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DAN URA PRIREDITEV

Četrtek
1.9. 18:30

Maša in predavanje: 260 letnica 
samostojnosti župnije 
sv. Egidija v Zrečah. Veroučna 
učilnica. Org.: Občina Zreče 

Sobota
3.9. 8:00

Zaključek roglastičnega 
pohodništva in kolesarjenja. 
Org.: Unior d.d., 
Program Turizem

Sobota
3.9. 20:00

Sobotna doza glasbe na 
Ploščadi pred Termami Zreče. 
Org.: Unior d.d., 
Program Turizem

Nedelja
4.9. 10:00

Slovesna maša ter druženje s 
pogostitvijo v cerkvi sv. Egidija. 
Org.: PGD Zreče

Torek
6.9. 17:00

Predavanje o sladkem pelinu. 
Terme Zreče. Org.: Društvo 
zeliščarjev Smetlika Zreče

Sreda
14.9. 18:00

Delavnica kamiličnega mazila. 
SSŠZ. Org.: Društvo zeliščarjev 
Smetlika Zreče

Petek
16.9. 10:00

Dan za razvajanje. 
Wellness & Spa center Idila. 
Org.: Unior d.d., 
Program Turizem

Petek
16.9. 15:00

Polna luna v Savna vasi Terme 
Zreče. Org.: Unior d.d., Program 
Turizem

Sobota
17.9. 6.00

Izlet v Varaždin, Čakovec in 
Lendavo. Org.: OZVVS 
Slov. Konjice

Sobota
17.9. 8.00 1. AGILITY tekma. Stadion 

Zreče. Org.: KD Zreče

Sobota
24.9. 9:00

Srečanje s pobratenim 
društvom invalidov Slov. Bistri-
ca na Treh kraljih (hotel Jakec). 
Org.: ODI Dravinjske doline

Sobota
24.9. 10:00

Obisk hmeljarskega muzeja v 
Žalcu. Org.: Društvo zeliščarjev 
Smetlika Zreče

Nedelja
25.9. 14.00

19. Tradicionalne jesenske 
turistične igre. Ploščad Terme 
Zreče. Org.: TD Zreče

TIC – turistična pisarna Zreče
Cesta na Roglo 13b (AP Nova Dobrava – PTC 

Zreče), 3214 Zreče  (03) 759 04 70

e-mail: tic.zrece.lto@siol.net                   
spletna stran: www.destinacija-rogla.si

 www.zrece.si

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka od 8.00–16.00,

v soboto od 9.00-12.00, 
ob nedeljah in praznikih od 9.00 -11.00 ure.

Podatke za objavo nam lahko 
pošljete na TIC najkasneje 

do 15. v mesecu za naslednji mesec.

Možne velikosti oblikovanih 
(komercialnih) oglasov oz. objav

                           Oblika:
- 1/1    90 x 189 mm
- 2/3    90 x 125 mm
- 1/2    90 x   93 mm
- 1/3    90 x   61 mm
- 1/4    90 x   45 mm

slika jpg, najmanj 300 DPI ali 
PDF primerljive  kakovosti. Če so 
v PDF oblikah vključeni posebej 
zahtevani (torej točno določeni) 
fonti, mora biti izvoz v PDF da-
toteko opravljen tako, da se 
tekst pretvori v krivulje!

Koledar prireditev izdaja LTO Rogla-Zreče, GIZ
zanj Urška Firer, strokovna delavka LTO

Odgovorna oseba: Domen Vogelsang
Fotografije: Arhiv LTO Rogla-Zreče, 

GIZ in organizatorji prireditev
Uredil in oblikoval: David Romih

Tisk: Print Graf d.o.o.
Naklada: 2.400 brezplačnih izvodov

Naslovnica: Maraton z dušo 

Cena komercialnega oglasa: 25 €
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Spoštovane občanke in občani!

V juniju smo pričeli z izdelavo Celostne prometne 
strategije za Občino Zreče1. S strategijo bo občina 

vzpostavila prakso trajnostnega načrtovanja
prometa. 

Gre za nov pristop, ki temelji na obstoječih me-
todah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi 
načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja 

tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši
kakovosti bivanja v celotni občini za sedanje in 

prihodnje generacije.
Izdelava strategije bo potekala eno leto. V tem 

času bodo potekale tudi številne aktivnosti, v 
katere boste vključeni vsi občani: 

strokovnjaki s področja prometa in povezanih 
sektorjev, ključni deležniki iz javnih in zasebnih 
podjetij ter ustanov, splošna javnost. S svojim 

sodelovanjem boste prispevali k boljšemu 
prometu v naši občini.

Prijazno vas vabim, da svoja znanja, izkušnje in 
želje na področju prometa

delite z občani in se udeležite

Javne razprave o pripravi Celostne prometne 
strategije za Občino Zreče,

ki bo v torek, 13.9.2016, od 18. – 19:30 ure
v sejni dvorani Terme Zreče

Veselim se vaše udeležbe!

Župan Občine Zreče
Mag. Boris Podvršnik

1Prenovo sofinancira Ministrstvo RS za infrastrukturo iz 
Kohezijskega sklada, izdeluje pa podjetje ZUM - URBANIZEM, 

PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Maribora skupaj 
s partnerji.

Razvajanje po indijsko

30 €

19. 9. – 2. 10. 2016

50 min

Informacije & rezervacije: wellness@unitur.eu, 03 757 63 44  
www.terme-zrece.eu

Prishtabhyanga
masaža hrbta

vodna postelja 
SoftPack & piling

+
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Tekmovanje gasilskih dvojic – 
FIRE COMBAT ZA PREHODNI 

POKAL ZREČ

v kategorijah člani A, člani B, članice in 
mešane ekipe in 

POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
v kategorijah člani, članice in mešane ekipe

ki bo v soboto, 17. septembra 2016, 
v Zrečah pred gasilskim domom.

Tekmovalne ekipe, ki želijo tekmovati, se 
morajo prijaviti najkasneje do 12. septembra. 
Prijava je možna preko elektronske pošte:  

pgdzrece@gmail.com 

NAGRADE: medalje za prve tri enote v vseh 
kategorijah in majice in malica  za vse ekipe. 
Za vse dodatne informacije je organizator na 

voljo na elektronskem naslovu
 pgdzrece@gmail.com ali na telefonski 
številki  041 763 610 (Marijan Jelenko).

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO 

DRUŠTVO ZREČE
Organizira

6. Gasilsko tekmovanje za POKAL 
ZREČ in POKAL GZS

za kategorije ČLANI A, ČLANI B, 
ČLANICE A in ČLANICE B, 

po razpisu GZS.

Tekmovanje bo 
v soboto,  3. septembra 2016, 

s pričetkom ob 13. uri, 
na stadionu Zreče.

Tekmovanja se bo udeležilo preko 40 ekip med 
njimi tudi najboljše ekipe v Slovenije. 

Razglasitev rezultatov bo uro po končanem 
tekmovanju. Rok za oddajo prijav (so obvezne) 
za ekipe, ki tekmujejo za Pokal GZ Slovenije 

je do ponedeljka, 29. avgusta 2016, 
po e-mailu: pgdzrece@gmail.com ali 

marijan.jelenko@t-1.s
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Termin Naslov posnetka in opis

Torek
06.09.

Košnja na star način 2016
Posnetek tradicionalne 4. košnje na star način, ki je bila 7.8.2016 
na Rogli.
Produkcija: FVS KUD VM Zreče
Trajanje: 60 min

Torek
13.09.

Odprtje nove šole na Stranicah iz leta 2005
Posnetek prireditve, kjer so predali svojemu namenu novo šolo in 
vrtec na Stranicah. Prireditev je bila 15.9.2005.
Trajanje: 45 min

Torek
20.09.

Blagoslov obnovitvenih del na cerkvi Sv. Jakoba
Posnetek prireditve z blagoslovom obnovljenih del na cerkvi Sv. 
Jakoba na Resniku iz leta 2006.
Trajanje: 1h 10 min

Torek
27.09.

Prireditev ob podelitvi priznanj za turistični spomenik 
občine Zreče
 Posnetek prireditve, kjer smo podelili priznanja za naj turistični 
spominek v naši Občini, ki je bila februarja 2007.
Trajanje: 35 min

analogni kanal S-10 

Info kanal Zreče s 1. januarjem 2016 deluje na spletnem portalu YouTube, 
in sicer na naslovu:

https://www.youtube.com/user/zrece1/playlists

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

Turistično društvo Zreče

vabi na 19. Tradicionalne jesenske 
turistične igre

v nedeljo, 25.09.2016 ob 14. uri 
na Ploščad pred Terme Zreče.

Turistična društva od blizu in daleč 
se bodo predstavila:

-v kuhanju gobjače oz. gobove juhe,
-razstava pogač turističnih društev

 -zabavne tekmovalne igre med turističnimi 
društvi

 -nastop ljudskih pevcev turističnih društev

  

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

Vabimo vas na veselo 
druženje ob prihajajočem 
svetovnem dnevu turizma.
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Nedelja, 
25. 9. 2016 
4. Konjiški 
maraton

Za tekače Maratona z dušo bomo 
skupaj z DJ-jem navijali tudi pri 

nakupovalnem centru Spar 
v Zrečah. 

Od 9.30 naprej!


