
19    2018 1

POHORSKO SRCE

POHORSKO  SRCE
LETNIK VIII    LETO 2018 ŠTEVILKA 19JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE

Poštnina plačana pri pošti 3214 Zreče



19    20182

POHORSKO SRCE VSEBINAPOHORSKO SRCE

Izdajatelj: Občina Zreče
UREDNIŠKI ODBOR: David Voh – odgovorni urednik
člani: Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, Jolanda Laubič, Franc Šet

LEKTORIRANJE: David Voh
GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Novice, d. o. o., Slovenske Konjice
TISK: Grafika Gracer, d. o. o., Celje

FOTO: David Voh, Občina Zreče, Vrtec Zreče, Srednja poklicna in strokovna 
šola Zreče, Osnovna šola Zreče, GKN Driveline Slovenija, d. o. o., Unitur, d. 
o. o., SwatyComet, d. o. o., Marija Kovačič, Božo Vidmar, Vinko Železnikar, 
Martin Mrzdovnik, Marjan Hren, LTO, Tatjana Kotnik, Marija Kovačič, An-
dreja Rubin. 

POHORSKO SRCE – JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE: BREZPLAČNI IZVOD

19    20182

Beseda urednika 3

Uradne objave  4

Javni zavodi 14

Intervju – Anton Gričnik 18

Aktualno – Iz Sibirije pod Pohorje  20

Šport  22

Gospodarstvo 24

Turizem 25

Zanimivosti 26

Reši me 31

Dogodki v veselem decembru 32
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POHORSKO   
SRCE
Gotovo ste že slišali

za Pohorsko srce.

Naš zlati človek ga ima, / Naš zlati Pohorc ta ima, 

v njem dobre so željé.

Rad dela in se veseli,

domači ljubi kraj,

na Pohorju ostaja rad,

spreminja zemljo v raj!

Zdaj tu je Pohorsko srce,

ki poje (pesmi) in igra,

ki šali se in veseli,

in rado vse (ljudi) ima.

Želi vam sreče, radosti

in vse (lepo,) najlepše vmes,

napredka in uspehov vseh –

in košček (svetlih) že nebes!

Morda bi radi vedeli,

zakaj je to tako?

Srce je tukaj vredno več

kot evro in zlato!

Naš Pohorc z delom poje si,

domači ljubi kraj,

na Pohorju ostaja rad,

spreminja zemljo v raj! 

Zdaj tu je Pohorsko srce …

 

(Anton Gričnik)
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Dragi bralci Pohorskega srca, 

za nami je leto, v katerem smo odprli veliko novih vrat. Vrat do novih jubilejev, prido-
bitev, dosežkov in uspehov, o katerih pišemo v tej številki, a obenem tudi vrat do novih 
svetov, ljudi in spoznanj. 
Kar se tiče prvega – veseli smo lahko, ponosni in hvaležni, da živimo in ustvarjamo 
v tako urejenem in spodbudnem okolju. Po podatkih Mojih financ celo najboljšem v 
Savinjski regiji in 15. v državi. Naš novi (stari) župan pravi, da se lahko s skupnim 
prizadevanjem vseh prebijemo še višje. In prav je, da v tem smislu segamo po zvezdah. 
Kdor je namreč zadovoljen z malim, velikega nikoli ne bo dobil. 

Kar se tiče drugega – morda nas najboljše in najlepše še čaka. Pred nami je namreč še 
zadnji mesec v letu, mesec veselja, topline in pričakovanja. Mesec, v katerem čisto za-
res odpremo največ vrat. Ali pa so največkrat odprta naša. Ko zrem nazaj, ugotavljam, 
da se najlepše spominjam trenutkov, ko je bila naša hiša najbolj polna. In mnoge od 
teh sem doživel prav v decembrskem času. Prav zato se tudi letošnjega decembra čisto 
po otročje noro veselim. 

In ker ni pravih praznikov brez prazničnih zgodb, vam kot darilo podarjam eno tistih 
brezčasnih: 

„Jim in njegova žena Della sta mlad par, ki se zelo ljubi. Njuno ekonomsko stanje je 
bedno, saj si lahko le s težavo privoščita enosobno stanovanje. Della se odloči, da bo 
Jimu za božič podarila kovinski pašček za njegovo ročno uro, ki stane 21 dolarjev, ona 
pa ima le dolar in 87 centov. Della ugotovi, da so edina vredna stvar, ki jo ima, njeni 
lasje, zato se odloči, da si jih bo postrigla, da bi lahko s pridobljenim denarjem Jimu 
kupila darilo. Ko napoči čas za izmenjavo daril, Jim Delli podari čudovit set glavnikov 
iz želvjega oklepa in lasnic za njene dolge rjave lase, ki so nekoč segli vse do kolen. Ko 
razočaran ugotovi, da si jih je postrigla, sledi nov šok, ko Della Jimu podari pašček za 
ročno uro. Kajti Jim prav tako ni imel denarja za darilo in je prodal svojo ročno uro, da 
bi svoji ženi kupil glavnike. Tako pridemo do vrha zgodbe – daril ne moreta uporabiti, 
vendar sta simbolično prejela spoznanje, kako dragocena in veličastna je pravzaprav 
njuna ljubezen. Od vseh, ki so dajali in prejemali, sta dala največ.“ (O. Henry, Darilo 
treh kraljev)

Tople in vesele praznike vam želim v imenu uredništva Pohorskega srca. Da bi odprli 
čim več vrat in bi bila tudi vaša vseskozi odprta. 

David Voh, odgovorni urednik

BESEDA UREDNIKA

Odprimo vsa vrata 
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tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje 
iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov. Naj se vam uresničijo vse želje,  

pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste jih postavili visoko nad oblake. 

Srečno! 

mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče

Spoštovani občanke in občani, 
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LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZREČE 

MANDAT 2018–2022
Lokalne volitve župana, volitve v občinski svet in v svete krajevnih 

skupnosti v Občini Zreče so potekale v nedeljo, 18. 11. 2018.

Volilna opravila v zvezi z izvedbo lokalnih volitev so se začela 
3. septembra 2018, projekt izvedbe lokalnih volitev pa se je kon-
čal 22. 11. 2018, tj. z dnem, ko je Občinska volilna komisija Obči-
ne Zreče sprejela končna poročila o izidu volitev župana, članov 
občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti. V projekt 
je bilo vključenih 141 kandidatov, 16 predstavnikov kandidatur, 
84 članov volilnih organov in širši krog volivcev v postopkih do-
ločanja kandidatur.  

Na letošnjih lokalnih volitvah je imelo pravico glasovati 5.329 
volilnih upravičencev, volitev se je udeležilo 2.741 volilnih upra-
vičencev ali 51,44 %, kar pomeni nekoliko višjo volilno udeležbo 
v primerjavi z letom 2014, ko je ta znašala 46,17 %. Še vedno pa je 
udeležba daleč pod mejo iz leta 2002, ko je znašala kar 74,85 %.

Na tokratnih lokalnih volitvah smo prvič beležili statistične po-
datke volivcev po spolu, starostni skupini in tipu državljanstva. 
Volitev se je udeležilo 1.382 (50,42 %) moških in 1.359 (49,58 %) 
žensk ter 2.729 volivcev iz držav članic EU in 12 volivcev iz držav, 
ki niso članice EU. Največ volivcev je bilo iz 3. starostne skupine 
(od 46 do 60 let) – 883, sledita 4. starostna skupina (61 let in 
več) – 854 in 2. starostna skupina (od 31 do 45 let) – 596, najmanj 
volivcev pa je bilo iz 1. starostne skupine (od 18 do 30 let) – 408.

Največ volilnih upravičencev je imela KS Zreče – 3.197 volivcev, 
sledijo KS Stranice – 975 volivcev, KS Gorenje – 592 volivcev, KS 
Dobrovlje – 310 volivcev, KS Skomarje – 147 volivcev in KS Resnik 
– 108 volivcev. 

Odstotek volilne udeležbe je bil najvišji v KS Resnik, kjer se je 
volitev udeležilo 62,04 % volilnih upravičencev, nato v KS Dob-
rovlje z 58,07 % volilno udeležbo, KS Skomarje s 57,83 % volil-
no udeležbo, KS Gorenje z 51,19 % volilno udeležbo, KS Zreče z 
51,05 % volilno udeležbo in KS Stranice s 47,59 % volilno ude-
ležbo.

Volivci Občine Zreče so na lokalnih volitvah med dvema pred-
laganima kandidatoma za župana s 73,44 % ponovno izvolili 
mag. Borisa Podvršnika. Protikandidat Milan Potočnik je dobil 
26,56 % podporo volilnih upravičencev.

Za volitve članov občinskega sveta je bilo vloženih 8 list, na 
katerih je kandidiralo skupaj 71 kandidatov, od tega 34 žensk, 
kar je 48 %. 

Mandate v občinski svet je dobilo 6 list kandidatov. Lista Fran-
ca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije in Lista Zeleni Slo-
venije po d'Hondtovem količniku, ki se v skladu z Zakonom o 
lokalnih volitvah uporablja za delitev mandatov v občinski svet, 
nista uspeli dobiti nobenega mandata. Mandati, razdeljeni po po-
sameznih listah: N.Si 2, DeSUS 1, SMC 1, SDS 7, SD 4 in LMŠ 1 
mandat. 

Ob upoštevanju preferenčnih glasov in števila mandatov za Ob-
činski svet Občine Zreče so v občinski svet za mandatno obdobje 
2018–2022 izvoljeni naslednji kandidati:

Mag. Boris Podvršnik je prepričljivo zmagal tudi 
na tokratnih županskih volitvah.

1. DUŠAN KOROŠEC N.Si

2. JANEZ ČREŠNAR N.Si

3. ANTON OŠLAK DeSUS

4. ŠPELA SOVIČ SMC

5. BORIS PODVRŠNIK SDS

6. MATEJA PUČNIK SDS

7. DRAGO ŠEŠERKO SDS

8. LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ SDS

9. DRAGO PADEŽNIK SDS

10. CARMEN MERČNIK SDS

11. ŠTEFAN KRONEKER SDS

12. MILAN POTOČNIK SD

13. JOLANDA POTOČNIK SD

14. GREGOR HROVAT SD

15. ANA HREN SD

16. ANAMARIA HREN LMŠ

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 nezdružljivos-
ti občinskih funkcij prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine 
Zreče. Mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče bo tako najverjet-
neje prešel na naslednjo kandidatko z liste SDS – Marijo Kovačič.  

Konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Zreče v času priprave 
tega prispevka še ni bilo, zato mandat župana in mandati članov ob-
činskega sveta še niso potrjeni. 

Prav tako še niso konstituirani sveti krajevnih skupnosti Občine Zre-
če, zato v nadaljevanju navajamo le seznam izvoljenih članov svetov 
posameznih krajevnih skupnosti:
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MANDAT 2018–2022

KS DOBROVLJE
1.  GREGOR HROVAT
2.  MATEJ PŠENIČNIK
3.  ERVIN BOGATIN
4.  BARBARA RAVNAK
5.  VIDA PUŠNIK

KS GORENJE
 Volilna enota št. 1
1.  ROMAN OBROVNIK
2.  DAMIJAN VIŠNAR
3.  ANJA HREN

 Volilna enota št. 2
1.  BOJAN RUTNIK
2.  KLAVDIJA SMOLE

 Volilna enota št. 3
1.  BERNARD SADEK
2.  ANAMARIA HREN

KS RESNIK
1. ERNEST MIKEK
2. MARJAN KOVAČEC
3. FRANC ČREŠNAR
4. KRISTINA ČREŠNAR
5. ZDENKA ČREŠNAR

KS SKOMARJE
1.   TOMO KOVŠE
2.   OTO MIKEK
3.   MARIJA MARJANA KOVŠE
4.   ŠTEFAN KOTNIK
5.   MIRAN OŠLAK

KS STRANICE
Volilna enota št. 1
1.  SREČKO ŠVAB
2.  DARINKA ŠVAB

 Volilna enota št. 2
1.  DUŠAN BREČKO
2.  JOŽEF PESJAK

 Volilna enota št. 3
1.  DEJAN SODIN
2.  DRAGICA CVELFER

 Volilna enota št. 4
1.  DRAGO PADEŽNIK
2.  GREGOR KOROŠEC

 Volilna enota št. 5
1.  JOŽE STEBLE

KS ZREČE
 Volilna enota št. 1
1. ALENKA ČREŠNAR-GORJUP

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

Volilna enota št. 3
1. DRAGO VRHOVŠEK 
2. DUŠAN KVAC
3. ANA IRŠIČ

 Volilna enota št. 4

1. MATEJA PUČNIK
2. STANKO ŠROT

Volilna enota št. 5
1. SLAVKO KEJŽAR

Volilna enota št. 6
1. RENATO LJUBIČ

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

Občinska volilna komisija Občine Zreče
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Koledar prireditev  
bo zamenjal eFollowr
Obveščamo vas, da s 1. 1. 2019 prenehamo z izdajanjem 
»Koledarja prireditev in drugimi obvestili za občane ter 
goste v Občini Zreče« v tiskani obliki. Društva in druge 
organizacije boste lahko svoje dogodke in prireditve ter 
novice še vedno vnašali na občinsko spletno stran www.
zrece.si, kot ste to počeli do sedaj. Vsem, ki tega še ne 
vnašate po občinski spletni strani, lahko navodila pošljemo 
po mailu. 

Vnašanje dogodkov in prireditev za društva
Naj omenimo še to, da objave vaših dogodkov, prireditev, novic 

(člankov) na omenjeni strani veljajo tudi kot poročila, s katerimi 
društva dokazujete, da ste dogodek oziroma prireditev tudi izved-
li (saj v ta namen prejmete tudi finančna sredstva za delovanje 

društev s strani Občine Zreče). Opažamo, da še vedno objavljate 
na spletni strani Mojaobčina.si/Zreče, kar je sicer lepo, vendar se 
s to stranjo mi ne ukvarjamo več, ker je tudi ne urednikujemo in 
vam poročila v tem primeru ne bodo veljala! Najbolje je, da najprej 
objavite zadeve na delujočo in pravo spletno stran Občine Zreče 
www.zrece.si, potem pa še na ostale strani, v kolikor želite.

Ker imamo vedno manj objav, stroški s koledarjem pa ostajajo, 
in ker želimo biti tudi okolju prijaznejši ter digitalno inovativni, 
smo se odločili, da koledarja ne bomo več tiskali oz. izdajali v fizi-
čni obliki. Na spletni strani www.zrece.si bodo še vedno na voljo 
vse objave dogodkov in prireditev v Občini Zreče. Ker pa želimo 
tudi sami biti čimbolj ažurni pri informiranju občanov in vseh na-
ših obiskovalcev, zlasti turistov, vam v nadaljevanju predstavljamo 
rešitev, kako boste lahko vi in tudi vsi naši obiskovalci obveščeni 
direktno po mobilni napravi (telefonu).

Visoka uvrstitev na nacionalnem tekmovanju »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna« (tretje mesto) je pomenilo ustrezno izhodišče za prijavo 
na prestižno mednarodno tekmovanje Društva za urejenost krajev En-
tente florale Europe. Letos je tekmovalo 14 mest iz 8 evropskih držav 
(Avstrija, Belgija, Češka, Irska, Nemčija, Madžarska, Italija in Slove-
nija).

Komisija nas je obiskala v soboto, 23. junija 2018, posebej jih je nav-
dušila povezanost in sodelovanje vseh akterjev v občini (lokalna skup-
nost, podjetja, društva …). Števila dodeljenih točk nismo izvedeli vse 

Prejemniki nagrad v Tullamorju na Irskem. 

Zrečani so se z dobrotami »Okusov Rogle« in promocijskim gradivom 
naše destinacije predstavili še na posebni stojnici. 

do uradne razglasitve rezultatov in podelitve priznanj, ki je bila izve-
dena v soboto, 22. septembra, v Tullamorju na Irskem. Tu smo najprej 
sodelovali v t. i. European Marketu, kjer smo se še enkrat predstavili 
na posebni stojnici z dobrotami »Okusov Rogle« in promocijskim gra-
divom naše destinacije. Priznanja so bila podeljena istega dne na ve-
černi slavnostni prireditvi, ko smo se vsi zelo razveselili zasluženega 
zlatega priznanja. Samo priznanje smo namestili na temu namenjeno 
obeležje poleg srebrnega priznanja iz leta 2003 (ob poti med avtobus-
no postajo in parkirnim prostorom Term).  

Vsem sodelujočim se ob tem iskreno zahvaljujemo za prispevek k 
doseženemu. Velja namreč spomniti, da je bistvo sodelovanja v priza-
devanjih za dvig bivanjske kulture in estetske ter naravi prijazne ure-
ditve našega življenjskega okolja.

Milena Slatinek

Entente Florale Europe – Zreče zlate
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Ste za drugačnost? Sledite inovativnim.
Predstavljamo vam najnovejši produkt – mobilno aplikacijo eFol-

lowr, s katero boste prejeli hitre in neposredne informacije (obvestila) 
na svoje pametne mobilne naprave. Obveščeni boste o vseh posebnih 
ponudbah in ostalih prireditvah ter dogodkih, ki se bodo organizirali 
v naših krajih.

Vi kot uporabnik oziroma sledilec po aplikaciji eFollowr lahko pri-
dobite informacije o raznih prireditvah, atrakcijah, doživetjih, nasta-
nitvah, kulinariki in vseh drugih aktivnostih, ki so na voljo.

In kakšne so prednosti aplikacije eFollowr?
• Pridobivanje novih uporabnikov, kjer se ne zahtevajo osebni 

podatki in je zagotovljena anonimnost,

• hitro in ažurno obveščanje o novostih, dogodkih itd,

• obveščanje samo zainteresiranih uporabnikov,

• preprosta nastavitev – aplikacijo si naložite na vašo mobilno 
napravo.

Po QR kodi, ki si jo naložite na mobilno napravo, boste prejemali 
vse zgoraj naštete informacije

Z obveščanjem občanov in turistov po aplikaciji eFollowr bomo v 
Občini Zreče začeli z januarjem 2019. Za vsa vprašanja smo vam na 
voljo v Turistično informacijskem centru Zreče oziroma po e-mailu: 
tic.zrece.lto@siol.net

Urška Firer
Strokovna sodelavka LTO

IZVEDENE AKTIVNOSTI V OBČINI ZREČE
Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, 
ki je potekal od 16.–22. septembra, se je vrtela okoli mož-
nosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst 
potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja. 

Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično 
in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo 

k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi k dvigu kakovosti 
življenja.

V Občini Zreče smo bili aktivni skozi ves teden
Podjetjem (Unior, Weiler in GKN Driveline Slovenija) ter vrtcu, os-

novni in srednji šoli smo omogočili celotedensko brezplačno uporabo 
električnih koles.
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V ponedeljek, 17. 9., smo za višje razrede Osnovne šole Zreče ter 
za dijake Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče v večnamenski 
dvorani organizirali delavnico »Še vedno vozim – vendar ne hodim«. 
Prisluhnili so paraplegiku, ki je povedal svojo zgodbo od otroštva do 
prometne nesreče.  Po predavanju so učenci in dijaki lahko na parki-
rišču pred Občino Zreče preizkusili še Drunk Busters očala in naletne 
tehtnice.

V Večgeneracijskem centru v Zrečah smo v sodelovanju z Agencijo 
za varnost v prometu organizirali preventivno delavnico za seniorje in 
upokojence »Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu«.

V vrtcu Zreče so ta dan gostili predstavnike Zavoda Varna pot, ki so 
za vrtčevske otroke pripravili pedagoške delavnice »4-prometna dete-
ljica«.

V torek, 18. 9., je Šolski center Slovenske Konjice – Zreče v sodelo-
vanju s Šolo vožnje na parkirišču pred Občino Zreče organiziral pred-
stavitev vozil Šole vožnje in hibridnega vozila.

 Za učence osnovne šole in vrtčevske otroke smo za promet zaprli 
dovozni cesti pri osnovni šoli in vrtcu ter omogočili otrokom risanje 
po vozišču.

V sredo so obiskovalci in občani na parkirišču pred Občino Zreče 
imeli možnost preizkusiti električna vozila (kolesa, avtomobile, skiro-
je itd.). Na kolesu so si lahko pripravili tudi svoj smoothie in sodelovali 
v anketi o prometni problematiki  v Zrečah. 

Društvo prijateljev mladine Zreče je na parkirišču pred Občino Zreče 
organiziralo rolanje, risanje, razna tekmovanja ter za obiskovalce pri-

pravljalo zdravilne napitke.

Za osnovnošolske otroke smo na poligonu parkirišča organizirali 
program o spoznavanju osnovnih pravil v prometu s preizkusom njim 
prilagojenih vozil z vožnjo skozi križišča in semaforje.

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je s Šolo vožnje v soboto, 22. 
9., pripravil predavanje »Ostanimo mobilni«, kjer so prisotni osvežili 
znanje iz poznavanja cestno prometnih predpisov.

Simona Črešnar

Otvoritev Rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center
17. oktobra 2018 smo svečano predali v uporabo rekon-
struirano javno pot Stranice (Korošec – center Stranice).

Slavnostnega dogodka so se udeležili župan Občine Zreče mag. Bo-
ris Podvršnik, predsednik Krajevne skupnosti Stranice Emilijan Fijavž, 
poslanec državnega zbora Bojan Podkrajšek, župan Občine Vitanje 
Mirko Polutnik, župnik Peter Leskovar, svetniki Občine Zreče, člani 
sveta KS Stranice, izvajalci del ter krajani Stranic. Program otvoritve in 
pogostitev so pripravili krajani Stranic.

Konec marca 2018 smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne 
poti 985431 Stranice – center. V sklop ureditve JP smo uredili vozne 
površine ceste, postavili novo javno razsvetljavo, uredili odvajanje 
meteornih voda, zgradili nov cevovod za vodovod ter novo kabelsko 
komunikacijsko omrežje.  Rekonstruirali smo cesto JP 985431 Strani-
ce – center v skupni dolžini 360,0 m. Obstoječa cesta je bila asfaltne 
izvedbe in široka cca 3,0 m, nova cesta pa se je razširila na širino 5,0 
m in pločnik 1,20 m. 

Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugodnejši po-
nudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila, je z deli končal ko-
nec junija 2018. 

Vrednost pogodbenih del je vključno z DDV-jem znašala 181.600,39 
EUR. Končna obračunska vrednost del pa je 179.513,64 EUR. Dodatno 
smo delno uredili še fekalno kanalizacijo (2.198,16 EUR) dolžine 49 
m iz PVC cevi DN 200 in vodovod (2.928,86 EUR) dolžine 144 m ter 
priključke na cesto (11.027,96 EUR). Končna vrednost celotne investici-
je (pogodbena dela, dodatno delo, projektna dokumentacija, odmere, 
koordinator varnosti pri delu, nadzor ...) skupaj znaša 209.765,17 EUR.

Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje GINS, d. o. o., 
Matjaž Mernik. Vire za financiranje je zagotovila Občine Zreče, osta-
li del pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (116.519,00 
EUR) kot povratna sredstva.

Štefan Posilovič

Straničani so dobili novo asfaltirano cesto v dolžini 360 m.
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NAJAVA PRODAJE NEPREMIČNIN
ZA STANOVANJSKO GRADNJO
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU STANOVANJSKEGA 
NASELJA DOBRAVA

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, obvešča javnost, da 
je na parcelah št. 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949/1, 
vse k. o. Škalce (1105), zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in 
dovozno cesto za načrtovano pozidavo štirih individualnih stanovanj-
skih objektov. 

Izvedeni so vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, 
električni NN vod, telekomunikacijski vod, javna razsvetljava in do-
vozna cesta. 

Prodaja nepremičnin bo izvedena z  javnim zbiranjem ponudb. 
Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin bo 
objavljeno na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.si.

Kontaktna oseba za informacije: Mateja Čremošnik, telefon: 03 757 
17 05.

Občina Zreče

Načrtovana je pozidava štirih individualnih stanovanjskih objektov. 

TUR-infomat
Na območju Destinacije Rogla – Pohorje je konstanten pretok obiskovalcev. Da bi jim omo-

gočili 24-urno dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij, smo pripravili 
projekt TUR-infomat.

V sklopu projekta smo vzpostavili mrežo turističnih infomatov (TUR-infomatov), kjer so 
24 ur dostopne informacije o ponudbi destinacije. TUR-infomati skrbijo za večjo vključenost 
ranljivih skupin. Obiskovalce seznanjajo, inovativno izobražujejo in jim omogočajo doživetje 
naravne in kulturne dediščine, kulinarike območja, seznanjajo jih o dogodkih in prireditvah 
v Destinaciji Rogla – Pohorje. Infomati so prilagojeni potrebam dostopnega turizma in so 
postavljeni na petih lokacijah v urbanih centrih Destinacije Rogla-Pohorje.

Za vas smo TUR-infomate postavili v:

• Slovenskih Konjicah – na Starem trgu, pri Fontani za dve ptici,

• Vitanju – ob parkirišču pri Centru Noordung,

• Zrečah – na glavni avtobusni postaji Zreče,

• Dobrni – v zdraviliškem parku in

• Šentjurju – na Zgornjem trgu pred TIC.

Projekt TUR-infomat sta potrdila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Domen Vogelsang, direktor LTO



19    201810

POHORSKO SRCE URADNE OBJAVE

Kdo plačuje turistično in promocijsko takso?

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slo-
venije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Plačajo jo hkrati 
s plačilom storitev za prenočevanje in tudi v primeru brezplačne sto-
ritve za prenočevanje.

• Višina turistične in promocijske takse od 1. 1. 2019 dalje:

• višina turistične takse je določena v višini 1,60 EUR,

• k njej se obračuna 25 % promocijska taksa v znesku 0,40 EUR,

• končna višina turistične in promocijske takse od 1. 1. 2019 dal-
je znaša 2,00 EUR.

turist ična 
taksa

promocijska 
taksa

Turistična 
taksa –

SKUPAJ

100 % plačilo 1,60 EUR 0,40 EUR 2,00 EUR

50 % oprostitev 0,80 EUR 0,20 EUR 1,00 EUR

Oprostitve plačila turistične in promocijske takse
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oprošče-

ni (18. člen ZSRT-1):

• otroci do sedmega leta starosti,

• osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

• osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega or-
gana, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena 
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila ozi-
roma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju 
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaz-
nice invalidske organizacije,

• otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, 
ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potre-
bami, 

• učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, 
ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, 
ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne 

ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okvi-
ru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega 
programa,

• osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udele-
ženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen 
status pravne osebe v javnem interesu,

• osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih ne-
sreč,

• pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz 
svoje pristojnosti,

• osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem 
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

• tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni pla-
čila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo (2. odstavek 18. čle-
na ZSRT-1):

• osebe od 7. do 18. leta starosti,

• osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih 
obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč 
(IYHF).

Nakazilo turistične takse in račun
Gostitelji, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično 

takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji 
dan prenočevanja (tudi v primeru, če ne zaračunajo plačila storitev 
za prenočevanje). Pobrano turistično takso je potrebno najkasneje do 
25. dne v mesecu (za pretekli mesec) nakazati na vplačilni podračun 
Občine Zreče, številka SI 56 0134 4544 3206 224, sklic po modelu 19 
davčna številka-07129. Več informacij o tem je na voljo na spletni stra-
ni Občine Zreče: https://www.zrece.si/novica/155382.

Turistično in promocijsko takso bo potrebno plačati hkrati s plači-
lom storitev za prenočevanje in tudi v primeru brezplačne storitve za 
prenočevanje.

Milena Slatinek

Turistična in promocijska taksa v Občini Zreče

Ureditev okolice 
OŠ Zreče

V letošnjem letu smo sanirali meteorno in 
fekalno kanalizacijo na starem delu OŠ Zre-
če v skupni vrednosti 17.115,00 EUR z vkl-
jučenim DDV. Prav tako smo pred glavnim 
vhodom v šolo zamenjali pohodne plošče z 
asfaltom in uredili del asfaltne površine pri 
severnem delu starega dela šole – vse to v 
skupni vrednosti okoli 38.000,00 EUR. Po-
leg tega smo postavili novo kovinsko ograjo 
ob vhodu v zobozdravstveno ambulanto 
pri OŠ Zreče v vrednosti 570,00 EUR. Dela 
so bila zaključena ob koncu šolskega leta 
2017/2018. Sredstva so v celoti zagotovlje-
na v proračunu Občine Zreče za leto 2018.

Emil Jevšenak Šolska okolica je konec lanskega šolskega leta dobila novo podobo. 
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Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger  

Ureditev reke Dravinje
V začetku junija je koncesionar Vodnogospo-

darsko podjetje Drava Ptuj, d. o. o., pričelo z deli v 
okviru projekta Ureditev reke Dravinje na območju 
zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior KI Zre-
če, na odseku nizvodno od mostu pri stanovanjskem 
objektu Kovaška cesta 8 v dolžini 600 m.

Občina Zreče je v letu 2016 naročila izdelavo pro-
jektne dokumentacije za izvedbo ukrepov na podlagi 
predhodnih Strokovnih podlag poplavne ogroženos-
ti naselja Zreče. Izvedel se je posek zarasti vzdolž 
struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje 
poplavne varnosti in prevajanje stoletnih voda. V 
izvajanju je utrditev brežin s kamnitimi zložbami v 
kombinaciji z vegetativno ureditvijo. Po projektu se 
bodo izvedli še štirje prepadni pragovi ter šest stabi-
lizacijskih pragov za stabilizacijo dna struge in za-
saditev dreves ter grmovja na brežinah z namenom 
senčenja struge v poletnih mesecih.

Pogodba je podpisana med koncedentom Minis-
trstvom za okolje in prostor, soinvestitorjem Občino 
Zreče, upravljavcem DRSV in koncesionarjem VGP 
Drava Ptuj, d. o. o., v višini 389.260,00 EUR, od te-
ga 323.085,80 EUR financira koncedent in 66.174,20 
EUR soinvestitor. Pogodbeni rok dokončanja del je 
30. 4. 2019.

Andrej Furman
Dela z namenom ureditve reke Dravinje so se že začela, končana bodo predvidoma 
konec aprila 2019. 

Konec meseca marca je izvajalec del VOC, d. d., pričel z deli II. etape 
rekonstrukcije javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgrad-
njo vodovoda in kanalizacije. Z deli je pričel na odseku od mostu 
na Dravinji do Železingerja, saj na vmesnem odseku – od prepusta 
na Mlinščici do mostu na Dravinji – lastnik zemljišča, na katerega s 
projektom posegamo, ne dovoli gradnje.

Na odseku od P39 do P49 se je v soglasju z lastnikom prestavila 
trasa ceste. V lanskem letu ni bila zaključena I. etapa – manjkal je še 
zaključni sloj asfalta. Po izvedbi druge faze je bilo 6. septembra letos 
izvedeno asfaltiranje obeh faz. Do pogodbenega roka 14. septembra so 
bila dokončana še zemeljska dela, bankine, vertikalna in horizontal-
na prometna signalizacija, s tem pa je bil 18. septembra izveden tudi 
kvaliteten pregled, na katerem so bile ugotovljene še manjše pomanj-
kljivosti, ki pa so bile do 2. oktobra odpravljene. 25. oktobra je bila z 
uradnim odprtjem cesta predana v uporabo. 

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 191/1, je izdelalo in do-
polnilo oz. spreminja v skladu z navodili investitorja projektantsko 
podjetje Projektiva NVG, d. o. o., iz Celja.

Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o., iz Voj-
nika.

Varnostni načrt in koordiniranje varnosti pri delu je izvajalo podjetje 
Justin, d. o. o., iz Rogaške Slatine.

Pogodbena vrednost je znašala 339.924,75 EUR, dejanska pa 
253.320,22 EUR. Pri tem je bilo na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO pri-
dobljeno 192.538,00 EUR. Prihranek DDV pa je znašal 10.353,13 EUR. 

Andrej Furman 25. oktobra je bila z uradnim odprtjem cesta predana v uporabo. 
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Otvoritev nadstreška nad  
vlakom

V okviru projekta „Druži nas vlak pod Pohorjem“ smo v mese-
cu septembru 2018 zaključili z izgradnjo nadstreška nad vlakov-
no kompozicijo, katero smo ob okusni pogostitvi članic Društva 
kmetic Zarja slavnostno odprli v soboto, 6. oktobra 2018. Otvoritev 
je v celoti izpeljalo Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič 
Zreče. Tako so nastopili člani Zreških kovačev, kateri so zapeli 
pesmi o zreškem vlaku oziroma Zrečah (Planina naša Pohorska, 
Potoček, Nekoč je bil prijazen vlak). Ravno tako so v program 
vključili tudi vodjo muzeja Južne železnice Šentjur Mihaela 
Bučarja. Ta je v preteklosti prispeval precej rekvizitov, razstavlje-
nih v muzeju železniške proge Zreče–Slov. Konjice–Poljčane, ki 
stoji v neposredni bližini nadstreška nad vlakovno kompozicijo. 
Za uspešno ohranjanje dediščine vlakovne kompozicije je župa-
nu čestital tudi Anton Galun, predstavnik sestrske proge v Avstriji 
Stainz–Preding, katero so gradili istočasno kot našo, in mu podaril 
delček tračnice njihove proge. 

Na koncu je spregovoril tudi župan mag. Boris Podvršnik in po-
vedal, da smo v mesecu maju 2017 uspešno podali prijavo na 1. 
javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Sklopa 2 – 1. 
javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2017. Prijavili smo 
se s projektom »Druži nas vlak pod Pohorjem«, v okviru katerega 
smo postavili nadstrešek nad vlakovno kompozicijo. Vrednost del 
tako skupaj z DDV znaša 79.771,65 EUR, od tega so odobrena sofi-
nancerska sredstva v višini 48.124,84 EUR. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.

Sandra Vidmar Korošec

Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče

Župan z delčkom tračnice sestrske proge Stainz-Preding.

Projekt »Prometne ureditve okolice Osnovne šole Zreče« je 
sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega 
sklada v višini 56.679,55 EUR. Od tega je 48.177,61 EUR so-
financirano iz EU, 8.501,94 EUR pa je slovenski delež. Celotna 
vrednost projekta znaša 112.510,39 EUR. 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje PRO-JEKT iz Slovenskih 
Konjic. Dela, ki jih je izvajalo podjetje GMI, d. o. o., iz Slovenskih Konjic, 
so potekala od junija do vključno septembra. Strokovni gradbeni nadzor je 
vršilo podjetje GINS – pooblaščeni nadzornik Gorazd Mernik.

 Ukrep Prometne ureditve zajema pločnik, parkirišča za osebna vozi-
la in avtobusno postajališče z nadstreškoma. Trije parkirni prostori so 
namenjeni za ustavljanje avtomobilov, ki otroke pripeljejo v šolo – t. i. 
‚‘Kiss & Go‘‘ sistem parkirišč. Poleg teh smo uredili še 15 parkirnih mest, 
ki so namenjena kratkotrajnemu parkiranju (do največ pol ure) za star-
še, ki pospremijo otroke v šolo. Na novo smo uredili okolico avtobusne-
ga postajališča. Pokrili in zasteklili smo čakališče za otroke, vključno z 
urejenimi dostopnimi potmi od šole do čakališča. Dostop do čakališča je 
omogočen tudi gibalno oviranim in slepim oz. slabovidnim osebam, saj 
smo vgradili taktilne označbe. Vozni red bo označen tudi v Braillovi pi-
savi. Pred avtobusnim postajališčem vzdolž desnega roba parkirišča pred 
OŠ Zreče smo zgradili pločnik v dolžini 73 m. Pločnik se navezuje na ob-
stoječ pločnik ob Kovaški cesti. V sklopu izgradnje pločnika smo izvedli 

tudi javno razsvetljavo z zasaditvijo neposredne okolice ter postavitvijo 
urbane opreme (klopi, koši za smeti). Pri gradnji smo uporabili različne 
tlake, ki so doprinesli k estetski vrednosti prostora, med drugim tudi 
kocke iz pohorskega tonalita.  

Simona Črešnar

URADNE OBJAVE



19    2018 13

POHORSKO SRCE

Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče
Otroci OŠ Zreče so takole ponosno pozirali pred novo avtobusno postajo. 

Center za krepitev zdravja
Zdravstveni dom Slovenske Konjice je uspešno pridobil 
projekt „Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter 
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 
lokalni skupnosti“. 

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih 
domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke 
in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke 
in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni 
na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb 
v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega 
pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v 
lokalni skupnosti.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.  

Cilji projekta so:
• vzpostavitev novih struktur v zdravstvenih domovih, ki bodo 

podpirale izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in 
aktivnosti zmanjševanja neenakosti v zdravju ter v katere bodo 
vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih 
skupin,

• vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samo-
stojne organizacijske enote v ZD, ki povezuje tako strokovnjake 
kot zdravstveno vzgojne programe za vse populacijske skupine 
ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstveno 
vzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja ter 
zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin 
v lokalni skupnosti,

• vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo,

• izvedbo ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskr-
bi ranljivih skupin,

• zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti,

• vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjše-
vanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa 
v ZD in pripadajoči lokalni skupnosti, v katere bodo vključeni 
partnerji tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, vzgojno 
izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlaj-
še odrasle (PUM), Ljudske univerze, občin, zavodov za zapo-
slovanje ter različnih nevladnih organizacij.

V okviru projekta deluje CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA. V koli-
kor želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem, 
vam je Center za krepitev zdravja lahko v pomoč in podporo na poti 
do sprememb. Postanite aktivni in uživajte v zdravju! Strokovnjaki na 
področju zdravstvene vzgoje vam bodo pomagali pridobiti znanje in 
veščine za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. 

Sandra Vidmar Korošec

VZPOSTAVITE KONTAKT Z NJIMI:
elektronsko po e-pošti ckz@zd-slovenskekonjice.si,
telefonsko 03 758 17 38; mobitel: 051 435 427,

osebno v prostorih Centra za krepitev zdravja v ZD Sloven-
ske Konjice (3. medetaža).   

po pošti na Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 
17, 3210 Slovenske Konjice (Center za krepitev zdravja). 

Projekt nadgradnje in razvoja preventivnih programov bo trajal do 
konca leta 2019.

Pred avtobusnim postajališčem vzdolž 
desnega roba parkirišča pred šolo smo 

zgradili pločnik v dolžini 73 m.

OBČINSKE  UPRAVE
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MLADE PEVKE 
NAVDUŠEVALE

V četrtek, 8. novembra, je bil 
v Narodnem domu v Celju v 
počastitev 90-letnice skladate-
lja Jakoba Ježa slavnostni kon-
cert, na katerem se je predstavil 
združeni pevski zbor mladih 
pevcev iz petindvajsetih kultur-
nih šol v celjski regiji. Sklada-
telju so ob njegovem častitlji-
vem jubileju podarili najlepše 
darilo: rojstnodnevni šopek iz 
njegovih skladb, ki so ga s svo-
jim ubranim petjem pomagale 
splesti tudi učenke naše šole: 
Sara Fink, Liza Kotnik in Jasmi-
na Potočnik.

KROMPIRJEVE 
POČITNICE 
MALO DRUGAČE

Na Gorenju pri Zrečah je med jesenskimi počitni-
cami potekal projekt Usefully Addicted-uporabno 
zasvojen, sofinanciran s strani programa Erasmus+. 
Tega projekta so se pod mentorstvom učiteljic Nine 
Vajt in Mojce Petek udeležili tudi učenci naše šole: 
Vid Pogorevc, Nuša Preložnik, Lucija Klančnik in 
Blaž Kukovič iz 8. a-razreda. Projekt je potekal od 
nedelje,  28. 10. 2018,  do nedelje, 4. 11. 2018. Udele-
žili so se ga tudi mladi iz Italije, Hrvaške, Romunije, 
Portugalske, Litve in Norveške. Namen projekta je 
bil izdelati orientacijsko misijo za svoj kraj.  Izdelali 
smo misijo za Zreče z naslovom ZREČE – MESTO 
SREČE. Aplikacija je dostopna preko vseh mobilnih 
naprav. Tako je nastalo kar 7 misij udeležencev 
projekta, misija Gorenja pa je bila preizkušena in 
prevedena v jezike vseh udeležencev. V tem tednu 
so naši učenci pridobili nove prijatelje iz različnih 
koncev Evrope, spoznali različne kulture in kvalitet-
no preživeli počitnice.

NOČ ČAROVNIC PRI URAH 
ANGLEŠČINE

Ure angleščine z najmlajšimi znajo biti zelo igrive in zanimive. 
Tokrat na temo praznika Halloween ali Noč čarovnic, ki je k nam 
prišel z Zahoda. Učenci 1. razredov so izdelovali duhce iz papirna-
tih serviet,  učenci 2. razredov in učenci POŠ Gorenje so izdelovali 

ročne lutke, tretješolci ter učenci 3. in 4. razreda POŠ Stranice pa so 
si izdelali prstne lutke. Po razredih so nato »prosili za sladkarije« po 
angleško »Trick or treat. Happy Halloween”.
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TERENSKO DELO
V sredini oktobra so se učenci izbirnih predmetov Raziskovanje 

domačega kraja in Šport za zdravje odpravili na terensko delo na 
jesensko obarvano Roglo.

Opremljeni s karto, metrom, kompasi, termometri in učnim listom 
so se preselili v učilnico v naravi. Opazovali, merili, primerjali in 
občudovali so naravo Rogle, Lovrenških jezer, Mašin žage in koče 
na Pesku. Učenci so povedali, da je terensko delo zelo zanimivo, 
poučno in razgibano. Domov smo se vrnili utrujeni in obogateni z 
novim znanjem.

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V 
KOŠARKI ZA STAREJŠE DEKLICE

V četrtek, 25. 10. 2018, je bilo v Slovenskih Konjicah medobčinsko 
tekmovanje v košarki za starejše deklice. Zreška dekleta so na parketu 
igrala požrtvovalno, vztrajno in borbeno. Domov so ponosno odnesla 
bronasti pokal. Našo šolo so zastopale: Zala Šrot, Vita Odreitz, Adela 
Škoflek, Živa Odreitz, Ajša Iršič, Nastja Gorinšek, Neža Kejžar, Eva 
Sadek, Manca Kovačič, Sara Črešnar, Tamara Hohler in Iva Kovačič. 

DANAŠNJI VEČER BRANJA JE BIL 
NAJBOLJŠI DO SEDAJ

Tako je zapisala ena izmed navdušenih udeleženk večera branja, 
ki se je zgodil v sredini oktobra na OŠ Zreče in je bil tokrat name-
njen učencem 7., 8. in 9. razredov. Tema letošnjih večerov branja je 
Gledališče otroke išče. Tako prijetno so učenci začeli druženje ob 
svoji najljubši knjigi, ki so jo brali kar zunaj na toplem jesenskem 
sončku pod mavričnimi krošnjami dreves. Nadaljevali so v šolski 
knjižnici, in sicer z improvizacijskimi igrami in lastnimi improvizi-
ranimi prizori. Za večerjo so si spekli toaste, druženje pa zaključili 
zleknjeni v pravljičnem kotičku šolske knjižnice, seveda s knjigo v 
roki. »Všeč mi je bilo, da smo se tako zelo zabavali, nasmejali in da 
smo se odklopili od telefonov in uživali …« so zapisali učenci, ko so 
se pozno zvečer poslavljali. Mentoricama Andreji Blazina in Barbari 
Potnik je vsako takšno druženje dokaz, da učenci poleg šole nujno 
potrebujejo tudi sprostitev, zabavo in smeh.

JESENSKI DIRENDAJ
Kadar učencem v oddelkih podaljšanega bivanja po opravljeni 

domači nalogi ostane še kaj časa, se odločijo za sproščujočo igro 
ali za ustvarjanje. Izpod majhnih spretnih prstkov so tako nastale 
zlatorumene sončnice, brihtne sovice, nagajivi ježki ter jesenski 
cvetovi iz koruznih listov in makovih glavic. Pravi jesenski direndaj, 
ki zdaj lepša pano v jedilnici zreške šole.
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Trak je slavnostno prerezala direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče Jasmina 
Mihelak Zupančič.

 NOVA PODOBA NAŠE SREDNJE ŠOLE

Na odprtju se je zbralo veliko gostov, program so pripravili »domači« dijaki.  

Nova pridobitev odraža pomemben korak za prihodnost mladih v širši Dravinjski dolini. 

Naša srednja šola je zasijala v novi po-
dobi. Obstoječe poslopje, v katerem se 
v zadnjih štiridesetih letih nahaja Sre-
dnja poklicna in strokovna šola Zreče, 
je dobilo nov in sodoben prizidek, ki po-
vezuje šolo s šolsko delavnico – teorijo 
s prakso.

Pobudo in interes šole, gospodarstva 
v okolju, občin in ministrstva za investi-
cijo, ki prvenstveno izboljšuje pogoje za 
učenje, delo dijakov in tudi zaposlenih 
smo leta 2017 ob 40-letnici delovanja 
šole potrdili s pisno listino o nameri 
izgradnje prizidka k šoli.  Investicijo je 
v tretjini pokrilo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, v tretjini  us-
pešna podjetja v našem okolju, preostali 
del pa je zagotovljen s pomočjo občin-
skih sredstev, sredstev šole in sredstev 
Eko Sklada RS. 

Ponosni smo na pridobitev, ki odraža 
pomemben korak za prihodnost mladih 
v širši Dravinjski dolini. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nam na tej poti pomagali.

Gradbeni odbor
Mag. Boris Podvršnik, župan Občine 
Zreče
Branko Bračko,  Unior, d. d.
Ivan Furman, Kostroj Strojegradnja, d. 
o. o.
Peter Smole, GKN Driveline Slovenija, 
d. o. o.
Mag. Jasmina Mihelak Zupančič, di-
rektorica-ravnateljica Šolskega centra 
Slovenske Konjice – Zreče

Obseg pridobitve
476,6 m2 neto notranje uporabne po-
vršine
223,6 m2 zunanjih površin

Notranje površine
Pritličje: prostor za garderobo dijakov 
ali po potrebi prostor za prireditve, učil-
nica kot podpora praktičnemu pouku in 
uporabi novih tehnologij, zaključena  z 
mobilno zvočno steno
Nadstropje: dve učilnici, splošna in 
tehnološka, povezana z vmesnim de-
monstracijskim prostorom za druženje 
dijakov
Zunanje površine
Ploščad pred vhodom, atrij v pritličju 
šole in zunanjo površino v nadstropju 
– učilnico na prostem

Mag. Jasmina Mihelak Zupančič, 
direktorica-ravnateljica Šolskega cen-

tra Slovenske Konjice – Zreče

JAVNI
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Za otroka v predšolski dobi je izrednega pomena, da se čim več 
giblje. Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi. Z 
gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in 
samega sebe. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih 
življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do se-
stavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti.  

V vrtcu Zreče se zelo dobro zavedamo, da moramo skrbeti za 
celostni in zdrav gibalni razvoj otrok. V predšolskem obdobju otroci 
z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo za-
dovoljstvo in veselje. Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske 
metode pri delu z najmlajšimi. Strokovne delavke otrokom vsak 
dan omogočamo in jih spodbujamo, da z različnimi dejavnostmi 
v igralnicah, garderobi, v telovadnici, na igrišču, v gozdu, v parku 
spoznavajo in razvijajo gibalne sposobnosti. Naš vrtec je vključen 
v Fit4kid projekt. S tem projektom strokovne delavke pridobivamo 
znanja, ideje za gibalne dejavnosti z otroki. V mesecu septembru 
smo imeli na obisku Zavod Varna pot. Pred vrtcem so predstavniki 
tega zavoda za otroke pripravili različne postaje. Otroke so preko 
igre seznanjali o varnem in pravilnem vedenju v prometu. Nekatere 
vzgojiteljice smo se z otroki in njihovimi starši  udeležile Konjiškega 
maratona - maratona z dušo. V tednu otroka smo z otroki in njiho-
vi starši šli popoldne na skupni pohod. Na poti smo se razgibali, 
pridobili nova znanja. Otroci, ki gredo naslednje šolsko leto v šolo, 
so imeli  v mesecu oktobru v Termah Zreče plavalni tečaj. Otroci 
se radi gibajo v telovadnici, na igrišču, na čutni poti. Imamo veliko 
športnih rekvizitov, plezal, tobogane, gugalnice. Otroci obožujejo 
skiroje, poganjalce, žoge. Blizu vrtca so gozd, park, jezero - to so 
naša priljubljena mesta. V gozdu si uredimo gozdne kotičke, v 
pomoč nam je gozdna pedagogika. Pozimi se sankamo, kepamo, 
hodimo in tečemo po snegu. Ko pride pomlad, gredo starejši otroci 
v vrtec v naravi, v CŠOD v Libeliče. Tu večino časa preživijo v nara-
vi, postajajo samostojnejši, dobivajo nova naravoslovna znanja, se 
seznanjajo s plezanjem, lokostrelstvom. Velik pomen dajemo pitju 
vode - fit hidraciji in zdravi prehrani. Najboljše je seveda piti iz pit-
nika na igrišču. Šolsko leto zaključimo s prireditvijo Športni vrtiljak. 
Za otroke in njihove starše pripravimo veliko fit postaj z igrami na 
stadionu v Zrečah. K sodelovanju povabimo tudi športna društva .

Strokovne delavke v vrtcu si prizadevamo, da z vsakodnevnimi 
gibalnimi dejavnostmi otroke navajamo na zdrav in aktiven živ-
ljenjski slog, za katerega si želimo, da jim bo popotnica v življenju.

Simona Rauter, dipl. vzgojiteljica, Javni zavod Vrtec Zreče

Poigravanje z listjem na igrišču vrtca Zreče.Tudi mi smo bili na Konjiškem maratonu – maratonu z dušo.

Gibalna igra v parku z velikim padalom.

Razvijanje gibalnih spretnosti na čutni poti vrtca Zreče.

Gibalne novičke 
iz Vrtca Zreče

 

 
 

 

ZAVODI
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Vsak, ki nekaj da na domačo pisano besedo, pozna Anto-
na Gričnika. 71-letnik je brez dvoma prvo pero Pohorja in 
ob letošnji 160-letnici smrti Jurija Vodovnika kot izreden 
poznavalec našega »narodnega blaga« ter pronicljiv so-
govornik kot naročen za daljši intervju. Da ne skopari z be-
sedami, dokazuje tudi njegov dosedanji opus, katerega se 
ne bi sramovali niti bolj znani avtorji. Popularni »Tona«, kot 
ga kličejo prijatelji in znanci, se je do danes podpisal pod 
več tisoč pesmi, od katerih je več kot sto komponiranih, in 
okrog štirideset knjig. Morda najbolj odmevajo Hvalnica 
Pohorju, trilogija o Juriju Vodovniku in trilogija ljudskih 
pripovedi s Pohorja.  Danes z družino živi v Ljubljani, a se 
vedno znova rad vrača med domače gozdove, od koder je 
kot zvedav deček zaplaval v širni svet. 
Piše: David Voh

Toliko bolj se v naše konce vračate s peresom – pohorski ljudje 
in dogodki namreč vseskozi ostajajo v središču vašega pripo-
vednega vrelca. Nazadnje ste izdali knjigo Krajevna skupnost 
Resnik, ki dokazuje, da ima ta majhna pohorska vasica tudi 
zanimivo zgodovino. Brez Pohorja torej ne gre?

Najprej hvala za povabilo za sodelovanje v Pohorskem srcu. Sicer 
nisem rojen Zrečan, kjer ta časopis izhaja, vsekakor pa spadam 
med številna pohorska srca. Da pri meni brez Pohorja ne gre, dobro 
opažate. Sicer pa verjetno gre za neko lastnost, ki je značilna za 
Pohorce, namreč da imajo svoje Pohorje zelo radi. Tako je zapisal 
Janez Koprivnik v svoji monografiji Pohorje. Težko ga zapuščajo 
in radi se vračajo. Radi o njem povedo kaj lepega in tudi zapišejo, 
če le morejo. Vse to velja tudi zame. Zdelo se mi je, da premalo 
poznamo svoje Pohorje, svoje kulturne in verske korenine, svoje 
ljudi, kot so bili na primer pesniki Jurij Vodovnik, Jožef Hašnik in 
Janko Glazer, kiparja Franjo Berneker in Ivan Sojč, pisatelji Janez 
Koprivnik, Peter Miklavc, Marko Glaser, Jože Tomažič in Drago 
Vresnik, skladatelja Hugo Wolf in Franc Ačko, indolog Karel Glaser, 
igralec Jože Mlakar, ekonomist Franc Tretnjak, škofa Ignac Franc 
Zimmermann in Maksimilijan Držečnik ter mnogi drugi. Najprej je 
vse to in še marsikaj drugega o moji rodni pokrajini zanimalo mene, 
nato sem kolikor mogoče postregel še drugim. 

Vse knjige, ki jih posvečate svojemu rodnemu Pohorju in 
Vodovniku, so zelo obsežne, pravi »špehi«. Zagotovo gre pred 
samim pisanjem tudi za obsežno raziskovalno delo. Etnologija 
vam je gotovo hvaležna za različne opise delovnih postopkov, 
opravil in del, ki so danes že pozabljena. So hvaležni tudi Po-
horci? So ponosni na vaše delo?

Res je, teh mojih »špehov« je kar nekaj. Ko sem že začel razi-
skovati neko področje, sem naletel na marsikaj, kar se mi je zdelo 
zanimivo. In ko sem potem začel oblikovati knjigo, se mi je zdelo 
škoda, da bi kaj zavrgel ali pustil v  mapi. Če sem zadevo že našel, 
naj pride na svetlo, da jo bodo še drugi spoznali. In ker se tega v 

Anton Gričnik: 
Pohorje težko 
zapuščam in se 
rad vračam

poteku raziskovanja navadno nabere veliko, se nakopiči v knjigi, ki 
zato postane bolj ali manj zajetna.

Da gre v knjigah marsikje za etnologijo, za opise delovnih po-
stopkov, je spoznala že znana etnologinja ddr. Marija Stanonik, ki 
je nekaterim mojim knjigah napisala predgovore. Tudi je zapisala, 
da naj bi bil rojen za takšne stvari, torej za etnologijo. Pa bi to kar 
priznal. Stari časi imajo zame poseben čar, rad se vračam vanje, 
čeprav vem, da je bilo mogoče težje kot danes. Zdi se mi, da s tem 
gledanjem nazaj lažje in jasneje vidim sedanje in tudi prihodnje 
čase. Na koncu koncev je vendarle res, da je zgodovina učiteljica 
življenja.

Kar zadeva hvaležnost in ponos na moje delo, moram iskreno 
reči, da sem zelo zadovoljen. Tako in tako sem po duši skromen 
in sem hitro srečen. Ampak ta priznanja niti niso tako skromna. 
Nikoli ne bom pozabil možakarja, ki je 
po maši prišel iz župnišča na Gorenju 
z domačo kroniko, mojo prvo zajetno 
knjigo v rokah, jo na stopnicah pred 
tam okrog stoječimi visoko dvignil v 
zrak ter navdušeno in ponosno rekel: 
»No, pa smo tudi mi nekaj!« 

Zlasti moram tu pohvaliti tudi doma-
čo zreško občino, ki me seveda najbolj 
nosi na rokah, zato ji tudi na tem mestu 
izrekam še posebno zahvalo ter ji želim 
še naprej obilo uspeha.  Naj bo (vedno 
pod okriljem zlatega župana) še naprej 
tako prijetno in zdravo »pohorsko srce«.      

Nekaj dni pred njegovim rojstnim 
dnevom (22. 4. 1791) je izšel tudi vaš 
zbornik prispevkov o Vodovniku. Kaj 
nam lahko ta ljudski pevec danes s 
tolikšne časovne distance še pove?

To je zanimivo vprašanje. Da je bil 

Z družino živi v Ljubljani, 
a je – ne le s knjigo, tudi 
s srcem – ostal zvest 
rodnemu Pohorju. 
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v svojem času, seveda skupaj z duhovniki in redkimi učitelji ter 
organisti, med preprostim, večinoma nepismenim ljudstvom eden 
izmed kulturnih, domoljubnih in narodnobuditeljskih stebrov, 
to je popolnoma jasno. Tudi vera mu je veliko pomenila, ni pa bil 
fanatik. Že to je potrebno ceniti, spoštovati in ohranjati spomin. Kot 
takšen nam je lahko za zgled, saj tudi danes rabimo podobne ljudi. 
Razen tega lahko iz njegovih pesmi spoznavamo takratno življenje, 
šege in navade. V svojih pesmih nam je zapustil tudi marsikatero 
misel, ki je aktualna še danes in bo vedno. Recimo glede trpljenja, 
ki je neizbežno: »Pa radovoljno vse trpim, da le na svet‘ živim.«   

Nekje sem zasledil, da so Vodovnika spoštovali tudi zato, ker 
je znal ljudem pomagati z najrazličnejšimi umnimi in praktični-
mi nasveti. Vemo, da ni bil izobražen, se je torej učil iz življenja 
samega, iz izkušenj? 

Kaže, da je bil Jurij prvenstveno nekakšen posrečen modrec, 
rojen pesnik, s tem pa tudi nekaj preroka, jasnovidca, kot jih po-
znajo vsi narodi sveta, zlasti jih mi poznamo recimo pri Judih. Ob 
tem pa je bil očitno tudi precej praktičen človek, kakršni so bili tudi 
njegovi starši. Vemo, da nekateri ljudje ne rabijo mnogih šol, zanje 
je dovolj, da nekaj vidijo, si dobro ogledajo in že znajo narediti. Ali 
pa kar sami v svoji iznajdljivi glavi »pogruntajo«. Važna je praksa 
in izkušnje. Jurij je tako iz prve roke lahko ljudem postregel z 
nasveti, kako se naredijo recimo dobre cokle, ki preveč ne trgajo 
nogavic, kako se splete košara, da bo trpežna, katere gobe so užitne 
in katere rastline zdravilne, kako in kdaj se jih nabira, kako suši in 
tudi kako uporablja. Tako je lahko svetoval pri različnih boleznih, 
ki jih je srečaval po domovih, pa tudi pri živini, saj so jo imeli na 
rojstnem domu. 

Se vam zdi, da tudi današnjemu času primanjkuje prav zdrave 
kmečke pameti?  

Za Nemce je definicija klasike »Edle Einfalt und stille Grö3e« 
(Winckelmann), torej plemenita preproščina in tiha veličina. Meni 
to diši po zdravi kmečki pameti, preprosti, včasih celo manj šolani, 
a vendar iskreni, pošteni, izvirni, pronicljivi, naravno poglobljeni, 
plemeniti. In to je potrebno pri zdravi politiki, v kulturi, na delovnih 
mestih. Če tega primanjkuje, ni dobro. A ker smo samo ljudje, se to 
seveda dogaja, se je in se bo še, na žalost. 

Ste zvest dopisnik katoliškega tednika Družina že vse od pr-
ve objave leta 1970. Takrat ste s hvaležnim spominom pisali o 
slovenskih usmiljenkah v Kikindi. Je spomin na ta čas še vedno 
tako živ?

S tem vprašanjem ste dregnili ob temo, o kateri zelo rad govorim, 
pa mislim, da bi morali govoriti tudi naši politiki, mogoče celo na 
evropski, bruseljski ravni. 

Nisem jugonostalgik  (čeprav pripravljam knjigo o tem), kljub te-
mu pa pogrešam jugoarmijo oz. bolje – služenje vojaščine. Pa v tem 
nisem sam. Kogar koli vprašam, in teh se je nabralo že na desetine, 
vsak to potrdi. Pa ne toliko zaradi sebe, ampak zaradi današnjih 

mladih, saj se mnogi izgubljajo v popivanju, žuriranju, drogah in 
drugih oblikah samopozabe. Manjka vojaška disciplina, ko smo 
bili od ranega jutra do poznega večera vpreženi v različna opravila, 
čeprav so bila nekatera brez zveze. Ampak priložnosti za samou-
ničevanje je pa vendarle bilo manj. Politični predavatelji in strogi 
oficirji, podprti z vojaškim sodiščem, so delali čudeže!  Poznal sem 
človeka, ki je na rekrutaciji prosil komisijo, naj ga vendarle vzamejo 
v armijo, sicer ne bo mogel dobiti dekleta in se poročiti …   

Danes vaši prispevki v Družini obravnavajo zlasti vprašanja 
o veri, človeku in družbi. Teme, ki vas kot poglobljenega posa-
meznika vedno znova nagovarjajo. 

Da, vedno! Človek, družba in vera oz. Bog,  to je zame neločljivo 
povezano. To so bistvene stvari. Sam človek lahko vodi v egoizem, 
sama družba v kolektivizem, nebeški Oče pa nas lepo povezuje 
med seboj kot enakovredne brate in sestre, ki se imamo radi med 
seboj. Lepše kot je to troje povezano, boljše se, lepše se živi; in seve-
da obratno: bolj kot je človek skregan z vrednotami vere in morale, 
slabše gre družbi in z njo človeku. Vsi moji članki in člančiči, ki jih 
je menda tisoč in več, se sučejo okoli tega. Nekoč bi jih želel izdati 
skupaj. In kakšen bo naslov? Seveda: Človek, družba in Bog.

Ste tudi avtor besedil za narodno-zabavne skladbe, pesem Čas 
bi zavrtel nazaj je bila v letu 2012 celo največkrat predvajana 
narodno-zabavna skladba v Sloveniji. Izjemni slovenski pesnik 
Gregor Strniša je bil npr. nad svojimi popevkami vzvišen in 
besedil ni hranil, čeprav so nekatere postale ponarodele. Kam 
popevke v svojem opusu umeščate sami?

Bolje bi bilo, da bi to storil kakšen nepristranski literarni kritik, 
toda teh je danes vedno manj, saj si je težko pridobiti jasne in po-
štene kriterije ter si vzeti toliko časa, da bi prebral vse, kar izhaja na 
knjižnem trgu. Samemu mi je težko presojati lastne stvari, čeprav 
bi se na to zaradi ustrezne izobrazbe moral spoznati. Vem, da moje 
pesmice skušajo biti poetično, metrično in ritmično pravilne, zato 
jih ni težko uglasbiti. Tudi vsebinsko skušam najti prave teme, ki še 
niso preveč oguljene, dodati pa tudi dovolj všečnih čustev in nekaj 
poglobljenosti, ker človek je vendarle iščoče bitje in želi ob čutenju 
vedno tudi kaj spoznati. Ne strinjam se popolnoma s teoretiki, ki so 
proti vsaki tako imenovani tendencioznosti, torej vsaki vzgojni mi-
sli.  Ni mi všeč, da se v naših pesmih pojavljajo izrazi kot »mor‘mo 
ga srat« in podobno.  

Kakorkoli že, s popevko, poezijo ali proznim delom, Anton 
Gričnik ostaja neusahljiv pričevalec o ljudeh in njihovih 
zgodbah. A najbolj mu pri srcu ostajajo tisti domači – po-
horski ljudje. Tisti, od katerih se je sam učil in katerim je 
s svojim ogromnim literarnim opusom veliko v zameno 
tudi dal. 

Pred desetimi leti so se svojemu rojaku v 
Zrečah poklonili tudi z Vodovnikovo nagrado.
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Najdaljša železnica na svetu, najhladnejši naseljeni 
kraji na našem planetu, zgodovina neskončnih ka-
zenskih taborišč … Če Sibirija ne bi bila tako presneto 
impresivna, bralci Pohorskega srca morda nikoli ne 
bi spoznali Tatiane Jevšenak; Rusinje, ki že več kot 
štiri leta živi v Zrečah. Tako pa me je res zanimalo, 
kakšno je življenje v daljni Sibiriji. In predvsem – kako 
je sama pristala pod Pohorjem. Tatiana prihaja iz 
Minusinska, kraja sredi centralne Sibirije s 85.000 
prebivalci. »Manjša vas za naše razmere«, pravi in se 
nasmeji, ko sliši, da bi bilo to pri nas tretje največje 
mesto. V Zreče ni prišla s transsibirsko železnico, sem 
jo je pripeljala ljubezen – danes je srečna žena moža 
Jerneja in mami še ne dvoletne Zoje. 
Piše: David Voh

Praviš, da ljubezen piše najlepše zgodbe, tudi 
tebi je spisala eno takšnih. Kako te je pripeljala 
v Slovenijo?

Kot majhna deklica sem sanjala o poroki na gradu, a gradov v 
Rusiji skoraj ni, v Sloveniji pa jih imate toliko (smeh). Res je šlo 
za zanimivo naključje – Jerneju sem pomagala pri organizaciji 
prevoza z letališča v Krasnojarsku do Abakana, kamor se je od-
pravljal iz študijskih razlogov. To je bil najin prvi stik, nato pa so 
si stvari hitro sledile. Ljubezen ne pozna meja in za njo greš tudi 
na konec sveta, sama sem šla 5000 kilometrov stran od svojega 
rojstnega kraja. Danes sva poročena že več kot štiri leta, živiva 
na Dobravi v Zrečah. 

Iz največje države na svetu v majhno Slovenijo, 
sprememba je velikanska. Kaj te je najbolj pre-
senetilo ob prihodu?

Slovenija je čudovita država, ob prihodu me je dobre pol leta 
držala prava evforija. Najbolj sem bila navdušena nad tukajšnjo 
naravo, saj je prekrasna. Vsak delček Slovenije bi lahko postavi-
li na razglednico. Pri nas so mesta ogromna, sama sem človek 
mesta, a sem v Rusiji vedno iskala stik z naravo, hodila na izle-
te v gozdove, ko je le dovoljeval čas. Slovenija pa je »država v 
gozdu«, stik z naravo imaš na dosegu roke. 

Kaj pa zima – ruske zime so pregovorne ostre, v 
Sloveniji pa je zadnja leta komaj kaj snega. Pog-
rešaš ruski mraz? 

To pa res. Obožujem, ko mi mraz ščiplje lička in se ti pogreza-
jo tla pod nogami. Nekaj časa sem predavala ritmiko na severu 
Rusije, kjer poznajo več kot 20 besed za sneg. Si predstavljate? 
To je prava zimska pravljica. V Sloveniji se mi včasih zdi, da je-
sen takoj preide v pomlad. Sama sem tudi zagnana deskarka na 
snegu in zato še toliko bolj ljubim snežno idilo. 

Se tudi zato službeno pogosto vračaš nazaj do-
mov? 

To ravno ne (smeh). Res pa je, da sem zaposlena v Uniturju, 

Tatiana Jevšenak:  
Ljubezen piše najlepše zgodbe

Z Jernejem sta usodni da dahnila na gradu Štatenberg, prav 
tako, kakor je sanjala kot majhna deklica. 

Zelo rada spremlja nastope ruskih športnikov – na sliki ob veliki 
zmagi ruskih hokejistov na Olimpijskih igrah v Južni Koreji. 
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kjer skrbim za nove povezave z rusko govorečimi državami, zato 
se večkrat vračam v Rusijo. Zame je obisk svoje domovine, sploh 
zdaj, ko živim v Sloveniji, posebno doživetje.  

Transsibirska železnica je najdaljša železniška 
proga na svetu (Moskva – Vladivostok, 9288 
km) in prečka tudi tvoje »domače« kraje. Rusi 
veliko potujejo z vlaki, kjer jih menda lahko tudi 
najlažje spoznaš – bo držalo?

Vlak je čaroben kraj, sama sem z njim veliko potovala, tudi po 
transsibirski železnici. Na njej so tri različne vrste vagonov in 
če hočete spoznati pravo Rusijo, se peljite s »platzkarti«. To so 
vagoni tretjega razreda, a v njih boste našli vse vrste ljudi, ki se 
vam bodo takoj odprli. Na vlaku ni radia in interneta, zato ljudem 
preostane le še pristen pogovor. Povabijo te k igranju kart, na 
kozarec vodke ali pa ti preprosto predstavijo svojo življenjsko 
zgodbo. Bo že res, da neznanemu človeku lahko poveš več. In 
ko vlak pripelje do končne postaje, gremo vsak svojo pot. Če 
se boste odločili za obisk Rusije, potem je potovanje z vlakom 
zadetek v polno.  

Pokrajina Sibirije je večinoma stepska, torej 
travnata in brez gozdov, trda in ponekod skalna-
ta. Ste takšni tudi Sibirci?

Navzven morda človek ob stiku z nami dobi tak občutek. A si-
cer smo Sibirci izredno občutljivi za osnovne človeške vrednote. 
Veliko damo na odnose, ko se dobi družina skupaj, gre za prave 
rituale. Pri nas moška beseda velja brez izjeme. Smo zelo zane-
sljivi, topli, radi si pomagamo, do česar nas je morda pripravila 
prav mati narava. Ne maramo dvoličnosti in spletkarjenja, prav 
tako pri nas ni ljubosumja. Če ima nekdo več kot ti, mu prepros-
to privoščiš. V tem smislu smo precej drugačni od vas. 

Ko smo že pri tem – kaj pozitivnega bi izpostavi-
la pri Slovencih? Če si šla za možem tisoče kilo-
metrov daleč, potem tako slabi le nismo. 

Že to, da sem si našla moža prav v Sloveniji, je dokaz, da ste 
nekaj vredni (smeh). Seveda so dobri in slabi ljudje povsod 
po svetu, tudi pri nas je tako. Ljudje v Moskvi so npr. povsem 
drugačni od ostalih Rusov, zato pravimo, da je prestolnica 
pravzaprav država v državi. Kar se tiče Slovencev, mi je izredno 
všeč vaša pridnost, zagnanost, morda je to še posebej značilno 
za Pohorce, s katerimi sem najbolj v stiku. Veliko se ukvarjate 
tudi s športom in skrbite za svoje telo. Rusi smo bolj leni – služ-
ba, kavč, služba, kavč itd. Všeč mi je tudi, da ste, čeprav majhni, 
tako navezani na svojo kulturo, dediščino, korenine; to pri nas 
pogrešam.

Kaj pa hrana – sibirski ravioli ali pohorski lonec?
Hm, čeprav imam zelo rada naše raviole, pri kulinariki zma-

gate. Obožujem tukajšnjo hrano, najbolj od vsega »murkov zos«. 
Tudi kranjske klobase, hrenovke in vse, kar pride na mizo. Vča-
sih me prav pri mizi ujamejo spomini na otroštvo, ko se je vsa 
moja družina zbrala na istem mestu. Pri nas so to res pravi obre-
di, kjer se čas ustavi. Tistemu, ki pripravi obrok, pa vedno izka-
žemo spoštljivo naklonjenost in hvaležnost.  

Rusi ste svojčas veljali za tiste, ki največ berejo. 
Seveda tudi imate kaj brati, saj je ruska književ-
nost v samem svetovnem vrhu. So mladi v Rusi-
ji še danes tako (pozitivno) obsedeni z branjem 
ali je tudi pri vas novodobna tehnologija prevze-
la primat? 

Spomnim se, da sta babica in ati ogromno brala in nam po-
tem o prebranem pripovedovala. Tako je bilo tudi drugod. A s 
pojavom televizije so se stvari tudi v Rusiji spremenile – dolge 
in mrzle večere nismo več preživljali ob pripovedovanju zgodb, 
ampak ob TV-ekranu. Sama sicer v osnovni šoli nisem ne vem 
kako marala branja, navdušila sem se žele na univerzi. Danes ra-
da berem, pa ne le ruske avtorje, tudi ostalo svetovno literaturo, 
seveda pa berem tudi najini Zoji. A je vendarle res, da smo v novi 
internetni dobi vsi nekako dali knjigo na stran. Tudi v Rusiji.

Vajina Zoja bo kmalu stara dve leti. Kaj si najbolj 
želiš prenesti nanjo?

Želim ji dati tisto, kar želijo dati svojim otrokom vsi starši tega 
sveta, ne glede na to, ali so iz Rusije, Slovenije ali od kod dru-
god – da ji bo lepo. A mene so učili, da se vse začne in konča 
pri vrednotah. Naj bo iskrena, hvaležna za vse, kar dobi. Naj se 
zanese na tiste, ki jo imamo radi in zaupa, tako ji bo pri vsem 
lažje. Želim, da bo starše ne le spoštovala, ampak da jih bo tudi 
ljubila. Tu je velika razlika.

Ena od stvari, ki jih pogreša pri nas, so ruske zime; povprečna 
januarska temperatura v njenem Minusinsku je več kot 25 
stopinj pod ničlo.

Ljubezen ne pozna meja – Tatiana, Zoja in Jernej.
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Imeti v razredu članico državne reprezentance ni kar tako. 
Če pa ti vsakodnevno družbo delajo kar tri sošolke, ki so 
uvrščene v slovensko izbrano vrsto, je to še bolj zanimivo. 
Pa ne govorim o kakšnem gimnazijskem športnem oddel-
ku, pač pa o 9. a razredu OŠ Zreče. Zala Šrot (KK Konjice) 
navdušuje pod košarkarskimi obroči, Adela Škoflek (OK 
Swatycomet) na odbojkarskih igriščih, Lena Bornšek (PK 
Neptun) pa se najbolje znajde v vodi. A na vprašanja so 
vendarle vse tri odgovarjale na suhem in dokazale, da so 
z jezikom ravno tako vešče kot pri svojem športu. To pa ni 
nič nenavadnega, punce so namreč ne le izjemne športni-
ce, pač pa tudi odlične učenke.   

Piše: David Voh

Največji dosedanji uspehi?
Zala: Moj največji dosedanji uspeh je definitivno to, da sem prišla v 

slovensko reprezentanco, ob tem pa so še manjši uspehi, kot so nagra-
de na številnih mednarodnih turnirjih.

Lena: Največja uspeha na moji športni poti sta najverjetneje vstop v 
slovensko reprezentanco ter državni rekord v štafeti 4 x 50 m prosto, 
ki smo ga osvojile s soplavalkami.

Adela: Vpoklicana sem bila med 23 najboljših odbojkaric v Sloveniji 
v svoji generaciji. Z ekipo OK Swatycomet Zreče smo starejše deklice 
pred dvema letoma osvojile 5. mesto v državi, s kadetsko ekipo pa 6. 
mesto.

Kakšne so tvoje telesne predispozicije? Si idealna za 
svojo športno panogo?

Zala: Kljub svoji višini imam prirojeno hitrost, eksplozivno moč ter 
koordinacijo, kar je za košarko zelo pomembno. Če bi imela še kakšen 
centimeter več, bi bilo idealno.

Prihodnost zreškega športa:  
Ko veš, da uspeh ne pride sam po sebi

Lena: Mnogi, med njimi tudi moj trener, pravijo, da imam značilne 
plavalne (dolgoprogaške) predispozicije, verjetno predvsem zaradi 
moje višine in dolgih rok.

Adela: Vedno me je mučila moja višina. K sreči pri odbojki obstaja 
pozicija libera oziroma prostega igralca, kjer višina ni pomembna, 
zato jaz igram prav na tej poziciji. Mislim, da nihče ni sam po sebi 
idealen za nek šport. 

Zdaj vedno več govorimo tudi o delovnem talentu. Si 
bolj zagrizena od ostalih?

Zala: Pri tem imam še rezervo.
Lena: Zagotovo je res, da sem zelo tekmovalna. Že od nekdaj. A to 

ni vedno dobra lastnost. Če na primer ne dosežemo zastavljenih cil-
jev, je lahko to velikokrat vzrok za premalo motivacije in posledično 
slabše rezultate.

Adela: Menim, da sem bolj zagnana od ostalih, saj imam vedno po-
stavljene visoke cilje, ki  jih želim izpolniti, tako sama kot tudi z ekipo, 
kar mi vlije še dodatno mero zagona in vztrajnosti. Tudi kakšen doda-
ten napor mi ne predstavlja problema.

Kako se športnica spoprijatelji z bolečino, ki je del 
treninga in tekem? Ne poznaš lenobe in izgovorov?

Zala: Pri športu zaenkrat še ne.
Lena: Trditev, da športniki ne poznamo lenobe in izgovorov, ne drži 

v celoti. Mislim, da je pri vseh športnikih enako, zagotovo pa lahko 
povem, da je tako vsaj v mojem primeru. Med vikendi, ko nimamo 
treninga in tekem – kar se sicer zgodi redko –, imam največ časa za 
šolo, veliko raje pa seveda ležim v postelji in preberem zanimivo knji-
go. V vodi poskušam biti osredotočena in čim bolje odplavati vsak tre-
ning, vendar včasih pridejo dnevi, ko bi namesto skoka v mrzlo vodo 

Adela pravi, da bi se v igranju odbojke enkrat rada preizkusila tudi v 
tujini. 

Lenin letošnji cilj je uvrstitev na EYOF (European youth olimpics festi-
val – Olimpijski festival evropske mladine).
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Zala Šrot

Adela Škoflek

Lena Bornšek

in odplavanega treninga najraje ostala doma, se 
zavila v odejo in zaspala. Vendar se vsakič znova 
spomnim, da uspeh ne pride sam od sebe, ampak 
je zanj potrebno trdo delo. Trudim se, da je takš-
nih dni čim manj in da sem vsak dan stopničko 
višje svojim ciljem.

Adela: Lenoba se pojavi v kakšnem trenutku, 
ampak takoj izgine, saj dobro vem, da so treningi 
dobri zame in za moje napredovanje, ki se ne bo 
zgodilo samo od sebe brez truda in vložene ener-
gije. Odstopanj ni, saj se po izpustu enega trenin-
ga ti le vrstijo, zato si tega ne privoščim. Konec 
koncev na treningih nismo zaradi trenerja, igralk, 
prijateljev ali staršev, temveč zaradi samega sebe, 
ker želimo napredovati, se izboljšati in od trenerja 
prejeti vse znanje, ki ga lahko, ter svojo igro, kon-
dicijo in moč čim bolj nadgraditi.

Šport je koristen tudi zato, ker ti 
privzgoji določene vrednote. Kaj je 
tisto, kar si v svoji športni panogi na-
šla ti?

Zala: Vsekakor delovne navade, sposobnost de-
lovanja v skupini, vztrajnost pri doseganju lastne-
ga in skupnega cilja.

Lena: Kar sem se pri plavanju naučila, je to, da 
nikoli ne smeš obupati, tudi ko nimaš več motiva-
cije in energije za nadaljnje delo, ampak moraš os-
tati močan in slediti svojim sanjam. S svojim špor-
tom sem tako postala bolj vztrajna, kar je zagoto-
vo lahko le še stopnička višje za doseganje mojih 
športnih in življenjskih ciljev ter uresničitev sanj.

Adela: Ekipni duh, sodelovanje in spodbujanje 
soigralk.

Kako kot perspektivna športnica 
skrbiš za svojo psihološko pripravl-
jenost? Imaš težave s tremo pred 
tekmo? Se kdaj pogovoriš s kakšnim 
psihologom, bereš, razmišljaš?

Zala: Pred tekmo imam najraje, da ne dobi-
vam nasvetov od družinskih članov. S pretirano 
tremo nimam težav, celo rada igram pred polni-
mi tribunami.

Lena: Meni osebno trema povzroča velike te-
žave, predvsem na tekmah. Največkrat in najbolj 
učinkovito jo odpravljam s poslušanjem glasbe 
ali izvajanjem dihalnih vaj, s katerimi se sre-
čujem kar pogosto, saj jih velikokrat izvajamo 
tudi na treningih. Z njimi sem se srečala tudi 
na reprezentančnih pripravah v Ravnah na Ko-
roškem, kjer nas je obiskala psihologinja in smo 
poleg dihalnih vaj reševali tudi teste za koncen-
tracijo. To je bil tudi moj prvi obisk psihologa.

Adela: Za svojo psiho skrbim zelo slabo. Hitro 
se razžalostim, začnem obremenjevati s poniže-
vanji drugih, svoje igre ali pa občutki nekorist-
nosti in to ima velik vpliv tudi na mojo igro. V 
igri posledično ne uživam in na igrišču ne poka-
žem vsega, česar sem sposobna. S psihologom 
se še nisem pogovarjala, ampak mi zaenkrat za 
nasvete služijo brat, mati in oče, na parketu pa 
seveda moje soigralke.

Kam te bo zanesla pot po končani 
osnovni šoli? Kaj bo to pomenilo za 
nadaljnji trening?

Zala: Odšla bom v gimnazijo, kar pa ne bo 
oviralo mojih treningov.

Lena: Po končani osnovni šoli imam še ved-
no namen trenirati plavanje. Trenutno razmišl-
jam o vpisu na 1. gimnazijo v Celju, kjer je tudi 
oddelek, namenjen športnikom. Tako bom lažje 
kombinirala šolo in treninge, saj bom včasih lah-
ko v šoli ostajala do treninga in bom starše tako 
obenem razbremenila vožnje v Celje.

Adela: Nadaljnje šolanje bom nadaljevala na 
gimnaziji, kar ne bo imelo vpliva na treninge, 
le manj prostega časa bom imela sama zase. Z 
odbojko želim nadaljevati tako dolgo, kot bo 
možno, saj imam še veliko ciljev, ki še čakajo, da 
bodo izpolnjeni.

Verjameš, da boš lahko kdaj živela 
(v finančnem smislu) izključno od 
športa?

Zala: Ne, ampak zagotovo se bom še naprej 
ukvarjala s košarko.

Lena: Zaenkrat glede tega še nimam jasnih 
ciljev in ne vem, kako dolgo bom v tem športu 
še uživala, vendar mislim, da bo takrat plavanje 
zame imelo le še rekreativni pomen. 

Adela: Mislim, da bi se lahko preživljala z 
odbojko, ampak zaslužek ne bi zadostoval  za 
celotno življenje. Želim se tudi dobro izobraziti 
in kasneje opravljati delo, ki me veseli. Upam pa, 
da mi z odbojko uspe zaslužiti nekaj denarja ,ki 
ga bom namenila potovanju po svetu, nekaj pa 
bom seveda prihranila tudi za gradnjo in družin-
ske namene.

Zala bi letošnjo sezono rada končala brez hujših 
poškodb, ob koncu pa znova zaigrala tudi za slov-
ensko reprezentanco.
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Swatycomet se je konec septembra  
preimenoval v Weiler Abrasives 
Uresničevanje vizije podjetja na globalnem trgu 
abrazivov z enotnim nastopom in posluhom za 
uporabnike pri obdelovanju površin

Podjetje Swatycomet je konec septembra spremenilo svoje ime v 
Weiler Abrasives in kot član globalne skupine Weiler Abrasives Group 
sprejema skupno korporativno blagovno znamko Weiler. Sprememba, 
ki pomeni poenotenje imen znotraj celotne poslovne skupine, je ses-
tavni del njene strategije razvoja. 

Sedež podjetja ostaja v Mariboru, prav tako ostajajo njegove po-
slovne enote na obstoječih lokacijah v Mariboru, Zrečah in Ločah. Ob 
spremembi korporativne blagovne znamke ohranjajo obstoječe pro-
duktne blagovne znamke, ki so sestavni del strategije razvoja. Strate-
gija opredeljuje štiri ključne stebre, na katere se v svojih prizadevanjih 
osredotočajo. To so rast, inovacije, poslovna odličnost in vodenje. Bolj 
kot kdaj koli prej se usmerjajo h kupcem ter zagotavljanju inovativnih, 
kakovostnih in celovitih rešitev za specifične potrebe končnih uporab-
nikov pri obdelovanju površin. 

»Ob tem, da smo zelo ponosni na našo skoraj 140-letno tradicijo, smo 
osredotočeni na prihodnost in na zagotavljanje dolgoročne uspešnosti 
poslovanja. Pod skupno korporativno blagovno znamko Weiler bomo 
rastli na področju prodaje izdelkov z lastno blagovno znamko. S poeno-
tenjem in skupnim nastopom postajamo prepoznavnejši in močnejši na 
globalnem trgu,« je ob tem izpostavil direktor družbe Matjaž Merkan. 

Swatycomet deluje in bo tudi v prihodnje deloval družbeno odgo-
vorno, saj je to ena temeljnih vrednot skupine Weiler Abrasives Group. 
Letos je z donacijo omogočil nakup novih igral Osnovni šoli Angela 
Besednjaka, ki se nahaja v Mestni četrti Tabor v Mariboru, kjer ima 
Swatycomet svoj sedež. S svojim zavedanjem o tesni vpetosti v lokalna 

okolja želi prispevati k njihovemu razvoju, zato že vrsto let podpira kul-
turne dogodke v Skomarski hiši na Pohorju, z Odbojkarskim klubom 
Swatycomet Zreče je aktivno vključen v športne dejavnosti ter podpira 
izobraževalne in humanitarne dejavnosti. 

Jolanda Laubič

Direktor družbe Matjaž Merkan je mnenja, da s poenotenjem in skup-
nim nastopom postajajo prepoznavnejši in močnejši na globalnem trgu.

Slovenska brusna industrija ostaja pomemben del globalne poslovne skupine Weiler Abrasives Group.
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HOTEL ROGLA*** na Rogli že več kot tri desetletja navdu-
šuje goste in obiskovalce, ki cenijo in živijo aktiven in vitalen 
življenjski slog. Ravno zato se v njem še posebej domače 
počutijo vsi, ki nepozabne počitnice pojmujejo kot aktivno 
preživljanje prostega časa na svežem zraku ter v čudoviti 
naravi, ki ponuja številne možnosti za zimske športe, po-
hodništvo, kolesarstvo, tek ali zgolj zabavne počitnice z 
družino.

V oseminosemdesetih sobah v dizajnu izstopa tradicionalna zasnova 
po meri sodobnega človeka ter njegovih potreb in želja. Visoko kako-
vost bivanja omogočajo premišljena zasnova, skrbno izbrani materiali 
in težnja po zagotavljanju udobja.

Funkcionalno zasnovane dvoposteljne sobe s kopalnicami s tušem 
vzbujajo občutek topline, ugodja in domačnost ter omogočajo kvalite-

Prenovljen Hotel Rogla odpira vrata

V oseminosemdesetih sobah v dizajnu izstopa tradicionalna zasnova 
po meri sodobnega človeka ter njegovih potreb in želja.

Uradno odprtje prenovljenega Hotela Rogla bo 11. decembra. 

ten počitek in dober spanec.

Čisto posebna zgodba je pogled skozi okno, s katerega se odpirajo 
neponovljivi razgledi, ki očarajo in se za vedno vtisnejo v spomin. Prvo, 
kar pade v oči, so mogočni pohorski gozdovi, ki se zdijo brez konca in 
vzbujajo tiho spoštovanje. 

Globok vdih prijetno hladnega in svežega zraka predrami in napolni 
z željo po novih dogodivščinah. Hotel Rogla je namreč odlično izhodiš-
če za nepozabna doživetja vseh vrst. Neposredna bližina smučišča in 
drugih športnih objektov kot tudi bogat nabor doživljajske ponudbe  
omogočajo aktivno preživljanje prostega časa, kvaliteten čas z družino 
in prijatelji ter sprostitev in zabavo za vse generacije.

Tina Tinta Kovačič
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Na telefonu odprem elektronsko 
pošto – med vsemi prispelimi me 
najprej zanima DK Zarja. Bilo je 
vabilo na sestanek, ne vem, kateri 
po vrsti. Prva točka dnevnega reda 
– prireditev ob 25-letnici društva 
Zarja. »To bo še naporno,« so bi-
le prve misli, ki so poletele skozi 
glavo. 

Sestanek. V zgodnjih dopoldan-
skih urah, ko je doma vse oprav-

ljeno, se ženske polne energije in 
dobre volje posedemo za mizo in 
klepetamo, dokler predsednica ne 
prekine s svojim pozdravom in za-
hvalo za prisotnost. Ko začne brati 
dnevni red, se v njenem glasu in v 
vsej sobi takoj začuti neka vzne-
mirjenost, radost, trema in ponos, 
saj navsezadnje 25 let ni tako malo. 

Delo kot vedno steče. Ideje so 
kar deževale. Program je bil hitro 

Župan mag. Boris Podvršnik 
med članicama društva Karolino 
Črešnar (levo)  in Andrejo Rubin. 

Dogajanje so popestrili tudi mladi folkloristi KUD Vladko Mohorič Zreče. 

sestavljen: nekaj glasbe, petja, čas-
tna govornica, povabljeni gostje, ki 
vsi dobijo besedo, razstava ročnih 
del in seveda, po vsem kulturnem 
programu, še pogostitev izpod prid-
nih rok naših članic. Delo je bilo 
razdeljeno, izgovorov »ne bom« in 
»ne morem« pri nas ne poznamo. 

Dan D. Pred dvorano se začnejo 
zbirati nastopajoči, gostje in čla-
nice, nekatere so s seboj pripe-
ljale može, sosede ali prijateljice. 
Nekaj minut čez dogovorjeno uro 
vse steče. Nihče več se ne ozira, 
kaj gre lahko narobe, vsak samo 
še uživa ob vsem zaigranem, za-
petem in povedanem. Sploh tu vsa 
dvorana večkrat glasno zaploska 
in se veselo smeji. Dve uri mineta, 
kot bi mignil. Ko gostje zapuščajo 
dvorano, pri izhodu dobijo zbor-
nik v čast 25-letnici, kjer si je moč 
pogledati kratke povzetke naše-
ga dela, tečajev, izobraževanja in 
izletov ter ekskurzij od blizu in 
daleč. 

Na obrazih vseh gostov in članic 
se je opazilo veselje, zadovoljstvo 
in tudi vse čestitke, voščila in lepe 

25 let Društva kmetic Zarja

želje so samo dokaz in vodilo, da 
smo na pravi poti in da z našim 
delom nadaljujemo. 

Jožica Kubot

Srčni in uspešni pri delu s psi
Biti del uspešne zgodbe je ve-

lik privilegij. Trud in trdo delo 
v zadnjih letih sta letos Kino-
loškemu društvu Zreče prine-
sla odlične uspehe. Strokovno 
podkovana mlajša generacija 
inštruktorjev, ki ves svoj prosti 
čas posvečajo uspešnemu šola-
nju, nam je v velik ponos. 

V pričetku leta so bile naše 
oči uprte v svetovno prvenstvo 
belgijskih ovčarjev v Ajdovščini, 
kjer je barve Slovenije zastopal 
tudi naš inštruktor Luka Špes s 
psom As‘Thor Force Canina in 
osvojil končno 82. mesto. Te-
kmoval je v najzahtevnejši kate-
goriji poslušnosti po programu 
IPO 3, ki zajema poslušnost, 
obrambo in sled. 

Nadaljevanje leta je bilo fan-
tastično, tekmovalci v agilityju 
so se redno udeleževali držav-
nih tekem in nizali odlične re-
zultate. Nikoli nas niso pustili 
ravnodušnih, saj so se domov 
skoraj vedno vrnili z uvrstitvijo 
med dobitnike medalj. V letoš-
nji tekmovalni sezoni je društvo 
zastopalo kar 7 tekmovalcev.

V mesecu juniju se je držav-
nega prvenstva za juniorje ude-
ležila Iva Kos s psom Jackyem. 
Skupaj sta prikazala 2 odlična 
teka agilityja in postala državna 
prvaka v svoji kategoriji. 

Konec poletja je bil za nas pre-
cej delaven, saj smo organizirali 
7. tekmo za državno prvenstvo 
v agilityju. Kljub nagajivemu 
vremenu smo tekmo uspešno 
izpeljali do konca. Tudi na do-
mači tekmi so naši tekmovalci 
dosegli odlične rezultate:

Eva Langerholc in Oskar 2. 
mesto v A1 small,

Špela Pučnik in Nia 4. mesto 
v A1 small,

Maša Cugmas in Lukas 5. 
mesto v A1 small,

Iva Kos in Jacky 3. mesto v A1 
medium,

Maša Cugmas in Mee 1. mesto 
v AV large.

Na domači tekmi sta debitirali 
Enja Ravničan s psičko Happy 
in Neža Cugmas s psičko Rino, 
obe sta prikazali lepa teka.

Na zadnji tekmi za državno 
prvenstvo v letu 2018 v Kopru 
sta Maša Cugmas in pes Lukas 
postala državna podprvaka v 
A1 small, Eva Langerholc in pes 
Oskar pa sta osvojila končno 3. 
mesto v A1 small. Maša Cugmas 
in psička Mee sta postali držav-
ni prvakinji v AV large.

Tekmovalna sezona 2018 je 
našim tekmovalcem prinesla 
ogromno dosežkov in ponosni 
smo, da je trdo delo prineslo 
tako zavidljive rezultate. Predv-
sem moramo poudariti, da smo 
v tem pasjem športu eno izmed 
najmanjših in tudi najmlajše 
društvo, zato so nam dosežki 
naših članov v velik ponos. 

Naša primarna dejavnost 
ostaja šolanje psov. Vizija druš-

tva je usmerjena k razvoju pri-
mernega odnosa med vodnikom 
in psom, ki je pogoj za uspešno 
sobivanje v skupnosti. Naša pri-
marna dejavnost so tečaji šola-
nja psov, ki so iz leta v leto bolj 
obiskani. 

Naše veselje dela s psi ra-
di delimo tudi z ostalimi, za-
to večkrat na leto obiščemo 
starejše občane in se udeležu-
jemo raznih delavnic, kjer so 
prisotni najmlajši. 

Seveda pa so srce društva tudi 
tisti ljudje, ki so v društvu malo 
manj dejavni, vendar poskrbijo, 
da je čas, ki ga preživimo sku-
paj, vreden delovanja društva.

Eva Krajnik 

Luka Špes je z  As‘Thorjem uspešno 
zastopal zreške barve tudi na svetov-
nem prvenstvu belgijskih ovčarjev. 

Iva Kos je s psom Jackyjem junija 
postala državna prvakinja med juniorji. 
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Društvo prijateljev mladine Zreče in Teden 
otroka 2018

Teden otroka temelji na obele-
ževanju Svetovnega dneva otroka, 
ki ga je leta 1956 priznala General-
na skupščina Združenih narodov. 
Letošnji Teden otroka je potekal 
od 1. do 7. oktobra. Kvalitetno 
preživljanje prostega časa je bilo 
tokrat vodilo prostovoljk Društva 
prijateljev mladine Zreče. Zave-
damo se, kako dragoceno in po-
membno je to za otroka in celotno 
družino. To je čas, ki si ga otroci 
lahko organizirajo po svoje, ko 
lahko počnejo to, kar jih veseli in 
navdušuje. Takrat ob druženju ra-
zvijajo svoje socialne kompetence, 
pridobivajo izkušnje in se predv-
sem zabavajo. Družine vsako leto 
na ta teden spodbujamo, da se 
»prostočasijo« skupaj, da se starši 
skupaj z otroci udeležujejo naših 
delavnic, kajti takšne dejavnosti 
zelo dobro učinkujejo na boljše 
medsebojne odnose.

Barbara Potnik

Pravljična joga za sprostitev in umirjanje.

Gledališka predstava 
Miškinega gledališča 
KU-KUC za čudovit 

zaključek Tedna otroka. 
Sprej proti pošastim. 

To je predstava, ki s 
svojo originalnostjo, 

humorjem in čudovito 
scenografi jo navdušuje 

otroke ter jih uči, da 
se moramo soočiti s 

strahovi. Tako kaj hitro 
spoznamo, da ima strah 

samo velike oči, malo 
smrdi, okoli pa ga nič ni.

Na obisku v Oplotniškem vintgarju.  

Ustvarjali smo z jesenskimi plodovi in obarvanimi listi. Izdelali smo si 
jesenski okras, ki zdaj krasi naše domove.

V goste smo povabili vizažistko Moniko Jurgec, da je dekleta poučila, kako 
pravilno negovati kožo v najstniških letih in kakšna ličila so za njih primerna.
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Na Resniku so poleti slovesno odkrili portretni 
kip akademskega slikarja Marjana Skumavca, 
ki je v tej pohorski vasici Martinu Mrzdovniku, 
zreškemu kulturniku, pomagal začeti likovno 
kolonijo. Tako tukaj, tik pod Roglo, že več kot 
desetletje potekajo Skumavčevi likovni dnevi, 
v nekdanji resniški šoli pa je nastala slikarska 
razstava sodobnih slovenskih ustvarjalcev. 

Ob odprtju kipa, ki ga je vodil urednik NOVIC 
Aleš Mrzdovnik, je prisotne nagovoril zreški žu-

Na Resniku 11. Skumavčevi likovni dnevi

Nabiranje vtisov. Pri Božu Vidmarju (povsem 
desno) v stari pohorski hiši. 

Skupinska slika z zreškim županom. Nekateri slikarji, nekateri organizatorji, nekateri Resničani … 

Zahvala slikarjev resniškim gospodinjam. 

Marjan Skumavc postal 'stalni 
prebivalec' Pohorja 

Skumavčev kip stoji pred nekdanjo resniško šolo nasproti cerkve sv. Jakoba. 

Bronasti Skumavc na pohorskem skrilavcu. 

Skumavčevo podobo je poleg domačega 
župnika Stanka Krajnca blagoslovil tudi arhidi-
akon Jože Vogrin (desno). 

pan mag. Boris Podvršnik, ki je dejal, da se želijo 
Pohorci prijatelju Marjanu vsaj malo oddolžiti 
in se mu pokloniti, saj so izredno hvaležni in 
ponosni na skupne dosežke.

Ob tem se je župan vprašal, katera Skumavče-
va sporočila so danes najbolj aktualna in najbolj 
potrebujejo nadaljevanje: »Marjan je na svojevr-
sten mojstrski način gradil mostove za zbližanje 
z ljudmi na robu družbe, ki poosebljajo različ-
nost. Po mojem mnenju pa je nujnost krepitve 
sposobnosti za dialog tudi ena izmed najaktual-
nejših temeljnih potreb na Slovenskem, saj glo-
boke družbene delitve očitno še niso presežene.«

»V spominu ga imamo kot skromnega človeka, 
a Velikana iz ljudstva in Človeka za ljudstvo. Zato 
naj bo spomin nanj večen, to pa naj ponazarja, 
izraža ter žari tudi njegov spomenik, ki ga po-
nosno odkrivamo danes tukaj na Resniku,« je o 
Skumavcu še povedal župan.

Zbrane je k dogodku povabil zvok večmetr-
skega alpskega roga, na katerega je zaigral Matic 
Vrčkovnik. V kulturnem programu je ob spre-
mljavi Mateja Banovška nastopil tudi operni pe-
vec Sergej Rupreht.

Skumavčevo podobo sta zatem blagoslovila 
arhidiakon Jože Vogrin in domači župnik Stanko 
Kranjc. Tako se je Skumavc v bronu pridružil 
pohorskemu pesniku Juriju Vodovniku, čigar 
spomenik stoji v sosednjem Skomarju.

Skumavčev kip stoji pred nekdanjo resniško 
šolo v najvišje ležeči vasici Zreškega Pohorja. Av-
torica Skumavčeve podobe je akademska kipar-
ka Metka Kavčič. Kip podpira kar dve toni težka 
skala iz pohorskega skrilavca, ki so jo Resničani 
pod vodstvom predsednika krajevne skupnosti 
Boruta Pačnika pripeljali iz kamnoloma Klemenc 
z bližnje Hudinje, Klemenčevi pa so jo Resniku 
poklonili kot donacijo. 

Resnik je ob tem dogodku obiskalo kar nekaj 
uglednih slovenskih kulturnih ustvarjalcev – sli-
karjev, kiparjev, mojstrov besede in glasbe. Med 
njimi sta bila tudi kipar Mirasad Begić in zboro-
vodja Primož Kerštanj (Carmen Manet). Prišli 
so Skumavčevi sodelavci medijske hiše Delo, 
tudi dolgoletni urednik Mitja Meršol, znan glas 
Dela in Slovenskih novic Lada Zei ter fotograf 
Igor Modic.

Valerija Motaln
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Visoke obletnice nastanka cerkva so vedno 
priložnost tudi z distance pogledati na ta za-
četek, ovrednotiti prehojeno pot, najti kakšno 
zanimivost, ki je bila mogoče spregledana …

V letu 2019 se bomo v Župniji Zreče spomi-
njali 250-letnice začetka gradnje sedanje cerkve 
Matere Božje na Brinjevi gori. Pisni viri namreč 
kažejo, da se je gradnja te znane romarske 
cerkve začela prav tega leta. Župnija se v ta 
namen pripravlja že nekaj let, ko so se začela 
obnovitvena dela tako v notranjosti kakor tudi 
zunaj cerkve. Izvedena je že bila drenaža okoli 
cerkve, menjan škrilj na severni strani cerkve-
ne ladje, obnovila sta se dva stranska oltarja, 
notranjost cerkve se je osušila, omet odstra-
nil in cerkev je dobila novo svežo notranjost. 
Trenutno je v delu obnova glavnega oltarja in 
pri tem je do izraza prišla pozabljena freska 
umetnika Antona Lerhingerja, ki jo je že pred 
mnogimi leti zakrila kulisa oltarja. Po vsej ver-
jetnosti bo v bližnji prihodnosti prišlo tudi do 
obnove te freske in morebiti s tem povezane 
rekonstrukcije kulise glavnega oltarja.

Iz nastajajoče knjige o zgodovini romanj v 
to cerkev pa vam ponujam drobno zanimivost 
avtorja Dušana Medveda, ki je bila objavljena 
v Novicah leta 1995. Ta je namreč v tem članku 
zapisal čas »zlate dobe romanj« na Brinjevo go-
ro, kakor so jo doživljali Kračunovi. Ob tem je 
postavil zanimivo tezo, da so romanja na goro 
začetek zreškega turizma in ob tem omenil, 
da je bil gostilničar Kračun prvi, ki je zaslutil 
to priložnost zaslužka z romarji. Na ta članek 
me je opozorila Darinka Kračun – Crkvenčič in 
prav je, da zapišem tudi to, kar seveda Dušan 
Medved še ni vedel oziroma je na to gledal 
skozi prizmo Kračunovih. Zapis o tem »gostin-
skem« delu potreb romarjev je namreč lepo 
zapisan v župnijski kroniki in nekaj teh dejstev 
vam sedaj ponujam.

»Na Gori so ob shodih posamezni vinorejci 
oziroma vinotržci točili svoje vino in za pro-
stor so Gregorcu kot lastniku zemljišča morali 
dajati neko plačilo. Dne 1. maja 1892 je Goro 
kupil Valentin Rušnik, župan, posestnik, Gor-

Romarska uta na Brinjevi 
gori prvi zreški hotel

Ekipa Kračunovih gostincev na Brinjevi gori.

nje Zreče št. 44. Od sedaj je vino točil samo on. 
In če je hotel kdo drugi, iskal si je zemljišče pri 
mejašu. Tako je nekdo naredil stojko na svetu 
Hlastečevih, nedaleč od kapelice, blizu hiše 
št. 28 Spodnje Zreče. Do tje pa se je moglo iti 
samo po svetu Rušnikovem. Tozadevna praksa 
napravila je konec oddajanju tistega prostora. 
Isti vinorejec in gostilničar je potem tik občin-
ske ceste pri križu pod cerkvijo v najem dobil 
nekoliko parcele Hlastečeve, da je namestil voz 
z vinskim sodom. V bližini cerkve je Rušnik  
tla zravnal, tu postavil šotor. Kterega leta ne 
vem povedati. Menda 1893. Tu je on skrbel za 
telesno okrepčilo hodočasnikov.«

Takšen je bil torej začetek te zgodbe in ko je 
kasneje Valentin Rušnik bankrotiral, so bili eni 
izmed gostilničarjev, ki so skrbeli za romarje 
na Brinjevi gori, tudi Kračunovi. Ta romarska 
uta, ki še danes stoji, je bila tako prvi zreški 
»hotel«, saj so tukaj romarji našli tako preno-
čišče, hrano in kakor beremo v članku tudi 
nekaj razvedrila. Da je bilo potrebno zavihati 
rokave, se lahko vidi tudi iz priložene fotogra-
fije, kjer je Martin Kračun (v sredini najvišji 
moški) obdan z vso ekipo od kuharic, nata-
karjev in pomočnikov, saj je bilo poleg romanj 
na Brinjevi gori tudi še marsikatero kulturno 
in politično zborovanje. Ko torej pišemo in 
govorimo o našem turizmu, bodimo pozorni 
na te prve začetke, saj so bili temelji položeni 
že davno prej.

Martin Mrzdovnik

Znamenita freska Antona Jožefa Lerhingerja na v 
cerkvi Matere božje na Brinjevi gori – detajl.

Na Resniku 11. Skumavčevi likovni dnevi
Na Resniku so zadnji junijski teden 

spet potekali Skumavčevi likovni dne-
vi. Slikarji, letos so to bili: Boni Čeh 
iz Radovljice, Zoran Ogrinc iz Slov. 
Gradca, Tina in Jani Konec iz Oplot-
nice,  Vinko Železnikar iz Mengša, 
Nikolaj Beer iz Spodnjih Izlak in To-
ne Seifert iz Ljubljane, so spoznavali 
in upodabljali izumirajoče pohorske 
obrti. 

Med drugimi sta jih na dom pova-
bila Ana Gričnik (Turistična kmetija 
Gričnik) in Božo Vidmar, ki jim je po-
kazal okrog dvesto let staro pohorsko 
hišo, prav tako pa tudi žago ob potoku. 
V Skomarju so jim razkazali nabiranje 
mravljinčjih jajc. Slikarji so v dolini 
obiskali zreški Večgeneracijski center, 
sreda pa je bila za obiske na Resniku – 
prišle so slikarke Zreškega Arta.

Nova umetniškega dela so se pri-
družila že obstoječim v Skumavčevi 
galeriji resniških likovnih dni. Odprtje 
razstave je bilo kot že nekaj let zdru-
ženo s tradicionalnim županovim 
lovskim golažem. Letos so odprtje 
razstave pripravili izpod strehe na no-

Skupinska slika z zreškim županom. Nekateri slikarji, nekateri organizatorji, nekateri Resničani … 

vo postavljenega vhoda 
v nekdanjo resniško šo-
lo, ki se je ob všečnosti 
izkazal tudi za imenitno 
odrsko prizorišče.

Na Resniku se je spet 
zbralo res veliko obi-
skovalcev z Resnika, z 
Zreškega, Konjiškega in 
drugih slovenskih krajev, 
tako da so bili organiza-
torji – glavno izvedbeno 
breme je Občina Zreče 
kot glavni organizator 
zaupala domačemu tu-
rističnemu društvu pod 
vodstvom Marte Močiv-
nik – zadovoljni.

Valerija Motaln
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Kar osemdeset tabornikov, starih med dve 
in devetinpetdeset let, je dober teden svojih 
poletnih počitnic preživelo na poletnem ta-
boru Rodu Zelene Rogle iz Zreč, ki je tudi 
tokrat potekal na Gorenju nad Zrečami. 

V skladu s taborniškim sloganom »Z na-
ravo k boljšemu človeku« so otroci in mla-
dostniki, večinoma člani Rodu Zelene Rogle 
iz Zreč, med 4. in 14. julijem 2018 nabirali 
nova znanja in izkušnje. Ustvarjali so nove 
spomine in se pri tem odlično zabavali. 

Ob prihodu so navdušene tabornike priča-
kali postavljen in urejen tabor ter nasmejani 
in vedno »na akcijo« pripravljeni vodniki. 

Ob glasnem odmevanju taborniške himne 
je zaplapola zastava in se dvignil plamen iz 
ognja, ki je nepretrgoma gorel vse do odho-
da domov. 

V dnevih, zapolnjenih z različnimi tabor-
niškimi, okoljevarstvenimi, športnimi in za-
bavnimi aktivnosti, je čas kar prehitro minil 
in kmalu so se udeleženci tabora, skupaj 
s starši in drugimi obiskovalci, zbrali ob 
svečanem tabornem ognju in le njim svoj-
stvenem kulturnem programu. Poslovili so 
se ob taborniških pesmih in z obljubo, da 
se prihodnje leto ponovno srečajo na istem 
mestu. 

V Sloveniji je bil glavni štab Teritorialne obrambe 
ustanovljen 20. novembra 1968. Ob vsaki pomemb-
nejši obletnici, ki jo doživimo in po navadi tudi pro-
slavimo, se spominjamo časa, ko se je vse zgodilo. 
Čeprav je bila teritorialna obramba organizirana v 
vseh republikah nekdanje države, je prav v Sloveniji 
najbolj napredovala, tako v vojaški organiziranosti 
kot v opremljenosti in izurjenosti. Tudi sam sem bil 
skoraj takoj zraven, sicer najprej leto in pol v TO Lju-
bljane, potem pa že v Zrečah in njeni četi TO, ki ji je 
poveljeval Boris Podvršnik st., v njej pa našel same 
znance in dobre prijatelje. Iz čet TO Konjic, Zreč, 
Loč in voda iz Vitanja je kmalu nastal bataljon TO, 
ki je dobil ime po našem sokrajanu Borisu Vinterju, 
padlemu partizanskemu komandantu Šlandrove 
brigade, razvili smo bataljonsko zastavo in še z 
večjo vnemo nadaljevali z delom.

Prav kmalu, že leta 1974, je bil ustanovljen Občin-
ski štab Teritorialne obrambe Slovenske Konjice in 
naslednje leto smo dobili tudi svoje prostore in to v 
udarniško obnovljenem nekdanjem mladinskem 
domu v Konjicah ter se z veliko parado predstavili 
prebivalstvu. Ker je prav kmalu ta Dom TO postal 
premajhen, je seveda dobil nov velik prizidek in 
potem še sodobno strelišče v Konjiški vasi. Skladišča 
seveda niso bila prazna, temveč je bilo v njih vedno 
več sodobnega orožja in opreme, vse pa kupljeno 
z našim denarjem, denarjem podjetij, obrtnikov 
in posameznikov iz takratne občine Slovenske Ko-
njice oziroma sedanjih Slovenske Konjice, Vitanje 
in Zreče. 

Med teritorialci je bilo vedno veliko Zrečanov, pa 
ne samo v njihovi četi, temveč so bili tudi v drugih 

50. rojstni dan naše Teritorialne obrambe  

enotah, poveljstvih enot in občinskem štabu. Vse 
enote so bile dobro oborožene in tudi streliva je bilo 
dovolj. Vseh pr ipadnikov je bilo okoli 600. 

Velik del občinskih štabov TO je 15. maja 1990 
najprej presenetil in presunil, nato pa dobesedno 
razjezil ukaz Republiškega štaba za Teritorialno 
obrambo iz Ljubljane, da morajo vsi štabi, ki hra-
nijo orožje, strelivo in vojaško opremo v lastnih 
skladiščih, le to predati na hranjenje v skladišča 
JLA (Jugoslovanska ljudska armada). V petnajstih 
štabih so orožje predali, v šestnajstih pa ga zadržali 
– med njimi smo bili tudi mi. Bilo je napeto in šlo 
dobesedno na tesno, toda obdržali smo skupaj 1.173 
kosov, veliko celo povsem novega orožja in to vse 
od pištol, pušk, puško mitraljezov, ročnih metalcev 
min in raket, protiletalskih topov in več kot dovolj 

streliva. Bilo je nekaj dileme, ali ukaz izvršiti ali ne, 
toda na kriznem sestanku vseh članov Občinskega 
štaba TO in najodgovornejših starešin vseh večjih 
enot smo se temu uprli. Takoj naslednji dan smo 
dobili iz Občinske skupščine in Ljubljane popolno 
podporo za našo odločitev in takoj začeli izvajati 
vse ukrepe za zavarovanje orožja, med njimi tudi s 
stalnim dežurstvom in oboroženo stražo.

Ko so se napetosti med Beogradom in Ljubljano 
oziroma JLA in TO stopnjevale in je morebitna 
razorožitev postajala vedno bolj verjetna, je sledil 
naslednji ukrep, ki je pomenil prestavitev orožja, 
streliva in vojaškega materiala na tajne lokacije. Še 
bolj kakor prej se je takrat spet pokazalo, da nas 
imajo vsi za svojo vojsko, kajti na nobeni domačiji 
niso zavrnili naših prošenj, da bi tudi pri njih ustva-
rili tajno skladišče. Vseh teh tajnih skladišč orožja, 
opreme in streliva TO in Milice, sedanje Policije, je 
bilo 28, od tega na območju sedanje občine Zreče 8.

Ker so podobno ravnali tudi v nekaterih drugih 
štabih, smo v svojih rokah obdržali dobrih 6.000 
kosov orožja, kar sploh ni bilo zanemarljivo. Mogo-
če se nas je zato tudi vojna izognila. Od naših enot 
je ognjeni krst doživel le jurišni odred, ki je pohitel 
na pomoč teritorialcem v Gornjo Radgono, v vseh 
ostalih enotah pa se je ob popolni vojaški priprav-
ljenosti nadaljevalo z deli iz bojnih načrtov štaba, 
pospešenim urjenjem in varovanjem. 

Po vojni je bilo nekaj enot preoblikovanih, nekaj 
pa tudi ukinjenih, nekaj naših fantov je ostalo v TO 
in doseglo visoke položaje in čine, večina pa se je 
vrnila med civiliste. 

Jože Kuzman

Na Gorenju je bilo odlično, zreški taborniki pa so zdaj z mislimi ž e pri tradicionalnem zimovanju na Skomarju. 

80 zreških tabornikov na poletnem taboru

Mladi taborniki so ustvarjali nove spomine in 
se pri tem odlično zabavali. 

S septembrom so se začeli redni taborniš-
ki sestanki, ki potekajo skozi vse leto in na 
katerih taborniki pridobivajo znanja, ki jih 
na različnih tekmovanjih in taborjenjih spre-
minjajo v izkušnje in nepozabna doživetja.

Taborniške aktivnosti za prihodnje leto 
so že vnaprej skrbno načrtovane. Poleg že 
pestrega izbora različnih tekmovanj se še 
posebej veselimo tradicionalnega zimova-
nja, ki bo prihodnje leto med 15. in 19. fe-
bruarjem na »našem« Skomarju. 

Tina Tinta Kovačič
Rod Zelene Rogle Zreče

Fotografi ja fantov iz zreške čete. 
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite 
ga v zaprti kuverti do 1. februarja 2019 na naslov: Občina 
Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »PO-
HORSKO SRCE – NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka sedme nagradne križanke:
IVANA ČREŠNAR
MLADINSKA ULICA 6A
3214 ZREČE
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON
Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

Geslo:

KUPON št. 19
december 2018
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POHORSKO SRCEUTRINKI S PRETEKLIH ROPOTANJ

DAN URA PRIREDITEV
Petek, 7. 12. 2018 10.00–12.00 Druženje ob kavici in čaju v Večgeneracijskem centru Zreče. 
Sobota, 8. 12. 2018 14.00 Adventna maša na Rogli. Org.: MePZ Jurij Vodovnik Zreče
Sobota, 8. 12. 2018 16.30 Odbojka 3. liga vzhod 8. krog Swatycomet Zreče II : Prevalje II. ŠD Zreče. Org.: OK Swatycomet Zreče
Sobota, 8. 12. 2018 18.00 Praznična tržnica lokalnih ponudnikov v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Sobota, 8. 12. 2018 19.00 1B. liga odbojka 9.krog Swatycomet Zreče : ŽOK Triglav Kranj. ŠD Zreče. Org.: OK Swatycomet Zreče
Nedelja, 9. 12. 2018 8.00 Adventne nedelje v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Ponedeljek, 10. 12. 2018 17.00– 19.00 Kreativna decembrska delavnica  z Mravljicami TD Zreče v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Torek, 11. 12. 2018 10.00 Kreativna decembrska delavnica v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Sreda, 12. 12. 2018 15.00 Otroška kreativna delavnica v izdelovanju lokomotive iz plute v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Sreda, 12. 12. 2018 17.00 Nadaljevanje internega izobraževanja v Hotelu Dobrava Zreče. Org.: Društvo zeliščarjev Smetlika
Sreda, 12. 12. 2018 19.45 Vadba SKI fi t v telovadnici Terme Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Četrtek, 13. 12. 2018 10.00–14.00 Brezplačne delavnice za delo s pametnim telefonom in računalnikom v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Četrtek, 13. 12. 2018 15.00 Brezplačne delavnica: družina, čustva in odnosi v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Petek, 14. 12. 2018 17.00 Čajanka v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče in Društvo zeliščarjev Smetlika
Sobota, 15. 12. 2018 18.00 Praznična tržnica lokalnih ponudnikov v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Sobota, 15. 12. 2018 19.30 Organiziran ogled operete Hmeljske princese Radovana Gobca. Kulturni dom Žalec. Inf: breda.slapnik@gmail.com Org.: JSKD OI Slovenske Konjice
Nedelja, 16. 12. 2018 8.00 Adventne nedelje v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Ponedeljek, 17. 12. 2018 10.00 Kreativna decembrska delavnica v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Torek, 18. 12. 2018 10.00 Kreativna decembrska delavnica v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Sreda, 19. 12. 2018 16.00 Čajanka in podelitev medalj mladim planincem v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče, PD Zreče  
Četrtek, 20. 12. 2018 10.00–14.00 Brezplačne delavnice za delo s pametnim telefonom in računalnikom v Večgeneracijskem centru Zreče. Org.: VGC Zreče
Sobota, 22. 12. 2018 16.00–20.00 Prižig prazničnih luči z okrasitvijo pred Občino Zreče. Org.: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Občina Zreče, VGC Zreče
Sobota, 22. 12. 2018 18.00 Praznična tržnica lokalnih ponudnikov v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Nedelja, 23. 12. 2018 8.00 Adventne nedelje v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Nedelja, 23. 12. 2018 18.00 December z lokalnimi vinarji v kavarni D Hotela Dobrava. Org.: Unitur, d. o. o.
Torek, 25. 12. 2018 15.00 14. Božično novoletni koncert zreških godbenikov. Športna dvorana Zreče. Org.: Društvo godbenikov Zreče
Sreda, 26. 12. 2018 17.00 Božično novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti v cerkvi sv. Egidija Zreče. Org.: KUD V. Mohorič, župnija, KKD in Občina Zreče
Sreda, 26. 12. 2018 18.00 December z lokalnimi vinarji v kavarni D Hotela Dobrava. Org.: Unitur, d. o. o.
Četrtek, 27. 12. 2018 16.00 Kulinarični izziv mladih – Pohorski šmorn. Ploščad pred Termami Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Petek, 28. 12. 2018 17.00 »Zaplešimo v novo leto« pred Občino Zreče. Org.: LTO Rogla-Zreče, GIZ, Občina Zreče, VGC Zreče
Petek, 28. 12. 2018 18.00 December z lokalnimi vinarji v kavarni D Hotela Dobrava. Org.: Unitur, d. o. o.
Sobota, 29. 12. 2018 19.30 Happy Vibe v kavarni D Hotela Dobrava. Org.: Unitur, d. o. o.
Nedelja, 30. 12. 2018 18.00 December z lokalnimi vinarji v kavarni D Hotela Dobrava. Org.: Unitur, d. o. o.
Ponedeljek, 31. 12. 2018 9.00 Svečan make up. Spa center Idila. Org.: Unitur, d. o. o.
Ponedeljek, 31. 12. 2018 11.00–13.00 Otroško silvestrovanje pred Občino Zreče. «Silvestrujmo kot v Sladkodolu« Org.: LTO Rogla – Z,reče, GIZ, Občina Zreče, VGC Zreče
Ponedeljek, 31. 12. 2018 19.00 Silvestrovanje v Termah Zreče. Org.: Unitur, d. o. o.
Ponedeljek, 31. 12. 2018 19.00 Silvestrovanje na Rogli. Org.: Unitur,  d. o. o.

Dogodki v veselem decembru
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