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1. Koncert kvinteta GAMMA  glasba z Rogle
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji: Občina Zreče
Lokacija: Cerkev na Rogli
Datum: 07.01.2011 do 07.01.2011
Tip dogodka: kulturni
Koncert kvintetea GAMMA

2. 33. pohod po poteh Pohorskega bataljona
Organizatorji: Planinsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla  Osankarica  Kot
Datum: 08.01.2011 do 08.01.2011
Tip dogodka: športni
Zaključna prireditev pohoda z srečelovom in s podelitvijo priznanj je v športni dvorani Zreče.

3. spominska slovestnost v počastitev obletnice poslednjega boja Pohorskega bataljona
Organizatorji: Občina Slovenske Konjice, Občina Ruše
Soorganizatorji:
Lokacija: Trije žeblji na Osankarici na Pohorju
Datum: 08.01.2011 do 08.01.2011
Tip dogodka: kulturni

4. Novoletni tek po Bukovi gori
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: Bukova gora
Datum: 09.01.2011 do 09.01.2011
Tip dogodka: športni

5. Posvet SDS 50+
Organizatorji: Slovenska demokratska stranka  SDS
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvora av Hotelu Dobrava
Datum: 14.01.2011 do 15.01.2011
Tip dogodka: občinski

6. Sestanek glede kamnoloma Stranice
Organizatorji: Občina Zreče, Krajevna skupnost Stranice
Soorganizatorji: Ingrad Gramat d.d.
Lokacija: Telovadnica stranice
Datum: 20.01.2011 do 20.01.2011
Tip dogodka: občinski
O tem, kaj s kamnolomom za katerega je jasno, da si ga nihče v Stranicah ne želi, so debatirali predstavniki Občine Zreče, krajanov Stranic in podjetja Ingrad Gramat, ki upravlja
z njim.

7. Izid kataloga Podeželje prihodnosti
Organizatorji: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA "OD POHORJA DO BOHORJA"
Soorganizatorji:
Lokacija: občina Zreče
Datum: 21.01.2011 do 21.01.2011
Tip dogodka: kulturni
V katalogu Podeželje prihodnosti, ki so izdali v nakladi 8000 izvodov, je predstavljenih 25 turističnih kmetij in kmetij z drugo dopolnilno dejavnostjo, vse pa so z območja LAS.

8. Sestanek obrtnikov
Organizatorji: Območna obrtna zbornica Slovenske Konjice
Soorganizatorji:
Lokacija: Obrtna zbornica Slov. Konjice
Datum: 21.01.2011 do 21.01.2011

Tip dogodka: občinski
Plačilna nedisciplina je presegla vse meje, potrpežljivost tudi. Če vlada ne bo prisluhnila, bo marec hudo vroč, napovedujejo obrtniki s konjiškega.

9. Vzpon na Boč
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: Poljčane
Datum: 23.01.2011 do 23.01.2011
Tip dogodka: športni

10. Odbojkarska tekma SwatyComet Zreče:ŽOK Triglav Kranj
Organizatorji: Odbojkarski klub Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: športna dvorana Zreče
Datum: 29.01.2011 do 29.01.2011
Tip dogodka: športni

11. 15. jubilejno srečanje konjenikov Slovenije
Organizatorji: Društvo pohorska konjenica
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana v Hotelu Dobrava
Datum: 29.01.2011 do 29.01.2011
Tip dogodka: kulturni

12. Jaz mam en znucan stari koš
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: Skomarska hiša
Datum: 29.01.2011 do 29.01.2011
Tip dogodka: kulturni
99. literarni večer v Skomarski hiši

13. obiska Doroteje Gorenak
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Lokacija: dom ga. Gorenak
Datum: 31.01.2011 do 31.01.2011
Tip dogodka: občinski
V mesecu januarju je gospa Doroteja Gorenak praznovala 91 let, zato ji je župan z RK Zreče šel čestitat za osebni praznik. Nesel ji je skromno darilo.

14. Sprejem Marjana jelenkota na zreškem Bazarju
Organizatorji: Občina Zreče, Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: zreški Bazar
Datum: 01.02.2011
Tip dogodka: kulturni
Sprejem Marjana Jelenkota.

15. kulturni praznik Zreče
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Kud Vladko Mohorič Zreče
Lokacija: večnamenska dvorana
Datum: 05.02.2011 do 05.02.2011
Tip dogodka: kulturni
Na prireditvi smo prisluhnili svečanemu nagovoru našega rojaka, publicista Antona Gričnika, podelili priznanja in nagrade za dosežke na področju kulturne dejavnosti in se s
poetičnim recitalom poklonili 100letnici rojstva profesorice Zdenke Serajnik, prevajalke, pesnice, pisateljice, tihe vernice in ljubiteljice ter zaščitnice narave in vsega živega, ki se
je še vedno spominjajo tudi mnogi Zrečani.

Dodatne slike:

16. zeleno pohorje  natreg
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Zavod za varstvo narave
Lokacija: večnamenska dvorana
Datum: 10.02.2011 do 10.02.2011
Tip dogodka: občinski
Unior pridno polni poseben Sklad za ohranjanje narave Pohorja, v katerega gre cent od vsake prodane smučarske karte, 40 centov pa od kart za uporabo tekaških prog in
organizacije tekem v smučarskem teku. Iz sklada želijo izdelati promocijski material, zamenjati nekaj tabel pri Lovrenških jezerih, pripraviti natečaj za anjboljšo fotgrafijo Pohorja in
končno izpeljati raziskovalni tabor. V novem hotelu ob tekaškem poligonu naj bi uredili posebno informacijskonaravnovarstveno sobo, poskusno naj bi začeli uvajati celo
naravnovarstveni nadzor.

17. peticija za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Pragersko
Organizatorji: Občina Zreče, Občina Makole, Občina Oplotnica
Soorganizatorji:
Lokacija: ministrstvo za okolje
Datum: 10.02.2011 do 10.02.2011
Tip dogodka: občinski
Župani občin Makole, Oplotnica, Poljčane, RačeFram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Zreče so na Ministrstvo za okolje naslovili peticijo. Z njo želijo premiera in okoljsko
ministrstvo spodbuditi h gradnji Centra za ravnanje z odpadki na Pragerskem.

18. komemoracija Stranice, 100 frankolovskih žrtev
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: spomenik 100 frankolovskih žrtev
Datum: 12.02.2011 do 12.02.2011
Tip dogodka: kulturni
Ministrstca za obrambo, dr. Ljubica Jelušič je imela slavnostni govor. "Ko prihajamo v te kraje in se spominjamo žrtev za slovenstvo se vedno sprašujemo, kaj je gonilo, ki nas
obrača v preteklost ter kaj nosimo v sedanjost za prihodnost" se je na komemoraciji vprašala dr. Ljubica Jelušič

19. Valentinov koncert
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla, cerkev

Datum: 12.02.2011 do 12.02.2011
Tip dogodka: kulturni
Nastopajo: Jaka Kopač, saksofon in Blaž Jurjevčič, klavir

20. Koncert harf
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana
Datum: 12.02.2011 do 12.02.2011
Tip dogodka: kulturni

21. Dobrota opogumlja
Organizatorji: Katoliško kulturno društvo Zreče
Soorganizatorji: Župnijska Karitas
Lokacija: športa dvorana OŠ Zreče
Datum: 13.02.2011 do 13.02.2011
Tip dogodka: kulturni

22. Komedija Fotr
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana
Datum: 18.02.2011 do 18.02.2011
Tip dogodka: kulturni
v okviru prireditev "S komedijami v pomlad" je v Zreče prišla gledališka predstava Fotr, v kateri igra Lado Bizovičar.

23. S kolesom do Zimrajha
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: Stranice  Zreče  Zimrajh
Datum: 18.02.2011 do 18.02.2011
Tip dogodka: športni

24. koncert kitaristov
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla, cerkev
Datum: 25.02.2011 do 25.02.2011
Tip dogodka: kulturni
Nastopajo Aljaž Cvirna in Natalie Horvat

25. gasilski dan na Rogli
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 04.03.2011 do 04.03.2011
Tip dogodka: športni
Gasilske športne igre na Rogli

26. Graz String quartett
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev na Rogli
Datum: 05.03.2011 do 05.03.2011
Tip dogodka: kulturni

27. komedija ČISTILKA MARIJA
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:

Lokacija: kulturni dom
Datum: 06.03.2011 do 06.03.2011
Tip dogodka: kulturni

28. obisk Jožefe Matavž
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana, Društvo upokojencev Zreče
Lokacija: Rudniška cesta 3, Zreče
Datum: 07.03.2011 do 07.03.2011
Tip dogodka: občinski
jožefa Matavž je v mesecu marcu praznovala 92 let, zato ji je župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik s predstavniki OO RK Zreče in Društva upokojencev Zreče šel čestitat.

29. koncert ob dnevu žena
Organizatorji: KUD JURIJ VODOVNIK ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: kavarna hotela Dobrava
Datum: 08.03.2011 do 08.03.2011
Tip dogodka: kulturni

30. obisk prvorojenca Občine Zreče v letu 2011
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: cesta na roglo 11h, zreče
Datum: 09.03.2011 do 09.03.2011
Tip dogodka: občinski
Župan Občine Zreče je obiskal prvorojenca Občine Zreče v letu 2011. Prvorojenece je bil Trtnik jurij, rojen 04.01.2011. Župan je njemu in družinskim članom izročil darilo.

31. spominska svečanost pri obeležju talcem na zreškem pokopališču
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Zreče
Lokacija: zreško pokopališče
Datum: 09.03.2011 do 09.03.2011
Tip dogodka: kulturni
Na spominski svečanosti pri obeležju talcem na zreškem pokopališču so se z vencem in minuto molka poklinili župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik ter predstavniki Združenja
borcev NOB. Na svečanosti je spregovoril Marijan stramšak, predsednik Združenja borcev NOB Slo. Konjice, program pa je pripravila OŠ Zreče.

32. Praznovanje Dneva žena in Materinskega dneva
Organizatorji: Območno društvo invalidov Dravinjske doline
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana Hotela Dobrava Zreče
Datum: 12.03.2011 do 12.03.2011
Tip dogodka: kulturni

33. Območno srečanje otroških gledaliških skupina  Oder mladih
Organizatorji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Slov. Konjic Območna izpostava Slovenske Konjice
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana Hotela Dobrava
Datum: 16.03.2011 do 16.03.2011
Tip dogodka: kulturni
Na letošnjem razpisu je z našega območja sodelovala le ena gledališka skupina in sicer: Otroška gledališka skupina OŠ Zreče, ki deluje v okviru KUD Vladko Mohorič Zreče z igro
Lisica tatica in Mojca pokrajculja, zato smo k nam povabili še Gledališki krožek OŠ Gorica iz Velenja, ki so se predstavili z igro z naslovom Hiša. Tako kot vse ostale prireditve JSKD
je tudi to spremljal strokovni spremljevalec Vojko Belšak, gledališki igralec SLG Celje. Obe predstavi so si brezplačno ogledali učenci 1. in 2. triade OŠ Zreče

34. spremembe ZŠAM
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: prostori ZŠAM
Datum: 16.03.2011 do 16.03.2011
Tip dogodka: občinski
Zreškim šoferjem in avtomehanikom, članom ZŠAM je dokončno prekipelo.Že dvajset let na Rogli gostijo srečanja avtomehanikov in šoferjev, pa od nacionalne zveze ne dobijo
niti pohvale za delo. Le jemljejo jim, nič drugega. Celo srajce, rokavice, gumbi in drugi dodatki k uniformi, ki jih morajo kupiti pri njih so mnogo dražji kot drugod, pravi predsednik
ZŠAM Zreče Valter Podgrajšek. Tako so sprejeli odločitev, da bodo mirno počakali še letno skupščino. Če tudi na njej ne bo sprejetih korenitih sprememb se bodo odločili za

ZŠAM Zreče Valter Podgrajšek. Tako so sprejeli odločitev, da bodo mirno počakali še letno skupščino. Če tudi na njej ne bo sprejetih korenitih sprememb se bodo odločili za
"avtonomno cono".

35. krvodajalska akcija
Organizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana Hotela Dobrava Zreče
Datum: 18.03.2011 do 18.03.2011
Tip dogodka: kulturni
KO RK Zreče je organizirala krvodajalsko akcijo, v petek 18.03.2011 v prostorih Večnamenske dvorane Hotela Dobrava Zreče.

36. komedija: 3dedi.smo
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana hotela Dobrava Zreče
Datum: 18.03.2011 do 18.03.2011
Tip dogodka: kulturni
V sklopu prireditev S komedijami v pomlad je KD Vendi Celje odigralo komedijo 3dedi.smo.

37. 3. Pohorska salamijada
Organizatorji: Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Gostišče Jurček
Datum: 19.03.2011 do 19.03.2011
Tip dogodka: kulturni
V Gostišču Jurček je bila organizirana že 3. Pohorska salamijada, kjer so podelili priznanja za 1.,2. in 3. uvrščenega. Gostje so salame tudi lahko poskusili.

38. Praznovanje dneva žena in Materinskega dneva
Organizatorji: Društvo upokojencev Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Hotel pod Roglo
Datum: 19.03.2011 do 19.03.2011
Tip dogodka: kulturni

39. Koncert pevskega zbora Strune z gosti
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana Hotela Dobrava
Datum: 19.03.2011 do 19.03.2011
Tip dogodka: kulturni
Ponovitev jubilejnega koncerta Mešanega pevskega zbora STRUNE in njegovih gostov z naslovo "Can you feel the love tonight"

40. območno srečanje otroških folklornih skupin
Organizatorji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Slov. Konjic Območna izpostava Slovenske Konjice
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana Hotela Dobrava
Datum: 23.03.2011 do 23.03.2011
Tip dogodka: kulturni
Na srečanju se je predstavilo 8 otroških folklornih skupin iz našega območja in 3 iz celjskega. Vse skupine je strokovno ocenjevala mag. Metka Knific iz Tržiča.

41. Mineva leto dni od združitve zreškega Cometa in mariborskega Swatya
Organizatorji: SWATYCOMET D.O.O.
Soorganizatorji:
Lokacija: SwatyComet
Datum: 23.03.2011 do 23.03.2011
Tip dogodka: občinski
Mineva leto od združitve zreškega Cometa in mariborskega Swatya v enovito podjetje SwatyComet. Vodstvo je danes predstavilo pozitivne učinske združitve, ki je obema nekoč
konkurentnima proizvajalcema brusom pomagala prebroditi posledice krize. "Če primerjamo seštevek rezultatov podjetij Swaty in comet iz leta 2009 z rezultatai Swatycomet v
letu 2010, lahko rečejo, da so dosegli več kot 20odstotno rast prodaje" je dejal direktor družbe Aleš Mikeln.

42. Materinski dan

Organizatorji: Katoliško kulturno društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Cerkev Sv. Egidija
Datum: 25.03.2011 do 25.03.2011
Tip dogodka: kulturni

43. Državno prvenstvo v odbojki za gluhe in naglušne
Organizatorji: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slov. Konjice Vitanje in Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Športna dvorana Zreče
Datum: 26.03.2011 do 26.03.2011
Tip dogodka: športni

44. Jaz mam en stari znucan koš
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: Skomarska hiša
Datum: 26.03.2011 do 26.03.2011
Tip dogodka: kulturni
98. literarni večer v Skomarski hiši. Gostja večera je Olga Krampl iz Šentjurja ob plesni spremljavi Neje Krampl Mastnak iz Šentjurja

45. 27. Lovski ples
Organizatorji: Lovska družina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Večnamenska dvorana Hotela Dobrava
Datum: 26.03.2011 do 26.03.2011
Tip dogodka: kulturni

46. Naučimo se zdravo kuhati
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Osnovna šola Zreče
Datum: 01.04.2011 do 01.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Društvo prijateljev mladine organizira kuharsko delavnico za otroke Naučimo se zdravo kuhati.

47. gledališka komedija "Optimist"
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamensko dvorana Hotela Dobrava
Datum: 01.04.2011 do 01.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Abonma "S komedijami v pomlad" bo zaključen s komedijo Optimist, v kateri igra Matjaž Javšnik. Predstava govori o izkušnjah slehernika, ki se je rodil v jugoslaviji, odraščal v
Sloveniji in se naposled znašel na trgu delovne sile, imenovanem Evropa.

48. ure pravljic
Organizatorji: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Soorganizatorji: Občina Zreče
Lokacija: Osnovna šola Zreče
Datum: 01.04.2011 do 30.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Splošna knjižnica Slov. konjice, podružnica Zreče skozi ves mesec pripravlja ure pravljic. Otroci so tako lahko prisluhnili pravljici: Mišek Miri,

49. Dan odprtih vrat Kinološkega društva
Organizatorji: Kinološko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Kinološko društvo
Datum: 07.04.2011 do 07.04.2011
Tip dogodka: občinski

50. Naj športnik Občine Zreče v letu 2010
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana Hotela Dobrava
Datum: 08.04.2011 do 08.04.2011
Tip dogodka: občinski
Na prireditvi naj športnik Občine Zreče so bili razglašeni najboljši športniki v Občini Zreče za leto 2010. Program so popestrili mladi člani športnih društev, pevski zbor Strune,
Katarina Hren, ana Krančan, ter plesni skupini Jay dance in Dancing pupe, vodila pa ga je Sanja Hrgota in Danijel Oplotnik v vlogi Jurija Vodovnika.

51. otvoritev Spara
Organizatorji: SPAR SLOVENIJA D.O.O.
Soorganizatorji:
Lokacija: trgovina Spar
Datum: 08.04.2011 do 08.04.2011
Tip dogodka: občinski
Pogovori med Občino Zreče in podjetjem Spar so začeli teči leta 2007, dve leti kasneje so odkupili zemljišče, leta 2010 so dobili gradbeno dovoljenje. Supermarket Spar Zreče,
ki se razprostira na skoraj 1400 kvadratnih metrih površine je podjetje Oberon zgradilo v dobrih štirih mesecih, celotna naložba pa je vredna 3,5 milijona evrov.

52. Nogomet Zreče:Čarda
Organizatorji: Nogometni klub Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: nogometni stadion Zreče
Datum: 09.04.2011 do 09.04.2011
Tip dogodka: športni

53. Eno pesem peti
Organizatorji: Radio Rogla in Novice
Soorganizatorji: Kulturno društvo Konrad Sodin
Lokacija: CŠOD Gorenje
Datum: 10.04.2011 do 10.04.2011
Tip dogodka: kulturni
V dvorani CŠOD je bila organizirana prireditev Eno pesem peti  ljubezenske pesmi.

54. izdelovanje velikonočnih butar
Organizatorji: Turistično društvo Kunigunda
Soorganizatorji:
Lokacija: CŠOD Gorenje
Datum: 15.04.2011 do 15.04.2011
Tip dogodka: kulturni

55. Srečanje ob obnovljenem vodnjaku na železniški postaji in "EKO ČAROVNIJE"
Organizatorji: Občina Zreče  režijski obrat
Soorganizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Lokacija: železniška postaja Zreče
Datum: 17.04.2011 do 17.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Svečano smo predali namenu vodnjak, ki smo ga obnovili v sodelovanju z družbo HELIOS in vodno učno pot, ki so jo idejno zasnova zreški osnovnošolci. Ravno tako pa so se
dogajale III. EKO ČAROVNIJE: zabavna, slastna in poučna prireditev za otroke in odrasle (delavnice, degustacije, karaoke, športne igre, ogled vlaka in muzeja ozkotirne
železniške proge,...). S kitaro in glasom je čaral tudi Adi Smolar.

56. posadimo si cvetlico
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Osnovna šola Zreče
Datum: 20.04.2011 do 20.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Cvetličarska delavnica za otroke  posadimo si cvetlico.

57. nogomet Zreče:Paloma
Organizatorji: Nogometni klub Zreče
Soorganizatorji:

Lokacija: nogometni stadion Zreče
Datum: 23.04.2011 do 23.04.2011
Tip dogodka: športni

58. velikonočni koncert na Rogli
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Cerkev na Rogli
Datum: 24.04.2011 do 24.04.2011
Tip dogodka: kulturni
Prvo pomladno glasbo z Rogle bo uvedel koncert enega najeminentnejših vokalnih sestavov iz Celjskega  komorni moški zbor Celje ki bo skupaj z organistom Andražem
Slakanom predstavil eno najslavnejših orgelskih maš francoskega romantičnega skladatelja Charlesa Gounoda

59. kolesarski vzpon na Golek
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: vzopn na Golek
Datum: 27.04.2011 do 27.04.2011
Tip dogodka: športni

60. spretnostna vožnja ZŠAM
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirišče pred Gasilskim domom Zreče
Datum: 27.04.2011 do 27.04.2011
Tip dogodka: športni
Spretnostna vožnja in preverjanje znanja iz CPP z izpolnjevanjem pol

61. prvomajska budnica Godeba na pihala
Organizatorji: Društvo godbenikov Zreče
Soorganizatorji: Občina Zreče
Lokacija: po krajevnih skupnostih
Datum: 01.05.2011 do 01.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Prvomajsko budnico po vseh krajevnih skupnostih v Občini Zreče organizira vsako leto Društvo godbenikov Zreče.

62. tradicionalno prvomajsko srečanje na goleku
Organizatorji: Lovska družina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Golek  Brški travnik
Datum: 01.05.2011 do 01.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Lovska družina Zreče organizira 1.5.2011 tradiconalno prvomajsko srečanje na Goleku  Brškem travniku.

63. nogometna tekma Zreče : Štore
Organizatorji: Nogometni klub Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: staion Zreče
Datum: 07.05.2011 do 07.05.2011
Tip dogodka: športni
Nogometna tekma na stadionu Zreče 3. SNL  vzhod Zreče : Štore

64. glasba z Rogle  pomladni koncert
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev na rogli
Datum: 07.05.2011 do 07.05.2011
Tip dogodka: kulturni
V ečer zborovskega glasbe z zasedbo STRUNE. Za tokratni koncert so Strune izbrale šopek popularnih melodij, ki jih je navdihnila ljubezen.

65. gledališka predstava Kam iz zadrege
Organizatorji: Kulturno društvo Janez Koprivnik
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana gorenje
Datum: 07.05.2011 do 07.05.2011
Tip dogodka: kulturni
KD janez koprivnik Gorenje organizira gledališko predstavo Koam iz zadrege v Večnamenski dvorani na Gorenju

66. florjanova nedelja
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: župnijska cerkev
Datum: 08.05.2011 do 08.05.2011
Tip dogodka: verski
Slovesna maša z gasilci v župnijski cerkvi

67. jurijeva nedelja na skomarju
Organizatorji: Turistično društvo Skomarje
Soorganizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Lokacija: Skomarje
Datum: 08.05.2011 do 08.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Ob 220. rojstnem dnevu in godu jurija vodovnika je v skomarju bila Jurijeva nedelja  dan odprtih vrat Skomerske hiše. Na prireditvi je bil organiziran pohod iz Skomarja do rogle
in nazaj, program za otroke in mladino, sveta maša, tradicionalno srečanje pesnikov. Osrednji gost in govornik na prireditvi je bil poznavalec jurija vodovnika, akademik dr. Matjaž
Kmecl.

68. akcija "Kako se obnašam v potniškem prometu"
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: osnovna šola Zreče
Datum: 10.05.2011 do 10.05.2011
Tip dogodka: športni
ZŠAM Zreče je na OŠ Zreče izvedel projekt "Kako se obnašam v potniškem prometu?"

69. delavnica  oblikovanje gline
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: železniška postaja Zreče
Datum: 11.05.2011 do 11.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Otroci so se lahko udeležili delavnice 1  oblikovanje gline, ki ga je pri Železniški postaji Zreče organiziralo DPM Zreče

70. otvoritev vaškega vodnjaka v Črešnovi
Organizatorji: Turistično društvo Kunigunda
Soorganizatorji:
Lokacija: Črešnova
Datum: 14.05.2011 do 14.05.2011
Tip dogodka: kulturni
TD kunigunda organizira otvoritev vaškega vodnjaka v Črešnovi (pri Mernikih).

71. test hoje na 2 km
Organizatorji: Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Soorganizatorji:
Lokacija: stadion Zreče
Datum: 14.05.2011 do 14.05.2011
Tip dogodka: športni
Zdravstveni dom Slovenske Konjice je 14.05.2011 izvedel test hoje na 2 km na stadionu Zreče. Test hoje je namenjen širši skupnosti, vsem odraslim osebam od 20 do 64. let
starosti.

72. praznik petja  Zreče
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE

Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: kulturni dom Zreče
Datum: 15.05.2011 do 15.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Praznik petja  zreče pojo: koncert zreških pevskih zborov, ljudskih pevcev, solistov in malih pevskih skupin. Letos po dolgem času ponovno nastopajo tudi pevci iz Vrtca Zreče.

73. delavnica  oblikovanja gline
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: železniška postaja Zreče
Datum: 18.05.2011 do 18.05.2011
Tip dogodka: kulturni

74. območna revija odraslih pevskih zborov
Organizatorji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Slov. Konjic Območna izpostava Slovenske Konjice
Soorganizatorji:
Lokacija: kulturni dom Zreče
Datum: 20.05.2011 do 20.05.2011
Tip dogodka: kulturni

75. s kolesom okoli konjiške gore
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: okoli Konjiške gore
Datum: 21.05.2011 do 21.05.2011
Tip dogodka: športni
Kolesraji bodo prevozili skupaj 40 km okoli konjiške gore s stratom pri ribnikih Stranice

76. srečanje starejših občanov
Organizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Soorganizatorji:
Lokacija: kulturni dom
Datum: 22.05.2011 do 22.05.2011
Tip dogodka: kulturni
KORK Zreče organizira srečanje starejših občanov nad 70 let.

77. nogometna tekma Zreče : Veržej
Organizatorji: Nogometni klub Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: stadion Zreče
Datum: 22.05.2011 do 22.05.2011
Tip dogodka: športni
nogometna tekma 3. SNL  vzhod Zreče : Veržej

78. XVII. likovna prijateljevanja
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Zreče  slovenske Konjice
Datum: 24.05.2011 do 27.05.2011
Tip dogodka: kulturni
Unior, program turizem organizira že 17. likovna prijateljevanja. Zaključna prireditev z dražbo nastalih slik in posebne polnitve vin, ki štipendirajo je bila v Termah Zreče,
27.05.2011

79. ob 90letnici župan obiskal Angelo Arbejter
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: domačija Arbejter, Sp. Stranice
Datum: 25.05.2011
Tip dogodka: kulturni

V mesecu maju je 90let praznovala občanka Angela Arbejter, Spodnje Stranice 23, Stranice. Ob tem dogodku jo je obiskal župan z predstavniki Rdečega križa Zreče in Stranice
ter ji izročil darilo.

80. svečana seja Občine Zreče
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: KUD JURIJ VODOVNIK ZREČE
Lokacija: večnamenska dvorana zreče
Datum: 26.05.2011 do 26.05.2011
Tip dogodka: občinski
Na svečani seji ob občinskem prazniku Občine Zreče so podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Zlati grb občine Zreče je prejela Lovska družina Zreče, srebrnega
Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče, bronastega grba letos, ker ni bilo predloga, niso podelili. So pa dobili novega častnega občana Zreč. to je postal bivši, dolgoletni
direktor podjetja GKN Driveline Bojan Leskovar.

Dodatne slike:

81. fotografski natečaj
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Zavod za varstvo narave, Unior d.d. program Turizem
Lokacija: večnamenska dvorana Zreče
Datum: 26.05.2011
Tip dogodka: kulturni
opazovanje narave skozi objektiv, čakanje na pravi soj sonca, na pravi piš vetra se je vsaj ducatu posameznikov, ki so se odzvali na povsem nov fotografski natečaj obrestovalo.
Na videz povsem različni posamezniki imajo kar nekaj skupnih točk. Najbolj očitna je destinacija: vse motive radi poiščejo na Pohorju. Tako je s sliko s Pohorja pozimi postal
zmagovalec natečaja Aleš Kasjak iz Lovrenca na Pohorju. Na natečaj so pridobili 1188 fotografij.

82. Natreg dan
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Zavod za varstvo narave
Lokacija: Večnamenska dvorana Zreče
Datum: 26.05.2011 do 26.05.2011
Tip dogodka: občinski

83. 17. mednarodni turnir v odbojki
Organizatorji: Odbojkarski klub Zreče
Soorganizatorji: Občina Zreče
Lokacija: športna dvorana Zreče
Datum: 27.05.2011 do 28.05.2011
Tip dogodka: športni
27. in 28. maja organizira OK SwatyComet Zreče 17. mednarodni odbojkarski turnir za pokal Občine Zreče. V petek bodo izvedena predtekmovanja, v soboto pa tekme za
uvrstitev

84. TV oddaja Pojdi z menoj obiskala Zreče
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Krajevna skupnost Zreče
Lokacija: Skomarje
Datum: 27.05.2011 do 27.05.2011
Tip dogodka: kulturni

V TV oddaji Pojdki z menoj so odkrivali lepote Občine Zreče, še posebej vasico Skomarje. Odkrili so Skomarsko hišo, Vodovnikovo zbirko, ...

85. 100. jubilejni literarni večer  Jaz mam en stari znucan koš
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: Skomarska hiša
Datum: 28.05.2011 do 28.05.2011
Tip dogodka: kulturni
V ečer bo posvečen letu Zdenke Serjanik ob izidu zbornikov njenih del Tihe rože. Poeziji Zdenke Serajnik pa se bo pridružila še poezija dveh njenih nekdanjih učenk  zrečanke
Darinke Crkvenčič (Kračun) in Zofije klemen  Krek.

86. kolesraki vzpon na malo goro
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: Mala gora
Datum: 28.05.2011 do 28.05.2011
Tip dogodka: športni
KK rogla organizira 9. kolesarski vzpon na Malo goro. Strat je pri pokopališčih pri grobovih 100 Frankolovskih žrtev.

87. otvoritev krožišča Stranice
Organizatorji: Občina Zreče, Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste
Soorganizatorji: Krajevna skupnost Stranice
Lokacija: krožišče Stranice
Datum: 03.06.2011
Tip dogodka: občinski
Občina Zreče in Direkcija RS za ceste 3.6.2011 ob 14.30 uri uradno predajata v uporabo krožišče Stranice. Na prireditvi je spregovoril direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor
ficko in župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik.

Dodatne slike:

88. ropotanje v starih zrečah
Organizatorji: Društvo godbenikov Zreče
Soorganizatorji: Občina Zreče, Giz Lto rogla Zreče
Lokacija: stare zreče
Datum: 03.06.2011 do 05.06.2011
Tip dogodka: kulturni
V 3 dneh se je odvijalo sedaj že tradicionalno Ropotanje v starih Zrečah. V petek, 3.6.2011 se je zgodil Rock čevpačič in najbolj nora zabava z Radiem Rogla, sobota 4.6.2011
se je pričela z otroškim ropotanjem v zabavnih igrah, sledil je predizbor za Pohorsko coklo ter revija narodno zabavnih ansamblov, končalo pa se je zabavo z ansamblom okrogli
muzikanti. V neseljo, 5.6.2011 je bil skupinski nastop pihalnih orkestrov ter koncert pihalnih orkestrov v sodelovanju z ansamblom Štajerskih 7.

89. nastop PanArs v cerkvi na Rogli
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev na Rogli
Datum: 03.06.2011 do 03.06.2011
Tip dogodka: kulturni
PanArs je sektet odličnih klarinetistov, ki svoje poslanstvo dokazujejo kot posamezniki na številnih glasbenih področjih. Sestav odlikuje izvrsten zvok, žanrska pestrost in
inovativne izvedbe velikih klasikov in sodobnih skladateljev, priredb in avtorskih del za to zanimivo zasedbo.

90. Pod zvezdami 2011  Matjaž Javšnik&Improvokatorji
Organizatorji: Caffe Marko
Soorganizatorji:
Lokacija: caffe marko
Datum: 04.06.2011 do 04.06.2011
Tip dogodka: kulturni
V caffe Marko je nastopil Matjaž Jevšnik & Improvokatorji  mojstri gledališke improvizacije.

91. Predstavitev Vodovnikovega vina
Organizatorji: Občina Zreče, Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Dvorana Hotela Dobrava
Datum: 08.06.2011
Tip dogodka: občinski

Tip dogodka: občinski
Predstavitev Vodovnikovega vina v Kulturnem domu v hotelu Dobrava.

92. meteorna voda vdrla v Vrtec Zreče
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: vrtec Zreče
Datum: 09.06.2011 do 09.06.2011
Tip dogodka: občinski
Meteorna voda je vdrla v kletne prostore Vrtca Zreče, kjer ima jo prostore Društvo tabornikov Zreče ter Društvo mladih Zreče. ravno tako ima prostore pod vrtcem Občina
Zreče za svoj arhiv.

93. pozabljeni zreški grad Lušperk
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: pohod na grad
Datum: 09.06.2011 do 09.06.2011
Tip dogodka: športni
DPM Zreče je za otroke organiziralo pohod na pozabljeni zreški grad Lušperk s predstavitvijo tega gradu.

94. Vodovnikova nagrada
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Škofja loka
Datum: 10.06.2011 do 10.06.2011
Tip dogodka: kulturni
Na festivalu Večer slovenskih viž v narečju v Škofji loki so letos podelili že tretjič Vopdovnikovo nagrado ki jo na predlog Društva pesnikov slovenske glasbe podeljuje Občina
Zreče. Zreški župan je Vodovnikovo nagrado izročil Majdi Rebernik, znani pesnici in avtorici številnih besedil v narodnozabavni galsbi, sicer pa tudi resitatorki, moderatorki
prireditev in šepetalki v gledaliških predstavah.

95. 3. turnir Poglejte ga Pohorca
Organizatorji: KARATE KLUB ROGLA
Soorganizatorji:
Lokacija: Gorenje pri Zrečah
Datum: 19.06.2011 do 19.07.2010
Tip dogodka: športni
Karate klub Rogla je organiziralo 3. turnir za pokal Poglejte ga, Pohorca, kateri se odvija v okviru prireditev Poglejte ga ,Pohorca.

96. Ob dnevu državnosti in 20.obletnici vojne za Slovenijo
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje, Veteransko društvo Sever za celjsko območje
Lokacija: dom kulture Slov. Konjice
Datum: 22.06.2011 do 22.06.2011
Tip dogodka: kulturni
Svečana akademija ob dnevu državnosti in 20.obletnici vojne za Slovenijo, katero so skupaj pripravile občine Slov. Konjice, Zreče in Vitanje
Slavnostni govornik alojz Šteiner, načelnik generalštaba Slovenske vojske je poudaril prispevek osamosovojitvenih veteranov . Pozdravne besede so zbranim namenili tudi župani
Občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

97. nov občinski svetnik Davorin Hartman
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: seja Občinskega sveta
Datum: 22.06.2011 do 22.06.2011
Tip dogodka: občinski
Novega občinskega svetnika smo pridobili v Občini Zreče. Potem ko je odstopno izjavo zaradi prevelikih službenih obveznosti podal že 9.5.2011 edini svetnik LDS Zdenko
kovačec, ga je nadomestil Davorin Hartman.

98. Kresna noč s skupino Gemej in na kmetiji Gosak
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem, Turistično društvo Kunigunda
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla in kmetija Gosak
Datum: 24.06.2011 do 24.06.2011

Tip dogodka: kulturni
TD Kunigunda in Unitur sta organizirala vsak svojo kresno noč: Unitur je organiziral Kresno noč s skupino Gemej, medtem ko je TD Kunigunda organiziral kresno noč na kmetiji
Gosak.

99. jaz mam en stari znucan koš; 101. literarni večer
Organizatorji: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: skomarska hiša
Datum: 25.06.2011 do 25.06.2011
Tip dogodka: kulturni
Na prvem literarnem večeru v drugi stotici in zadnjem pred poletnimi počitnicami je bil gost večera pesnik Branko zupanc iz Celje

100. glasba z Rogle  koncert ob dnevu državnosti
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev na Rogli
Datum: 25.06.2011 do 25.06.2011
Tip dogodka: kulturni
V čast 20. rojstnemu dnevu SLovenije je bil njen najvišji koncertni oder odet v zvoke vibrafona in veličastnih orgel. Zanimiv program del za tolkala in orgle bosta izvedli izvrstni
mladi solistki  celjska tolkalka Špela Mastnak ter hrvaška organistka Urša Vukman.

101. spominski pohod in zasaditev lipe
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Giz Lto rogla Zreče
Lokacija: Zreče  Osredek  Križevec  Stranice
Datum: 25.06.2011 do 25.06.2011
Tip dogodka: kulturni
v okviru 20.obletnice vojne za Slovenijo je bil organiziran spominski pohod in zasaditev lipe. Tako so ob 10.00 položili venec k spomeniku pri OŠ Zreče, nato se je pričel pohod
po poteh "Zreške čete" TO in sicer Zreče Osredek  Križevec  Stranice. Program so zaključili z zasaditvijo lipe pri OŠ Stranice.

102. Poglejte ga, Pohorca
Organizatorji: Kulturno društvo Janez Koprivnik, Turistično društvo Kunigunda
Soorganizatorji:
Lokacija: Gorenje
Datum: 26.06.2011 do 26.06.2011
Tip dogodka: kulturni

103. bosopetanje na Brinjevo goro
Organizatorji: Turistično društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: stara lipa na rudniški cesti  Brinjeva gora
Datum: 26.06.2011 do 26.06.2011
Tip dogodka: kulturni
Tako kot že mnogo let do sedaj so se bosi odpravili po poti mimo kmetije Komarišek na Brinjevo goro. Najhitrejši pa prejmejo tudi simbolične nagrade.

104. gasilska veselica in Furmanski dan na Stranicah
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Stranice, Turistično olepševalno Društvo Stranice, Krajevna skupnost Stranice
Soorganizatorji:
Lokacija: Stranice
Datum: 02.07.2011 do 02.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Na stranicah so izvedli gasilsko veselico, pokal 100 talcev in furmanski dan na stranicah. Izvedli so druženje pod šotorom, kjer se je predstavilo vseh 10 straniških naselij, vsa
straniška društva, šola in vrtec.

105. interdisciplinarni mladinski raziskovalni tabor na Rogli
Organizatorji: Občina Zreče, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Unior d.d. program Turizem, Društvo ljudske tehnike Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 03.07.2011 do 09.07.2011
Tip dogodka: občinski
V sklopu interdisciplinarnega mladinskega raziskovalnega tabora Rogla 2011 je delo potekalo v skupinah, v katerih so se udeleženci glede na želje razdelili na začetku: skupina za
meritve svetlobnega onesnaževanja, etnološka skupina, hidrološka skupina, ornitološka skupina, botanična skupina in geološka skupina.

meritve svetlobnega onesnaževanja, etnološka skupina, hidrološka skupina, ornitološka skupina, botanična skupina in geološka skupina.

106. kovaški piknik na Rogli
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 03.07.2011 do 03.07.2011
Tip dogodka: športni
kovaški piknik z ansamblom Original Pohorci ter Rebeko Dremelj

107. 4. likovna kolinija na Resniku
Organizatorji: Turistično društvo Resnik Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: Resnik
Datum: 05.07.2011 do 08.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Druženje krajanov z likovniki in prenos lepot Pohorja na umetniška platna. kolonija se je odvijala v domu krajanov na Resniku

108. žur na žur
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirišče pred OŠ Zreče
Datum: 08.07.2011 do 08.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Roc in pop glasba z Nino Pušlar na parkirišču pred OŠ Zreče

109. pohod in ustvarjalna delavnica na Goleku
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Golek
Datum: 08.07.2011 do 08.07.2011
Tip dogodka: športni
DPM Zreče v sklopu svojih prireditev za otroke organizira pohod in ustvarjalno delavnico na Goleku. Zberejo se pri železniški postaji Zreče.

110. zdrav dan s Petro Majdič
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 09.07.2011 do 09.07.2011
Tip dogodka: športni
Tradicionalno srečanje je namenjeno vsem generacijam, saj je namen dogodka spoznavanje nordijske hoje. vzporedno s predstavitvijo te panoge in pohodom na dolžini 2 km so
merili krvni tlak, srčni utrip in vrednost sladkorja in krvi

111. zreška gasilska noč s tekmovanjem za prehodni pokal mesta Zreče
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirišče pred PGD Zreče
Datum: 09.07.2011 do 09.07.2011
Tip dogodka: športni
PGD zreče organizira že tradicionalno Zreško gasilsko noč in gasilsko tekmovanje za prehodni pokal mesta Zreče. Organiziran je bil tudi 1. festival ansamblov za pokal mesta Zreče,
nastop godbe na pihala Zreče. Imeli so tudi svečani prevzem nove motorne brizglane FOX III in nastop ansambla Veseli svatje z Tanjo Žagar.

112. Naj prostovoljec  Stanko Železinger
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: grad Brdo pri Kranju
Datum: 12.07.2011 do 12.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Stanka Železingerja iz Zreč so v kategoriji "moški do 19. leta" razglasili za slovenskega naj prostovoljca leta. Skromen 18letni maturant, ki je navdušen gasilec, je bil na razglasitvi
na gradu Brdo pri Kranju ko so prebrali njegovo ime nemalo presenečen. Drugi, ki ga dobro poznajo, pa sploh ne.

113. Povorka vozil v čast šoferskega praznika

113. Povorka vozil v čast šoferskega praznika
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Slovenske Konjice  Zreče
Datum: 13.07.2011 do 13.07.2011
Tip dogodka: športni
Tradicionalna povorks ob dnevu šoferjev in avtomehanikov

114. večerno kolesarjenje na Bukovo goro
Organizatorji: Kolesarski klub Rogla
Soorganizatorji:
Lokacija: bukova gora
Datum: 16.07.2011 do 16.07.2011
Tip dogodka: športni
V ečerno kolesarjenje na Bukovo goro: Loška goraLjubnicaSp.zazijalLjubnicakmetija Čarje

115. knjižnica pod krošnjo
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: v parku pred Termami Zreče
Datum: 17.07.2011 do 17.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Branje v naravi za otroke in odrasle v parku pred Termami Zreče.

116. Šoferska nedelja na Rogli
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče, Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 17.07.2011 do 17.07.2011
Tip dogodka: športni
Srečanje je namenjeno vsem udeležencem v prometu, tako voznikom kot pešcem, skratka vsem ljudem dobre volje, ki si želijo julijsko nedeljo polepšati z obiskom zelene Rogle
in njenih lepot ter se poveseliti ob dobri glasbi in pestri gostinski ponudbi.

117. Jakobovi dnevi na Resniku in Jakobov pohod
Organizatorji: Turistično društvo Resnik Rogla, Planinsko društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Resnik
Datum: 23.07.2011 do 24.07.2011
Tip dogodka: športni
V soboto, 23.7.2011 je krenil na pot 4. jakobov pohod. Ravno tako je zazvenelo polfinalno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za Pohorsko coklo.
V nedeljo, 24.7.2011 je bila slovesna sveta maša, nato pa kulturni program z zabavo.

118. Pašni piknik
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 31.07.2011 do 31.07.2011
Tip dogodka: kulturni
Pašni piknik na Rogli z ansamblom Vagabundi

119. Lepa nedelja na Rogli
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 07.08.2011 do 07.08.2011
Tip dogodka: verski
Sveta maša v cerkvi Jezusove spremenitve na gori, ki jo je vodil celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek

120. Veter v laseh  s športom proti drogi
Organizatorji: LTO Rogla Zreče

Soorganizatorji: Občina Zreče
Lokacija: igrišča pri OŠ Zreče
Datum: 12.08.2011 do 12.08.2011
Tip dogodka: športni
Z prireditvijo Veter v laseh  s športom proti dorgi mlade opozarjamo na škodljivost vseh vrst odvisnosti in jih spodbujamo k aktivnemu športnemu življenju. Dajemo jim možnost
za izbiro drugačnega živaljenja  športno aktivnega, naravi prijaznega, veselega, sporščenega, dinamičnega,.. skratka mladostniško razigranega. V okviru prireditve so mladi lahko
tekmovali v treh kategorijah in sicer nogomet, odbojka in košarka.

121. Odtvoritev Fajn centra Rogla
Organizatorji: Občina Zreče, Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Hotel pod Roglo
Datum: 19.08.2011
Tip dogodka: občinski
Novinarska konferenca ob odtvoritvi fajn centra Rogla.

122. 12. mednarodno srečanje gobarjev  Jurgovo
Organizatorji: Mikološko društvo Kostanjevka Zreče
Soorganizatorji: Unior d.d. program Turizem
Lokacija: Rogla  Jurgovo
Datum: 20.08.2011 do 20.08.2011
Tip dogodka: športni
Približno 200 gobarjev iz Slovenije in tujine se je 20.8.2011 udeležilo 12. mednarodnega srečanja gobarjev, ki ga tradicionalno vsako leto na Rogli organizra zreško Mikološko
društvo Kostanjevka. Vsi udeleženci so se udeležili vodenega nabiranja gob, ki je potekalo po gozdovih na Rogli. Iz vseh nabranih gob so pripravili razstavo. Podeljene so bile
nagrade za najbolj atraktivno gobo, za najlepšega gobana in za največ nabranih gob.

123. tradicionalni gobarski praznik in finale tekmovanja harmonikarjev za Pohorsko coklo
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Rogla
Datum: 21.08.2011 do 21.08.2011
Tip dogodka: kulturni
45 harmonikarjev, največ doslej se jih je pomerilo v finalu mednarodnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko Pohorska cokla, ki je bila v nedeljo, 21.8.2011 na Rogli.
Avgust Dečar iz Črešnove je komisijo prepričal s svojo pristnostjo in načinom izražanja glede na pohorsko ljudsko izročilo. podelili so mu pohorsko coklo za pohorsko pesem.

124. Lepa nedelja na Skomarju
Organizatorji: Turistično društvo Skomarje, Krajevna skupnost Skomarje
Soorganizatorji: Kud Jurij Vodovnik Skomarje
Lokacija: Skomarje
Datum: 21.08.2011 do 21.08.2011
Tip dogodka: kulturni
Na Lepo nedeljo na skomarju, 21.8.2011 je bila ob 11.00 uri sveta maša, po maši pa kulturni program in druženje z ansamblom Akordi in domačim ansamblom Glas.

125. odprtje Fajn centra
Organizatorji: Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: hotel Pod Roglo
Datum: 22.08.2011 do 22.08.2011
Tip dogodka: občinski
Fajn center Rogla s sedežem v hotelu Pod Roglo je zaživel v mesecu avgustu 2011. Fajn center Rogla, center za pohodništvo in kolesarstvo je namenjem aktivnemu preživljanju
prostega časa in spoznavanja čudovite okolice Zreškega Pohorja. Gostje si lahko v Fajn centru trenutno izposodijo 13 koles, oblačila, pokrivala, nahrbtnike, pohodne palice,
naprave za orientacijo, ... Kupijo lahko športne napitke in športne copate. omogočajo tudi ležerno odkrivanje sledi preteklosti, raziskovanje naravnih znamenitosti in preizkušanje
kulinaričnih dobrot.

126. predstavitev LAS od Pohorja do Bohorja na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
Organizatorji: Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Gorna Radgona
Datum: 22.08.2011 do 22.08.2011
Tip dogodka: občinski
V ponedeljek, 22.8.2011 se je na 49. mednarodnem kmetijskoživilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni predstavil tudi GIZ LTO Rogla Zreče v okviru LAS od Pohorja do Bohorja.

127. nogometna tekma 3. SNL  vzhod Zreče:Stojnci

Organizatorji: Nogometni klub Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: stadio Zreče
Datum: 27.08.2011 do 27.08.2011
Tip dogodka: športni
Nogometni klub Zreče je v soboto igral proti nogometnemu klubu Stojnci

128. 6. Hubertova maša pri Lovskem domu
Organizatorji: Lovska družina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Lovski dom Zreče
Datum: 27.08.2011 do 27.08.2011
Tip dogodka: kulturni
Lovska družina Zreče je priredila 28.8.2011 šesto Hubertovo mašo pri Lovsekm domu Zreče.

129. sprejem Železinger Stanko
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Občina Zreče
Datum: 31.08.2011 do 31.08.2011
Tip dogodka: občinski
Zrečana Stanka Železingerja so člani Mladinskega sveta Slovenije proglasili za Naj prostovoljca 2010 v Sloveniji in sicer v kategoriji moških, starih do 19. llet. V sredo je mladega
prostovoljca sprejel še zreški župan mag. Boris Podvršnik. Stanko Železinger je zelo aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Zreče, kjer so mu tudi zaupali funkcijo orodjarja
društva.

Dodatne slike:
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130. odklenili pet stanovanjskih vrat
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Cesta na Roglo 17
Datum: 01.09.2011 do 01.09.2011
Tip dogodka: občinski
Občina Zreče je šest podstrešnih stanovanj uredila na skupni površini 256 kvadratnih metrov. Približno polovica je bila v lasti občine že prej, ostalo so na Občini odkupili pred
začetkom del, ki jih je opravila konjiška družba Kongrad. Stanovanja, ki so jih ponudili petim najemnikom so velika med 40 in 50 kvadratnih metrov, so dvo oziroma
dvoinpolsobna.

131. prvi šolski dan
Organizatorji: Osnovna šola Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: osnovna šola s podružnicami
Datum: 01.09.2011 do 01.09.2011
Tip dogodka: občinski
V Zrečah so se starši z otroki zbrali v stari športni dvorani. Za njih so zapeli starejši šolarji, prvošolčki so sproščeno zaplesali, skupaj so prisluhnili policistu, ki jih je poučil o varnosti,
spregovoril pa jim je tudi ravnatelj ivan Olup. Staršem so na kratko razložili šolski red, nato so otroci odšli v razrede, kjer so jih postregli s tortico. 51 prvošolčkov si bo ta dan
zagotovo zapomnilo.

132. pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije
Organizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Soorganizatorji: Gasilska zveza Slovenije
Lokacija: stadion Zreče
Datum: 03.09.2011 do 03.09.2011
Tip dogodka: športni
Četrto od šestih letošnjih pokalnih tekmovanj Gasilske zveze Slovenije so v soboto 20.8.2011 na stadionu v Zrečah gostili zreški gasilci. Gre za dogodek, ki so ga v Zrečah pred
tem nazadnje imeli leta 2006, tokrat pa so ga združili še s 1. pokalom mesta Zreče. V štirih članskih kategorijah je tekmovalo 42 ekip oziroma več kot 400 gasilk in gasilcev.
Pomerili so se v vaji z motorno brizgalno in v štafetnem teku.

133. farni dan s sveto mašo v cerkvi sv Egidija

Organizatorji: Župnija svetega Egidija Zreče
Soorganizatorji: Katoliško kulturno društvo Zreče
Lokacija: cerkev sv Egidija
Datum: 04.09.2011 do 04.09.2011
Tip dogodka: verski
Župnija Zreče in Katoliško kulturno društvo Zreče je organiziralo v nedeljo, 4.10.2011 farni dan s sveto mašo v cerkvi sv. Egidija . Po maši je bil organiziran kulturni program in
razstva s pogostitvijo.

134. Okusi Rogle
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Hotel Dobrava
Datum: 09.09.2011 do 09.09.2011
Tip dogodka: kulturni
Do konca leta 2013 bodo razvili blagovno znamko "Okusi Rogle". pobudo za ta projekt so dali v Unior turizmu. Tako leti ugotavljajo, da zgolj vlaganje v nastanitveno
infrastrukturo, športne in ostale objekte za turizem ni dovolj, zato želijo narediti nabor dobrih jedi, ki bodo razpoznavne za naše območje.

135. nov oddelek Vrtca na Gorenju
Organizatorji: Javni zavod Vrtec Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Vrtec Gorenje
Datum: 09.09.2011 do 09.09.2011
Tip dogodka: občinski
Majski vpis otrok je pokazal, da je potrebno enoto Gorenje razširiti. Župan Občine Zreče je pokazal veliko razumevanja in tako so v avgustu pričeli z deli. Krajani Gorenja so jim
odstoplil prostore večnamenske dvorane. Tako so lahko uredili dodaten, okoli 80 m2 velik prostor. Vrednost naložbe je znašala 12.800 EUR. Med drugim so uredili instalacije,
položili ploščice, uredili skladišče in igralnice, kupili pohištvo,..

136. krvodajalska akcija
Organizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Soorganizatorji:
Lokacija: hotel Dobrava
Datum: 09.09.2011 do 09.09.2011
Tip dogodka: občinski
V Zrečah se je prijavilo na odvzem krvi kar 282 krvodajalcev. Med njimi je bilo tudi osem takšnih, ki so kri darovali prvič. Najbolj pa so ponosni na tiste, ki so kri darovali že
velikokrat. Med njimi prednjači Anton Marinšek s Padeškega vrha (84x).

137. Pri nas doma se vedno pelo je
Organizatorji: Katoliško kulturno društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: romarska cerkev na Brinjevi gori
Datum: 11.09.2011 do 11.09.2011
Tip dogodka: kulturni
Katoliško kulturno društvo Zreče je organiziralo tradicionalno pevsko družinsko druženje pri romarski cerkvi na Brinjevi gori, ki je bilo v nedeljo 11.9.2011.

138. deset let Društva gluhih in naglušnih
Organizatorji: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slov. Konjice Vitanje in Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: dvorana Slovenske konjice
Datum: 19.09.2011 do 19.09.2011
Tip dogodka: kulturni
Desetletno prehojeno pot delovanja društva Glluhih in naglušnih so zaznamovali s svečano akademijo, kamor so poleg članov povabili še župane treh občin, predsednico in
sekretarja ZDGN, predstavnike trinjastih društev gluhih in naglušnih Slovenije ter drugih invalidnih organizacij v našem kraju in okolici. izdali pa so tudi bilten.

139. izbrali Saubermacher
Organizatorji: Občina Zreče  režijski obrat
Soorganizatorji:
Lokacija: občina Zreče
Datum: 22.09.2011 do 22.09.2011
Tip dogodka: občinski
Občina Zreče je na podlagi prijav oddanih na objavljen javni razpis za izbor koncesionarja za celotno dejavnost s področja ravnanja z odpadki izbrala podjetje Saubermacher
Slovenija.

140. urejenost okolij na Stranicah

Organizatorji: Turistično olepševalno Društvo Stranice
Soorganizatorji:
Lokacija: KS Stranice
Datum: 24.09.2011 do 24.09.2011
Tip dogodka: občinski
Komisija je ocenjevala urejenost v vseh desetih naseljih znotraj KS Stranice. Imela je težko delo, vendar je kljub temu odločila o nagrajencih. Priznanja nagrajencem je Turistično
olepševalno društvo Stranice podelili na "Straniški klobasi", ki bo to soboto.

141. 102. literarni večer Jaz mam en stari znucan koš
Organizatorji: Kud Vladko Mohorič Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Skomarska hiša
Datum: 24.09.2011 do 24.09.2011
Tip dogodka: kulturni
Na 102. literarnem večeru "Jaz ma en stari znucan koš" v Skomarski hiši se je predstavila pesnica Polonca Flis, s tematskimi filmi avtorja Jake Jazbeca.

142. Srečanje zakonskih jubilantov
Organizatorji: Župnija svetega Egidija Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: romarska cerkev na Brinjevi gori
Datum: 25.09.2011 do 25.09.2011
Tip dogodka: verski
Župnija Zreče  zakonska skupina je organizirala tradicionalno vsakoletno srečanje zakonskih jubilantov v romarski cerkvi na Brinjevi gori.

143. tradicionalne jesenske turistične igre
Organizatorji: Turistično društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: ploščad Term Zreče
Datum: 25.09.2011 do 25.09.2011
Tip dogodka: kulturni
turistično društvo Zreče je 25.9.2011 organiziralo tradicionalne jesenske turistične igre na ploščadi Term Zreče. V okviru teh iger je potekalo tekmovanje v kuhanju najboljše
gobove juhe.

144. Svetovni dan turizma
Organizatorji: Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Muzej ozkotirne železnice
Datum: 27.09.2011
Tip dogodka: kulturni
Dan odprtih vrat muzejske zbirke ozkotirne železnice v Zrečah.

145. EU marjetica za TK Urška
Organizatorji: Turistično društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Turistična kmetija Urška
Datum: 28.09.2011 do 28.09.2011
Tip dogodka: občinski
Turistična kmetija Urška v Križevcu je prva, ki je pridobila evropski okoljski znak, znak EU marjetica. Na tej kmetiji so skorajda vsi za vse. Drugče rečeno, morajo biti saj 80
odstotokov hrane pridelajo doma. Poleg tega kurijo na drva, varčujejo z vodo, zalivajo z deževnico, čistijo z okolju prijaznimi čistili kot je na primer kis, za gosti poberejo smeti in
jih ločujejo.

146. 92 let Rozalije Očko
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Lokacija: Gabrovlje
Datum: 30.09.2011 do 30.09.2011
Tip dogodka: občinski
Rozalija očko, po domače Hrovačanova mama je dopolnila 92 let. Hiša na Dobravi kjer živi je tudi rojstna hiša slavljenke. Rozalijo so tokrat obiskali člani Rdečega križa Zreče in
župan mga. Boris Podvršnik, kateri je slavljenki zaželel še veliko zdravja.

147. Leopold Gorenak, najstarejši Zrečan, dopolnil 95 let
Organizatorji: Občina Zreče, Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana

Soorganizatorji: Društvo upokojencev Zreče, Prostovoljno gasilsko društvo Zreče
Lokacija: Cesta na Roglo
Datum: 01.10.2011 do 01.10.2011
Tip dogodka: občinski
Leopold Gorenak, po domače Poldek je nastarejši občan Občine Zreče. Dopolnil je 95 let. Ob tem jubileju so ga obiskali člani zreškega prostovoljnega gasilskega društva, župan
mag. Boris Podvršnik, predsednik DU Zreče Jože Košir, predstavniki KORK Zreče. Ob jubileju so mu zaželeli še veliko zdravja.

148. teden otroka v Zrečah
Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: okolica Zreč
Datum: 03.10.2011 do 07.10.2011
Tip dogodka: občinski
!Pojdiva s knjigo v svet! je bil letošnji slogan Tedna otroka, ki je cel teden navdihoval vse aktivnosti Društva prijateljev mladine Zreče. V okviru letega so si ogledali predstavo
Njam, njam, slastna knjiga, fotografska delavnica, pohod na Brinjevo goro, glasbena pravljica ter zaključek v Večnamenski dvorani Term Zreč.

149. Odprtje nove Pošte v Zrečah
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji: Pošta Slovenije d.o.o.
Lokacija: pošta Zreče
Datum: 03.10.2011 do 03.10.2011
Tip dogodka: občinski
V novem Sparovem trgovskem centru v Zrečah ima Pošta slovenije od ponedeljka, 3.10.2011 novo, sodobno poslovalnico, ki je za poštno delovanje veliko primernejša od starih
utesnjenih prostorov v bloku. Mag. Boris Podvršnik je vrata pošte uradno odprl skupaj z generalnim direktorjem pošte Slovenije Alešem Haucem in direktorjem poslovne enote
Pošte Slovenije v Celju mag. Andrejem Rihterjem. Na 195 m2 so uporabnikom poštnih storitev na voljo tri sodobno opremljena okenca za sprejem in izročanje poštnih pošiljk,
opravljanje denarnih storitev ter več poštnih predalov. V prostore pošte je omogočen neoviran vstop tudi invalidom na vozičkih.

Dodatne slike:

150. Spoznajmo drugačnost
Organizatorji: Občina Zreče, Društvo Sožitje
Soorganizatorji:
Lokacija: Tržnica Zreče
Datum: 05.10.2011
Tip dogodka: kulturni
Predstavitev invalidskih društev pod naslovom spoznajmo drugačnost.

151. Pozdrav mestu
Organizatorji: Krajevna skupnost Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirni prostor pred Občino Zreče
Datum: 07.10.2011 do 07.10.2011
Tip dogodka: občinski
Mesto Zreče je v deževnem dnevu, 7.10.2011 praznovalo 24. obletnico razglasitve Zreč za mesto. Organizatorji so na ploščadi pred Občino Zreče postavili šotor, kjer so v
dopoldanskem času ki je bil namenjen druženju ob glasbi, predstavitvi in pokušini dobrot, ki so jih prinesli občani in nekateri drugi ponudniki, peki kostanjev in seveda pokušini
letošnega vinogradniškega pridelka. V popoldanskem času pa je bila organizirana proslava s podelitvijo kovanih vrtnic najlepše urejenim stanovanjskim površinam v Zrečah.
Slavnostni govor na prireditvi pa je bil častni občan Občine Zreče, Bojan Leskovar.

152. podelitev kovanih vrtnic
Organizatorji: Turistično društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirni prostor pred Občino Zreče
Datum: 07.10.2011 do 07.10.2011
Tip dogodka: občinski
V sklopu tradicionalne akcije za lepšo urejenost bivalnega okolja je vse letošnje leto komisija TD Zreče pridno obiskovala nasleja v KS Zreče, fotografirala, beležila in ocenjevala
urejenost vasi, kmetij, stanovanjskih blokov, podjetij in obratovalnic ter individuanih hiš.

153. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišča na Pohorju
Organizatorji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije OE Celje
Soorganizatorji: Unior d.d. program Turizem, Občina Zreče, Občina Mislinja
Lokacija: Mulejev vrh zahodno od Rogle

Datum: 08.10.2011 do 08.10.2011
Tip dogodka: občinski
Drugo prostovoljno naravnovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč  Planja na Pohorju (Mulejev vrh zahodno od Rogle).

154. srečanje prostorovljcev
Organizatorji: Društvo upokojencev Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamesnka dvorana Terme Zreče
Datum: 11.10.2011 do 11.10.2011
Tip dogodka: kulturni
Društvo upokojencev Zreče s svojo skupino prostovoljcev, ki sodelujejo v vseslovenskem projektu Starejši za starejše je 11.10.2011 pripravilo srečanje prostovoljcev celjske
pokrajinske zveze. Zbralo se je več kot 170 prostovoljcev iz večine upokojenskih društev, kjer je ta oblika pomoči starejšim zaživela. Osrednji del srečanja je bil namenjen
izmenjavi izkušenj med prostovoljci. Pozdravil jih je tudi župan mag. Boris Podvršinik.

155. prireditev Spoznajmo drugačnost
Organizatorji: Območno društvo invalidov Dravinjske doline, Sožitje  medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju, Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: tržnica Zreče
Datum: 12.10.2011 do 12.10.2011
Tip dogodka: občinski
S svojimi izdelki, načinom delovanja in druženja se je predstavilo 12 društev, ki delujejo v občinah Slovenske Konjice, vitanje in Zreče. Namen je, da se družba prilago ljudem, ki
so tako ali drugače onemogočeni, da bi koristili vse dobrobiti družbe.

156. drobtinica
Organizatorji: Rdeči križ Zreče Kotnik Tatjana
Soorganizatorji: Rdeči križ Slovenije
Lokacija: pred Mercatorjem Zreče
Datum: 15.10.2011 do 15.10.2011
Tip dogodka: občinski
V letu 2011 bo Rdeči križ izvedel že enajsto človekoljubno akcijo Drobtinica. akcija je v vseh teh letih prinesla okoli 6200 toplih obrokov za osnovnošolce vseh petih osnovnih šol
z območja UE Slov. konjice. Vsak topel obrok, ki ga uspejo pridobiti z Drobtinico pomeni priznanje in pomoč otrokom, ki si zaradi takšnih ali drugačnih nesrečnih okoliščin tega ne
morejo privoščiti.

157. Srečanje starejših krajanov KS Stranice nad 70 let
Organizatorji: KO Rdeči križ Stranice, Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Kulturni dom Stranice
Datum: 16.10.2011 do 16.10.2011
Tip dogodka: kulturni
Srčenaje starejših krajanov nad 70 let iz KS Stranice vsako leto tradicionlano organizira KO RK Stranice, sofinancira pa srečanje iz proračuna Občina Zreče.

158. 5. pesni prijateljevanja
Organizatorji: KUD JURIJ VODOVNIK ZREČE
Soorganizatorji:
Lokacija: cšod Gorenje
Datum: 23.10.2011 do 23.10.2011
Tip dogodka: kulturni
KUD jurij vodovnik organizira tradicionalne pesmi prijateljevanja kjer se srečajo pevski zbori iz Slovenije, kakor tudi iz tujine (Hrvaška)

159. slovesna komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
Organizatorji: Občina Zreče, Spominsko društvo 100 Frankolovskih žrtev
Soorganizatorji:
Lokacija: grobovi talcev na Stranicah
Datum: 01.11.2011 do 01.11.2011
Tip dogodka: verski
Slovesna komemoracija ob dnevu spomina na mrtve pri grobovih talcev na Stranicah v organizaciji Občine Zreče in Spominskega društva 100 frankolovskih žrtev.

160. dvajseta likovna kolonija
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Terme Zreče
Datum: 07.11.2011 do 10.11.2011

Tip dogodka: kulturni
20. likovna kolonija Terme Zreče. Zaključna prireditev z razstavo nastalih del je bila v avli večnamenske dvorane Hotela Dobrava.

161. 91 let Katarine Obrovnik
Organizatorji: Občina Zreče, Rdeči Križ Gorenje
Soorganizatorji:
Lokacija: Padeški vrh
Datum: 07.11.2011 do 07.11.2011
Tip dogodka: občinski
91 let je na Padeškem vrhu pred kratkim praznovala Rančnikova mama  Katarina Obrovnik. Župan ji je ob tej priložnosti iskreno čestital ter ji podaril darilo.

162. martinovanje v Zrečah
Organizatorji: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče, Giz Lto rogla Zreče, Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: Zreče z okolico
Datum: 12.11.2011 do 12.11.2011
Tip dogodka: kulturni
Martinovanje v Zrečah je v letu 2011 potekalo:
 sprejem vinske kraljice pri ptomki stare trte z Lenta, nato vožnja mošta s kočijo do cerkve sv. Martina v zlakovo,
 sveta maša in krst mošta v cerkvi sv. Martina na Zlakovi,
 martinovanje na prostem pred novim hotelom Atrij v Zrečah z živo glasbo in pokušino Martinovih jedi.

163. otvoritev sanacije plazu na Skomarju
Organizatorji: Občina Zreče, Krajevna skupnost Skomarje
Soorganizatorji:
Lokacija: plaz Skomarje
Datum: 13.11.2011 do 13.11.2011
Tip dogodka: občinski
Neurje septembra 2010 je ogrozilo tudi cesto iz Boharine prosti spodnjemu delu vasi Skomarje. Sanacija je bila tako nujna. Narejene so bile geološke raziskave in izdelan projekt.
Izvajalec podjetja Grading d.o.o. iz Maribora je predvidel pilotno steno s sidrano arminiranobetonsko ploščo pod cestiščem. Dela so bila na podlagi javnega razpisa podeljena CM iz
Celja. Sanacijo v skupni vrednosti 54.000,00 EUR, za katero je občina prispevala 7.000,00 EUR, večino pa Ministrstvo za okolje in prostor so zaključili s svečanim odprtjem.

164. izvedba delavnic za oblikovanje vizije in strategije razvoja občine Zreče za obdobje 20122032
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: okolica Zreč
Datum: 15.11.2011 do 19.11.2011
Tip dogodka: občinski
Občina zreče želi celovito pristopiti k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine za obdobje naslednjih 20 let. Osnovni cilj projekta je da na podlagi analitičnega pristopa
odb angažiranju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. K oblikovanju VIS Zreče želimo
pritegniti čim širšo populacijo občanov, zato je bilo pripravljenih več delavnic po KS Zreče, KS Stranice in KS Gorenje z isto vsebino.

165. kolesarči v cestnem prometu
Organizatorji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče
Soorganizatorji: Osnovna šola Zreče
Lokacija: okolica OŠ Zreče
Datum: 16.11.2011 do 16.11.2011
Tip dogodka: športni
Preventivno vzgojni program Kolesarčki v cestnem prometu, kjer učence 1. in 2. razreda učijo osnove obnašanja v cestnem prometu.

166. na Resnik po novi cesti
Organizatorji: Občina Zreče, Krajevna skupnost Resnik
Soorganizatorji:
Lokacija: Resnik
Datum: 18.11.2011 do 18.11.2011
Tip dogodka: občinski
Po dobrem letu dni so na Resniku ugasnili delovni stroji. Delavci družbe Asfalti Ptuj so končali posodobitev skoraj štirikilometrskega odseka od domačije Filjčenk do domačije
Vidmar, krajanom pa zapustili sodobno in varnejšo cesto. Vrednost investicije je skoraj 700.000,00 EUR.

167. medeni zajtrk v Vrtcu Zreče in OŠ Zreče
Organizatorji: Javni zavod Vrtec Zreče, Osnovna šola Zreče

Soorganizatorji:
Lokacija: Vrtec Zreče, OŠ Zreče
Datum: 18.11.2011 do 18.11.2011
Tip dogodka: kulturni
Učenci OŠ Zreče in otroci Vrtca Zreče so zajtrkovali zdravo in tudi sladko. Zreški čebelarji so se tudi letos vključili v vseslovensko akcijo "En dan med slovenskih čebelarjev za
zajtrk v vrtcih".

168. dravinjski super pokal v malem nogometu
Organizatorji: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slov. Konjice Vitanje in Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: športna dvorana Zreče
Datum: 19.11.2011 do 19.11.2011
Tip dogodka: športni
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih je pripravilo drvainjski super pokal v malem nogometu.

169. gledališki festival za gluhe in naglušme
Organizatorji: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slov. Konjice Vitanje in Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana Terme Zreče
Datum: 19.11.2011 do 19.11.2011
Tip dogodka: kulturni

170. parkiranje pred stavbo Občine Zreče do 120 minut
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: parkirišče pred Občino Zreče
Datum: 23.11.2011 do 23.11.2011
Tip dogodka: občinski
Zreški svetniki so na seji, dne 23.11.2011 sprejeli odlok s katerim bodo pred stavbo Občine Zreče in na avtobusni postaji udeli "modre cone" za parkiranje. S tem želijo urediti
stanje mirujočega prometa v središču mesta. Približno 60 parkirnih mest bo sicer ostalo brezplačnih, vendar omejeno na 120 minut. Voziki morajo na vidno mesto postaviti
parikrno uro. Če se bodo držali pravil bodo preverjali občinski redarji, kazni za kršitelje oa bodo med 40 in 80 evri.

171. tiskovna konferenca ob izidu knjige "Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini"
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: mežanrija cerkve sveta barbara v Malahorni
Datum: 02.12.2011 do 02.12.2011
Tip dogodka: občinski
Ob izdiu knjige "Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini  monografija" so Občine izdajateljice Zreče, Slov. Konjice, Oplotnica, Vitanje, Poljčane, Makole pripravile
tiskovno konferenco. Monografija odkriva že skoraj pozabljeno odbobje zgodovine naše Dravinjske doline, ki je nekoč pomenilo začetek nove dobe, katere dediči smo.

Dodatne slike:

172. podpis pogodbo o štipendiranju
Organizatorji: RASR Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
Soorganizatorji:
Lokacija: Celjski sejem
Datum: 02.12.2011 do 02.12.2011
Tip dogodka: občinski
Občina Zreče je v letu 2011/2012 podpisala pogodbo o štipendiranju enega dijaka, za kar prispeva 25% vrednosti štipendije. Preostalo polovico pripeva delodajalec, 50% pa je
pridobljenih iz evropskih sredstev preko Razvojne agencije Savinjske doline. Ob tej priložnosti je bil tudi slavnosti podpis pogodbe.

173. Swatycomet Zreče: Vital Ljubljana
Organizatorji: Odbojkarski klub Swatycomet Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Športna dvorana Zreče
Datum: 03.12.2011
Tip dogodka: športni
odbojkarska tekma.

174. dan prostovoljcev in predavanje
Organizatorji: Občina Zreče, Giz Lto rogla Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: hotel Dobrava Zreče
Datum: 05.12.2011 do 05.12.2011
Tip dogodka: občinski
Ob mednarodnem dnevu prostovoljcev je Občina Zreče pripravila sprejem vsem predstavnikom prostovoljnih organiacij oziroma društev s poklonom predavanja "Osebnostni
karakterji".

175. miklavževanje za otroke
Organizatorji: Katoliško kulturno društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev Zreče
Datum: 05.12.2011 do 05.12.2011
Tip dogodka: verski

Katoliško kulturno društvo Zreče organizira tradicionalno miklavževanje z obiskom sv. Miklavža s parklji za otroke do 3. razreda v cerkvi Zreče.

176. 35 let Srednje šole v Zrečah
Organizatorji: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Šolski center Slovenske KonjiceZreče Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Datum: 07.12.2011 do 07.12.2011
Tip dogodka: občinski
Obeležili so 35 let srednje šole in otvorili novo fleksibilno produkcijsko celico v projektu čezmejnega sodelovanja Koop Flexible Automation. Ob tej priložnosti so tudi otvorili
skulpturo kovača pred šolsko delavnico. Župan mag. Boris Podvršnik jim je podaril tudi priznanje Občine Zreče.

177. Veseli december  prodaja voščilnic invalidskih društev
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: tržnica Zreče
Datum: 08.12.2011 do 08.12.2011
Tip dogodka: občinski
V okviru Veselega decembra so na zreški tržnici Zreče invalidska društva in zavodi iz območja občin Slovenske konjice, Vitanje in Zreče prodajali voščilnice in novoletne izdelke.

178. Veseli december  tržnica OŠ Zreče, Vrtca Zreče in SPSŠ Zreče
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: tržnica Zreče
Datum: 09.12.2011 do 09.12.2011
Tip dogodka: občinski
V okviru Velesega decembra so na božičnonovoletni tržnici prodajali svoje izdelke otroci Vrtca Zreče, Osnovne šole Zreče in Srednje poklicne in strokovne šole Zreče

179. proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana Terme Zreče
Datum: 23.12.2011 do 23.12.2011
Tip dogodka: občinski
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, z nazivom Pojemo domovini  Slovenija, od kod lepote tvoje. Slavnostni govornik je mag. Mialn Sojč.

180. 7. božično novoletni koncert Društva godbenikov Zreče
Organizatorji: Društvo godbenikov Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: športna dvorana Zreče
Datum: 25.12.2011 do 25.12.2011
Tip dogodka: kulturni
Društvo godbenikov Zreče organizira 7. božično novoletni koncert Društva godbenikov Zreče, skupaj z mešanim pevskim zborom Strune.

181. božično novoletni koncert zreških pevcev
Organizatorji: Kud Vladko Mohorič Zreče, Katoliško kulturno društvo Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: cerkev sv. Egidija
Datum: 26.12.2011 do 26.12.2011
Tip dogodka: kulturni
Tradicionalni božično novoletni koncert zreških pevcev, posvečen tudi dnevu samostojnosti in enotnosti.

182. predstava Tašča.com
Organizatorji: Unior d.d. program Turizem
Soorganizatorji:
Lokacija: večnamenska dvorana Terme Zreče
Datum: 27.12.2011 do 27.12.2011
Tip dogodka: kulturni
Komedija, predstava Tašča.com katero za božične praznike podaraja Unior  program turizem občanom Zreč.

183. Veseli december  z društvi

Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: tržnica Zreče
Datum: 28.12.2011 do 28.12.2011
Tip dogodka: občinski
V okvru Veselega decembra se na zreški tržnici predstavijo zreška društva s svojim delovanjem, izdelki,...

184. silvestrovanje na prostem
Organizatorji: Občina Zreče
Soorganizatorji:
Lokacija: pred Občino Zreče
Datum: 31.12.2011 do 31.12.2011
Tip dogodka: občinski
Občina Zreče organizira silvestrovanje na prostem pred Občino Zreče. Igra ansambel Vižarji.

