
27    2022 1

POHORSKO SRCE

POHORSKO  SRCE
LETNIK XIV    LETO 2022 ŠTEVILKA 27JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE

Poštnina plačana pri pošti 3214 Zreče



27    20222

POHORSKO SRCE VSEBINAPOHORSKO SRCE

Izdajatelj: Občina Zreče
Leto 2022
UREDNIŠKI ODBOR: David Voh – odgovorni urednik
člani: Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, 
Jolanda Laubič, Neža Kočnik
LEKTORIRANJE: David Voh
GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Novice, d. o. o., Slovenske Konjice
TISK: Grafika Gracer, d. o. o., Celje

NAKLADA: 2100 izvodov
FOTO: David Voh, Občina Zreče, Vrtec Zreče, Osnovna šola Zreče, Srednja 
poklicna in strokovna šola Zreče, Tim Gošnjak, Magda Drozg, Valerija 
Motaln, Marija Kovačič, Mojca Potnik Šonc, Matej Nareks, Tatjana Kotnik, 
Martin Mrzdovnik, Miro Vajt, Gregor Korošec.

POHORSKO SRCE – JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE: BREZPLAČNI IZVOD

27    20222

Dogodki v veselem decembru    2

Beseda urednika  3

Uradne objave občinske uprave   4

Odprtje čakalnice pri zreškem vlaku  14

Intervju: mag. Boris Podvršnik, župan   15

Javni zavodi  18

Rimski dnevi na Stranicah  21

Šport  22

100-letnica organiziranega  
pevskega delovanja na Zreškem   23

Turizem   24

Turistična kmetija Arbajter –  
ko ti iz roke jedo tudi jeleni   25

Zanimivosti   26

Reši me   30

Dogodki na Srečni ploščadi  31

Srečno, Zreče  32
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DECEMBER 2022
DECEMBER 

2022
OBČINA ZREČE

DAN,  
DATUM

URA 
PRIRE-
DITVE

IME PRIREDITVE LOKACIJA

Sobota,  
10. 12.

17:00-22:00
SREČNA PLOŠČAD: GLASBENI  

VEČER z nastopom mladih zreških 
glasbenih talentov & KARAOKE

Tržnica 
Zreče

Petek,  
16. 12. 

17:00
BOŽIČNI DOGODEK ZA OTROKE IN 

ODRASLE
Dom kraja-

nov Stranice 

Sobota, 
 17. 12.

9:00 - 13:00
SREČNA PLOŠČAD: Prihod in delitev 

BETLEHEMSKE LUČKE
Tržnica 
Zreče

16:00-19:00

Božična vasica v osrčju pohorskih 
godzov (Božična tržnica in predstava 
Palček Klepetalček s prihodom Božič-

ka.) Informacije in prijave otrok  
(za predstavo in obdaritev)  

na: info@smogavc.com. 

Gostilna in 
prenočišče 
Smogavc, 

Gorenje pri 
Zrečah

17:00-20:00
SREČNA PLOŠČAD:  

NASTOP GLASBENIH IZVAJALCEV  
IN VOKALNIH SKUPIN 

Tržnica 
Zreče

20:00
KONCERT: UROŠ PERIĆ 
 with BLUENOTE TRIO

Tržnica 
Zreče

Nedelja, 18. 
12. 

16:00-19:00

Božična vasica v osrčju pohorskih 
godzov (Božična tržnica in predstava 
Palček Klepetalček s prihodom Bo-
žička.) Informacije in prijave otrok 

(za predstavo in obdaritev) na: info@
smogavc.com. 

Gostilna in 
prenočišče 
Smogavc, 

Gorenje pri 
Zrečah

Torek, 20. 
12.

18:00
ČAJANKA V ČAKALNICI ŽELEZNIŠKE 
POSTAJE ZREČE (Obeležitev 130-let-

nice prihoda vlaka v naše kraje.)

Železniška 
postaja 
Zreče

Sreda, 21. 
12. 

17:30
PRAVLJIČNI CEKIN: Predstava učen-
cev in učiteljev OŠ Zreče za občane.

Pred Os-
novno šolo 

Zreče

Petek, 23. 
12.

20:00
LOKAL CRISTMAS PARTY Z DEE 

KOKO DJ
Lokal Stra-

nice

20:00 KONCERT: ALYA Z BENDOM
Parkirišče 

pred Občino 
Zreče

Nedelja, 25. 
12.

15:00
16. BOŽIČNI KONCERT DRUŠTVA 
GODBENIKOV ZREČE Z GOSTI -  
Ansambel Glas in Klara Veteršek

Športna 
dvorana 

Zreče 

Ponedeljek, 
26. 12.

17:00
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT IN 
KONCERT OB DNEVU SAMOSTOJ-

NOSTI IN ENOTNOSTI

Cerkev 
Vstalega 

Zveličarja, 
Zreče

Četrtek, 29. 
12.

20:00 KONCERT: MODRIJANI
Parkirišče 

pred Občino 
Zreče

Petek, 30. 
12. 

17:00 BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT

Cerkev sv. 
Lamberta 

na  
Skomarju

Sobota, 31. 
12.

11:00 - 
13:00

SREČNA PLOŠČAD: OTROŠKO  
SILVESTROVANJE (Predstava za otro-
ke: JELKIN ČUDEŽ in prihod DEDKA 

MRAZA)

Tržnica 
Zreče

2.12. -  
31. 12. 

SREČNA PLOŠČAD: Ves mesec decem-
ber vabljeni na SREČNO PLOŠČAD, 

kjer bodo potekali praznični dogodki, 
glasbeni nastopi, postavljene bodo 

hiške in stojnice, 
da boste veseli december lahko preži-

veli v družbi srečnih ljudi.

Tržnica 
Zreče
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Piše: David Voh

Decembrski čas že od nekdaj privlači s svojo čarobnostjo. Je 
čas, ko vsaj za nekaj dni spet verjamemo v dobre može, čas 
topline in pričakovanja, radosti in ljubezni. Čeprav ga ljudje 
na različnih krajih sveta po družinskem in narodnem izročilu 
praznujemo na različne načine, njegova vsebina v temelju ostaja 
enaka. Učitelji in učenci OŠ Zreče se želimo z letošnjo osrednjo 
prireditvijo Pravljični cekin dotakniti prav te srčike predbožičnega 
časa, povabiti v svetlo deželo upanja in veselja. Pravljični cekin 
iz naslova je namreč čudežni cekin, ki ga dobiš samo v tem 
posebnem času. Lahko ga neštetokrat zapraviš, pa ga boš vseeno 
vedno znova našel celega v svojem žepu. Kdo si ne bi želel imeti 
takega neporabljivega cekina? Če moraš recimo plačati sto 
cekinov, boš le stokrat segel z roko v žep in od tam vsakič potegnil 
pravljični cekin. A tako je le, dokler z njim kupujemo stvari, ki so 
potrebne in koristne ...

Zgodba, skrivnostna kot čas, v katerega smo vstopili, bo 
decembra oživela pred našo šolo. Za popolno belo pravljico bi si 
želeli le še kakšnega darila z neba.

Naši pravljični kraji pa so tudi v minulih mesecih nosili 
v sebi vrsto zanimivih tem – od privlačnih zgodovinskih 
skrivnosti, uspehov društev in javnih zavodov do vsakodnevnih 
gospodarskih izzivov. V osrednjem intervjuju smo se pogovarjali z 
mag. Borisom Podvršnikom, kateremu so občani na čelu Občine 
Zreče namenili že peti zaporedni mandat. Veliko je tako ljudi 
kot dogodkov in mi želimo poročati o različnih področjih našega 
življenja in ustvarjanja. Kako nam je uspelo s tokratno številko, 
presodite sami.

Veseli smo, da nas berete. 

Naj bo december čas lepih zgodb. 

Pod kakšno se podpišimo tudi sami.

Pravljični cekin

Župan mag. Boris Podvršnik s sodelavci

Vesele božične praznike, ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno v letu 2023!

Naj spro enost, mir, ljubezen in veselje 
vas vse leto bogatijo, naj vse va e skrite elje v novem letu dozorijo.
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LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZREČE 
MANDAT 2022–2026

Volilna opravila v zvezi z izvedbo lokalnih 
volitev so se začela 5. septembra 2022. Pro-
jekt izvedbe lokalnih volitev 2022 se je kon-
čal 24. 11. 2022 oziroma 28. 11. 2022, to je z 
dnem, ko je Občinska volilna komisija Občine 
Zreče sprejela končna poročila o izidu volitev 
župana, članov občinskega sveta in članov 
svetov krajevnih skupnosti. V projekt je bilo 
vključenih 141 kandidatov, 13 predstavnikov 
kandidatur, 81 članov volilnih organov in širši 
krog volivcev v postopkih določanja kandida-
tur.  

Na letošnjih lokalnih volitvah je imelo pra-
vico glasovati 5.395 volilnih upravičencev, vo-
litev se je udeležilo 2.743 volilnih upravičen-
cev ali 50,84 %, kar je nekoliko nižja volilna 
udeležba v primerjavi z letom 2018, ko je ta 
znašala 51,44 %, ter malce višja udeležba v 
primerjavi z letom 2014, ko je udeležba zna-
šala 46,17 %. Še vedno je udeležba daleč pod 
mejo iz leta 2002, ko je znašala kar 74,85 %.

Statistični podatki volivcev so se beležili po 
spolu, starostni skupini in tipu državljanstva. 
Volitev se je udeležilo 1.379 (50,27 %) moških 
in 1.364 (49,73 %) žensk ter 2.729 volivcev iz 
držav članic EU in 14 volivcev iz držav, ki niso 
članice EU. Največ volivcev je bilo iz 4. sta-
rostne skupine (61 let in več) – 956, sledita 3. 
starostna skupina (od 46 do 60 let) – 843 in 2. 
starostna skupina (od 31 do 45 let) – 545. Naj-
manj volivcev je bilo iz 1. starostne skupine 
(od 18 do 30 let) – 399.

Največ volilnih upravičencev je imela KS 
Zreče – 3.215 volivcev, sledijo KS Stranice – 
1.014 volivcev, KS Gorenje – 608 volivcev, KS 
Dobrovlje – 321 volivcev, KS Skomarje – 133 
volivcev in KS Resnik – 104 volivci. 

Odstotek volilne udeležbe je bil najvišji v 
KS Skomarje, kjer se je volitev udeležilo 72,18 
% volivcev, kar je bistveno višja udeležba vo-
livcev kot v letu 2014, ko se je volitev udeleži-
lo 57,83 % volivcev. Druga najvišja udeležba 

je bila v KS Resnik, kjer se je volitev udeležilo 
67,31 % volilnih upravičencev (vendar več kot 
v letu 2014, ko je bila volilna udeležba 62,04 
%), nato v KS Dobrovlje z 54,21 % volilno ude-
ležbo, KS Gorenje z 51,65 % volilno udeležbo, 
KS Zreče z 50,26 % volilno udeležbo in KS 
Stranice s 46,65 % volilno udeležbo.

Volivci Občine Zreče so na lokalnih volit-
vah, izmed dveh predlaganih kandidatov za 
župana, s 65,91 % ponovno izvolili za župana 
mag. Borisa Podvršnika. Protikandidat Vladi-
mir Kukavica je dobil 34,09 % podporo volil-
nih upravičencev.

Za volitve članov občinskega sveta so bile 
vložene 4 liste, na katerih je kandidiralo sku-
paj 63 kandidatov, od tega 29 žensk ali 46,03 
%. 

Mandate v občinski svet so dobile vse liste 
kandidatov. Posameznim listam kandidatov 
pripada naslednje število mandatov:

Lokalne volitve župana, volitve v občinski svet in v svete krajevnih skupnosti v Občini Zreče 
so potekale v nedeljo, 20. 11. 2022.

Število 
mandatov Izžrebana številka   Ime liste

2 1  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI in 
 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7 2  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

2 3  SOCIALNI DEMOKRATI - SD

5 4  GIBANJE SVOBODA

16   SKUPAJ

Najmanj ena četrtina volivcev, ki so glaso-
vali za posamezne liste, je oddala preferenčne 
glasove posameznim kandidatom z liste,  ven-
dar pa pri nobenem kandidatu ni bil izpolnjen 
pogoj za izvolitev na podlagi prejetih prefe-
renčnih glasov (nihče od kandidatov ni prese-

gel 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo), 
zato nihče izmed kandidatov ni bil izvoljen na 
podlagi oddanih preferenčnih glasov.

V skladu z določbami 2. člena Zakona o 
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih ob-
močij (UPB-1; Uradni list RS, št. 108/2006 – 

uradno prečiščeno besedilo) šteje Občinski 
svet Občine Zreče 16 članov, zato je vsem 
listam kandidatov na razpolago 16 mandatov.

Upoštevaje število mandatov za Občinski 
svet Občine Zreče, so za mandatno obdobje 
2022–2026 izvoljeni naslednji kandidati:

Ime in priimek Stranka
1 DUŠAN KOROŠEC N.Si in SLS

2 JOŽICA GRIČNIK N.Si in SLS

3 BORIS PODVRŠNIK SDS

4 LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ SDS

5 DRAGO ŠEŠERKO SDS

6 MATEJA PUČNIK SDS

7 DRAGO PADEŽNIK SDS

8 CARMEN MERČNIK SDS

Ime in priimek Stranka
9 ŠTEFAN KRONEKER SDS

10 GREGOR HROVAT SD

11 NINA KOTNIK SD

12 ANAMARIA HREN GIBANJE SVOBODA

13 IZTOK JOŽE KOŠIR GIBANJE SVOBODA

14 ŠPELA SOVIČ GIBANJE SVOBODA

15 VLADIMIR KUKAVICA GIBANJE SVOBODA

16 KLAVDIJA SMOLE GIBANJE SVOBODA

Mag. Boris Podvršnik je kandidiral za mesto občinskega svetnika in župana, pri čemer se bo po potrditvi mandatov najverjetneje odločil za 
funkcijo župana Občine Zreče, zato mu bo iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče. 
Mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče bo tako najverjetneje prešel na naslednjo kandidatko z liste SDS Marijo Kovačič. 
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KS DOBROVLJE
1.  GREGOR HROVAT

2.  MATEJ PŠENIČNIK

3.  ERVIN BOGATIN

4.  URŠA BAUMHAKL

5.  BOJAN PODGRAJŠEK

KS GORENJE
 Volilna enota št. 1
1.  ROMAN OBROVNIK
2.  ANDREJ GRIČNIK
3.  DAMIJAN VIŠNAR

 Volilna enota št. 2
1.  SREČKO DRAKSLER
2.  BOŠTJAN RUTNIK

 Volilna enota št. 3
1.  AVGUST DEČAR
2.  AMADEJ JEREB

KS RESNIK
1. JANEZ KOVŠE
2. JAKOB JAGER
3. PETER MIKEK
4. MATJAŽ ČREŠNAR
5. ZDENKA ČREŠNAR

KS SKOMARJE
1.   FRANC POTOČNIK

2.   NATALIJA SLATINEK

3.   TOMO KOVŠE

4.   ANDREJ ARBAJTER

5.   ANDREJ KOVŠE

KS STRANICE
Volilna enota št. 1
1.  ANJA ŠVAB PODKUBOVŠEK 
2.  SREČKO ŠVAB

 Volilna enota št. 2
1.  EMILIJAN FIJAVŽ

2.  DUŠAN BREČKO

 Volilna enota št. 3
1.  DUŠAN KOROŠEC 
2.  FRANCI GABER

 Volilna enota št. 4
1.  DRAGO PADEŽNIK
2.  ZLATKO KOLAR

 Volilna enota št. 5
1.   JOŽE STEBLE

KS ZREČE
Volilna enota št. 1
1.  ANTON OŠLAK

Volilna enota št. 2
1. PETER KEJŽAR
2. MARIJAN JELENKO
3. ZVONKO POSILOVIČ

Volilna enota št. 3
1. EMIL MUMEL

2. DRAGO VRHOVŠEK
3. MARIJA KOVAČIČ

Volilna enota št. 4
1. MATEJA PUČNIK
2. SIMON TAJHAR

Volilna enota št. 5
1. VOJKO KOROŠEC

Volilna enota št. 6
1.   BRANKO LAJHAR

Konstitutivne seje Občinskega sve-
ta Občine Zreče v času priprave tega 
prispevka še ni bilo, zato mandat župana 

in mandati članov občinskega sveta še ni-
so potrjeni. 

Prav tako še niso konstituirani sveti krajev-

nih skupnosti Občine Zreče, zato v nadalje-
vanju navajamo le seznam izvoljenih članov 
svetov posameznih krajevnih skupnosti:

Občinska volilna komisija Občine Zreče vsem novoizvoljenim članom iskreno čestita k izvolitvi v najpomembnejše organe  
Občine Zreče.

Občinska volilna komisija Občine Zreče
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MODERNIZACIJA LC 460044 VODONIK–KUMER  
OD KM 3.535 DO KM 5.665 – 1. PODFAZA (CESTA SKOMARJE)

30. 9. 2022 je potekala otvoritev ceste, s čimer je bila cesta tudi simbolično predana v uporabo.

V letu 2021 smo začeli z izgradnjo prve 
polovice prve podfaze, katere dolžina zna-
ša 1180 m. Obstoječa cesta je bila v asfaltni 
izvedbi, povprečne širine 4,5 m. Cesta je bila 
dotrajana in močno poškodovana (razpoke, 
posedki, udarne jame). Potek obstoječe trase 
ceste je bil v pogledu prečnega prereza ceste v 
mešanem profilu (vkop/nasip).

V sklopu ureditve je bila predvidena ure-
ditev nove voziščne konstrukcije ter vozne 
površine ceste znotraj meje obdelave, uredi-
tev odvajanja meteornih voda s ceste, izgradn-
ja kabelske kanalizacije ter zaščita obstoječih 
podzemnih komunalnih vodov. Omenjena 
ureditev je tako bila projektirana z namenom 
zagotavljanja ustrezne prometne varnosti mo-
toriziranega prometa ter zagotavljanja potreb-
nih kriterijev za normalno odvijanje prometa 
na tem delu. 

Optimalno projektno dokumentacijo je 
izdelalo podjetje GINS, d. o. o., iz Vojnika v 
mesecu marcu. Po izvedenem JN smo izbrali 
najugodnejšega izvajalca Gradnje Žveplan, d. 
o. o., s katerim smo 23. 6. 2021 podpisali po-
godbo v vrednosti 497.990,54 EUR. Dela so se 
izvajala v letih 2021 in 2022. Uvedba v delo je 
bila izvedena dne 30. 6. 2021. Nadzor je vršilo 
podjetje GINS, d. o. o., iz Vojnika.

Začeli smo tudi s potrebno širitvijo cestišča 
oziroma zemeljskimi deli ter z izgradnjo dre-
naže. Nato se je v skladu s projektno doku-
mentacijo utrdilo pete, nasipala se je tudi po-
steljica. Uredilo se je križišče z javno potjo, ki 
vodi v vas, ter uvoz na avtobusno postajališče, 
ki služi tudi kot nakladalna rampa za trans-
port lesa in obračališče. Vgrajen je bil tampon 

in izdelovali so se vtočni jaški v prepuste, ko 
so nam prve obilnejše snežne padavine pre-
prečile nadaljevanje del. 

Izvajalec je z deli nadaljeval v maju 2022, 
in sicer na drugi polovici I. podfaze, kjer je 
pričel z zemeljskimi deli in nadaljeval z os-
talimi fazami. Dodatno se je rekonstruiral še 
100-metrski odsek ceste, ki vodi v vas Skomar-
je. V začetku julija je bilo izvedeno asfaltiran-
je na prvem odseku in v sredini meseca še na 
drugem odseku I. podfaze. Nato so se izvedla 
še zaključna dela na celotnem odseku. 1. 8. 
2022 so bila dela končana in 11. 8. 2022 je bil 
opravljen kvalitetni pregled izvedenih del, na 
katerem so bile ugotovljene manjše pomanj-

kljivosti, ki pa jih je izvajalec potem do konca 
meseca uspešno odpravil. Cesta ima asfaltno 
vozišče v širini 4,50 m, asfaltno muldo širine 
0,60 m, 0,50 m široko bermo in 0,75 m široko 
bankino.

Končna vrednost gradbenih del skupaj 
s podražitvijo znaša 516.641,35 EUR, brez 
podražitve pa 475.160,90 EUR. Stroški na-
dzora, varnostnega načrta in koordinatorja 
znašajo 23.805,86 EUR. Predhodni stroški 
geodetskega načrta, dveh PZI-jev in pripra-
ve podatkov za odmero ter odmero znašajo 
27.988,76 EUR. Vsi stroški skupaj so v višini 
568.435,97 EUR. 

Andrej Furman
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Aktivno v jesen
V petek, 23. septembra, smo pred OŠ Zreče 

soorganizirali prireditev Aktivno v jesen, kate-
ra je nadaljevanje prireditve Aktivno v poletje 
(2. 6. 2022). Skupaj z Zdravstvenim domom 
Slovenske Konjice, Osnovno šolo Zreče in Vrt-
cem Zreče si prizadevamo, da bi v naši občini 
vsi, tudi tisti najmlajši, šport in zdrav način 
življenja sprejeli kot vrednoto. V ta namen so 
se na začetku poletnih počitnic in v začetku 
šolskega leta širši množici obiskovalcev pred-
stavili Odbojkarski klub Weiler Volley Zreče, 
Košarkarski klub in Ženski košarkarski klub 
Konjice, Nogometni klub Zreče, Twirling 
klub Zreče, Konjiška atletska šola, Tekaški 
smučarski klub Rogla, Kolesarski klub Rogla, 
Planinsko društvo Zreče, Taekwon-do klub 
Unior Zreče in taborniki iz Rodu Zelena Rogla 
Zreče. 

Namen projekta je, da bi tudi najmlajši šport sprejeli kot vrednoto. 

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi 
jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite 
za delovanje šolskega sklada Osnovne šole Zreče, 
ki je na podlagi Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja in izvedenih ak-
tivnosti v preteklem šolskem letu (sprejem Sklepa 
o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Zreče 
in Pravil o delovanju sklada) uvrščen na seznam 
upravičencev za namenitev dela dohodnine za 
donacije za leto 2022.

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, 
davčni zavezanke in zavezanci ne boste plačali 
večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki 
ga država od davka na dohodek namenja za or-
ganizacije splošno koristnega namena. Do konca 
tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakš-
nem deležu boste prispevali del vaše dohodnine 
za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. 
Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne boste spre-
minjali, vam ni treba storiti ničesar.

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki 
niso sestavina izobraževalnega programa, ozi-

roma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 
nadstandardne opreme, zviševanje standarda 
pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se 
lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz so-
cialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, 
ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega 
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz jav-
nih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake 
možnosti. 

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za 
vas dopolnili obrazec FURS-a (“Zahteva za name-
nitev dela dohodnine za donacije”) z že vneseni-
mi podatki upravičenca – imenom šolskega skla-
da ter davčno številko.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upra-
vičencu namenite od 0,1 % do 1,0 % dohodnine, 
seštevek vseh pa ne more presegati 1,0 % do-
hodnine (npr. našemu šolskemu skladu 0,3 %, 
skladu Vrtca _______ 0,3 %, Gasilskemu društvu 
__________ 0,4 %). Šolskemu skladu Osnovne šo-
le Zreče lahko namenite največ 0,3 %.

Kako šolskemu skladu Osnovne šole Zreče na-
menite del dohodnine? Imate dve možnosti:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na šolski 
spletni strani https://www.oszrece.si/ pod za-
vihkom ŠOLSKI SKLAD,  s svojimi podatki, v 
zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenja-
te šolskemu skladu Osnovne šole Zreče, obrazec 
natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na 
pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v 
tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredo-
vala šola.

2. Preko sistema e-Davki https://edavki.durs.
si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Op-
dynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_do-
hodnine_fo 

Vlogo lahko oddate kadarkoli, a če želite, da se 
prejemnika dela dohodnine za donacije upošteva 
že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo od-
dati pravočasno, najkasneje do konca leta 2022, 
saj davčni urad upošteva veljavne zahteve, s kate-
rimi razpolaga na dan 31. 12. 2022.

Sestavni del športa je tudi primerna pre-
hrana. To so na svojih stojnicah predstavili 
predstavniki Društva prijateljev mladine Zre-
če, Smetlike Zreče, Srednje poklicne in stro-
kovne šole Zreče in Centra za krepitev zdravja 
Slovenske Konjice. 

Povezovalec programa, hkrati tudi učitelj 

domače osnovne šole, David Voh pa je poskr-
bel, da so predvsem med starše prišle vse po-
trebne športne informacije društev za njihove 
otroke, obenem pa so mu otroci zaupali tudi 
svoje poglede ter male skrivnosti o športu, ki 
so ga že izbrali za svojega. 

Sandra Vidmar Korošec

Zadeva: Namenitev dela dohodnine za donacije za šolski sklad Osnovne šole Zreče

V Zrečah nova  
stanovanja za šest družin

Pred enim letom je stekla gradnja no-
vega šest-stanovanjskega objekta na Mla-
dinski ulici v Zrečah. V soinvestitorstvu s 
Stanovanjskim skladom RS in Stanovanj-
skim podjetjem Konjice smo pridobili šest 
najemnih stanovanj, od tega so tri v lasti 
Stanovanjskega sklada RS, dve v lasti Ob-
čine Zreče in eno v lasti Stanovanjskega 
podjetja Konjice. Stanovanja so velikosti 
med 56 m2 in 67 m2. Pri gradnji so bili 
uporabljeni kakovostni materiali, zato so 
stanovanja energetsko nepotratna. Poleg 
ogrevanja na plin imajo stanovalci mož-
nost alternativnega ogrevanja s klimatski-

mi napravami. 

Dokončanje objekta smo 27. oktobra 
obeležili s svečano otvoritvijo, na kateri so 
bili novim najemnikom predani simbolični 
ključi. Povabljene sta poleg župana Borisa 
Podvršnika nagovorila še direktor Stano-
vanjskega podjetja Konjice (investitor) To-
maž Rihtaršič in direktor Stanovanjskega 
sklada RS Črtomir Remec. Moderatorka 
prireditve je bila Ana Hren, s svojim ples-
nim in pevskim nastopom so jo popestrili 
otroci iz Vrtca Zreče.

Milena Slatinek

Novi najemniki so si lahko prvič ogledali stano-
vanja in nekateri so že opravili prve izmere za 
nakup pohištva. Najemnine so odvisne od ve-
likosti stanovanja in znašajo med 250 in 290 
EUR.
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Športna dvorana v Zrečah je dobesedno 
zasijala v novi luči. 

Zamenjava razsvetljave v športni dvorani Zreče
Namen investicije je bila energetska poso-

dobitev športno-rekreativne infrastrukture za 
aktivno preživljanje prostega časa otrok, mla-
dih in vseh drugih starostnih skupin občine 
Zreče. 

Urejeni športni objekti, motivirana šport-
na vzgoja v Osnovni šoli, razviti rekreacijski 
športni duh med člani v društvih, medgene-
racijska športna druženja krajanov, številne 
dobro obiskane športne in druge prireditve, 
lepša podoba kraja zaradi boljše urejenosti 
športne infrastrukture ipd. bodo dvignili ra-
ven razvitosti športa v obravnavani lokalni 

skupnosti, ki bo primerljiva z ostalimi lokal-
nimi skupnostmi v Sloveniji. 

Projekt je bil tudi prijavljen na razpis Fun-
dacije za šport, kjer smo prejeli odobrena 
sredstva v višini 14.053,00 EUR. Vrednost in-
vesticije pa je znašala skupaj 51.459,87 EUR.

Dela sta v mesecu septembru 2022 izvajali 
podjetji Geoenergetika, d. o. o., Murska So-
bota (dobava luči) ter Skerbinek, električne 
inštalacije, d. o. o., Zreče (elektro-inštalacije). 
Nadzor nad opravljenimi deli pa je izvajalo 
podjetje Adesco, d. o. o., iz Velenja. 

Sandra Vidmar Korošec

Izgradnja kuhinje Vrtca Zreče
Dejansko stanje obstoječega objekta Vrtca 

Zreče kaže na naslednje kritične točke: obsto-
ječa površina centralne kuhinje je zgolj 27,6 
m2 in še ta je razdeljena med kletno in pritlič-
no etažo ter povezana s strmimi stopnicami, 
obstoječi objekt ne zagotavlja ustrezne igral-
ne površine na otroka, neustrezne sanitarije 
za oddelke prvega starostnega obdobja, zago-
toviti ustrezen prostor za individualno delo 
ter kabinet za vzgojne sredstva in pripomoč-
ke, veliko pomanjkanje garderobnih površin, 
neustrezen dostop v kletne prostore.

Tako je v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 
predvidena prizidava in rekonstrukcija Vrtca 
Zreče, katera bo potekala v dveh fazah:

V letih 2022 in 2023 I. faza: izvedba prizid-
ka s kuhinjo in stopniščema, rekonstrukcija 
obstoječih prostorov kuhinje in pisarn ter ure-
ditev vhodov v Vrtec, izvedba potrebnih pri-
ključkov GJI za nemoteno delovanje objekta 
ter predpriprava internih vodov na naslednjo 
fazo;

v letih 2024 in 2025 II faza: rekonstrukcija 
hodnika in sanitarij, nujno potrebnih za igral-
nice prve starostne skupine z izgradnjo ene 
nove igralnice in večnamenskega prostora, 
kateri se po potrebi tudi preuredi v igralnico, 
ureditev območja ob novem glavnem vhodu, 
ureditev internih vodov na priključke na GJI.

 V mesecu februarju 2021 smo za navede-

no investicijo oddali prijavo na javni razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2021–2024 Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Prejeli smo odločbo 
o odobrenem sofinanciranju obeh faz v višini 
690.375,39 EUR. Glede na to smo v mesecu 
maju 2022 začeli s postopkom izbire izvajalca 
del za 1. fazo. Kot najugodnejši ponudnik je 
bilo izbrano podjetje Remont, d. d., s ponuje-
no ceno v višini 1.246.147,30 EUR, zato smo 
z njimi sklenili pogodbo. Dela so se začela 
izvajati konec avgusta 2022 in bodo trajala 
240 koledarskih dni. 

Sandra Vidmar Korošec

16. 11. 2022 je na Centralni čistilni napravi Zreče potekal dan odprtih 
vrat. Kljub slabemu vremenu smo bili navdušeni nad obiskom in odzivom 
obiskovalcev. Obiskalo nas je preko 130 obiskovalcev, med drugim tudi 
drugi zaposleni na čistilnih napravah po Sloveniji in sicer: predstavniki iz 
Ormoža, Kidričevega, Celja in Slovenskih Konjic. Ta dan pa so popestrili 
in sooblikovali tudi promotorji različnih izdelkov in pridelkov, katere smo 
povabili na dan odprtih vrat, da se predstavijo širši javnosti.

Zahvala gre podjetju Saubermacher, ki je poskrbelo za predstavitev rav-
nanja z odpadki, zreškim gasilcem, ki so omogočili, da so obiskovalci lah-
ko sproščeno klepetali pod šotorom, katerega so nam postavili, podjetju 
Zagožen in S5 Projekt za predstavitev malih komunalnih čistilnih naprav, 
društvu Smetlika, ki je razvajalo naše obiskovalce z odličnimi čaji, Hiški 
pohorskih dobrot – Mariji Jevšenak, ki je razvajala brbončice naših obis-
kovalcev z domačimi izdelki, Večgeneracijskemu centru Zreče, ki se je 
predstavilo z izdelavo izdelkov iz ponovne uporabe, puncam iz CKZ Slo-
venske Konjice, ki so poskrbele za to, da so si obiskovalci lahko izmerili 
krvni tlak in krvni sladkor, za odlično pogostitev vin in penin je poskrbel 
Vojko Korošec – Andrejc, Gostišče Ulipi pa je obiskovalce okrepčalo z od-
ličnim bogračem.

Pri pripravi celotnega dne so pomagali delavci Režijskega obrata Občine 
Zreče, za vodene oglede je poskrbel sodelavec na Čistilni napravi Zreče 
Primož Slatinek. Pripravili smo tudi nagradno igro, nagrajenca bosta pre-
jela gospodinjski koš za biološke odpadke – Organko. Vsi tisti, ki ste letos 
ta dogodek zamudili – vidimo se naslednje leto. Takrat vas znova s čim 
presenetimo.

Nina Petelinek

Dan odprtih vrat Centralne čistilne naprave Zreče

… Vojko Korošec pa z vrhunsko 
kapljico. 

Društvo smetlika je razvajalo 
obiskovalce z odličnimi čaji …
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V OBČINI ZREČE
V letošnjem letu smo ponovno kandidirali 

na razpis za sofinanciranje priprav in izved-
be aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 
letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 
CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007, ki ga pri-
pravljata Ministrstvo za infrasrukturo in Mi-
nistrstvo za okolje, ter bili uspešni. Kandidira-
li smo za modri paket za velikost občine do 
7.100 prebivalcev, ki prinaša sofinanciranje od 
5.000,01 do 7.500,00. Pričakujemo, da bomo 
prejeli sredstva v višini 7.500,00 EUR. 

V tednu od 16. 9. do 22. 9. smo bili precej 
aktivni. Za otroke smo preuredili in za pro-
met zaprli dovozno cesto proti Vrtcu Zreče in 
cesto mimo Osnovne šole Zreče, kjer so otroci 
ustvarjali, se igrali in risali. V sodelovanju s 
Kolesarskim klubom Rogla in Osnovno šolo 
Zreče smo z osnovnošolskimi otroki izvedli 
varno vožnjo v prometu z uporabo kolesar-
skega poligona. 

Za predšolske otroke smo organizirali gle-
dališko predstavo z naslovom »Črtek v mestu« 
v izvedbi gledališča Ku-kuc, za prvo triado 
otrok iz Osnovne šole Zreče pa smo povabili 
Zavod enostavno prijatelji, ki so odigrali pred-
stavo »V knjigi skriti zaklad«. 

Izvedli smo delavnice za starejše v sodelo-
vanju z Večgeneracijskim centrom Zreče, kjer 
je bila glavna tema novosti v prometu, govo-
rili smo o uporabi zdravil in vplivih le-teh na 
vožnjo, udeleženci so osvežili tudi znanje iz 
cestnoprometnih predpisov. Za otroke smo 
organizirali igralno ustvarjalni popoldan.   

V sodelovanju z LTO Rogla-Zreče in Občino 
Slovenske Konjice smo organizirali kolesar-
ski izlet v Oplotnico. Za ta namen so si lahko 
udeleženci brezplačano izposodili električno 
kolo. Skupaj s Kolesarskim klubom Rogla Evropski teden mobilnosti je pritegnil vse generacije, aktivnosti ni manjkalo. 

smo izvedli delavnico o pravilih varne vožnje 
s kolesom z namenom povečanja ozaveščanja 
in promocije mobilnosti.

Z namenom, da bi se starejši vozniki in 
voznice na naših cestah čim dlje počutili 
varne in da bi čim dlje ostali mobilni, smo z 
Javno agencijo Republike Slovenije za varnost 
prometa v sodelovanju z Generalno policijsko 
upravo, DARS-om, Rdečim križem Slovenije, 
Zvezo društev upokojencev Slovenije in dru-
gimi izvedli projekt »SOŽITJE za večjo varnost 
v cestnem prometu«, s katerim izvajajo celo-
vite preventivne dogodke oz. usposabljanja za 
seniorje in upokojence po vsej Sloveniji.

Projekt Sožitje predstavlja prvi tak projekt, 
ki pokriva območje celotne Slovenije in zdru-
žuje različne ključne deležnike na področju 
varnosti v cestnem prometu. Gre več kot le za 
organizacijo predavanj za seniorje in upoko-
jence – voznike, saj je prav zaradi zdravstve-
nega in praktičnega dela še posebej zanimiv 
in poučen.

Evropski teden mobilnosti smo zaključili 
skupaj z javnimi zavodi in društvi ob orga-
nizaciji dogodka »Aktivno v jesen«, kjer so 
otroci lahko spoznali različne športe in se v 
njih tudi preizkusili, si pripravili zdravilne na-

pitke, risali, tekmovali v raznih igrah, testirali 
e-kolesa itd. Obiskovalci so lahko sodelovali 
tudi v raznih tekmovanjih, za kar smo jih tudi 
nagradili.

Ob prijavi na javni razpis smo se zavezali 
k nakupu trajnega srestva, ki pripomore k 
vzpodbujanju trajnostne mobilnosti v višini 
vsaj 15 % sofinaciranja upravičenih stroškov. 
V ta namen smo za Osnovno šolo Zreče kupili 
kontejner za shranjevanje opreme, kot so ro-
lerji, čelade, kolesa, skiroji itd.

Simona Črešnar

EUR EUR cena/enoto skupaj

Primarni vod DN 6/4 cole - komplet  (m) 879 10,00 EUR 8.790,00 EUR

Zemeljska dela (cevi) 1 kom 18,00 EUR 18.000,00 EUR

Vodoinštalaterska dela 1 kom  25.000,00 EUR

Elektrikarska dela   8.000,00 EUR

Črpališče 1 kom  9.500,00 EUR

   69.290,00 EUR

Vodovod Brinjeva gora
Načrt izvedbe: od rezervoarja nad novo cono 

se izvede cevna in električna povezava do rezer-
voarja, ki se nahaja v gozdu, s cevjo premera  
6/4‘‘ in nato s cevno povezavo do rezervoarja na 
Brinjevi gori. Namen povezave je tlačna linija, ki 
omogoča transport vode iz zreškega sistema v 
sistem Brinjeva gora. Tako bi zagotovili zadost-
no količino vode za vodovodni sistem Zlakova 

in v naslednji fazi za novi vodovodni sistem Gra-
čič. V obstoječem rezervoarju se izvede novo 
črpališče s črpalko zmogljivosti 16 barov. 

Stroškovna ocena izgradnje:
Trenutno stanje na projektu: izdelali smo čr-

pališče in vzpostavili električno in vodovodno 
napeljavo, ki trenutno poteka po zemljišču, v 

naslednji fazi se bo položila – zakopala v ze-
mljo. Vodovodni sistem smo začeli nemoteno 
uporabljati v mesecu septembru in zagotovili 
zadostno količino vode za sistem Brinjeva gora 
in Zlakova. Prvo fazo del bomo končali v mese-
cu decembru 2022, drugo fazo pa v prvi polovici 
leta 2023.

Matjaž Korošec
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Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacije – sklop 1

Gre za izgradnjo kanala S1 in kanala S2. 
Izvajalec AGM NEMEC bo zgradil 2,18 km 
sekundarne kanalizacije na območju Zg. 
Dobrave oz. Obvozne in Vodovodne ceste ter 
dela Ceste na Roglo in dela »stare zadruge«. S 
tem bomo omogočili priključitev na Čistilno 
napravo Zreče 65 prebivalcem omenjenega 
območja. Izvajalec je z deli začel v začetku 
leta 2022. Izvedena so dela na kanalu S1.3 
Vodovodna cesta, ki je že navezano na kana-
lizacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v sklo-
pu sanacije državne ceste Cesta na Roglo in 
se bo nadaljevalo po bodoči povezovalni ces-
ti pod hribom mimo KGZ Zreče na Kovaško 
cesto. V mesecu aprilu 2022 smo že zgradili 
gravitacijsko kanalizacijsko omrežje S2, črpa-
lišče in  tlačni vod na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje na Dobravi (Ulica Bratov Mernik). 
Sredi meseca novembra 2022 je izvajalec del 
nadaljeval z deli na ureditvi Vodovodne ces-
te in odvodnjavanja le te ter dela zaključil z 
ureditvijo dela Obvozne ceste. V primeru, da 
bodo vremenske razmere to dopuščale, bi do 
konca leta lahko izvedli tudi asfalterska dela, 
v nasprotnem pa v spomladanskem času leta 
2023.         

Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacije – sklop 3

Izgradnjo sekundarnega fekalnega kana-
lizacijskega omrežja smo začeli izvajati v 
začetku meseca oktobra 2021. Pogodbena 
vrednost na sklopu 3 Izgradnja kanala Vidner 
– Osredek in kanala Osredek je v vrednosti 
250.689,80 brez DDV. Izvajalec AGM NEMEC 
bo zgradil 1,06 km sekundarne kanalizacije 
na tem območju. S tem bomo omogočili pri-
ključitev na Čistilno napravo Zreče 51 pre-
bivalcem omenjenega območja. Do danes je 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje s hišnimi 
priključki in izvedeno črpališče z vsemi po-
vezavami. 26. 4. 2022 smo pričeli s sanacijo 
vozišča oz. ceste in ureditvijo pločnika ter JR 
na odseku Vidner do Koprivnice, kar je bilo 
zaključeno 12. 8. 2022. Trenutno se zaključu-
jejo dela na sanaciji ceste v Osredku, kjer se je 
izvedel še nov vodovod, optična kanalizacija 
(2x) in javna razsvetljava.  

Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacije SKLOP 4: Izgradnja kanala 
S6, kanala S13 in kanala S14 

Pogodbena vrednost del je 358.614,2  9EUR 
brez DDV-ja. Izvajalec AGM NEMEC bo zgra-
dil 1,34 km sekundarne kanalizacije na ob-
močju dela Strme ceste, Tovarniške in Vino-
gradne ceste ter dela Zlakovške ceste in Ilirske 
poti. Rok za dokončanje omenjenih del je 150 
koledarskih dni od uvedbe v delo. S tem bo-

mo omogočili priključitev na Čistilno napravo 
Zreče 114 prebivalcem omenjenega območja. 
Izvajalec del je z deli z novo ekipo začel v za-
četku meseca avgusta 2022 (ob začetku ko-
lektivnega dopusta podjetja Weiler). V prvi 
fazi se izvaja meteorna in fekalna kanalizacija 
na odseku od Uniorja do vratarnice Weiler. 

24. 8. 2022 je izvajalec del AGM Nemec 
poškodoval glavno dovodno plinsko cev do 
Zreč. Ker je potrebno zamenjati poškodovano 
cev, se je navedena sanacija izvedla v nedel-
jo, 18. 9. 2022. Zaradi prekinitve dobave pli-
na v času sanacije je bilo potrebno uskladiti 
zadeve s tremi največjimi odjemalci Unior, 
Weiler in Adriaplin široka potrošnja. Izvedba 
kanalizacije je bila končana do vratarnice We-
iler, zato se v nadaljevanju začne izvedba 2. 
faze izgradnje ostale komunalne infrastruk-
ture (elektro vod, vodovod, optika Xenex in 
RUNE). Izvajalec del AGM Nemec je izvedel 
izkop in polaganje optike ter elektro kabla, 
vključno z zasipom. Elektro MB je dobavil 
elektro kabel, občina je dobavila in položila 
vodovodno cev. Vse navedeno vključno s sa-
nacijo Tovarniške ceste se predvideva končati 
do konca meseca letošnjega leta 2022.

Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacija SKLOP 5: Izgradnja kanala 
S7, kanala S10 in kanala S15 

Pogodbena vrednost del je 595.455,47 EUR 
brez DDV-ja. Izvajalec del AGM NEMEC bo 
zgradil 2,95 km sekundarne kanalizacije na 
območju dela Ilirske poti, Brega in Brinjeve 
gore ter Ceste pod hribom. Rok za dokončan-
je omenjenih del je 150 koledarskih dni od 
uvedbe v delo. S tem bomo omogočili prikl-
jučitev na Čistilno napravo Zreče 176 prebival-
cem omenjenega območja. Izvajalec del naj bi 
v skladu z novim terminskim planom z deli 
pričel po novem letu in jih končal do jeseni 
2023.  

Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacija SKLOP 2 VOC CE: 
Izgradnja kanala S3 in kanala S4 

Uvedba v delo je bila izvedena 18. 5. 2022 
ob 11.00. 7. 6. 2022 je bila izvedena zakolič-
ba trase kanalizacije, na terenu smo tudi vse 
uskladili z lastniki zemljišč. Z delom naj bi 
izvajalec pričel predvidoma 20. 6. 2022. Ven-
dar smo dne 15. 6. 2022 prejeli dopis o po-
višanju cen ali o sporazumnem odstopu od 
pogodbe. 7. 6. 2022 smo takoj poslali odgovor 
o nestrinjanju z navedbami izvajalca del VOC 
CE. Na sestanku pri županu 12. 7. 2022 je 
direktor VOC-a predstavil njihovo stališče, da 
imajo željo nadaljevati z deli pod določenimi 
pogoji, o čemer pa se je potrebno dogovoriti 
in uskladiti. VOC CE smo 24. 8. 2022 pisno 
obvestili, da začnejo z delom v roku 10 dni 
v skladu s podpisano pogodbo, v nasprotnem 

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije

gremo v vnovčenje bančne garancije in izved-
bo novega JN. Sredi meseca septembra nas je 
poklical odgovorni vodja del VOC CE in nas 
obvestil, da bodo pričeli z deli na kanalizaciji 
sklop 2. v začetku meseca oktobra, kar so tudi 
storili. Začeli smo z deli na kanalu proti LD 
Zreče. Izvedena je bila fekalna kanalizacija in 
položene cevi za optiko (2x) ob Cesti na Go-
renje do odcepa za LD Zreče. Prav tako smo 
že izvedli širitev brežine, drenažo in položili 
vodovodne cevi. Trenutno je v zaključni fazi 
ureditev voziščne konstrukcije in izvedba pri-
ključnih jaškov. Če nam bodo vremenske raz-
mere to dopuščale, je predvideno asfaltiranje 
ceste sredi decembra 2022. Nato se nadalju-
jejo dela na odseku proti LD Zreče. Spomladi 
2023 pa se pričnejo dela na Ulici Borisa Vin-
terja in Strmi cesti, kar naj bi zaključili poleti 
2023. 
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Nekaj statističnih podatkov;
 1. faza 2. faza skupaj

dolžina ceste (m) 338 338 676

širina ceste (m) 3 + mulda 0,6 3 + mulda 0,6 3 + mulda 0,6

površina asfalta 5+3 (m2) 1357 1.446 2.803

izkopi (m3) 392 309 701

nasipni material (m3) 1.238 866 2.104

drenaža (m) 338 317 655

propusti (kos) 7 2 9

Izgradnja sekundarne fekalne 
kanalizacija SKLOP 6 TOMGRAD: 
Izgradnja kanala S8, kanala S9 in 
kanala S12 

Pogodbena vrednost je 1.056.701,97 EUR 
brez DDV-ja. Izvajalec del TOMGRAD bo zgra-
dil 4,12 km sekundarne kanalizacije na delih 
Dravinjske ceste, Brinjeve gore, Gračiča in Ra-

dane vasi ter Rudniške ceste znotraj aglome-
racije Zreče. S tem bomo omogočili 221 prebi-
valcem omenjenega območja priključitev na 
ČN Zreče. Uvedba v delo je bila izvedena 4. 
5. 2022. Dela na izkopu kanalizacije kanala S 
8.1 so se pričela 23. 6. 2022, pred tem je bila 
izvedena zakoličba trase in komunalnih vo-
dov ter sfrezana cesta. Vse glede priključkov 
smo uskladili s stanovalci tega območja. 10. 9. 
2022 se je izvedla kanalizacija s priključki in 

končna sanacija ceste z asfaltom na območju 
Šterca kanal S 8.1.

Nato so se 15. 9. 2022 dela nadaljevala na 
kanalu S9 iz najjužnejše točke projekta proti 
Rudniški cesti. Trenutno smo v zaključni fazi 
ureditve ceste, kar bi zaključili tudi z asfaltno 
prevleko še do konca letošnjega leta, če nam 
bodo to dopuščale vremenske razmere. Ce-
loten projekt na tem sklopu 6 se predvideva 
zaključiti do 31. 5. 2023.  

Štefan Posilovič

Svečano otvoritev rekonstruirane javne 
poti na Padeškem Vrhu smo izvedli v petek 
popoldne, 23. 9. 2022. Župan Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik in predsednica krajev-
ne skupnosti Gorenje Anamaria Hren sta na 
svečanosti pohvalila domačine, ki so med 
drugim v javno dobro brezplačno odstopili 
zemljišča, ki so jih potrebovali za prenovo 
ceste, sami pa so zagotovili tudi del denarja 
in opravili precej prostovoljnega dela, predv-
sem v času pripravljalnih del, ko je bilo treba 
odstraniti zarast in drevje s panji vred. Ob 
pomembnem in posebnem trenutku za KS 
Gorenje sta prav tako izpostavila Romana Ob-
rovnika, člana sveta krajevne skupnosti, ki se 
je pri tokratnem projektu še posebej angažiral 
in bil vezni člen med vsemi vpletenimi. Novo 
pridobitev je domači župnik Stanko Krajnc 
tudi blagoslovil.

Že v letu 2017 smo pristopili k projektu 
rekonstrukcije javne poti na Padeškem Vr-
hu,  kjer so krajani ob omenjeni trasi začeli z 
zbiranjem sredstev kot sofinancerskim vlož-
kom krajanov. Nato smo v letu 2018 naročili 
projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo 
omenjene ceste v dolžini 658 m in na podlagi 
katastrskega načrta izvedli parcelacijo konec 

Otvoritev ceste na Padeškem vrhu odseka Mavhar–Hrovat

leta 2018. Vsi lastniki zemljišč so brezplačno 
zemljišče prenesli v javno dobro. Glede na 
projektantsko vrednost smo se skupaj s sve-
tom KS Gorenje odločili, da se rekonstrukci-
ja izvede v dveh fazah, in sicer 1. faza v letu 
2020 v dolžini 318 m in 2. faza v letu 2022 v 
dolžini 340 m.

Obstoječa cesta je bila v makadamski 
izvedbi, široka od 3,0 m do 4,0 m. Karakteris-
tični profil po rekonstrukciji ceste – širina – pa 
je sledeč: bankina 0,75 m, vozišče 3,00 m–3,50 

m, asfaltna mulda 0,60 m in berma 0,50 m, 
skupaj: 4,85 m–5,35 m. 

Izbrani ponudnik Remont, d. o. o., Žalec, 
kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 1. faze  
javnega naročila je z deli pričel v septembru 
2020 in jih končal novembra 2020. Vrednost 
pogodbenih del je znašala 90.595,80 EUR 
vključno z DDV-jem. Končna obračunska 
vrednost del pa je 80.784,69 EUR. Krajani 
Padeškega Vrha so opravili pripravljalna de-
la (odstranitev zarasti in drevja s panji vred), 
delno širitev cestišča ter brezplačno odstopili 
potrebna zemljišča za rekonstrukcijo omen-
jene ceste. Dodatno pa smo podaljšali rekon-
strukcijo ceste za 20 m na južnem delu te 
ceste. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajal 
Silvo Plesnik, s. p.

Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Kon-
jice, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 
2. faze javnega naročila je z deli pričel konec 
meseca maja 2022 in jih končal v juliju 2022. 
Vrednost pogodbenih del je znašala 95.185,99 
EUR vključno z DDV-jem. Končna obračunska 
vrednost del pa je 94.080,98 EUR. Strokovni 
(gradbeni) nadzor je izvajal Rok Presečnik.

Končna vrednost celotne investicije (po-
godbena dela, projektna dokumentacija, ko-
ordinator varnosti pri delu, nadzor ...) pa je 
v višini 187.137,27 EUR. Vire za financiranje 
so zagotovili krajani Padeškega Vrha v višini 
14.000 EUR, iz proračuna KS Gorenje 20.000 
EUR in ostali del 153.137,27 EUR iz občinske-
ga proračuna Občine Zreče. 

Štefan Posilovič
Otvoritev ceste na Padeškem Vrhu – krajani so sami opravili veliko prostovoljnega dela, zago-
tovili del denarja, obenem pa brezplačno odstopili potrebna zemljišča za rekonstrukcijo ceste.
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Sofinanciranje MKČ 
V letu 2022 smo 14. 3. 2022 na spletni strani 

Občine Zreče objavili javni razpis za sofinan-
ciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Zreče. V 
planu proračuna za leto 2022 so bila zagotovl-
jena sredstva za sofinanciranje v višini 10.000 
eur. Rok za oddajo vlog je bil odprt do porabe 
sredstev oz. najkasneje do 31. 8. 2022. 

Pravočasno je na Občino Zreče prispelo 7 

vlog. Dve od teh sta bili že v osnovi popolni, 
tri vlagatelje pa smo pozvali k dopolnitvi vlo-
ge o sofinanciranju. Preostali vlogi pogojev za 
sofinanciranje nista izpolnjevali. Tisti, ki so 
bili pozvani k dopolnitvi vlog, so le te pravo-
časno dopolnili. Skupaj je bilo 5 vlog popol-
nih, za katere so se namenila sredstva v višini 
40 % sofinanciranja. Petim vlagateljem so se 
namenila sredstva v skupni višini 4.333 eur.

Celotno besedilo razpisa, vloge in prijavni 
obrazci za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
MKČN so bile na voljo na sedežu občine Zre-
če in na spletni strani https://www.zrece.si/. 
Prav tako so lahko vse informacije v zvezi z 
razpisom prosilci dobili na sedežu občine Zre-
če v času uradnih ur.

Nina Petelinek

Dostop do boljše, bolj zanesljive in hitrejše 
povezave z internetom bo za občane občine 
Zreče kmalu postal realnost. V prihodnjem le-
tu se namreč začenjajo aktivnosti za izgradnjo 
širokopasovne optične infrastrukture. 

V sklopu projekta RUNE, ki ga vodi podjetje 
RUNE Enia d. o. o., se bo tudi v občini Zreče 
gradilo širokopasovno optično omrežje. Kl-
jučna in pozitivna novica za občane je, da se 
je termin izgradnje premaknil na zgodnejše 
obdobje, kot je bilo sprva predvideno. Tako 
se bodo aktivnosti v povezavi z izgradnjo op-
tičnega omrežja RUNE pričele že v februarju 
2023, ko bo tudi znana natančnejša časovnica 
gradnje v naseljih znotraj občine. Se pa v ob-
čini predvideva priključitev na omrežje 2148 
gospodinjstev, ki se nahajajo na 1593 naslovih.

Občani Zreč lahko vključenost naslova v 
projekt RUNE preverite na spletni strani www.
ruralnetwork.eu, kjer je mogoče priključek 
tudi naročiti. Strošek izgradnje optičnega pri-
ključka znaša 150,00 EUR (z DDV) za fizične 

V Zrečah gradnja optičnega omrežja vse bližje

Aktivnosti v povezavi z izgradnjo optičnega 
omrežja se bodo po novem začele že v febru-
arju 2023. 

Prednosti optičnega priključka RUNE
• Optični priključek RUNE ima številne prednosti:

• hitrejša, stabilna in bolj zanesljiva internetna povezava,

• možnost izbire in zamenjava ponudnika storitev, 

• neobčutljivost na zunanje vplive (električne motnje, voda, 
vremenski vplivi itd.),

• več povezanih naprav,

• hiter in večji prenos podatkov,

• igranje iger brez motenj,

• video vsebine z jasno sliko in čistim zvokom,

• vsebine v oblaku, dostopne na več napravah.

in 167,13 EUR (z DDV) za pravne osebe, na 
željo uporabnika pa bo lahko ta strošek kril 
tudi izbrani ponudnik storitev. Podrobnosti 
oziroma pogoje za to bo moral pri ponudni-
ku storitev urejati vsak uporabnik posamično. 
Pomembno za občane je, da bo v navedeni 
znesek vključeno tudi nadaljnje vzdrževanje 
priključka.

Dostop do širokopasovnih storitev omogoča 
izbrani ponudnik storitev, s katerim kot naroč-
nik priključka sklenete naročniško pogodbo. 
Izbirate lahko med vsemi štirimi večjimi ope-
raterji, ki so na voljo v Sloveniji. 

Aleksandra Godec Mavhar

Terminski potek:
• 13. 6. pridobljeno gradbeno dovoljenje,
• 22. 7. podpisana pogodba z izvajalcem 

del Biomasa, d. o. o., 
• 22. 8. je podpisan aneks k pogodbi za 

izvedbo del, ki opredeljuje nove roke 
izvedbe na osnovi dopisa o podaljšanju  
za izvedbo z dne 22. 7. 2022,

• 20. 10. 2022 uvedba izvajalca v delo,
• 31. 3. 2023 rok za dokončanje vseh del.

Kotlovnica Stranice
Glede na dejstvo, da javne objekte na Stra-

nicah še vedno ogrevamo z najdražjim ener-
gentom – utekočinjenim plinom, smo izdelali 
študijo izvedljivosti s konkretnimi rezultati 
izdelave nove kotlovnice, ki bi ogrevala šolo, 
vrtec, gasilski dom in dom krajanov na Strani-
cah. Predvideni vir ogrevanja je lesna biomasa 
– sekanci. Finančna analiza je pokazala izra-
zito pozitivne učinke, še posebej ob lastnem 
financiranju.

V letu 2021 smo tako izdelali projekt za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja in projekt za 
izvedbo nove kotlovnice za ogrevanje vrtca, 
šole, doma krajanov in gasilskega doma na 
Stranicah.

Izgradnja nove kotlovnice predvideva dal-
jinsko ogrevanje na leseno biomaso – sekance.

Priprava ogrevnega medija je predvidena 
v novo zgrajeni kotlovnici ob objektih šola 
in vrtec. Od kotlovnice bo voden dvocevni 
razvod v zemlji, kjer bo le to mogoče po par-
celah občine, do končnih uporabnikov. Za 

vstopom cevnega razvoda v posamezen objekt 
bo nameščena interna toplotna postaja z vso 
potrebno opremo ter priklopom na sekundar-
ni vod. Vsaka interna toplotna postaja ima 
vgrajen tudi kalorimeter za merjenje dejanske 
rabe toplotne energije. Nemoteno delovanje, 
krmiljenje opreme z nastavitvami v kotlovnici 
in sprotno odčitavanje končne rabe toplotne 
energije na posameznem odjemnem mestu 
pa bo vodeno preko centralnega nadzornega 
sistema, katerega bo lahko upravnik nadziral 
tako iz pisarne nad kotlovnico kot tudi iz kate-
re koli druge lokacije z internetnim dostopom 
na osebnem računalniku, tablici ali pametnem 
telefonu. 

Prav tako bomo telovadnico osnovne šole 
opremili z novim cevnim razvodom in radia-
torji.

Na podlagi projekta in Zakona o javnem 
naročanju smo izvedli javni razpis za odda-
jo javnega naročila male vrednosti »Izgrad-
nja kotlovnice na lesno biomaso OŠ Stranice 
s toplovodnim omrežjem«, ki je bil objavljen 

na Portalu javnih naročil dne 6. 4. 2022. Po 
pregledu prejetih ponudb je Občina Zreče z 
Odločitvijo o oddaji javnega naročila male 
vrednosti, številka 430-0004/2022-18 z dne 8. 
6. 2022, izbrala izvajalca Biomasa, d. o. o.,  kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo pred-
metnega javnega naročila.

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po 
načelu »obračun po dejanskih količinah, po-
trjenih s strani nadzornega organa« in znaša 
brez DDV: 209.409,82 EUR.

Matjaž Korošec

URADNE OBJAVE
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POVSEM ENOSTAVNO IN V LE 3 KORAKIH:

Izberi Saubermacher 
aplikacija v iOs ali 
Android trgovini

1.
Prični z uporabo
in uživaj!

4.
Prični z uporabo
in uživaj!in uživaj!

MOBILNA APLIKACIJA SAUBERMACHER SLOVENIJA!

Pritisni 
naloži

3.

Zagotovo pride trenutek, ko nisi najbolj prepričan, katera vrsta odpadkov je v 
naslednjih dneh predvidena za odvoz. Prav tako se nemalokrat vprašaš, kaj 
sodi v kateri zabojnik.

Prav zaradi tega smo v podjetju Saubermacher Slovenija razvili aplikacijo, s 
pomočjo katere boš lahko ažurno spremljal svoje termine odvoza odpadkov
ter vse koristne informacije s področja ločevanja odpadkov. Prav tako pa 
boš tam našel lokacijo svojega zbirnega centra z odpiralnim časom. Svojo 
uporabniško izkušnjo pa lahko nadgradiš na način, da se registriraš s čemer 
se ti ponudijo dodatne možnosti in informacije o tvojem prevzemnem mestu, 
identifi kacija v zbirnem centru, vključno z oddajo nekaterih naročil.

Sedaj je pravi čas, da si naložiš aplikacijo in skupaj z nami poskrbiš za življenja 
vredno okolje. 

Poskeniraj 
QR kodo!

2.ALI
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V soboto, 8. oktobra, je bil zopet eden zgo-
dovinskih mejnikov oživljanja nekdanje ozko-
tirne železniške proge Poljčane–Konjice–Zre-
če. V uporabo je bila namreč dana obnovljena 
čakalnica zreške železniške postaje. A kakor 
so poudarjali govorniki te svečanosti, je bila 
pot do obnove dolga, polna negotovosti, ovir 
in pomislekov mnogih, da je to progo pač po-
trebno pozabiti in slediti novim časom. K sreči 
je prevladalo vizionarsko gledanje na sodobne 
tokove v turizmu, ki iščejo dobre zgodbe vse 
od arheologije naprej do tehniške dediščine 
iz časov začetkov industrializacije. Železnica 
s parno lokomotivo je tako ena izmed dobrih 
zgodb v tujini in med njimi je tudi sestrska 
proga Preding–Steinz v Avstriji.

Svečano odprtje čakalnice nekdanje železniške postaje v Zrečah

Nekaj zgodovinskih podatkov: 
• Konec decembra bo minilo 130 let  

od prihoda vlaka v takratne Konjice.

• 101 leto mineva od prihoda vlaka  
v Zreče.

• 60 let mineva od ukinitve te ozkotirne 
železniške proge.

Zreški vlak znova živi in le s takšnim 
angažiranjem, kot se je pokazalo v zadnjih 
dveh letih, je mogoče delo nadaljevati. 

Zrečani dobro vedo, da je bil v tej opuščeni železniški postaji tudi prvi zreški otroški vrtec in 
kasneje so v njej gostovali tudi mnogi obrtniki in podjetniki. Sčasoma pa je postala prostor za 
neuporabne predmete.

Nekaj pomembnih mejnikov pri 
oživljanju proge  
Poljčane–Konjice–Zreče: 
• Leta 1989 se je po zaslugi takratnega direk-

torja Uniorja Marjana Osoleta pred želez-
niško postajo postavila kompozicija loko-
motive in treh vagonov.

• Leta 2006 ob 800-letnici prve pisne omembe 
Zreč so snovalci slovesnosti kot osnovno te-
mo postavili prav ta zreški vlak. Osem na no-
vo posnetih skladb ansambla Zreški kovači 
avtorja Franja Kozelja je predramilo Zreča-
ne, da so se zopet spomnili na svoj »prijazen 
vlak«.

• V letu 2009 je bila obnovljena celotna vla-
kovna kompozicija in v uporabo je bila dana 
zbirka o zgodovini te proge. Tega leta je bila 
tudi izdana knjiga Ozkotirna železniška pro-
ga Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče, ki so 
jo izdale občine Poljčane, Slovenske Konjice 
in Zreče.

• Leta 2011 je bil izdan zbornik o rudnikih in 
premogovnikih Dravinjske doline, ki so pri-

peljali železnico v to dolino. V projektu je 
sodelovalo 6 občin.

• Od leta 2006 do leta 2021 so bile izdane 4 
zgoščenke studijskega ansambla Zreški 
kovači, katerega vodja je bil Franjo Kozelj, 
zadnji postajenačelnik zreške železniške po-
staje. Projekt je delo KUD Vladko Mohorič 
Zreče. 

• Leta 2018 je bila postavljena streha nad ce-
lotno vlakovno kompozicijo.

• Leta 2020 so bili postavljeni temelji za pri-
dobljeno tovorno skladišče iz Rimskih To-
plic in položeni prvi metri proge. V tem letu 
se na te tire postavi še dizelska lokomotiva.

• V letu 2021 je bila na to progo pripeljana ob-
novljena parna lokomotiva 71 – 012, ki so jo 
podarile Slovenske železnice.

Kako je potekala obnova čakalnice?
V letu 2020 je ekipa železničarjev začela ure-

jati (čistiti) ta prostor in na osnovi že prejšnjih 
idej in načrtov je projektant Gregor Furman 
pripravil celovit načrt obnove in bil prijavljen 
na projekt LAS »Od Pohorja do Bohorja« za 
vse generacije. Gre za skupen projekt lokalnih 
skupnosti in projektnih partnerjev območja 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Za samo izved-
bo je bilo izbrano podjetje HIP, d. o. o., Franca 
Leve Bukovnika, ki je delo kvalitetno opravil. 
V čakalnico je bila postavljeno novo pohištvo s 
pridihom takratnega časa.

Svečanost ob zaključku del
Načrtovalci so za ta res zgodovinski dogo-

dek pripravili celodnevno dogajanje, pripravili 
so ga v KUD Vladko Mohorič Zreče. V kultur-

nem delu so nastopili Ansambel Zreški kovači, 
solisti Sofija Mrzdovnik, Jan Ravničan in Katja 
Korošec ter Miha Mrzdovnik in Anže Hren. V 
programu so sodelovali tudi glasbeniki Zreške 
godbe. Blagoslov obnovitvenih del je opravil 
domači župnik Peter Leskovar.

Govorniki so bili: župan Občine Zreče mag. 
Boris Podvršnik, vodja Lokalne železniške 
proge Zreče Anton Galun, predsednik KS Zre-
če Marijan Jelenko, predsednik Lokalne akcij-
ske skupine »Od Bohorja do Pohorja« Zlatko 
Zevnik in predstavnik ZŠAM Zreče Miro Vajt. 
Prireditev sta povezovala Kornelija Švab in 
Aleš Mrzdovnik. Vsi govorniki so si bili enotni, 
da ta pridobitev pomeni dobro opravljeno delo 
mnogih in da je načrtov še veliko. 

V popoldanskem delu je bila v izvedbi gleda-
lišča KU KUC izvedena igra Pikina velika pus-
tolovščina. Poskrbljeno je bilo tudi za zabavo 
otrok na napihljivih igralih in vožnjo z vlakom. 
Vsekakor pa je svoje delo odlično opravila eki-
pa železničarjev pod vodstvom Antona Ga-
luna, saj so poskrbeli za vožnje z vlakom in 
varnost na prizorišču.

Martin Mrzdovnik

ZREŠKI VLAK
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Kako danes po 28 letih gle-
date na vnovično ustanovitev 
občine Zreče? 

Zrečani smo si kot eni izmed redkih še 
v bivši Jugoslaviji, ko je bilo to še precej 
bogokletno, prizadevali za svojo občino. 
Ocenjevali smo, da je že v osemdesetih 
letih bila dosežena zadostna kritična 
maso na gospodarskem in negospodar-
skem področju. Hkrati pa je dozorela 
tudi zavest o skupni pripadnosti. Ta 
razvojni preboj  smo dosegli s precejš-
njim vlaganjem gospodarstva v javno 
infrastrukturo, pri naših ljudeh je posle-
dično bilo prisotno močno (samo)odre-

kanje. Zaposleni so prejemali nižje pla-
če, samoprispevki so bili nadpovprečni. 
Leta 1995 je ob vnovični ustanovitvi ob-
čine vladala precejšnja evforija, temu so-
razmerna so bila tudi naša pričakovanja. 
Lokalna avtonomija nam je omogočila 
še hitrejši in načrtnejši razvoj prav vseh 
področij, kar je močno izboljšalo razvoj-
ne ravni na področjih gospodarstva, tu-
rizma, kmetijstva, gozdarstva, prometa, 
narave, okolja, komunalnih dejavnosti, 
zaščite, reševanja, vzgoje, izobraževan-
ja, sociale, kulture, športa ter drugih 
področjih civilne družbe. Posledično so 
se za vse generacije izboljšali pogoji za 
življenje, delo in bivanje. To pomeni, da 

je bila odločitev racionalna, saj je lastna 
občina upravičila razvojna pričakovanja.     

Začenjate svoj peti županski 
mandat. V kakšnem stanju ste 
prevzeli občino tedaj in kakš-
na je danes? 

V prvi mandat je občino uspešno po-
peljal naš častni občan Jože Košir. Obči-
no je nato vodil še dva mandata. V tem 
času smo uspeli asfaltirati precej cest, 
zgradili smo novo športno dvorano, no-
vo tržnico s poslovnim centrom, krajev-
ni in šolski center na Gorenju, zaživelo 
je novo stanovanjsko območje Zeleni gaj 
… V zadnjih štirih mandatih smo s poso-

Mag. Boris 
Podvršnik: 

»Pomembno 
vodilo mi je, da 
se stvari urejajo 
v največjo korist 
vseh občanov.«

Dolgoletni župan, ki ga na čelu 
Občine Zreče čaka že peti zaporedni 

mandat. Čeprav ima rad izzive, 
z obema nogama ostaja trdno na 

tleh. »Zavedam se, kaj lahko z ekipo 
uresničimo in česa ne moremo,« 
pravi. Po naravi je optimist – po 

kakšnem razočaranju se skuša hitro 
pobrati in vreči v delo.  

Kljub natrpanemu urniku si je vzel 
čas tudi za Pohorsko srce.

Piše: David Voh
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dabljanjem (pod)sistemov nadaljevali, 
saj smo v proračunih za investicije na-
menili več kot 40 milijonov evrov sred-
stev za vsa stebrna (pod)področja naše 
strategije (VIS). Pri tem smo v največji 
možni meri poskušali investirati poli-
centrično, kolikor je bilo zaradi pravil 
pridobivanja evropskih sredstev možno.

Gotovo je danes zaradi tega občina 
precej prijaznejša za naše občanke in ob-
čane, zaposlene in številne turiste. Brez 
dvoma drži vaša trditev, da smo standar-
de bivanja na vseh področjih v tem času 
precej izboljšali. Veseli smo, da nam je 
s skupnim povezovanjem s sosednjimi 
občinami uspešno uspelo zagnati Turis-
tično destinacijo Rogla – Pohorje, pred-
stavljamo pa tudi pomemben vezni člen 
med dravinjsko, savinjsko, koroško in 
podravsko pokrajino v partnerstvu za 
Pohorje in pri ustanavljanju Regijske-
ga parka Pohorje. V tem obdobju nam 
je uspelo bistveno izboljšati upravljav-
sko sposobnost in kakovost, tudi s po-
močjo standardov ISO 9001, ki smo jih 
začeli izvajati pred več kot desetletjem. 
Strateški izziv za nas je predstavljal za-
četek korenitejšega udejanjanja siste-
ma odvajanja in čiščenja odpadnih vo-
da (trajnostna paradigma). Postavljeni 
sta bili CČN Zreče in ČN Nune, dobili 
smo ločen sistem kanalizacij v Zrečah, 
kjer smo v prvem obdobju zgradili 13,8 
km kanalizacij. Ravno v tem in nasled-
njem letu pa gradimo še dodatnih 13,5 
km kanalizacij, v kar smo skupaj vloži-
li več kot 12,5 milijona evrov, od česar 
polovico predstavljajo ravno dodatna 
evropska in državna sredstva. Hkrati s 
tem smo na teh območijh prenovili tudi 
vodovodne sisteme, javno razsvetljavo 
in cestišča, zgrajeni so bili manjkajoči 
pločniki. Asfaltirali smo številne odseke 
cest v Dobrovljah, na Gorenju, Koroški 
vasi, Planini, Padeškem vrhu, Skomarju, 
Stranicah in Zrečah. Končno nam je z 
novim hodnikom za pešce uspelo krož-
no povezati obe mestni središči in poko-
pališče. V tem obdobju nam je v sodelo-
vanju z državo tudi z novimi krožišči pri 
Padežniku, Sparu, Brglezu, na Stranicah 
in pri Ulipiju (skupaj z Občino Sloven-
ske Konjice) uspelo bistveno izboljšati 
varnost in pretočnost v prometu. V tem 
obdobju smo energetsko prenovili tudi 
vrtec in osnovno šolo. Zgradili smo tudi 
športna igrišča v KS Resnik, Skomarje 
in Dobrovlje, kjer smo uredili tudi dom 
KS. Poskrbeli smo tudi za potrebna in-
vesticijska sredstva na področju javne 
gasilske službe in zaščite ter reševanja 
… Aktivni smo bili tudi na področjih 
ohranjanja narave v projektih NATREG 
2030, ohranjanja alpskih pašnikov (Li-
fe to Grasslands in Support), skupaj z 
ekipo Pašne skupnosti smo poskrbeli za 

formalizacijo in ureditev najemnih raz-
merij na Rogli …

Katera novost se je mogoče 
najbolj izkristalizirala za časa 
vašega županovanja? 
Na kateri projekt ste najbolj 
ponosni?

V tem obdobju smo uspeli v sodelovan-
ju z Uniorjem dokončati tudi dolgotrajni 
denacionalizacijski postopek zemljišč 
na Rogli, kjer smo s poravnavo z upravi-
čenci dosegli, da smo postali lastniki 215 
ha strateških zemljišč na Rogli. Ravno  
v tem letu smo po večletnem pravdan-
ju postali tudi ZK lastniki več kot 53 ha 
smučišč na Rogli … S tem smo tudi for-
malno in razvojno v lastniškem smislu 
postali pomembni razvojni dejavniki 
našega turizma, kar je omogočilo pospe-
šene razvojne aktivnosti na turističnem 
območju Rogle. Veseli smo tudi, da 
smo Občina in Unior oziroma takratni 
program Turizem skupaj uspeli ravno v 
času najhujše gospodarske krize realizi-
rati zahtevni projekt JZP (Športni hotel 
Natura, jezero za zasneževanje, rolkar-
ska steza in tekaške proge) na Rogli, za 
kar smo pridobili tudi pomemben delež 
evropskih in državnih sredstev. Ponosen 
pa sem tudi na projekt doživljajske Po-
ti med krošnjami Pohorje na Rogli, saj 
smo uspeli pridobiti novega investitorja 
v naš turizem, s čimer smo popestrili 
našo turistično ponudbo in ponudbo ce-
lotne destinacije. Samo v prvem letu ob-
ratovanja je podjetje poročalo o obisku 
več kot 220.000 obiskovalcev, čeprav nas 
je v tistem letu doletelo delno zaprtje v 
času epidemije. To je gotovo pozitivno 
multiplikativno vplivalo tudi na celotni 
gostinsko-turistični sektor v občini in 
destinaciji. Podjetje je tudi na zadnjem 
gostinsko-turističnem zboru poželo pre-
stižno priznanje na področju inovativ-
nih turističnih doživetij.

Kaj menite, kako na vas gle-
dajo občani – kot na župana, 
ki si upa biti drugačen, ki je 
predan svojemu delu, ki je 
obenem učinkovit in uspešen? 
Kako bi se najbolje označili 
sami? 

Težko rečem, o tem bi bilo najbolje 
povprašati njih same. Kot župan nikoli 
ne moreš biti vsem všeč. Pomembno vo-
dilo mi je, da se stvari urejajo v največjo 
korist vseh občanov. Sem predan svoje-
mu delu. Sem Zrečan, ki mu je vedno bi-
lo mar za Zreče in občino, zato sem sre-
čen, ko nam stvari uspejo. Vesel in pono-
sen sem, ko vidim v Zrečah zadovoljne 
domačine in nasmejane turiste. Sem 
srčno navezan na ljudi, na našo lepo ze-
leno pohorsko pokrajino in naše bogato 

ljudsko izročilo ter kulturno dediščino. 
Na drugi strani pa je tudi res, da so rav-
no zaradi navezanosti na kraj lahko ra-
zočaranja kdaj tudi močnejša. Po naravi 
sem optimističen, zato se po kakšnem 
razočaranju skušam hitro pobrati in se 
vreči v delo. Izredno sem ponosen, da 
so občanke in občani na volitvah vnovič 
prepričljivo prepoznali naš trud in uspe-
he, za kar se jim iskreno zahvaljujem.

Zreška občina je po številnih 
kazalcih ena najuspešnejših 
ne le v Savinjski regiji, ampak 
visoko sega tudi na državni 
ravni. Čemu pripisujete zaslu-
ge za to? 

Občina je z močnim gospodarstvom 
in turizmom res širše prepoznana kot 
uspešna, razvita in urejena. To dokazu-
jejo tudi številni certifikati in priznanja, 
ki smo jih uspeli pridobiti. V zaključni 
fazi priprave imamo tudi bilten zadnjega 
štiriletnega obdobja, kjer bomo vse do-
sežke natančneje prikazali. Dovolite, da 
morda vseeno omenim, da nam je v zad-
njih štirih letih vsako leto zapored uspe-
lo osvojiti certifikate kakovosti Zlati ka-
men (ISSO), ki se podeljujejo za uspešni 
razvojni položaj občine, kar pomeni, da 
ponujamo prebivalcem kakovostno ra-
ven življenja in solidno ter uravnoteže-
no stopnjo kakovosti oziroma razvojne 
odličnosti. Revija Moje Finance je našo 
občino letos uvrstila na 9. mesto med 
30. slovenskimi turističnimi biseri. Go-
tovo gre za zgodovinski kolektivni in 
timski rezultat številnih generacij delov-
nih, sposobnih, umnih in kompetentnih 
posameznikov, ekip, organizacij, kme-
tij, zavodov, ki so na Zreškem tlakovali 
stoletno razvojno zgodbo o uspehu. Za 
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našo zgodbo o uspehu so najzaslužnej-
ši številni odlični posamezniki, družbe 
in institucije, ki so na svojih področjih 
orali ledino. Odločilno vlogo je odigralo 
tudi naše šolstvo. Zelo veliko vlogo za 
naš preboj gotovo predstavlja tudi razvoj 
prometa, predvsem v prvem obdob-
ju razvoj rudnikov in premogovnikov. 
Omeniti moramo odločitev Milka Brem-
ca, da v Zrečah postavi industrializira-
no kovaško proizvodnjo, ki je po vojni 
pomagala pri ustanavljanju in zagonu 
Cometa. Po težavah je prišlo do uspešne 
sanacije in modernizacije naše takrat-
ne Kovaške industrije oziroma Uniorja, 
pomembno vlogo je odigral razvoj turiz-
ma, kar je odločilno udejanjal inž. Mar-
jan Osole. Comet je uspešno vodil Štefan 
Nemeš. Pomemben je prispevek vseh. 
Občina se uspešnih ljudi spomni s po-
delitvijo nazivov častni občan, občinskih 
grbov in drugih priznanj. Tudi aktualnim 
vodstvenim timom naših velikih podjetij 
je po gospodarski krizi uspelo podjetja 
stabilizirati in prenoviti. Za to je zasluž-
no tudi nekaj izjemnih predsednikov 
svetov KS. Poudariti želim tudi izjemno 
razvojno vlogo, ki so jo odigrali uspešni 
podjetniki s Stranic. Pomembno je tudi, 
da nam je uspevalo v občinskih svetih in 
svetih KS preseči pretirane neproduktiv-
ne politične delitve.         

Izzivov vam v tej vlogi gotovo 
ni manjkalo in vam jih tudi v 
prihodnje ne bo. A pravijo, da 
je življenje brez izzivov kot 
hrana brez soli. Kateri so tisti 
največji, s katerimi se boste 
soočili v novem mandatu? 

Sem realen človek. Rad imam izzive, 
a se hkrati zavedam, kaj lahko z ekipo 
uresničimo in česa ne moremo. Zato v 
svojih programih nikoli nisem obljubljal 
stvari, za katere nisem bil prepričan, da 
jih lahko realiziramo. Tudi v zasebnem 
življenju delujem tako. Želim si, da bi bi-
lo veliko takih izzivov, ki jih bomo z eki-
po lahko dosegli. Večji so izzivi, slajše je 
zmagoslavje, ko jih dosežemo. Trenutno 
se ukvarjamo s konstituiranjem občin-
skega sveta in svetov KS, kar je trenutno 
najpomembnejša naloga. Istočasno se 
s celotno ekipo trudimo, da bi skupaj z 
izvajalci čim prej zaključili omenjeni pro-
jekt izgradnje kanalizacije v Zrečah, kjer 
izvajalci zaradi preobilice dela na drugih 
projektih nekoliko zamujajo, pri tem pa  
ocenjujemo, da bomo končne roke do za-
ključka finančne perspektive konec dru-
gega leta kljub temu dosegli. Smo tudi 
tik pred podpisom pogodbe za izgradnjo 
komunalne infrastrukture v naselju Zele-
ni gaj 2, saj je najugodnejši izvajalec že 
izbran na javnem razpisu. Hkrati s temi 
projekti pa že pripravljamo projekte za 
naslednjo finančno perspektivo. 

Tudi županska funkcija ima 
gotovo prednosti in slabosti. 
Kako so dosedanji mandati 
vplivali na vas, vaše življenje 
in nenazadnje na vašo druži-
no? 

Vodenje občine zahteva celega člo-
veka, kar pomeni, da je potrebno temu 
podrejati precej zasebnih in družinskih 
aktivnosti. Skupaj kot ekipa smo se mo-
rali temu intenzivno privajati. Najtežje je 
bilo seveda za nas prvo obdobje, ko so 
bili otroci še manjši. Brez podpore v dru-
žini in predvsem pomoči starih staršev 
in svakov ne bi šlo, za kar smo jim srčno 
hvaležni. 

Dogodkov na Zreškem je vsak 
dan veliko, prav tako aktivnos-
ti, ki jih na dnevni ravni izvaja-
te – kako pa je videti običajen 
dan zreškega župana? 

Urnik, ki ga prizadevno pripravlja naša 
sodelavka Stanka, preverim običajno še 
prejšnji dan. Zjutraj običajno pri zajtrku 
doma na hitro pregledam najpomemb-
nejše novice, morebitna nova sporočila. 
Po prihodu v pisarno pregledam pošto 
in podpišem pripravljene dokumente. 
Sledijo delovni sestanki in kolegiji s so-
delavkami in sodelavci, projektnimi eki-
pami, partnerji v projektih, s strankami. 
V vmesnem obdobju opravim tudi precej 
telefonskih pogovorov in napišem več 
e-sporočil. V glavnem popoldan in zve-
čer poteka sodelovanje na sejah delovnih 
teles, na sejah občinskega sveta, svetov 
KS. Skupaj s podžupanom se skušava 
odzvati tudi na vabila, protokolarne do-
godke, občne zbore. Pogostokrat naju 
vabijo tudi na dogodke, ki jih organizira-
jo za druge uporabnike v našem turizmu 
v Zrečah in na Rogli, kar se najpogosteje 
dogaja ob sobotah in nedeljah … Večkrat 
se od mene pričakuje, da imam govore 
ob različnih priložnostih. Ker jih pišem 
sam, mi tudi to vzame precej časa. To de-
lo opravljam večinoma doma zvečer, ko 
se končajo obveznosti določenega dne.

Vemo, da ob vseh obvezno-
stih glavo najraje zbistrite v 
objemu pohorskih planj, ne le 
poleti, tudi pozimi vas večkrat 
vidimo na tekaških smučeh. 
Kateri pa je vaš najljubši ko-
tiček v Zrečah? Kaj vas tam 
pritegne? 

V Zrečah je gotovo moj najljubši ko-
tiček dom, kjer pa vsakodnevno najde-
mo vedno premalo časa za vse potreb-
ne aktivnosti okoli hiše. Kot vsi urejajo 
svojo okolico, tudi sam kosim zelenico 
in strižem živo mejo. Pri teh opravilih 
načeloma vsi enakopravno sodelujemo, 
moram pa priznati, da so vrtna opravila 

rezervirana za ženske roke (smeh). Sem 
tudi precej tehniški tip, tako da se nače-
loma lotim vsake zadeve, od varjenja do 
polaganja talnih oblog ali enostavnejših 
zidarskih opravil. Ni mi tuje delo s trak-
torjem ali motorno žago. Oboje običajno 
treniram na svakovi kmetiji, ko pripravl-
jam drva za domač kamin ali pomagam 
pri spravilu sena, kjer sem se zadnja leta 
še posebej specializiral za delo s puhal-
nikom. Resnik je gotovo v vseh pogle-
dih moja nadomestna ljubezen, ki pa 
jo zaradi pomanjkanja časa v zadnjem 
obdobju nekoliko zapostavljam. Podob-
no je z mojim lovskim udejstvovanjem. 
Zamujeno bom, upam, nadoknadil po 
upokojitvi. V obdobju epidemije sem se 
reaktiviral tudi v radioamaterstvu, kjer 
mi je najbolj zanimivo delo na kratkih 
valovih v telegrafiji (CW), kar omogoča 
vzpostavljanje povezav s celim svetom, 
ki so seveda odvisne od frekvence, dne-
va in noči, letnega časa, ciklusa ter aktiv-
nosti sončnih peg. Največ zvez naredim 
pozno zvečer ali ponoči, saj drugače ni 
časa. Lotim se tudi izdelave anten v sa-
mogradnji ali kakšnega projekta elek-
tronskega vezja oziroma naprave. Kot ste 
dejali, si energijo nabiram tudi ob hitri 
hoji ali nezahtevnem teku po pohorskih 
planjah. V prostem času in na dopustu 
pa tudi precej kolesarim. Običajno ube-
rem razdalje od 30 do 70 kilometrov, ki 
niso preveč zahtevne. Dvakrat ali trikrat 
na leto se odpravimo na kakšen zahtev-
nejši pohod v naše gore.  

Verjamete, da lahko s svojim 
načinom življenja spodbujate 
tudi sokrajane, da razmišljajo 
v podobno smer? 
Npr. s skrbjo za zdravje, dobro 
počutje, z ohranjanjem »zdra-
vega duha v zdravem telesu«? 

Gotovo nam je lahko ta znameniti izrek 
navdih pri premagovanju vsakodnevnih 
naporov. S športom in rekreacijo krepi-
mo poleg svojega telesa tudi voljo in ve-
selje. Zato ga gotovo velja kot preverjeno 
dobro prakso v čim večji možni meri pri-
ložnostno ali vsakodnevno čim dosled-
neje uveljavljati.  

Za konec še to – če bi imeli 
gosta iz tujine na obisku v do-
mači občini samo za en dan – 
kam bi ga popeljali? 

Običajno poskušamo že prej izvedeti, 
kakšni so njegovi interesi in morebitne 
želje. Prav gotovo ob lepem vremenu 
Rogle ne gre izpustiti. Sledi panoramska 
vožnja preko Planine in Gorenja, ki po-
nujata odličen razgled. Če pa je manj ča-
sa, morda obiščemo samo Brinjevo goro 
in naše Terme.
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Na Gorenju se je leta 2000 zgra-
dil Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, v njem je svoje prostore 
takrat dobil tudi naš vrtec. Pred 
tem je v stari šoli potekal potujoči 
vrtec, kjer so vzgojno delo izvaja-
le strokovne delavke Vrtca Zreče. 
Danes v prostorih, namenjenih 
vrtcu, delujeta dve skupini otrok, 
in sicer letos zaradi potrebe star-
šev in starostnih posebnosti obe 
skupini kombiniranih oddelkov, 
kombinacija 1–4 let in 2–6 let.

Za prehrano skrbijo kuharice iz 
Centra šolskih in obšolskih dejav-
nosti, kjer nam vsakodnevno pri-
pravljajo tri obroke: zajtrk, malico 
in kosilo.

Enota Gorenje je po organizi-
ranosti in svojih posebnostih ze-
lo vpeta v kraj in naravo, kjer so 
naši otroci s strokovnimi delavci 
soustvarjalci duše kraja.

Na enoti Gorenje otrokom po-
nujamo vse dopolnilne dejavnosti, 
ki jih izvajajo zunanji sodelavci v 
prostorih šole – telovadnici. Stro-
kovne delavke pa otrokom ponu-
jamo brezplačni nadstandardni 
program Angleščina v vrtcu, ki ga 
izvaja gospa Mateja in prihaja en-
krat tedensko iz Zreč ter se z otroci 
drugega starostnega obdobja igra 
po angleško. Strokovne delavke 
enote Gorenje tudi izvajamo dve 
različni obogatitveni dejavnosti, ki 
sta prav tako brezplačni za starše 
in se imajo otroci možnost vanje 
vključiti po želji.

Dejavnost »Z majhnimi koraki 
v svet raziskovanja« je dejavnost, 
kjer otroci raziskujejo snovi, pros-
tor, zvoke, svetlobo, naravne zako-
nitosti in spremembe, vremenske 
in druge naravne pojave. Dejav-
nost »Z nahrbtnikom po planin-
skih poteh« pa je dejavnost, kjer 
otroke usmerjamo k zdravemu 

Vrtec Gorenje se predstavi

Tradicionalni slovenski zajtrk

Skupna evakuacija

načinu življenja, jih seznanjamo 
z osnovami planinske dejavnosti, 
jih spodbujamo k samostojnosti. 
Otroci spoznavajo turistične toč-
ke v kraju in okolici. 

Iz naših programov izstopa od-
prto učno okolje in ekološka na-
ravnanost, privzgajamo spoštljiv 
odnos do okolja, v katerem biva-
mo, ter predvsem spoštljiv odnos 
do zdravja in hrane. Smo šport-
no, kulturno naravnani, medge-
neracijsko se povezujemo, živi-
mo vrednote, ki so se oblikovale 
v fazi oblikovanja vizije in ki so 

pomembne za sobivanje v vrtcu, 
kraju in nenazadnje v svetu.

Sodelujemo z mnogimi zavodi, 
tukajšnjo podružnično osnovno 
šolo, podjetji, društvi v našem 
okolju in si tako drug drugemu 
bogatimo vsakdan.

Tako smo tudi letos sodelovali 
s čebelarskim društvom, čebelar-
ji ob Slovenskem tradicionalnem 
zajtrku, s krajevno skupnostjo 
Gorenje, sodelujemo tudi s pros-
tovoljnim gasilskim društvom 
PGD Gorenje s katerimi vsako 

leto skupaj  z osnovno šolo izve-
demo evakuacijo v mesecu ok-
tobru – mesecu požarne varnosti. 
S svojimi nastopi sodelujemo na 
krajevnih prireditvah in smo ak-
tiven člen družabnega življenja 
naše krajevne skupnosti. 

Vsako okolje je kot veriga in 
vsaka veriga je tako močna, ko-
likor je močan njen najšibkejši 
člen. Mi smo majhni, nismo pa 
šibki, zato je veriga v našem kraju 
zelo zelo močna.

Janja Podgrajšek

Planinski pohodNaravoslovna dejavnost

Predstava gozdni prijatelji
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Kruh, dobrota, ljubezen, solidarnost in os-
tale vrednote, ki bogatijo svet, so 15. oktob-
ra zaokrožile pred stojnicama Rdečega križa 
pred Mercatorjem in Kea Tušem Zreče. Po-
novno smo stopili skupaj na pravo pot in ta-
ko pomagali učencem osnovne šole Zreče do 
brezplačnega obroka. Hvala vsem, ki ste bili 
ta dan z nami in ob nas, tudi našim prostovol-
jcem z OŠ Zreče. 

FDS/drobtinica

Mladi planinci OŠ Zreče smo v soorganiza-
ciji s PD Zreče eno izmed oktobrskih sobot iz-
koristili za obisk Zlatorogovega kraljestva pod 
našo najvišjo goro. Iz Vrat smo krenili proti tri 
kilometre široki ter kilometer in pol visoki Se-
verni triglavski steni, ki že od nekdaj privlači 
s svojo mogočnostjo. Pili smo na izviru Bis-
trice, občudovali rdečino jesenskega listja in 
se očarani pod Steno počutili kot pravi palčki. 
Mogoče kdaj tudi zlezemo čeznjo, a do tja je 
še dolga pot.

FDS/triglavska stena

 

120 učencev se je udeležilo akcije Tekstil.
si, ki je potekala v Evropskem tednu zmanjše-
vanja odpadkov. Izdelali so 112 nakupovalnih 
vrečk, nekaj obeskov za ključe in trakov za la-
se. Ostalo ni nič tekstilnih odpadkov, saj smo 
vsakega navezali na tekstilno verigo dobrih 
odnosov, ki sedaj krasi našo oglasno desko. 
Nismo pa ustvarili le tekstilne verige, spletli 
smo tudi verige medsebojne pomoči, dobrih 
odnosov in nasmehov ter se naučili zavezo-
vati, rezati s škarjami, prepletati trakove in 
mnogo več.

FDS/tekstil

Sladkorna bolezen je epidemija moderne 
dobe. Za preprečevanje ali urejenost že diag-
nosticirane sladkorne bolezni je potrebnega 
ogromno znanja, ki ga naši učenci zagotovo 
imajo. Deset učencev je prejelo bronasto pri-
znanje, to so Ivanka Banovšek, Andraž Trt-
nik, Brina Gorinšek, Karin Polanec, Miriam 
Polanec, Ema Gačnikar, Klara Založnik, Lana 
Bartol, Neža Laporšek in Mila Šonc. Neža in 
Mila sta med vsemi našimi učenci dosegli naj-
več točk in hkrati dovolj točk, da sta se lahko 
udeležili državnega tekmovanja, ki je bilo 19. 
novembra.

Obe tekmovalki, Neža Laporšek in Mila 
Šonc, sta na državnem tekmovanju iz znanja 
o sladkorni bolezni pod mentorstvom Katje 
Maček dosegli srebrno priznanje. 

FDS/neža in mila

Slogan letošnjega Tradicionalnega sloven-
skega zajtrka, ki ga obeležujemo ob dnevu 
slovenske hrane vsak tretji petek v novembru, 
tokrat 18. 11., se glasi: »Zajtrk z mlekom – su-
per dan!«.

Ob tem posebnem dnevu smo se drugošolci 
odločili, da letošnji zajtrk preživimo skupaj v 
eni učilnici. Slovesno smo pogrnili mize, do-
dali izdelane pogrinjke, rože in svečke. Pred 
samim zajtrkom smo ponovili bonton pri mi-
zi, prisluhnili prispevku po šolskem radiu ter 
se pogovorili o pomembnosti čebelic za naše 
življenje. 

FDS/tradicionalni slovenski zajtrk

Učenci 3. in 4. razredov POŠ Gorenje in POŠ 
Stranice ter učenci 4. a in 4. b razreda so v no-
vembru obiskali Konjeniški klub Škofja vas. 
Učenci so bili razdeljeni v skupine, vsaki sku-
pini pa je bil dodeljen določen konj. Najprej 
so morali konja dobro očistiti in nato so  obga 
pomoči izkušenih trenerjev osedlali. Nato pa 
so zbrali pogum ter veselo uživali v jahanju 
konjev. Posebnih doživetij stikov z živaljo in 
premagovanja strahu pred višino in hitrostjo 
bodo tako zelo težko pozabili.

FDS/konji

Devet osmošolcev je od 26. do 28. oktobra 
2022 sodelovalo na podjetniških dnevih z na-
slovom Mladim se dogaja na SPSŠ Zreče. Našo 
šolo sta zastopali dve skupini, ki sta se med 
šestimi srednješolskimi skupinami odlično 
znašli v novi vlogi. Zadnji dan so se s pomoč-
jo mentorjev učili javnega nastopanja, se urili 
v retoriki, na koncu pa svoje ideje predstavili 
komisiji in se potegovali za nagrade. Mila, Bri-
na, Daša Ana, Mara in Neža so se fantastično 
znašle v vlogi podjetnic in med osmimi skupi-
nami prejele nagrado za NAJ PITCH (najbolj-
ša predstavitev), s čimer so prvič resneje vsto-
pile v svet podjetništva. Tudi fantje Andraž, 
Benjamin, Luka in Alen so s svojo avtomobil-
sko kamero dokazali, da jim je podjetništvo 
zelo blizu.

FDS/mladim se dogaja

Pestro v osnovnošolskih klopeh

David Voh



27    202220

POHORSKO SRCE JAVNI ZAVODI

Srednja šola Zreče – za znanje in dobro počutje

Dobri v dobrem – predstavitev podjetij Unior in Baumüller 

Življenje na srednji šoli v Zrečah je bilo v zadnjih mesecih 
obarvano s številnimi dogodki in aktivnostmi. Poleg po-
uka, obogatenega z digitalnimi orodji in vsebinami, smo 
poskrbeli za športne, kulturne in strokovne aktivnosti.

Na šoli smo v okviru projekta Dobri v dobrem odprli vrata pod-
jetjem. Oktobra smo gostovali podjetje Unior, novembra Baumüller, 
decembra pa bo šolski utrip obogatilo podjetje GKN Zreče.

Pred parlamentom s poslancem Bojanom Podkrajškom
Dijaki 2. letnikov SPI in 3. letnikov SSI so širili  svoja obzorja 

z novim predmetom aktivno državljanstvo. Nazadnje so obiskali 
Hišo EU in Državni zbor Slovenije. Dijaki so pridobili informa-
cije o možnostih in priložnosti za mlade v Sloveniji in Evropi.

Dijaki na večerni predstavi v SNG Maribor

Dijaki so si v okviru interesnih dejavnosti v SNG Maribor ogle-
dali koprodukcijsko gledališko predstavo To noč sem jo videl, 
nastalo po Jančarjevem istoimenskem romanu. Sijajna medna-
rodna igralska zasedba, ljubezenska zgodba in vihra druge sve-
tovne vojne so na dijakih pustili prav poseben pečat.

Tekmovalni duh

Strojni tehniki so imeli priložnost sodelovati na kar dveh strokov-
nih tekmovanjih, in sicer na Uniorjevem Tekmovanju za znanje in na 
tekmovanju o energetiki Mladi genialci, ki ga organizira podjetje GEN 
energija. 

V decembrskih dneh na šoli diši po praznikih, za kar s slastno bo-
žično peko poskrbijo dijaki iz programa gastronomsko-turistični teh-
nik. V sodelovanju s podjetjem Baumüller so dijaki izdelali okraske za 
smrečico, ki krasi šolske prostore.

Ko zadiši po praznikih
Marjana Cenc Weiss
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Rimljani na Stranicah
Osrednji cilji projekta No-

rik, v katerega so bili vpeti tu-
di Rimski dnevi na Stranicah, 
so bili preko delavnic spomni-
ti in obuditi zanimanje za 
našo preteklost ter ozavestiti 
pomembnost spoštovanja na-
rave. Delavnice, primerne za 
vse starostne skupine, so bile 
razdeljene v različne tematske 
sklope, organizatorji pa so ta-
ko ponudili pester izbor vse-
bin. Prvi sklop, Gozdna peda-
gogika, je vključeval sprehod 
do izvira, potoka in ribnika, 
različne možnosti igre ter 
umetniškega izraza v gozdu, 
npr. gozdni labirint, gleda-
lišče, odtisi, portreti, gozdna 
hišica, matematične igre; ude-
leženci pa so preko neposred-
ne povezanosti z naravo spo-
znavali tudi značilnosti letnih 
časov. V sklopu Voda v gozdu 
so se udeleženci lahko pouči-
li o podtalnici, kislem dežju, 
rosi, megli, mlaki, snežnici, 
izviru, cestni luži, kaluži in 
drugih vsebinah. Ribogojstvo 
je predstavljalo zgodovino 
ribogojstva v EU in svetu ter 
ribogojnico Stranice; Lesar-
stvo pa je vključevalo izdelo-
vanje lesene tabele in likovno 
oblikovanje izdelkov ter spo-
znavanje rimskega kolesa. V 
sklopu Apnarstvo je bilo mo-
goče spoznati kamniti rimski 
steber in rimski lok; sklop 
Oglarstvo pa je udeležencem 
predstavil risanje z ogljem, 
izdelavo smodnika in rimske 
sklede, s čimer je posegel na 
zanimivo področje kulinarike. 
Organizatorji so preko izde-
lave kovanih rimskih pred-
metov predstavili tudi rimsko 
kovaštvo, v sklopu Lovstvo 
pa so se ukvarjali z zgodovi-
no lovstva (kopje, leseni lok), 
lovsko kinologijo in soko-
larstvom. Pomembno vlogo 
tako danes kot v zgodovini 
ima čebelarstvo, ki je prav ta-
ko predstavljalo svoj tematski 
sklop, v katerem so predsta-
vili edino sladilo v zgodovini 
– med. Tematski klop Konjar-
stvo je zaobjemal predstavitve 
animalnega spravila lesa, fur-
manstva in preprežnih postaj; 
obiskovalcem in udeležencem 
pa so bile na voljo tudi razne 
likovne delavnice.

Tabor s praktičnimi vsebinami je potekal med 12. in 16. septembrom 2022, de-
lavnic pa so se udeležili otroci iz Vrtca Zreče in Vrtca Stranice, učenci Osnovne 
šole Pod goro in Osnovne šole ob Dravinji ter varovanci Centra za socialno delo 
Dobrna in Varstveno delovnega centra Šentjur – enote Slov. Konjice.

Območje Konjiške gore je izredno bogato s spomini na rimsko preteklost iz ce-
lotnega rimskega obdobja.

Delavnice, primerne za vse starostne skupine, so bile razdeljene v različne te-
matske sklope, organizatorji pa so tako ponudili pester izbor vsebin. 

Otvoritev delavnic s kultur-
nim programom je potekala v 
soboto, 10. septembra 2022, 
na Čretvežu, sklenili pa so jo s 
slavnostnim prižigom apneni-
ce in kope. Projekt Norik se z 
omenjenimi vsebinami vklju-
čuje v t. i. gozdni turizem: »Po-
jem gozdnega turizma smo 
na ZGS (Zavodu za gozdove) 
začeli uvajati že pred leti, v 
smislu aktiviranja socialnih 
vlog gozda, ki zaenkrat v 
gospodarskih načrtih še niso 
poslovno opredeljene,« pravi 
Niko Laznik, idejni vodja in 
organizator projekta Norik 
in tabora Rimljani na Strani-
cah, ki je z izvedbo dogodka 
zadovoljen. Zastavlja pa si 
že nadaljnje cilje in načrte: 
»Odziv in zadovoljstvo vseh 
udeležencev je bil izredno za-
dovoljiv, saj so slušatelji razvi-
jali svoje osebne spretnosti, 
spoznavali zgodovino kraja in 
se poistovetili z naravo. Še v 
letošnjem letu organiziramo 
sestanek z dotičnimi krajani, 
promotorji delavnic, Zavo-
dom za Gozdove in predstav-
niki Lokalne skupnosti z na-
menom pregleda dosedanjih 
aktivnosti, pripravo letnega 
poročila, pripravo aktivnosti 
v prihodnjem letu in tudi pri-
pravo srednjeročnih planov. 
Tako v naslednjem letu načr-
tujemo izvedbo okrogle mize 
v Domu krajanov Stranice, 
izdelavo zloženke in izvedbo 
Rimskega tabora na Strani-
cah. Pri srednjeročnem planu 
načrtujemo pripravo obnov 
kulturno zgodovinskih ob-
jektov, s katerimi bomo lahko 
povečali prepoznavnost kraja, 
ponudili bogatejše vsebine za 
naravoslovno-tehnične dni in 
pripravili temeljne podlage za 
organizacijo lokalnih butič-
nih turističnih ponudb. Obno-
vo nameravamo speljati s po-
močjo državnih in evropskih 
sredstev, ki so namenjena s 
področja kulture, zgodovine, 
turizma …, skratka projekta 
pametnih vasi. Tako imamo 
namen organizirati obnovo 
Sodržnikove kašče, Fijavže-
vega vodnjaka, mostu Cesarja 
Karla VI. in Rimske ceste.«

Neža Kočnik
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Zreškemu triatloncu Timu Gošnja-
ku očitno več kot ustreza hrvaško son-
ce – ob koncu sezone je kar dvakrat 
stopil na najvišjo stopničko srednjih 
triatlonov pri naših južnih sosedih. 
Najprej je bil najhitrejši na Ironmanu 
v Poreču, postavil je odličen čas 4 ure, 
1 minuta in 6 sekund. Teden dni kas-
neje je Gošnjak dobro formo potrdil 
še na Ocean Lava triatlonu v Vrsarju, 
kjer je zmagal že lani. Tokrat je s pro-
go opravil v 4 urah in 13 minutah. 
Ker je tekmovanje v srednjem triat-
lonu štelo tudi za slovensko državno 
prvenstvo, se je veselil prvega naslova 
državnega prvaka. »Zelo sem vesel 
zmage in naslova državnega prvaka. 
Pred tekmo sem imel kar precej me-
šanih občutkov, saj nisem vedel, ali je 
bila regeneracija po Ironmanu v Po-
reču pred šestimi dnevi dovolj uspeš-
na, ampak očitno je bila. Mi je pa kar 
malo škoda, da je konec sezone, ker 
bi še z veseljem opravil kakšno »polo-
vičko«. Cilje za naslednjo sezono bom 
postavil po nekaj dnevih »off-seaso-
na«, ampak zasgotovo jo pričakujem s 
še precej večjo motivacijo.«

David Voh

Maja 2020 sta Športno društvo Stranice in Ob-
čina Zreče oddala vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev iz podukrepa Podpora za izvajanje opera-
cij v okviru strategije lokalnega odbora. Temeljni 
namen projekta je ranljivim skupinam zagotoviti 
sodelovanje v projektih in skupaj z njimi uredi-
ti športno infrastrukturo, konkretneje urediti del 
športnega parka na Stranicah (projekt Športnega 
društva Stranice) ter otroško igrišče na Pohorski 
cesti (projekt Občine Zreče).  Z ureditvijo športnih 
parkov v Zrečah in na Stranicah bodo ustvarjeni 
ustrezni pogoji za aktivno preživljanje prostega 
časa. Prenovljen športni park Stranice in novo 
otroško igrišče v Zrečah sta bila odprta v sredo, 
16. 3. 2022. Župan Občine Zreče mag. Boris 
Podvršnik je na otvoritvi predstavil finančno kon-
strukcijo projekta, ki je bil sofinanciran iz sredstev 
LAS v višini 49.998,84 evrov. 

Na športnem igrišču na Stranicah je položena 
t. i. Versacourt Speed Outdor podlaga, ki je bila 
oblikovana in razvita za hokej na rolerjih, za špor-
te z rolerji in ostale športne aktivnosti. »Plastične 
plošče, ki absorbirajo pritisk, vsebujejo raztezne 
spoje in vzmetni mehanizem, kar omogoča giban-
je posamične plošče v vse smeri in tako blagodej-
no vpliva na sklepe in hrbtenico. Versacourt Speed 
Outdor plošče so izdelane iz visoko odpornega 
polipropilenskega polimera, ki preprečuje pokan-
je med visoko intenzivno igro. UV stabilizatorski 
dodatki varujejo pred bledenjem barve in razpa-

Nov športni center na Stranicah

Gošnjak za konec sezone dvakrat ugnal vso konkurenco 

Pod okriljem Karmen Kotnik so nastopili otroci Vrtca Stranice in osnovnošolci podružnice 
Stranice, zapela je tudi Hana Kušar. 

danjem. Materiali ustrezajo FDA standardom in so 
prestali ASTM G21 protiglivični test. Gre za eno 
najboljših nadgradenj asfaltne podlage,« nam je 
povedal Gregor Korošec, predsednik ŠD Stranice.

Takšna telesu prijazna, varna in vzdržljiva šport-
na podlaga bo nudila veselje uporabnikom vseh 

starosti. Ker je vožnja po takšni podlagi bistveno 
bolj mirna in z boljšim oprijemom koles, padci 
pa so tudi manj boleči ter z manj poškodbami, je 
podlaga primerna tudi za najmlajše, ki se vozijo s 
kolesi, rolerji in poganjalčki. 

Neža Kočnik

Tim Gošnjak je bil najprej prehiter za vse v Poreču … … šest dni kasneje pa še v Vrsarju. 
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Pisati o začetkih organiziranega društvene-
ga delovanja v Zrečah in pri tem trditi, da je to 
tisti odločilen začetek, je zelo drzno dejanje. 
Vedno je tako, da so že pred tem mejnikom 
obstajali če ne drugega vsaj dobri nastavki za 
takšen zgodovinski prelom, ne glede za kate-
ro področje gre. To velja tudi za društva, ki 
so v svojem programu imela zborovsko petje.

Kronika župnije sv. Egidija Zreče namreč 
beleži zapis o ustanovitvi Slovenskega gos-
podarsko-političnega in bralnega društva 
Straža, ki je bilo v Zrečah ustanovljeno 20. 8. 
1898 in katerega prvi predsednik je bil Peter 
Dobnik. Okoli leta 1922 je bilo ustanovljeno 
še Katoliško izobraževalno društvo, katere-
ga predsednik je bil Ludvik Vidmar. Društvo 
je skrbelo za dvig kulture v kraju in ker so v 
programu imeli igre s petjem, predvidevamo, 
da so se naslonili na jedro cerkvenega pevske-
ga zbora in k tem dodali še igralce, ki so peli, 
in tako lahko že govorimo o takšnem društve-

nem pevskem zboru, ki je nastopal tudi izven 
liturgije.

Nadaljevanje oziroma nadgradnja obeh 
društev je nato ustanovitev Katoliškega kul-
turnega društva v Zrečah leta 1932. Še pred 
tem moramo omeniti delovanje Orlov in So-
kolov v Zrečah, ki so tudi s svojim delovanjem 
deloma posegali v kulturno udejstvovanje. 
Predvsem Orli, ki so imeli sedež v Slovenskih 
Konjicah, so imeli veliko svojih manifestacij 
na Brinjevi gori. Med Orli in Sokoli pa je vla-
dalo precejšnje rivalstvo, kar pa je imelo za 
posledico, da so se oboji trudili ponuditi kra-
janom čim več iger in drugih kulturnih prire-
ditev.

Tretji takšen prelomni dogodek z ustano-
vitvijo Katoliškega kulturnega društva leta 
1932 pa je povezan s prihodom kaplana Anto-
na Radanoviča iz Trbovelj v Zreče. Ta se je na-
mreč skupaj z domačim župnikom Bezjakom 
dogovoril za ustanovitev kulturnega društva 

kot protiutež delu Sokola. To leto pride v Zre-
če organist Alojz Križnik, ki prevzame voden-
je pevskega zbora in v tem času se zboru pri-
družijo še pevci, ki so peli samo za društvene 
dogodke. Društvo je imelo še tamburaški or-
kester in igralsko skupino. Leta 1935 pride v 
Zreče za organista Vladko Mohorič, ki je vodil 
zbor vse do svoje smrti leta 1973.

Leta 1952 je bilo kulturno društvo preime-
novano v DPD Svoboda in se nato leta 1995 
preimenovalo v KUD Vladko Mohorič Zreče. 
Katoliško kulturno društvo pa je bilo zopet 
ustanovljeno leta 2003. Obe društvi se skli-
cujeta na skupne korenine in na osnovi teh 
dejstev sta obe društvi v letu 2022 tudi prejeli 
občinsko priznanje za kulturo.

Uporabljeni viri: Kronika župnije sv. Egidija 
Zreče, knjiga Zreška kulturna dogajanja, ča-
sopis Slovenski gospodar.

Martin Mrzdovnik

100-letnica organiziranega pevskega društvenega  
delovanja na področju kulture

Fotografija članov Katoliškega kulturnega društva Zreče iz leta 1932
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NAČRT RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA  
V TURISTIČNI DESTINACIJI ROGLA – POHORJE

Turistična destinacija Rogla – 
Pohorje (v nadaljevanju TDRP) 
nadaljuje skupno pot na pod-
ročju turizma – sprejeti so novi 
strateški dokumenti za turizem 
za naslednje strateško obdobje 
(2022–2028). Veseli nas, da so 
bili vsi Načrti razvoja in trženja 
turizma za posamezno občino 
(Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Vitanje in Zreče) ter skupni stra-
teški dokument Načrt razvoja in 
trženja turizma v TDRP sprejeti 
na občinskih svetih v posamezni 
občini v mesecu septembru in/
ali oktobru 2022.

Ekipa TDRP se je priprave 
strateških dokumentov lotila 
metodično z uporabo vseh raz-
položljivih virov, ki so bili osno-
va in podlaga za osnutke doku-
mentov. Osnove za pripravo in 
oblikovanje dokumentov so bile 
Strategija slovenskega turizma 
2022–2028 (v nadaljevanju tudi 
SST 2022-2028), Strategija di-
gitalne preobrazbe slovenskega 
turizma 2022–2026 ter Strategija 
razvoja in trženja ponudbe des-
tinacije Pohorje 2021–2027, ki 
je bila pripravljena za občine v 
sklopu Partnerstva za Pohorje. 
Osnutki dokumentov pa so bili 
dobra osnova za javne posve-
te, ki jih je ekipa TDRP izvedla 
v vsaki posamezni občini. Prav 
tako smo osnutke dokumentov 
javno objavili na spletnih stra-
neh občin. 

Nastalo je kar 5 novih stra-
teških dokumentov, ki so na 
vpogled na destinacijski spletni 
strani: www.rogla-pohorje.si 

Dokument Načrt razvoja in tr-
ženja turizma v TDRP 2022‒2028 
zasleduje vizijo Slovenije, ki po-
staja butična destinacija z zele-
nimi, aktivnimi in edinstvenimi 
doživetji za zahtevnejše goste. 
V ospredje postavlja trajnostno 
poslovanje, kar dokazuje z vkl-
jučenostjo v Zeleno shemo slo-
venskega turizma in v letu 2020 
pridobljenim certifikatom Slo-
venia Green Destination Gold, 
uvrstila pa se je tudi med TOP 
100 najbolj trajnostnih destina-
cij na svetu za leto 2021 in 2022. 
Trajnostna prizadevanja TDRP je 

opazila tudi Svetovna turistična 
organizacija (UNWTO), ki je 
destinacijsko trajnostno zgod-
bo vseh štirih občin objavila v 
publikaciji Mountain tourism 
towards a more sustainable 

path, izdani ob mednarodnem 
dnevu gora konec leta 2021, v 
kateri so predstavljeni najboljši 
primeri trajnostnih praks gor-
skega turizma na svetu.

Vse to pomeni, da je trenutni 

razvoj TDRP na dobri poti. Ze-
lena usmerjenost bo tudi glavna 
smernica novega strateškega 
obdobja. Veselimo se uspešne 
skupne poti.

Aleksandra Kovačič

TURIZEM
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Turistična kmetija Arbajter – ko ti iz roke jedo tudi jeleni
Na sončni strani Pohorja, v 
objemu gozdov, kjer se poti 
bistrih voda prepletajo, kjer 
strme bregove kosijo jeleni, 
je na Skomarju postavljena 
Turistična kmetija Arbajter, 
po domače Kotnik. Tesno 
povezano družina šteje 6 
članov, gospodarja Andre-
ja in Judit, otroka Jerneja 
in Veroniko ter stara starša 
Konrada in Marijo. Skupaj 
skrbijo za nadaljnji razcvet 
visokogorske kmetije z več 
kot 700-letno zgodovino. 
Domači vsakega obiskovalca 
pozdravijo s srčnim nasme-
hom, z veseljem z njim de-
lijo zgodbo o nastanku ene 
izmed prvih obor za vzrejo 
divjadi v Sloveniji. 

Pri njih si vsakdo odpočije po 
aktivno preživetih urah na Rogli, 
v Termah Zreče in okolici, od 
bližje se spozna z jeleni ter si pri-
vošči kakšno hišno specialiteto. 
Družine, ki prihajajo z vseh kon-
cev sveta, rade posedijo pod ore-
hom, kjer otroški smeh spremlja 
vsak spust po toboganu zeleno 
rumene hišice z najlepšim razgle-
dom. Na njihovi kmetiji se lahko 
sproščeno preživi čas med opa-
zovanjem jelenov in sprehodom 
znotraj obore. Jelene domači tudi 
pokličejo, da jih gostje nahranijo 
kar iz rok in od blizu naredijo foto-
grafije za spomin. Spomladi pa je 
največje veselje pomoč pri iskanju 
odvrženih rogov. 

Dnevnim obiskovalcem na do-
mačiji ponudijo mešani divjačin-
ski narezek z jelenovo pašteto in 
pohorsko zaseko, kruhom s kruš-

ne peči ter ekološko pridelano 
zelenjavo. Za pravi zeleni oddih 
na nadmorski višini 970m je gos-
tom na voljo namestitev v pristno 
opremljenih sobah in apartmajih 
ter wellness. Veseli so, da lahko 
sprejemajo tudi zaključene in 
izletniške skupine v za to ureje-
nih prostorih. Poleg tradicional-
nih kmečkih jedi doma postrežejo 
tudi specialitete, kot so jelenov 
carpaccio, jelenov tatarski biftek, 
divjačinski golaž z zabeljenimi 
žganci in druge divjačinske spe-
cialitete. 

Suhomesnate izdelke, kot so 
jelenove salame, jelenov pršut in 
klobase, pohorska bunka, pance-
ta, jelenova pašteta in pohorska 
zaseka, pripravijo po naravnih po-
stopkih. Ponudijo jih po želji tudi 
v darilnih paketih v različnih kom-
binacijah za najrazličnejše okuse. 
Tako že vrsto let zadovoljujejo 
želje in razveseljujejo tako kupce 

kot obdarovance. Večina njihovih 
izdelkov se ponaša z znakom ka-
kovosti Okusi Rogle in ekološkim 
certifikatom.

In če še ne veste, kako bi preži-

veli katerega od decembrskih dni 
ali s čim bi obdarovali bližnje, je 
morda obisk Turistične kmetije 
in farme jelenov Arbajter pravi 
odgovor.

Jolanda Laubič

TURIZEM
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Jubilejno 30. nedeljo na Rogli so v sode-
lovanju z Uniturjem pripravili Združenje šo-
ferjev in avtomehanikov Zreče. Predsednik 
združenja Emilijan Fijavž je izpostavil, da so 
povabili različne deležnike iz vse Slovenije, 
dogodek so skušali zapeljati tako, da so po-
leg poklica voznika promovirali tudi varnost 
v cestnem prometu. Pri tem jim je pomagala 
Javna agencija republike Slovenije za varnost 
v prometu. Tradicionalno povorko, ki so jo 
spremljali zreški godbeniki in informirani 
člani zveze ZŠAM Slovenije, pa so popestrili 
predvsem lastniki tovornih vozil starodobni-
kov in Gold Wing motorjev.

Osrednji govornik je bil letos direktor javne 
agencije RS za varnost v prometu Jože Hri-
bar. Udeležencem  dogodka je položil na sr-
ce, naj si odgovorno prizadevajo, da bo vsak 
prevožen kilometer varen, ob tem pa dodal, 
da tudi organizatorji tradicionalnega dogod-
ka na Rogli s kontinuiranim prostovoljnim 
delom prispevajo k boljši prometni varnosti 
vseh udeležencev v prometu.

Šolske torbe s pomočjo DPM 
napolnil tudi Poštar Pavli

Društvo prijateljev mladine 
Zreče je v poletnih mesecih 
pod okriljem ZPMS sodelova-
lo v več akcijah. Poštar Pavli 
polni šolske torbe: na poštnih 
poslovalnicah se je nabralo ve-
liko kosov šolskih potrebščin, 
vse od zvezkov, beležk, pisal-
nih setov, barvic, flumastrov 
pa do šestil, ravnil, radirk, 
šilčkov … Šolske potrebščine 
so bile dostavljene po vsej 
Sloveniji društvom, ki smo v 
lokalnih okoljih poskrbela za 

mnogo učencev, ki so potre-
bovali pomoč pri opremljanju 
za novo šolsko leto. Letos smo 
s šolskimi potrebščinami osre-
čili preko 40 otrok. Prav tako 
smo nekaj otrokom s pomočjo 
finančnih prispevkov fizičnih 
in pravnih donatorjev kupili 
delovne zvezke. Enemu otro-
ku smo s prijavo v program 
Športnik sem uspeli priskrbe-
ti sredstva za letno članarino 
v klubu in nakup opreme za 
šport.

Delavnica nege in ličenja za najstnike
Vizažistka Monika Kuzman 

je dekleta poučila o pravilni 
negi obraza in jim svetovala 
o ustreznem ličenju. Izžre-
bala je tudi model, punco, ki 
jo je naravno naličila in ta-
ko pokazala, kako izgleda, 
če mladi punci z ličili pou-
darimo naravno lep obraz. 
Dekleta so bila zelo vedoželj-
na in vesela, da so ravno pravi 
čas dobila dragocene informa-
cije. Delavnica je bila hkrati 
odlična predstavitev poklica 
vizažistke za bodoče mlade 
kozmetičarke.

30. Šoferska nedelja na Rogli

Zbrane so nagovorili še zreški podžupan 
Drago Šešerko,  generalni pokrovitelj Uroš 

Fijavž, predsednik zveze ZŠAM Slovenije 
Aleš Kocjančič, predsednik sekcije za promet 
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije Peter 
Pišek, državni sekretar na Ministrstvu za jav-
no upravo Urban Kodrič in začetnik šoferskih 
nedelj na Rogli Miro Pukl, kateremu so se tu-
di zahvalili za preteklo delo, saj se z jubilej-
no 30. izvedbo poslavlja od organizacijskega 
odbora. Po uradnem delu je za zabavo skrbel 
ansambel Glas.

Miro Vajt
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Priimek Rušnik je sicer v Zrečah in tukajšn-
jih krajih pogost. Tudi danes je nekaj družin, ki 
nosijo takšen priimek. Ali gre za sorodstvene 
vezi z družino Rušnik, ki je Zrečam dala kar 
dva župana, še ni ugotovljeno in morda se tudi 
to sedaj ugotovi. 

Znano je in pisni viri to potrjujejo, da je bil 
prvi zreški župan Franc Rušnik, in sicer je bil 
izvoljen na prvih volitvah leta 1850. Leto prej 
je bil namreč sprejet zakon, ki je ustanavljal lo-
kalno samoupravo in občine so bile najmanjša 
pravna institucija, ki je imela določene pristoj-
nosti in naloge. Točnega datuma volitev v Zre-
čah še nismo uspeli najti in ker je poznan da-
tum volitev v Celju, bi to lahko bilo proti koncu 
meseca avgusta leta 1850.

V naši občini Zreče je bilo vse od leta 1995 
izdanih precej knjig na temo naše zgodovi-
ne, kar nam zunanji poznavalci priznavajo 
kot vzorčni primer načrtnega dela in skrbi za 
dediščino. Kar je še najbolj manjkalo, je bilo 
področje lokalne samouprave. Opažalo se je, 
da predvsem mladi ne vedo, da so Zreče bile 
občina že pred letom 1994, zato se je pred 
dobrim letom pristopilo k raziskavi naše lokal-
ne samouprave. Delo se počasi zaključuje in 
lahko se zgodi, da bi bila ta publikacija izdana 
že za naslednji občinski praznik konec meseca 
maja.

V tem prispevku vam želim na kratko pred-
staviti družino Rušnik, po domače Godec, ki je 
Zrečam dala kar dva župana. Prvi župan obči-
ne Zreče je torej bil Franc Rušnik, ki je bil rojen 
leta 1801 in poročen z Marijo Rak. V zakonu 
sta imela 9 otrok, Valentin, eden od sinov, je bil 
kasneje tudi župan.

Franc Rušnik je bil lesni trgovec in tudi kme-
tovalec. Njegove domačije danes ni več, saj na 
njenem mestu stojijo proizvodne hale bivšega 
podjetja Comet, danes je to Weiler abrasives. 
Zadnji lastnik te domačije je bila družina Ku-
bot, še prej pa je bila to last Tomaža in Marije 
Jurša. Na hiši je bil napis Vila Marija in se ji 

je videlo, da so jo gradili bogati lastniki. Franc 
Rušnik je bil verjetno župan v več po tri leta 
trajajočih mandatih. Leta 1888 je njegov sin 
Valentin postal župan občine Zreče. Ta je bil 
poročen z Marijo Kordon, po domače pri Mer-
nikih iz Zgornjih Zreč in imela sta 12 otrok. 
Njegovo ime najdemo v Krajevnem šolskem 
svetu, bil je dobrotnik zreških cerkva in šole. 
Bil je lastnik Brinjeve gore, mnogih parcel na 
levi strani Dravinje v smeri njenega toka. V tis-
tem času, kakor zapiše Franc Kozjek, sta bila 
v Zrečah dva veleposestnika, in sicer Gustav 
Bukošek in družina Rušnik.

Za družino Rušnik je bilo usodno leto 1904, 
ko je za jetiko umrl Valentinov sin Jurij, ki je 
v Bukovini imel lesno trgovino in očitno tudi 
veliko dolgov. Ko je umrl, so vsi ti dolgovi prešli 
na očeta Valentina. Očitno so jih upniki še »na-
pihnili« in Valentin Rušnik je tako izgubil vse 
svoje imetje v Zrečah. Odšel je k svoji hčeri Ju-
lijani v Makole in tam leta 1913 umrl. Ker je bil 
upokojeni žandar Tomaž Jurša »stečajni upra-
vitelj«, je tako dobil njegovo hišo in hlev ter 
nekaj zemlje okoli hiše. V tej hiši je bila nekaj 
časa tudi Pošta in ordinacija dr. Karla Regorška.

Pri iskanju virov in sorodnikov sem imel tudi 
precej sreče, saj mi je uspelo najti sorodnike, 
ki so imeli fotografije, s katerimi so nakazali 
smeri, kjer so se Rušnikove hčere poročile. Naj 
tukaj omenim samo Marijo Rušnik, ki se je po-
ročila z Avgustom Lešnikom iz Lovrenca na Po-
horju, ta je bil prav tako lesni trgovec, in Janeza 
Bogino iz Makol, prav tako lesnega trgovca in 
predelovalca lesa ter župana Makol. Poročen je 
bil z Julijano Rušnik.

S tem članom in kasneje s temeljitim in z 
dokumenti podkrepljenim zapisom v knjigi se 
tako na poseben način v Zreče vrača družina, 
ki je tukaj pustila globoko sled in doživela tra-
giko surovega poslovnega sveta, ki jo je oropala 
prav vsega.

V tej prihajajoči knjigi bodo zapisane še vse 
ostale življenjske zgodbe nekdanjih zreških 

Valentin Rušnik je bil zelo podjeten mož in 
predvsem družbeno angažiran človek.

Družina Rušnik se (po več kakor 100 letih) vrača v Zreče

županov, kot so Josip Winter, Peter Dobnik, 
Jurij in Ivan Orož, Gustav Bukošek, Martin 
Kračun, Ivan Verčnik in drugi. Objavljene bo-
do tudi življenjske zgodbe častnih občanov 
občine Zreče.

S to knjigo bo tako zapolnjena vrzel na pod-
ročju lokalne samouprave, saj so prav župani 
in tudi častni občani veliko pripomogli k razvo-
ju občine Zreče. Bili so izredni motivatorji in 
za seboj so potegnili mnoge druge občane ter 
tako pospešili razvoj krajev pod Pohorjem. 
Prav je, da priznamo njihovo delo najprej s to 
knjigo, kasneje še morda s kakšnim obeležjem 
ali celo z alejo zaslužnih v kakšnem primer-
nem prostoru.

Uporabljeni viri: Kronika župnije Zreče, 
ustni viri sorodnikov, Zbornik Lovrenc na Po-
horju skozi stoletja, Matične knjige na splet-
nem portalu Matricula, Občina Zreče v času 
in prostoru.

Martin Mrzdovnik

DPM delavnica na novi 
železniški postaji

Ob otvoritvi prenovljene železniške postaje smo 
sodelovali na popoldanskem dogodku za otroke. 
Prostovoljka Mojca Potnik Šonc je z barvami olep-
šala vesele otroške obraze. 

Teden mobilnosti in Aktivno v jesen
Ob zaključku Ted-

na mobilnosti smo 
se udeležili tudi 
prireditve Aktivno v 
jesen, kjer smo pri-
pravili „sladko“ stoj-
nico, pred katero se 
je ves čas vila dolga 
vrsta čakajočih slad-
kosnednežev. Kako 
se ne bi, saj smo za 
otroke in starše pros-
tovoljke Mojca, Nuša 
in Barbara pripravl-
jale slastne zdrave 
napitke iz sadja.

Mojca Potnik Šonc
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Tokratna slavljenka je začela 
praznovanje svojega rojstnega 
dne zgodaj zjutraj, ko so se z 
radijskih valov oglasili z interv-
jujem in voščilom. Nato je komaj 
čakala starega in novega župana 
mag. Borisa Podvršnika, da ona 
najprej njemu vošči za ponovni 
uspeh in ga pozdravi z ostalimi 
gosti pri njej doma. Prav tako se 
je tudi zgodilo. Ob županu so 
prišli še podpredsednik društva 
upokojencev Zreče Anton Ošlak 
in članica Milica Špile ter pred-
stavnici Rdečega križa Zreče 
Mira Meglič in Tatjana Kotnik. 
Taka voščila ima Martina najraje 
– osebna. Zadnja leta ji namreč 
znanke ne pišejo več. Snaha Mag-
da se je zato odločila in napisala 
pet voščilnic ter jih poslala, da je 
taščo razveselila.

Nekdanja Uniorčanka je še da-
nes zelo aktivna doma. Urejena, 
vesela in srečna med svojimi – 
predvsem na snaho Magdo je ze-
lo ponosna, saj za njo naredi toli-
ko dobrih stvari in je tudi odlična 
aranžerka. Skoraj je ni stvari, da 
je ne zna narediti. Martino spre-
mljata dve palici, ker jo ob hoji 
bolijo noge, vendar je še vedno 
uspešna na vrtu pa tudi v kuhinji 
še postori vse, kar je potrebno. 
Rada bere in gleda TV. Skoraj 
dnevno jo obiščeta tudi prijatel-
jici, da se pogovarjajo ob kavici.

Martina je že 31 let vdova. V 
Zreče je prišla z Ličence leta 1953, 
leto kasneje sta se z njenim Karli-
jem poročila. V hiši biva s  sinom 
Dragom in snaho Magdo. Vnuki 
Bojan, Petra, Lucija in Mitja pa so 
»razkropljeni« naokrog. Martina 

Martina Šrekl je dopolnila 90 let

Jesenske aktivnosti v TD Skomarje

Za svoj okrogli praznik vedno povabi na kosilo vse bližnje, za stoti ro-
jstni dan pa so že dogovorjeni, da kosilo plača župan. 

ima tudi 6 pravnukov, starih od 
2 mesecev do 20 let. Pri Šreklo-
vih je doma družinska sreča – ta 
raste povsod, po vrtu, pod klopjo, 

ob zidu … Je to znamenje sreče? 
Kakorkoli že – naj se sreča nadal-
juje …   

Tatjana Kotnik

Članice društva so pripravile obilico dobrot, pod katerimi so se mize 
dobesedno šibile.

Topli in sončni jesenski dnevi 
so kar vabili v naravo in tudi v TD 
Skomarje smo to izkoristili, na-
brali kostanj in pripravili kostan-
jev piknik. Bila je najbolj sončna 
nedelja, kakršno si v tem letnem 
času težko predstavljamo, ko se 
je nekaj članov našega društva 
že zjutraj zbralo na igrišču za 
bivšo šolo in pripravilo vse, da 
se je vonj po pečenem kostanju 
kmalu širil po vasi. Po maši se je 
tako zbrala lepa množica ljudi, ki 
so ob luščenju kostanja, pokušini 
prvega mošta in ostalih dobrot, 
ki so se pojavile na mizah, ter ob 
prijetnem klepetu preživeli lepo 
in zanimivo nedeljsko dopoldne. 

Ob veselem kramljanju smo 
napravili načrt, kam na težko 
pričakovano ekskurzijo. Dogo-

vorili smo se, da tokrat obiščemo 
Posavje. Najprej smo se odpelja-
li v bližino Krškega, kjer smo si 
ogledali bogato vinsko klet Kerin. 
Po pokušini nekaj vrst vin in nji-
hove odlične pogače, smo imeli 
še izdatno malico, lastnik pa je 
zaigral na harmoniko in kmalu 
se je po kleti razširila prešerna 
pesem. Težko se je bilo posloviti, 
a morali smo še na ogled Sevnice, 
Sevniškega gradu, na pokušino 
Melanijine tortice, čakalo pa nas 
je že tudi pozno kosilo na zname-
niti turistični kmetiji v tem delu 
Slovenije. Dan je bil poln zanimi-
vosti in kar prehitro se je končal. 
Ob prijetnem vzdušju je tudi vož-
nja domov hitro minila.

V deželo prihaja zima in tudi 
za ta čas pripravljamo nekaj ak-

Neverjetno, koliko zanimivih 
ljudi živi v mestu sreče. Slučaj-
no sem se zaklepetala s prijazno 
gospo, soimenjakinjo Tatjano, in 
ker se vsega nisva mogli pogovo-
riti sredi ceste, sva se dogovorili 
za obisk pri njej doma. Dolgo 
sem ga odlašala in naposled, ko 
sem se res odločila, se je Tatjani 
in Acu (vsi ga tako kličejo) mu-
dilo, saj je prav ta dan imel mož 
rojstni dan.

Ne vem, če je mogoče opisati 
dva zanimiva svetovna popotni-

ka v nekaj stavkih. Aco je uradno 
Zrečan štiri leta - prej je bil zagri-
zen Ljubljančan iz Rožne doline, 
kar je svojčas pomenilo prestiž. 
Ing. Franc Verhovec je bil direk-
tor v Induplati Jarše, Tatjana pa 
je bila potnik – direktor zunanje 
trgovine za zdravila. Imata hčer, 
ki dela v Strassbourgu, sin pa v 
Ljubljani. Imata tudi 3 vnuke in 
dva pravnuka.

Natanko pred 25. leti sta kupila 
stanovanje v Zrečah in sprva bi-
la le občasno tukaj. Pred štirimi 

leti pa se je Aco preselil v Zreče 
in skoraj ne gre več v Ljubljano. 
Tukaj uživa, ker so zelo prijazni 
ljudje. 

Zanimiva sogovornika, dostop-
na, skromna, prijazna in neobre-
menjena s politiko ter hvaljen-
jem. Veselita se srečanja starejših 
krajanov, kjer vedno najdeta so-
govornike in uživata v poslušanju 
pohorskega dialekta. Tu se jima 
pridružujem, ker se to dogaja tu-
di meni. 

Tatjana Kotnik
Kljub letom z ženo Tatjano osta-
jata vedra in nasmejana.

Franc Aco Verhovec je dopolnil 85 let

tivnosti. V Skomarski hiši bomo 
pripravili manjšo razstavo likov-
nih del, veselimo pa se že po-
stavljanja jaslic pred Skomarsko 

hišo in božično-novoletnega kon-
certa v cerkvi sv. Lamberta na 
predzadnji dan letošnjega leta.

Magda Drozg
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Sončnice ožarile  
Srečno ploščad

V Ateljeju MS v Zrečah je v ok-
tobru in prvi polovici novembra 
bila na ogled skupinska razstava 
z naslovom Zlata zrna. Na njej se 
je s ‚portreti‘ sončnic predstavilo 
kar 16 slikark in slikarjev, ki so 
bili udeleženci letošnje enodnev-
ne pomladne kolonije Sončnični 
dan v Zrečah. 

Zlata zrna sončnic so na po-
vabilo zreške umetniške skupi-
ne Art in Ateljeja MS ustvarili: 
Milojka Brečko, Majda Jakopič, 
Nuša Jelenko, Jani Konec, Karoli-
na Krajnc, Vojko Kumer, Tatjana 
Milosavljević, Olga Pšeničnik, 
Heda in Arpad Šalamon, Božidar 
Ščurek, Silvija Škerget, Nik Škor-
janc, Cveto Štefanič, Miro Švigelj 

in Veljko Toman. 

Na odprtju je skoraj sto zbra-
nih pozdravil predsednik KS Zre-
če Marijan Jelenko, udeležila pa 
sta se ga tudi zreški župan mag. 
Boris Podvršnik in podžupan 
Drago Šešerko. 

Za dobro vzdušje so organiza-
torji Atelje MS, Kavarna Črni kos, 
vinska fontana WINE VAN delili 
brezplačni kostanj, mošt, čaj in 
vino. 

V Atelje MS v decembru poteka 
1. praznični sejem slik v Zrečah, 
izvajajo božično fotografiranje in 
so soorganizatorji dogajanja na 
Srečni ploščadi.

Valerija Motaln

KUD Jurij Vodovnik Zreče vsa-
ko leto proti koncu oktobra po-
vabi v Zreče prijateljske pevske 
zbore, manjše pevske in tudi in-
strumentalne skupine, s katerimi 
si ob različnih pevskih srečanjih 
po naši domovini in tudi po tuji-
ni ustvari res lepe in prijateljske 
medsebojne odnose. Ob takih 
srečanjih se rodi tudi pesem in 
seveda koncert. 

Na njem so nastopili: MePZ 
Jurij Vodovnik – Zreče, MePZ 
dr. Frančišek Lampe – Črni Vrh 
nad Idrijo, Vokalna skupina Expe 
– Slovenske Konjice, MoPZ Po-
bje – Črni Vrh nad Idrijo, MoPZ 
Rožmarin – Slovenska Bistrica in 
instrumentalna skupina Sorški 

orgličarji – Medvode. Vsak zbor 
se je predstavil s svojim izborom 
pesmi: slišali smo lahko lepe do-
movinske, ljubezenske in tudi 
pesmi, ki hvalijo vino. Prav pose-
bej pa so obiskovalce razveselili 
Sorški orgličarji, ki so na orglicah 
predstavili zelo zahtevne skladbe 
in eno pesem popestrili celo z bi-
sernico. 

S svojo udeležbo so organiza-
torju izkazali priznanje: podžu-
pan Občine Zreče Drago Šešerko, 
direktorica Območne izpostave 
JSKD Slovenske Konjice Breda 
Slapnik in domači župnik Peter 
Leskovar, ki je ob zaključku kon-
certa podelil blagoslov. 

Organizator se je potrudil, da 

Skupaj delajmo za dobro
V zadnjem tednu novembra se 

Slovenska Karitas prav posebej 
zahvaljuje vsem sodelavcem in 
prostovoljcem za njihova skrita 
dobra dela in veliko angažiranost 
ob različnih dejavnostih. Zato or-
ganizira Teden Karitas, ki je kro-
na našega skupnega karitativne-
ga dela skozi vse leto. Vsako leto 
izbere tudi zelo primerno geslo. 
Tako je letošnje geslo »Skupaj de-
lajmo za dobro« skrbno izbrano, 
saj poudarja Sinodo – hoditi sku-
paj. Geslo nas tudi nagovarja, da 
slišimo, sprejemamo in dajemo 
ter z odprtimi srci opazimo stiske 
med nami.

Pri vsaki tedenski sveti maši 
smo člani brali pripravljene na-
govore, ki jih je Slovenska Karitas 
objavila v svoji brošuri. V sredo 
smo se udeležili slovesne svete 
maše za vse prostovoljce sloven-
ske Karitas na Ponikvi in si po-

poldan ogledali generalko dobro-
delnega koncerta »Klic dobrote« 
v dvorani Golovec. 

V četrtek smo obiskali varo-
vance Lambrechtovega doma 
v Slovenskih Konjicah. Župnik 
Peter Leskovar je daroval sveto 
mašo, pri kateri so sodelovali 
prostovoljci Karitas, ki so tudi 
prinesli darilo, izbrano po dogo-
voru z direktorico doma – Ireno 
Vozlič. Peli so pevci cerkvenega 
pevskega zbora Sv. Egidij, po-
poldan smo na njunih domovih 
obiskali dve naši aktivni sodelav-
ki v župniji, ki sta zaradi nesreče 
in bolezni primorani biti doma. 
Prinesli smo jima adventna venč-
ka. Adventne venčke smo člani 
Karitasa izdelali sami, tako da so 
jih odnesli na svoje domove tudi 
župljani, ki so to želeli. 

Marija Kovačič 

Tudi župnijska Karitas Zreče se je pridružila aktivnostim v tednu Karitas.

Letošnji koncert, ki je nosil naslov »Pesmi prijateljevanja«, je bil že 15. 
po vrsti.

Pesem nas druži in ustvarja 
odnose 

Druženje na ploščadi pred Ateljejem MS po odprtju

je nastopajoče, ki so prišli od da-
leč, povabil na Roglo na Pot med 
krošnjami in v cerkev Kristusove 
spremenitve na gori. 

Prireditev sta povezovali Jan-
ja Žnidarko in Dragica Černigoj 

Kropf, ki je tudi napisala in pri-
pravila vso napoved, v katero je 
vključila dele pesmi skladatelja 
Jureta Robežnika, ki je umrl v za-
četku oktobra.

Marija Kovačič 
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite 
ga v zaprti kuverti do 1. 3. 2023 na naslov: Občina Zreče, Ces-
ta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE –  
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka sedemnajste nagradne križanke:
Tamara Obrovnik, 
Planina na Pohorju 24, 
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 18 
december 2022
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