Kronologija občine Zreče

Tridnevni izlet " Biseri Moravske", Češka
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

08.04.2016 06:06:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
odvisna od števila udeležencev, pri 45 udeležencih 160
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 27. 1. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane 8., 9. in 10. aprila na
trodnevni izlet »Biseri Moravske« na Češko. Prvi dan je namenjen ogledu znamenitosti Brna,
vrtov Vile Tugendhat in bližnjega »Austerlitza«. Nočitev v hotelu v Brnu ali okolici z večerjo in
zajtrkom . Drugi dan obisk Olomouca in ogled njegovih svetovno znanih znamenitosti ter
popoldan še ogled mesta Litomyšl z obiskom muzeja skladatelja Bedricha Smetane, ki se je rodil
v tem mestu. Tretji dan slovo od Brna in obisk Lednic z ogledom gradu
Liechtenstein in bližnjih Valtic. Za zaključek še sledi obisk ene od vinskih kleti v bližini in
pokušina lokalnih vin ter vrnitev v Slovenijo.
Cena izleta je odvisna od števila udeležencev in je ob minimalno 45 udeležencih 160€. Prijava z
obvezno akontacijo 60€ do 27. 01. oz. zasedbe avtobusa in končno plačilo (lahko na dva
obroka) do 16. 3. 2016. Doplačilo za enoposteljno sobo je 30€ ob prijavi. Sedežni red na avtobusu
je določen po vrstnem redu prijav. Podrobnosti in prijave z vplačili pri poverjenikih ali v društveni
pisarni v Slovenskih Konjicah, ulica Toneta Melive 2, med uradnimi urami vsako sredo od 9h do
12h. Izlet izvaja TA Sajko iz Slovenske Bistrice

Obvestilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice
Kdaj: 04.01.2016 08:08:00
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice obvešča veterane vojne za
Slovenijo 1991, da si lahko ponovno uredijo pravico do plačila dodatnega zdravstvenega
zavarovanja če izpolnjujejo vsaj enega od naštetih kriterijev.
kot uživalec poklicne, predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
kot oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
kot prejemnik veteranskega dodatka, ozirom da izpolnjujem pogoje za pridobitev
veteranskega dodatka.
Vlogo je potrebno oddati v sprejemni pisarni UE Slovenske Konjice na predpisanem obrazcu s
osebnimi podatki, številko telefona za dosegljivost, številko kartice obveznega zdravstvenega
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zavarovanja, Zavarovalnico pri kateri je ima urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje oz. ga želi
imeti, ter številko TR in banko, pri kateri ima odprtega. Dobro je, da priloži tudi kopijo dokumenta,
s katerim potrjuje upravičenost (odločbo o upokojitvi, invalidsko odločbo, itd.)
V letu 2017 – glede na gospodarsko rast, pa bi naj vrnili dodatno zdravstveno zavarovanje vsem
veteranom.

obvestilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice
05.01.2016 07:07:00
Kdaj:
Organizator: Upravna enota Slovenske Konjice
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice obvešča veterane vojne za
Slovenijo 1991, da si lahko ponovno uredijo pravico do plačila dodatnega zdravstvenega
zavarovanja če izpolnjujejo vsaj enega od naštetih kriterijev.
kot uživalec poklicne, predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
kot oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
kot prejemnik veteranskega dodatka, ozirom da izpolnjujem pogoje za pridobitev
veteranskega dodatka.
Vlogo je potrebno oddati v sprejemni pisarni UE Slovenske Konjice na predpisanem obrazcu s
osebnimi podatki, številko telefona za dosegljivost, številko kartice obveznega zdravstvenega
zavarovanja, Zavarovalnico pri kateri je ima urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje oz. ga želi
imeti, ter številko TR in banko, pri kateri ima odprtega. Dobro je, da priloži tudi kopijo dokumenta,
s katerim potrjuje upravičenost (odločbo o upokojitvi, invalidsko odločbo, itd.)
V letu 2017 – glede na gospodarsko rast, pa bi naj vrnili dodatno zdravstveno zavarovanje vsem
veteranom.

Obvestilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice
09.01.2016 07:07:00
Kdaj:
Organizator: Upravna enota Slovenske Konjice
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice obvešča veterane vojne za
Slovenijo 1991, da si lahko ponovno uredijo pravico do plačila dodatnega zdravstvenega
zavarovanja če izpolnjujejo vsaj enega od naštetih kriterijev.
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kot uživalec poklicne, predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
kot oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
kot prejemnik veteranskega dodatka, ozirom da izpolnjujem pogoje za pridobitev
veteranskega dodatka.
Vlogo je potrebno oddati v sprejemni pisarni UE Slovenske Konjice na predpisanem obrazcu s
osebnimi podatki, številko telefona za dosegljivost, številko kartice obveznega zdravstvenega
zavarovanja, Zavarovalnico pri kateri je ima urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje oz. ga želi
imeti, ter številko TR in banko, pri kateri ima odprtega. Dobro je, da priloži tudi kopijo dokumenta,
s katerim potrjuje upravičenost (odločbo o upokojitvi, invalidsko odločbo, itd.)
V letu 2017 – glede na gospodarsko rast, pa bi naj vrnili dodatno zdravstveno zavarovanje vsem
veteranom.

Ustvarjalna delavnica
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Dravinjska c. 1, 3214 Zreče
15.01.2016 16:04:00
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Obvezne prijave do srede, 13. 1. 2016!

Na tokratni delavnici bomo izdelali kamilično maslo za nego rok in telesa, kopalno sol,
magnezijevo olje in morda še olivno mazilo (odvisno od interesa in potreb). Udeleženci bodo prejeli
izdelke za domov.
Obvezne prijave do srede, 13. 1. 2016, na tel. 070 360 066 ali mail: drustvo.smetlika@gmail.com!

Ustvarjalna delavnica: Čudovita polt
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Opomba:

Dravinjska c. 1, 3214 Zreče
29.01.2016 16:04:00
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
35
Zaradi bolezni voditeljice, bo delavnica prestavljena za nedoločen čas!

Društvo zeliščarjev SMETLIKA Zreče organizira v sodelovanju z Inko Gerkšič Plauštajner,
certificirano aromterapevtko, delavnico naravne kozmetike, ki bo v petek, 29.01.2016 od 16. do 20.
ure. Delavnica obsega: teoretični del, v katerem bomo spoznale naravne sestavine in mnogo
koristnih napotkov za izdelavo lastne kozmetike ter praktični del, v katerem bomo ustvarile 4-5
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osnovnih negovalnih izdelkov po lastni meri; http://www.naravni-koticek.si/nega-obraza-z-naravnokozmetiko/. Cena delavnice je 35,00 eur na udeleženko (pri najmanj 14 prijavljenih).
Obvezne prijave sprejemamo do srede, 20.01.2016, na: drustvo.smetlika@gmail.com ali tel. 070
360 066!

Vpis v spomladanski del šolanja
Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
28.02.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: Kinološko društvo Zreče

Kinološko društvo Zreče vas vabi k vpisu v spomladanski del šolanja psov. Vpis bo potekal v
nedeljo, 28.02.2016, ob 10.00h s predstavitvijo programov šolanja. V spomladanskem delu šolanja
smo za vas pripravili naslednje programe šolanja:








Mala šola (Za pse starosti od 3 - 8 mesecev)
Začetni tečaj - programa poslušnosti IPS A in BB-h (Za pse starosti od 8 meseca naprej)
Nadaljevalni tečaj - po IPO programih (Za pse starosti od 14 meseca naprej)
Začetni tečaj Agility
Nadaljevalni tečaj Agility
Tekmovalna skupina - Agility (Za vse že aktivne člane, ki so zaključili obe ravni šolanja)
Individualne ure (po dogovoru)

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Več o nas lahko izveste na naši spletni in Facebook strani.
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SPREHODI POD MORJEM - 8. Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije
Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Limbuš, Kranj, Ljubljana (URI Soča),, 3214
Zreče
28.01.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Plavalni klub Slovenske Konjice in mesto Slovenske Konjice
Kje:

Vabimo vas na 8. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije “SPREHODI POD
MORJEM”.
Organizator: Plavalni klub Slovenske Konjice in mesto Slovenske Konjice
Kraj: Slovenske Konjice (Kulturni dom)
Datum: Od četrtka, 28. januarja, do sobote, 30. januarja 2016
Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije »Sprehodi pod morjem«, ki se ima zahvaliti za
svoje ime prof. Dušanu Kuščerju in Marjanu Richterju, si v osmi izdaji želi še učvrstiti svoje mesto
v družbi starejših in večjih. Pot, ki smo jo ubrali, je samosvoja, takšna kot je bila pot mednarodno
uveljavljenega simpozija »Diving AST«, ki je v majhno dolino pod Pohorjem pripeljal največje
svetovne zvezde potapljanja.
Festival se je dokončno ustalil v Slovenskih Konjicah, v mestu z 850 let starim mestnim jedrom in
prav toliko staro bližnjo Žičko kartuzijo. Mesto je znano po odličnem vinu, ki prihaja z vinogradov
Zlatega griča in skupaj z marljivimi ljudmi, zaokroža podobo majhnega kraja z velikimi zgodbami.
Ena od teh zgodb so vsekakor »Sprehodi pod morjem«, ki se razlikujejo od »klasičnih« festivalov,
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saj uspešno kljubujejo komercializaciji in prinašajo zgolj esenco umetnosti izbranih vabljenih
avtorjev. V zadnjih sedmih letih se je izoblikovala tematika festivala, ki se prepleta s podvodnim
filmom, otroško risbo, glasbo, podvodno fotografijo in drobnimi kulinaričnimi užitki. Festival ni
zamišljen, da bi prinašal denar, temveč zato, da se na njem srečajo stari prijatelji in sklenejo nova
prijateljstva. Je okno v svet, ki nam pomaga, da tudi sami tujcem pokažemo kaj znamo in
zmoremo. Smo namreč edini festival, ki vsako leto v program vključi vsaj eno temo s področja
potapljanja invalidov.
Festival nima klasičnih sponzorjev, temveč mecene, ki svojo pomoč ne pogojujejo z ničemer in na
ta način puščajo neizmerno veliko svobodo vsem, ki sestavljajo to zgodbo, za kar smo jim
neizmerno hvaležni.
Osmi »Sprehodi pod morjem« se pričnejo v četrtek, 28. januarja, s filmskimi projekcijami za mlade,
starejše in invalide, in nadaljujejo v petek, 29. januarja, ob 17.30, z otvoritvijo razstave podvodne
fotografije, otroške risbe in koncertom.
Osrednji del festivala bo v soboto, 30. januarja, med 13. in 22. uro. V tem času se bodo odvijale
različne vsebine, od predavanj o »Potapljanju AST« (Apnea, Scuba, Tech diving), odprtih projekcij
filmov, ki ne tekmujejo v finalnem večeru, vse do Grand prix večera, kjer bodo v tekmovalnem
sporedu predstavljeni svetovni presežki na področju podvodnega filma.

PROGRAM
Otvoritev festivala Sprehodi pod morjem

Kraj: Zreče, Večnamenska dvorana, Terme Zreče
Datum: Četrtek, 28. januar 2016
Čas: 9.00–10.30
Otvoritev festivala: župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik
Gostja: Becky Kagan Schott
Poseben izbor filmov primernih za mlade.

Projekcije za osnovnošolce in dijake

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
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Datum: Četrtek, 28. januar 2016
Čas: 9:00–13:00
Poseben izbor filmov primernih za mlade, starostnike in invalide.

Datum: Petek, 29. januar 2016
Čas: 9.00–13.00
Poseben izbor filmov primernih za mlade, starostnike in invalide.

Razstava podvodne fotografije in koncert Janez Dovč z gosti

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Otvoritev razstave: Petek, 29. januar 2015, 17.30–20.00
Avtorji razstave:
-

Andreas Franke, AUT

Avstrijec Andreas Franke je s serijo fotografij, ki jih je razstavil pod morjem, postavil mejnik v
podvodni fotografiji. Na festivalu bo možno videti neverjetna dela, ki jih je dokončalo morje.
-

Becky Kagan Schott, ZDA

-

Otroci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Rusije

Koncert:
-

Janez Dovč – harmonika, elektronika, vokal

-

Goran Krmac – tuba elektronika, vokal

-

Nino Mureškič – tolkala

-

Vito Bejat Krajnc – violina

Vrhunski glasbeni ustvarjalci, ki jih poznamo kot soliste in člane mnogih slovenskih in
mednarodnih zasedb (Sounds of Slovenia, Jararaja, Kisha, Terrafolk, Kaja Draksler Acropolis, Next,
Žiga Murko 13, Sagar) se nam bodo predstavili v edinstveni kombinaciji. “Baraka” pomeni
blagoslov v jezikih judovskega in arabskega izvora in je idealno ime za zasedbo, ki bo s svojo
virtuoznostjo zajemala iz kotla svetovnih godb. Ta poseben, netradicionalni sestav, glasbenikom
odpira pot do novih načinov izraza kot npr. uporaba elektronike. Postregli nam bodo z mešanico
svetovne in slovenske ljudske glasbe, afriških in indijskih ritmov, jazza, tanga, vse našteto pa bodo
predstavili z avtorskimi skladbami.
Sedemletni Vito Bejat Krajnc je učenec 2. razreda violine na Glasbeni šoli Zavod Antona Martina
Slomška v Mariboru. Njegova profesorica je Sausan Hussein.
Projekcije brez vstopnine za izven
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Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Datum: Sobota, 30. januar 2016
Čas: 13.00–15.00
Poseben izbor filmov, ki ne tekmujejo v Grand prix večeru.
Okrogla miza: Potapljanje AST (Apneja, SCUBA in Tehnično potapljanje)

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Mala predavalnica
Datum: Sobota, 29. januar 2016
Čas: 15.00–17.20
15:00

Pozdrav

15.05–15.35 3D fotogrametrija
-

Kari Hyttinen (FIN), globokomorski raziskovalec, fotograf in snemalec

Finec Kari Hyttinen bo predstavil uporabnost 3D fotogrametrije, ki omogoča živ pogled na
potopljene artefakte Baltskega morja, ki so stari tudi preko 400 let.
15.40–16.10 Iskanje nizozemske razbitine na obalah Afrike
-

Leigh Bishop (GB), fotograf in globokomorski raziskovalec

Anglež Leigh Bishop, prvi zemljan, ki je fotografiral na globinah preko 100 metrov, udeleženec
ekspedicije NOAA na Titanic (v ekipi z Jamesom Cameronom), član ekspedicije na Britannic
(sestrsko ladijo Titanika), ustanovitelj največje svetovne konference EUROTEK, prinaša osupljivo
zgodbo The Vanishing Duchman z zahodne obale Afrike, kjer je vodil iskanje holandske ladje
polne dragocenosti.
16.15–16.45 Povratek iz brezna
Herbert Nitsch (AUS), raziskovalec, inovator, aktualni svetovni prvak v apneji in »najgloblji
človek na zemlji«
Avstrijec Herbert Nitsch spada med štiri velikane potapljanja na vdih (Enzo Maiorca, prvi na 50
metrov; Jacques Mayol, prvi na 100 metrov; Patrick Musimu, prvi preko 200 metrov), saj se je prvi
na vdih potopil preko 250 metrov. Zgodba aktualnega svetovnega prvaka s 33 svetovnimi rekordi se
je skoraj končala tragično, vendar se je iz invalidskega vozička z železno voljo ponovno postavil na
noge. Zgodbo, ki jo prinaša, bo prvič mogoče slišati prav na našem festivalu.
16.50–17.20 Podvodno snemanje na mejah mogočega
Becky Kagan Schott (ZDA), dobitnica Emmy Award (televizijski oskar) in članica Women
Divers Hall of Fame

8

Američanka Becky Kagan Schott je ena najboljših podvodnih snemalk na svetu in večkratna
prejemnica nagrade Emmy, ki je ekvivalent filmskim Oskarjem. Je naše gore list, saj se je njena
prababica rodila na Kočevskem. Predstavila nam bo svojo zgodbo o uspehu. V času obiska v
Sloveniji bo skušala poiskati svoje daljne sorodnike in obiskati kraje svojih prednikov.

Grand prix večer
Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Datum: Sobota, 29. januar 2016
Čas: 18.00–22.00

1. sklop:
Projekcije prvega dela filmov v tekmovalnem programu
-

Pogovor z avtorji

Podelitev nagrad otroškega likovnega natečaja
-

Nagrade prejmejo trije avtorji in trije mentorji

Odmor
2. sklop:
Projekcije drugega dela filmov v tekmovalnem programu
-

Pogovor z avtorji

Prodelitev nagrade Grand Prix
Več informacij:
www.sprehodipodmorjem.si, www.iahd-adriatic.org
00386 31 342 855 (Branko), 00386 31 625 729 (Alenka)

Vljudno vabljeni,
organizacijski odbor Sprehodov pod morjem

SPREHODI POD MORJEM - 8. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije
Kje: Mestni trg 4, 3206 Stranice
Kdaj: 28.01.2016 09:09:00
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Vabimo vas na 8. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije “SPREHODI POD
MORJEM”.
Organizator: Plavalni klub Slovenske Konjice in mesto Slovenske Konjice
Kraj: Slovenske Konjice (Kulturni dom)
Datum: Od četrtka, 28. januarja, do sobote, 30. januarja 2016
Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije »Sprehodi pod morjem«, ki se ima zahvaliti za
svoje ime prof. Dušanu Kuščerju in Marjanu Richterju, si v osmi izdaji želi še učvrstiti svoje mesto
v družbi starejših in večjih. Pot, ki smo jo ubrali, je samosvoja, takšna kot je bila pot mednarodno
uveljavljenega simpozija »Diving AST«, ki je v majhno dolino pod Pohorjem pripeljal največje
svetovne zvezde potapljanja.
Festival se je dokončno ustalil v Slovenskih Konjicah, v mestu z 850 let starim mestnim jedrom in
prav toliko staro bližnjo Žičko kartuzijo. Mesto je znano po odličnem vinu, ki prihaja z vinogradov
Zlatega griča in skupaj z marljivimi ljudmi, zaokroža podobo majhnega kraja z velikimi zgodbami.
Ena od teh zgodb so vsekakor »Sprehodi pod morjem«, ki se razlikujejo od »klasičnih« festivalov,
saj uspešno kljubujejo komercializaciji in prinašajo zgolj esenco umetnosti izbranih vabljenih
avtorjev. V zadnjih sedmih letih se je izoblikovala tematika festivala, ki se prepleta s podvodnim
filmom, otroško risbo, glasbo, podvodno fotografijo in drobnimi kulinaričnimi užitki. Festival ni
zamišljen, da bi prinašal denar, temveč zato, da se na njem srečajo stari prijatelji in sklenejo nova
prijateljstva. Je okno v svet, ki nam pomaga, da tudi sami tujcem pokažemo kaj znamo in
zmoremo. Smo namreč edini festival, ki vsako leto v program vključi vsaj eno temo s področja
potapljanja invalidov.
Festival nima klasičnih sponzorjev, temveč mecene, ki svojo pomoč ne pogojujejo z ničemer in na
ta način puščajo neizmerno veliko svobodo vsem, ki sestavljajo to zgodbo, za kar smo jim
neizmerno hvaležni.
Osmi »Sprehodi pod morjem« se pričnejo v četrtek, 28. januarja, s filmskimi projekcijami za mlade,
starejše in invalide, in nadaljujejo v petek, 29. januarja, ob 17.30, z otvoritvijo razstave podvodne
fotografije, otroške risbe in koncertom.
Osrednji del festivala bo v soboto, 30. januarja, med 13. in 22. uro. V tem času se bodo odvijale
različne vsebine, od predavanj o »Potapljanju AST« (Apnea, Scuba, Tech diving), odprtih projekcij
filmov, ki ne tekmujejo v finalnem večeru, vse do Grand prix večera, kjer bodo v tekmovalnem
sporedu predstavljeni svetovni presežki na področju podvodnega filma.

PROGRAM
Otvoritev festivala Sprehodi pod morjem
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Kraj: Zreče, Večnamenska dvorana, Terme Zreče
Datum: Četrtek, 28. januar 2016
Čas: 9.00–10.30
Otvoritev festivala: župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik
Gostja: Becky Kagan Schott
Poseben izbor filmov primernih za mlade.

Projekcije za osnovnošolce in dijake

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Datum: Četrtek, 28. januar 2016
Čas: 9:00–13:00
Poseben izbor filmov primernih za mlade, starostnike in invalide.

Datum: Petek, 29. januar 2016
Čas: 9.00–13.00
Poseben izbor filmov primernih za mlade, starostnike in invalide.

Razstava podvodne fotografije in koncert Janez Dovč z gosti

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Otvoritev razstave: Petek, 29. januar 2015, 17.30–20.00
Avtorji razstave:
- Andreas Franke, AUT
Avstrijec Andreas Franke je s serijo fotografij, ki jih je razstavil pod morjem, postavil mejnik v
podvodni fotografiji. Na festivalu bo možno videti neverjetna dela, ki jih je dokončalo morje.
- Becky Kagan Schott, ZDA
- Otroci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Rusije
Koncert:
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- Janez Dovč – harmonika, elektronika, vokal
- Goran Krmac – tuba elektronika, vokal
- Nino Mureškič – tolkala
- Vito Bejat Krajnc – violina
Vrhunski glasbeni ustvarjalci, ki jih poznamo kot soliste in člane mnogih slovenskih in
mednarodnih zasedb (Sounds of Slovenia, Jararaja, Kisha, Terrafolk, Kaja Draksler Acropolis, Next,
Žiga Murko 13, Sagar) se nam bodo predstavili v edinstveni kombinaciji. “Baraka” pomeni
blagoslov v jezikih judovskega in arabskega izvora in je idealno ime za zasedbo, ki bo s svojo
virtuoznostjo zajemala iz kotla svetovnih godb. Ta poseben, netradicionalni sestav, glasbenikom
odpira pot do novih načinov izraza kot npr. uporaba elektronike. Postregli nam bodo z mešanico
svetovne in slovenske ljudske glasbe, afriških in indijskih ritmov, jazza, tanga, vse našteto pa bodo
predstavili z avtorskimi skladbami.
Sedemletni Vito Bejat Krajnc je učenec 2. razreda violine na Glasbeni šoli Zavod Antona Martina
Slomška v Mariboru. Njegova profesorica je Sausan Hussein.
Projekcije brez vstopnine za izven

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Datum: Sobota, 30. januar 2016
Čas: 13.00–15.00
Poseben izbor filmov, ki ne tekmujejo v Grand prix večeru.
Okrogla miza: Potapljanje AST (Apneja, SCUBA in Tehnično potapljanje)

Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Mala predavalnica
Datum: Sobota, 29. januar 2016
Čas: 15.00–17.20
15:00 Pozdrav
15.05–15.35 3D fotogrametrija
- Kari Hyttinen (FIN), globokomorski raziskovalec, fotograf in snemalec
Finec Kari Hyttinen bo predstavil uporabnost 3D fotogrametrije, ki omogoča živ pogled na
potopljene artefakte Baltskega morja, ki so stari tudi preko 400 let.
15.40–16.10 Iskanje nizozemske razbitine na obalah Afrike
- Leigh Bishop (GB), fotograf in globokomorski raziskovalec
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Anglež Leigh Bishop, prvi zemljan, ki je fotografiral na globinah preko 100 metrov, udeleženec
ekspedicije NOAA na Titanic (v ekipi z Jamesom Cameronom), član ekspedicije na Britannic
(sestrsko ladijo Titanika), ustanovitelj največje svetovne konference EUROTEK, prinaša osupljivo
zgodbo The Vanishing Duchman z zahodne obale Afrike, kjer je vodil iskanje holandske ladje
polne dragocenosti.
16.15–16.45 Povratek iz brezna
- Herbert Nitsch (AUS), raziskovalec, inovator, aktualni svetovni prvak v apneji in »najgloblji
človek na zemlji«
Avstrijec Herbert Nitsch spada med štiri velikane potapljanja na vdih (Enzo Maiorca, prvi na 50
metrov; Jacques Mayol, prvi na 100 metrov; Patrick Musimu, prvi preko 200 metrov), saj se je prvi
na vdih potopil preko 250 metrov. Zgodba aktualnega svetovnega prvaka s 33 svetovnimi rekordi se
je skoraj končala tragično, vendar se je iz invalidskega vozička z železno voljo ponovno postavil na
noge. Zgodbo, ki jo prinaša, bo prvič mogoče slišati prav na našem festivalu.
16.50–17.20 Podvodno snemanje na mejah mogočega
- Becky Kagan Schott (ZDA), dobitnica Emmy Award (televizijski oskar) in članica Women
Divers Hall of Fame
Američanka Becky Kagan Schott je ena najboljših podvodnih snemalk na svetu in večkratna
prejemnica nagrade Emmy, ki je ekvivalent filmskim Oskarjem. Je naše gore list, saj se je njena
prababica rodila na Kočevskem. Predstavila nam bo svojo zgodbo o uspehu. V času obiska v
Sloveniji bo skušala poiskati svoje daljne sorodnike in obiskati kraje svojih prednikov.

Grand prix večer
Kraj: Slovenske Konjice, Kulturni dom, Velika dvorana
Datum: Sobota, 29. januar 2016
Čas: 18.00–22.00

1. sklop: Projekcije prvega dela filmov v tekmovalnem programu
- Pogovor z avtorji
- Podelitev nagrad otroškega likovnega natečaja
Odmor
2. sklop: Projekcije drugega dela filmov v tekmovalnem programu
- Pogovor z avtorji

- Prodelitev nagrade Grand Prix

Več informacij:
www.sprehodipodmorjem.si, www.iahd-adriatic.org
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00386 31 342 855 (Branko), 00386 31 625 729 (Alenka)

Vljudno vabljeni,
organizacijski odbor Sprehodov pod morjem

Odbojka 2.liga - 11.krog Swatycomet Zreče : Kajuh Šoštanj
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
23.01.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
Vabljeni na prvo domačo tekmo odbojkaric na zreškem parketu.
Tokrat bo tekma v telovadnici osnovne šole Zreče, kjer člance domačega odbojkarskega kluba
Swatycomet pričakujejo za novo zmago tudi močno podporo iz tribun.

MINI ODBOJKA 6.krog TURIR
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
30.01.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

Vabljeni na turnir MINI odbojke, na katerem bodo nastopile tudi najmlajše ZREŠKE odbojkarice.
Razpored tekem:
Čebelice Zreče : KLS Ljubno
(igrišče 1)
Braslovče I : Prebold
(igrišče 2)
Prebold : Čebelice Zreče
(igrišče 1)
KLS Ljubno : Braslovče I
(igrišče 2)
http://www.odbojka.si/tekmovanja2015/2015_mini/2015_MI_dce/2015_MIdce_prvi/2015_MIdce_
ce

Novinarska konferenca - Zreško jubilejno leto 2016
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Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
28.01.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: OBČINA ZREČE
Na srečanju vam bomo predstavili pomembnejše dogodke v sklopu Zreškega jubilejnega leta 2016,
pod skupnim sloganom »Le na noge, le na noge«.
Letos obeležujemo 810-letnico prve pisne omembe Zreč, 20-letnico samostojne občine, 225-letnico
rojstva Jurija Vodovnika, 40-letnico Srednje strokovne šole Zreče ter 260-letnico samostojne
župnije Zreče.
Vaši sogovorniki bomo:
mag. BORIS PODVRŠNIK, župan Občine Zreče,
ga. BARBARA SORŠAK, direktorica Unior d.d. Program Turizem,
ga. JASMINA MIHELAK ZUPANČIČ, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice-Zreče,
g. MARTIN MRZDOVNIK, predsednik KUD Vladko Mohorič Zreče,
g. PETER LESKOVAR, župnik Župnije Zreče

Predstava Moška copata - Ranko Babić
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
19.02.2016 20:08:00
LTO Rogla-Zreče, GIZ
16
Eventim, Pošta, Petrol

Ne zamudite Ranka Babića tokrat v Zrečah.

Odbojka 2.liga - 12.krog Prevalje : Swatycomet Zreče
Kdaj:

30.01.2016 18:06:00
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Organizator: Odbojakrski klub Prevalje
VABLJENI
Opomba:

ODBOJKA - turnir deklice - 2.krog
31.01.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: Ženski odbojkarski klub Mislinja
VABLJENI
Opomba:
Selekcija starejše deklice odbojkarskega kluba Swatycomet Zreče vas vabijo na prvi turnir v letu
2016.
Razpored tekem:
ŽOK Mislinja : Swatycomet Zreče
Swatycomet Zreče : Braslovče
Braslovče : ŽOK Sobota
ŽOK Sobota : ŽOK Mislinja
http://www.odbojka.si/tekmovanja2015/2015_DCI/2015_dce/2015_dce_A/2015_dce_AVA

Maškarada 2016 Ples v maskah v dvorani
, 3214 Zreče
07.02.2016 15:03:00
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE, TURISTIČNO DRUŠTVO
Organizator:
ZREČE
Kje:
Kdaj:

Maškarada v Zrečah letos malo drugače
Zbiranje maškar na parkirišču pri vilah. Povorka z Godbo na pihala skozi park, mimo vhoda v
Terme Zreče v večnamensko dvorano, kjer bo potekalo veselo rajanje z DJ-jem Kukyjem in
animacijsko skupino FUN4U.
Čaka vas nepozabna zabava in nagrade. Vsaka maska bo nagrajena s krofom in čajem.
Pripravite pustne kostume in vabljeni na zabavo v dvorano!
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PRAZNOVANJE 70 LET KULTURNEGA DRUŠTVA JANEZ KOPRIVNIK GORENJE
Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
Kje:
07.02.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO DRUŠTVO JANEZ KOPRIVNIK GORENJE

Kulturno društvo Janez Koprivnik Gorenje vabi vse na praznovanje 70 let kulturnega dela in
poimenovanje večnamenske dvorane.
Prireditev ob obletnici bo potekala v nedeljo 7. 2. 2016 ob 15.00 uri v večnamenski dvorani na
Gorenju pri Zrečah.

Medvedja simfonija - otroška gledališka predstava
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
20.02.2016 18:06:00
UNITUR
3 € otroci, 5 € odrasli
Recepcija hotelov Dobrava

PO MOTIVIH RUSKE LJUDSKE PRAVLJICE MAŠA in MEDVED, ki je osvojila srca otrok in
staršev po vsem svetu.
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20.2.2016 ob 18.00, Večnamenska dvorana Term Zreče
Na krilih domišljije nas bosta nagajiva Maša in simpatični medo popeljala v svojo kočico, globoko
v pravljični gozd, kjer bomo skupaj dočakali smeha in iskric poln večer.
Kot v vsaki pravljici pa ne bo šlo brez zapletov in kot v vsaki KU-KUC predstavi brez pomoči iz
občinstva.
Preden bomo zares slišali Medvedjo simfonijo, bomo morali pomagati Maši, kajti brez pomoči
prijateljev bi se skoraj znašla na …
Vstopnina: otroci do 3 do 15 let: 3 €, odrasli 5 €.
Vstopnice v prodaji od 1. februarja naprej na recepciji Term Zreče: 03 757 60 00.

dobrodelni koncert Dobrota opogumlja
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
21.02.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: ŽUPNIJSKA KARITAS ZREČE
tradicionalni koncert Župnijske karitas Zreče in sicer že 19. po vrsti. Na njem nastopi več narodnozabavnih ansamblov in pevcev, ki se odpovedo honorarju z namenom pomagati ljudem v stiski.

koncert ob dnevu žena
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
08.03.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VODOVNIK ZREČE
MePZ "Jurij Vodovnik" Zreče in recitacijska sekcija KUD-a "Jurij Vodovnik" bo pripravila v
kavarni hotela Dobrava pevsko - recitacijski večer, ki bo namenjen vsem ženam ob njihovem
prazniku.

3. redni letni zbor članov Društva SMETLIKA
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Dobrava 78, Dobrovlje, 3214 Zreče
12.02.2016 17:05:00
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Obvezne prijave do 5. 2. 2016!

Leto je naokoli in člani in članice Društva zeliščarjev SMETLIKA Zreče se bomo sestali na rednem
letnem zboru članov, da pregledamo dosedanje delo in zastavimo obrise prihodnje dejavnosti.
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Prosimo, da zaradi priprave prostora in naročila hrane in pijače, svojo prisotnost obvezno prijavite!
Zaželjena je kakšna domača dobrota!
Lepo vabljeni!

ODBOJKA - kadetinje - 1.krog
07.02.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:

Vabljeni na turnir kadetinj, kjer bodo Swatycometove iskrice iskale nove priložnosti za nove ligaške
točke.
Razpored tekem:
Cinkarna Celje : Swatycomet Zreče
Swatycomet Zreče : Prebold
Prebold : Mozirje
Mozirje : Cinkarna Celje

ODBOJKA - starejše deklice - 3.krog
14.02.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: OK FORMIS
VABLJENI
Opomba:
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Deklice, ki na parketu iskrijo kot brusni snop iskric, vas vabijo v čim večjem številu na težak turnir
v Hoče, kjer bodo Swatycometovke logile nove točke v državnem prvenstvu, ki jim bi lahko že do
dobra odprla vrata do visokih uvrstitev v letošnji sezoni. Zrečanke bodo zaigrale v drugi in trerji
tekmi turnirja.
Formis I : Formis II
ŽOK Mislinja : Swatycomet Zreče
Swatycomet Zreče : Formis I
Formis II : ŽOK Mislinja

ODBOJKA - 2.liga - Kostmann Sl.Gradec: Swatycomet Zreče
13.02.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: OK SLOVENJ GRADEC
VABLJENI
Opomba:

Swatycometove iskrice se v nepopolni postavi odpravljajo na težko gostovanje v Slovenj Graec,
kjer jih čakajo na 3. mestu trdno vsidrane korošice. Ekipa Kostmann Slovenj Gradec je še v lanski
sezoni nastopala v leitno slovenski ženski odbojkarski ligi. Ekipa ima letos samo dva poraza kar
napoveduje zelo trdno in borbeno tekmo.

Predstavitev knjige Zreški talci - kdo so in od kod so prišli
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
03.03.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče
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Jurijeva nedelja na Skomarju ob 225 - letnici rojstva Jurija Vodovnika
Skomarje, 3214 Zreče
Kje:
24.04.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Zreče pojo - nastop pevskih zborov, ki delujejo v Občini Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
22.05.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Svečana seja Občinskega sveta Zreče s podelitvijo priznanj Občine Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
26.05.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Mavrica šolskega leta - slovesni zaključek šolskega leta Srednje poklicne in strokovne šole
Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
21.06.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Maša in nato predavanje: 260 - letnica samostojnosti župnije sv. Egidija Zreče
Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
01.09.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče
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Slovesna maša za egidijevo ter druženje s pogostitvijo po maši pred cerkvijo
Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
04.09.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Koncert ansambla Zreški kovači z novimi melodijami in glasbenimi gosti
Kje: Cesta na Roglo, 3206 Stranice
Kdaj: 27.11.2016 15:03:00

Predavanje dr. Marka Snoja: Naši kraji v etimolcškem slovarju
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
01.12.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Žalna komemoracija na zreškem pokopališču
Zreče, 3214 Zreče
Kje:
12.03.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Športnik leta 2015
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
21.03.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče
Podelitev priznanj najboljšim športnikom v Občini Zreče za leto 2015

Letni ZBOR članov in praznovanje Dneva žena in Materinskega dneva.
Kdaj:
Organizator:

19.03.2016 10:10:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
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Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:
Opomba:

18
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 9.3. 2016
plačljiv samo za udeležbo na praznovanju Dneva žena in Materinskega dneva

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane na redni letni ZBOR članov
v soboto, 19. marca, ob 10. uri v gostišču »Konjičanka « v Slovenskih Konjicah, v nadaljevanju pa
na praznovanje Dneva žena in Materinskega dneva. Gradivo za ZBOR članov je na razpolago v
društveni pisarni, ulica Toneta Melive 2, Slovenske Konjice, vsako sredo med uradnimi urami od
9h do 12h in pri poverjenikih. Na voljo pa bo tudi pred samim začetkom ZBORA članov.
V programu praznovanja je nastop učencev, kosilo in druženje do 17. ure. Organiziran bo tudi
povratni avtobusni prevoz z običajnimi postajališči in za tiste udeležence ZBORA, ki se ne bodo
udeležili praznovanja tudi takojšen povratek po končanem ZBORU. Avtobusni prevoz krije
društvo. Cena praznovanja je 18€ za udeleženca, podrobnejše informacije in prijave za
praznovanje pri poverjenikih ali v društveni pisarni do srede, 9. marca.

koncert ob Materinskem dnevu
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
22.03.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VODOVNIK ZREČE
Mešani pevski zbor in recitacijska sekcija KUD Jurij Vodovnik bo pripravila koncert pesmi in
recitacij ob materinskem dnevu v kavarni hotela Dobrava v Zrečah

Barvanje velikonočnih pirhov v Termah Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
25.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Otroški kotiček pri recepciji hotelov, 25.3.2016
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Zaposlimo mlade nadobudneže, da pokažejo svoj talent v barvanju pirhov.
Jajčka in barve priskrbimo mi, lahko pa prinesete tudi material iz svojega kreativnega kotička.
V eni uri boste ustvarilio najbolj unikaten pirh. Pirhi bodo razstavljeni, tisti, ki bo prejel največ
glasov, pa prejme privlačno nagrado.

Velikonočna animacija na bazenu Term Zreče
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
26.03.2016 15:03:00
UNITUR
Recepcija bazenov Term Zreče

Kdo pravi, da je bazen namenjen samo tihemu in mirnemu plavanju? Gremo izven pravil,
čofotajmo in se zabavajmo! Otroke, malčke in mulčke bomo animirali v in ob bazenu. Iskali bomo
skriti zaklad, slikali vodne zajčke in še mnogo več. Se vidimo!

Jutranje ustvarjalnice v Termah Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
26.03.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Kakooo težkooo je vstati iz postelje! Ampak tokrat se splača! Vsak dan vas bomo prebudili in
spravili v dobro voljo z novimi ustvarjalnimi idejami, polnimi smeha in veselja. Izdelali bomo vsak
svojega zajčka, ali pa napravili čisto poseben velikonočni pirh!
Kar pogumno, le pridite!

Zabava z velikonočnim zajcem v Termah Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
27.03.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Otroci že veste kdo je to?
Če ga še ne poznate, ga lahko spoznate to nedeljo. Z njim se boste podali po gozdu, travnikih,
pretaknili vsak grmiček in kot ter mu pomagali poiskati velikonočno pisanko.
Animacija je primerna za otroke stare 4 leta ali več, mlajši pa se nam lahko pridružijo v spremstvu
staršev.

Kulinarični večer Uroš na kvadrat v Termah Zreče
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
04.03.2016 18:06:00
UNITUR
35
Recepcija hotelov Dobrava
Obvezna predhodna rezervacija
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Dva Uroša, dva mojstra in neskončen preplet okusov nove slovenske kuhinje.
Uroš Štefelin - Vila Podvin, Gorenjska:
Pripravlja gorenjske jedi z vonjem po otroštvu in pridihom sodobnosti. Ker okušamo tudi z očmi, so
njegovi krožniki fantastičnega izgleda in nenavadnih barvnih kombinacij.
Uroš Valcl - vinska klet Marof, Prekmurje:
Mlad, prodoren in inovativen enolog. Tudi direktor blagovne znamke Marof, ki je stoletna znamka s
filozofijo: "Vino rase v vinogradih." Njegova vina so precizna, čistih okusov, odlikuje jih eleganca
in harmonič nost.
Meni
Finger food ob aperitivu
Postrvji karpačo
Jogurt s hrenom
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Krema črnega korena
Hrenova in zeliščna majoneza
Redkev
Granatno jabolko
Oljčno olje
***
Regratova juha
Ocvirki
Krompirjeva pena
Bučno olje
Balzamični kis
***
File brancina s kremo peteršiljevega korena
Česnovi ocvrtki
Čista mavrahova juha
Čemaževa krema
Ribja zeliščna omaka
***
Jelenov hrbet v zeliščnem ovoju
Trdinka z zeleno in hruško
Brstični ohrovt
Pistacija
***
Lešnikova tortica
Jagode
Jagodni sorbet z medom
***
Digestivni koktajl
Cena menija z vinsko spremljavo: 35,00/osebo
Informacije in rezervacije: Jakob Furman, M +386 (0)51 362 925, E jakob.furman@unitur.eu

Hanakasumi japonski ritual v Idili, Wellness & Spa centru
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
07.03.2016 09:09:00
UNITUR
44
Obvezna predhodna rezervacija.
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Pripravite vašo kožo na pomladne dni z ritualom Hanakasumi.
Relaksacijski ritual je kombinacija biološkega in mehanskega peelinga s posebnimi peeling
rokavicami ter relaksacijska masaža celega telesa (izvleček češnjevega cveta, riža ter lotusa).

Dan neg obraza s kozmetiko Pevonia Botanica
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
24.03.2016 13:01:00
UNITUR
8
Obvezna predhodna rezervacija

Navdih v znanju, izziv v naravi.
Razvajali vas bomo s krajšimi negami obraza po promocijski ceni in svetovanjem naših
kozmetičark .
Ob osnovni negi obraza, vam bomo predstavili tudi novo linijo izdelkov z matičnimi celicami, ki
poskrbijo za pomladitev kože.
Z nami bo predstavnica kozmetike, ki vam bo svetovala pri nakupu izdelkov (z 10% popustom)
Informacije in rezervacije: +386 (0)3 757 63 44

Razstrupljanje ob polni luni v Savna vasi Term Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
22.04.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja pred
vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk savne, saj se
iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in polni energije. Lunin
ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje.
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje:






program vrtinčenja zraka s peelingom,
razstrupljevalno oblogo in nego telesa,
sadje ali zelenjavo za dobro počutje,
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj.

Ob obisku savne ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša
vitalnost in dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob
polni luni bo Savna vas odprta do 23.30. ure.

TURNIR REGIJ 2016
15.02.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:
TURNIR REGIJ 2016 je tekmovanje regijskihskih reprezentanc v kategoriji starejše deklice in
starejši dečki v odbojki. V šetih regija (Ljubljanska, Gorenjaska, Primorska, Dolenjska, KoroškoSavinjska in Marirosko-Prekmurska) se selekcionirajo posamezniki v regijske reprezentance in nato
se orgarnizira turnir na katerem se zberejo prakrično najboljše odbojarice in odbojkarji dveh
starostnih letnikov.
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Občni zbor Društva prijateljev mladine Zreče
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
04.03.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

Ustvarjalna delavnica: Gregorjevo, dan, ko se ptički ženijo
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
09.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

Trobentičin pohod
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
15.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
Nabiranje trobentic in drugih rožic. Po pohodu bomo skuhali čaj in se poučili o zdravilnosti
nabranega cvetja.
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Jutranje ustvarjalnice v Termah Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
28.03.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Kakooo težkooo je vstati iz postelje! Ampak tokrat se splača! Vsak dan vas bomo prebudili in
spravili v dobro voljo z novimi ustvarjalnimi idejami, polnimi smeha in veselja. Izdelali bomo vsak
svojega zajčka, ali pa napravili čisto poseben velikonočni pirh!
Kar pogumno, le pridite!

Literarna čajanka ob svetovnem dnevu poezije
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
21.03.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

Brezplačna nočna smuka za ženske
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
04.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Vsak petek v mesecu marcu, brezplačna nočna smuka za nežnejši spol.

Brezplačna nočna smuka za ženske
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
11.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Vsak petek v mesecu marcu, brezplačna nočna smuka za nežnejši spol.

Brezplačna nočna smuka za ženske
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
18.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Vsak petek v mesecu marcu, brezplačna nočna smuka za nežnejši spol.

Brezplačna nočna smuka za ženske
Rogla1, 3214 Zreče
Kje:
25.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vsak petek v mesecu marcu, brezplačna nočna smuka za nežnejši spol

Pohorska tržnica na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
03.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Vsak četrtek avla Hotela Planja oživi. Lokalne turistične kmetije, ki so ponosne lastnice certifikata
Okusi Rogle, na plano prinesejo svoje kakovostne in predvsem slastne izdelke.
Bi tudi vi poskusili pristno pohorsko salamo? Ni boljšega kot domači sir, pridelan v naravi. Mmm ...

Pohorska tržnica na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
10.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vsak četrtek avla Hotela Planja oživi. Lokalne turistične kmetije, ki so ponosne lastnice certifikata
Okusi Rogle, na plano prinesejo svoje kakovostne in predvsem slastne izdelke.

Bi tudi vi poskusili pristno
boljšega kot domači sir, pridelan v naravi. Mmm ...

pohorsko salamo? Ni

Pohorska tržnica na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
17.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vsak četrtek avla Hotela Planja oživi. Lokalne turistične kmetije, ki so ponosne lastnice certifikata
Okusi Rogle, na plano prinesejo svoje kakovostne in predvsem slastne izdelke.
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Bi tudi vi poskusili pristno pohorsko salamo? Ni boljšega kot domači sir, pridelan v naravi. Mmm ...

Pohorska tržnica na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
24.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vsak četrtek avla Hotela Planja oživi. Lokalne turistične kmetije, ki so ponosne lastnice certifikata
Okusi Rogle, na plano prinesejo svoje kakovostne in predvsem slastne izdelke.
Bi tudi vi poskusili pristno pohorsko salamo? Ni boljšega kot domači sir, pridelan v naravi. Mmm ...

Apres ski zabava na Uniorčku
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
03.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v
smučarski opremi.
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na snegu.
Od četrtka do sobote!

Apres ski zabava na Uniorčku
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
10.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v
smučarski opremi.
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na snegu.

Od četrtka do sobote!

Apres ski zabava na Uniorčku
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
17.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

36

Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v
smučarski opremi.
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na snegu.

Od četrtka do sobot

e!

Apres ski zabava na Uniorčku
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
24.03.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Ste že kdaj zaplesali v »pancertanc« kar na smučišču? Še ne? Zdaj je pravi čas za aperitiv v
smučarski opremi.
Zabava v večernem siju neba in dobri glasbi DJ-a, bo dala piko na i odličnemu dnevu na snegu.

Od četrtka do sobote!

OBČNI ZBOR ZŠAM ZREČE
Cesta na Roglo, 3214 Zreče
Kje:
05.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV ZREČE
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VABILO
Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče, vabi na občni zbor vse člane in članice, ki bo v soboto,
5. 3. 2016 ob 17.00 v prostorih hotela Dobrava.

Vljudno vabljeni!

OneDayMore4Volleyball
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
29.02.2016 16:04:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENE!!!

V okviru projekta OneDayMore4Volleyball bomo v ponedeljek med 16.-18. uro organizirali
zabavno srečanje z enim NAJBOLJ priljubljenih ekipnih športov v Sloveniji - ODBOJKO. To je
tudi edina ekipna športa panoga, ki je prinesla v letu 2015 medaljo za Republiko Slovenijo in edina
ekipna športna panoga, katere državna reprezentanca Slovenije nastopa v SVETOVNI LIGI!! Ob
članski državni reprezentanci imamo tudi zelo uspešne državne selekcije v mladinskih in kadetskih
vrstah. V kadetski izbrani vrsti igra tudi ZREČANKA in do nedavnega tudi članica OK
Swatycomet Zreče Tonka Pučnik.

OneDayMore4Volleyball
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Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
29.02.2016 18:06:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

V sklopu projekta Evropske odbojkarske zveze "OneDayMore4Volleyball" vas vabimo na
prijateljsko tekmo med OK Swatycomet Zreče in OK Celje.

ODBOJKA - kadetinje - 2.krog
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3,, 3214 Zreče
06.03.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
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Vabljeni na turnir kadetinj, kjer bodo Swatycometove iskrice iskale nove priložnosti za nove ligaške
točke. Po uspehu na prvem turnirju in dveh zmagah bodo tokrat na domačem parketu lovile nove
ligaške točke.
Razpored tekem:
Swatycomet Zreče: SIP Griže
SIP Griže: Cinkarna Celje
Cinkarna Celje: Prebold
Prebold: Swatycomet Zreče

ODBOJKA - kadetinje - 3.krog
20.03.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:

Vabljeni na turnir kadetinj, kjer bodo Swatycometove iskrice iskale nove priložnosti za nove ligaške
točke. Po uspehu na prvem turnirju in dveh zmagah bodo tokrat na domačem parketu lovile nove
ligaške točke.
Razpored tekem:
Mozirje: Prebold(igrišče 1)
SIP Griže: Swatycomet Zreče(igrišče 2)
Swatycomet Zreče: Mozirje(igrišče 1)
Prebold: SIP Griže(igrišče 2)

ODBOJKA - kadetinje - 5.krog
24.04.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:
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Vabljeni na turnir kadetinj, kjer bodo Swatycometove iskrice iskale nove priložnosti za nove ligaške
točke.
Razpored tekem:
SIP Griže: Mozirje(igrišče 1)
Swatycomet Zreče: Cinkarna Celje(igrišče 2)
Cinkarna Celje: SIP Griže(igrišče 1)
Mozirje: Swatycomet Zreče(igrišče 2)

ODBOJKA - starejše deklice - 4.krog
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3,, 3214 Zreče
13.03.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

Ekipa starejših deklic OK Swatycomet Zreče vas vabijo na turnir A lige kjer bodo na domačem
parketu branile ugoden položaj na lestvici. Z vašo pomočjo bodo lahko ohranjale boj za visoko
uvrstitev na ligaški tabeli in napredovanje men najboljše ekipe v državi...
Zagotovo bo v Zrečah eden od odločilnih turnirjev po katerem se bo bolj ali manj pokazalo katera
od ekip bo imela največ možnosti za napredovanje.
Razpored tekem:
Swatycomet Zreče: Formis I
Formis I: ŽOK Sobota
ŽOK Sobota: Swatycomet Zreče
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ODBOJKA - starejše deklice - 5.krog
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3,, 3214 Zreče
03.04.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

Ekipa starejših deklic OK Swatycomet Zreče vas vabijo na turnir A lige kjer bodo na domačem
parketu branile ugoden položaj na lestvici. Z vašo pomočjo bodo lahko ohranjale boj za visoko
uvrstitev na ligaški tabeli in napredovanje men najboljše ekipe v državi.
Zagotovo bo v Zrečah eden od odločilnih turnirjev po katerem se bo bolj ali manj pokazalo katera
od ekip bo imela največ možnosti za napredovanje.
Razpored tekem:
Swatycomet Zreče: Formis II
Formis II: ŽOK Sobota
ŽOK Sobota: Swatycomet Zreče

ODBOJKA - starejše deklice - 6.krog
17.04.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:

Ekipa starejših deklic OK Swatycomet Zreče vas vabijo na turnir A lige kjer bodo na domačem
parketu branile ugoden položaj na lestvici. Z vašo pomočjo bodo lahko ohranjale boj za visoko
uvrstitev na ligaški tabeli in napredovanje men najboljše ekipe v državi.
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Zagotovo bo v Zrečah eden od odločilnih turnirjev po katerem se bo bolj ali manj pokazalo katera
od ekip bo imela največ možnosti za napredovanje.
Razpored tekem:
Formis II: Swatycomet Zreče
Swatycomet Zreče: Braslovče
Braslovče: Formis II

ODBOJKA - MINI odbojka-1.krog F
12.03.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:

Izjemen in nepričakovan uspeh selekcije MINI odbojke OK Swatycomet Zreče, ki nastopa v
državni ligi pod imenom Čebečice Zreče so kronale z uvrstitvijo v FINALNI DEL A lige v svoji
kategoriji. Deklice bodo tako nadaljevale tekmovanje 12.03.2016. Pomerile se bodo z težkimi
nasprotnicami iz Braslovč, Mozirja in Puconc.
Vabljeni da podprete najmlajše zreške odbojkarice pri svojem prvem nastopu med elito v svoji
starostni skupini.

ODBOJKA - MINI odbojka-2.krog F
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
02.04.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
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Izjemen in nepričakovan uspeh selekcije MINI odbojke OK Swatycomet Zreče, ki nastopa v
državni ligi pod imenom Čebečice Zreče so kronale z uvrstitvijo v FINALNI DEL A lige v svoji
kategoriji. Deklice bodo tako nadaljevale tekmovanje 02.04.2016. Pomerile se bodo z težkimi
nasprotnicami tudi iz sosednjih regij.
Vabljeni da podprete najmlajše zreške odbojkarice pri svojem prvem nastopu med elito v svoji
starostni skupini.

ODBOJKA
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 27.02.2016 19:07:00

Odbojka 2.liga - 15.krog Mozirje : Swatycomet Zreče
27.02.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:
Vabljeni da pomagate kot sedmi igralec čalnicam OK Swatycomet Zreče, ki bodo v gosteh v
Mozirju lovile novo zmago v drugi odbojkarski ligi.

Odbojka 2.liga - 16.krog Swatycomet Zreče : ŽOK Ljutomer
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
05.03.2016 18:06:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

Po šestih tednih se Swatycometove iskrice ponovno vračajo na domači parket, kjer bodo tokrat
gostile ekipo ŽOK Ljutomer. V lovu na nove ligaške točke upajo na čim večjo podporo iz tribun.
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Odbojka 2.liga - 17.krog Benedikt : Swatycomet Zreče
12.03.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:
Vabljeni za zadnjo lilaško temo sezone 2015/2016 v gosteh, ki jo bodo zreške iskrice idigrale v
Benediktu.

Odbojka 2.liga - 18.krog Swatycomet Zreče : ŽOK GM mobil Ptuj
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
16.03.2016 20:08:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

Zadnji ligaško tekmo bodo Swatycometove iskrice odigrale pred domačim občinstvom. Nasprtonice
zadnje tekme, bodo kot v lanski sezoni, odbojkarice GM mobil Ptuj. V lanskem letu so bile 2x
boljše zrečanke. V jesenskem delu te sezone so bile boljše ptujčanke; 3:0(25:22, 25:23, 25:17).
Dekleta verjamejo da se bo vnovič iskrilo na zreškem parketu in da lahko domač parket ostane
nedotaknjen tudi na zadnji tekmi sezone.

Dan žena na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
08.03.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Brezplačna 3-urna smuka zavse ženske (velja za vse ženske rojene 1998 ali prej)
Po smuki razvajanje za nežnejši spol v Wellness centru Natura in Planja
Razvajanje v savni s programi vrtinčenja zraka in pilingi v turški savni ob 17. in 18. uri. Po
programu bo vaša koža mehka in nahranjena, telo spočito in pripravljeno na nov dan.
Cena: 10,00 €
Ugodnost: 30% popust na predhodno rezervirane wellness storitve.

Ladies night
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
11.03.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Drage dame, ta dan na Rogli samo za vas
Show dance s skupino Total Knockout,
v Aperitiv baru hotela Planja, ob 20.00.

Ženski dan za razvajanje in urica ličenja v hotelu Natura
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

Rogla 1, 3214 Zreče
05.03.2016 15:03:00
UNITUR
24
46

Prodajna mesta: Hotel Natura, Rogla
Informacije: 03 757 72 80
Opomba:
Obkrožene z gozdovi Rogle si v ženski družbi naberite novih moči ter poskrbite za svojo dušo in

telo! Ta dan
se boste razvajale v savni, kjer vam
bomo tudi pripravili okrepčilni zeliščni napitek. V kavarni hotela vas bomo pogostili s prigrizkom
in penino. Nato pa sledi ob 18. uri predavanje o vsakodnevni negi obraza in ličenja. Da bo ženski
večer popoln, bomo poskrbeli tudi z glasbo in pestrim izborom koktajlov.
Cena: 24 €/osebo (razvajanje in urica ličenja)
Možnost doplačila za večerjo v restavraciji Brusnica: 10 €/osebo

Razvajanje in kulinarična delavnica v hotelu Natura
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Rogla 1, 3214 Zreče
12.03.2016 15:03:00
UNITUR
25
Hotel Natura, Rogla

Ker je vaš vsak dan precej stresen se prepustite razvajanju v savni, prigrizkom in okrepčilnim
zeliščnim napitkom. Za vas pripravljamo tudi kuharski tečaj s kulinaričnim mojstrom, ki vas bo

naučil pripraviti prav
potekal v Tekaškem baru, ob 18. uri.

posebne dobrote. Tečaj bo

Cena: 25 €/osebo (razvajanje in kulinarična delavnica)
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Dan s prijateljico ali razvajanje samo zame
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Rogla 1, 3214 Zreče
19.03.2016 15:03:00
UNITUR
30
Rogla, hotel Natura

Savnanje v wellness centru Natura ali Planja, zraven še pogostitev s sadjem in napitkom. 15
minutna
gorska masaža hrbta ali nog z medom. Ob 19. uri bo v kavarni hotela Natura potekala delavnica,
priprava zeliščnega masla za roke in telo.
Cena: 30 €/osebo

dobrodelni koncert Dobrota opogumlja
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 21.02.2016 00:12:00

NAPOVEDNIK ZA MESEC MAREC 2016
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

, 3214 Zreče
29.02.2016 00:12:00
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Prijave zbiramo do 10.2.2016

Spoštovani!
V prilogi pošiljam NAPOVEDNIK dogodkov v društvu Smetlika Zreče
Prijazen pozdrav
Julija Mauhler
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Območno srečanje otroških folklornih skupin
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
16.03.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: JSKD Slovenske Konjice
Gre za vsakoletno pregledno srečanje, kjer se predstavijo vse otroške folklorne skupine, ki delujejo
na področju Slovenskih Konjic, Zreč in Vitanja.

Delavnica SUPORT-oblikovanje rešitev upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem
okolju
16.03.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče
Predhodne prijave do 11.3.2016; info@rra-koroska.si; 05 908 51 90
Opomba:

Odbojka 2.liga - 13.krog Swatycomet Zreče : ŽOK MIslinja
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Šolska cesta 3, 3214 Zreče
10.03.2016 19:07:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !

Swatycometove iskrice bodo v četrtek odigrale zaostalo tekmo 13. kroga proti vodilni ekipi lige
ŽOK Mislinja. Navijači, ljubitelji odbojke in igralke mlajših selekcij vabljeni, da vzpodbudite
domače igralke v zahtevnem ritmu zaključka lige.
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Izmenjava semen in sadik za zasaditev korit
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
02.04.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Izmenjava semen in sadik, ter zbiranje začimbnih sadik za zasaditev korit pred zreško Občino in
prodajalno Mercator v Zrečeh.
Sadike zdravilnih rastlin in zelišć, ki jih bomo prinesli, bomo zasadili v obstoječa korita pred našo
občino, ter tako polepšali in popestrili izgled kraja. Na ta način bomo krajanom in obiskovalcem
Zreč predstavili delovanje našega društva. Vabljeni vsi člani, da se pridružite pri izmenjavi ali zgolj
obiskku in podpori pri stojnici, kjer bomo zbirali in izbrali semena.

Izmenjava semen in sadik za zasaditev korit
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
09.04.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Izmenjava semen in sadik, ter zbiranje začimbnih sadik za zasaditev korit pred zreško Občino in
prodajalno Mercator v Zrečeh.
Sadike zdravilnih rastlin in zelišć, ki jih bomo prinesli, bomo zasadili v obstoječa korita pred našo
občino, ter tako polepšali in popestrili izgled kraja. Na ta način bomo krajanom in obiskovalcem
Zreč predstavili delovanje našega društva. Vabljeni vsi člani, da se pridružite pri izmenjavi ali zgolj
obiskku in podpori pri stojnici, kjer bomo zbirali in izbrali semena.

Izmenjava semen in sadik za zasaditev korit
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
16.04.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Izmenjava semen in sadik, ter zbiranje začimbnih sadik za zasaditev korit pred zreško Občino in
prodajalno Mercator v Zrečeh.
Sadike zdravilnih rastlin in zelišć, ki jih bomo prinesli, bomo zasadili v obstoječa korita pred našo
občino, ter tako polepšali in popestrili izgled kraja. Na ta način bomo krajanom in obiskovalcem
Zreč predstavili delovanje našega društva. Vabljeni vsi člani, da se pridružite pri izmenjavi ali zgolj
obiskku in podpori pri stojnici, kjer bomo zbirali in izbrali semena.

Čajanka v prostorih RK na Zreški Tržnici
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Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
Kje:
29.04.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Ponovno se bomo družili ob poizkušanju zeliščnih čajev ob zastavljenih vprašanjih, zanimivih
člankih, novih pobudah in predlogih za nadaljnje delo društva.

Športniki leta 2015
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
21.03.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: OBČINA ZREČE

Čistilna akcija nabrežja reke Dravinje Loška gora - Radana vas
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
08.04.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Zborno mesto ob 16. uri na stadionu Zreče. Vabimo prostovoljce in vsa društva, da se udeležite
čistilne akcije v čim večjem številu. K čistilni akciji se pridružujejo tudi ostale Krajevne skupnosti v
Občini Zreče na svojem področju.
Koordinator akcije: Emil Jevšenak, 041 635 307

Izbira, vzgoja, psihologija in veterinarska oskrba psa
Šolska cesta 2, 3214 Zreče
Kje:
01.04.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: Kinološko društvo Zreče
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Vsaka pasma ima svoje vedenjske oziroma psihične značilnosti, zato moramo pred nakupom ali
posvojitvijo psa dobro premisliti. Osnovni pogoj za lepo vzgojenega psa pa je, da se z njim
ukvarjamo in ga kot žival spoštujemo in skušamo razumeti.
Kinološko društvo Zreče v sodelovanju z Veterinarsko postajo Slovenske Konjice organizira v
sklopu spomladanskih tečajev predavanje na temo psa. Predavanje bo sestavljeno iz treh delov:
 Izbira in vzgoja psa,
 Psihologija psa,
 Veterinarska oskrba psa (najbolj pogoste bolezni, preventivna cepljenja..).
Predavanje bo v PETEK 1.4.2016 ob 18.00h v predavalnici Gasilskega doma Zreče. Predavateljici
bosta Eva Krajnik - vodja šolanja v KD Zreče in Petra Krenker dr.vet. na veterinarski postaji
Slovenske Konjice.
Vabljeni vsi ljubitelji psov, tudi tisti ki se za novega psa šele odločate.

Jurijeva nedelja 2016
Skomarje 32, 3214 Zreče
Kje:
24.04.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: TURISTIČNO DRUŠTVO SKOMARJE

24. aprila bomo na Skomarju praznovali Jurijevo nedeljo. Pod tem imenom praznujemo vsako leto
rojstni dan ljudskega pesnika Jurija Vodovnika, ki je bil rojen pred 225 leti v vasici Skomarje, ki
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leži na južnem delu Pohorja in z nadmorsko višino 944 m predstavlja najvišjeležeče strnjeno naselje
v Sloveniji.
Program:
09:00 – tradicionalni Jurijev pohod,
10:00 – program za otroke in mladino v Skomarski hiši,
14:00 – srečanjepesnikov,
16:00 – sv. maša v cerkvi sv. Lamberta,
17:00 – zaključna prireditev v bivši šoli, v sedanjem Taborniškem domu.

Spongbob na obisku
Cesta na roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
30.04.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Zabava za majhne in velike otroke! :)
Fotografiranje s Spongbobom, skakanje po napihljivem igralu, spuščanje po toboganu ...
Ustvarite izdelek in ga odnesite domov.

Kresovanje pred hotelom Atrij
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
30.04.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vabljeni na kresovanje na ploščad pred hotelom Atrij.
Za kulinarično ponudbo in zabavno glasbo bo poskrbljeno!

Žabčeva čofotalnica
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
27.04.2016 14:02:00
UNITUR
Plača se vstopnicav Termalne bazene. Animacija je brazplačna.
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Pridi na zabavo, čofotanje, igrarije, ki jih za vse otroke pripravljamo na bazenu Term Zreč.

Žabčeva čofotalnica
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
29.04.2016 14:02:00
UNITUR
Plača se vstopnicav Termalne bazene. Animacija je brazplačna.

Pridi na zabavo, čofotanje, igrarije, ki jih za vse otroke pripravljamo na bazenu Term Zreč.

3. Uniturjev savnafest
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
02.04.2016 15:03:00
UNITUR
Plačljiva je vstopnica v Savna vas.
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Kaj se bo dogajalo?
 zaključek zimske sezone
 festival in promocija savna programov z uniturjevimi savna mojstri
 bogat spremljevalni program, veliko smeha in dobre volje
Spored programov:
15.00 Pomladni vetrič (finska savna Lipa)
16.00 Zeliščni peeling (parna savna Klet)
17.00 Svežina pohorskih gozdov (finska savna Lipa)
18.00 Čebelji zaklad (parna savna Klet)
19.00 Aroma terapija z izbranimi citrusi (finska savna Na ganku)
20.00 Čokoladna skušnjava (Cvetlična parna savna)
21.00 Ta vroči Zlodej (finska savna Lipa)
22.00 Luna&Zvezde(finska savna Na Ganku)

Oder mladih-Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
30.03.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: JSKD Slovenske Konjice

V okviru Območnega srečanja otroških gledaliških skupin-Oder mladih, se bo predstavila
Gledališka skupina OŠ Pod goro Slovenske Konjice s predstavo "Z Mary Poppins po Evropi pod
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dežnikom z roko v roki".
Predstavo bo strokovno spremljal regijski selektor Gorazd Žilavec (gledališki in filmski igralec)

Pohod na Trdinov vrh
16.04.2016 07:07:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

VABILO NA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
Kje:
02.04.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO DRUŠTVO JANEZ KOPRIVNIK GORENJE
Kulturno društvo Janez Koprivnik Gorenje v sodelovanju otrok z vrtca in podružnične osnovne šole
vabi na prireditev ob materinskem dnevu. Prireditev bo v soboto 2.4.2016 ob 15.00 uri v
Večnamenski dvorani Janeza Koprivnika na Gorenju pri Zrečah.

VABILO NA OGLED VESELOIGRE "SESTANEK HIŠNEGA SVETA"
Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
Kje:
03.04.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO DRUŠTVO JANEZ KOPRIVNIK GORENJE
Dramska skupina KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica vas vabi, v nedeljo, 3.4.2016 ob 15.00 uri v
Večnamensko dvorano Janeza Koprivnika na Gorenju pri Zrečah na ogled veseloigre Bojana
Macuha "SESTANEK HIŠNEGA SVETA".
Priredila in režirala jo je Jožica Repnik. Zgodba se dogaja v bloku na obrobju mesta, v KS
Zdrahovci. Stanovalci motijo drug drugega, tako da postane sobivanje nevzdržno.
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Predsednik HS skliče sestanek, kjer se razvije burna razprava. Ne ozirajo se na prisotnost
predstavnice Občinske stanovanjske skupnosti, svoje pa dodajo tudi uporniški otroci, ki so
naveličani svojih »pametnih« staršev. Razprava (ali boljše: skakanje v besedo drug drugemu)
poteka večidel v narečju.
Kljub temu, da se v jezi razidejo, sledi presenetljiv konec, kjer odigra pomembno vlogo svinja,
oprostite, pujsek Čuki.
Igrajo:
Peter Mlakar, Franc Podkrižnik, Danilo Janžič, Jože Rebernak, Karli Vidmar, Julčka Vidmar,
Marjetka Brglez, Irena Pregl, Sandra Breznik, David Potočnik, Iza Merc

Otvoritev razstave: ZREČE CENTER - OBLIKOVANJE NOVEGA MESTNEGA JEDRA
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
05.04.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: OBČINA ZREČE
Vabimo vas na otvoritev razstave z naslovom
ZREČE CENTER - OBLIKOVANJE NOVEGA MESTNEGA JEDRA,
ki bo v torek, 5.4. 2016 ob 18.00, v avli dvorane Kulturnega doma pri Termah Zreče, Cesta na
Roglo 15, Zreče.
Razstavljeni bodo scenariji razvoja centra Zreč študentov drugega letnika študijskega programa
Arhitektura 2. stopnje na Fakulteti za Gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM,
izdelanih v okvirju seminarja Studio trajnostna stavba.
mentor:
Werner Nussmüller
asistentka:
Nataša Šprah
nosilka predmeta:
izr. prof. dr. Metka Sitar
študenti:
Vito Virant, Tomaž Meznarič, Rebeka Pinosa, Blerim Lutolli, Tina Gradišer, Monika Rajh, Sanja
Červek, Polona Sever, Nina Šavc, Mateja Žilavec , Lidija Munda, Lea Podvratnik, Boštjan Turk,

57

Dragana Pantović, Ljubomir Mioč, Arnesa Kobić, Nina Abramović, Miha Ugovšek, Matic
Škorjanec.

Zaključek izmenjave semen in sadik
Kovaška c.31, 3214 Zreče
Kje:
08.05.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Sodelovali bomo pri prireditvi EKO ČAROVNIJE, ter na ta dan zaključili z letošnjo akcijo
izmenjave semen in sadik

Strokovna ekskurzija
Rakovec, 3214 Zreče
Kje:
14.05.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
v mesecu maju se bomo odpravili na Rakovec, kjer bi ob prijetnem druženju v naravnem okolju
nabrali:
smrekove vršičke, lapuh, pljučnik, srčno moč, zdravilni jetičnik in še druge naravno rastoče zeli, ki
nam bodo v tem pomladnem času na voljo

čajanka, izdelava mazila
Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
20.05.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
v prostorih kuhinje SPSŠ bomo izvedli delavnico mazila za telo proti suhi koži in obenem poskusili
čaj iz nabranih zelišč

Strokovna ekskurzija
cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče
Kje:
28.05.2016 05:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
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Organizirali bomo strokvno ekskurzijo z obiskom zeliščno- etnološke domačije Belajevi na in
njihovega botaničnega vrta, Gračišča od koder se bomo odpravili peš na Lačno- tu je rastišče žajblja
in obiskali bomo romarsko cerkev Sv. trojice v Hrastovljah iz 15 stoletja, ki sodi v sam vrh
zakladnice našega srednjeveškega slikarstva z odkritjem freske Mrtvaški ples

Zapojmo pomladi-Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
19.04.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Vsakoletna območna revija vseh otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na šolah občin
Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, letos v sodelovanju in pomoči z OŠ Zreče. Na dveh koncertih
se bo predstavilo okrog 560 mladih pevcev in sicer ob 16.30- otroški in ob 18.30 mladinski pevski
zbori.
Zbore bo strokovovno spremljala ga.Katja Gruber

koncert ob zaključku šmarnic
Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
28.05.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE
Nastopi otroški zbor Tilen, mladi instrumentalisti in solo pevci, ki sodelujejo pri slovesni maši in
pripravijo koncert ob zaključku maše.

Očiščevalna akcija KS Stranice
16.04.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: TOD Stranice
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Turistično olepševalno društvo Stranice organizira v sodelovanju s krajevno skupnostjo, drugimi
društvi in občino Zreče čistilno akcijo »NAŠE STRANICE SO ČISTE IN UREJENE«.
Pričakujemo, da se akcije udeleži čim več ljudi, ki na zbirnem mestu pred Osnovno šolo Stranice
prejmejo rokavice in vrečke za pobiranje odpadkov. Odpravili se bomo v vse zaselke Krajevne
skupnosti.
Kontejnerja za kosovne odpadke bosta na parkirišču pri Osnovni šoli in na parkirišču pri Grobovih
100 talcev.
Dobimo se v soboto 16. 4. 2016 ob 9.00 uri, pred Osnovno šolo Stranice.
Čistilna akcij bo trajala predvidoma do 13 ure.
Po akciji bo poskrbljeno za okrepčilo.
V primeru dežja se bo akcija izvajala 23.4.2016 od 9 ure dalje .

POHOD NA KOBARIŠKI STOL
21.05.2016 06:06:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Planinsko društvo Zreče organizira pohod na Kobariški Stol. Kobariški Stol (1673 m) se nahaja v
najdaljšem grebenu v Julijskih Alpah. Greben meri 25 km oz. kar 35 km, če štejemo še zahodni del.
Z vrha, na katerem stoji nekaj oddajnikov, se nam odpre lep razgled na kaninski masiv, osrednje
Julijske Alpe, Krnsko pogorje, Matajur, Jadransko morje, Breginjski kot in že prej omenjeni greben,
kjer pogled seže do Breškega Jalovca.
Vse potrebne informacije bodo objavljene na oglasni deski in spletni strani planinskega društva.

Območna revija odraslih pevskih zborov
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
27.05.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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Vsakoletna revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, ki delujejo v občinah Slovenske
Konjice, Zreče in Vitanje

SUČ´ JO TI, VOD´ JO TI- Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
29.05.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Na prireditvi se bodo predstavile najboljše odrasle folklorne skupine celjske in koroške regije, ki so
bile izbrane na območnih srečanjih.

Dravinjska dolina poje, pleše in igra
20.05.2016 19:07:00
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI in
Organizator:
društva
Kdaj:

Na koncertu se bodo na različne načine predstavila vsa delujoča ljubiteljska kulturna društva, ki
delujejo v občinah Slov.Konjice, Zreče in Vitanje. Skupaj bo več kot 300 sodelujočih. (Godbe na
pihala, zbori, pevske skupine, folklorne skupine, literati, likovniki..)

Izlet, na Brezje in Planico
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:
Opomba:

07.05.2016 06:06:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
22
poverjeniki , društvena pisarna ODI Dd ulica Toneta Melive 2, Slovenske Konjice,
med uradnimi urami vsako sredo med 9h in 12h do 4. 5. 2016
samo za članice in člane

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 7. maja, na izlet
na Brezje in Planico. Na programu je malica iz prtljažnika, maša na Brezju, samopostrežno
kosilo v Planici, ogled Planiškega muzeja v Nordijskem centru ter možnost samoplačniškega
spusta po jeklenici iz skakalnice. Cena izleta je 22,-EUR, informacije in prijave pa v društveni
pisarni med uradnimi urami ali pri poverjenikih do srede, 4. maja, oz do zapolnitve največ dveh
avtobusov.
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Praznični majski rekreacijski pohod članic in članov ODI Dd
02.05.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v ponedeljek, 2. maja 2016 na
praznični majski rekreacijski pohod s startom ob 8. uri pri Kuku - nasproti parkirišča pri
pokopališču v Slovenskih Konjicah. Pohod bo potekal v smeri: Konjiška gora – Trije križi – Skala
in nazaj. Pot je srednje zahtevna in bo trajala približno 3 do 4 ure. Kdor bo želel, bo lahko malical
(bograč) v Restavraciji Fink po ceni 4,00€, ki jo placa vsak udeleženec sam. Obvezna prijava
udeležbe in za malico Francu Rečnik (041/405-032) do vkljucno 29. aprila 2016.

Razstrupljanje ob polni luni
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
21.05.2016 15:03:00
UNITUR
Plača se vstop v savno po ceniku.

V času polne lune je priporočljiv obisk savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi.
Počutimo se kot prerojeni in polni energije.
Program vključuje:






vrtinčenje zraka s peelingom
razstrupljevalno oblogo in nego telesa
sadje ali zelenjavo za dobro počutje
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj

Ob polni lun

i bo Savna vas odprta do 23.30. ure.

Koža mehka kot svila
Kje:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
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Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

03.05.2016 09:09:00
UNITUR
40
Wellness&spa center Idila, 03 75 76 344

Za vas smo pripravili 50 minutni tretma, kombinacijo pilinga telesa in obloge za telo v vodnem
ležišču, ki bo poskrbela, da bo vaša koža, mehka in sijoča. Z izbranim pilingom (kamilični,
mediteranski ali kokosov) odstranimo odmrle celice in kožo pripravimo na nadaljnjo nego. Za tem
bomo na telo nanesli oblogo (negovalna Kleopatrina ali za suho kožo s svetlinovim oljem). Z
naneseno oblogo boste počivali na vodnem ležišču Soft Pack, čutili njegovo breztežnost, vaša koža
pa bo znova zasijala.

Degustacijski večer VINAKOPER
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
14.05.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Brezplačna večerna degustacija in predstavitev vin koprske vinske kleti.

Degustacijski večer Vinakoper in kmetija Vrhivšek
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
20.05.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Brezplačna večerna degustacija, kjer bomo predstavljali vina koprske vinske kleti ter produktov
kmetije Vrhivšek, ki se je pred leti odločila da se vrne k naravi in posledično k sebi, svojim
pridelkom in izdelkom. Njihova glavn pridelovalna področja so industrijska konoplja, starodavna
žita in zelišča. Vse to bo moč okušati na brezplačen degustacijski večer.

Delavnica: Varno gibanje v izogib bolečinam in poškodbam v hrbtenici in ostalih sklepih
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
11.05.2016 16:04:00
UNITUR
8
Plačilo ob prihodu na recepciji hotelov Dobrava

Delavnica je povsem praktična. Najprej bomo ogreli naše telo, kakor ga lahko vsak dan, preden se
lotimo opravil, saj tako zmanjšamo možnost bolečin v mišicah in sklepih. Nadaljevali bomo z
učenjem pravilnega prehoda med različnimi položaji (iz leže v sede, stoje v sede, stoje v kleče itd.)
na najbolj varen način za hrbtenico in ostale sklepe. Osrednji del pa bo namenjen učenju pravilnega
gibanja skozi dnevna opravila (pometanje, brisanje oken, delo na vrtu, ...) na način, da se izognemo
obrabam hrbtenice in posledično kroničnim bolečinam. Bolečine v hrbtu so v večini posledica
dolgotrajnega nepravilnega gibanja, kar pomeni, da k temu prispevamo vsak dan. Zato moramo biti
dnevno pozorni, da na račun naše hrbtenice naložimo več plusov kot minusov. Poudarili bomo tudi,
kdaj je med gibanjem pomembna aktivacija mišic medeničnega dna, vključno s stabilizatorji
hrbtenice. Tako poleg varovanja hrbtenice opravljamo trening mišic, ki odpravljajo inkontinenco.
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Delavnice bo vodila Jasna Žerjav, ki zaključuje magistrski študij kineziologije na temo kvalitetnega
in aktivnega staranja. Jasna je večletna voditeljica skupinskih vadb in pilatesa, ki se redno udeležuje
delavnic in tečajev na temo preventive in kako z gibanjem izboljšati kakovost življenja. Poseben
poudarek daje tudi izobraževanju o gibanju za različne ciljne skupine, ki so tako ali drugače
omejene (nosečnice, osebe z raznimi degenerativnimi obolenji, po rehabilitaciji itd.). Deluje v
manjših skupinah in na način individualnega pristopa, kakor bodo potekale tudi delavnice.

Delavnica: Varno gibanje v izogib bolečinam in poškodbam v hrbtenici in ostalih sklepih
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
25.05.2016 16:04:00
UNITUR
8
Plačilo ob prihodu na recepciji hotelov Dobrava.

Delavnica je povsem praktična. Najprej bomo ogreli naše telo, kakor ga lahko vsak dan, preden se
lotimo opravil, saj tako zmanjšamo možnost bolečin v mišicah in sklepih. Nadaljevali bomo z
učenjem pravilnega prehoda med različnimi položaji (iz leže v sede, stoje v sede, stoje v kleče itd.)
na najbolj varen način za hrbtenico in ostale sklepe. Osrednji del pa bo namenjen učenju pravilnega
gibanja skozi dnevna opravila (pometanje, brisanje oken, delo na vrtu, ...) na način, da se izognemo
obrabam hrbtenice in posledično kroničnim bolečinam. Bolečine v hrbtu so v večini posledica
dolgotrajnega nepravilnega gibanja, kar pomeni, da k temu prispevamo vsak dan. Zato moramo biti
dnevno pozorni, da na račun naše hrbtenice naložimo več plusov kot minusov. Poudarili bomo tudi,
kdaj je med gibanjem pomembna aktivacija mišic medeničnega dna, vključno s stabilizatorji
hrbtenice. Tako poleg varovanja hrbtenice opravljamo trening mišic, ki odpravljajo inkontinenco.
Delavnice bo vodila Jasna Žerjav, ki zaključuje magistrski študij kineziologije na temo kvalitetnega
in aktivnega staranja. Jasna je večletna voditeljica skupinskih vadb in pilatesa, ki se redno udeležuje
delavnic in tečajev na temo preventive in kako z gibanjem izboljšati kakovost življenja. Poseben
poudarek daje tudi izobraževanju o gibanju za različne ciljne skupine, ki so tako ali drugače
omejene (nosečnice, osebe z raznimi degenerativnimi obolenji, po rehabilitaciji itd.). Deluje v
manjših skupinah in na način individualnega pristopa, kakor bodo potekale tudi delavnice.
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Mama je umrla dvakrat
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
07.05.2016 20:08:00
UNITUR
6
Vstopnice bodo v prodaji od 25. Aprila na recepciji hotelov Dobrava, Zreče.
Sedeži/vstopnice so oštevlčene.
Informacije: 051 384 372 (Nina)

V pričujoči komediji si je avtor sposodil tipično slovensko družino, ki jo sestavlja pestra paleta
različnih likov. Jezik in navade se menjajo, njihova čud pač ne. Pa vseeno – rdeča nit, ki povezuje
vse te različne ljudi, je DENAR! Priča smo že kar pregovornemu pohlepu, napetemu vzdušju in
tragikomičnim dialogom akterjev. K umrli mami Amaliji Dreksler pridejo vsi, ki se nadejajo bogate
dediščine: njena otroka – sin Ingo, alkoholik, ki je poročen s sitno Marjano, in neumna hči Rozalija
s svojim Petrom, priseljencem iz Srbije, ter varuška njunega še nerojenega otroka Uta. Dediščine se
nadeja tudi pokojničina sestra Klara, samska slavistka. Branje oporoke Amalija zaupa
medicinskemu bratu Viliju, za katerega kasneje izvemo, da je pokojničin novopečeni mož. Ob krsti
se razkrivajo njihovi pravi obrazi: vsi so pokojnico sovražili in za masko žalovanja se skriva pohlep
po denarju. Amalija v oporoki zapiše, da ves svoj denar zapušča samo enemu dediču, srečneža pa
naj izberejo sami. Sredi njihovega prepira in ko stvari uidejo izpod nadzora, Amalija »vstane od
mrtvih« ter zaprepadenim svojcem pove, da jih je pravzaprav povabila na poročno slavje. V drugem
dejanju se prej omenjena druščina spet zbere v mamini hiši – tokrat naj bi njihova mama in sestra
»zares« umrla. Mama ima nov pogoj in pravi zaplet se šele začne. Pohlepni dediči kolebajo med
moralnostjo in mamljivo vsoto denarja iz zapuščine. V hiši se kar naenkrat pojavi še policijski
inšpektor Štefan, ki raziskuje sumljivo izginotje Amalije Dreksler. Kako se bodo odločili? Ali bo
prevladal pohlep? Kaj se je pravzaprav zgodilo z Amalijo? Konec vas bo presenetil …

Otvoritev sladolednega vrta
Kje:
Kdaj:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
29.05.2016 15:03:00
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Organizator: UNITUR

Uradna otvoritev sladolednega z zabavo za odrasle in otroke, glasba, predstavitev poletne
sladoledne in ostale osvežilne ponudbe.

Pripravljena na poletje
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
16.05.2016 09:09:00
UNITUR
35
Wellness & Spa center Idila, 03 75 76 344

V Idili, Wellness&Spa centru Vas bomo razvajali s 70 minutno wellness pedikuro in nego rok.
Nogam privoščite posebno nego s peelingom, kopeljo in masažo stopal ter lakiranje nohtov z
izbranim lakov. Po pedikuri pa Vam bo kozmetičarka oblikovala in nalakirala tudi nohte na roki.

VIII. Eko čarovnije
Kovaška cesta 31, 3214 Zreče
Kje:
08.05.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
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Vabimo vas na VIII. Eko čarovnije. Pripravili bomo poučne in zabavne aktivnosti za otroke in
odrasle. Ustvarjalne in ekološke delavnice, degustacije zdrave hrane in napitkov, karaoke, plesni
nastopi, športne igre, frizerska delavnica, slikanje obraza, nastopi glasbenikov, delavnica izdelave
naravnih repelentov, tržnica Zadruge Pohorje, delavnica in predstavitev Qi-gonga ob 16. uri....

Letos bo v sklopu VIII. Eko čarovnij potekalo več dejavnosti, ki jih bo pripravila Zadruga Pohorje
in sicer:
V četrtek, 5. maja ob 8.30 v Vrtcu Zreče: Postavitev in priprava vzorčne visoke grede
V petek, 6. maja ob 8.30 v Vrtcu Zreče: Zasaditev vzorčne visoke grede
Pridružite se karavani dobre volje!
Soorganizatorji dogodka: Zadruga Pohorje, Društvo zeliščarjev Smetlika in drugi
Prireditev bo ob vsakem vremenu.
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BUDNICA OB 1. MAJU
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
01.05.2016 05:05:00
Kdaj:
Organizator: OBČINA ZREČE IN DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE
Igranje budnice Godbe Zreče po vseh KS Občine Zreče

SNEMANJE ODDAJE SLOVENSKI POZDRAV
19.04.2016 12:12:00
Kdaj:
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE
Organizator:
Cena vstopnice: 18
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Prodajna mesta: DU Zreče
Dolgo smo načrtovali ta izlet povezan s postankom na Brezju in nato še obisk Begunj,kjer bomo
po obisku groba našega velikega glasbenika Slavka Avsenika sodelovali še na oddaji Slovenski
pozdrav.Poleg upokojencev iz Zreč in seveda tudi mlajših-so se prijavili tudi krajani
Stranic,Slovenskih Konjic,Tepanja,Loč,Dramelj in Škofje vasi.
Veselimo se skupnega kratkega izleta.

150 let RK na Slovenskem in 70 let Rdečega križa ZREČE
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
09.05.2016 17:05:00
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - KORK ZREČE
Slavnostni govornik. dr.Milan Brglez -predsednik DZ

Izlet na Brezje in Planico
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

, 3214 Zreče
14.05.2016 06:06:00
Društvo upokojencev Zreče
22

70

Florjanova sveta maša z gasilci
Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
04.05.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: PGD Zreče in župnija Zreče
Zreški gasilci pripravljajo tradicionalno sveto mašo z gasilci, ki bo letos na sam god Sv. Florjana,
zavetnika gasilcev. Po sveti maši sledi pogostitev, ki jo bodo pripravile zreške gasilke.

Svečana akademija ob 70 letnici PGD Zreče
cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
06.05.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: PGD Zreče
Zreški gasilci letos praznujejo 70 letnico. Praznovanje bomo obeležili s scečano akademijo na kateri
se bomo zahvalili vsem sponzorjem oz. donatorjem in zaslužnim članom PGD Zreče. Ob tej
priložnosti bomo izdali tudi zbornik o 70 letnem delovanju PGD Zreče.

ODBOJKA - POLFINALE DEKLICE
Kje:
Kdaj:

šolska cesta 3, 3214 Zreče
15.05.2016 10:10:00
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Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:
Starejše deklice OK Swatycomet je v letošnji sezoni preskočile drugi mejnik. Uspelo jim je to, v kar
niso niti največji optimisti verjeli pred pričetkom sezone.
Po uvrstitvi v A ligo tekmovanja, na katero so po tihem sicer računale, jim je sedaj uspel veliki met
in so se vurstile v POLFINALE, torej med 8 najboljših eki v državi. Prvi polfinalni turnir bo v
Zrečah, drugi pa v Škofji Loki. Na vsakem od turnirjev se bo zvrstilo pet tekem. Prvi dve ekipi iz
turnirja se uvrstita na FINAL FOUR; drugi dve pa na turnir za končno uvrstitev od 5. do 8. mesta.
Prve tekme v Zrečah: Nova KBM Branik I : Ankaran Hrvatini; Vital Ljubljana I : Swatycomet
Zreče
Prve tekme v Škofji Loki: Doors : odbojkarskaoprema.si; Formis I : ŽOK Škofja Loka

MEDNARODNI ODBOJKARSKI TURNIR ZA POKAL OBČINE ZREČE 2016
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
21.05.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
OK Swatycomet orgarnizira v sklopu prireditev ob prazniku občine Zreče tradicionalni mednarodni
odbojkarski turnir. To je edina prireditev v občini, ki je traduicionalna že od same ustanovitve
občine Zreče. Turnir je z leti prerasel v mednarodnega in bo letos dobil še naslednjo pomembno
značilnost. Združeval bo športnice slovebnskega rodu, ki živijo v zamejstvih in v tujini.
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MEDNARODNI TURNIR MALA ODBOJKA
23.04.2016 10:10:00
Kdaj:
Opomba: VABLJENI !
V soboto 23. 4. 2016, organizirata Odbojkarski klub Aliansa in Odbojkarski klub Sip Šempeter – 2.
Mednarodni turnir v MALI ODBOJKI za deklice in fante letnik 2003 in mlajše. Na turnirju bo
sodelovala tudi ekipa ČEBELICE Zreče.

Srečanje starejših občanov
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Večnamenska dvorana- Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
08.05.2016 11:11:00
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - KORK ZREČE
Občani Občine Zreče - stari nad 70 let

Izlet "Palič (biser Vojvodine), Subotica, Sombor, Osijek" članic in članov OZVVS Slovenske
Konjice
Kdaj:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:
Opomba:

28.05.2016 03:03:00
120
sekretarka Marta Plajh (041/505 245)
prijave in vplačilo do 20. maja oz. do zasedbe avtobusa

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice vabi 28. in 29. maja članice
in člane na dvodnevni izlet »Palič (biser Vojvodine), Subotica in Sombor«.
Na programu je prvi dan vožnja preko Prekmurja in Madžarske do prestopa meje s Srbijo in tik ob
meji na srbski strani ogled kobilarne »Kebelija«, vožnja s vprego po okolici ter potem
ogled Subotice, Paliča in namestitev ob Paličkem jezera ali okolici s večerjo v bližnji restavraciji
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ob zvokih tamburašev in drugi dan obisk vinogradnika ob jezeru s pokušino lokalnih vin in
potem ogled Somborja, prestop meje s Hrvaško in ogled Osijeka, ter vrnitev mimo Slavonskega
Broda oz. po podravski magistrali.
Cena izleta je 120€ pri najmanj 40 udeležencih. Podrobnosti, prijave in vplačila do 10. maja oz. do
zasedbe avtobusa pri sekretarki Marti Plajh, 041/505 245.

Tekma Agility-a za Državno prvenstvo 2016 in kvalifikacije za EO
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 23.04.2016 00:12:00

Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2016
03.07.2016 08:08:00
Kdaj:
OBČINA ZREČE
Organizator:
Prodajna mesta: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Občina Zreče in Zveza za tehnično kulturo Slovenije ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče,
podjetja Unior d.d. Program Turizem, Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE
Celje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor tudi v letu 2016
organizirata Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2016.
Več informacij na:
https://www.zotks.si/mladinski-interdisciplinarni-raziskovalni-tabor-rogla-2016

Izlet na Brezje in Planico
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 14.05.2016 06:06:00

Pohod po Keltskih stopinjah
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
14.05.2016 09:09:00
LTO Rogla-Zreče, GIZ
V primeru dežja pohod odpade
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Dobimo se pri TIC Zreče ob 9. uri. Obvezne prijave na tel.: 03 759 04 70 ali po mailu
tic.zrece.lto@siol.net

Po Keltskih stopinjah
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
28.05.2016 09:09:00
LTO Rogla-Zreče, GIZ
V primeru dežja pohod odpade

Pohod na Brinjevo goro. Zbor pred Tic-em Zreče ob 9. uri.
Pohod je brezplačen!

Destinacija Rogla hodi - Zaljubljeni v naravo
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Prodajna mesta:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
04.06.2016 09:09:00
LTO Rogla-Zreče, GIZ
Na licu mesta
Prireditev ob vsakem vremenu

Gre za nacionalni projekt SLOVENIJA HODI, ki ga izvajata STO in GIZ za pohodništvo in
kolesarstvo.
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Pričakujemo okoli 200 pohodnikov, ki se bodo podali na 10 km in 20 km dolgo pot. Treking bo
potekal po Destinaciji Rogla-Pohorje.
TEKMA SLOVENSKE TREKING LIGE
KRAJ: Ploščat pred Termami Zreče
Časovnica:
Zbor : 7.30 uri
Prijave: 8.00 ure dalje
8.45 BRIEFING 20 km
9.00 START 20 km
9.15 BRIEFING 10 km
9.30 START 10 km
12.00 – 14.00 kosilo
14.00 Podelitev nagrad in priznanj
Nagrade: 3- moški 10 km; 3-ženske 10 km; 3-moški 20 km; 3-ženske 20 km
SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI:
ŠOLA TEKA 10.00 – 11.30 zaključek s tekom okoli jezera (ŠD COMET, ŠD UNIOR, ŠD GKN)
ŠOLA NORIJSKE HOJE; 10.00 11.00; DU, ODI Dravinjske doline,…
GLASBA; DJ KUKY 9.00 – 14.00 ure
PREDSTAVITVE:
Društva v občini Zreče, ponudniki prehranskih dopolnil, oprema za kolesa,...

RIBJI PETEK
C. NA ROGLO 4B, 3214 Zreče
Kje:
06.05.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: GOSTILNA JURČEK
JUTRI V PETEK VAS VABIMO NA RIBJI DAN V GOSTILNI JURČEK.
ZA VAS BOMO PRIPRAVILI:
RIBJI TRIS
-OCVRTI ŠKAMPOVI REPKI
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.OCVRTI LIGNJI
-OCVRTE DAGNJE PO TURŠKO
PEČEN KROMPIRČEK
*
MEŠANA SOLATA

Kopalni izlet Območnega društva invalidov Dravinjske doline
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

11.06.2016 06:06:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
25
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 8. 6. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 11. junija,
na celodnevni Izlet z triurnim kopanjem in kosilom v Termah Lendava ter obiskom razglednega
stolpa »Vinarium« nad Lendavo. Cena z prevozom, malico iz prtljažnika, triurnim kopanjem z
vodno telovadbo in kosilom v Termah ter vstopnino za razgledni stolp Vinarium je 25€. Prijave in
podrobnejše informacije pri poverjenikih ali med uradnimi urami v društveni pisarni v Slovenskih
Konjicah do srede, 8. junija oz. do zasedbe avtobusa

"Smetlikin pušl šank"
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
04.06.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
S ponudbo " Smetlikine" čajne mešanice bomo prisotni na prireditvi DESTINACIJA ROGLA
POHORJE- SLOVENIJA HODI.

Vzpon na Malo Goro
Frankolovo, 3214 Zreče
Kje:
09.05.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Strokovna ekskurzija z vzponom na Malo Goro Frankolovo, kjer si bomo ogledali naravna rastišča
zdravlnih rastlin
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Strokovna ekskurzija
Frankolovo, 3214 Zreče
Kje:
09.06.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Strokovna ekskurzija z vzponom na Malo Goro, kjer si bomo ogledali naravna rastišča zdravilnih
rastlin.

Delavnica
Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
14.06.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Delavnica izdelave naravnega deodoranta, ki bo potekala v prostorih kuhinje SPSŠ Zreče

Strokovna ekskurzija
Rakovec, 3206 Stranice
Kje:
18.06.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Zbor članov bo v soboto ob 10.00 uri pri SPAR-u v Zrečah.
Odpravili se bomo na Rakovec , kjer si bomo ogledali in spoznavali naravna rastišča zdravilnih
rastlin

Zreče pojo je tradicionalni koncert vseh v Zrečah delujočih pevskih zborov
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
22.05.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ
Zreče pojo je tradicionalni dogodek kjer se na koncertu v Kulturnem domu zberejo vsi v Zrečah
delujoči pevski zbori, manjše vokalne skupine in ljudski pevci. Prireditev pripravlja KUD Vladko
Mohorič iz Zreč.

Literarni večer v Skomarski hiši jaz mam en stari znucan koš
Kje:

Skomarje štev. 30, 3214 Zreče
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18.06.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ
Literarni večeri v Skomarski hiši na Skomarju kjer je bil rojen Jurihj Vodovnik ljudski pesnik in
pevec trajajo vse od leta 1999 in tokratni večer bo že 145. po vrsti. Nastopili bodo pesniki iz
Slovenskih Konjic Spirala. Hiša je iz leta 1803 in je lepo obnovljena in ob krušni peči je vsaj
pozimi še kako prijetno in toplo, v poletnih mesecih pa lesena hiša daje primeren hlad. Vedno ob
pesnikih nastopijo tudi glabeniki tako da je vzdušje zmeraj prijetno, še posebej pa ob zaključku ko
je priložnost pogovora ob domačih dobrotah in kozarčku domačega.

Javna pevska vaja MePZ Strune
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
17.05.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: MePZ Strune
V okviru TLK (Tedna ljubiteljske kulture) svoja vrata odpira Mešani pevski zbor Strune.
V torek, 17. 5. 2016, lahko med 19. in 21. uro na lastne oči in ušesa preverite, kako potekajo
njihove pevske vaje in priprave na koncert ter druge nastope. Vaje bodo kot vedno v pevski sobi, ki
se nahaja pod Kulturnim domom pri Termah Zreče (zraven bivše knjižnice). V primeru velikega
odziva pa se bodo prestavili kar v prostore Kulturnega doma.
Pevke in pevci mešanega pevskega zbora Strune prihajajo iz Zreč pod Pohorjem, kjer v okviru
tamkajšnjega Kulturno umetniškega društva Vladko Mohorič nadaljujejo osemdesetletno tradicijo
organiziranega zborovskega petja v kraju. Zbor vodi mlad in ambiciozen zborovodja Samo
Jezovšek. V mešanem pevskem zboru Strune so združeni pevke in pevci celotne Dravinjske doline
in njene okolice, s tem pa krepijo tudi medobčinske odnose. Večina se je kalila že v znanem
mladinskem pevskem zboru OŠ Zreče in nadaljevala v zborih srednjih šol.
Radi prepevajo vse zvrsti zborovske glasbe, s posebnim poudarkom na skladbah slovenskih
avtorjev in priredbah ljudskih pesmi, seveda pa jih mladostna zagnanost vodi tudi v program
zborovskih priredb slovenske in tuje zabavne glasbe. Iz tega sklopa velja omeniti predvsem
nekatere odmevne koncerte, kot so bili: “Can you feel the love tonight”, božično novoletni koncert
z zreškimi godbeniki, večer slovenskih popevk v preobleki za zbor in orkester “Zlati prah imaš v
očeh”, koncerta z Nuško Drašček in skupino L’ Orfeos ter z Evo Černe in drugimi slovenskimi
pevci in glasbenimi ustvarjalci.
Njihovi uspehi in dosežki pa ne odmevajo samo na lokalni ravni, ampak presegajo meje Dravinjske
doline in segajo po celi Sloveniji. V prestolnici so se predstavili z izvedbo koncerta ˝Can you feel
the love tonight˝ in udeležbo na reviji študentskih pevskih zborov, poleg tega pa jih večkrat
povabijo tudi k sodelovanju pri soustvarjanju programa nacionalne televizije in največje
produkcijske televizije v Sloveniji. Proti koncu leta 2014 so s pevcem Ninom Ošlakom posneli
skladbo Simfonija, ki se vrti po slovenskih radijskih postajah, in se udeležili tekmovanja
Sozvočenja, na katerem so prejeli nagrado za drugo mesto. V lanskem letu so z nastopom na
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Regionalnem tekmovanju odraslih pevskih zborov v Žalcu dokazali, da spadajo v sam glasbeni vrh
med pevskimi zbori, saj so se okitili z zlatim priznanjem in tako polepšali svojo zbirko uspehov.
Poleg tega so s priznanjem za obetavnega zborovodjo dokazali, da zmorejo še več.

Koncert Can you feel the love tonight 2
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
19.06.2016 18:06:00
MePZ Strune
5

V nedeljo, 19. 6. 2016, ob 18. uri bo Mešani pevski zbor Strune izvedel nekaj uspešnic s svojega
repertoarja in vas popeljal v edinstveno preživet večer v njihovi družbi.

Pevke in pevci MePZ Strune prihajajo iz Zreč pod Pohorjem, kjer v okviru tamkajšnjega Kulturno
umetniškega društva Vladko Mohorič nadaljujejo osemdesetletno tradicijo organiziranega
zborovskega petja v kraju. Zbor vodi mlad in ambiciozen zborovodja Samo Jezovšek. V mešanem
pevskem zboru Strune so združeni pevke in pevci celotne Dravinjske doline in njene okolice, s tem
pa krepijo tudi medobčinske odnose. Večina se je kalila že v znanem mladinskem pevskem zboru
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OŠ Zreče in nadaljevala v zborih srednjih šol.

Radi prepevajo vse zvrsti zborovske glasbe, s posebnim poudarkom na skladbah slovenskih
avtorjev in priredbah ljudskih pesmi, seveda pa jih mladostna zagnanost vodi tudi v program
zborovskih priredb slovenske in tuje zabavne glasbe. Iz tega sklopa velja omeniti predvsem
nekatere odmevne koncerte, kot so bili: “Can you feel the love tonight”, božično novoletni koncert
z zreškimi godbeniki, večer slovenskih popevk v preobleki za zbor in orkester “Zlati prah imaš v
očeh”, koncerta z Nuško Drašček in skupino L’ Orfeos ter z Evo Černe in drugimi slovenskimi
pevci in glasbenimi ustvarjalci.

Njihovi uspehi in dosežki pa ne odmevajo samo na lokalni ravni, ampak presegajo meje Dravinjske
doline in segajo po celi Sloveniji. V prestolnici so se predstavili z izvedbo koncerta ˝Can you feel
the love tonight˝ in udeležbo na reviji študentskih pevskih zborov, poleg tega pa jih večkrat
povabijo tudi k sodelovanju pri soustvarjanju programa nacionalne televizije in največje
produkcijske televizije v Sloveniji. Proti koncu leta 2014 so s pevcem Ninom Ošlakom posneli
skladbo Simfonija, ki se vrti po slovenskih radijskih postajah, in se udeležili tekmovanja
Sozvočenja, na katerem so prejeli nagrado za drugo mesto. V lanskem letu so z nastopom na
Regionalnem tekmovanju odraslih pevskih zborov v Žalcu dokazali, da spadajo v sam glasbeni vrh
med pevskimi zbori, saj so se okitili z zlatim priznanjem in tako polepšali svojo zbirko uspehov.
Poleg tega so s priznanjem za obetavnega zborovodjo dokazali, da zmorejo še več.
PlakatCanyoufeelthelovetonight2.png
K izvedbi koncerta bodo pripomogli Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD),
sponzorji, donatorji in podporniki, ki so jim vsem izredno hvaležni za vso pomoč in podporo.
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Razstrupljanje ob polni luni
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo15, 3214 Zreče
20.06.2016 15:03:00
UNITUR
recepcija bazenov

V času polne lune je priporočljiv obisk savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi.
Počutimo se kot prerojeni in polni energije.
Program vključuje:






vrtinčenje zraka s peelingom
razstrupljevalno oblogo in nego telesa
sadje ali zelenjavo za dobro počutje
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj

Ob

polni luni bo Savna vas odprta do 23.30. ure.

Idilična skrivnostna obloga z jabolkom
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
01.06.2016 09:09:00
UNITUR
30
Informacije in naročanje: Idila. 03 757 63 44

Prepustite se nam razvajati s skrivnostno oblogo z izvornimi celicami jabolk Malus Domestica. Ta
posebna sorta jabolka zelo dolgo ohrani svežino zaradi s taninom bogatih celic. Vaša koža bo imela
po negi mladosten videz, svežina in mehkoba bosta še dolgo trajali. Po negi Vas bomo še dodatno
razvajali z masažo hrbta. Vaša koža bo mehka in pomlajena. 50 minutni tretma (35 min nega in
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15
in z začetki gub.

min masaža) je primeren za ljudi z zelo suho kožo

Dan Nature
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
25.06.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Dan odprtih vrat hotela Natura.
Dan se bo pričel z gibalno delavnico – pozdrav soncu.
Organizirali bomo sprehod z nabiranjem zelišč pohorskih planj, razstava zelišč in izdelkov Okusi
Rogle.
v Wellness centru Natura vas bomo razvajali s sprostitvenimi rituali.

Pool party
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
25.06.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Fantastična zabava z animatorji, prvo srečanje z maskoto Žabcem Zrečkom, poletna animacija na
bazenu, top DJ glasba in igre, da te kap :
- vojna vodnih balončkov,
- tekmovanje v SUP-anju,
- izziv na slacklinu,
- drseče tekmovanje,
- bazenski bingo,
- vodni poligon,
- vodna aerobika,
- vlečenje vrvi v vodi,
- wet fun,
- XXXL spomin.

XC Rogla C2 2016
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
25.06.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Športni center Rogla bo gostil 7. dirko serije SloXCup – Pokala Slovenije v krosu. Dirka si je
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pridobila tudi mednarodno kategorizacijo UCI C2, ki prinaša večjo konkurenco in bolj zanimivo
dirko.

POHOD NA DOBRČO
avtobusna postaja Zreče - odhod, 3214 Zreče
Kje:
18.06.2016 06:06:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Planinsko društvo Zreče organizira pohod na Dobrčo. Dobrča je 1634 m visoka gora, ki se nahaja
med Begunjami in Tržičem. Z vrha, na katerem se nahaja vpisna skrinjica z žigom, se nam odpre le
razgled na del Julijskih Alp, ter del zahodnih in osrednjih Karavank. Za še lepši razgled, pa se je
vredno povzpeti na 5 minut oddaljen Šentanski vrh.
Vse potrebne informacije bodo objavljene na oglasni deski in spletni strani planinskega društva.

ODBOJAKRSKI KAMP DRAVINJSKA DOLINA 2016
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:
Opomba:

17.06.2016 15:03:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
30
Organizator in trenerji OK Swatycomet Zreče
PREDNOST IMAJO ČLANICE OK SWATYCOMET ZREČE. ŠTEVILO MEST
JE OMEJENIH! POHITITE S PRIJAVAMI

Odbojkarski klub Swatycomet Zreče želi z organizacijo odbojkarskega tabora DRAVINJSKA
DOLINA 2016 pokazati skrb in odgovornost do lokalnega okolja, v katerem ne vidimo zgolj
priložnost za delovanje. Predvsem osnovnošolkam, tudi popolnim začetnicam, želimo omogočiti
druženje ob športu, ki bo na vrhunski in visoki strokovni ravni. Tabor, druženje je namenjeno
prvotno osnivnim šolam širše Dravinjske doline. Ne bomo pa izključili nikogar, ki bi se nam
pridružil tudi od drugod.
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Ker ima vse svoje meje, so tudi kapacitete na tem dogodku omejene. Zato je želja nas v društvu, da
se tiste, ki imate res izjenmo željo po odbojki ali pa vadite odbojko, prijavite čim prej, sicer se vam
zgodi, da boste ostale brez svojega mesta na tako željenem dogodku.
Cena trodnevnega programa, ki zajema poleg vadbe s profesorji športne vzgoje in vrhunskimi
trenerji odbojke tudi 7 obrokov in darilo je simbolična in je zgolj zaradi rizika nenadnega
odpovedovanja.
Se vidimo 17.06.2016 v telovadnici OŠ Zreče.

Literarni večer v Skomarski hiši
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Skomarje 30, 3214 Zreče
28.05.2016 19:07:00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ
Literarni večeri v tej hiši potekajo že 17 let.

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 144. literarni večer
»Jaz mam en stari znucan koš«, ki bo
v soboto, 28. 5. 2016 ob 19. uri

86

v »Skomarski hiši« v vasi Skomarje nad Zrečami

Predstavil se bo
Milenko Strašek iz Maribora

Spremljevalni dogodek:
Fotografska razstava- Mateja Hočevar iz Maribora

Glasbena gostja: Larisa Kosi iz Zreč – violina

Milenko Strašek-pesnik,novinar
Rodil se je leta 1945 v Petrovčah. Osemletko je končal na Pilštajnu na Kozjanskem, gimnazijo v
Celju, nato je v Ljubljani na Filozofski fakulteti študiral primerjalno književnost. Od začetka do
konca sedemdesetih let je bil v Celju časnikar pri Novem tedniku in Radiu Celje. Potem je odšel v
Ljubljano k TV-15, današnji reviji Svobodna misel. Do upokojitve (bolezen) v devetdesetih letih je
napisal nekaj sto, pretežno literarno zastavljenih reportaž in zapisov o življenju ljudi v Sloveniji in
zamejstvu. Posebno pozornost je posvečal portretu kot literarni zvrsti. V številnih slovenskih
časopisih in revijah je objavljal črtice, humoreske, zgodbe in pripovedi za mlajše bralce ter novele.
Konec leta 2006 je na 35. literarnem natečaju tržaške založbe in revije Mladika prejel drugo
nagrado. Leta 2009 je izdal pesniško zbirko MEJAŠI MOJIH GMAJN, 2013 pa zbirko z naslovom
Z ZGODBAMI SE BOM POKRIL.

Mateja Hočevar
Rojena leta 1981 v Novem Mestu. Živi v Mariboru in je zaposlena v Swatycomet Zreče.
Diplomirala je iz kadrovskega managementa in že med študijem odkrila novi izziv in veselje
ustvarjanja – fotografijo. Literarno se izraža tudi v internetnih medijih z t.i. blogi. To je njena prva
fotografska razstava.

Voditeljica večera: Majda Labotar

Vstop je prost.

ROPOTANJE V STARIH ZREČAH 2016
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Kovaška cesta, 3214 Zreče
Kje:
03.06.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE

IZLET V BUDANJE- BUDANJSKIM "ŠKATLARJEM"
18.06.2016 06:06:00
Kdaj:
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE
Organizator:
Prodajna mesta: DU ZREČE

IZLET K PRIJATELJEM V AJDOVŠČINO IN V ČEŠNJEVE NASADE
Kje:

17, 3214 Zreče
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29.05.2016 06:06:00
Kdaj:
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE
Organizator:
Cena vstopnice: 25 eur

Končno smo le uspeli določiti datum izleta in ga realizirati.V maju smo vsi tako zasedeni,da vedno
kdo manjka,ki smo ga planirali na izletu.
Tokrat po dolgem času skupaj z upokojenci in prostovoljci v nedeljo res odpotujemo.Priključite se zamudniki v nedeljo ob 6.oo uri zjutraj iz AP-Zreče in nekaj minut kasneje še iz AP KONJICE
nato Dramlje in že odpotujemo na Primorsko.Tokrat po češnje in na ogled nekaterih znamenitosti
Ajdovščine in okolice.

IZLET K PRIJATELJEM V AJDOVŠČINO IN V ČEŠNJEVE NASADE
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

17, 3214 Zreče
29.05.2016 06:06:00
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE
25 eur
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Končno smo le uspeli določiti datum izleta in ga realizirati.V maju smo vsi tako zasedeni,da vedno
kdo manjka,ki smo ga planirali na izletu.
Tokrat po dolgem času skupaj z upokojenci in prostovoljci v nedeljo res odpotujemo.Priključite se zamudniki v nedeljo ob 6.oo uri zjutraj iz AP-Zreče in nekaj minut kasneje še iz AP KONJICE
nato Dramlje in že odpotujemo na Primorsko.Tokrat po češnje in na ogled nekaterih znamenitosti
Ajdovščine in okolice.

TEK NA BRIŠE
Kdaj: 02.07.2016 09:09:00
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Tek na Briše za vse starosti po razgibanem terenu v centralnem delu obcine Vransko. Start teka za
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odrasle in mladince (nad 16 let) je v Lokah, ob Podgrajšcici na travniku, cilj pa na Brišah ob
vznožju skakalnice. Krožna pot se zacne s poljsko potjo, ki kmalu preide na asfaltirano cesto, levo v
klanec. Po slabem kilometru preide na makadamski teren, ki preko Tane vodi na Briše. Sledi spust
po asfaltirani cesti. Tek za odrasle je dolg dobrih 7 km in je sestavljen iz dveh krogov in pol.
Otroški tek, ki meri 2 km je sestavljen iz enega kroga za starejše osnovnošolce in iz prilagojenega,
krajšega dela za mlajše 1 km. Po zakljucku teka je otrokom na voljo rekreativno športno
udejstvovanje - met vorteksa, skok v daljino, boj med dvema ognjema. Razglasitev rezultatov,
podelitev medalj in nagrad bo 15 min po prihodu zadnjega tekaca v cilj. Medalje podeljuje Jolanda
Čeplak. Več informacij najdete na spletni strani www.teknabrise.eu in v razpisu.

Državno prvenstvo v odbojki na mivki U-15
11.06.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI
Opomba:

YOUTH VOLLEYBALL CAMP ROGLA 2016
Kje:
Kdaj:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:
Opomba:

Rogla 1, 3214 Zreče
05.07.2016 14:02:00
195
tomaz.kusar@unior.si; boris.klokocovni@siol.net
VABLJENI K SPOZNAVANJU ODBOJKE Z VRHUNSKIMI TRENERJI !!!
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Republiški izpiti po programih IPS A in BB-h
, 3214 Zreče
Kje:
25.06.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: Kinološko društvo Zreče

Kinološko društvo v soboto 25.06.2016, ob 8.00
h organizira republiške izpite za psa spremljevalca po programih IPS A in BB-h.
Udeleženci bodo morali prikazati vse zahtevane veščine poslušnosti, ki so jih osvojili med šolanjem.

Selfness nad Nature
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
25.06.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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8.30: Dobrodošlica v kavarni hotela Natura
9.00: Razgibavanje z elementi joge na gozdni jasi v bližini Lovrenških jezer (dobijo se v hotelu
Natura)
9.30: Nordijska hoja in njeni pozitivni učinki na telo.
10.30: Sprehod po pohorskih planjah s člani društva Smetlika, kjer vam razkrijejo drobne skrivnosti
zelišč iz narave.
12.30: Kosilo za dobro počutje in delavnica priprave presne sladice
15.00: Gorski wellness Natura: predstavitev pozitivnih učinkov savnanja na vaše zdravje, zdravilni
zeliščni piling in napitek za osvežitev ter energijo.

Celodnevno druženje Območnega društva invalidov Dravinjske doline v Ljubljani
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

09.07.2016 06:06:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
25
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 6. 7. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 9. julija,
na celodnevno druženje z ogledom Živalskega vrta v Ljubljani, individualnim sprehodom po
mestnem jedru in možnostjo samoplačniškega vzpona z vzpenjačo na Ljubljanski grad. Cena z
prevozom, malico iz prtljažnika, ogledom Živalskega vrta in kosilom v okolici Ljubljane
je 25€. Prijave in podrobnejše informacije pri poverjenikih ali med uradnimi urami v društveni
pisarni v Slovenskih Konjicah do srede, 6. julija oz. do zasedbe avtobusa

Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 26.05.2016 20:08:00
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25.tradicionalno srečanje šoferjev in avtomehanikov Zreče na Rogli
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 17.07.2016 11:11:00

POHOD VOGEL-KOMNA-SLAP SAVICA
16.07.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Izvedli bomo pohod iz Vogla na Komno ( dom na Komni) in nazaj do slapa Savica.
Najprej se bomo z žičnico odpeljali do zgornje postaje( ski hotel Vogel), ki je izhodišče za našo
turo. Pot bomo nadaljevali do Doma na Komni.
Dom, ki je odprt vse leto se nahaja na neizraziti razgledni vzpetini zahodno od Bohinjskega jezera.
Dom je lepo viden z jezera in njegove bližnje okolice. Pred domom je razgledna terasa s katere se
lepo vidijo Spodnje Bohinjske gore. Za ogled gora nad dolino Triglavskih jezer pa se moramo
povzpeti na minuto oddaljeni hribček zraven razgledne terase. Pot bomo zaključil pri slapu Savica.
Slap, ki je visok 78m in ima ob sebi mlajšega bratca, ki je visok 25m se nahaja v steni Komarče v
bližini Bohinjskega jezera. Voda priteka po neraziskanih rovih iz 500m višjega Črnega jezera. Malo
pred slapom voda izvira iz stene in se še v podzemlju razdeli v dva dela. Slap ima največji pretok
spomladi, ko se tali snega ali pa v jesenskem deževju. Med močnejšim neurjem pa se cela grapa nad
slapom spremeni v velik slap. Bučanje slapa med neurjem je prav grozljivo. Pod slapom je manjše
umetno jezerce. Slap pa je lepo viden iz lesene hiške le nekaj metrov pred njim.Podrobne
informacije podo objavljenje naknadno.
Vodnika pohoda: Marjan in Vlasta Grosman, tel št: 041 903 302

Tekmovanje za prehodni pokal 100 Talcev
Kje:
Kdaj:

Stranice 37, 3206 Stranice
02.07.2016 16:04:00
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Organizator: PGD Stranice
PGD Stranice prireja v soboto, 2.7.2016 37. tradicionalno gasilsko tekmovanje za prehodni pokal
100 talcev. Pričetek tekmovanja bo ob 16.00 uri in bo trajalo do 19.30 ure.

19. Tradicionalne jesenske turistične igre
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
25.09.2016 14:02:00
Kdaj:
Organizator: TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE
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Turistično društvo Zreče
vabi na 19. Tradicionalne jesenske turistične igre
v nedeljo, 25.09.2016 ob 14. uri na Ploščad pred Terme Zreče.
Turistična društva od blizu in daleč se bodo predstavila:

-v kuhanju gobjače oz. gobove juhe,
-razstava pogač turističnih društev
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-zabavne tekmovalne igre med turističnimi društvi
-nastop ljudskih pevcev turističnih društev

Vabimo vas na veselo druženje ob prihajajočem svetovnem dnevu turizma.

Za prijave in vprašanja smo vam na voljo na tel. št. (041 714 199 Marija).

Pohod na Roglo
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče
02.07.2016 10:10:00
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
v primeru slabega vremena, bomo datum dogodka prestavili

Društvo Smetlika Zreče organizira strokovno voden pohod na Roglo s spoznavanjem rastlin v
naravnem okolju.
Zbor članov in ljubiteljev narave bo v soboto 2.7.2016 ob 10.00 uri pri SPAR- u v Zrečeh

predstavitev kamisibaja
Skomarje 32, 3214 Zreče
Kje:
01.06.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE
V času od 1. julija do 3. julija bo potekal na Skomarju tabor slovenskih umetnikov kamišibaja in v
sklopu tega tabora je tudi njihova ponudba, da za nas pripravijo uvodni seminar kamišibaja. Kaj je
kamišibaj in za koga je namenjen boste lahko spoznali na seminarju, ki ga bosta izvajala mag. Igor
Cvetko in Jelena Sitar, ki sta idejna voditelja slovenskega kamišibaja.
Seminar se bo odvijal na Skomarju v Skomarski hiši ali v bivšem razredu nekdanje šole in sicer s
pričetkom ob 10. uri. Končali bi ga okoli 12. ure oziroma po dogovoru in zanimanju, ki bo
marsikoga navdušil in izvajalci bodo pripravljeni to tudi povedati in pokazati. Seminar je zastonj,
samo pridite in s seboj prinesite veliko dobre volje in odprtosti za nove poti pri vašem delu.
Prvi nastop enega izmed umetnikov kamišibaja bo že v petek zvečer na Resniku ob zaključku
likovnih dni Marjana Skumavca; drugi nastop bo v soboto zvečer ob 20.
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uri
v Skomarski hiši in tretji v nedeljo popoldan ob
15.00 na Gorenju. Vabljeni ste, da si katerega od teh nastopov tudi ogledate.

Letošnji tabor umetnikov kamišibaja je v sklopu 225. letnice rojstva Jurija Vodovnika zato je tudi
na Skomarju. Tabor skupaj pripravljamo KS Skomarje, KS Resnik in KS Gorenje in še kulturna
društva v teh krajih.

predstavitev kamisibaja
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Skomarje 32, 3214 Zreče
01.06.2016 15:03:00
KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE
Dogodek bo izveden v vsakem vremenu

V času od 1. julija do 3. julija bo potekal na Skomarju tabor slovenskih umetnikov kamišibaja in v
sklopu tega tabora je tudi njihova ponudba, da za nas pripravijo uvodni seminar kamišibaja. Kaj je
kamišibaj in za koga je namenjen boste lahko spoznali na predavanju, ki ga bosta pripravila naša
prijatelja mag. Igor Cvetko in Jelena Sitar, idejna voditelja slovenskega kamišibaja.
Seminar se bo odvijal na Skomarju, v Skomarski hiši ali v bivšem razredu nekdanje šole na
Skomarju in sicer s pričetkom ob 10. uri. Končali bi ga okoli 12. ure oziroma po dogovoru in
zanimanju, ki bo marsikoga navdušil in izvajalci bodo pripravljeni to tudi povedati in pokazati.
Seminar je brezplacen , samo pridite in s seboj prinesite veliko dobre volje in odprtosti za nove poti
pri vašem delu.

Prvi nastop enega izmed umetnikov kamišibaja bo že v petek zvečer na Resniku ob zaključku
likovnih dni Marjana Skumavca; drugi nastop bo v soboto zvečer ob 20. uri v Skomarski hiši in
tretji v nedeljo popoldan ob 15.00 na Gorenju. Vabljeni ste, da si katerega od teh nastopov tudi
ogledate.
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Letošnji tabor umetnikov kamišibaja je v sklopu 225. letnice rojstva Jurija Vodovnika zato je tudi
na Skomarju. Tabor skupaj pripravljamo KS Skomarje, KS Resnik in KS Gorenje in še kulturna
društva v teh krajih.

Kovaški piknik na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
03.07.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

z ansamblom Vera & Originali
na zabavni način nadaljuje tradicijo kovaštva na Zreškem Pohorju.
Namenjen je predvsem druženju zaposlenih v delniški družbi, njihovim družinam in prijateljem.
Z dobro glasbo, odlično kulinariko ter športnimi in zabavnimi tekmovanji je zabava zagotovljena.

Razstrupljanje ob polni luni
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
20.07.2016 15:03:00
UNITUR
19
Recepcija bazenov

V času polne lune je priporočljiv obisk savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi.
Počutimo se kot prerojeni in polni energije.
Program vključuje:
 vrtinčenje zraka s peelingom
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razstrupljevalno oblogo in nego telesa
sadje ali zelenjavo za dobro po.čutje
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj.

Savna bo na ta dan odprta do 23.30 ure.

Planinska nedelja na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
10.07.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Spoznajte manj znane pohodne poti po Rogli.

Uniturjev družinski dan s skupino Čuki
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
24.07.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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bodo zaznamovale številne animacijske vsebine, namenjene vseh generacija. V tekaški delavnici ter
v kolesarski delavnici v Bike parku in na cross-country progi za družine se bodo udeleženci
seznanjali s različnimi tehnikami teka in kolesarjenja, primerno opremo, zdravim način
prehranjevanja za rekreativne športnike ipd. Pomerili se bodo v mini olimpijadi za družine ter se
sprehodili po Škratovi učni poti.

Šoferski praznik na Rogli
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
17.07.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: ZŠAM
je praznik slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Program, poleg zabave, druženja, odličnih jedi in
dobro ohlajene pijače, vključuje tudi zbor in ešalon uniformirancev, povorko »old- timerjev«,
prikaz varne vožnje, blagoslov vozil, srečelov in še marsikaj.
ZARADI SLABEGA VREMENA, ŠOFERSKI PRAZNIK ODPADE. NOV DATUM
SPOROČIMO NAKNADNO.

Pašni piknik z ansamblom Slovenski zvoki
Rogla 1, 3206 Stranice
Kje:
31.07.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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je tradicionalni prireditev, na kateri se obiskovalci seznanijo s opravili pohorskih pastirjev. Zabavni
program popestrijo s šaljivimi »kmečkimi« igrami in tekmovanji, Pohorsko olimpijado … Pestro
kulinarično ponudbo bo nadgradila še ponudba lokalnih izdelkov na tržnici pohorskih dobrot.

Lepa nedelja in košnja pohorskih planj
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
07.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Košnja na star način bo obudila eno izmed starodavnih kmečkih opravil, ki v današnjem času vse
bolj tone v pozabo.
Lepa nedelja vabi k maši v cerkev Jezusovega spremenjenja na gori na Rogli, ki jo bo daroval
nekdanji mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. Maši bo sledilo zabavno popoldne z
ansamblom Navihanke.

Praznik pohorskega lonca z ansamblom Naveza
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
14.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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bo med odličnimi kuharji »okronal« najboljšo ekipo v pripravi edinega pravega Pohorskega lonca.
Skrbno izbrane sestavine - meso, ječmen, krompir in jurčki sestavljajo po mnenju mnogih
zmagovalno kombinacijo okusov Rogle. Ob tekmovanju v pripravi Pohorskega lonca bodo
obiskovalci uživali v tržnici dobrot pridelanih na pohorskih kmetijah in prikazu domače obrti.
Ocenjevanju Pohorskih loncev bo sledila pokušina.
Program:
10.00:
 Začetek tekmovanja s prijavo in prevzemom živil za pripravo pohorskega lonca.
 Pohorska tržnica izdelkov in pridelkov lokalnih ponudnikov blagovne znamke „Okusi
Rogle“
 Prikaz domače obrti
12.00:
 Začetek zabavnega popoldneva z ansamblom Naveza12.30:
 Ocenjevanje pohorskega lonca
14.00:
 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Gobarski praznik z ansamblom Vigred
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
21.08.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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je tradicionalna prireditev na Rogli, povezana z gobami in gobarjenjem. Gobarski navdušenci se
bodo podali, skupaj s člani Mikološkega društva iz Zreč, nabirati gobe v okoliške gozdove. Ob
strokovni pomoči bodo nabrane gobe prepoznavali in jih uredili v razstavo. Vsem obiskovalcem bo
na voljo pester izbor gobjih jedi.

3. Uniorjev gorski tek
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Rogla 1, 3214 Zreče
03.07.2016 11:11:00
Unior
http://www.konjiskimaraton.si/novice/post=1361

Potekal bo v času tradicionalnega Kovaškega piknika. Na nadmorski višini 1.517 metrov in več, so
blagodejne temperature, ki jih Rogla v poletnih mesecih nudi in so odlično izhodišče za 5-km tek in
pripravo na 4.Konjiški maraton.

Enduro 4Fun – EnduRogla 4Fun
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
09.07.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Rogla je eden od krajev v Sloveniji, ki ga človek hitro poveže z gorskim kolesarstvom. Zato se tudi

na Rogli odvija
več tako preprosta tekmovalna zabava na dveh kolesih.

dogodek EnduRogla 4Fun, ki pa ni

Kolesarjenje po poteh pohorskega bataljona Osankarica – Črno jezero
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
16.07.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

S kolesom se bomo iz Rogle podali proti Osankarici –
1193m.
Dom Osankarica je izhodišče za obisk bojišča Pohorskega bataljona, v njem pa se radi ustavijo tudi
obiskovalci Črnega jezera, gozdarji, lovci in planinci. V prizidku doma je urejena muzejska zbirka
»Partizansko Pohorje«, ki prikazuje narodnoosvobodilni boj na Pohorju, zlasti pa poslednji boj
legendarnega Pohorskega bataljona. Po želji se bomo sprehodili do Črnega jezera, ki je
umetnega nastanka. Okrog leta 6000 pred našim štetjem, ob koncu ledene dobe so takratni
prebivalci Pohorja poglobili močvirnato površje in ga spremenili v jezero. Velikost jezera pa so
zaradi spravljanja hlodovine v dolino sredi 19 stoletja še povečali.
Pot bomo nato s kolesi nadaljevali po čudoviti gozdni cesti do Koče na Pesku, kjer se bomo
okrepčali z lokalnimi dobrotami.





dolžina: cca. 30 km
trajanje: 4 – 5 ure
višinska razlika: 600 m
težavnost: srednje zahteven izlet
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 teren: asfalt / makadam
 izhodišče: Rogla ali po dogovoru
Doplačila:
- 6 € za malico, vodenje (za hotelske goste)
-10 € za malico, vodenje (za zunanje udeležence)
- Najem kolesa 15 €/ 4 ure
Outdoor center: 03 757 74 68 ali na mail: sport.rogla@unior.si

Aktivni vikend, doživite Pohorje peš
Rogla 1, 3214 Zreče
Kje:
22.07.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Petek, 22.7.
9.00: Osnove nordijske hoje
9.30: Podali se bomo po planotah Rogle, do Lovrenških jezer, kjer si bomo ogledali najvišje ležeče
barje pri nas in pravo mesojedo rastlino. Imeli bomo pohorsko malico pod mogočnimi smrekami.
Med potjo se bomo preko Mašinžage vračali do Peska, kjer si bomo ogledali kmečko dvorišče in se
okrepčali v Koči na Pesku. Popoldan se bomo s člani zeliščarskega društva Smetlika podali po
planjah, kjer bomo nabirali in spoznavali zelišča in si jih nabrali za domači čaj.

Doplačila za zunanje goste:- malica, vodenje, voda Rogla 10€/ na osebo
Sobota, 23.7.
9.00: razgibavanje z animatorji in izvajanje dihalnih vaj
9.30: Iz Rogle se bomo peš podali do najvišje hribovske vasi Skomarje, kjer si bomo ogledali
Skomarsko hišo, ki sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na slovenskem. Tukaj je živel
in ustvarjal največji ljudski pesnik Jurij Vodovnik.
Podali se bomo proti turistični kmetiji Arbajter, kjer bomo občudovali in se slikali z jeleni in
mufloni, ki prosto hodijo v ograjenem posestvo.
19.00: večerni pohod do razglednega stolpa in opazovanje sončnega zahoda iz »najvišje« točke
Rogle
Doplačila za zunanje goste: 10 €/ osebo za malico, vodenje, vodo Rogla
Nedelja 24.3.
9.00: Jutranje razgibavanje in izvajanje dihalnih vaj
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10.00: pohod po poučni Škratovi poti, kjer bomo spoznali čudoviti svet Pohorja.
12.00: Zabava na Uniturjevem družinskem dnevu

Večer harmonike na ploščadi Term Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
02.07.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Uživajte v prijetnih zvokih harmonike pod zvezdnim nebom.

Večer z Duom generacija
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
06.07.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Predajte se zvokom Dua generacija na ploščadi Term Zreče.

Večer z Duom generacija
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
16.07.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Naj vas Duo generacija popelje v sanje.

Večer z Ice bandom
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
23.07.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Večerna doza glasbe na ploščladi Term Zreče.
Zabavala vas bo skupina Ice band.

Večer s skupino Ice band
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Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
30.07.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Večerna doza glasbe na ploščladi Term Zreče. Zabavala vas bo skupina Ice band.

Zreška gasilska noč 2016
Šolska cesta 2, 3214 Zreče
Kje:
09.07.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE
»ZREŠKA GASILSKA NOČ 2016« sobota, 9. julija 2016 pred gasilskim domom v
Opomba:
Zrečah 16.30 - 19.30 Re

4. košnja pohorskih planj na star način
Rogla, 3214 Zreče
Kje:
07.08.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Velika kmečka opravila so bila vedno tudi neke vrste prazniki. Tokrat si bomo ogledali, kako so se
v teh krajih naši dedje in babice pripravljali na to pomembno opravilo, ko še ni bilo motornih
kosilnic, kako so se s pesmijo in koso na rami podali na travnike in kaj vse se je zanimivega
dogajalo, preden je bilo seno pod streho. Seveda ne bomo pozabili niti na
"LIKOF" - veseli zaključek košnje, tudi tokrat z ansamblom NAVIHANKE.
Prireditev v organizaciji Občine Zreče, Občine Mislinja, Turističnega društva Mislinja, KUD
Vladko Mohorič Zreče, Pašne skupnosti Rogle, Unior, d.d., Program Turizem in Zavoda RS za
varstvo narave.
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!
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Če bi na dan prireditve deževalo, se prireditev prestavi na naslednjo nedeljo, 14. avgusta 2016.
Spremljajte obvestila v sredstvih javnega obveščanja.

Potopisno predavanje: način življenja v Sudanu
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
20.06.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Potopisno predavanje: način življenja v Sudanu
Ponedeljek, 20. 6. 2016, ob 20.00, v rdeči dvorani hotela Atrij
Predaval bo Abbas Salah z Dobrne, ki je pred tremi leti prepotoval Sudan.
Predavanje bo v slovenščini.

župnijsko romanje na Poljsko
25.06.2016 05:05:00
Kdaj:
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE
v soboto 25. junija, prav na sam srebrni jubilej naše države, župnija Zreče odhaja na svoje
tradicionalno daljše romanje. Najprej se bomo ustavili v Szombathely-ju na Madžarskem, kjer se je
pred 1700 leti rodil sv. Martin. Pot bomo nadaljevali preko Avstrije in Češke na Poljsko. Tam bomo
obiskali njihovo najpomembnejše Marijino svetišče v Čenstrohovi z ikono črne Marije, nato pa si
bomo ogledali v Krakovu cerkev sv. Faustine Kovalske, veliko in novo katedralo sv. Janeza Pavla II,
katero krasijo mozaiki p. Marka Ivana Rupnika, koncentracijsko taborišče Auschwitz, prekrasen
rudnik soli Wielicka in rojstni kraj ter rojstno hišo sv. papeža Janeza Pavla II.
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SKUMAVČEVI LIKOVNI DNEVI NA RESNIKU IN KAMIŠIBAJ NA SKOMARJU
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 27.06.2016 18:06:00

Teden kulture na Zreškem Pohorju
Skumavčevi likocni dnevi na Resniku so tradicionalna večdnevna prireditev v soorganizaciji
Občine Zreče, TD in KS Resnik, Radio Rogla in Novice in KUD Vladko Mohorič Zreče. Zaključek
letošnjih likovnih Skumavčevih dni bo v petek 1.7. ob 18. uri v Domu krajanov na Resniku z
zaključno prireditvijo in druženjem ob županovem golažu.
Prav ta dan pa se na sosednjem hribu na Skomarju začne tabor slovenskih umetnikov kamišibaja in
se bo končal v nedeljo 3.7. ob 15 uri na Gorenju s predstavo već ustvarjalcev kamišibaja. Prva
predstava kamišibaja pa bo že na Resniku na tej zaključni slikarski prireditvi in druga v Skomarski
hiši v soboto ob 20. uri.
Se vidimo na Pohorju;

Skumavčevi likovni dnevi na Resniku
Resnik 15, 3214 Zreče
Kje:
27.06.2016 14:02:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče s soorganizatorji
VABILO
na zaključno druženje
SKUMAVČEVIH LIKOVNIH DNI NA RESNIKU 2016.
V petek, 1. julija, ob 18-tih, v Domu krajanov na Resniku.
Odprtje razstave, program in druženje.
Nastop Vokalne skupine Expe,
nastop slovenskih umetnikov kamišibaja (japonsko gledališče).
Lovski golaž za vse zbrane časti župan Zreč.
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Vstopnine ne bo.
Občina Zreče
s soorganizatorji TD Resnik - Rogla, KUD Vladko Mohorič, NOVICE in Radio Rogla
……………………………………………………………………………..

SKUMAVČEVI LIKOVNI DNEVI 2016
od 27. 6. do 1. 7.
USTVARJAJO:
Tina Konec - Agata Pavlovec Marija Prelog - Lucija Stramec Nikolaj Beer - Tone Seifert
GOSTJE: Klub Zreški Art
www.skumavcevidneviresnik.eu

Počitniške delavnice DPM Zreče
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
27.06.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
Počitniški teden se je za zreške otroke začel zabavno in ustvarjalno. Na pobudo Občine Zreče smo
zreška društva pripravila številne aktivnosti, ki se bodo odvijale ves teden in bodo zaposlile otroke,
da ne bodo preveč pogrešali šole in prijateljev. V ponedeljek so prostovoljke Društva prijateljev
mladine Zreče pripravila za otroke ustvarjalne delavnice. Izdelovali so bobne in ogrlice. Potem pa
so namesto gibanja (žal ga je preprečilo slabo vreme) dobili še poslikavo obraza. Gibanje pa bodo
nadomestili v naslednjih dneh, ko program pripravljajo športna društva.
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Holcerija
Vitanje, 3214 Zreče
Kje:
14.08.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Predstavili bomo naše društvo "Smetlika" tudi v Vitanju na njihovi tradicionalni prireditvi Holcerija.
Bogato zgodvinsko izročilo prepleteno s kulturno dediščino tega dela Pohorja danes ohranja
tradicionalna prireditev Holcerija,
ki jo vsako leto znova pripravlja Turistično društvo Vitanje.

Obletnica "Smetlike" na Rogli
Kje:
Kdaj:

Rogla hotel Natura, 3214 Zreče
27.08.2016 10:10:00
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Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Konec meseca avgusta praznuje " Smetlika" obletnico delovanja, ob tej priložnosti organiziramo
"SMETLIKIN DAN"
predvidoma v soboto 27.8.2016 bo srečanje na Rogli, kje je bogato rastišče smetlike.
Ob 10.00 uri zbor članov in članic na parkirišču pri prodajalni Spar v Zrečah.
Od koder se bomo z lastnimi avtomobili odpeljali proti Rogli, kjer si bomo ogledali naravna rastišča
zdravilnih rastlin, ki
bodo v tem času v polnem razcvetu.
Oblekli in obuli se bomo primerno za lažji pohod (stabilni čevlji, obleka v plasteh, pohodne palice)
Kosilo v hotelu Natura je planirano ob 14.00 uri.

Kopalni izlet v Strunjan
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

13.08.2016 04:04:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
30
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 10. 8. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 13. avgusta, na
enodnevni kopalni izlet. Na programu je malica iz »prtljažnika«, dopoldansko triurno kopanje
v bazenih z ogrevano morsko vodo ter vodno telovadbo ali na strunjanski plaži in
kosilom v Talaso Strunjan, popoldan pa voden ogled Pirana. Cena izleta s prevozom, malico,
triurnim kopanjem, kosilom in vodenim ogledom Pirana je 30€. Prijave in podrobnejše informacije
pri poverjenikih ali med uradnimi urami v društveni pisarni v Slovenskih Konjicah do srede, 10.
avgustaoz. do zasedbe avtobusa.

Razstrupljanje ob polni luni
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
18.08.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja pred
vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk savne, saj se
iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in polni energije. Lunin
ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje.
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje:
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program vrtinčenja zraka s pilingom,
razstrupljevalno oblogo in nego telesa,
sadje ali zelenjavo za dobro počutje,
ingverjev napitek z limonsko travo in



zeliščni čaj.

Ob obisku savne ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša
vitalnost in dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob
polni luni bo Savna vas odprta do 23.30.

Pohod po poti razgledov
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

, 3214 Zreče
13.08.2016 09:09:00
UNITUR
10

9.00: Jutranje razgibavanje in izvajanje dihalnih vaj.
9.30: Polni optimizma in dobre volje se bomo odpravili po čudoviti poti mimo Lovrenških
jezer do Ribniške koče, kjer bomo občudovali prelepe razglede proti Kamniško Savinjskim Alpam,
Peci, Uršlji gori in Kozjaku. Preko najvišjega vrha Pohorja – Črnega vrha bomo prispeli do
Ribniške koče, kjer se bomo okrepčali z pravo pohorsko malico iz nahrbtnika. Nazaj se bomo
podali preko ribnika jezerc, kjer se bomo naužili z energijo, ki jo oddaja. Prispeli bomo do koče na
Mašinžagi, kjer nam bodo postregli s pravim pohorskim loncem.
Prijave in informacije: 03 757 74 31 ali sport.rogla@unitur.eu
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Aktivni vikend s kolesom po Pohorju
, 3214 Zreče
Kje:
19.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Zanimiv kolesarski izlet za vse, ki obožujete naravo in kulturno dediščino Pohorja. Med potjo bomo
okušali dobrote pohorske kulinarike in uživali v čudovitih razgledih v dolino. Naši kolesarski
vodniki bodo poskrbeli za doživetij poln dan. Ustavili se bomo v najvišje ležeči vasici Skomarje pri
skomarski hiši, kjer je živel in ustvarjal znan pohorski pesnik Jurij Vodovnik, Učili se bomo
pohorskega narečja in izrazov. Pot nas bo popeljala k turistični kmetiji Arbajter, kjer imajo farmo
jelenov. Najpogumnejši bodo v obori z jeleni iskali najprimernejši trenutek za najboljšo sliko.
Okusili bomo domače dobrote in se okrepčali hladno pijačo. Naprej se bomo podali do vasice
Resnik in nato do vasi Planina na Pohorju, kjer se bomo posladkali z dobrotami, ki jih ponuja TK
Gričnik. Sami si bomo lahko nabrali domače jagod, maline in robide ter poizkušali domače
marmelade. Za vse , ki se jim bo pot zdela pretežka bomo organizirali kombi prevoz (doplačilo 3 €
po osebi).
Osnovni opis
dolžina: cca. 35 km
trajanje: 4 – 5 ure
višinska razlika: 600 m
težavnost: zahtevnejši izlet
teren: asfalt / makadam
potrebna je rezervacija
izhodišče: Rogla ali Terme Zreče ali po dogovoru
Doplačila:
6 € za malico, vodenje (za hotelske goste)
10 € za malico, vodenje (za zunanje udeležence)
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Najem kolesa: 15€/ 4 ure
Informacije in prijave: 03 757 74 31 ali sport.rogla@unitur.eu

lepa nedelja na skomarju
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 21.08.2016 11:11:00

Selfness aktivni dan
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

Rogla, 3214 Zreče
20.08.2016 09:09:00
UNITUR
29,00 €

9.00: Razgibavanje z elementi joge na gozdni jasi in pohod do Lovrenških jezer z osnovami
nordijske hoje in njeni pozitivni učinki na telo.
14.00: Kosilo za dobro počutje v restavraciji Brusnica v hotelu Natura.
15.00: Gorski wellness Natura: predstavitev pozitivnih učinkov savnanja na vaše zdravje, savna
programi za krepitev imunskega sistema ter zdravilni zeliščni piling.
Informacije: wellness.natura@unitur@eu 03 757 72 80

lepa nedelja na skomarju
skomarje 32, 3214 Zreče
Kje:
21.08.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: KUD Jurij Vodovnik Skomarje, TD Skomarje, KS Skomarje, Zupnijski urad
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21. avgusta praznuje farni patron, sv. Lambert na Skomarju, svoj god. Organizatorji pripravljajo
praznovanje, ki se bo zacelo ob 11. uri s sveto maso, nadaljevalo pa z drzabnim srecanjem pod
sotorom.Za glasbo bodo poskrbeli: ansambel Banovsek, ansambel Glas in

ansambel Zurerji.

Orkester Akord in Radgonske gorice
Cesta Na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
20.08.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Orkester Akord je danes eden najpomembnejših nosilcev kulture v Celju, ki ne le aktivno vključuje
v svoje delo veliko število mladih glasbenikov, ampak ima med Celjani tudi širok krog
navdušenega poslušalstva. Kot že nekaj let zapored, vas vabimo na pravi koncert pod zvezdami.
 Predstavitev Radgonskih goric
 Akcijske cene pijač
 Animacija za otroke
V primeru dežja bo koncert prestavljen v hotelsko kavarno.

Sobotna doza glasbe s skupino Gemaj
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 13.08.2016 20:08:00
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Pot, ki jo "igra in poje" glasbena skupina Gemaj, ni začrtana daleč naprej. Vsak korak pokaže nov
del poti in ko jo prehodimo, se nekje pred nami pokaže kakšna nova smer. Pridružite se nam tudi k
slastnim koktejlom, ki jih vam bomo postregli in skupaj uživajmo ob glasbi skupine Gemaj.
 Akcijske cene pijač
 Fructal koktejli
 Animacija za otroke
V primeru dežja bo dogodek prestavljen v hotelsko kavarno.

Večer harmonike na ploščadi Term Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
06.08.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Na sobotni večer vas vabimo, da se nam pridružite na ploščadi Term Zreč. Skupaj se bomo
pozabavali ob veselih zvokih harmonike, ki vam bo prebudila prijetne občutke.

 Akcijske cene pijač
 Posebej animacija za otroke
V primeru dežja bo dogodek prestavljen v hotelsko kavarno.

Pool party - slovo od poletja
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 28.08.2016 13:01:00
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Fantastična zabava z animatorji in maskoto Žabcem Zrečkom, top DJ glasba in igre, da te kap :
















DJ in glasbene želje
wet fun
XXXL spomin (tekmovanje v hitrostnem odkrivanju spomina)
pool bingo
vlečenje vrvi v vodi
slide contest
slackline
sup challenge
dance machine (plesno tekmovanje)
iskanje skritega zaklada
body zorbing
slepo metanje na koš
Fotografiranje pod vodo
plesni stoli
poslikava obraza

VolleyCampRogla - ZREČE OPEN 2016 2.turnir – mix ekipe
24.07.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !
Opomba:
ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Drugi v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za mešane ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2 Zreče.
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VolleyCampRogla - ZREČE OPEN 2016 3.turnir – mix ekipe
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, 3214 Zreče
07.08.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI

ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Tretji v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za mešane ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2 Zreče.

VolleyCampRogla - ZREČE OPEN 2016 4. turnir - mix. ekipe
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
14.08.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !

ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Četrti v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za mešane ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
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Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2

Zreče.

ABI KEBAB 2 - ZREČE OPEN 2016 2.turnir – ženskih ekipe
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
23.07.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !

ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Drugi v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za ženske ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2 Zreče.

ABI KEBAB 2 - ZREČE OPEN 2016 3.turnir – ženskih ekipe
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Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
06.08.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !

ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Tretji v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za ženske ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2 Zreče.

ABI KEBAB 2 - ZREČE OPEN 2016 2.turnir – ženskih ekipe
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
13.08.2016 10:10:00
ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI !

ZREČE OPEN 2016 - ODBOJKA NA MIVKI
Četrti v seriji štirih kvalifikacijskih turnirjev v odbojki na mivki za ženske ekipe. Prvo in drugo
uvrščeno ekipo tega turnirja vodi v veliki finalni turnir, ki bo 20.08.2016. Pravila tekmovanja so v
priloženem predstavitvenem biltenu ter na FB strani posameznega dogodka.
Zainteresirane ekipe vabljene na ZREŠKO MIVKO!!
Tisti, ki pa raje spremljate odbojko iz udobnega naslonjača ob svežem sladoledu ali pijači pa
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vabljeni pod senčnike okrepčevalnice ABI KEBAB 2 Zreče.

ZREČE OPEN 2016 - FINALE ODBOJKA NA MIVKI
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
Kje:
21.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE
VABLJENI NA OGLED TEKEM IN POPOLDANSKO HUMANITARNO
Opomba:
AKCIJO

Serija turnirjev mešanih ekip (DÜNYA KEBAB - ZREČE OPEN 2016) zaključuje tekmovanje s
finalnim turnirjem. Natopile bosta po dve najboljši ekipi vsakega kvalifikacijskega turnirja. Na
povabilo organizatorjev bodo na turnirju tudi največ 4 ekipe s povabilom (WC).

Na zaključnem turnirju bomo dobili najboljše ekpe ZREŠKE MIVKE 2016, ki bodo tudi nagrajene
s praktičnimi nagradami donatorejv turnirja.

YOUTH VOLLEYBALL CAMP ROGLA 2016
Kje:
Kdaj:

rogla 1, 3214 Zreče
05.07.2016 15:03:00
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Cena vstopnice: 195,00
Prodajna mesta: organizator
VABLJENI
Opomba:
Vabljeni na mladinski odbojkarki kem na Rogli.
Združioli bomo znanje, izkušnje in izjemne pogoje za delo in napredovanje športnikov. Izvrstne
pogoje za delo bodo pod vodstvom Roberta Kejžar pripravili v olimpisjkem centru na Rogli, kjer se
pripravljajo tudi naši olimpijsci - rokometaši.
Organizacijske izkušnje s sšortnih prireduitev bomo združili prostovoljci v OK Swatxcomet Zreče
in pripravili tabor ne le strokovno podkovan temveč tudi zabaven in unčikovit za nadalnji razvoj
športnic in športnikov, ki bodo delali na kampu.
Znanje je zagotovoljeno že z dejstvom, da se je pod strokovni del kampa podpisal Boris
Klokočovnik. Trener in človev, čigar odbojkarskih referenc ne potrebujemo naštevati. Ob njemu
bomo v prvi izvedbi glede na odziv zbrali pisano druščino odbojkarkih strokovnjakov. V
sodelovanje so po potrebi privolili Dragan Bujinovič, Aleksander Žigon, Ketty Vraber, Carmen
Kotnik, Tomaž Golež in hrvaški reprezentančni trener mlajših selekcij Samuel Benussi.
V primeru velikega odziva bomo zagotovili še dodatne trenerje.

Predavanje o sladkem pelinu
06.09.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Organizirano bo predavanje o sladkem pelinu (predavatelj g. Edgar Pršo)
Pričetek bo ob 17.00 uri v sejni sobi Termalnega zdravilišča Zreče.
Vabljeni vsi člani in članice društva "Smetlika" , krajani Zreč in gosti Hotela
Prosimo le za predhodne prijave na tel. št 031 367 205 Julija
Predavanje BREZPLAČNO

Delavnica kamiličnega mazila
Kje:
Kdaj:

Šolska ulica, 3214 Zreče
14.09.2016 18:06:00
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Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Društvo "Smetlika" Zreče organizira delavnico kamiličnega mazila pod vodstvom g. Jože Kovše
Delavnica bo potekala v prostorih kuhinje SPSŠ ob 18.00 uri

Obisk hmeljarskega muzeja v Žalcu
24.09.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je svoja vrata odprl novembra 2009.
Obiskali ga bomo v soboto 24.9.2016, prav tako si bomo ogledali mesto Žalec in poskusili pivo pri
"Fontani zeleno zlato"

TIROLSKA-OBISK VASI IZ TV NANIZANKE GORSKI ZDRAVNIK
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:

, 3214 Zreče
30.08.2016 04:04:00
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE
38 EUR
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Razstrupljanje ob polni luni
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
16.09.2016 15:03:00
Kdaj:
Cena vstopnice: po ceniku
V času polne lune je priporočljiv obisk savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi.
Počutimo se kot prerojeni in polni energije.
Program vključuje:






vrtinčenje zraka s peelingom
razstrupljevalno oblogo in nego telesa
sadje ali zelenjavo za dobro počutje
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj
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Ob polni luni bo Savna vas odprta do 23.30. ure.

Dan za razvajanje
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
16.09.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR

Dan odprtih vrat kozmetike Sothys in O.P.I.
Kratke 30 min, promocijske nege obraza, po promocijski ceni 8€ .
Pred wellnessom Idila se izvajajo nege rok z lakiranjem, na že urejene nohte 5 €, z urejanjem in
oblikovanjem 10€. Permanentno lakiranje nohtov 18 €.
Prisotnost obeh predstavnic Sothys in O.P.I.,
10% popust na nakup kozmetike, 30% popust na takojšnje rezervacije nadaljnjih daljših storitev.

Sobotna doza glasbe na ploščadi Term Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
03.09.2016 20:08:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Še zadnjič letos se bomo na ploščadi zazibali ob prijetni glasbi. Za zabavo bo poskrbel Duo Solei.
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Prijetno glasbo bomo popestrili z akcijsko ceno pijač.

Zaključek roglastičnega pohodništva in kolesarjenja
Kje: Rogla 1, 3214 Zreče
Kdaj: 03.09.2016 08:08:00
Kolesarjenje na Klopni vrh kjer boste začutili mir in globoko tišino. Sredi pohorskih planot pa se
bomo okrepčali z domačo malico.

Doplačila:
6 € za malico, vodenje (za hotelske goste)
10 € za malico, vodenje (za zunanje udeležence)
Najem kolesa: 15€/ 4 ure
Pohodna družinska pot po Škratovi poti, ki je dom kjer domuje tisoče živali, mimo pisanih
pohorskih planj, vse do Koče na Jurgovem, razglednega stolpa in Koče na Pesku. Obiskali bomo

kmečko dvorišče in izdelovali pravo pohorsko skuto.

Srečanje s pobratenim Društvom invalidov Slovenska Bistrica
Kdaj:
Organizator:

24.09.2016 09:09:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
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Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

20
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 7. 9. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 24. septembra s
pričetkom ob 9 uri na tradicionalno srečanje s pobratenim Društvom invalidov Slovenska Bistrica
v Hotelu "Jakec" na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico. Cena je 20 € po udeležencu,
vključen pa je prevoz, topla malica in kosilo. Podrobne informacije in prijave pri poverjenikih ali v
društveni pisarni najkasneje do srede, 7. septembra oz. do zasedbe avtobusa.

Vpis v jesenski del šolanja
Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
28.08.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: Kinološko društvo Zreče

Kinološko društvo Zreče vas vabi k vpisu v jesenski del šolanja. Vpis bo potekal v nedeljo
28.08.2016 ob 10.00 h na poligonu KD Zreče s predstavitvijo programov šolanja.
Vpisovali bomo v sledeče tečaje:






MALA ŠOLA ( 3 - 8 meseca starosti),
ZAČETNI TEČAJ - IPS-A IN IPS-BBh (od 8 meseca starosti naprej),
NADALJEVALNI TEČAJ - IPO programi (pogoj končan IPS BBh),
ZAČETNI TEČAJ AGILITY,
NADALJEVALNI TEČAJ AGILITY.

Vabljeni!

1. DELAVNICA S KUŽKI NA PROSTEM (Osnovni veterinarski pregled)
Kje:
Kdaj:

Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče
24.08.2016 18:06:00
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Organizator: Kinološko društvo Zreče

Kinološko društvo Zreče v sodelovanju z veterinarsko postajo Slovenske Konjice organizira 1.
delavnico s kužki na prostem na temo OSNOVNI VETERINARSKI PREGLED PSA. Delavnica bo
v sredo 24.08.2016 ob18.00 h na poligonu društva.
Predelali bomo osnove vetreinarskega pregleda in praktično prikazali kako pse pripraviti na pregled.
Vabljeni!

1. AGILITY TEKMA
Dravinjska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
17.09.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: Kinološko društvo Zreče

Kinološko društvo Zreče v sodelovanju z občino Zreče in komisijo za Agility organizira 1. agility
tekmo v soboto 17.09.2016 s pričetkom ob 8.00h. Tekmovanje bo potekalo na stadionu v Zrečah v
treh velikostnih kategorijah.
Teki: J1/J2, A1/A2, J3/A3
Sodnik: A1/A2 Čuček Matej in A3 Ivana Kirik
KAJ JE AGILITY?
Agility je idealna aktivnost za človeka in psa, je veselje do gibanja in tesnega stika s psom. Vodnik
teče s psom mimo zaporedno postavljenih ovir in z različnimi slišnimi ter vidnimi ukazi usmerja –
vodi psa tako, da kar najbolj natančno in hitro premaguje ovire. Agility je lahko hkrati rekreacija in
zabava, pa tudi tekmovanje in druženje. Zato ni naključje, da se z agilityjem ukvarja vse več
132

ljubiteljev, tako pri nas kot po svetu. Je ena redkih kinoloških športnih disciplin, v kateri lahko
sodelujejo vsi psi, tako rodovniški, kot psi ki so produkt ulične ljubezni.

Celodnevni Izlet OZVVS Slovenske Konjice v Varaždin, Čakovec in Lendavo
17.09.2016 06:06:00
Kdaj:
Prodajna mesta: sekretarka Marta Plajh (041/505 245)
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice vabi članice in člane v soboto,
17. septembra na celodnevni voden izlet v Varaždin, Čakovec In Lendavo.
Na programu je ogled mestnih znamenitosti Varaždina, obisk Muzeja Medžimurja v Čakovcu in
sprehod skozi mestno jedro, ogled znamenitosti v središču Lendave in obisk razglednega stolpa
»Vinarium« ter predstavitev dogodkov pred in med vojno za Slovenijo v teh krajih in sami
Lendavi, za zaključek pa še obisk pri članu Štefanu Vidi v bližnjih Lendavskih goricah.
Podrobne informacije, program in prijave pri Marti Plajh (041/505 245) z
obvezno akontacijo ob prijavi in dokončnim plačilom do petka, 9. septembra oz. do zasedbe
avtobusa. Po tem datumu se bodo lahko za izlet prijavile tudi ostale občanke in občani, vendar
najkasneje do srede, 14. septembra. Sedežni red na avtobusu se določa po vrstnem redu prijav z
vplačano akontacijo.

Družinski pohod na Roglo
/, 3214 Zreče
Kje:
10.09.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Tradicionalni pohod Lehen ( Rogla-Planšakovo-Lehen-Josip dol )
/, 3214 Zreče
Kje:
24.09.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Pohod na Palec ( Karavanke )
Kje:
Kdaj:

/, 3214 Zreče
01.10.2016 00:12:00
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Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Pohod Bohinjske planine
/, 3214 Zreče
Kje:
22.10.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

22. Zimski pohod na Stolpnik
/, 3214 Zreče
Kje:
26.11.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

Pričetek sanacijskih del na cesti za Gorenje
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
12.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče

Občina Zreče je podpisala Gradbeno pogodbo za Sanacijo lokalne ceste LC 485051 Padeški vrh –
Gorenje – Zg. Zreče – 2. faza v skupni dolžini 450 m. Pogodba je bila podpisana z
izvajalcem ASFALTI PTUJ, d.o.o., kot najugodnejšim ponudnikom za izvedbo predmetnih del.
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 17/16; junij 2016 je izdelalo projektantsko
podjetje GINS, d.o.o., Vojnik. Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajal pooblaščeni nadzornik Matjaž
Mernik.
Vrednost pogodbenih del znaša skupaj:
 vrednost del:

136.035,75 EUR
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 DDV (22%):
 vrednost del z DDV:

29.927,86 EUR
165.963,61 EUR

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli v 8 dneh po podpisu pogodbe in dela zaključiti najkasneje
do 21.10.2016.
Vire za financiranje zagotavljajo:
 Lastna finančna sredstva proračuna Občine Zreče v višini 94.343,61 EUR
 Nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 71.620,00
EUR

6. gasilsko tekmovanje za POKAL ZREČ in POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
Dravinjska cesta, 3214 Zreče
Kje:
03.09.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE organizira 6. gasilsko tekmovanje za POKAL
ZREČ in POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, za kategorije ČLANI A, ČLANI B,
ČLANICE A in ČLANICE B, po razpisu GZS.
Tekmovanje bo v soboto, 3. septembra 2016, s pričetkom ob 13. uri, na stadionu Zreče.
Tekmovanja se bo udeležilo preko 40 ekip med njimi tudi najboljše ekipe v Slovenije (državni
prvaki in udeleženci olimijad)
Razglasitev rezultatov bo uro po končanem tekmovanju.
Rok za oddajo prijav za ekipe, ki tekmujejo za Pokal GZ Slovenije je do ponedeljka, 29. avgusta
2016, po:
- pošti: naslov je na vrhu
- e-mailu: pgdzrece@gmail.com ali marijan.jelenko@t-1.si
- ali telefonu: 041 - 763 -610 – Marijan JELENKO.
Vse ekipe obveščamo, da se morajo OBVEZNO prijaviti organizatorju s polnim naslovom.
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ORGANIZACIJSKI ODBOR PGD ZREČE

TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT ZA PREHODNI POKAL ZREČ
in POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
Šolske cesta 2, 3214 Zreče
Kje:
17.09.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE ORGANIZIRA
TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT ZA PREHODNI POKAL ZREČ v
kategorijah člani A, člani B, članice in mešane ekipe in POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
v kategorijah člani, članice in mešane ekipe
ki bo v soboto, 17. septembra 2016, v Zrečah pred gasilskim domom.
Tekmovalne ekipe, ki želijo tekmovati, se morajo prijaviti najkasneje do 12. septembra. Prijava je
možna preko elektronske pošte: pgdzrece@gmail.com
NAGRADE:
- medalje za prve tri enote v vseh kategorijah
- majice in malica za vse ekipe.
Za vse dodatne informacije je organizator na voljo na elektronskem
naslovu pgdzrece@gmail.com ali na telefonski številki 041 763 610 (Marijan JELENKO).
ORGANIZACIJSKI ODBOR PGD ZREČE

HUMANITARNA AKCIJA ZA NEŽO & MAŠO in ENEJA
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Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, 3214 Zreče
Kje:
21.08.2016 09:09:00
Kdaj:
Opomba: Naj vas dobrota razneži in opogumi - VABLJENI !!
HUMANITARNA AKCIJA ZA NEŽO & MAŠO in ENEJA
z naslovom "Dobrota in odprtostz zreškega pohorskega srca" bo to nedeljo povezala predvsem
Zrečanke in Zrečane ter širšo Dravinjsko dolino.
Dopoldne bo športno obarvano, saj se bo pričel finalni turnir v odbojki na mivki za pokla ZREČE
OPEN 2016.
Ob 14.00 uri pa se bo pričel zabavno-glasbenni program, ki ga bodo dobrodelno izvedli domači
glasbeniki in tako popestrili dogajanje v nedeljkem popoldnevu na tržnici Zreče. Pomagati želi
veliko domačig glasbenikov, tako je trenutni nabor sledeč:
Ansambel ŽURERJI
DEJAN & LARA
Ansambel ORIGINAL POHORCI
TINE LESJAK s prijatelji
Ansambel POHORSKO SRCE
Ansambel VRT
Ansambel GLAS
Tistim, ki znotraj utripa pravo POHORSKO SRCE, boste lahko svojo dobroto in pripravljenost k
pomoč mladim dušicam iskazali na stojnicah Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK Zreče)
ter Območnega združenja Rdečega križa (OZ RK) Sl. Konjice z vašimi prostovoljnimi prispevki.
Prostovoljci pa vam bodo za vašo dobro voljo prijazno ponudili kuponček s katerim boste dobili
okrepčilo.
VABLJENI na ploščad tržnice ZREČE pred okrepčevalnico ABI KEBAB 2 in ob odbojakrsko
igrišče na MIVKI, da bomo skupaj vnovič pokazali složnost in moč POHORSKEGA SRCA.

postavitev klopotca!
, 3206 Stranice
Kje:
21.08.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO IN LJUBITELJI VIN ZREČE
POZDRAVLJENI!
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE VABI NA POSTAVITEV
KLOPOTCA TO NEDELJO 21.8.2016.DOBIMO SE OB 16 URI PRED POTOMKO
NAJSTAREJŠE TRTE.
LEPO VABLJENI.
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Postavitev klopotca!
Kje: Cesta na Roglo, 3214 Zreče
Kdaj: 21.08.2016 16:04:00
POZDRAVLJENI!
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJI VIN ZREČE VABIJO NA POSTAVITEV
KLOPOTCA TO NEDELJO 21.8.2016.DOBIMO SE OB 16 URI PRED POTOMKO
NAJSTAREJŠE TRTE.
LEPO VABLJENI.

Strokovna ekskurzija in ogled kmetijsko živiljskega sejma v Gornji RADGONI.
Kje: , 3206 Stranice
Kdaj: 23.08.2016 08:08:00
POZDRAVLJENI!
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE ORGANIZIRA ZA VSE
SVOJE ČLANE OGLED KMETIJSKO ŽIVILJSKEGA SEJMA V GORNJI RADGONI 23.8.2016
DOBIMO SE PRED GASILSKIM DOMOM V ZREČAH OB 8.00.URI.
CENA OGLEDA PO ČLANU ZNAŠA 20 EUR. ( PREVOZ, MALICA, KARTA, KOSILO)
PRIJAVE DO SOBOTE 20.8.2016!
LEPO VABLJENI.

Strokovna ekskurzija in ogled kmetijsko živiljskega sejma v Gornji Radgoni!
Kje: šolska pot 2, 3214 Zreče
Kdaj: 23.08.2016 08:08:00
POZDRAVLJENI!
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE ORGANIZIRA ZA SVOJE
ČLANE STROKOVNO EKSKURZIJO IN OGLED KMETIJSKO ŽIVILJSKEGA SEJMA V
GORNJI RADGONI DNE 23.8.2016
ZBEREMO SE PRED GASILSKIM DOMOM OB 8.00.URI.
CENA OGLEDA PO ČLANU ZNAŠA 20 EUR. ( PREVOZ, MALICA, KARTA,
KOSILO )PRIJAVE DO SOBOTE 20.8.2016
LEPO VABLJENI.

Delavska veselica treh geneacij.
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Kje: Šolska pot 2, 3214 Zreče
Kdaj: 27.08.2016 14:02:00

Sindikati in uprava podjetja Unior skupno pripravljajo letos že drugo delavsko srečanje treh
generacij. Namen je povezati ljudi med sabo kot tudi generacijsko saj se je potrebno zavedati, da je
druženje zelo pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju! Tako želimo, da so na tem dogodku
prisotni vsi, ki so soustvarjali v podjetju ali okolici, trenutno aktivni in seveda tudi naši najmlajši, ki
bodo soustvarjali! Dogodek ni zaprtega tipa in je namenjen za celotno okolico saj podjetje Unior je
pomemben dejavnik tudi v drugih sosednjih občinah. Zabaval nas bo priznani ansambel OKROGLI
MUZIKANTJE. Za hrano in pijačo po res SINDIKALNIH cenah pa bodo poskrbeli sodelavci iz
prigrama TURIZEM.
VLJUDNO VABLJENI!
Lep sindikalen pozdrav do srečanja!

Velika razstava Turistično olepševalenga društva Starnice
Stranice 37, 3206 Stranice
Kje:
24.09.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: TOD Stranice
Turistično Olepševalno Društvo Stranice VABI, V SOBOTO 24. IN NEDELJO 25. SEPTEMBRA
2016 OD 9. DO 18. URE V KULTURNI DOM STRANICE NA OGLED VELIKE RAZSTAVE:
1. OD ZRNA DO KRUHA
2. SADJARSKE RAZSTAVE
3. ČEBELARSKE RAZSTAVE
4. ZALIŠČARSKE RAZSTAVE
5. VINARSKE RAZSTAVE
6. GOBARSKE RAZSTAVE
Ker so sadovi narave ena od pomembnejših produktov prehrane, ki jo človek vedno bolj ceni in je
po strokovnih razlagah zdravstvene organizacije eden od pomembnejših členov prehranjevalne
verige človeštva, smo se v TOD Stranice odločili, da organiziramo poučno razstavo, ki bo krasila
prostor Kulturnega doma Stranice. Prepričani smo, da bo razstava prinesla slehernemu obiskovalcu
zanimivo predstavitev z obrazložitvijo produktov iz zgoraj omenjene razstave.
Potrudili se bomo, da boste lahko videli v steklenem panju žive čebelice, ki so v naravi pomemben
člen opraševalne verige in njihove produkte. Nekoliko razstavljenih izdelkov bo na voljo tudi za
pokušanje. Zato vljudno vabljeni na ogled »RAZSTAVE« v Kulturni dom Stranice.
Organizacijski odbor TOD Stranice
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Skomarska hiša, 20 let
Skomarje, 3214 Zreče
Kje:
12.09.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče
V letu, ko se spominjamo 810-letnice prve pisne omembe Zreč in 225. obletnice rojstva našega
najbolj znanega ljudskega pesnika Jurija Vodovnika, se bomo spomnili tudi 20 uspešnih in
ustvarjalnih let od odprtja Skomarske hiše. Le-ta je gotovo edinstven primer ne le uspešne obnove,
temveč izstopa tudi zaradi obilice programov, ki se navezujejo na samo hišo, osebo jurija vodovnika
in Skomarje. Te dni je stavba dobila tudi novo streho, zato je to še en razlog več za praznovanje.

družinsko petje "Pri nas doma se vedno pelo je"
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

romarska cerkev Matere Božje, 3214 Zreče
11.09.2016 15:03:00
KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE
družinsko petje, koncert, kultura

Katoliško kulturno društvo Zreče in Pevke z Brinjeve Gore organizirajo v nedeljo 11. septembra ob
15. uri svoj tradicionalni koncert družinskega petja z naslovom "Pri nas doma se vedno pelo je".
Nastopilo bo večje število družinskih pevcev iz domačega kraja ter bližnjih in oddaljenih krajev
Slovenije. Vstop je prost.

Strokovna ekskurzija
15.10.2016 06:06:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Strokovna ekskurzija na Primorsko
ob 6.00 uri odhod iz avtobusne postaje v Zrečah.
Najprej ob 9.00 ogled jame Vilenice pri Lokvi, ki je najstarejša turistična jama v Evropi in za
mnoge tudi najlepša. Ob 11.00 bomo obiskali pršutarno Lokev na Krasu, kjer imajo najdaljšo
tradicijo pršuta.
Ob 14.00 nam bodo pripravili kosilo pri turistični kmetiji Štok Marezige.
Ob 16.00 uri bomo obiskali HISTRIJA BOTANICA, kjer bomo sodelovali pri destilaciji (smilja,
sivke...)

maša in blagoslov asfalta Zlakova
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Cerkev sv. Martina Zlakova, 3214 Zreče
Kje:
25.09.2016 11:11:00
Kdaj:
Organizator: Župnija Zreče
Ob 1700-obletnici rojstva svetega Martina bo v nedeljo 25. septembra ob 11. uri v cerkvi sv.
Martina na Zlakovi slovesna sveta maša z blagoslovom novo asfaltirane ceste do cerkve.
Somaševanje bo vodil naš rojak, gospod Andrej Grobelnik.

predavanje o svetem Martinu
Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
27.09.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE
V veroučni učilnici v Zrečah bo predaval gospod Ferdinand Šerbelj o življenju in delu svetega
Martina, katerega 1700. obletnico rojstva apraznujemo letos.

Hišni poročni sejem v Termah Zreče
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
08.10.2016 10:10:00
UNITUR
Petra Podgrajšek, 031 791 919

Sobota, 8. 10., in nedelja, 9. 10. 2016, Terme Zreče
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Ogled poročnih omizij ter namiznih dekoracij
Predstavitev poročnih menijev
Degustacija poročnih tort in slaščic iz domače slaščičarne
Razstava poročnih prstanov, poročnih oblek ter poročnih trendovskih frizur
Ponudba tretmajev za popolno poročno nego obraza inmake up - a
Ogledi lokacij za poročno fotografiranje ter predstavitev foto studia
Vodeni ogledi lokacij za civilni obred

Konoplja v kozmetiki
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
19.10.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
O konoplji v kozmetiki bo predavala Alenka Zapušek s Kmetije Vrhivšek, ki se razprostira čez 3,5
hektarjev rodovitne zemlje, 700 m nad morjem, na Lindeku nad Frankolovim (med Celjem in
Slovenskimi Konjicami). Gre za več kot 150 let staro domačijo z njivami, travniki in sadovnjakom.
Na kmetiji pomembno mesto zavzemajo gojenje industrijske konoplje, nekaterih starodavnih žit,
kot so enozrnica, emmer, pira in ajda ter gojenje zelišč.
Z gojenjem industrijske konoplje so začeli v letu 2013, saj rastlina ponuja neomejene možnosti
uporabe na različnih področjih. Največ je gojijo za prehranske namene, saj iz semen pridobivajo
hladno stiskano konopljino olje in polnovredno konopljino moko. V poletnih dneh, ko konoplja
cveti, nabirajo tudi njene vršičke, ki jih uporabijo za različne namene. Nekaj jih posušijo in jih kot
take pripravijo za čaj - ali samostojno ali v mešanici z drugimi posušenimi zelišči. Del svežih
vršičkov pa uporabijo v procesu parne destilacije, s katero pridobijo eterično olje in hidrolat.
Kako uporabiti konopljo v kozmetiki in kakšne so njene prednosti? Ob 17.00 v Modri dvorani Term
Zreče.

Predstavitev vinske kleti P&F Jeruzalem Ormož
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 30.10.2016 20:08:00
Predstavitev vin P&F Jeruzalem Ormož v kavarni hotelov Dobrava, degustacija vin ter možnost
nakupa.
Vina najdete v jesenski ponudbi Term Zreče.
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Razstrupljanje ob polni luni
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 16.10.2016 15:03:00
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja pred
vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk savne, saj se
iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in polni energije. Lunin
ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje.
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje:






program vrtinčenja zraka s pilingom,
razstrupljevalno oblogo in nego telesa,
sadje ali zelenjavo za dobro počutje,
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj.

Ob obisku savne ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša
vitalnost in dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob
polni luni bo Savna vas odprta do 23.30.

Razstrupljanje ob polni luni
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 13.12.2016 15:03:00
Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že od nekdaj fascinira in nas postavlja pred
vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune je priporočljiv reden obisk savne, saj se
iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo se kot prerojeni in polni energije. Lunin
ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje.
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Program z ritualom čiščenja telesa vključuje:






program vrtinčenja zraka s pilingom,
razstrupljevalno oblogo in nego telesa,
sadje ali zelenjavo za dobro počutje,
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj.

Ob obisku savne ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša
vitalnost in dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob

polni luni bo Savna vas odprta do 23.30.

4. Uniturjev savna fest
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 29.10.2016 15:03:00
Kaj se bo dogajalo?





otvoritev zimske savna sezone
festival in promocija savna programov z uniturjevimi savna mojstri
bogat spremljevalni program, veliko smeha in dobre volje
vodeni programi z glasbeno spremljavo na vsako uro

Sezonska nega obraza z aparatom M3

144

Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 03.10.2016 09:09:00
S sezonsko nego obraza odstranimo odmrle celice, jo očistimo in ji damo potrebna hranila.
Nastavek aparata M3 priporoči kozmetičarka na podlagi analize stanja kože.
Predlagamo, da po poletnem času opravite mikrodermoabrazijo, po želji pa lahko tudi kisikovo
terapijo ali terapijo za lifting in učvrstitev kože.
Akcijska cena 60 minutnega tretmaja je 50,00€ (namesto 62,50€).

3. praznik goveje juhe v Termah Zreče
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 18.09.2016 11:11:00

Vabimo vas, da se udeležite kulinaričnega dogodka, na katerem bodo kuharske ekipe kuhale pravo
domačo govejo juho iz odličnega pohorskega govejega mesa in zelenjave z domačega vrta.
Pripravi goveje juhe bo sledila pokušina.
Obiskovalcem bo na voljo NEDELJSKO KOSILO na sodoben način po zelo ugodni ceni ter
TRŽNICA POHORSKIH DOBROT z možnostjo nakupa lokalnih kulinaričnih izdelkov.
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Zabavno nedeljo bodo popestrili ANSAMBEL ŽURERJI, OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
KUD Vladko Mohorič Zreče in otroška zabavna animacija.
Dobimo se v nedeljo, 18. 9. 2016, od 11. naprej na ploščadi Term Zreče

29 let Mesta Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
14.10.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: KS Zreče

Literarni večer Jaz mam en stari znucan koš
Skomarje 30, 3214 Zreče
Kje:
22.10.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ

V mesecu septembru so se v Skomarski hiši začeli tradicionalni literarni večeri v cikllusu Jaz mam
en stari znucan koš. Naslednji je v mesecu novembru, v decembru in januarju jih praviloma ni. Ta
oktoberski bo že 146 po vrsti.

Gledališka predstava za otroke Vrtca Zreče, Stranice in Gorenje
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
04.10.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Javni zavod Vrtec Zreče
Smetarko Darko bo otroke popeljal v Eko dogodivščino. Gledališko predstavo bo izvajalo Kuc Kuc
gledališče.
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7. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju
Kdaj: 24.09.2016 07:07:00
Na območju pohorskih planj se v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v
Vzhodni Sloveniji (Življenje traviščem/Life to grasslands)
izvajajo aktivnosti za revitalizacijo zaraščenih travnih površin.
Letos organiziramo že sedmo tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj
na Pohorju,
ki bo potekala v soboto, dne 24. 9. 2016 s pričetkom ob 9.00 uri.

Informacije o akciji najdete v priponki.
Vljudno vabljeni na dogodek

Jesensko praznovanje - Ločujemo - izdelujemo
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče
06.10.2016 16:04:00
Javni zavod Vrtec Zreče
V primeru dežja se delavnice izvajajo v prostorih vrtca.

Jesenske delavnice za otroke in starše Vrtca Zreče, Stranice in Gorenje v povezavi z Eko projektom
Izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnih materialov.

FIT orientacijski pohodi
Kje: Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče
Kdaj: 19.09.2016 08:08:00
V tednu mobilnosti bomo v vseh skupinah drugega starostnega obdobja organizirali orientacijske
pohode z iskanjem skritega zaklada po območju Občine Zreče.

Teden otroka Gledališka predstava Igralska vreča je polna zgodb - jabolka
Cesta na Roglo, 3214 Zreče
Kje:
02.10.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
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Ob Tednu otroka vam Društvo prijateljev mladine Zreče z velikim veseljem ponuja novo otroško
predstavo z naslovom "IGRALSKA VREČA JE POLNA ZGODB" - Jabolka, ki jo izvaja priznana
gledališka igralka Nataša Tič Ralijan.Predstava je primerna za otroke od štirih let naprej.
Predstava vsebuje del, kjer se igralka predstavi, otroke povabi v svet gledališča - jih 'začara', prikaže
nekaj živalic, se pred njimi transformira v več humorno obarvanih likov, otroke včasih povabi k
sodelovanju. Na ta način vidno ter še opisno predstavi igralski poklic. Pove kje vse dela, kaj je
potrebno znati, o ostalih poklicih v gledališču, o maski, rekvizitih, kostumih, čustvih in čustvenih
stanjih, znakih, vživljanju, inspiraciji… O tem kaj je deklamacija in kaj recitacija, o besedah,
zgodbi, žanrih… Kako se ustvarja… Drugi del vsebuje pripovedovanje pravljice H. C. Andersena:
"Kakor naredi stari, je vselej prav'".
Po predstavi vabljeni na druženje in pogostitev.

Teden otroka Pohod
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
04.10.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

V Tednu otroka se bomo podali na pohod v Oplotniški vintgar. Dobimo se na parkirišču pri OŠ
Zreče in se skupaj z lastnim prevoznim sredstvom odpeljemo proti Oplotnici.
V primeru slabega vremena pohod odpade.

Teden otroka Delavnica Čudežna stopala
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
07.09.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
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V tednu otroka nas bo obiskala Ivana Pajenk, poznavalka refleksologije, maserka refleksne masaže
stopal in tui-na masaže, pisateljica in ilustratorka.
Ob druženju bomo spoznali vsebino slikanice Čudežna stopala, ki je slikanica za otroke in za
odrasle. Preko podane vsebine se bomo srečali z osnovnim znanjem, ki ga skrivajo naša
stopala. Srečali se bomo z refleksnimi točkami, ki jih imamo na stopalih. Spoznali bomo kje na
stopalu lahko odpravimo prehlad, trebušne krče, bolečine sinusov, tegobe ob rasti zob… Spoznali
bomo kje so pozicionirane določene refleksne točke na stopalu in kaj nam dotikanje se na te točke
prinaša ter kako dobrobitno vpliva na naše telo, počutje in zdravje.
Ob koncu srečanja boste slikanico Čudežna stopala lahko tudi kupili.
Vabljeni otroci in starši!

Teden otroka Delavnica Čudežna stopala
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
05.10.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

V Tednu otroka nas bo obiskala Ivana Pajenk, poznavalka refleksologije, maserka refleksne masaže
stopal in tui-na masaže, pisateljica in ilustratorka.
Druženje ČUDEŽNA STOPALA je druženje s posebnim doprinosom, ki se otroka dotakne na
različnih področjih dojemanja in čutenja. Znanje pridobijo tudi starši preko posrednega druženja in
praktičnega dela, ki se izvede v drugi polovici druženja. Zaradi skupne udeležbe, otrok-starš, je
doprinos obilen, ker je z znanjem seznanjena vsa družina.
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 Ob druženju spoznamo vsebino slikanice Čudežna stopala, ki je slikanica za otroke in za
odrasle. Preko podane vsebine se srečamo z osnovnimi znanjem, ki ga skrivajo naša
stopala. Srečamo se z refleksnimi točkami, ki jih imamo na stopalih. Spoznamo kje na
stopalu lahko odpravimo prehlad, trebušne krče, bolečine sinusov, tegobe ob rasti zob…
Spoznamo kje so pozicionirane določene refleksne točke na stopalu in kaj nam dotikanje se
na te točke prinaša ter kako dobrobitno vpliva na naše telo, počutje in zdravje.
Ob koncu delavnice boste slikanico Čudežna stopala lahko tudi kupili.
Vabljeni otroci in starši!

Teden otroka Ustvarjalna delavnica
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
06.10.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

V Tednu otroka bomo pripravili ustvarjalno delavnico za otroke. Ker se bliža zima bomo izdelovali
ptičje krmilnice. Otroci naj s sabo prinesejo prazno tetrapak embalažo (od mleka, jogurta...)
Vabljeni tudi starši, da se nam pridružijo pri ustvarjanju!

Ustvarjalno kulinarična delavnica Noč čarovnic
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
26.10.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE
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Društvo prijateljev mladine Zreče bo ob bližajoči noči čarovnic pripravilo ustvarjalno kulinarično
delavnico za otroke.
Vabljeni!

Teden otroka Pravljična joga za otroke
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
04.10.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

V Tednu otroka vabimo otroke na pravljično jogo za otroke, ki jo bo izvajala Nina Časl.
Vadba joge ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti
posameznih mišičnih sklopov, temveč tudi občutenju lastnega telesa, razvijanju sposobnosti
komunikacije s samim seboj ter sposobnost koncentracije in sprostitve. Ker se otroci težje
osredotočajo na neko dejavnost, ki traja dlje časa, jih v svet gibanja popeljemo skozi igro in
domišljijske predstave. Njihovo pozornost pritegnemo s pravljicami, posnemamo različne živali ter
uporabljamo prispodobe iz vsakdanjega življenja.
Vabljeni!

Trgatev potomke stare trte
Kje: cesta na roglo 4b, 3214 Zreče
Kdaj: 09.10.2016 15:03:00
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Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče vas vabi na tradicionalno trgatev potomke stare trte,
ki bo 9 oktobra 2016 ob 15 uri.

"Dan odprtih vrat" MEPZ Jurij Vodovnik
Slov. Konjice, 3214 Zreče
Kje:
24.09.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KUD Jurij Vodovnik Zreče

Člani mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik organizirajo v soboto, 24.9.2016 javno pevsko vajo
v prostorih gostišča Fink v Slovenskih Konjicah. Vaja bo potekala od 15.00 do 18.00 ure. Vabljeni
vsi, ki vas zborovsko petje in medgeneracijsko druženje pritegneta!

Srečanje starejših krajanov Stranice
Stranice 37, 3206 Stranice
Kje:
23.10.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: KORK Stranice

Humanitarna akcija Drobtinica
Kje: Stranice 37, 3206 Stranice
Kdaj: 22.10.2016 08:08:00

otvoritev dela asfaltnega odseka proti SV. Martinu - Zlakova
Kje:
Kdaj:

Zlakova b.š., 3214 Zreče
25.09.2016 11:11:00
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Organizator: Vaščani Zlakove - KS Zreče

Kostanjev piknik n Andrejevem domu na Pohorju z dopoldanskim izletom
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

15.10.2016 07:07:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
20€
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 12. 10. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 15.
oktobra na kostanjev piknik na Andrejev dom na mariborskem Pohorju in dopoldanski izlet z
vodenim ogledom Muzeja steklarstva in sodarstva v Laznici ter oaze vinarstva - posestvo Meranovo
v Limbušu pri Mariboru . Na programu piknika je pijača dobrodošlice ob prihodu na
Andrejev dom in za malico pohorska mineštra ter po vrnitvi iz dopoldanskega izleta
piknik z različnim mesom iz žara, pečeno in svežo zelenjavo, raznimi začimbnimi dodatki in
sladico ter samopostrežno turško kavo za zaključek, veselo popoldansko druženje ob glasbi,
zabavne športne igre in pa seveda peka kostanjev. Cena je 20€ po udeležencu, podrobnosti
in prijave pa pri poverjenikih ali med uradnimi urami v društveni pisarni do srede, 12. oktobra, oz.
do zasedbe avtobusa.

Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo
Cesta na roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
19.10.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: Radio - Tednik Ptuj
Družba Radio - Tednik Ptuj v letošnjem letu organizira prireditev "otroci pojejo slovenske pesmi in
se veselijo".
Izbor pevcev se je odvijal na OŠ Zreče zadnji dan počitnic. Mladi pevci so komisijo, ki ji je
predsedovala učiteljica solopetja Andreja Obrul, prof. vokalne glasbe, navdušili. Otroci so prepevali
slovensko narodno ali zabavno glasbo. Izbrali so 12 odličnih pevcev, ki se bodo v sredo, 19.10.2016
ob 18.00 uri pomerili na polfinalnem izboru, kjer se bodo vsi uvrščeni pomerili v dveh finalih,
izmed finalistov pa bo na ravni Slovenije izbranih 20 najboljših, ki se bodo pomerili v "super
finalu" prireditve.
Pridite spodbujat svoje finaliste!

Kopalni izlet ODI Dravinjske doline v Terme Topolščica
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Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:

12.11.2016 07:07:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
20€
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 7. 11. oz. zasedbe avtobusa

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 12. novembra na
kopalni izlet v Terme Topolščica. Na programu je malica iz prtljažnika, triurno kopanje z vodno
telovadbo in kosilom v termah in po kosilu obisk fontane piva »Zeleno zlato« v Žalcu (če bo zaradi
dnevnih temperatur še odprta) z možnostjo degustacije piv v lastnem strošku (vrček in pet vrsta
piva po 1dcl stane 6€). Cena je 20€, podrobnosti in prijave pa pri poverjenikih ali v društveni
pisarni med uradnimi urami do vključno srede, 9. novembra oz do zasedbe avtobusa.

Podpis dogovora o zbiranju odpadne električne in elektronske opreme
14.10.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: ZEOS, izvajalci GJI, občine
Republika Slovenija je v letu 2006 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo (Ur. l. RS 107/06). Ta določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
z namenom preprečevanja nepravilnega odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave.
Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju
pravilne obdelave ter predelave. S tem namenom so najvidnejši zavezanci za ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo v Sloveniji, v juniju 2005, ustanovili Družbo za ravnanje z
odpadno embalažo ZEOS d.o.o.
Družba ZEOS je v lanskem letu pričela z izvajanjem projekta »Gospodarjenje z E-odpadki«, ki se
sofinancira s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter fundacije LIFE.
V okviru navedenega projekta se bodo izvajale aktivnosti ozaveščanja o pomembnosti pravilnega
ravnanja in oddajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) in odpadnih baterij in
akumulatorjev (OPBA), predvsem za gospodinjstva. Glavne aktivnosti projekta so:
- postavitev »zelenih kotov« v trgovskih centrih,
- postavitev uličnih zbiralnikov na eko otokih in
- mobilno zbiranje na podeželju.
Družba ZEOS je ulične zbiralnike testno postavila v letu 2015, na 10 lokacijah po Sloveniji. Podatki
kažejo, da je zadeva dobro sprejeta in da z navedeno dodatno infrastrukturo omogoča končnemu
potrošniku - občanu, da v svoji lokalni okolici na pravo mesto odda tovrstne odpadke.
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V letošnjem letu se projekt razširja na celotno Slovenijo in sicer v sodelovanju z lokalnimi izvajalci
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, s ciljem, da se omogoči izločevanje čim
več odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij ter akumulatorjev.
Zbiranje OEEO in OPBA bo potekalo preko zbiralnikov (slika v priponki), ki jih bo brezplačno
postavila družba ZEOS, ki bo tudi organizirala »praznjenje zabojnikov« oz. prevzemanje zbranih
odpadkov.
Naša naloga je, da skupaj z občinami, kjer izvajamo gospodarsko javno službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov določimo mikro lokacije za postavitev zabojnikov. Le- ti naj bi bili
razporejeni tako, da bi bil 1 zabojnik za cca. 1.500 prebivalcev.

Predavanje o biodinamiki
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
17.11.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
Predavavanje in čajanka z mag., lektorica, dipl. prevajalka in tudi zeliščarka Katja Temnik nam bo
povedala vse o biodinmiki.
Prisluhnili ji bomo v četrtek 17.11.2016 v zeleni sejni dvorani Hotela Terme Zreče
Predavanje bo BREZPLAČNO!

Predavanje o sladkorjih in sladilih
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
29.11.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA ZREČE
29.11.2016, bo predavanje o škodljivosti nadomestka sladkorja " fruktozi" , ki ga pogosto uživajo
tudi diabetiki
Predavanje bo vodila naša članica dr. splošne medicine ga. Olga Čanžek v zeleni dvorani Hotela
Terme Zreče ob 17.00 uri
VSTOP PROST

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi člane k vpisu za tedensko rekreacijo.
ena od telovadnic v Zrečah, 3214 Zreče
Kje:
01.11.2016 00:12:00
Kdaj:
Organizator: OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
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Opomba:

predprijave pri poverjenikih ali v društveni pisarni do 15. novembra

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane na tedensko
enourno vodeno rekreacijo zvečer v eni od telovadnic v Zrečah. Prilagojena je vsem starostim in
fizičnim sposobnostim udeležencev, dopolnjena bo z navodili za zdravo prehranjevanje,
namenjena bo pa tudi druženju. Vodila jo bo Tatjana Padežnik-Matovič.
Podrobne informacije in prijave v društveni pisarni, ulica Toneta Melive 2 v Slovenskih Konjicah
vsako sredo od 9h do 12h (03 575 61 15) ali pri poverjenikih Veri Ozebek (068 155 243), Jelki
Ravnak (051 814 016), Milanu Kovačecu (041 873 127) in Vojku Korošcu (041 316
484). Prijave se zbirajo do 15. novembra. Glede na število prijav bo določena telovadnica v kateri
se bo izvajala rekreacija in v povezavi s tem tudi dan v tednu in ura. Rekreacija se bo organizirala,
če bo najmanj deset prijavljenih udeležencev.

Otvoritev rekonstrukcije ceste Koroška vas
Koroška vas 13a, 3214 Zreče
Kje:
23.10.2016 12:12:00
Kdaj:
Organizator: OBČINA ZREČE
Župan Občine Zreče vabi na
OTVORITEV REKONSTRUKCIJE CESTE KOROŠKA VAS
ki bo v NEDELJO, 23. OKTOBRA 2016 ob 12.00 uri.
Več informacij v vabilu.

Predavanje "S ČIM VIDEO IGRICE ZAGRABIJO OTROKE"
Šolska cesta 1,, 3214 Zreče
Kje:
20.10.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE
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Predavala bo Barbara Kavčnik z Društva katoliških pedagogov.
Vsebina predavanja:
Za lažje razumevanje sveta
video iger bo predstavljen
razvoj igralca in prakse igranja
video iger. V nadaljevanju
spoznamo s čim video igre
'zagrabijo' igralca in kako te
principe uporabiti pri učenju.

Koncert zborovskega petja "PESMI PRIJATELJEVANJA"
Gorenje, 3214 Zreče
Kje:
23.10.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VODOVNIK ZREČE

Koncert je tradicionalen. Nastopijo pevski zbori iz širše Slovenije in iz tujine.
Poleg organizatorja, MePZ Jurij Vodovnik, bodo nastopili:
- MePZ "DURI" s Cola
- MoPZ "Pobje" s Črnega Vrha nad Idrijo
- VS "Vivere" iz Slovenske Bistrice.
Pričakujemo pa tudi zbor iz pobratenega mesta Sedbergh.

Pusti sled
Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
13.11.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: Občina in KS Zreče
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Ob zaključku zreškega jubilejnega leta ob 810 - letnici prve pisne omembe Zreč bo v Kultirnem
domu pri Termah Zreče zaključna prireditev z naslovom Pusti sled. S pomočjo novih melodij
ansambla Zreški kovači napisanih izpred več kot 50 let in z mnogimi znanimi in manj znanimi
osebami, ki so tukaj v Zrečah pistile svojo sled se bomo sprehodili po tej 810 letni zgodovini Zreč.
Prav vsak pa je povabljen da že sedaj ali kaj napiše, nariše in to pošlje na Tic Zreče in vsi ti
prispevki bodo na sami prireditvi razstavljeni na veliekm plakatu, ki ga bomo zopet pokazali čez 10
let ob naslednji okrogli obletnici in tudi kasneje. Na ogled bo tudi razstava o naših gradovih in
predstavljena tudi knjiga v katerih boste lahko prvič videli kakšni so bili nekoč naši gradovi.

Literarni večer Jaz mam en stari znucan koš
Skomarje 30, 3214 Zreče
Kje:
26.11.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ

V Skomarski hiši ki je letos dobila novo streho bo zadnjo soboto v mesecu novembru tudi letošnji
zadnji literarni večer. V zimskem času je prireditev ob 18. uri.

Razstrupljanje ob polni luni
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
14.11.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: Terme Zreče
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Moč lune pri negovanju telesa je nepopisna. Luna že
od nekdaj fascinira in nas postavlja pred vprašanje, kakšna je njena resnična moč. V času polne lune
je priporočljiv reden obisk savne, saj se iz telesa odplaknejo vse odpadne snovi in strupi. Počutimo
se kot prerojeni in polni energije. Lunin ciklus lahko namensko izkoristimo za naše dobro počutje.
Program z ritualom čiščenja telesa vključuje:






program vrtinčenja zraka s pilingom,
razstrupljevalno oblogo in nego telesa,
sadje ali zelenjavo za dobro počutje,
ingverjev napitek z limonsko travo in
zeliščni čaj.

Ob obisku savne ob polni luni se odplaknejo vse odpadne snovi in strupi v telesu, kar izboljša
vitalnost in dobro počutje. Lunin ciklus lahko tako namensko izkoristimo za naše dobro počutje. Ob
polni luni bo Savna vas odprta do 23.30.

Krompirjeve počitnice v Termah Zreče
Kje: CEsta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 29.10.2016 10:10:00
Sobota, 29. 10. 2016
10.00 – 12.00: Pika vabi v otroški kotiček, ki se bo s pomočjo otroških rok spremenil v Vilo Čira
Čara.
14:00: Nordijska hoja
15:30: Vodna aerobika
16.00 – 18.00: Kostanjev piknik s Piko Nogavičko in Žabcem Zrečkom (na ploščadi pred Hotelom
Atrij)
19:30 – 21:30: Spoznavni večer s Piko Nogavičko
20:00: Večer glasbe in plesa v hotelski kavarni
Nedelja, 30. 10. 2016
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10.00 – 12.00: V vili Čira Čara (otroški kotiček) bomo izdelovali buče
15:00: Vodna aerobika
15.00 – 17.00: Bazenska animacija
19:30 – 21:30: Zvečer bomo skupaj z Žabcem Zrečkom obiskali sosednjo hišo strahov.
Ponedeljek, 31. 10. 2016
10.00 – 12.00: Skupaj z Žabcem Zrečkom bomo naredili maske za Noč Čarovnic.
11:00: Pohod na Brinjevo goro
15:00: Vodna aerobika
15:00 – 17:00: Bazenska animacija
19:30 – 21:30: Žur za noč čarovnic
20.00 – 24.00: Noč čarovnic v zreški kleti z DJ-jem
Torek, 1. 11. 2016
10.00 – 12.00: V vili Čira Čara bomo ustvarjali iz kostanja.
15:00 – 17:00: Igre brez meja zunaj na ploščadi pred vstopom v bazen
19:30 – 21:30: Skupaj si bomo privoščili kokice in si ogledali hudo risanko.
20:00 – 23:00: Večer klavirske glasbe v hotelski kavarni
Sreda, 2. 11. 2016
10.00 – 12.00: Usvarjalnica iz predmetov, ki jih bomo našli na sprehodu.
14:00: Izlet do Slovenskih Konjic in pokušina vin v vinski kleti Zlati Grič (20€)
15:00: Vodna aerobika
15:00 – 17:00: Bazenska animacija
19:30 – 21:30: Nagajive karaoke s helij baloni
20:00 – 23.00: Večer glasbe in plesa v hotelski kavarni
Četrtek, 3. 11. 2016
10.00 – 12.00: Na jutranji delavnici bomo ustvarili svetleče kozarce
11:00: Nordijska hoja
15:00: Vodna aerobika
15:00 – 17:00: Bazenska animacija
19:30 – 21:30: S svetlečimi kozarci bomo odšli na lov za skritim zakladom, okoli jezera
20:00 – 23.00: Večer glasbe in plesa v hotelski kavarni
Petek, 4. 11. 2016
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10.00 – 12.00: Izdelovanje predpasnikov in fruit art
15:00 – 17:00: Iskanje Zreških Pokemonov
19:30 – 21:30: Palačinkanje z Žabcem Zrečkom
20.00: Dobrote s Kmetije Meglič
20:00 – 23.00: Večer glasbe in plesa v hotelski kavarni
Sobota, 5. 11. 2016
10.00 – 12.00: Pika bo predstavila svojega konja in potem si bodo vsi otroci naredili vsak svojega
17:00: Skupaj si bomo ogledali otroško predstavo Veliki strah malega tigra*
19:30 – 21:30: Z izdelanimi konji se bomo skupaj s Piko podali okoli sveta.
20:00 – 23.00: Večer glasbe in plesa v hotelski kavarni

Veliki strah malega tigra
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
05.11.2016 17:05:00
Kdaj:
Prodajna mesta: Recepcija hotelov Dobrava
Gledališče KU KUC, večnamenska dvorana, 5. 11. 2016 ob 17.00.
V KU-KUC gledališču bomo pokukali tudi v zdravniško ordinacijo. Tam živijo veliki Bav bav-i, ki
strašijo s svojimi nenavadnimi zdravniškimi instrumenti in z velikanskimi injekcijami pikajo v
majhne ritke. Vsaj tako misli naš mali tigrček, ki je zbolel za neznano boleznijo. Tresejo se mu
kolena, stiska ga v želodčku, šklepetajo mu zobje in v grlu nosi cmok. A ima strašansko bolezen, ki
se ji reče strah? Še dobro, da so v čakalnici otroci, ki mu pomagajo razvozlati veliko strašljivo
uganko o tem, kaj se skriva za velikimi belimi vrati. Najnovejša predstava v samosvojem KU-KUC
slogu vas bo navdušila z izjemnimi in barvitimi kostumi, avtorsko glasbo ter iskrivo in poučno
zgodbico o tem, kako lahko premagamo svoje strahove in se podamo novim dogodivščinam naproti.
Naj dvigne rep, kdor se po ogledu predstave še zmeraj boji zdravnika!
cena:
otroci do 5 let brezplačno,
otroci od 5 – 15 let: 5 €,
odrasli 8 €.
http://www.kukucpredstave.com/veliki-strah-malega-tigra/veliki-strah-malega-tigra-fotovideo/
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Kulinarični večer v Termah Zreče
Kje:
Kdaj:
Cena vstopnice:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
25.11.2016 18:06:00
35
Rezervacije in informacije: jakob.furman@unitur.eu ali 051-362-925

Meni
Penina Rose P&F ob prigrizkih
***
Goveji karpačo in čajotin tatar
Furmint Gomila, P&F, 2015, suho, Štajerska
***
Kostanjeva kremna juha s pastinakom,
jabolkom in kozjim sirom
***
Žabji kraki z mavrahi, peso in ribjo juho
Chardonnay Gomila, P&F, 2015, suho, Štajerska
***
Račje prsi z musom gosjih jeter in
zelenjavnim kipnikom
Modra frankinja, P&F, 2012, suho, Štajerska
***
Bučni mošnjiček s skuto, bučnim olje, čokolado
in bučnim sladoledom
Traminec, izbor, P&F, 2011, sladko, Štajerska
***
Presenečenje
Rezervacije in informacije: jakob.furman@unitur.eu ali 051-362-925
do 24. 11. 2016
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Staro za novo, stand up večer - predstava odpovedana
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
08.11.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: Zavod Nasmehni se
Predstava je odpovedana!
Boris Kobal & Tin Vodopivec v komediji STARO ZA NOVO
Predstavnika dveh generacij komikov iz oči v oči skupaj na odru.
O staranju. O mladosti. O tehnologiji. O ljubezni. Kdo se na koga šlepa? Kdaj lahko rečemo, da
smo stari in do kdaj smo mladi? Na kom zares stoji svet? Lahko stari in mladi sploh živijo v sožitju?
Komedija STARO ZA NOVO se na sproščen in duhovit način loteva večne tematike sinergije
mladih in starih, (ne)sprejemanja moderne tehnologije in (ne)soočanja s hitrim tempom življenja –
pa tudi aktualne teme zapuščine ene generacije drugi.
VSEGA JE KRIV MARIO!
Komika sta se spoznala na snemanju oddaje Moja Slovenija, kjer je Tin hotel duhovičiti, a ga je
Boris hitro pospravil v žep. Po daljšem prepričevanju in modri kuverti je Boris le privolil, da se
Tinu pridruži na odru v avtorski predstavi, ki se je medila kar nekaj časa. Kljub temu, da je med
njima 30 let razlike, drug na drugega gledata kot na konkurenco, občasno pa sta tudi prijatelja.
Nakup vstopnic:
http://www.mojekarte.si/si/tin-vodopivec-boris-kobal-staro-za-novo/vstopnice-116365.html

Martinovo razvajanje v Wellness & spa centru Idila
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 07.11.2016 09:09:00
2 x aroma masaža z oljem grozdnih pešk +2 uri kopeli s savno 104,30 €
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Razvajanje daljne dežele Tajske
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 14.11.2016 09:09:00
14.11.-4.12.2016, Wellness & spa center Idila
Orientalska ceremonija (50 min) 38,50 €
Masaža Ayodhaya (tajska masaža glave, obraza, vratu, ramen in hrbta s toplimi zelišči in olji 40
min in tajska masaža stopal 40 min) 40,80 €

Olja - zaželena ali nezaželena sestavina naše prehrane
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 16.11.2016 17:05:00
Predavanje o uporabi olj v prehrani.
Seminarski prostori v hotelu Atrij, sreda, 16. 11. 2016, ob 17.00

Koncert cerkvenih pevskih zborov
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
27.11.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE

164

Ob jubileju cerkvenega pevskega zbora "Sv. Egidij" Zreče organiziramo koncert cerkvenih pevskih
zborov dekanije Slovenske Konjice. Koncert bo v večnamenski dvorani Kulturnega doma Zreče s
pričetkom ob 15. uri. V avli dvorane bo na ogled razstava fotografij in notnega gradiva od začetka
pa do današnjih dni..

Rekreacijski pohod "Po srčkovi poti" Območnega društva invalidov Dravinjske doline
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
05.11.2016 08:08:00
Kdaj:
Organizator: OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 5. novembra
na voden rekreacijski pohod »Po srčkovi poti« z začetkom ob 8 uri izpred občine Zreče. Pohod
bo potekal v smeri zreškega jezera in pokopališča do Vinotoča Ančka na Borku ter nazaj mimo
Kardunovega peskoloma, ter bo trajal približno 2 do 3 ure. Prijava na pohod je obvezna
pri Franci Rečnik (041 405 032) ali v društveni pisarni med uradnimi urami vsako sredo od 9h do
12h do srede, 2. novembra.

Martinovanje na ploščadi pred hotelom Atrij
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 11.11.2016 15:03:00
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Sveže pečen kostanj, domače jesenske dobrote, pokušina mladega vina, otroška folklora ob zvoku
harmonike.
Otroci, na odprtem ognju bomo pekli jabolka ter krompir!

Predstavitvena urica delavnice hormonske joge
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 22.11.2016 17:05:00

22.11.2016, bela seminarska dvorana hotela Atrij
Termin delavnica Hormonske joge za ženske: 2. in 3. 12. 2016
Hormonska joga za ženske po metodi Dinah Rodrigues s certificirano učiteljico joge Matejo Kreuh
Imate katero od naštetih težav?
• Policistični jajčniki
• Neredni mesečni cikli
• Boleče menstruacije
• Težave z zanositvijo
• Pomanjkanje energije
• Nihanje razpoloženja
• Razdražljivost
• Vročinski oblivi
• Suha koža
• Suha sluznica
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• Krhki lasje in nohti
• Pretirano izpadanje las
• Pomanjkanje volje, življenjske energije
• Premalo/preveč delujoča ščitnica
• Kronična utrujenost
• Pomanjkanje libida
• Občutek tesnobe
“Vse našteto je lahko posledica hormonskega neravnovesja.” Morda želite zgolj ohraniti dober nivo
energije za vsa opravila, ki vas čakajo čez dan? Redna vadba hormonske joge vse naštete simptome
omili in celo popolnoma odpravi.

Predstavitev knjige in razstave: Zreški gradovi včeraj, danesm jutri
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
13.11.2016 13:01:00
Občina Zreče
Predavanje bo potekalo v seminarski dvorani- razstva je v avli dvorane

TIN VODOPIVEC IN BORIS KOBAL V KOMEDIJI "STARO ZA NOVO"
Kje:
Kdaj:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, 3214 Zreče
08.11.2016 19:07:00
15
www.mojekarte.si (vsi Petrolovi in OMV bencinski servisi)

Boris Kobal & Tin Vodopivec v komediji STARO ZA NOVO

Predstavnika dveh generacij komikov iz oči v oči
skupaj na odru.
O staranju. O mladosti. O tehnologiji. O ljubezni. Kdo se na koga šlepa? Kdaj lahko rečemo, da
smo stari in do kdaj smo mladi? Na kom zares stoji svet? Lahko stari in mladi sploh živijo v sožitju?
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Komedija STARO ZA NOVO se na sproščen in duhovit način loteva večne tematike sinergije
mladih in starih, (ne)sprejemanja moderne tehnologije in (ne)soočanja s hitrim tempom življenja –
pa tudi aktualne teme zapuščine ene generacije drugi.
VSEGA JE KRIV MARIO!
Komika sta se spoznala na snemanju oddaje Moja Slovenija, kjer je Tin hotel duhovičiti, a ga je
Boris hitro pospravil v žep. Po daljšem prepričevanju in modri kuverti je Boris le privolil, da se
Tinu pridruži na odru v avtorski predstavi, ki se je medila kar nekaj časa. Kljub temu, da je med
njima 30 let razlike, drug na drugega gledata kot na konkurenco, občasno pa sta tudi prijatelja.
Nakup vstopnic:
http://www.mojekarte.si/si/tin-vodopivec-boris-kobal-staro-za-novo/vstopnice-116365.html

Martinovanje -društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin.
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Opomba:

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
12.11.2016 11:11:00
Vinogradniško društvo.
Tradicionalni dogodek.

Ob 11 uri se zberemo pred staro potomko, kjer po pokušini mošta odrinemo proti sv. Martinu. Tam
nas bodo pričakali iz sosednje občine društvo Trta, kjer bodo naši farni župniki blagoslovili mošt.
Po končanem blagoslovu sledi prijetno druženje ob kozarčku novega vina in martinovih dobrot.
Vljudno vabljeni.

Pokušina mladih vin.
Kje: Cesta na Roglo, 3214 Zreče
Kdaj: 11.11.2016 15:03:00
V petek vas bomo zreški vinogradniki razvajali z mladimi vini, ki jih boste lahko digustirali v času
med 15.00 ure in vse do 18.00 ure. Vsa prisotna vina bodo od lokalnih pridelovalcev.
Pridite, vredno je poskusiti te dobrote.
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božično-novoletni koncert Stane Vidmar
Stranice, 3206 Stranice
Kje:
17.12.2016 18:06:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO DRUŠTVO KONRAD SODIN STRANICE
KD Konrad Sodin Stranice in župnija Stranice organizirata božično novoletni koncert z nastopom
Staneta Vidmarja ter cerkvenima pevskima zboroma iz Skomarja in Stranic.

Srečanje članov ODI Dravinjske doline ob zaključku leta
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Cena
vstopnice:
Prodajna
mesta:
Opomba:

Gorenje pri Zrečah, 3214 Zreče
10.12.2016 11:11:00
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE
20€
poverjeniki in društvena pisarna med uradnimi urami vsako sredo od 9h do 12h;
ul. Toneta Melive 2; Slov. Konjice do 7. 12..
organiziran bo brezplačen avtobusni prevoz ob vsaj 4o prijavljenih iz
posameznega področja

Območno društvo invalidov Dravinjske doline vabi članice in člane v soboto, 10. decembra na
zaključek leta v gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah s pričetkom ob 11 uri in zaključkom ob
17uri. Na programu je nastop vodilnega slovenskega bontonologa Saša Županeka s poučno
šaljivim predavanjem »Zadrega nikoli ne počiva«, kosilo in popoldansko druženje. Organiziran bo
brezplačen avtobusni prevoz če bo vsaj 40 prijavljenih iz posameznega
področja. Cena je 20€. Podrobnosti in prijave pri poverjenikih ali v društveni pisarni v Slovenskih
Konjicah najkasneje do srede, 7. decembra.

Zaključna prireditev ob sklepu praznovanj jubilejnega leta ob 810-letnici prve pisne omembe
Zreč
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
13.11.2016 13:01:00
Kdaj:
Organizator: Občina Zreče, KS Zreče
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Can you feel the love tonight 2
Kdaj:
Organizator:
Cena vstopnice:
Prodajna mesta:

27.11.2016 18:06:00
MePZ Strune
5
Gostilna Pozne in na dan koncerta na blagajni dvorane

V nedeljo, 27. 11. 2016, ob 18. uri bo Mešani pevski zbor Strune ponovno izvedel nekaj uspešnic s
svojega repertoarja in vas popeljal v edinstveno preživet večer v njihovi družbi. V spremljavi Can
you feel the orchestra bomo prepevali skladbe slovenskih in tujih najuspešnejših glasbenikov in
skladateljev kot so: Queen, Michael Buble, Tabu, Gioacchino Rossini, Jakob Jež, Stevie Wonder,
Leonard Cohen...

Gostje: Orter, Nino Ošlak, MoPZ Oplotnica
Pevke in pevci MePZ Strune prihajajo iz Zreč pod Pohorjem, kjer v okviru tamkajšnjega Kulturno
umetniškega društva Vladko Mohorič nadaljujejo osemdesetletno tradicijo organiziranega
zborovskega petja v kraju. Zbor vodi mlad in ambiciozen zborovodja Samo Jezovšek. V mešanem
pevskem zboru Strune so združeni pevke in pevci celotne Dravinjske doline in njene okolice, s tem
pa krepijo tudi medobčinske odnose.
Radi prepevajo vse zvrsti zborovske glasbe, s posebnim poudarkom na skladbah slovenskih
avtorjev in priredbah ljudskih pesmi, seveda pa jih mladostna zagnanost vodi tudi v program
zborovskih priredb slovenske in tuje zabavne glasbe. Iz tega sklopa velja omeniti predvsem
nekatere odmevne koncerte, kot so bili: “Can you feel the love tonight”, božično novoletni koncert
z zreškimi godbeniki, večer slovenskih popevk v preobleki za zbor in orkester “Zlati prah imaš v
očeh”, koncerta z Nuško Drašček in skupino L’ Orfeos ter z Evo Černe in drugimi slovenskimi
pevci in glasbenimi ustvarjalci.
Proti koncu leta 2014 so s pevcem Ninom Ošlakom posneli skladbo Simfonija, ki se vrti po
170

slovenskih radijskih postajah. V lanskem letu so z nastopom na Regionalnem tekmovanju odraslih
pevskih zborov v Žalcu dokazali, da spadajo v sam glasbeni vrh med pevskimi zbori, saj so se
okitili z zlatim priznanjem in tako polepšali svojo zbirko uspehov. Poleg tega so s priznanjem za
obetavnega zborovodjo dokazali, da zmorejo še več.

Predprodaja vstopnic: Gostilna Pozne
Cena vstopnice v predprodaji 5€, na dan nastopa 7€
Pričarali vam bomo še en nepozaben večer.

Dobrodelni koncert VESELE NOTE ZA PRAZNIČNE DNI 2016
Kje: CESTA NA ROGLO 16, 3214 Zreče
Kdaj: 02.12.2016 18:06:00

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče vabi na tradicionalni dobrodelni koncert VESELE NOTE
ZA PRAZNIČNE DNI 2016, ki bo v večnamenski dvorani v Termah Zreče v petek, 2.12.2016 ob
18.00 uri.

miklavževanje na Stranicah
Stranice, 3206 Stranice
Kje:
05.12.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO DRUŠTVO KONRAD SODIN STRANICE
Miklavževanje v cerkvi Sv. Lovrenca dne 5.12.2016 ob 16.30 uri. Vabljeni otroci do 4. razreda OŠ.
Miklavževanje organizira KD Konrad Sodin Stranice in župnija Stranice.

Prihod Miklavža in obdaritev otrok
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Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
05.12.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: ŽUPNIJSKA KARITAS ZREČE

Tudi letos bo vse naše pridne otroke obiskal Miklavž in jih obdaril. Vljudno vas vabi župnijska
Karitas Zreče, da pridete v čim večjem številu v našo župnijsko cerkev v ponedeljek 5. decembra ob
17,30. Pričakalo vas bo veselo vzdušje, prelepo petje zborčka "Tilen" in prihod sv. Miklavža s
svojim spremstvom, ki mu bo pomagalo razdeliti darila.

Silvestrovanje v Termah Zreče
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Prodajna mesta:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
31.12.2016 19:07:00
Terme Zreče
Petra Podgrajšek, +386 (0)31 791 919, petra.podgrajsek@unitur.eu
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IZBERITE SILVESTROVANJE V TERMAH ZREČE ...
... s prijetnim, praznično urejenim ambientom,
... s silvestrsko gala večerjo, z aperitivom in hladno toplim bifejem,
izpod kuhalnice domačih kuharskih mojstrov,
... z vrhunskimi vini, ki jih priporočajo izkušeni vinski svetovalci,
... z izbrano glasbo ansambla „Rosa“ v Večnamenski dvorani,
dua „Solei“ v restavravraciji Atrij in kitarista Roka Šošterja v kavarni D,
... s kozarcem penine ob polnoči,
... z nepozabno zabavo v družbi družine, prijateljev in nasmejanih gostiteljev.
Silvestrovanje se začne v soboto, 31. 12. 2016, ob 19.30. uri.
Silvestrovanje v Termah Zreče
cena: 65,00 €/ osebo
Otroci do 6. leta: brezplačno
Otroci od 6. do 12. leta: 50% popust
Posebna ugodnost
Brezplačno silvestrovanje za 1 osebo
pri rezervaciji omizja za 6 oseb in plačilu silvestrovanja do 15. 12. 2016.
SILVESTRSKI GALA MENI
»ZAČETEK NAJDALJŠE NOČI«
aperitivni koktajl,
aperitivni koktajl s penino,
koktajl brez alkohola
Jurčkov pate na kruhu
Suha sliva v ovoju pancete,
nadevana z gorgonzolo
Kaviar na jajčki
»FESTIVAL HLADNIH DOBROT«
Marinirani jastogovi repi z limoninim sokom, peteršiljem in oljčnim oljem na ledu
Karpačo hobotnice na rukoli z olivnim oljem, belim poprom in solnim cvetom
Ječmenova solata s popečenim mladim sirom in zelenjavo v kozarcu
Pena dimljene postrvi na belem kruhu
Zelenjavna zloženka z »vinaigrette« prelivom
Kraški pršut na meloninem karpaču
Izbor sušenih mesnin s Pohorja (pohorska bunka, jelenova salama, sušena slanina, suha klobasa)
Popečeni jajčevci in bučke z balzamičnim prelivom in kozjim sirom
Rdeče zelje z jogurtovim prelivom in pivom
Motovilec s koščki mandarine in pomarančnim prelivom
Kraljeva solata s cvetjem
»KLASIČNO POSTREŽENO«
Juha iz muškatne buče in praženih jurčkov s konopljinimi semeni in bučnim oljem
***
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Jagnječja zarebrnica z žara
Porto omaka
Sotirana zelenjava na maslu (dvobarvni korenček, por, koromač)
Zdrobova štručka z belim kruhom in sirom
Pena rdeče pese
»IZBOR HIŠNIH SLADIC«
Pečeno jabolko s cimetom in vaniljevo kremo v kozarcu
Tiramisu v kozarcu
Pomarančni pire z jogurtovo kremo v kozarcu s čokoladnim drobljencem
Različne punč bombice
Hišne tortice
Sveže sadje
***
Izbor sirov okoliških kmetij z oreščki
***
Silvestrska torta s penino
***
»JUTRANJI POOBEDEK«
Pikantno pečeno kislo zelje s slanino in prekajenim vratom
Kunčja obara z žličniki
Izbor domačih kruhov

Silvestrovanje v hotelu Planja na Rogli
Kje:
Kdaj:
Organizator:
Prodajna mesta:

Rogla 1, 3214 Zreče
31.12.2016 19:07:00
Rogla
Tanja Šuperger, 386 (0)3 75 77 100, tanja.superger@unitur.eu

... v praznično vzdušje odeti Snežni dvorani in hotelski restavraciji,
... s silvestrsko gala večerjo, aperitivom, hladnim in sladkim bifejem ter postreženimi glavnimi
jedmi, izpod kuhalnice hišnih kuharskih mojstrov,
... z vrhunskimi vini po vinski karti, ki jih priporočajo izkušeni vinski svetovalci,
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... z izbrano glasbo ansambla Navihanke v Snežni dvorani
in ansambla Selfi band v hotelski restavraciji,
... s kozarcem penine ob polnoči,
... z otroškim rajanjem pod budnimi očmi animatorjev,
... z nepozabno zabavo v družbi družine, prijateljev in nasmejanih gostiteljev.
Silvestrovanje se začne v soboto, 31. 12. 2016, ob 19. uri.
Silvestrovanje v hotelu Planjacena: 65,00 € / osebo
Otroci do 6. leta: brezplačno
Otroci od 6. do 12. leta: 50 % popust
Silvestrovanje za goste, ki koristijo najem Uniturjevih apartmajev,
cena: 50,00 € / osebo
Otroci do 8 leta brezplačno.
Otroci od 8. do 14. leta: 35,00 € / osebo
SILVESTRSKI MENI
Aperitiv
Konjiška Penina in silvestrski koktejl
*
Bife hladnih predjedi
Pohorska bunka z vloženimi jurčki, domači ocvirkov namaz
Mešani siri kmetije Lamperček z domačimi marmeladami in pohorskim medom
Jelenova in muflonova salama s divjačinsko pašteto
Popečene račje prsi ob brusničnem džemu
Zvitki postrvi na solati radiča
Hobotnica s sipo in črnimi olivami v solati
Ješprenova solata s suhimi slivami
*
Praznična juha
Kremna krompirjeva juha s peno muškatne buče in bučnim oljem
*
Rižota kozic in škampov na beli omaki zorjene rebuline penine
*
Telečji tournedo na hrustljavi polenti s popečenim jurčki in šarlotkino peno
File svinjine v ovoju bučnih semen
Krompirjevi polpeti z ocvrto slanino
Zelenjavni šopek v družbi polnjene zeljne culice
*
Bife novoletnih sladic
Okoliška podpohorska jabolka v testu s karamelno omako in cimetom
Makov zavitek s slivami
Lešniki v čokoladi z vanilijevo kremo v kozarcu
Novoletni minjoni
Koščki svežega sadja
Izbor domačih sirov z orehi ter medom
*
Silvestrska torta s kozarcem iskreče penine
*
Jutranji poobedek
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Obara iz svinjine z žličniki
Mini klobase s dušenim kislim zeljem

Silvestrovanje v hotelu Natura na Rogli
Rogla, 3214 Zreče
31.12.2016 19:07:00
UNITUR
Jerneja Visočnik, +386 (0)40 851 442, +386 (0)375 77 280,
Prodajna mesta:
jerneja.visocnik@unitur.eu
Kje:
Kdaj:
Organizator:

... v prazničnem ambientu restavracije Brusnica,
... s silvestrsko gala večerjo, aperitivom in hladno toplim bifejem,
izpod kuhalnice domačih kuharskih mojstrov,
... z vrhunskimi vini po vinski karti, ki jih priporočajo izkušeni vinski svetovalci,
... z izbrano glasbo dua Vedrina,
... s kozarcem penine ob polnoči,
... z otroškim rajanjem pod budnimi očmi animatorjev,
... z nepozabno zabavo v prijetnem domačem vzdušju v družbi družine,
prijateljev in nasmejanih gostiteljev.
Silvestrovanje se začne v soboto, 31. 12. 2016, ob 19. uri.
Silvestrovanje v Hotelu Natura na Rogli
cena: 75,00 € / osebo
Otroci do 6. leta: brezplačno
Otroci od 6. do 12. leta: 50 % popust
SILVESTRSKI MENI
Bife hladnih predjedi
Jelenov pršut in divjačinska salama kmetije Arbeiter,
Goveji carpaccio s peteršiljevim oljem in granatnim jabolkom
Pate lososa z zelišči, izbor domačih sirov kmetije Lamperček s hišno marmelado,
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Ješprenj v solati z jogurtovo marinado
*
Praznična juha
Goveja praznična juha z jetrnimi cmočki
ali
Porova juha s popečenimi kruhovimi kockami z materino dušico
*
Brancinov file, parmezanova pena, nabodalo kraljevih rakovih repkov in češnjevca
Mavrična polenta
*
Sorbet sveže melise in ingverja z limono
*
Marinirane rezine pljučnega fileja, raviol mlade špinače in skute na kremi domačega korenja z
dimljenim oljem in popečeni jurčki, ajdov kipnik z zelenjavo, brusnična pena
*
Novoletni sladki bife
Novoletna torta s kozarcem iskreče penine, polnočne mini tortice,
Osvežujoče sadje
*
Jutranji poobedek
Zeljne sarmice, kuhan krompir z ocvirki
Štajerska kisla juha

Ski opening, zabava na snegu
Kje: Rogla, 3214 Zreče
Kdaj: 17.12.2016 09:09:00

Otvoritveni dogodek nove smučarske sezone, sezone športnih dogodkov in rekreacije, animacij in
zabave na snegu. Smučanje po promocijskih cenah. Smučarska šola, organizira dan odprtih vrat,
pridružili pa se boste lahko tudi tečaju teka na smučeh z Rossi športom.
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Polnočnica v cerkvi Jezusove spremenitve na gori
Kje: Rogla, 3214 Zreče
Kdaj: 24.12.2016 22:10:00

Sveta maša v cerkvi Jezusove spremenitve na gori na Rogli

Silvestrovanje na prostem na Rogli
Kje: Rogla, 3214 Zreče
Kdaj: 31.12.2016 19:07:00
Silvestrovanjem na prostem v snežni idili pri smučarskem baru Uniorček z DJ-jem. Poskrbljeno bo
za ognjemet in pestro gostinsko ponudbo.

Hormonska joga za ženske v Termah Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
02.12.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: Terme Zreče
Imate katero od naštetih težav?






Policistični jajčniki
Neredni mesečni cikli
Boleče menstruacije
Težave z zanositvijo
Pomanjkanje energije
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Nihanje razpoloženja
Razdražljivost
Vročinski oblivi
Suha koža
Suha sluznica
Krhki lasje in nohti
Pretirano izpadanje las
Pomanjkanje volje, življenjske energije
Premalo/preveč delujoča ščitnica
Kronična utrujenost
Pomanjkanje libida
Občutek tesnobe

“Vse našteto je lahko posledica hormonskega neravnovesja.” Morda želite zgolj ohraniti dober nivo
energije za vsa opravila, ki vas čakajo čez dan? Redna vadba hormonske joge vse naštete simptome
omili in celo popolnoma odpravi.
Delavnica poteka dva dni:
 petek, 2. 12. 2016 (17.00 - 19.30)
 sobota, 3. 12. 2016 (9.00 - 16.00), z vmesnimi odmori.
Predstavitvena urica: 22.11.2016 ob 17.00 v beli dvorani hotela Atrij
Lokacija delavnice: Terme Zreče, Bela seminarska dvorana hotela Atrij
Cena delavnice: 130 EUR/število mest je omejeno/obvezna prijava
Lahko kosilo: 8,00 €/osebo/dan

INFORMACIJE IN PRIJAVE
Mateja Kreuh+386 (0)51 622 348mateja.kreuh@gmail.comNA KOLEDAR

Praznična mineštra
Kje:
Kdaj:
Organizator:

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
08.12.2016 17:05:00
UNITUR
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Cena vstopnice: 4
Predstava gkledališča Ku Kuc v večnamenski dvorani Term Zreče.
Vstopnina: 4 €, otroci do 3 let brezplačno

Ustvarimo sami
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 07.12.2016 17:05:00
Praznična delavnica v hotelski kavarni z Alenko, s kmetije Vrhivšek

Ustvarimo sami
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 14.12.2016 17:05:00
Praznična delavnica za odrasle z Andrejo iz ateljeja Kopos

Ustvarimo sami
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 21.12.2016 17:05:00
Praznična delavnica za odrasle s članicami društva Smetlika

Božični bazar
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
22.12.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Božični bazar na ploščadi Term Zreče

Božični bazar
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
23.12.2016 16:04:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
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Božični bazar v hotelski kavarni

Adventna nedelja v Termah Zreče
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 04.12.2016 15:03:00
 klavirska glasba
 ponudba adventnih sladic
 ponudba toplih napitkov ( Megluičev domači čaj, kava s cimetom, vroča čokolada s
cimetom)
 posebna ponudba (jabolčni zavitek v kozarčku s cimetovo karamelo in kava ali čaj)

Adventna nedelja v Termah Zreče
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 11.12.2016 15:03:00
 klavirska glasba
 ponudba adventnih sladic
 ponudba toplih napitkov ( Megluičev domači čaj, kava s cimetom, vroča čokolada s
cimetom)
 posebna ponudba (jabolčni zavitek v kozarčku s cimetovo karamelo in kava ali čaj)

Adventna nedelja v Termah Zreče
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 18.12.2016 15:03:00
 klavirska glasba
 ponudba adventnih sladic
 ponudba toplih napitkov ( Megluičev domači čaj, kava s cimetom, vroča čokolada s
cimetom)
 posebna ponudba (jabolčni zavitek v kozarčku s cimetovo karamelo in kava ali čaj)
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Vinske degustacije
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
27.12.2016 19:07:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
Vinska degustacija vinarja tromesečja - Senekovič Ivan

Vinske degustacije
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 28.12.2016 19:07:00
Predstavitev vinske kleti Zlati grič

Vinske degustacije
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 29.12.2016 19:07:00
Predstavitev vin Andrejc

Spoznajte kozmetiko MUD
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kje:
24.12.2016 09:09:00
Kdaj:
Organizator: UNITUR
 ličenje
 lakiranje nohtov
 nega rok pred
Svetovanje in 15 % popust na MUD in O.P.I.

Animacija v Termah Zreče
Kje:
Kdaj:

Cesta na roglo 15, 3214 Zreče
24.12.2016 09:09:00
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Organizator: UNITUR
Otroške delavnice, nordijska hoja, vodena vodna aerobika, kino za otroke, prihod božička, plesna
glasba ...

Silvestrovanje na prostem pred Občino Zreče
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Kje:
31.12.2016 22:10:00
Kdaj:
Organizator: LTO Rogla-Zreče, GIZ

Koncert zborovskih pesmi Jurija Vodovnika in predstavitev Priročnika
Gorenje pri Zrečah, 3214 Zreče
Kje:
16.12.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VODOVNIK ZREČE

MePZ Jurij Vodovnik bo premierno predstavil Mežnarjevo kantato Jurija Vodovnika, MePZ Strune
bo predstavil pesmi Jurija Vodovnika z naslovi: Iz oplotniškega mesta in Eno pesem peti, moška
vokalna skupina iz Ožbalta se bo predstavila z avtorsko pesmijo Jurija Vodovnika, Anton Gričnik
pa bo predstavil svoj avtorski Priročnik o življenju in delu Jurija Vodovnika

Božično novoletni koncert
Župnijski Zreče, Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Kje:
26.12.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ
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Božično novoletni konceert ali kar BNK je tradicionalen koncert božičnih, novoletnih in
domovinskih pesmi na sam državni praznik. Vedno nastopijo vsi v Občini Zreče delujoči zbori od
otroških do odraslih. Letošnji koncer bo še posebej slovesen saj praznujemo 25 - letnico naše države.
Koncert je vedno v novi cerkvi Vstalega Zveličarja.

12.BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT DRUŠTVA GODBENIKOV ZREČE
Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Kje:
25.12.2016 15:03:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE
Tradicionalni božično novoletni koncert Društva godbenikov Zreče z gosti!

Delavnica geolova (Geocaching)
Kovaška 31 in Loška gora 33a, 3214 Zreče
Kje:
20.11.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE

Predstavili bomo aktivnost iskanja skritih zakladov z navigacijskimi napravami, poiskali enega v
bližini in vas naučili skriti lasten zaklad. V Hotelu pod Roglo se bo odvila še projekcija filmov iz
mednarodnega festivala GIFF.
Delavnico bosta vodila Jure Markič, zagrizen pohodnik, turni smučar, avtodomar, bloger in zadnja
leta navdušen iskalec zakladov Geocaching, s skoraj 10.000 najdenimi zakladi po Evropi in Beno
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Šonc, prostovoljec iz Društva prijateljev mladine Zreče.
Zbirno mesto je Muzejski vlak Zreče, nato sledi pohod do Hotela pod Roglo. Prijave sprejemamo
do petka 18.11.2016 na 031/556-598.
Dogodek bo ob vsakem vremenu!

3. kulinarični izziv mladih
Kje: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Kdaj: 22.12.2016 16:04:00

Predbožični otroški koncert "BOŽIČNA PRAVLJICA"
Stranice 37, 3206 Stranice
Kje:
16.12.2016 17:05:00
Kdaj:
Organizator: TOD Stranice
Turistično olepševalno društvo Stranice vabi na Predbožični otroški koncert »BOŽIČNA
PRAVLJICA«, ki bo v petek, 16. decembra 2016, ob 17. uri v Kulturnem domu Stranice.

Otroško silvestrovanje na prostem pred Občino Zreče
Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
Kje:
31.12.2016 10:10:00
Kdaj:
Organizator: LTO Rogla-Zreče, GIZ

GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH 2016
Kje: Mestni trg 4, Slovenske Konjice, 3206 Stranice
Kdaj: 26.11.2016 15:03:00
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