PREDSTAVITEV OBČINE ZREČE
Na idealnem mestu, v zglavju Dravinjske doline, so se že pred več stoletji razvila tri
naselja: Zgornje Zreče, Spodnje Zreče in Dobrava. V reko Dravinjo se steka več
hudourniških potokov, ki so že v preteklosti zagotavljali domačinom neprecenljiv vir
energije.
Občina Zreče ima zelo razgiban relief. Skrajna severozahodna in hkrati najvišja točka v
občini je Mulejev vrh s 1533 m nadmorske višine, medtem ko se najnižja točka občine, z
nadmorsko višino 360 m, nahaja v naselju Dobrovlje, na skrajnem jugovzhodu občine.
Poleg naravnih znamenitosti se lahko Zreče pohvalijo z bogato kulturno zgodovinsko
dediščino. Na tem področju so bili ljudje naseljeni že 2200 let pred našim štetjem, kar so
pokazale, pred 60 leti razkrite, prazgodovinske in antične najdbe v okolici Brinjeve gore.
Za prvo pisno omembo Zreč se šteje leto 1206, ko je bil podpisan dokument, v katerem je
kot priča nastopal Rupert Zreški (Ruberto de Reetsach).
Na obrobju današnjih Zreč so bili v srednjem veku zgrajeni kar trije gradovi:
-

-

Freudenberg, ki je stal na skrajno severozahodnem vrhu Brinjeve gore in se prvič
omenja leta 1217,
Lušperk (Loški grad), ki so ga zgradili na strmem griču nad naseljem Loška gora.
S tega gradu izhaja vitez Henrik Lušperški, ki leta 1279 nastopi kot priča v
dokumentu,
Jamnik (Holenstein – jamski grad), ki je stal verjetno na vrhu strmega hriba nad
nekdanjim naseljem Nova Dobrava. Glede na prvo pisno omembo gradu, iz leta
1342, se domneva, da je bil kasneje, nekoliko nižje, sezidan še dvorec z istim
imenom.

Župnijska cerkev Sv. Egidija v Zrečah se prvič pisno omenja leta 1375, medtem ko so
bile njene podružnice: Sv. Martin, Sv. Neža in Sv. Mati božja zgrajene v 17. in 18.
stoletju. V srednjem veku so bili zemljiški posestniki na območju Zreč in okolice Konjiški
gospodje in kartuzijani iz Žič.
V zreškem prostoru se je že v prvi polovici 19. stoletja pojavilo rudarjenje s premogom.
Najpomembnejši premogovnik na tem območju je bil rudnik v Radani vasi, kamor je bila
leta 1903 pripeljana železnica iz Konjic. Na železniško postajo Zreče, kjer se danes
nahaja Muzej ozkotirne železniške proge Poljčane - Zreče, je prvi vlak pripeljal 15.
januarja 1921.
300 let stara Ošlakova kovačija priča o zgodnjem razvoju kovaštva na tem območju. Leta
1925 pa se z ustanovitvijo Štajerske železoindustrijske družbe prične industrijski razvoj
kovaške industrije.

Zreče so si s pospešenim gospodarskim in turističnim razvojem v povojnem času
oktobra leta 1987, pridobile vse pogoje, da iz kraja postanejo mesto.
Ob teritorialnem preoblikovanju komun leta 1994, je bila na tem območju ponovno
ustanovljena Občina Zreče, ki se lahko pohvali z zelo razvitim:
gospodarstvom (Unior d.d., SwatyComet d.o.o in GKN Driveline Slovenija d.o.o),
malim gospodarstvom,
- turizmom (Klimatsko – turistični center Rogla, Terme Zreče),
- zasebno turistično ponudbo.

-

Zreče so bogate tudi s kulturno dediščino, zato je tod urejenih veliko muzejskih zbirk;
Muzej ozkotirne železniške proge Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče, Ošlakova
kovačija, Skomarska hiša, Vodovnikova zbirka na Skomarju, Kovačija Šrekl – Zajc, Muzej
“100 frankolovskih žrtev” na Stranicah, v Hotelu Planja na Rogli pa se nahaja tudi
razstava o Brinjevi gori.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na območju Občine Zreče leta
2010 :
Število prebivalcev
Število moških
Število žensk
Število zaposlenih oseb
Število samozaposlenih oseb
Število reg. brezposelnih oseb
Število stanovanj, stanovanjski sklad
Število osebnih avtomobilov
Površina km2
Župan:

6.449
3.301
3.148
3.651
321
306
2.572
3.301
67
mag. Boris Podvršnik

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Grb občine Zreče

Občina Zreče praznuje občinski praznik na dan 29. maj, dan, ko je bil izglasovan
referendum za ustanovitev Občine Zreče.

Fotografija Zreč

Občina Zreče (zemljevid na Geopedii) obsega šest krajevnih skupnosti: Zreče, Stranice,
Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje.

Naši znameniti rojaki:

Jurij Vodovnik
Janez Koprivnik
Vir: Slovenski Biografski leksikon

Pripravil: Danijel Leva Bukovnik

*22. apr. 1791 Skomarje, + 17. dec. 1858
Skomarje
*4. dec. 1849 Gorenje, + 9. dec. 1912 Maribor

