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Pred vami je že petnajsta številka javnega 
občinskega glasila Pohorsko srce. V sklopu 
Zreškega jubilejnega leta 2016 se je zvrstilo 
preko dvajset dogodkov. V istoimenski rubriki 
smo v sliki in besedi pripravili pregled le-teh. 

Skomarska hiša letos obeležuje 20. obletnico, 
zato smo se odpravili na Skomarje in izvedli 
osrednji intervju z vodnikom Mirkom Beškov-
nikom, ki je v vseh teh letih sprejel že več tisoč 
obiskovalcev. 

V Uradnih objavah občinske uprave tokrat pi-
šemo o različnih projektih, med katerimi so: 
prostorski akti, kanalizacija, komunala, ceste, 
celostna prometna strategija in še veliko več.

Vas zanima, kaj se je dogajalo v vrtcu ter v 
osnovni in srednji šoli v drugi polovici tega le-
ta? Ne zamudite zanimivih dogodivščin naših 
najmlajših, osnovošolcev in dijakov. 

V rubriki Zanimivosti si lahko preberete, kaj 
vse počnejo naša zreška društva. Vse leto so v 
Občini Zreče potekale številne delavnice, saj 
smo skupaj s širšo javnostjo in posamezniki 
pripravljali skupno Vizijo in strategijo destina-
cije Rogla-Pohorje, dokument, v katerem poleg 
Zreč sodelujejo še sosednje občine – Slovenske 
Konjice, Oplotnica in Vitanje. Konec oktobra 
je bil dokument predan v uporabo. Z njim pa 
je znova zaživela blagovna znamka »Okusi 
Rogle«. 

V rubriki Turizem pišemo o tem, katere so na-
loge lokalne turistične organizacije, v sklopu 
katere deluje tudi Turistična pisarna Zreče, 
kjer lahko občani med drugim kupite cenejše 
karte za Terme Zreče. In še nasvet, če še ni-
mate darila: kopalne karte so lahko več kot 
odličen poklon vašim najdražjim. Lahko pa 
jih prejmete tudi tako, da rešite križanko in z 
malo sreče postanete nagrajenec. Če ste to že 
storili, le hitro poglejte, koga je tokrat doletela 
sreča pri žrebu. Križanko najdete na zadnjih 
straneh glasila. 

Posamezniki, društva ali organizacije, ki bi 
želeli sodelovati v naslednji številki Pohorske-
ga srca, lahko pošljete svoje prispevke na elek-
tronski naslov urska.firer@gmail.com.

Veseli bomo tudi novih predlogov, kritik in 
pohval. Ne zamudite letošnjega »dvojnega« 
silvestrovanja na prostem pred Občino Zreče. 
Najprej bomo ob 10. uri začeli z otroškim sil-
vestrovanjem z DJ-jem, v večernih urah pa vas 
vabimo, da skupaj z ansamblom Vrt in Frajer-
kami dočakamo novo leto. 
Želimo vam, da bi prihajajoče leto prineslo 
veliko trenutkov, s katerimi boste osrečili sebe 
in svoje bližnje. Pa prijetne decembrske dni ob 
prebiranju Pohorskega srca ter SREČNO v letu, 
ki je pred vami! 

Urška Firer,
odgovorna urednica

BESEDA UREDNICE

Cenjene bralke in cenjeni bralci!
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Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti

in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu

seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,

udejanjijo želje in izpolnijo vsa pričakovanja.

Vesel božič in srečno 2017! Mag. Boris Podvršnik,
župan Občine Zreče
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Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče 
konec leta 2015 smo na Občini takoj pristopili k prostorskemu urejanju 
območja za poslovno zazidavo v Zgornjih Zrečah in območja za novo 
stanovanjsko naselje SN 2, kar pomeni izdelavo in sprejem Občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za obe območji.

I. Območje poslovne zazidave Zgornje Zreče
Območje v Zgornjih Zrečah predstavlja delno že pozidano območ-

je ob Kovaški cesti. Dejavnost v večini objektov je poslovno-trgovska. 
Na Občini si prizadevamo, da bi bili na območju t. i. Zgornjih Zreč 
obstoječim in potencialnim investitorjem zagotovljeni razvoj in širitev 
njihovih dejavnosti ter prometna varnost celotnega območja. Prav tako 
si želimo urejene komunalne infrastrukture. 

V letu 2016 smo pristopili k izdelavi predloga ureditvene situacije 
in uskladitvi predlagane ureditve z lastniki zemljišč na tem območju. 
Predlagana ureditev med drugim predvideva nov prometni režim, in 
sicer z novo dovozno obvozno cesto, speljano na južni, zahodni in se-
verni meji območja, s čimer se večji del tranzita s sedaj Kovaške ceste 
preusmeri na novo cesto. Obstoječa Kovaška cesta pa se bo preuredila 

v t. i. večnamensko površino z mirujočim prometom. S tem bi zago-
tovili kvaliteten skupen zunanji prostor, kjer se bodo lahko odvijale 
različne prireditve, tržnica, sejmi itd.

II. Stanovanjsko naselje SN 2
Obravnavano območje se nahaja na južnem delu naselja Zreče. Na 

severni meji območja se nahaja že obstoječa stanovanjska zazidava, t. 
i. naselje SN 1. Razlog za pripravo prostorskega akta je interes Občine 
za ureditev območja stanovanjske gradnje. Na obravnavanem območju 
je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, kot nadaljevan-
je obstoječe pozidave. Površina območja urejanja je cca 1,9 ha. Pred-
videva se umestitev 22 novih stanovanjskih objektov. Površina posa-
meznih gradbenih parcel je med 560 in 1050 m2. Navedena pozidava 
je delno namenjena pozidavi lastnikom zemljišč na tem območju. Na 
območju zemljišča (parc. št 12/1 k. o. 1100 – Zreče), katerega lastnik 
je Občina Zreče (9 parcel), pa bo le-ta po sprejetju prostorskega akta in 
ureditvi komunalne opreme omenjene parcele v skladu z zakonodajo 
(najverjetneje po metodi javnega zbiranja ponudb) ponudila v prodajo 
za gradnjo enostanovanjskih objektov.

Katjuša Črešnar

 Načrtovane nove večje prostorske ureditve v Občini Zreče

Predlog ureditvene situacije za območje stanovanjskega naselja SN2

Predlog ureditvene situacije za območje poslovne zazidave Zgornje 
Zreče

Projekt je nastal na podlagi diskurza z različnimi deležniki o 
pomanjkanju (se)znanja(nja) učencev v sklopu njihovega primar-
nega izobraževanja o vlogi in pomenu lokalne skupnosti oziroma 
občine v vsakdanjem življenju posameznika. Na podlagi obsežne 
analize učbenikov in delovnih zvezkov, ki so priporočeni za upora-
bo v 4., 7. in 8. razredu, smo ugotovili, da se le-ti omenjene temati-
ke v manjšem obsegu sicer dotaknejo, vendar je razlaga osnovnih 
pojmov napisana površno, netočno in nestrukturirano. 

Namen projekta je bil na inovativen, celosten in sistematičen 
način seznaniti učence Osnovne šole Zreče z osnovnimi pojmi, s 
pomenom, z organizacijo in delovanjem lokalne skupnosti oziroma 
občine. 

V aprilu in maju 2016 so učenci od 1. do 7. razreda likovno ustvar-
jali na pojem »občina«; pri tem so preko likovnih izdelkov sporo-
čili, kaj zaznavajo pod omenjenim pojmom. Preliminarna analiza 

Projekt Občina

likovnih izdelkov je pokazala, da učenci pojem občine najpogosteje 
povezujejo s krajem (motivi kraja, simboli, stavbe, narava itd.) ali pa 
s turizmom (npr. bazeni, smučišče itd.). Zelo redko smo opazili pove-
zovanje pojma občina s procesi (npr. zagotavljanje storitev – vodovod, 
kanalizacija, izgradnja cest itd.) ali z akterji (npr. župan, občinski svet 
itd.). 

V četrtek, 16. junija, in v ponedeljek, 21. junija 2016, smo na šo-
li izvedli namenska predavanja za učence od 1. do 7. razreda. Pre-
davanja so bila težavnostno prilagojena posamezni starosti učencev; 
zasnovana so bila interaktivno, saj so učenci preko sodelovanja med 
razredi tudi tekmovali v kvizu o poznavanju občine oziroma lokalne 
skupnosti. 

Z namenom dejanskega izkustva je bila v četrtek, 16. junija 2016, 
na predavanjih prisotna Aleksandra Vidmar Korošec, ki je zaposlena v 
Občinski upravi Občine Zreče, v ponedeljek, 21. junija 2016, pa podžu-
pan Drago Šešerko. Oba gosta sta učencem povedala, kaj počneta na 

občini in kaj so njune zadolžitve. Ob koncu predavanj smo z učenci si-
mulirali ljudsko iniciativo, ki je ena od oblik neposredne demokracije 
na lokalni ravni. Tako so učenci podali ideje o tem, kaj bi bilo treba v 
občini postoriti in izvedli volitve – ideja, ki je dobila največ glasov, je 
bila torej izglasovana na seznam, ki ga bomo posredovali občinskim 
oblastem. 

Učenci so na inovativen, interaktiven in zabaven način pridobi-
li nova ter utrdili že pridobljena znanja o osnovnih pojmih (občina, 
lokalna skupnost, župan, občinski svet itd.) in kompetence v smislu 
sposobnosti povezovanja, zavedanja, opažanja, zaznavanja lokalne 
skupnosti. Izkusili so spretnosti v obliki oblikovanja ljudske iniciative 
in volitev oziroma glasovanja. Ker je projekt združil tako šolski sistem 
na primarni ravni, lokalne oblasti kot tudi akademsko sfero, zagotovo 
spada med vzorčne primere dobre prakse, ki jih priporočamo tudi dru-
gim lokalnim skupnostim po Sloveniji.

Doc. dr. Simona Kukovič

Obstoječa strešna kritina iz betonskega zareznika na Osnovni šoli 
Zreče je bila nefunkcionalna, saj so bili na več mestih strešniki poče-
ni ali odlomljeni. Posledica takšnega stanja je bilo zamakanje strešne 
konstrukcije in tlaka na podstrešju. Za odpravo neustreznega stanja je 
bilo treba izvesti menjavo strešne kritine z ostalimi pripadajočimi deli. 

Tako smo na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedli javni razpis 
za oddajo javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male 
vrednosti »Menjava strešne kritine na objektu Osnovna šola Zreče, pri 
katerem so se upoštevali okoljski vidiki«. Razpis je bil objavljen na 
Portalu javnih naročil že od 29. 3. 2016. Prispelo je devet pravočasnih 
ponudb, izmed katerih je bila ponudba podjetja Arba plus, d. o. o., 
Špruha 19, iz Trzina najugodnejša. 

Dela se izvajajo v letih 2016 in 2017, in sicer:
I. faza v letu 2016 (menjava kritine na starem delu šole)
- vrednost del: 52.206,41 EUR

- vrednost del z 22 % DDV: 63.691,82 EUR

Dela so se začela izvajati 27. 6. 2016 in končala 11. 8. 2016.

II. faza v letu 2017 (menjava kritine na novem delu šole)
- vrednost del: 62.982,30 EUR

- vrednost del z 22 % DDV: 76.838,41 EUR

Dela se bodo začela izvajati 26. 6. 2017 in končala najkasneje do 
18. 8. 2017. Vsa sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zreče 
za leti 2016 in 2017. V okviru menjave strehe v letu 2016 smo izvedli 
tudi zamenjavo strešne kritine na vrtni lopi in naredili nov nadstrešek 
pri zadnjem vhodu v šolo ter nad vhodom v učilnico glasbene šole in 
v zobozdravstveno ambulanto. Vrednost teh del je znašala 4.079,97 
EUR z DDV. 

Sandra Vidmar Korošec

Dela se bodo začela izvajati 26. 6. 2017 in končala najkasneje do 

 Menjava strehe na Osnovni šoli Zreče 

Podaljšanje kolektorja Nova 
Dobrava 2 

Zaradi potreb povezave dveh obstoječih pločnikov ter zagotovitve 
varnega in ustreznega cestnega, kolesarskega in peš prometa smo 
izdelali hodnik – mešani pločnik za pešce in kolesarje ob Kovaški ces-
ti. V sklopu projekta smo zgradili tudi meteorno in sanitarno kanaliza-
cijo, vodovodno povezavo in postavili deset svetil za javno razsvetljavo 
(od tega štiri visoke). Pločnik za pešce je zgrajen na Kovaški cesti, št. 
LC-485071, parc. št. 1386/11, k. o. Zreče in je skupne dolžine 170 met-
rov in širine 2,6 metra. Z gradnjo smo pričeli v juniju in jo zaključili 
konec avgusta. Izvajalo jo je podjetje Brahigradnje, d. o. o., iz Celja. 
Vrednost projektne dokumentacije in geodetskih storitev je znašala 
3.500,00 EUR, vrednost izvedbe del pa 56.500,00 EUR. Skupna vred-
nost investicije je bila 60.000,00 EUR.

Matjaž Korošec 
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Ibralić – Gorenjak
Dne 4. 5. 2016 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del Zdovc, 

Bračko in drugi, d. o. o., za sanacijo plazu med stanovanjskim objek-
tom Loška Gora 6 in dovozno cesto v višini 23.407,53 EUR, kolikor 
je znašal tudi končni obračun. Plaz se je sprožil v jeseni 2015 v času 
intenzivnih padavin, in sicer v dolžini 5 metrov z zdrsom zemeljskih 
mas proti stanovanjskemu objektu. Pri podjetju Grading, d. o. o., je 
bila naročena projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v novembru 
2015 in na podlagi katere je bil plaz saniran. Dela so se začela 4. 5. 
2016 in končala 7. 6. 2016. Izdelana je bila stena iz mikropilotov, ki je 
vpeta v armiranobetonsko gredo. S sanacijo sta zavarovana tako spo-
daj ležeči stanovanjski objekt kot tudi dovozna cesta. 

Bezovje – Sitar
Dne 29. 6. 2016 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del Zdovc, 

Bračko in drugi, d. o. o., za sanacijo plazu na gozdni cesti št. 093830 
pod stanovanjskim objektom Bezovje nad Zrečami v višini 21.131,74 
EUR, končni obračun pa je znašal 21.092,15 EUR. Plaz se je sprožil v 
februarju 2014, in sicer v dolžini 30 metrov in globine do 2,5 metra. Pri 
podjetju Grading, d. o. o. je bila naročena projektna dokumentacija, ki 
je bila izdelana v juliju 2014 in na podlagi katere je bil plaz saniran. De-
la so se začela 29. 6. 2016 in končala 8. 7. 2016. Izdelana je bila stena iz 
mikropilotov. Za vkop za steno je vgrajen lomljen kamen do planuma 
spodnjega ustroja ceste. Na območju pilotne stene je vgrajena jeklena 
varnostna ograja, s čimer je spet zagotovljena varna prevoznost ceste. 
SLIKA 2: Območje sanacije plazu po izvedenih delih

Matulj
Dne 14. 10. 2016 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del Avtopre-

vozništvo, zemeljska dela, Kovač Jožetom, s. p., za sanacijo zidu pod 
stanovanjskim objektom Matulj v višini 9.015,80 EUR, končni obračun 
pa je znašal 7.536,55 EUR. 

Zid je bil v zelo slabem stanju, zato je grozila porušitev. Pri podjetju 
Grading, d. o. o., je bila naročena projektna dokumentacija, ki je bila 
izdelana v oktobru 2015 in na podlagi katere je bil zid saniran. Dela so 
se začela 17. 10. 2016 in končala 11. 11. 2016. Izdelana je bila podpor-
na konstrukcija iz betona in lomljenega kamna, s katero se je podprl 
obstoječi zid.

Andrej Furman

Sanacije plazov

V petek, 15. 8. 2016, v večernih urah je občino Zreče zajelo 
močnejše neurje s točo, predvsem v jugozahodnem delu ob-
čine, na območju Krajevne skupnosti Stranice ter delno Zreč 
in Skomarja. 

Na tem območju so bile zaradi toče močno poškodovane 
kmetijske kulture (trta, koruza, sadno drevje …), in kritine 
na treh objektih, zaliti prostori v objektih in poškodovana 
cestna infrastruktura (predvsem makadamske javne poti ter 
bankine na lokalnih cestah). 

Posredovali sta PGD Stranice in Zreče, in sicer se je s PVC 
folijo zaščitila streha na stanovanjskem objektu Zabork 13 in 
na gospodarskem poslopju Zabork 21 ter Stranice 3. Črpali so 
vodo iz zalitih objektov Marovt, Wravor, Cesta na Roglo 21 a 
in 15 ter iz gasilskega doma na Stranicah. Vzdrževalne služ-
be na cestni infrastrukturi so v naslednjih dneh pristopile k 
sanaciji poškodb. 

Ocena škode po neurju je znašala za kmetijske kulture od 

 Neurje s točo v avgustu

185.160,00 do 222.705,00 EUR, za infrastrukturo in objekte ter plazove 
pa 315.000,00 EUR. Sredstva v višini 16.000,00 EUR, ki jih je Občina 
zagotovila za najnujnejše potrebe odprave posledic škode, so se ozi-
roma se bodo porabila za intervencijske stroške, in sicer izvajalcem 
vzdrževanja cestne infrastrukture, PGD Stranice in Zreče, ter za ma-
terialne stroške. 

Ocena škode je bila v skladu s postopkovnikom za ocenjevanje ško-

de ob naravnih nesrečah prijavljena na Izpostavo za ZiR Celje, kjer 
prijave vseh prizadetih občin združijo v skupno poročilo ter posredu-
jejo URSZR kot predlog za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode. 
Če na ravni države škoda presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov 
državnega proračuna, URSZR izda sklep o pričetku ocenjevanje škode, 
ki mu sledi sanacijski program, do česar pa ni prišlo.

Andrej Furman

Občina Zreče je v soinvestitorstvu s podjetjema 
Unior, d. d., in GKN Driveline Slovenija, d. o. o., na 
območju industrijskega območja Unior – Nova cona 
zgradila sekundarno kanalizacijo sanitarnih in mete-
ornih vod, na katero se prevežejo kanalizacijski prikl-
jučki, ki gravitirajo na projektirano kanalizacijo. 

Za meteorne vode se je delno uporabil obstoječ 
kanalizacijski mešani sistem DN400. Novi fekalni vod 
pa se je priključil na obstoječi primarni kolektor, ki se 
zaključi na ČN Zreče. Predvidena kanalizacija v dol-
žini nekaj preko 390 metrov je trasirana v obstoječo 
cesto, jugovzhodno od industrijskih objektov Uniorja, 
in se je zaključila v lokalni cesti (Rudniška cesta) LC 
Zreče–Gračič–Malahorna. V tej cesti je že potekal ob-
stoječi kanal mešanega sistema, ki se je delno ohranil. 

Pogodbena vrednost investicije (javni fekalni in me-
teorni kanal) je znašala 134.835,78 EUR, brez DDV-ja. 
Z izgradnjo nove kanalizacije se je trajno rešil prob-
lem odvajanja odpadnih voda obravnavanega dela ob-
močja skladno z veljavnimi standardi in predpisi.

Štefan Posilovič

 Izgradnja sekundarne kanalizacije na območju industrijske 
cone Unior II – Nova cona

Območje prostorskega načrta 
(Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanj-
sko zazidavo Škalce – Stanojevič) 
se nahaja jugovzhodno od naselja 
Zreče. Območje je namenjeno sta-
novanjski gradnji nizke gostote, 
zelenim površinam ter prometni, 
energetski, teleprenosni in ko-
munalni infrastrukturi ter pred-
stavlja nepozidani del soseske 
»Dobrava 1«. 

Območje podrobnega načrta ob-
sega parcele št.: 279, 281/1, 282/11 
in 282/16, vse k. o. 1105 – Škalce. 
Površina območja meri približno 
0,73 ha. Sestavni del podrobnega 
načrta so tudi zemljišča zunaj ob-
močja urejanja, ki so potrebna za 
neposredno prometno priključe-

 Stanovanjska zazidava Škalce – Stanojevič

URADNE OBJAVE OBČINSKE  UPRAVE

Saniran plaz

Območje sanacije plazu po obnovljenih delih

Med sanacijo plazu
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vanje na omrežje javnih cest ter izvedbo komunalnih prikl-
jučkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih 
za komunalno opremljanje območja ter morebitne protiero-
zijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve. 

Območje obravnave, ki je trenutno v naravi, travnik in do-
vozna pot, se nahaja južno od naselja Zreče, nad dolino, po 
kateri poteka regionalna cesta RII 430 Celje–Slovenske Kon-
jice. Severno, južno in vzhodno je obstoječa pozidava indivi-
dualnih stanovanjskih hiš. Na vzhodu je travnik, ki se strmo 
spušča proti dolini. 

Predvidena je gradnja gospodarske javne infrastrukture in 
dovozne ceste za potrebe šestih individualnih stanovanjskih 
hiš. Skladno z OPPN bodo izvedeni vodovod, fekalna kana-
lizacija, meteorna kanalizacija, električni NN vod, teleko-
munikacijski vod, javna razsvetljava in dovozna cesta. Gos-
podarska javna infrastruktura bo v pretežnem delu potekala 
pod novo predvideno dovozno cesto. Izgradnja plinovoda ni 
predvidena. Prometno se območje navezuje na lokalno cesto 
št. 383021 Slovenske Konjice–Dobrava–Zreče, ki se navezuje 
na širše prometno omrežje.

Matjaž Korošec

 Peš ali s kolesom v trgovino? Zakaj pa ne!

URADNE OBJAVE OBČINSKE  UPRAVE

Mnogo evropskih mest je v zadnjih letih bistveno spreme-
nilo poudarke pri načrtovanju prostora in prometa. Temu 
sledi tudi vrsta slovenskih mest, pa tudi vse več manjših 
krajev. Mestom in naseljem, ki so se odločila opraviti spre-
membo v pristopu k načrtovanju, se je letos pridružila tudi 
Občina Zreče s pripravo Celostne prometne strategije. Vse 
več strokovnjakov ugotavlja, da je vloga avtomobila ne le 
glede tega, kako opravljamo vsakodnevne poti, ampak 
tudi glede tega, kako porabljamo omejen prostor, ki je na 
voljo, in ne nazadnje tudi, kako razporejamo občinska in 
družinska sredstva, prevelika. Le-ta se po razpoložljivih 
podatkih že več kot 30 let le še povečuje. To samo po sebi 
ne bi bilo problematično, če se ne bi vzporedno vedno manj 
pozornosti namenjalo ostalim načinom opravljanja poti. 

Hoja, kolesarjenje in javni promet so v letih razcveta uporabe oseb-
nega avtomobila ostali zapostavljeni in jih kot način opravljanja vsa-
kodnevnih poti, kot so poti na delo ali v šolo, navaja le majhen delež 
prebivalcev.

Razdalje v Zrečah, ki jih dosežemo peš.

Hoja je za človeka najosnovnejši, pa tudi najbolj demokratičen način 
opravljanja poti. Razen gibalno oviranih, lahko hodi večina populacije 
od enega leta starosti do smrti in za to ne potrebuje posebnih pripo-
močkov, vozil, goriva ali dovoljenj. Enostranski razvoj infrastrukture 
za cestni promet in zapostavljanje hoje sta zmanjšala privlačnost pros-
tora za tovrstno premikanje. Največkrat izpostavljene težave na tem 
področju v Občini Zreče predstavljajo kljub napredku v zadnjih letih 
manjkajoči pločniki in prehodi za pešce. Hoja na delo ali po opravkih je 
primerna za razdalje do 2,5 km, kolikor prehodimo približno v pol ure 
počasne hoje. V tem času lahko prehodimo celotne Zreče, dosežemo pa 
lahko tudi marsikatero od okoliških vasi.

Kolesarjenje je podobno kot hoja dostopno velikemu delu populaci-
je. Zanj ne potrebujemo fosilnih goriv, torej škodljivih izpustov tudi v 
tem primeru ni. V primerjavi s hojo se s kolesom bistveno poveča pri-

merna razdalja za opravljanje vsakodnevnih poti. V pol ure počasnega 
kolesarjenja prevozimo približno 7 km. Do Slovenskih Konjic je tako s 
kolesom manj kot 20 minut.

Seveda je za varno in prijetno kolesarjenje treba izpolniti nekatere 
pogoje. Kolesarjenje na vozišču, ki je trenutno najpogosteje predvide-
no, je mogoče le na cestah z malo prometa, kjer so hitrosti vozil nizke. 
Na drugih povezavah je treba predvideti vsaj označene kolesarske pa-
sove ali bolje, z robnikom ločene kolesarske steze. Kjer je to mogoče, 
se kolesarske povezave vodijo ločeno od motornega prometa. Taka 
možnost se v Zrečah nudi na trasi opuščene železniške proge proti 
Slovenskim Konjicam. Izboljšanje kolesarskega omrežja ne koristi le 
prebivalcem pri pogostejšem odločanju za uporabo kolesa, ampak je 
tudi pomemben element pestrosti turistične ponudbe v občini. 

Občinska uprava ima nalogo načrtovati, graditi in vzdrževati ob-
činske ceste in druge javne površine v občini. Na teh površinah ima 
več vpliva in lahko intenzivneje spodbuja določene načine prometa 
in omejuje druge. Lahko na primer vzpostavlja območja umirjenega 
prometa, vzpostavlja režime, kot je enosmerni promet, ali pa omejuje 
parkiranje vozil, s čimer izboljšuje pogoje za varno in prijetno hojo ter 
kolesarjenje. 

Pomembno vlogo pri spreminjanju potovalnih navad prebivalcev 
imajo tudi podjetja in druge institucije. Le-te lahko spodbujajo zapo-
slene k aktivnemu prihodu na delo z varnimi kolesarnicami, gardero-
bami za preoblačenje in tuši, s shemami za financiranje nakupa koles 
za poti na delo ali s službenimi kolesi, pa tudi s promocijskimi akcija-
mi za zdravje na delovnem mestu. 

Pomembno vlogo na tem področju imajo tudi vrtci in šole. Ti mo-
rajo omogočati dobre pogoje za dostop do svojih objektov, peš in s 
kolesom. Vzgajati morajo tudi nove generacije prebivalcev, ki bodo, 
ko odrastejo, sposobni drugačnih navad pri opravljanju vsakodnevnih 
poti, kot njihovi starši.

Na podlagi podatkov, zbranih v okviru priprave Celostne promet-
ne strategije, izdelovalci ocenjujemo, da potenciali za pozitivne spre-
membe v Občini Zreče obstajajo. Izboljšanje pogojev za hojo in kole-
sarjenje ne bo vplivalo le na to, kako se prebivalci in obiskovalci po 
občini premikajo, ampak tudi na kakovost okolja, v katerem bivajo, in 
ne nazadnje tudi na njihovo zdravje.

Mateja Kukovec (ZUM, d. o. o.), Luka Mladenovič

Gabrovlje

Razdalje, ki jih dosežemo peš v Zrečah Razdalje, ki jih dosežemo v Zrečah s kolesom
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V juliju so se začela dela oziroma rekonstrukcija lokalne ceste 
440261 Brezje–Koroška vas na 450 metrov dolgem odseku v naši ob-
čini, ki še ni bil asfaltiran. 

Predhodno je bila izdelana projektna dokumentacija z ustreznimi 
geološkimi preiskavami ter z opravljeno recenzijo in varnostnim načr-
tom. Za finančna sredstva smo kandidirali na MGRT-ju in jih uspešno 
pridobili. S pomočjo Krajevne skupnosti Gorenje smo uspešno prido-
bili potrebna zemljišča. Izvedli smo javno naročilo in izbrali najugod-
nejšega izvajalca, in sicer VOC Celje, d. d., ki je ponudil najnižjo ceno 
v višini 96.863,27 EUR z DDV. 

Dela so zajemala delno prestavitev osi iz obstoječe, znotraj cestnega 
sveta, da bi optimizirali horizontalne radie, saj so obstoječi onemogo-
čali neoviran prehod večjim oziroma težjim tovornim vozilom. S tem 
se je sicer podaljšala os vozišča, a se je zaradi tega zmanjšal maksimal-
ni vzdolžni naklon s 16 % na primernejši 13 %. Z ustreznimi materiali 
je bil zamenjan oziroma nadgrajen celoten ustroj ceste in zaključen z 
asfaltom v širini 3,00 m plus 0,5 m muldo. 

Z rekonstrukcijo tega odseka je lokalna cesta v vsej svoji dolžini 
asfaltirana, s čimer so izboljšani vozni in varnostni pogoji na cesti, ki 
povezujejo našo občino z občino Oplotnica. Dela so bila zaključena 

 Boljša prometna povezava med Zrečami in Oplotnico

v začetku jeseni. Cesta je bila uradno odprta in predana namenu 23. 
10. 2016.

Andrej Furman

Licenčni sistem prinaša prednosti tako dimnikarskim družbam 
kot uporabnikom dimnikarskih storitev. Prednost za dimnikarske 
družbe je, da po novem ne bodo več omejene na območja. A nov 
sistem pomeni priložnost tudi za tiste, ki do zdaj niso mogli opravl-
jati dejavnosti, saj ob izpolnjevanju pogojev lahko le-to sedaj storijo.
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih 
storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi 
koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejšo izvajanje sto-
ritev in cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene 
cene storitev.

Obveznost izbire dimnikarske družbe spremljajo obveznosti 
uporabnika, da:

• omogoči prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo,

• omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi 
dimnikarskih storitev, 

• dovoli izvajanje dimnikarskih storitev, 

• omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spre-
membah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in 
ob začetku obratovanja neaktivnih naprav, 

• hrani eno leto zapisnik o izvedenem pregledu in 

• na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi ugotovljene po-
manjkljivosti.

Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko 
družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni 
napravi, mora to storiti do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki 
traja od 1. julija tekočega leta za najmanj dvanajst mesecev. To ob-
dobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska 
družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.

Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 
izbere s seznama, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor v roku dveh 
mesecev od uveljavitve tega zakona objavilo na spletni strani (posre-
dovali ga bomo tudi na vse občine), dimnikarsko družbo za opravl-

janje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za najmanj 
dvanajst mesecev.

Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani minis-
trstva lahko dimnikarske storitve opravlja izvajalec, ki je na dan 
31. december 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno 
službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe 
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere 
dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. 
decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo 
na področju dimnikarstva na območju, na katerem se nahaja njegova 
mala kurilna naprava pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovol-
jenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova ma-
la kurilna naprava dejansko ne uporablja, pisno seznani dimnikarsko 
družbo, ki je na mali kurilni napravi izvedla zadnja opravila dimni-
karske storitve. Le-ta vnese ta podatek v evidenco. V takih primerih 
bo pred začetkom uporabe treba opraviti ponovni pregled, podoben 
prvemu pregledu.

Novosti, ki jih uporabnikom prinaša 
Zakon o dimnikarskih storitvah 

Ministrstvo za okolje in prostor

Prilagamo še izvleček o skrbnem ravnanju upo-
rabnikov kurilnih naprav, kjer je na koncu nave-
deno, da je treba do 1. 1. 2017 bivalne prostore, v 
katerih je vgrajena kurilna naprava, ki uporablja 

zrak iz prostora, opremiti z javljalnikom ogljikovega 
monoksida (CO) in o tem seznaniti tudi dimnikar-
sko službo (Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kuril-

nih naprav (Uradni list RS, št. 100/13)).

URADNE OBJAVE OBČINSKE  UPRAVE

Občina Zreče je pristopila k projektu Sanacija lokalne ceste LC 
485051 Padeški Vrh –Gorenje–Zgornje Zreče – 2. faza v skupni dolžini 
450 m. V sklop ureditve LC je bila izvedena ureditev vozne površi-
ne ceste, ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja podpornih in 
opornih zidov ter delna prestavitev in zaščita obstoječih podzemnih 
komunalnih vodov. 

Obstoječa cesta je bila asfaltne izvedbe in široka cca 4,3 m. Sedaj 
smo izvedli razširitev na širino 5,0 m. Kjer je nova trasa posegla zunaj 
območja obstoječe ceste, smo izvedli širitve oziroma izkope obstoječih 
zemeljskih plasti. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno 
izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, nato 
smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 1. 
8. 2016 izbrali izvajalca ASFALTI PTUJ, d. o. o., kot najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Projektno doku-
mentacijo PZI, št. projekta: 17/16; junij 2016, je izdelalo projektantsko 
podjetje GINS, d. o. o., Vojnik. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo 
podjetje GINS, d. o. o., Matjaž Mernik.

Vrednost pogodbenih del je skupaj znašala:
vrednost del:   136.035,75 EUR

DDV (22 %):   29.927,86 EUR

vrednost del z DDV:  165.963,61 EUR 

Izbrani ponudnik je začel z deli v začetku septembra 2016 in jih 
zaključil v začetku decembra 2016. Vire za financiranje zagotavljajo:  
lastna finančna sredstva proračuna Občine Zreče v višini 94.343,61 
EUR in nepovratna sredstva MGRT na osnovi 23. člena ZFO-1 v višini 
71.620,00 EUR.  Krajevna skupnost Gorenje je izvedla posek grmovja, 
dreves in razširitev ceste ter  za to dodatno zagotovila sredstva v višini 
14.000,00 EUR.

Štefan Posilovič

Sanacija lokalne ceste na Gorenje 

Občina Zreče stremi k zagotavljanju boljše kvalitete življenja obča-
nov na vseh področjih. Pred časom je bila zaznana težava, da je treba 
oživiti lokalni utrip v občini. Kljub številnim društvom in širokemu 
naboru dogodkov občani niso imeli dovolj informacij o dogodkih v 
občini. 

Da bi zapolnili te vrzeli, je občina začela sodelovati s portalom mo-
jaObčina.si, na katerem so društva objavljala dogodke, občani pa so si 
le-te lahko ogledali. Dodatno so bile te objave prikazane tudi na uradni 
spletni strani občine in obveščenost občanov je bila bistveno boljša. 

Po pregledu alternativnih rešitev in možnosti optimizacije se je ob-
čina odločila za prehod na enotno spletno stran za uradne objave ob-
čine in lokalnega utripa. Tako bosta odslej obe strani združeni v eno 
– obstoječo uradno spletno stran. Odslej bodo vse novice v občini na 
enotni spletni strani. 

Ukinitev spletne strani mojaObčina.si/Zreče 

Prednosti poenotenja uradne spletne strani in lokalnega 
utripa:

• enotna stran za občinske novice in lokalni utrip,

• enotno obveščanje občanov (elektronska in SMS obvestila),

• uvedba tiskanega informatorja, ki bo poslan na vsa gospodinj-
stva v občini,

• finančni prihranek.

Vabimo vas, da nas obiščete na spletni strani www.zrece.si. Vsa 
društva, ki se še niso pridružila, znova vabimo k sodelovanju. Dose-
danjo spletno stran mojaObčina.Si/Zreče bomo deaktivirali predvido-
ma v začetku marca. 

Ob prehodu na enotno spletno stran bo občina za vse predstavni-
ke društev organizirala srečanje in usposabljanje za vnos vsebin na 
novo spletno stran. Srečanje bo 11. 1. in 19. 1. 2017 ob 17. uri (Rdeča 
dvorana – hotel Atrij). 

Občinska uprava Občine Zreče
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V naših vrtcih Zreče, Stranice in Gorenje je vedno prijetno, razig-
rano, veselo in igrivo vzdušje. Po prvih uvajalnih dneh v septembru 
se solzice skoraj za vedno posušijo in takrat radovedne glave naših 
malčkov začnejo ustvarjalno razmišljati ter aktivno sodelovati. Števil-
ne zanimive dejavnosti in načrtno pripravljeni igralno-učni kotički so 
motivacija za njihovo igro, prijateljevanje, druženje in nenazadnje ce-
lostno učenje. 

Praznovanje rojstnih dni letos poteka v okviru projekta Zdravje v 
vrtcu. Otroci po vseh skupinah pripravljajo sadne napitke, razna nabo-
dala, uživajo sadno-zelenjavno malico in si sami kreativno pripravijo 
obrok. S ciljem spodbujanja zdravih prehranskih navad že od najzgod-
nejšega obdobja poudarjamo vsak obrok v vrtcu, saj se zavedamo po-
mena participacije otrok. 

Ključnega pomena za dobro počutje v vrtcu je tudi kontinuirano so-
delovanje s starši. Prav veselo je bilo na jesenskih delavnicah »Ločuj, 
izdeluj!«, kjer smo s pestrimi aktivnostmi eko vsebin preživeli prijetno 
popoldne. Iz odpadne embalaže, ki smo jo zbrali s pomočjo staršev, so 
nastajale mavrične ribice, bobni, sovice, aranžmaji iz gozdnih plodov 
in podobno. Zelenjava, pridelana med letom na naših visokih gredah, 
je koristila za pripravo zdravih vitaminskih napitkov. Sokovi iz rdeče 
pese, korenčka, grozdja in jabolk so šli v slast tako otrokom kot star-

šem. Da nas na mrzel jesenski dan ni zeblo, smo se nekateri segreli 
ob ognju in si spekli domače »slatke japke«, drugi pa so se razgibali v 
EKO gibalnici. Preizkusili smo se tudi v pripravi semen iz paradižnika, 
paprike in bučk. Nekateri otroci in starši so se srečali z gozdnim mo-
žem, Ajatajem, druge pa je presenetil eko policaj. Velja pohvaliti tudi 
otroke in strokovne delavke, saj so bili njihovi likovni izdelki nagrajeni 
in razstavljeni na Eko konferenci na Brdu pri Kranju. 

K celostnemu razvoju naših otrok doprinesejo številne gibalne de-
javnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo. Na ravni občine Zreče se izvaja 
program Celostna prometna strategija in tako smo tudi našim otrokom 
ponudili delavnice, namenjene osveščanju, pomoči in spodbujanju 
k večji varnosti na cestah. Predstavili smo pomen varnostnega pasu. 
Otroci so na simulatorju imeli možnost prikaza pravilnega ravnanja na 
cesti. Igra s poganjalci, skiroji in tricikli je zanje vsakdanja, pri ciljnih 
dejavnostih pa imajo možnost pokazati, kako prečkati cesto, upošteva-
ti prometne znake in se naučiti pravilnega ravnanja v prometu. 

Zaposlenim v vrtcu je vsak dan razumljivo, kako posebno dojemljiv 
je otrok v zgodnjem otroštvu in kako je ta čas odločilen za njegov vses-
transki razvoj. 

Jolanda Potočnik

Mavrični utrip Vrtca Zreče

Na televiziji in radiu
V četrtek, 15. 9. 2016, je bilo na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Velenju 

regijsko tekmovanje Male sive celice. Našo šolo sta zastopali dve ekipi, 
ki sta pokazali odlično znanje na vseh področjih. Ekipa, ki so jo ses-
tavljali Larisa Kosi, Darma Presiček in Lan Žnidar, je zasedla prvo 
mesto med 44. ekipami in si priborila vstopnico za studijsko snemanje. 
Prvič je naša šola povabljena v RTV hišo, ekipo pa bo spremljalo 35 
navijačev. 

 Zavidljivi uspehi osnovnošolcev
Od septembra do konca novembra se je zvrstilo veliko dogodkov in različnih 

tekmovanj, na katerih so sodelovali naši učenci in učenke.

V sredo, 19. 10. 2016, je v večnamenski dvorani pri Termah Zreče 
odmevala narodna in zabavna slovenska glasba v izvedbi zreških os-
novnošolcev in OPZ vrtca Zreče, ki so uvodoma s prisrčnim nastopom 
odgnali tremo mladih pevcev. Na simpatični prireditvi v organizaciji 
Radia-Tednik Ptuj in občine Zreče se je predstavilo kar dvanajst pevcev 
naše šole: Tina Kovše (POŠ Gorenje), Pia Falnoga, Živa Pogorevc, Re-
beka Podgrajšek, Hana Kušar, Nuša Preložnik, Jan Ravničan, Jas-
mina Potočnik, Liza Kotnik, Darma Presiček, Larisa Kosi in Lara 
Kušar. Z odličnimi nastopi so žirijo Radia-Tednik Ptuj postavili pred 
težko nalogo, da izberejo dva najboljša predstavnika šole. Tako je od 
1. do 5. razreda komisijo najbolj prepričala Hana Kušar iz 5. b, od 6. 
do 9. razreda pa je zmagovalno stopničko osvojila Lara Kušar iz 9. a. 
Držimo pesti za sestrski duet, za katerega verjamemo, da bo odlično 
zastopal Osnovno šolo Zreče v polfinalu tekmovanja z ostalimi sode-
lujočimi šolami.

Šest bronastih priznanj
V petek, 14. 10. 2016, je na naši šoli potekalo 18. tekmovanje iz znan-

ja o sladkorni bolezni. Ker se učenci zavedajo pomena zdrave prehrane 
in telesne dejavnosti, kar sta bili glavni temi letošnjega tekmovanja, se 
je tekmovanja udeležilo kar 17 učencev iz osmega in deveta razreda. 
Kar šest učencev je prejelo bronasto priznanje. Ti učenci so: Darma 
Presiček, Lana Črešnar, Klemen Založnik, Alex Hren, Tara Neva 
Bombek in Matic Lamut. Darma Presiček in Lana Črešnar pa sta konec 
novembra predstavljali našo šolo na državnem tekmovanju.

Logika in kros
V soboto, 22. 10. 2016, je na državnem tekmovanju iz logike na 22 

šolah po vsej Sloveniji sodelovalo 1.853 tekmovalcev. Med njimi je v 
Šentjurju pri Celju tekmovalo tudi šest učencev naše šole. Z veseljem 
sporočamo, da je Zdravko Črešnar zbral dovolj točk za dosego srebr-
nega priznanja! 

V ponedeljek, 24. 10. 2016, smo organizirali medobčinsko tekmo-
vanje v krosu. Na tekmovanju (v teku na 1000 in 1500 metrov) so se 
pomerili po trije najboljši učenci in učenke sodelujočih šol (od 5. do 
9. razreda). Vsi tekmovalci so se potrudili po svojih najboljših močeh, 
najhitrejši pa se bodo pomerili spomladi še na državnem ekipnem kro-
su. Med najboljšimi na naši šoli so bili: Enej Kotnik (5. mesto), Živa 
Burja (2. mesto), Ema Korošec (6. mesto), Ela Kovačič (5. mesto), Tin-
kara Oprčkal (6. mesto), Florjan Jevšenak (1. mesto), Jan Ravničan 
(2. mesto), Adela Škoflek (5. mesto), Matic Lamut (6. mesto), Tia 
Tajhar (2. mesto) in Daša Lajhar (6. mesto).

Srebro in bron v košarki
V ponedeljek, 7. 11. 2016, so se v športni dvorani Slovenske Konjice 

naši fantje pomerili na medobčinskem tekmovanju v košarki (za starej-
še dečke). Fantje so si z borbeno igro priigrali bron. Na medobčinskem 
tekmovanju v košarki za starejše deklice so zreške punce v četrtek, 10. 
11. 2016, osvojile srebro. Borbeno in vztrajno so igrale proti močnim 
nasprotnicam iz Slovenskih Konjic. Doseženo drugo mesto pomeni 
uvrstitev na področno tekmovanje. 

Vsem učenkam in učencem 
iskrene čestitke!

Osnovna šola Zreče
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Septembra 1976 se je v Zrečah 
začelo srednješolsko izobraževan-
je, ki letos obeležuje 40-letnico. V 
štirih desetletjih se je na šoli izva-
jalo več različnih programov in 
oblik izobraževanja. Srednja šola v 
Zrečah je bila in je aktivna na šte-
vilnih področjih – lokalno, nacio-
nalno in mednarodno. Preudarno 

si utira pot doma in v tujini, uspeš-
no prestaja številne preizkušnje in 
postaja vedno bolj prepoznavna. 
S programi oblikovalec kovin – 
orodjar, inštalater strojnih in-
štalacij, strojni tehnik in gastro-
nomsko-turistični tehnik danes 
omogoča pot do poklica ali študija 
številnim mladim.

40 let srednje šole v Zrečah

Razstava ob 40-letnici šole

Zapis o nastanku srednje 
šole v Zrečah v Večeru

Poklici nekoč Poklici danes

JAVNI ZAVODI JAVNI ZAVODI

Lekarniška podružnica Zreče je začela delovati leta 1992 kot or-
ganizacijska enota Lekarne Slovenske Konjice. Kmalu so postali pros-
tori v Termah Zreče pretesni in po desetih letih smo pridobili dodatne 
prostore ter jih delno prenovili. Prilagodili smo vhod za zaposlene, 
prostor za sprejem zdravil in blaga, magistralno recepturo, materialko 
in prostor za administracijo. Po opravljenem verifikacijskem pregledu 
je bila 11. 4. 2005 lekarniška podružnica verificirana kot lekarna – 
Lekarna Zreče.

Zaradi pomanjkanja prostora v obstoječi lekarni, kjer ni bilo mož-
nosti širitve, se je v letu 2011 pokazala možnost pridobitve novih, več-
jih prostorov za delovanje lekarne v velikosti 136 m2, in sicer v trgov-
sko-poslovnem objektu Spar. Prostore smo prevzeli zgrajene do četrte 
gradbene faze, tako da so bila izvedena gradbeno obrtna dela, strojne 
in elektroinštalacije, izdelana je bila nova notranja oprema. Lekarna 
Zreče je začela delovati na novi lokaciji 5. 3. 2012. 

V letu 2016 smo izvedli optimizacijo lekarniških prostorov tako, da 
smo izboljšali dostop uporabnikov v lekarno in zagotovili shranjevanje 
zdravil v okviru blagovnih rezerv Slovenije, ki jih moramo zagotavljati 
regijsko tudi na tem območju. Na ta način smo v lekarni pridobili tudi 
prostor za izvajanje dodatnih aktivnosti za promocijo zdravja in sve-
tovanja o uporabi zdravil. Za te namene smo pridobili dodaten prostor 
v izmeri 80 m2. 20. 9. 2016 je bila Lekarna Zreče verificirana, da 
izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti. 

Lekarna je odprta od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00, in 
ob sobotah, od 8.00 do 12.00. V lekarni so zaposleni trije magistri 
farmacije in farmacevtski tehnik.

 Lekarna Zreče – 
v skrbi za vaše zdravje

Poslanica vodje lekarne, Marjane Semlič P.: »Naš cilj so zdravi in 
zadovoljni ljudje, uporabniki naših storitev. Zato uresničujemo želje 
naših občanov po dostopni, sodobni lekarni, ki stopa v korak s časom 
in ustreza zahtevam sodobne lekarniške stroke. Obiskovalcu ponujamo 
poleg prijetnega ambienta raznovrstno ponudbo zdravil in kakovostnih 
izdelkov za ohranjanje zdravja, medicinskih pripomočkov ter izdelkov 
za osebno nego. Vse to pridobi svojo vrednost ravno zaradi znanja in 
svetovanja farmacevta.«

Pred nami so številni izzivi sodobnega časa, ki jih sprejemamo 
in se za njihovo uspešno obvladovanje nenehno strokovno izpopol-
njujemo.

Mag. Tadeja Kopač Vidmar, univ. dipl. ekon.
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Na podlagi številnih aktivnosti, predavanj in delavnic, ki so bila izve-
dena v zadnjem letu, so nastali konkretni strateški načrti tako za vsako 
izmed štirih sodelujočih občin kot za celotno destinacijo. 

Koordinatorica projekta dr. Tanja Lešnik Štuhec je 27. 10. 2016 na 
novinarski konferenci na Rogli simbolično predala županom načrte 
in jih skupaj z župani predstavila javnosti. Sledila je okrogla miza na 
temo Zelenega trajnostnega turizma, ki so jo soustvarjali tudi držav-
ni sekretar Tadej Slapnik, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, 
direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak, direktorica 
programa Turizem (Unior, d. d.) Barbara Soršak, Urška Topolšek 
Planinšek (Turistična kmetija Urška) in Erika Oblak (Ekologi brez 
meja). V hotelu Natura so poskrbeli tudi za razvajanje brbončic s kuli-
nariko tega območja, povezano pod skupno blagovno znamko »Oku-
si Rogle«. 

V nadaljevanju je sledila predstavitev Golf igrišča Zlati grič in Žičke 
kartuzije z Gastužem. V decembru je bil Načrt razvoja in trženja turiz-
ma v Občini Zreče in destinaciji Rogla-Pohorje 2017–2021 predstavljen 

 Razišči, občuti, užij – slogan, ki vabi v 
destinacijo Rogla-Pohorje

Destinacija Rogla-Pohorje poleg naravnih in kulturno-zgodovinskih 
zakladov skriva tudi številne kulinarične posebnosti, ki se ohranjajo 
med generacijami in navdušujejo domačine, goste in obiskovalce. V 
želji, da se z dvigom kvalitete in raznolikosti turistične ponudbe izbol-
jšuje ne samo kvaliteta preživljanja prostega časa naših gostov in obis-
kovalcev, temveč tudi kakovost življenja lokalnih prebivalcev, je bila 
ustvarjena in se razvija blagovna znamka »Okusi Rogle«.

Blagovna znamka »Okusi 
Rogle« dobiva nov zagon
Nad razvojem in trženjem blagovne znam-
ke  »Okusi Rogle« bo v prihodnje bdel se-
demčlanski Projektni svet. 

tudi Občinskemu svetu Občine Zreče. Delovne skupine štirih skozi 
projekt izkristaliziranih prioritet in centrov modela razvoja in trženja 
pa prav tako že nadaljujejo svoje delo.

Milena Slatinek

Unior Turizem, lastnik blagovne znamke »Okusi Rogle«, želi in si 
prizadeva, da bi znamka in z njo povezana ponudba zaživeli znotraj 
destinacije Rogla-Pohorje ter tako predstavljali izjemno dodano vred-
nost turistični ponudbi naših krajev. V zadnjih mesecih so se v okviru 
nastajanja strategije razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Po-
horje porajala tudi številna vprašanja, mnenja in predlogi v zvezi z bla-
govno znamko »Okusi Rogle«. Predvsem pa se je izkazal velik interes 
po ohranjanju in nadgrajevanju ponudbe, povezane z njo.

Na povabilo lastnika blagovne znamke »Okusi Rogle« so se tik pred 
jesenskimi počitnicami na Rogli sestali partnerji v projektu »Okusi 
Rogle« ter ustanovili Projektni svet blagovne znamke »Okusi Rogle«, 
izvršilni in nadzorni organ, ki ga sestavljajo predsednica Barbara Sor-

šak, direktorica Unior Turizma, ter člani Domen 
Vogelsang, direktor LTO Zreče-Rogla, mag. 
Boris Podvršnik, župan Občine Zreče, Miran 
Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice, 
Matjaž Orter, župan Občine Oplotnica, Mirko 
Polutnik, župan Občine Vitanje ter Stanislava 
Macuh, predsednica Društva kmetic Zarja. S 
podpisom ustanovitvenega sklepa in stiskom 
rok so se prisotni strinjali, da je moč v slogi in 
ciljni usmerjenosti. Naravna, kulturna in gastro-
nomska ponudba destinacije Rogla-Pohorje za-
gotovo predstavljajo edinstveno dodano vred-
nost za goste in obiskovalce naših krajev. S po-
vezovanjem v okviru blagovne znamke »Okusi 
Rogle«, z visoko kakovostno ponudbo pridelkov 
in izdelkov z znakom kakovosti »Okusi Rogle« 
ter s pestrim naborom prireditev bo destinacija 
Rogla-Pohorje v prihodnje še trdneje umeščena 
na gastronomski zemljevid Slovenije in Evrope.

Tina Tinta Kovačič 

V teoriji so možne različne oblike organi-
ziranosti lokalne turistične organizacije (v 
nadaljevanju LTO), v praksi pa je LTO naj-
večkrat organiziran v obliki javnega zavoda 
ali gospodarsko interesnega združenja, kar 
je primer tudi v občini Zreče.

Gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju GIZ) je pravna 
oseba, ki jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah. Temeljni cilj 
GIZ je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, 
izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lasten 
dobiček. Dejavnost GIZ mora biti v povezavi z gospodarskimi dejav-
nostmi članov, kar v našem primeru pomeni turistična dejavnost, in je 
lahko do teh dejavnosti le pomožne narave. Takšna oblika organizira-
nosti predpostavlja oziroma spodbuja aktivno udeležbo vseh subjek-
tov, ki so kakorkoli povezani s turistično dejavnostjo. 

V LTO Rogla-Zreče, GIZ smo zapisali, da je naša glavna naloga po-
vezovanje, spodbujanje in usklajevanje aktivnosti ponudnikov turistič-
nih storitev, javnega sektorja ter ostalih, s turizmom povezanih akter-
jev na področju turističnih razvojnih projektov, turistične infrastruk-
ture, turističnih prireditev ter turistične ponudbe lokalnega okolja. 
Pomemben del zadolžitve LTO je tudi povezava z različnimi subjekti 
zunaj lokalnega okolja, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje in 
razvoj lokalne turistične dejavnosti. Skratka LTO naj bi bil osrednja 
točka upravljanja (načrtovanja, organiziranja, in izvajanja ter nadzoro-
vanja) vseh dejavnosti in aktivnosti, kakor koli povezanih s turizmom 
v našem okolju. 

Če teorijo prevedemo v prakso, to pomeni, da je naša naloga uskladiti 
različne, včasih nasprotujoče si, interese, želje in pričakovanja različ-
nih tipov subjektov, ki delujejo na področju turizma. Ponudniki turis-
tičnih namestitev, kot so turistične kmetije, gostišča s prenočišči ter 
lastniki sob in apartmajev želijo čim bolj zapolniti svoje kapacitete. 
Gostinski lokali, ki ponujajo pijačo in hrano, pričakujejo čim večji 
obisk dnevnih obiskovalcev in turistov. 

Pri upravljanju turistične ponudbe se podajamo na področja kultu-
re, tehnične dediščine in rokodelskih veščin, ponujamo naše naravne 
danosti ter hkrati spodbujamo aktivnosti športa in rekreacije. S projek-
tom »Okusi Rogle« posegamo tudi na področje pridelave in predelave 
hrane ter priprave jedi. Na področju prireditev se srečujemo z izzivom, 
kako več kot 40 društev v občini Zreče navdušiti za skupno sodelovan-
je, da je število prireditev še vzdržno in dovolj kakovostno, kar priteg-
ne zadovoljivo število obiskovalcev. 

Takšna raznolikost vsebin in področij delovanja bistveno prese-
ga finančne, materialne in človeške vire, ki jih lahko zagotavlja LTO 
Rogla-Zreče, GIZ, zato je potrebno povezovanje in sodelovanje tako 
znotraj destinacije kot tudi navzven. Zato je temeljna in osnovna nalo-
ga LTO spodbujanje takšnega povezovanja in sodelovanja znotraj lo-
kalnega okolja, kot tudi širše, da ustvarja pogoje, da bo naše turistično 
okolje bolj kakovostno in konkurenčno na širšem evropskem tržišču. 

Poleg spoznanja, kaj je osnovna naloga LTO, je izredno pomembno 
tudi spoznanje, kaj ni osnovna naloga LTO. LTO ni turistična agencija, 

 Vloga LOKALNE TURISTIČNE 
ORGANIZACIJE
(LTO Rogla-Zreče, GIZ)

ki posameznim ponudnikom polni namestitvene kapacitete s turisti ali 
organizira avtobusne prevoze za dnevne obiskovalce. V tem kontekstu 
mora biti LTO pravočasna in kvalitetna podpora svojim članom.

LTO je v preteklih letih postala prepoznaven člen turističnega razvo-
ja občine Zreče oziroma destinacije Rogla-Pohorje kot celote. V letih 
2015 in 2016 smo bili osrednja točka izvedbe Načrta razvoja in trženja 
turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017–2021 za občine Zreče, Slo-
venske Konice, Oplotnica in Vitanje. Skozi več kot 70 srečanj smo na-
redili temelje za skupen nastop na konkurenčnem turističnem trgu. 
Povezujemo finančne, materialne in človeške vire našega prostora z 
namenom, da hitreje in bolje razvijamo našo turistično destinacijo ob 
zavedanju, da se je s sprejetjem strategije delo šele zares začelo.

Z vstopom v Zeleno shemo Slovenskega turizma in pridobitvijo 
znaka »silver Green Destination« smo vstopili na glavno razvojno pot 
slovenskega turističnega gospodarstva, ki predstavlja Slovenijo kot ze-
leno, zdravo in aktivno. Vse aktivnosti na tem področju so nas uvrstile 
v 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Z vstopom v »Konzorcij 
Green destination« in z nadgradnjo aktivnosti, kot so Zero Waste, in s 
sodelovanjem v projektu krožno gospodarstvo Slovenije nadaljujemo 
naš zeleni razvoj.

Zaradi potrebe po oblikovanju atraktivne in konkurenčne, predv-
sem zunaj zimske ponudbe sodelujemo pri čezmejnih projektih, kot 
so vzpostavitev Motorik parka na Rogli, ureditev jezera v Zrečah, pri 
vzpostavi kolesarske ponudbe v destinaciji Rogla ter pri projektu Hoja 
med krošnjami. Promocijo in sodelovanje naše turistične destinacije 
izvajamo tudi v aktivnem sodelovanju s Slovensko turistično organiza-
cijo, Turistično zvezo Slovenije, z GIZ pohodništvo in kolesarstvo, z 
regionalno destinacijsko organizacijo Dežela Celjska, lokalno akcijsko 
skupino Od Pohorja do Bohorja in z Razvojno agencijo Savinjske re-
gije. 

Za ponovni turistični preboj naše destinacije imamo na voljo vse po-
trebne naravne in infrastrukturne danosti, ki jih je treba vztrajno in 
postopno ter ob širokem sodelovanju oblikovati v atraktivno in konku-
renčno ponudbo, ki bo dolgoročno v korist celotne lokalne skupnosti.

Domen Vogelsang
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Slovenski izobraževalni sistem nam v današnjem času nudi celo pa-
leto raznovrstnih smeri na različnih nivojih izobraževanja. Mladostniki 
se za svojo izobraževalno pot odločajo praviloma prehitro oziroma po 
inerciji statusne skupine, ki velikokrat ne upošteva dejanskih sposob-
nosti mladostnika. Prav zato iščemo nove načine, da bi otroke bolje 
seznanili z možnostmi in s priložnostmi, ki jih prinašajo obrtni poklici. 
Povpraševanje po zaposlitvenih kadrih v obrtnih poklicih je veliko. To 
so spoznali učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol v obči-
nah Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče na predstavitvi perspektiv-
nih obrtnih poklicev – poklicev prihodnosti, ki so jo zanje v začetku 

 OBRTNI POKLICI – 
poklici prihodnosti!

GOSPODARSTVO

V podjetju GKN Driveline Slovenija (GKN Zreče) ocenjujemo, da bo leto 
2016 še eno izmed zgodovinskih. Dosežena bo letna prodaja v višini 77 
mio. EUR, kar bo za 9 mio. EUR več kot je znašala v letu 2015. Tudi za pri-
hajajoče poslovno leto narekujemo pozitiven trend poslovanja. Predvsem 
smo ponosni na dejstvo, da bomo začeli poslovno sodelovanje z dvema 
novima kupcema: Jaguar & Land Rover (JLR) in Ford. V letu 2018 bomo za-
čeli še s proizvodnjo homokinetičnih zglobov za kupca Volvo in Mercedes. 

Novi kupci in novi projekti so povezani s potrebo po izboljšavah v pro-
cesu proizvodnje in širitvi proizvodnih prostorov za dodatnih 1100 m2 ter 
nabavo preko 35 novih strojev. 

Na prvem mestu so zagotovo zaposleni in ostali deležniki podjetja kot 
ključni »motivatorji« sedanjega in prihodnjega poslovanja. GKN Zreče ve-
liko vlaga v zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Konec novembra be-
ležimo že več kot 1365. dan brez nesreče. V ta namen izvajamo številne 
aktivnosti: Teden zdravja in varstva pri delu, rekreacija na delovnem mes-
tu, izboljšanje ergonomije dela. Skrbimo za permanentno izobraževanje. 
V letu 2016 finančno pomagamo devetim sodelavcem, ki se želijo dodatno 
izobraževati. 

Podjetje tesno sodeluje z ožjo in s širšo lokalno skupnostjo. Predvsem 
smo aktivni na področju številnih socialnih projektov. Podjetje je vedno 

GKN Driveline Slovenija 
pričakuje uspešen 
zaključek leta 2016 

Dan odprtih vrat

odprto za vse obiskovalce in širjenje dobre prakse, tako letno sprejmemo 
preko 1000 obiskovalcev. Posebej smo poudarili sodelovanje z lokalnimi 
šolami in ostalimi izobraževalnimi institucijami. 

Podjetje GKN Gradi Kulturo Najboljših, uresničuje svoj strateški plan, da 
postane najboljše inženirsko podjetje. Zato je treba izkoristiti nove tehno-
logije in predvsem znanje ter izkušnje vsakega zaposlenega.

Peter Smole

oktobra pripravili Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenske 
Konjice in župani vseh treh občin. 

Mladi se čedalje manj odločajo za izobraževanje na srednjih poklic-
nih šolah, čeprav je ravno tukaj veliko možnosti za nadaljnjo poklicno 
kariero. Poklice – cvetličar, frizer, kozmetik, urar, slaščičar, šivilja, dim-
nikar, slikopleskar in voznik – so učenci spoznavali v športni dvorani 
v Slovenskih Konjicah. Kopico drugih poklicev pa so učenci s pomočjo 
članov zbornice – obrtnikov in podjetnikov – spoznali v njihovih ob-
ratovalnicah. To so bili poklici: fotograf, tiskar, klepar – krovec, tesar, 

varilec – ključavničar – obdelovalec 
kovin, brusilec, orodjar, strojni teh-
nik, mizar, avtoklepar – avtoličar, 
elektrikar, gradbeni tehnik – zidar, 
kamnosek, natakar, kuhar in vzgo-
jitelj. 

Dogodka se je udeležil tudi pred-
sednik Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Branko Meh, ki je 
čestital organizatorjem – Območno 
obrtno-podjetniški zbornici Sloven-
ske Konjice trem občinam in šolam, 
ki so omogočili izredno dobro pred-
stavitev poklicev. 

Milena Slatinek

V letu 2016 smo v občini Zreče obeležili nekaj po-
membnih obletnic. Najpomembnejša in tudi najstarej-
ša je 810. obletnica prve pisne omembe kraja Zreče, ki 
smo jo obeležili v oktobru. Praznovali smo še 260-le-
tnico samostojnosti župnije Zreče, 225-letnico rojstva 
pesnika Jurija Vodovnika in 40-letnico srednje šole v 
Zrečah. Ne pozabimo še 25 let samostojne Slovenije. 

Namen tovrstnih praznovanj je utrditi lokalno identiteto in po-
kazati, da so naši kraji bogati po zgodovini in po sadovih mno-
gih, ki so tod pustili svojo sled. Zato je geslo letošnjega jubilejne-
ga leta prvi verz občinske himne »Le na noge, le na noge«. Vse od 
januarja so tako potekali številni dogodki in prireditve. Le-te vam 
predstavljamo v sliki in besedi. Začeli smo s tiskovno konferenco 
28. 1. 2016, ki je potekala v hotelu Atrij.

Februarja najštevilnejši dogodki
V začetku meseca sta bili odprti dve razstavi. Najprej so v ho-

telu Planja na Rogli odprli razstavo Zakladi Pohorja – steklarstvo 
avtorice dr. Valentine Bevc Varl iz Pokrajinskega muzeja Mari-
bor. To razstavo so zamenjali z že obstoječo, ki je imela naslov 
Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico. To so z Rogle 
prestavili v zreški hotel Atrij in jo ponovno odprli v novi podo-
bi. Avtorica te razstave je arheologinja Vesna Koprivnik, ki prav 
tako prihaja iz omenjenega muzeja. Po obeh odprtjih je sledila 
še okrogla miza s tematiko Kulturna dediščina v programih turiz-
ma, na kateri je sodelovalo kar nekaj domačinov in tudi drugih 
udeležencev. 

Na Prešernov dan je v Kulturnem domu Zreče potekala osred-
nja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku s 
podelitvijo priznanj in nagrad na področju kulture ter z ogledom 
dramskega prizora Zreška pravljica. Tokrat je kot slavnostni go-
vornik spregovoril ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos. Pri-
znanja in nagrade je podelil župan Občine Zreče mag. Boris Pod-
vršnik. Podelili so skupinsko priznanje Skomarskim cerkvenim 
pevcem, ki obstajajo že več kot 70 let. Individualno priznanje je 
prejel 27-letni Samo Jezovšek, mag. prof. glas. ped., ki sodeluje 
pri raznovrstnih glasbenih skupinah in je od leta 2007 zboro-
vodja MePZ Strune. Priznanje za življenjsko delo je tokrat prejel 

Alojz Ravničan, ki je že od leta 1954 vključen v različne pevske 
zbore in njihov predan član. 

V hotelu Atrij so v tem mesecu potekali še večeri stare glasbe 
in muzejske delavnice. V Zreče so prišli tudi pravi Kelti, ki so se 
družili z otroki.

Zreški talci in Jurijeva nedelja
Četrtek, 9. marec 1944, se je neizbrisano zapisal v zgodovi-

no Zreč. V jutranjih urah je vse vznemiril prihod vojaških vo-
zil. Ustavila so se pred krajevno komando, pred hišo, ki je bila 
nekoč osnovna šola, kasneje pa je vsakokratni oblasti služila za 
občinsko hišo. Veliko vojakov in dvajset mož je stalo na dvoriš-
ču. Vse bolj je postajalo jasno, da so to talci in da se bo v krat-
kem zgodilo nekaj strašnega. Z besedami: »20 mož, 20 zgodb, 
20 stisk, 20 krikov po življenju,« je 3. 3. 2016 nekaj po enajsti uri 
s predstavitvijo knjige začel njen avtor in urednik Martin Mrz-
dovnik. V knjigi so predstavljeni zreški talci v sliki in besedi. 
Veliko so k nastanku te knjige pripomogli zlasti svojci. Na dan 
predstavitve si je bilo mogoče ogledati mrliške liste talcev. Svoj 

Zreško jubilejno leto 2016 
ponudilo preko 20 dogodkov
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pečat je knjigi dal oblikovalec Blaž Prapotnik, ki je udeležencem 
predstavil njen nastanek. Knjiga ima 80 strani in je bila izdana v 
300 izvodih. Še posebej pa so bili ganljivi trenutki, ko so besedo 
dobili tudi svojci žrtev. Za kulturni vložek sta poskrbeli pianistka 
Marlena Turk in flavtiska Ana Retuznik. 

Knjiga je na prodaj v Turistični pisarni Zreče in stane 10,00 
evrov.

Jurijeva nedelja je na Skomarju že tradicionalna prireditev. 
Praznujejo jo prvo nedeljo po 22. aprilu, ko obeležujejo rojstni 
dan Jurija Vodovnika. Letos ob 225. obletnici rojstva omenjene-
ga pesnika se je praznovanje začelo ob 9. uri s tradicionalnim 
Jurijevim pohodom. Ob 10. uri so v Skomarski hiši pripravili 
program za najmlajše, kjer je Marika Kuzman Mihelčič pred-
stavila svojo knjigo Pravljice na gumbke in vodila delavnico. V 
popoldanskem času je avtorica predstavila svojo knjigo še odras-
lim, sledila je maša za Jurija Vodovnika, ki jo je s prelepo pridigo 
obogatil Anton Gričnik, ob 17. uri pa se je z zaključno prireditvijo 
v bivši šoli praznovanje končalo. Za program so poskrbeli »Mla-
di Skomarjani«, nastopili pa so še skomarski cerkveni pevci in 
gostje Ožbalški puobi. Po prireditvi so za druženje ob prigrizku 
in dobri kapljici poskrbeli člani folklorne skupine KUD Jurij Vo-
dovnik Skomarje, župnik Stanko Krajnc, pridne gospodinje pa 
so vse počastile z odličnim domačim pecivom. Žal pa je dobro 
vzdušje pokvarilo slabo vreme, ki je gotovo tudi marsikaterega 
obiskovalca prestrašilo in pregnalo. 

Že več kot 30 let poteka ob zreškem tednu konec maja prire-
ditev Zreče pojo, na kateri nastopijo pevski zbori, skupine in 
posamezniki. Tudi letos je bilo tako. Tokratna svečana seja Ob-
činskega sveta Občine Zreče je potekala v četrtek, 26. 5. 2016, v 
večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Pred sejo je bilo odprtje 
Zavoda VinoFeel (Zavod vinskega turizma), ki se nahaja ob vho-
du v hotel Atrij. Nato so si gostje lahko ogledali razstavo Kluba 
Zreški Art (sekcija TD Zreče) z naslovom »Bilo je nekoč, danes, 
jutri«. Ob 20. uri se je začel uradni del svečane seje, kjer so pode-
lili priznanja in grbe. Ob tej priložnosti je župan mag. Boris Pod-
vršnik najprej čestital Tatjani Kotnik ob 70-letnici delovanja Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Zreče in Štefanu Posiloviču ob 
70-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Zreče. Na 
tokratni svečanosti so podelili eno posebno priznanje podjetju 
GKN Driveline Slovenija, d. o. o., bronasti grb Odbojkarskemu 
klubu Swatycomet Zreče, srebrni grb Marijanu Jelenku in zlati 

grb Emilijanu Fijavžu. Podeljen je bil tudi naziv častni občan, 
in sicer Jožefu Koširju. V kulturnem delu programa z naslovom 
»Sprehod po Zrečah« so nastopili učenci Osnovne šole Zreče.

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, pod okriljem kate-
rega deluje tudi Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, je 
ob koncu šolskega leta, in sicer 21. 6. 2016 v večnamenski 
dvorani pri Termah Zreče pripravil zaključno prireditev 
Mavrica. Tokrat so se dijaki predstavili z mavrico besed, ki 
jih povezujejo z domovino. Tako so obeležili 25 let samostoj-
nosti Republike Slovenije. Po kulturnem programu je sledila 
podelitev priznanj in spričeval o zaključnem izpitu. 

V župniji so že v začetku leta pripravili program celolet-
nih praznovanj ob jubileju Egidijevo – 260-letnica samo-
stojnosti župnije. V sredo, 30. 8. 2016, je najprej potekalo 
predavanje zreškega rojaka Andreja Grobelnika – naddekana 
kozjanskega naddekanata. Spregovoril je o zgodovini svoje 
domače župnije in o duhovnih poklicih na tem območju. Na 
god sv. Egidija, prvega septembra, so v goste prišli kaplan Ro-
bi Sekavčnik in cerkveni pevci župnije sv. Jurija iz Slovenskih 
Konjic. Tretji dan je bil v znamenju zakramenta odpuščanja. 
Kaplan Jure Sojč je spovedoval več ur in nato opravil še sveto 
mašo. Nedeljsko praznovanje se je zaključilo z dopoldansko 
mašo, ki jo je daroval domači župnik Peter Leskovar. Lepo 
vreme je poskrbelo še za veselo druženje pred cerkvijo s po-
gostitvijo in srečelovom. 

Iskre srca in pevci pustili svojo sled
Mesec oktober so obeležile Iskre srca za 29 let mesta Zre-

če. Krajevna skupnost Zreče je tokrat k sodelovanju povabila 
dijake Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, ki so pripra-
vili recital in domiselno povezali 29 let mesta Zreče, 25-letni-
co naše države ter 40 let srednje šole v Zrečah. Prireditev je 
zasnovala in režirala profesorica Marjana Cenc Weiss. Nasto-
pil je tudi pevski zbor Šolskega centra Slovenske Konjice-Zre-
če pod vodstvom Sama Jezovška. 

Druga nedelja je bila letos rezervirana za zaključek praz-
novanja ob zreškem jubilejnem letu. Ob 13.30 so z odprtjem 
razstave študentskih arhitekturnih izdelkov in predstavitvijo 
knjige Freunderberg-Lušperk-Jamnik: Zreški gradovi med 
včeraj, danes in jutri naredili uvod v osrednji dogodek veče-
ra – prireditev, ki so jo poimenovali Pusti sled. Program je 
pripravilo društvo KUD Vladko Mohorič Zreče. Dober mesec 
pred tem so bili občani javno pozvani, da lahko s sliko ali 

z besedo tudi sami pustijo svojo sled. Vse zbrane »sledi« so 
bile razstavljene v avli večnamenske dvorane. Celotna prire-
ditev je bila zasnova na devetih novih skladbah nekdanjega 
ansambla Zreški kovači, ki so vsebinsko skušale predstaviti 
določeno osebo iz zgodovine Zreč.

Zadnja nedelja v novembru je bila namenjena predstavitvi 
knjige o zreških cerkvenih pevcih s koncertom zbora ob 

15. uri. Na ogled pa je bila tudi razstava arhiva pevskega 
zbora sv. Edigij. V večnamenski dvorani so poleg domačega 
zbora »Sv. Egidij« nastopili še zbori s Prihove, iz Čadrama, z 
Gorenja, s Skomarja, s Stranic, iz Slovenskih Konjic, Tepanja, 
Loč in s Sv. Jerneja.

Veselo tudi v decembru
Dijaki in profesorji Šolskega centra Slovenske Konji-

ce-Zreče so v petek, 2. 12. 2016, v zreški kulturni dvora-
ni organizirali že četrti dobrodelni koncert z naslovom 
Vesele note za praznične dni, katerega izkupiček je bil 
namenjen pomoči vrstnikom pri šolanju in nadstandar-
nim dejavnostim. Prireditev so glasbeno in plesno obarvali 
dijaki gimnazijskega benda, vokalna skupina, gimnazijska 
plesna skupina, ansambel Udar, dekleta iz twirling kluba 
in pevci množičnega zbora s profesorji, ki so sklenili letoš-
nji dobrodelni koncert. 

V sklopu zreških jubilejev je ob 225-letnici rojstva pohor-
skega pevca in igrca Jurija Vodovnika potekal koncert zbo-
rovskih pesmi različnih skladateljev na osnovi Vodovnikovih 
besedil. Koncert je organiziral KUD Jurij Vodovnik Zreče 
in se je odvijal v kulturnem domu na Gorenju v petek, 16. 
decembra, ob 17. uri. Na koncertu je literat Anton Gričnik 
predstavil Priročnik o življenju Jurija Vodovnika, nastopila 
sta tudi oba zreška mešana pevska zbora – »Strune« in »Jurij 
Vodovnik«. 

 Urška Firer 
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Fric sprejel že več tisoč obiskovalcev 
Skomarske hiše

Mirko Beškovnik

Mirko Beškovnik, po domače Fric, se je rodil 8. marca 1935 na Sko-
marju mami Matildi in očetu Karlu. Sinova Filip in Karel ter obe hčeri 
(pokojna) Vida in Marta so tako dobili še najmlajšega brata. Ob delu na 
kmetiji in otroški razigranosti na pašnikih je na danes najvišje poseljeni 
vasici v Sloveniji preživljal svoja zgodnja leta. 

Po končani državni osnovni šoli na Skomarju ga je pot vodila najprej 
na kmetijsko šolo v Svečino, kjer je pridobil nekaj osnov za kmetovanje 
na domačem posestvu. Šolanje je trajalo dve leti. 

Leta 1955 se je rodil sin Miran, istega leta pa je Mirko odšel na služen-
je vojaškega roka v Kučevo. Domov se je vrnil konec leta 1957. S Slavico 
sta se poročila leta 1958, istega leta pa se je rodila tudi hči Darinka. 
Mirko je kmalu ugotovil, da ga želja po znanju vleče še kam drugam, 
zato se je družina s Skomarja preselila v Zreče. 

1. aprila 1963 se je zaposlil v tovarni Comet. Leta 1964 se je ob de-
lu vpisal še v srednjo ekonomsko šolo. V Cometu je opravljal različna 
dela in funkcije – med drugim je bil predsednik sindikata, delovnega 
sveta, upravnega odbora podjetja, referent za načrtovanje proizvodnje 
v vojnem stanju, predsednik komisije za sprejem in odpust delavcev ter 
predsednik za dodelitev kreditov. Družina je živela v bloku blizu današ-
njih term, ki mu domačini še danes pravijo Cometov blok. Življenje je 
teklo svojo pot, otroka sta odrasla in z ženo sta začutila močno željo, da 
bi se po upokojitvi vrnila v svoj rojstni kraj. Želja se jima je izpolnila leta 
1992, ko sta si na Skomarju zgradila hišico in se vedno bolj povezovala 
s krajani. 

Skomarjani so kmalu začutili, da jim Mirko lahko s svojim znanjem 
in z izkušnjami zelo koristi. Sprva so ga prosili, da je v Svetu Krajev-
ne skupnosti Skomarje opravljal tajniške posle (1992–2002), kmalu je 
postal njen podpredsednik (2002–2006) in nazadnje predsednik. Funk-
cijo predsednika je opravljal zadnji dve mandatni obdobji (2006–2010, 
2010–2014), v mandatnem obdobju (2014–2018) pa je ponovno podpred-
sednik.

Mirko ima štiri vnuke Lucijo, Petro, Gašperja in Matejo ter že šest 
pravnukov Maja, Hano, Tina, Žana, Luko in Jako. Je zelo discipliniran 
in urejen človek, kar se odraža pri njegovem delu, h kateremu vedno 
pristopi z vso resnostjo in odgovornostjo. V času njegovega predsed-
nikovanja je Skomarje zelo veliko pridobilo. Poskrbel je za redno po-
pravilo vaških cest, s pomočjo evropskih sredstev so v  župnišču uredili 
muzejsko zbirko Jurija Vodovnika ter kletne prostore in igrišče pri bivši 
šoli, razširili pokopališče in naredili novo ograjo okoli pokopališča, ob-
novili streho na cerkvi in še bi lahko naštevali.

Kot oskrbnik Skomarske hiše in obenem turistični vodnik je prem-
nogim turistom približal Skomarje, Jurija Vodovnika ter z veseljem 
pripovedoval o preteklih in sedanjih kulturnih zanimivostih tega de-
la Pohorja. Ob njegovih iskrivih pripovedih si lahko vsak obiskovalec 
pred očmi nariše podobo Vodovnika in tudi drugih junakov naše bogate 
preteklosti. Mirko vodi obiskovalce tudi po Vodovnikovi zbirki, ki je že 
nekaj let na ogled. Od Skomarske hiše je oddaljena dvesto metrov.

Leta 2000 je prejel priznanje za prispevek pri obnovi in vzdrževanju 
Skomarske hiše ter izvedbo prireditev v Skomarski hiši. Leta 2009 je 
prejel srebrni grb Občine Zreče za dolgoletno uspešno delo in dosežke 
pri razvoju Krajevne skupnosti Skomarje. Leta 2015 pa je prejel zlati grb 
Občine Zreče zaradi neprecenljive vloge pri razvoju Krajevne skupnosti 
Skomarje ter zaradi prispevka k promociji kraja in Občine Zreče.

Skomarska hiša
Med kulturne spomenike v vasi Skomarje spada Skomarska hiša, ki 

so jo domačini poznali pod imenom Štrucova hiša. Od družine Jereb jo 
je l. 1993 odkupilo podjetje Comet, d. d., iz Zreč,(danes Swatycomet, d. 
o. o.), ki se je skupaj z zavodom za varstvo kulturne in naravne dedišči-
ne iz Celja lotilo temeljite obnove. Danes je ta hiša ena izmed najbolje 
obnovljenih in vzdrževanih starih domačij na Slovenskem. Hiša iz leta 
1803 sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na območju juž-
nega Pohorja in Dravinjske doline ter je zasnovana kot prehodni tip med 
poznosrednjeveško dimnico in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhin-
jo. Skomarska hiša leži v vasi Skomarje, ki spada med najvišje ležeče 
slovenske vasi s še vedno prevladujočim kmečkim prebivalstvom. Prav 
tu je ohranjenih nekaj imenitnih kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti. Dimnična tradicija gradnje je najbolje ohranjena v veliki 
kuhinji, ki ima v prostor pomaknjeno ognjišče z veliko dimnično pečjo. 
In prav v tem delu je ohranjena največja zanimivost stavbe: v prostor se 
zariva notranji vogal »h∂jše«, tako da se kuhinjska peč v bistvu podal-
jšuje v krušno peč, kar že nakazuje na sodobnejšo gradnjo hiš s črno 
kuhinjo. Stavba je prvotno obsegala prostorno vhodno lapo (vežo), ku-
jhno (kuhinjo), h∂jšo (bivalno sobo, drugod poznano tudi kot »hiša«), 
št∂jblc (sobo – spalnico) in prešnco (prešnico) z leseno stiskalnico za 
sadje. Z obnovo stavbe se je delno spremenila namembnost prostorov, 
saj izključno muzejska predstavitev hiše ni bila mogoča. V Skomarski 
hiši se odvijajo številni kulturni dogodki, med najbolj odmevnimi in 
priljubljenimi je mesečno srečanje literatov in drugih kulturnikov na 
prireditvi »Jest´mam en stari znucan koš«, ki jo organizira KUD Vladko 
Mohorič iz Zreč.

V Skomarski hiši sem Mirka obiskala v začetku septembra. Čakal je 
pred vhodom v svoji značilni pozi – z lovskim klobukom na glavi in s 
prijetnim nasmehom ter toplim pozdravom. Z Mirkom sodelujeva, ka-
dar pripeljem turiste na ogled hiše. Tokrat pa sem bila edina gostja. 
V prijetnem in poučnem klepetu sem izvedela zelo veliko zanimivosti.

Mirko v Skomarski hiši

Mirko, ostaniva kar pri Vašem klobuku. 
Koliko let ste že lovec?

Uradno ali neuradno? Neuradno sem lovec, od kar sem dobro shodil 
(smeh). Lovec sem že od začetka ustanovitve lovske družine, torej od leta 
1946. Od takrat sem hodil z očetom na lov vsako jesen oziroma nedeljo. 
Pri hiši smo imeli psa in nekdo je moral z njim iti v gozd, da je malo 
»poropotal«, da je lahko oče na drugi strani pričakal lisico. Ko sem prišel 
nazaj iz vojske, sem se vpisal v lovsko družino ter leta 1959 opravil tudi 
izpit. Od takrat sem uradno lovec. Moram povedati, da še vedno hodim 
na lov.   

Svečano in uradno odprtje Skomarske hiše je bilo 28. 
9. 1996, torej pred dvajsetimi leti. Kdaj se je začela po-
rajati ideja, da bi hišo obnovili?

Vse skupaj se je začelo leta 1992, ko so želeli tole hišo porušiti, vendar 
niso dobili gradbenega dovoljenja, saj je bila pod spomeniškim varstvom. 
Lastnikov sin Herman je delal na Cometu in je pripovedoval o tej hiši, kar 
je navdušilo tudi takratnega predsednika KUD-a Vladko Mohorič Zreče, 
Zdravka Ivačiča. Takratni direktor Cometa se je s tem strinjal, vendar 
pod pogojem, da se hiša proda. Podjetje je odkupilo hišo in tako se je 
pričela obnova. 

Kdo je to hišo na novo postavil oziroma obdelal do te 
mere, kot jo vidimo danes?

Dela so prevzeli Podgrajški z Zlakove, ves les, ki so ga potrebovali, pa 
so darovali kmetje. Tako les ni bil problem, najbolj pomembno je bilo, 
da se to obnovi in da se bo hiša lahko odprla. Pri vsem je sodeloval tudi 
etnolog dr. Vito Hazler, ki je bil nekako ves čas tudi prisoten pri sami 
obnovi. Še danes večkrat pride na ogled, če je še vse tako, kot mora biti. 

Vi ste od vsega začetka vodnik v tej hiši. Lahko približ-
no ocenite, koliko obiskovalcev si je ogledalo to sko-
marsko znamenitost?

Kar veliko. Največ je bilo naših domačih obiskovalcev, so pa prišli tudi 
iz tujine. Lahko rečem, da je hišo na leto obiskalo nekje med 500 in 800 
obiskovalcev. Upam pa, da jih bo v prihodnosti še več, saj imamo tukaj 
še kaj pokazati. 

Kateri dogodek Vam je ostal najbolj v spominu?
No, dogodkov je bilo več, bi pa izpostavil literarne večere, ki so že vrsto 

let prisotni na Skomarju in v tej hiši. Zanimivo je spoznati vse te goste, 
ki se tukaj predstavijo. Včasih pa se kakšen večer konča celo s plesom in 
petjem.

Kaj Vam osebno pomeni Jurij Vodovnik?
Jurij Vodovnik je bil velik človek. On je bil med prvimi, ki je prepoznav-

nost Skomarja ponesel širše naokrog. Seveda ga ljudje poznajo predvsem 
po njegovih pesmih, ki opisujejo življenja takratnih krajanov. Vse se rima-
jo, so tudi smešne, lahko pa se tudi pojejo.

Na Skomarju si ne smemo privoščiti, da ne bi omenili 
pohorske cokle? 

Ja, to bi bil velik greh (smeh). O njih je tudi naš Jurij veliko govoril in pi-
sal ... (Mirko začne recitirati kitice iz pesmi »Blagor teb‘ skomarska fara«):

Tud‘ u farof v coklah grejo,
se že zounaj napovejo.
S coklami klopoučejo,
gor po pragu toučejo.

Fajmošter pa dobru vejo,
da zamerit jim ne smejo.
Da je cokelpurgar fajn,

jim ni trejba rečt: »Herajn«.

Če se mu en pubec vleže,
mu že cokle gor prveže.
Ga nažene ovce past,

kak‘ bo mogeu srouta rast?

Mirko, hvala, da ste me sprejeli in mi razkazali hišo ter 
tako srčno in predano povedali vse o zgodovini le-te.  

Tudi sam sem zelo vesel obiska, hvala Vam.

Prispevek o Skomarski hiši in pogovor z Mirkom Beškovnikom si 
lahko ogledate na linku info kanala: https://www.youtube.com/user/
zrece1/playlists.

Spraševala 
Urška Firer

Skomarska hiša

Štiri generacije Beškovnikovih

Hči Darinka z družino



15    2016 15    201624 25

POHORSKO SRCE POHORSKO SRCEIZ ZGODOVINEIZ ZGODOVINE

Da različni dogodki še kako 
združujejo ljudi, smo se prepri-
čali na predstavitvi ene od knjig 
v Zreškem jubilejnem letu. Čis-
to po naključju je beseda dala 
besedo in spoznali smo Vla-
dimirja Rovšnika, ki je pred 
skoraj štiridesetimi leti na Rogli 
sodeloval pri pripravah celin-
skih in evropskih pokalov v teku 
na smučeh. Bil je podpredse-
dnik tekaškega kluba Olimpija. 
Na povabilo zreškega župana 
mag. Borisa Podvršnika 
smo se dogovorili za obisk sredi 
meseca maja. Snidenja pa sta 
se udeležila tudi Viktor Bre-
zovšek, takrat trener Olimpije 
in domačin Ivan Falnoga, ki je 
pri tekih tudi sam sodeloval ter 
treniral zreške tekače in tekačice. 
Klepetu se je na kratko pridružil 
tudi Srečko Retuznik. Z župa-
nom sta gostoma po obujanju 
spominov predstavila današnjo 
podobo Rogle. Na koncu so se 
odpravili še na ogled Rogle, kjer 
jih je sprejel Robert Kejžar. 

Začetki celinskih in evropskih pokalov 
v teku na smučeh na Rogli 

Kako se je vse skupaj začelo?
Rovšnik: V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, v takratni 

Jugoslaviji, je bil najmočnejši smučarski klub Enotnost, ki je kasne-
je razpadel. Skakalci so prešli k Iliriji, smučarji in tekači na smučeh 
pa k Olimpiji. V tistem času so se na Rogli gradili objekti. Ljubljanski 
arhitekt Miklavž Mušič, direktor kreativnega biroja Tamar, je dejansko 
sprojektiral kapacitete na Rogli. Istočasno so se turistični objekti gra-
dili tudi v Zrečah. Ljubljanska Olimpija se je tako povezala in nastal je 
Tekaški klub Unior Olimpija.

Koliko časa so evropski in celinski pokali potekali na 
Rogli?

Brezovšek: Na Rogli so potekali kar deset let. Veliko tujih delegacij 
je bilo nad Roglo izredno navdušenih in so prihajale sem na priprave. 
Spomnim se zlasti Nemcev, ki jih je bilo največ. Na evropski pokal so 
prihajale ekipe tudi iz Češke, Poljske in Rusije. Ekipe so se pripeljale s 
kombiji. Tekmovalci so vedno imeli to prednost, da so bili nastanjeni 
čim bližje progi. Vsi ostali pa smo bivali v ostalih kapacitetah, ki so 
bile na voljo. Izredno pomemben faktor je bil višinski zrak. Je pa Rogla 
velikokrat pokazala tudi manj prijetno plat, še posebej takrat, ko je 
bilo zelo vetrovno. 

Falnoga: Priprave smuči in vsega, kar sodi zraven, so potekale kar 
na odprtem. Enostavno smo kar ob progi postavili stojalo in začeli s 
pripravo smuči. Takrat tudi oprema tekmovalcev ni bila vrhunska. 

Kako je potekala organizacija tako velike prireditve?
Rovšnik: Na Roglo smo prišli pet dni prej, da smo lahko v tem času 

naredili vse, kar je bilo potrebno. Najprej smo morali določiti progo, to 
je pripravil Ivan. Sam pa sem na geodetskem zavodu dobil specialke, 
na katere sem potem vrisal proge in si jih skupaj z mednarodnim de-
legatom tudi ogledal na licu mesta, da so jih lahko homologirali. So pa 
tekme potekale vedno konec januarja in v začetku februarja. Ob petkih 
so bili treningi, v soboto okoli devete ure pa so se pričele tekme, ki so 
trajale do nedelje.

Falnoga: Treba je omeniti tudi predpisana pravila, na primer glede 
najdaljšega in najbolj strmega vzpona. Proga je morala biti narejena 
nekako tako, da je bilo 1/3 ravnega dela, 1/3 spustov in 1/3 vzponov.

Rovšnik: Največ časa in dela je vzela administracija, saj še ni bilo 
računalnikov, zato se je vse odvijalo zelo počasi. Pri tem nam je po-
magala Lojzka Šprajc s svojo ekipo iz Uniorja. Po navadi je bil zvečer 
sestanek, spisale so se štartne številke, potekalo je tudi žrebanje, ki se 
je zavleklo pozno v noč. 

So se dogajale tudi kakšne nesreče? 
Brezovšek: Kakšen manjši padec se je že zgodil, pa tudi kakšna 

slabost pri dekletih. Bile so nizke temperature. So pa dekleta vedno 
tekmovala pred fanti. 

Koliko deklet in fantov je tekmovalo iz naših krajev? 
Koga se najbolj spomnite?

Falnoga: V vseh teh letih sem treniral okoli 100 tekačev. Spomnim 
se Aleša Jevšenaka, Borisa Majcna, Jožice Ziebarth, Tomaža Pozeba, 
Jureta Kuzmana ... Veliko jih je bilo. Pozimi so na Rogli tekmovali na 
smučeh, poleti pa so bile aktualne rolke. So pa to obenem bili tudi 
treningi in priprave na zimsko sezono. Posebej je treba še poudariti, 
da so v tistih časih otroci dobili vse zastonj, ničesar ni bilo treba pla-
čevati, kot je to sedaj. Bil je kar naval, po drugi strani pa je bil to čisto 
novi šport. 

Kakšna je bila organizacija takšnega športnega do-
godka drugod po svetu? Vi ste obiskali na primer 
Kanado?

Brezovšek: V Kanadi je bilo zares mrzlo, celo minus 25 stopinj 
Celzija. Ne spomnim se, da bi kako posebej izstopali. Ni bilo nobenega 
luksuza, je pa bila drugačna hrana. 

Iz skupnega pogovora je bilo moč razbrati dve pomembni ugoto-
vitvi, in sicer da je v slogi moč in da je bil to čas, ki se ga bo vedno 
vredno spominjati. 

Spraševala
Urška Firer

Utrinek današnjih tekmovanj

Na mestu ...

Pripravljeni ...

Zdaj ... (rolkanje v Zrečah)

Ogled hotela Natura na Rogli Na obisku pri županu
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Župnija Zreče je letos zaradi v naslovu nave-
denih jubilejev izbrala za cilj svojega romanja 
madžarsko mesto Sombotel ter poljsko Čen-
stohovo in Krakov. 

1. dan
Da smo jubileje še bolj poudarili, smo se na pot odpravili 25. junija, 

prav na dan srebrnega jubileja, ko je Slovenija postala neodvisna dr-
žava. Avtobus, ki je bil zaseden do zadnjega sedeža, nas je ob molitvi 
in nagovoru naših dveh duhovnikov Petra Leskovarja in Mateja Ko-
bala ter zanimivem podajanju zgodovine Avstrije, Madžarske in Polj-
ske s strani odličnega vodnika Andreja Gruma ter prekrasnih šoferjev 
Matjaža in Poldija zelo hitro pripeljal do Sombotela. Ustavili smo se pri 
cerkvi sv. Martina, katere severna stranska kapela je po legendi zgra-
jena prav nad rojstno hišo sv. Martina. Po sveti maši smo si ogledali 
še stalno razstavo v Centru za obiskovalce svetega Martina ter najsta-
rejše pokopališče, ki so ga uporabljali skoraj dva tisoč let in je bilo že 
v rimskih časih pokopališče članov starokrščanske skupnosti mesta. 
Na spomeniškem studencu pred cerkvijo smo se ustavili ob kipu, ki 
prikazuje sv. Martina, ko krsti svojo mater. 

 2. dan
Prenočili smo v Čenstohovi, kjer smo naslednji dan zgodaj zjutraj 

prisostvovali slovesnemu odprtju svetovno znane ikone Črne Marije. 
Sledil je voden ogled nekaterih prostorov pavlinskega samostana in 
njihove zakladnice. V molitvi smo v sprevodu obhodili oltar milostne 
podobe. V romarski kapeli mogočne bazilike smo imeli sveto mašo. 
Pot smo nadaljevali do žalostnega pomnika zgodovine – taborišča 
Ausschwitz. Že sam napis nad vhodom v ogromen ograjen prostor ta-
boriščnih zgradb »Arbeit macht frei« (»Delo osvobaja«) lahko človeka 
prepriča o lažnivih obljubah taboriščnikom. Ob sočutni razlagi lokal-
nih vodnikov smo tudi mi podoživljali težko predstavljive grozote in 
nečloveške muke, ki so jih preživljali zaporniki.

Leto Usmiljenja in 1.700 let od rojstva 
svetega Martina

3. dan
V kapeli smo imeli sveto mašo. V njej je postavljena prva nagrobna 

plošča s svetim pismom, katerega listi so plapolali v vetru in dežju v 
Vatikanu ob papeževi smrti. Tam je tudi steklenička z relikvijo njegove 
krvi.

4. dan
Zadnji dan našega romanja smo dopoldan preživeli globoko pod 

zemljo v čudovitem rudniku soli Wieliczka. Sledil je obisk rojstnega 
mesta sv. Janeza Pavla II. v Wadowicah, kjer smo imeli zadnjo sveto 
mašo na našem romanju. 

Polni bogatih in prelepih vtisov smo se v zgornjih jutranjih urah pe-
tega dne vrnili na svoje domove.

 Marija Kovačič 

 Invalidi telovadijo 
tudi v Zrečah

Območno društvo invalidov Dravinjske doline organizira za svoje 
člane številne aktivnosti. Večkrat na leto jih popelje na izlet po domo-
vini in enkrat letno zunaj naših meja. Poleti invalide popelje tudi na 
morje. Pogosto se člani odpravijo še na rekreativne pohode v bližnje 
kraje. V jesenskem času društvo pripravi kostanjev piknik na Andre-
jevem domu. V svojih prostorih v Slovenskih Konjicah organizira tudi 
različna predavanja in delavnice. Tedensko poteka telovadba v Sloven-
skih Konjicah in na Jerneju. Letošnja novost je zagotovo organizirana 
večerna telovadba v Zrečah, ki jo vodi Tatjana Padežnik Matović. Vsi 
člani društva, ki bi vas tovrstna aktivnost zanima, ste vabljeni, da se 
pridružite.

Olga Pančič

 Lovec in plen sta skozi svojo zgodovino bila močno povezana, 
imela sta isti cilj, preživeti sebe in svoj naraščaj. Danes se pri 
prvem ne odraža osnovni pomen preživetja – hrana, temveč ima 
lovec primarno vlogo, kako plenu pomagati preživeti. Slednji se 
skozi svojo evolucijo ni spreminjal, vendar je imel primarno vlo-
go preživeti in obvarovati sebe in naraščaj. Skozi zgodovinska 
dejstva lovec ni bil individuum, ampak ga je vezal skupinski lov 
za preživetja, zato je bil najuspešnejši v skupinah. 

V današnjem času lovsko udejstvovanje dobiva drugačne obli-
ke in dimenzije. V prvi vrsti naravovarstveni pomen, vključevan-
je v kulturne dogodke, prisotnost na lokalni ravni in vključevan-
je v družbeno življenje v lokalni skupnosti. 

V zgodovini lov ni pomenil samo preživetja, ampak je lovec 
pustil tudi kulturne sledi. Lovski pevski zbori in skupine lovskih 
rogistov odražajo našo nacionalno pripadnost v okviru sredn-
jeevropske lovske kulture. Številni lovski pevski zbori kulturno 
bogatijo lovske in druge prireditve širom Slovenije in v tujini. 
Lovstvo je torej veliko več kot samo lov. 

Lovstvo na Zreškem Pohorju

Pomembno je tako za naravo kot za družbo. Obsega številne 
druge zelo pomembne dejavnosti, ki pomagajo krepiti zavest 
lovske in nelovske javnosti. Torej lahko z gotovostjo trdimo, da 
je družbeno koristna neprofitna organizacija, ki lahko na lokal-
ni ravni odigra pomembno vlogo. Je aktivno društvo s čvrstim 
jedrom in z močno organizacijo. 

Da je bilo Pohorje močno povezano s tremi osnovnimi dejav-

nostmi – kmetijstvom, gozdarstvom in lovom –, pa pričajo bo-
gata izročila in pisni izsledki. Lov je bil pri nas Pohorcih zmeraj 
nekaj posebnega, nekaj, kar so nam lovski tovariši zmeraj za-
vidali. Imamo vse – bogato kulturo, naravo in lepo pokrajino. 
Naše pomembno vodilo je sodelovanje in medsebojno razume-
vanje vseh, ki so povezani z naravo. Lovsko udejstvovanje po-
meni, da so mnoge generacije puščale sledi svojega dela tako 
na kulturnem kot tudi društvenem področju prav na Zreškem 
Pohorju. 

Letošnje leto je za člane LD Zreče posebno, saj praznujemo 
106. obletnico delovanja lovstva na Zreškem Pohorju in 70. ob-
letnico ustanovitve LD Zreče. Takšni obletnici dajeta kraju jasno 
sporočilo, da sta lovska kultura in tradicija na Zreškem Pohorju 
ne samo plod rutine nekih kulturnih dogodkov, temveč tudi 
vztrajnosti, pripadnosti in požrtvovalnosti članov LD Zreče. 

Prehojena pot, ki nas druži in povezuje, je pogojena z bogato 
lovsko zgodovino, ki se je skozi različna obdobja izoblikovala 
in zgradila mozaik z bogato slikovno podobo lovca in plena. 

Pogosto se odgovornim na čelu takšne organizacije zastavljajo 
vprašanja, kot so kako naprej, kakšni so cilji, ali so dosegljivi, 
kako bo z lovom. To je le nekaj vprašanj, na katera lahko od-
govorimo s preprosto povedjo: »Ne smemo izgubiti bogate sli-
kovne podobe lovca in plena.«

 Ervin Gričnik
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Pod Roglo zeleno in sončno,

vas Skomarje tiho leži,

tu rojen je Jurij Vodovnik,

tu pesem slovenska živi.

Tako je zapisal Anton Gričnik v uvodni pesmi Kantate o 
Juriju Vodovniku, ki jo je na letošnjem že desetem koncertu 
z naslovom Pesmi prijateljevanja prvič zapel MePZ Jurij Vo-
dovnik iz Zreč. Koncert se je odvijal v nedeljo, 23. oktobra, v 
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje. 

Omenjeni zbor je bil ustanovljen pred 33 leti. V njem prepevamo 
pevci in pevke občin Zreče, Slovenske Konjice in Oplotnica. Petje nas 
združuje v homogeno celoto. 

V teh krajih je pred več kot 200 leti širil svojo pesem med ljudi ljud-
ski pevec, godec in igrc Jurij Vodovnik, ki se je rodil na Skomarju. 
»Kjerkoli Vodovnik je hodil, je tkal in mežnaril še vmes, potem pa 
veselo prepeval ...« je zapisano v nadaljevanju pesmi, ki sem jo ome-
nila na začetku. Tudi naš zbor prepeva predvsem slovensko ljudsko 
in umetno pesem in s tem ohranja in nadaljuje delo našega vzornika.

Kamorkoli pridemo, tkemo pristne prijateljske in pevske vezi med 
pevci in poslušalci.

Pred desetimi leti smo na pobudo tedanje predsednice društva 
Lojzke Šprajc začeli s prireditvijo, ki smo jo poimenovali Pesmi prija-
teljevanja. Vsako tretjo nedeljo v oktobru povabimo na Gorenje nad 
Zrečami od štiri do šest pevskih zborov ali vokalnih skupin. Vsak zbor 
strne svoj repertoar v nekaj pesmi, ki jih predstavi sopevcem in tudi 
občinstvu, ki bi si ga v naslednjih letih želeli kaj več. Po koncertnih 
nastopih pa ob odličnem pohorskem loncu, ki ga že nekaj let z ljubez-

nijo pripravljajo v centru šolskih in obšolskih dejavnosti, in kozarčku 
rujnega, zadoni zborovska pesem iz vseh grl pevcev in pevk. 

Takrat preko pesmi in pogovorov tkemo prijateljske vezi med zbori 
in se dogovarjamo za gostovanja v mestih naših gostov, pa tudi gost-
je se dogovorijo za medsebojna sodelovanja. Veseli smo, da se lah-
ko pevci družimo, ne da bi med seboj tekmovali. Vsa leta nam pri 
organiziranju prireditve pomagajo Občina Zreče, Krajevna skupnost 
Gorenje nad Zrečami in Emil Mumel, za kar se jim iz srca zahvalju-
jemo in jih prosimo za podporo tudi v prihodnje. Seveda pa brez po-
žrtvovalnosti vseh pevcev našega zbora in zborovodkinje mag. Mojce 
Koban Dobnik srečanja ne bi mogli pripraviti. Vsak doda kamenček v 
mozaik vsakoletne prireditve. 

Ponosni smo, da nam je letos že desetič uspelo pripraviti srečanje 
na visokem nivoju, z odličnimi in čustvenimi pevskimi nastopi, pri 
katerih se orosi marsikatero oko. Za vse člane MePZ Jurij Vodovnik 
in naše pevske goste velja rek: »Sem pevec in peti je vse mi na sveti.«

 Dragica Černigoj Kropf

Pesem nas povezuje in navdušuje 

ZANIMIVOSTIZANIMIVOSTI

 Kostanjev piknik – medgeneracijsko druženje
Mesec oktober, prvi pravi jesenski mesec, je kot nalašč pripraven za razna druženja, saj nam nara-

va v tem času že izdatno postreže s svojimi darovi. Gozdovi, polja, sadovnjaki in vinogradi so polni 
dobrot. Tako je tudi na že tradicionalnem srečanju članov Turističnega društva Skomarje in Društva 
tabornikov Rod Zelena Rogla omamno dišalo po pečenem kostanju in tudi po drugih dobrotah, ki so 
se ponujale z miz pri Taborniškem domu na Skomarju. 

Društvo tabornikov Rod Zelena Rogla Zreče ima že vrsto let v najemu bivšo šolo na Skomarju. 
Preuredili so jo v Taborniški dom, v katerem imajo dovolj prostora za opravljanje dnevnih dejavnosti, 
podstrešje pa so preuredili v nekaj spalnic s skupnimi ležišči, kjer lahko preživlja počitnice tudi večje 
število tabornikov. Z leti se je med slednjimi in krajani Skomarja stkalo že pravo prijateljstvo in tako 
so se v prazničnem letu Skomarjanov, ko so le-ti slavili 700 let prve pisne omembe kraja, taborniki pod 
vodstvom Emila Mumla odločili, da krajanom v počastitev njihovega praznika pripravijo kostanjev 
piknik. 

Druženje je vedno nadvse prijetno in tudi tokrat je bilo tako. Vreme nam je naklonilo svojo sončno 
stran, kostanj je bil odlično pečen, po njem pa so zadišale še dobrote, ki so jih pripravili v mesnici 
Ravničan v Zrečah in jih nekaj tudi darovali. 

Kar prehitro se je na zemljo spustil mrak, postalo je hladno in treba se je bilo posloviti. S pesmijo, 
tako kot vedno. V obeh društvih smo bili zadovoljni, da je naše druženje potekalo veselo, zabavno, 
predvsem pa se je znova pokazalo, koliko lepega in koristnega nam ponuja takšno medgeneracijsko 
druženje. Člani Turističnega društva Skomarje smo domov odnesli veliko lepih vtisov in željo, da bi 
leto čimprej minilo, da se bomo ponovno srečali na kostanjevem pikniku.

Magda Drozg

Štiri razstave v Kulturnem domu Stranice so v eni sami Veliki 
razstavi povezale krajane Stranic z dobrotami narave. Člani Turistično 
olepševalnega društva Stranice so se preizkusili v predstavitvi po-
membnega člena prehranjevalne verige človeštva. S posebnim vabilom 
so k sodelovanju povabili tudi otroke od prvega do četrtega razreda 
osnovne šole iz okoliških šol Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Fran-
kolovo in Stranice. 

 Štiri v eni
Razstava Od zrna do kruha je prikazovala žitarice kot osnovno su-

rovino, orodja za žetev in mletje na osnovi pogona mlinskega kolesa, 
ki ne obremenjuje narave. Več vrst iz žitaric pridobljenih polizdelkov, 
ki služijo kot surovine za prehrambne izdelke, je bilo mogoče videti 
v ekološko prijaznih vrečah. Bilo je razstavljenih več deset vrst pre-
hrambnih izdelkov, ki so jih pripravile in donirale članice ter prijatelji 
društva. Več vrst kruha, potic, peciva in celo loparnic je šibilo mizo, ob 
kateri so se ustavljali številni obiskovalci. 

Čebelarsko razstavo so poleg več raznovrstnih izdelkov iz medu, 
namazov in za zdravje pomembnih drugih produktov krasile tudi 
čebele. Mogoče jih je bilo videti v živo v za to namenjenem panju. 
Življenje in delo čebel ter njihov pomen v celostni naravni verigi je 
obiskovalcem na hudomušen način približal izkušen čebelar. 

Vinarska razstava je bila namenjena predstavitvi našega lepega, v 
svetovnem merilu poznanega okolja za tovrstne produkte. Orodja, ki 
so nekdanjim vinarjem služila kot pripomoček za pridelavo okusne 
kapljice, so bila za nekatere obiskovalce pravi izziv za ugotavljanje nji-
hovega namena. 

Sadjarska razstava je bila prava paša za oči. Bilo je razstavljenih več 
deset vrst starih in novih sort jablan, predvsem iz domačega okolja. 
Raznovrstni produkti iz narave so krasili tudi Zeliščarsko razstavo. 
Marsikateri obiskovalec je spoznal namen zelišč, ki se lahko uporabl-
jajo v prehrani ali celo kot alternativa zdravljenju. 

Gobarska razstava se je glede na trenutno stanje rezultatov v naravi 
lahko vseeno bahala s številnimi raznovrstnimi gobami in drugo domi-
selno dekoracijo. Opaziti je bilo celo jesenske gobane. Gobe, ki imajo 
vonj in okus po raznovrstnih začimbah, so bile za obiskovalce posebej 
zanimive. Marsikdo je tudi izmenjal izkušnje s strokovnjakom, ki po-
zna več sto vrst gob. 

Na koncu razstavne poti so lahko obiskovalci poskusili dobrote, ki 
so jih izdelali donatorji kruha, peciva, medenih izdelkov, sadja, sokov 
in vina, le gob ni bilo na pokušnji. 

Vsak posameznik je lahko skozi razstavo poglobil tudi pomen pove-
zanosti človeka z naravo.

Marjan Korošec

»Svet, v katerem želim živeti« 

Teden otroka temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki 
ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov. 
Svetovni dan otroka se praznuje prvi ponedeljek v oktobru. Teden 
otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak 
prvi ponedeljek v oktobru in traja sedem dni. 

V Tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni 
programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Ta teden se pros-
tovoljci Društva prijateljev mladine Zreče še posebej potrudimo in ot-
rokom ob popoldnevih ponudimo pestro dogajanje z raznovrstnimi 
delavnicami in za presenečenje tudi kakšno gledališko predstavo.

Letos smo ob Tednu otroka v goste povabili priznano gledališko 
igralko Natašo Tič Ralijan, ki je s svojo avtorsko predstavo IGRAL-
SKA VREČA JE POLNA ZGODB začarala in očarala mlado občinstvo. 

S pravljično jogo smo otroke popeljali v svet gibanja skozi igro in 
domišljijske predstave.

Kako ČUDEŽNA STOPALA imamo, so lahko otroci skupaj s starši 
odkrivali ob pomoči refleksologinje Ivane Pajenk, ki je udeležencem 
razložila, kje na stopalu lahko odpravimo prehlad, trebušne krče, bo-
lečine sinusov, tegobe ob rasti zob …

TEDEN  OTROKA  2016 z Društvom prijateljev mladine Zreče

Odpadna embalaža lahko s kančkom ustvarjalnosti postane spet 
uporabna ptičja krmilnica, ki bo pozimi osrečevala lačne ptičke. 

Barbara Potnik 
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Zelišča nas spremljajo že od nekdaj. Nadvse cenjena so tudi v tra-
dicionalni kitajski medicini, saj imajo pomembno vlogo – kot pomoč 
pri zdravljenju bolezni. Dobro so jih poznale že naše babice, danes 
pa ta stara znanja o koristnosti zelišč in drugih rastlin potrjuje tudi 
sodobna znanost. Znanje, ki smo ga nekje vmes že skoraj pozabili, 
tako postaja ponovno nadvse dragoceno in je lahko marsikomu v veli-
ko pomoč. Zato smo se ljubitelji narave in zdravilnih zelišč pred tremi 
leti odločili, da ustanovimo društvo zeliščarjev. Med ustanovitelji smo 
bili Jože Kovše, Franček Vidmar in Anton Hren. Za predsednico smo 
izbrali Natašo Žagar, ki je to funkcijo opravljala od ustanovitve 2013 in 
vse do marca 2016. 

V naše društvo se je včlanilo okrog 100 članov. Predlagal sem ime po 
zdravilni rastlini smetliki, ki ima med drugimi ime tudi Mojčina rožica. 
Poznana zgodba iz slovenskega filma Kekec, v katerem je zeliščarica 
Pehta s pripravki iz smetlike povrnila Mojci vid in jo s tem ozdravila 
slepote. 

Namen ustanovitve društva je bil povezati istomisleče ljudi in po-
novno prebuditi zavedanje o zdravilnosti zelišč in njihovega pomena 
v vsakdanji rabi. 

Spomladi, poleti in v zgodnji jeseni se družimo v naravi. Učimo se 
prepoznavati zdravilne in strupene rastline ter njihov pomen pri laj-
šanju različnih težav. V zimskem času, ko narava počiva, pripravljamo 
čajne mešanice iz zelišč, ki smo jih čez leto nabirali in skrbno posušili. 
Med drugim organiziramo tudi delavnice, na katerih pripravljamo kre-
me, mazila, tinkture, repelente, hidrolate, eterična olja, deodorante in 
mila. 

Dvakrat na leto se odpravimo tudi na strokovno ekskurzijo. Tako 
smo bili lansko leto v Triglavskem narodnem parku, kjer smo spozna-
vali visokogorske rastline in njihov pomen. Na Primorskem smo obis-
kali nasad oliv in kakijev ter si pogledali predelavo oliv. Letos spomladi 
smo bili na Kraškem robu, kjer smo nabrali zeli, ki so značilne za njih-
ovo področje, kot so šetraj, žajbelj, rožmarin … V oktobru smo obiskali 
kraško jamo Vilenico in si ogledali Histrio Botanico, kjer smo videli 
potek parne destilacije zelišč, kot so sivka, melisa, rožmarin in druge. 
Trudimo se sodelovati z našimi izdelki tudi na različnih prireditvah in 
tako predstaviti društvo širši javnosti.

Zdravilna rastlina SMETLIKA (Euphrasia rostokoviana) je do 30 cm 
visoka enoletnica z belimi drobnimi cvetovi. Je zajedalka, ker črpa hra-
no iz drugih rastlin. Cveti od konca junija do oktobra. Listi so dolgi od 
4 do 18 mm, so travnato zelene barve, jajčasto podolgovati, na robovih 
nazobčani. Cvetovi so lahko modri ali rdečkasto vijolični. Opazna zna-
čilnost cvetov smetlike je rumen madež na trojnem spodnjem cvetnem 
listu. Je poznana tudi kot tolažba za oči, saj pomirja oči in veke. Spada 
med črnobinovke (Scrophulariaceae). 

Uporabljamo jo pri vnetjih oči, dihal in prebavnega trakta. Uvrščamo 
jo v »H« položaj, saj jo lahko uporabljamo tudi kot živilo. Za zdravilne 
namene so uporabni vsi nadzemni deli. Nabiramo jo v času cveten-
ja. Zelišče sušimo hitro, droga ima slaboten vonj in grenak okus. Po-
membne farmakološke sestavine so iridoidni glikozidi, ki so grenkega 
okusa (aukubin, katapol, evfrozid). Poleg tega še vsebuje snovi lignane 
in fenilpropanske diglikozide. Vsebuje tudi nekaj eteričnega olja, flavo-
noide, smole in številne druge sestavine. Deluje protivnetno, saj vsebu-
je sestavino aukubin, ki zavira vnetje tako v prebavnem traktu kot tudi 
pri vnetju oči in dihal. Za dihala je najboljša zunanja uporaba v obliki 
grgranja in izpiranja pri nahodu, vnetju žrela, dlesni in oči.

Pri očesnih težavah smetliko mešamo s kamilico, komarčkom ali z 
ognjičem. Te pripravke lahko uporabljamo tudi v obliki krem ali drog 
pri vnetju očesne veznice, vnetju roženice, solzenju oči. Smetlika je 
naš zaščitni znak in naš simbol .

 Jože Kovše

 Spoznajte Smetliko

REŠI MEZANIMIVOSTI

REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 1. 2. 2017 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – 
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka četrte nagradne križanke:

Valerija Jelenko 
Križevec 18 a 
3206 Stranice 
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 7
december 2016

Sedem medalj Taekwon-do 
klubu Unior Zreče

Taekwon-do klub Unior Zreče je oktobra v Zrečah gostil »2. SLO 
Open«. Šlo je za turnir »A kategorije« verzije ITF (takšna sta v Evropi 
le dva), ki je v Zreče pripeljal 420 tekmovalcev iz enajstih držav. 

Na dvodnevnem prvenstvu, ki je trajalo od 21. 10. do 23. 10. 2016, 
so opravili približno 630 nastopov. Dogodek si je ogledalo precej 
pomembnih ljudi iz sveta taekwon-doja. Med drugim sta prišla tudi 
predsednik svetovne ITF zveze Yong Son in predsednik evropske zve-
ze ITF Michael Prewett. 

V zahtevni mednarodni konkurenci so se tudi tokrat znova dobro 
znašli člani Taekwon-do kluba Unior Zreče, ki so doma obdržali se-
dem medalj, šest so jih osvojili v formah, eno pa v borbah. Tako so pr-
va mesta v svojih kategorijah osvojili: Blaž Bračko (forme rdeči pas), 
Matic Iršič (forme rumeni pas) in Polona Kranc (članice rumeni višji 
pas); drugi so bili Valentina Korošec (članice rumeni višji pas), Anita 
Kovač (članice zeleni pas) in Val-Ty Bračko (borbe dečki do 25 kg); 
tretji pa Branko Polegek (člani rdeči pas).

Urška Firer 
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