10:00

Odbojka - starejše deklice 5.krog. 
Športna dvorana Zreče. Org.: OK 
Swatycomet Zreče.

Pet-Ned
8.-10.4. 06:00 Tridnevni izlet “ Biseri Moravske”.

Org.: ODI Dravinjske doline

Petek
8.4. 16:00

Čistilna akcija nabrežja reke Dravinje 
(Loška gora - Radana vas). Org.: Občina 
Zreče 

Sobota
9.4.

09:00-
11:00

Izmenjava semen in sadik za zasaditev 
korit pri PTC Zreče. Org.: Društvo 
zeliščarjev Smetlika Zreče.

Sobota
16.4.

09:00-
11:00

Izmenjava semen in sadik za zasaditev 
korit pri PTC Zreče. Org.: Društvo 
zeliščarjev Smetlika Zreče

Nedelja
17.4. 10:00 Odbojka - starejše deklice 6.krog. VŠD 

Hoče

Petek
22.4. 18:00

Razstrupljanje ob polni luni v Savna 
vasi Term Zreče. Org.: Unior d.d., 
Program Turizem

Nedelja
24.4. 09:00

Jurijeva nedelja na Skomarju ob 225. 
letnici rojstva Jurija Vodovnika.
Org.: KUD Jurij Vodovnik, TD, KS in 
Župnija Skomarje

Nedelja
24.4. 10.00 Odbojka - kadetinje 5.krog. 

ŠD Šempeter

Sreda
27.4. 14.00

Žabčeva čofotalnica. 
Bazeni Term Zreče. 
Org.: Unior d.d., Program Turizem

Petek
29.4. 18.00 Čajanka v prostorih RK pri Zreški tržnici. 

Org.: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče

Petek
29.4. 14:00

Žabčeva čofotalnica. 
Bazeni Term Zreče. 
Org.: Unior d.d., Program Turizem

Sobota
30.4. np Apres ski zabava. Bar Uniorček Rogla.  

Org.: Unior d.d., Program Turizem
Sobota

30.4. np Kresovanje - Ploščad pred hotelom 
Atrij. Org.: Unior d.d., Program Turizem



V Zrečah smo se združili lokalni pridelovalci, kme-
tovalci in ostali interesenti ter iz želje po boljši, 
lokalno pridelani hrani ustanovili Zadrugo Pohorje 
Co, socialno podjetje. 

Rodovitna tla so izhodišče odnosa: zdrava tla - 
zdrave rastline - zdrave živali - zdravi ljudje!  
Držimo se osnovnih načel sonaravnega kmetijstva 
in promoviramo zdrav način življenja. 
Naši cilji: zagotavljanje prehranske varnosti s sta-
bilno pridelavo varne hrane, varovanje naravnih 
virov ter skrb za skladen in socialno vzdržen razvoj 
podeželja. 

Kakšna je zdrava naravna hrana?

-hrana, ki vsebuje več vitaminov in miner-
alov, manj težkih kovin ter je okusnejša,

-hrana, ki je pridelana in predelana na 
naraven način brez uporabe pesticidov, 

konzervansov, umetnih arom, barvil in gen-
sko spremenjenih organizmov,

-z naravno pridelano hrano skrbimo za 
svoje zdravje,

-ni neoporečna hrana tista, ki je tako 
draga, le konvencionalna hrana je postala 
tako zelo poceni, da se lahko upravičeno 
vprašamo, kaj se je zgodilo s kakovostjo 

hrane.

Jejte zdravo, neoporečno hrano.



ANKETA 

1. Ali bi želeli 1 x tedensko prejemati domače in 
pridelke iz ekološke pridelave (zelenjavo, sadje) ter 

ostalo z okoliških kmetij?
 DA/NE

2. Kaj bi želeli v košarici (prosimo vpišite pridelke)?  
___________________________________________

3. Vpišete kakšna bi bila za vsa 
sprejemljiva cena  za sezonsko košarico?

3 kg-cena ______  / 5 kg-cena ______  / 
10 kg-cena______ €

4. Kakšna količina bi vam ustrezala? 
3 kg/ 5 kg/ 10 kg (obkrožite) 

5. Ali bi poleg sezonske zelenjave in sadja želeli tudi: 
meso, kis, vloženo, gobe,kruh,vino, likerje, jajca? Bi 

želeli kaj drugega? 
___________________________________________
(dopišite, če kaj pogrešate in obkrožite zgornje pred-

loge, ki vam bi ustrezali).

6. Kateri dan v tednu bi izbrali za dostavo košarice? 
pon, tor, sre, čet, pet (obkrožite)

7. Ali bi si želeli na urejenem prostoru v Zrečah 
pridelovati svoje lastne vrtnine? 

DA/NE

8. Za kmetovalce! Ali bi bili pripravljeni z viški 
pridelkov sodelovati z Zadrugo Pohorje Co?

Prosimo, da nam napišete vaše kontaktne 
podatke:

 ___________________________________________

Izpolnjeno anketo lahko oddate na
 Občini Zreče / pošljete na naslov Zadruga Pohorje Co, 

Resnik 35a, 3214 Zreče /
 pošljete kopijo na elektronski naslov : 

zadruga.pohorje@gmail.com 
HVALA, VAŠA ZADRUGA POHORJE CO, z.b.o., so.p.





Termin Naslov posnetka in opis

Torek
05.04.

ZREŠKI TALCI (Kdo so in od kod so prišli)
Posnetek predstavitve knjige o zreških talcih, 
avtorja Martina Mrzdovnika
Produkcija: FVS KUD VM Zreče
Trajanje: 1h 03 min

Torek
12.04.

Od zverovja do Stranic
Predstavitev nove knjige Od zverovja do Stranic, avtorja Gojka 
Jevšenaka s kulturnim programom.
Trajanje: 2h 15min

Torek
19.04.

Spominska komemoracija padlim zreškim talcem
Posnetek spominske komemoracije padlim zreškim talcem, ki je 
bila 12. marca na novem pokopališču v Zrečah.
Produkcija: FVS KUD VM Zreče
Trajanje: 30 min

Torek
26.04.

Naj športnik 2015
Posnetek podelitve priznanj naj športnikom in zaslužnim športnim 
delavcem v naši občini za leto 2015
Produkcija: FVS KUD VM Zreče
Trajanje: 64 min

analogni kanal S-10 

S 1.1.2016 je upravljanje zreškega info kanala prevzela 
Foto video sekcija KUD Vladko Mohorič. S tem pa je prišlo tudi do sprememb pred-
vajanja video vsebin. Star sistem (analogen S-10) je bil namreč zastarel. 

Gledali so ga lahko le naročniki kabelskega sistema, sedaj pa je na voljo vsem, ki imajo 
dostop do interneta. Lokalni info kanal smo vključili na spletni portal YouTube. Uporabnik 
enostavno na spletnem mestu YouTube vpiše besedno zvezo Zreče info ali pa sledi linku 
https://www.youtube.com/user/zrece1/playlists. 

Video vsebine so razvrščene v treh kategorijah, in sicer: 
AKTUALNO (tu se tedensko posodabljajo video vsebine, glede na mesečni urnik pred-
vajanj, ki je zapisan v mesečnem koledarčku prireditev v naši občini ali časopisu Novice). 
PRIREDITVE IZ ARHIVA (arhiv vseh že predvajanih video posnetkov) in 
SEJE OBČINSKEGA SVETA (video posnetki občinskih sej za aktualno mandatno ob-
dobje).

Prednost omenjenega predvajanja vsebin na YouTube je v tem, da lahko uporabnik 
kadarkoli, kjerkoli in v HD tehniki spremlja dogodke, ki so zaznamovali naš kraj. Star
analogni sistem bo sicer tekel kot do sedaj, vendar se bodo predvajala le obvestila društev 
in drugih organizacij s podlago Radia Rogla.

Staro in novo na
INFO KANALU TV ZREČE
PROGRAM  ZA APRIL 2016 



V Zreški cvetličarni imajo 
veliko izbiro rezanega cvetja, 
in lončnic, krstne sveče, platna, 
kristale, jubilejne kozarce z letnicami 
ter drobna darilca. Odprto od ponedeljka
do petka med 8.-18. uro, ob sobotah med 
8.-13. uro. Tel.: 031 002 033 ali 03 576 22 03.


