
VABILO nA svečAnO sejO

in druge prireditve 
ob prazniku občine zreče

Zreški teden
prireditve v počastitev praznika 

Občine Zreče

♥  23. maj 2018, ob 12. uri, kovaška cesta zreče 
otvoritev novozGraJeneGa  
Mini kroŽiŠča na kovaŠki Cesti

♥  23. maj 2018, ob 17. uri, Hotel atrij 
predavanJe o konopLJi in nJeniH  
zdraviLniH UčinkiH

♥  24. maj 2018, ob 17. uri, vinogradništvo andrejc 
izBor vodovnikoveGa vina za priHodnJa Leta

♥  26. maj 2018, od 10. do 15. ure, Športna dvorana zreče 
odBoJkarski tUrnir za pokaL oBčine zreče

♥  26. maj 2018, od 10. do 18. ure, večgeneracijski center zreče 
Likovna koLoniJa »kULtUrna dediŠčina«

♥  26. maj 2018, ob 19. uri, skomarska hiša 
160. Literarni večer z GostJo poLono BrGLez

♥  27. maj 2018, ob 12. uri, Gasilski dom zreče 
GasiLsko tekMovanJe GasiLskiH dvoJiC – 
Fire CoMBat za pokaL Gzs

♥  30. maj 2018, od 10. do 15. ure, večgeneracijski center zreče
deLavniCa »ŠivaJ z naMi«

♥  31. maj 2018, od 10. do 12. ure, večgeneracijski center zreče
BrezpLačna deLavniCa »deLo s paMetniM 
teLeFonoM«

♥  31. maj 2018, od 12. do 14. ure, večgeneracijski center zreče
BrezpLačna deLavniCa »račUnaLniŠko 
opisMenJevanJe«

♥  31. maj 2018, ob 17. uri, Hotel natura rogla 
zakLJUček krepitev identitete poHorCev

♥  31. maj 2018, ob 18. uri, večgeneracijski center zreče 
potopisno predavanJe MatJaŽa koroŠCa: 
andi (čiLe)

♥  1., 2. in 3. junij 2018, zreče
ropotanJe v stariH zrečaH

♥  2. junij 2018, od 10. do 15. ure, večgeneracijski center zreče
dan odprtiH vrat v vGC zreče

vabimo vas, da se prireditev udeležite.

podrobnejši programi teh prireditev so ali bodo objavljeni v 
mesečnem programu prireditev, v novicah, na radiu rogla 
ter na plakatih in v posameznih vabilih. 



Spoštovani!

v okviru prireditev  
ob prazniku občine zreče 

vas vljudno vabimo na 

Svečano sejo  
občinskega sveta občine Zreče,

s podelitvijo priznanj in grbov
občine zreče, ki bo

v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 18. uri, 
v dvorani kulturnega doma 

pri termah zreče.

Župan Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik

po seji vas vabimo, da se nam pridružite 
na družabnem srečanju v istem prostoru.

prosimo vas, da svojo udeležbo na seji  
potrdite v tajništvo občine zreče, na tele-
fonsko številko 03 757 17 00, najkasneje 
do petka, 25. maja 2018, do 12. ure.

V proGraMU sodeLUJeJo:

slavnostni govornik
mag. Boris podvršnik, župan občine zreče

♥
trobilni kvartet društva godbenikov zreče 

♥
turistično društvo zreče 

s klubom zreški art in klubom Mravljic
♥

večgeneracijski center zreče
♥

pianist samo Jezovšek
♥

vokalistke
nives in nastja čakš

Lara kušar
tea Lampreht
Maja Boček

♥
Moderator: Cveto Štefanič

♥

kulturni program 
z naslovom

Smisel življenja je življenje 
bo oblikovalo turistično društvo zreče 

idejna zasnova programa: Marinka kovše
♥

scenarij: turistično društvo zreče 
♥

tehnična izvedba programa: 
kUd vladko Mohorič zreče

♥


