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Fotografija na naslovnici - Vlado Ravničan mlajši

Utrinki z 12. Skumavčevih dnevov 
na Resniku 

Barbara Demšar 
Sprehodi med krošnjami: Kje so tiste stezice, ki 

so včasih bile

Karmen Smodiš Sprehodi med krošnjami: Poslušaj
Dušan Klun
Sprehodi med krošnjami: 
Ptičje petje

Veljko Toman
Požar na Resniku
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Naslov sem si izposodil pri Jane Austen. Odlična pisateljica je v romanu iz leta 1811 
predstavila zgodbo dveh sester, ki skozi roman v življenju in ljubezni najdeta ravnotežje 
med razsodnostjo in rahločutnostjo. Obe popolnoma prepričani, da odloča o tem, kaj je 
prav, človek sam. 

Misel na to angleško klasiko me je prešinila, ko sem koval članek o koncu kariere zreške-
ga olimpijca Marjana Jelenka. Pri 28 letih – v obdobju, ko večina športnikov doseže vr-
hunec – je oznanil, da končuje športno pot. Da je zavesa padla in je predstave konec. Da 
v najboljših letih zapušča šport, ki mu je dal vse – osvojena državna prvenstva, naslov 
svetovnega mladinskega prvaka, olimpijske igre. Pa tudi mladostno ljubezen in strast, 
številna prijateljstva, iskanje občutkov lastne vrednosti, da ne naštevam naprej. 

Na eni strani torej rahločutnost – ljubezen do športa, ki je iz njega naredil to, kar je 
danes. 

In na drugi strani tehtnice razsodnost – kakšna je cena, ki jo mora plačati za to, kar 
počne?

Marjan je v bitki s kilogrami in pretiranimi dietami, ki so sestavni del tega športa (če 
kdo ne ve – nordijska kombinacija sestoji iz skokov in smučarskega teka), preprosto rekel 
NE. Ena sama beseda, ki pove zelo veliko. O športu, o življenju, o njem. Ko sem pred 
dvema letoma delal intervju prav za naše Pohorsko srce, me je najbolj navdušil s svojo 
mirnostjo, odločnostjo in razsodnostjo. Z odločitvijo o koncu kariere je samo dokazal, 
da sem imel prav. 

Verjetno res ni uresničil svojih sanj, lahko pa je prvak vsaj zase, ker je s to odločitvijo 
postal bolj zrel in odgovoren. In tudi zaradi tega boljši človek. 

In tudi to je poslanstvo vrhunskega športa, kajne?

David Voh, odgovorni urednik

BESEDA UREDNIKA

Razsodnost in rahločutnost
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Praznični konec leta je čas
prijetnih praznovanj,
ki poleg oziranja nazaj in
razmišljanja o prehojeni poti 
budi tudi korak prihodnosti,
ki naj jo zaznamujejo predvsem
ljubezen, sožitje, mir in harmonija! 

Spoštovane občanke in občani, 
želim vam lepe božične praznike, 
ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno, uspešno leto 
2020!

mag. Boris Podvršnik
župan Občine Zreče
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Dan odprtih vrat čistilne naprave Zreče
14. novembra smo obeležili šesto obletnico delovanja čistil-

ne naprave Zreče – s tem namenom smo organizirali DAN OD-
PRTIH VRAT. Tudi letos smo medse povabili predstavnike ma-
lih komunalnih čistilnih naprav Zagožen, prvič pa tudi podjetje 
Saubermacher, društvo Smetlika in čebelarstvo Milan Mernik. 
V sklopu projekta TRAJNOSTNI NAVDIH so se predstavili tu-
di Turistično društvo Zreče in Večgeneracijski center Zreče. 
Skupaj s podjetjem Saubermacher smo organizirali nagradno igro in 
podarili 2 gospodinjska zabojnika za organske odpadke. Podjetje Za-
gožen je predstavilo vizijo delovanja in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav. Društvo Smetlika je predvsem ženski del obiskovalk 
razvajalo z doma narejenimi izdelki. Čebelar Milan Mernik je poskrbel 
za odpornost obiskovalcev z domačimi medenimi izdelki, člani več-
generacijskega centra in turističnega društva pa so v sklopu projek-
ta vsakemu obiskovalcu podarili vrečko za shranjevanje sadja in se 
predstavili s svojim ročno izdelanimi izdelki. Dan se je začel ob 10. 
uri, skupaj s predstavniki smo se družili do 14. ure, na voljo za ogled 
čistilne naprave pa smo bili do 17. ure. Obiskovalci so bili navdušeni 

nad delovanjem čistilne naprave, pogostitvijo in dobrim vzdušjem, ki 
je vladalo ta dan na čistilni napravi. 

Nina Petelinek 

Zaposleni na čistilni napravi so bili veseli dobrega odziva ob dnevu 
odprtih vrat. 

Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti 
prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč 
zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je 
onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo. Na krajših razdaljah 
je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. 
Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka 16.–22. sep-
tembra, smo posvetili hoji – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in 
najcenejšemu načinu premikanja, zato je letošnji slogan GREMO PEŠ. 

Ker je dokazano, da so tisti otroci, ki hodijo v šolo peš, bolje telesno 
pripravljeni in lažje sledijo pouku kot tisti, ki se vozijo, smo ponovno 
uvedli Pešbus. Letos smo k tej akciji pristopili že drugič. Pridružil se 
je lahko vsak učenec, ki je izpolnil prijavnico. Postaje in vozni red 
smo oblikovali v sodelovanju z Osnovno šolo Zreče. Na vsaki postaji 
je učence pričakal spremljevalec, ki jih je spremljal vse do šole. Akcija 
deluje podobno kot pravi šolski avtobus, le da se ne premika na kole-
sih, temveč z nogami. Glede na prejete prijave smo Pešbus organizirali 
po varnih poteh v šolo, kar je tudi pogoj za izvajanje akcije. Učenci 
so se priključili postaji, ki jim je bila najbližja. Vsaka postaja je bila 
označena s tablo in uro odhoda. Otroci tako na poti v šolo uživajo v 
družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo prometne predpise in 
pravila vedenja ter so tako pozneje pripravljeni na samostojno pot v 
šolo. Skupine otrok so spremljali prostovoljci Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Zreče ter učitelji iz Osnovne šole. Za izvedbo vseh ak-
tivnosti smo porabili 1.860,00 EUR.

Simona Črešnar

Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti

Otrokom iz Vrtca Zreče smo omogočili predstavo v izvedbi Miškinega 
gledališča Ku-kuc Kako je zebra posodila črte. 

Skupaj z Društvom prijateljev mladine smo organizirali razne delavnice 
za otroke in  tekmovanja z nagradami.

Za osnovnošolske otroke smo organizirali izobraževalni program 
»Jumicar«. Učenci so spoznali, kako jih na cesti vidi voznik, kako težko 
je vozilo pravočasno ustaviti in kako pomemben je varnostni pas. 

URADNE OBJAVE
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Naložbo v višini 64.764,87 EUR sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim progra-
mom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednost-
ne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, 
tematskega cilja 4 Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v 
vseh sektorjih, prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustrez-
nimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifičnega cilja 1 Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Konec septembra smo dokončno vzpostavili sistem izposoje javnih 
koles KOLESCE, katerega dela smo pričeli izvajati v mesecu avgustu. 
Gradbena preddela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o., elektro dela 
pa Elektro Unimont, d. d., iz Slovenskih Konjic. Strokovni gradbeni na-
dzor za vsa preddela je vršilo podjetje Gins, d. o. o., iz Vojnika. Postavi-
tev terminalov in dobava koles je bila v izvedbi podjetja Nomago, d. o. 
o., ki je bil izbran na osnovi skupnega javnega razpisa občin Slovenske 
Konjice, Žalec, Polzela, Laško, Celje, Štore in Zreče. Celotna vrednost 
projekta od izdelave projektne dokumentacije, izvedbe preddel, stro-
kovnega nadzora ter dobave terminalov in koles znaša 81.620,92 EUR.

Kolesa s terminali smo postavili na štirih lokacijah, in sicer pri Ob-
čini Zreče, pred hoteli Dobrava, pri Uniorju in pri Večgeneracijskem 
centru. Za uporabo je na voljo 10 navadnih in 4 električna kolesa. Vsak 
termin je opremljen s štirimi stojali za klasična kolesa in dvema stoja-
loma za električna kolesa. Bistvo sistema za uporabnike je, da lahko 
kolo prevzamejo na postaji in ga vrnejo tudi na katerikoli drugi posta-
ji. Sistem je kompatibilen tudi s sistemi, ki jih imajo občine Slovenske 
Konjice, Žalec, Polzela, Laško, Celje in Štore. 

Registracija je možna preko mobilnega telefona, na samem termi-
nalu, preko spletne strani https://bikes.nomago.si ali na prodajnih 
mestih Nomaga. V kolikor uporabnik plača naročnino za vso leto (10 
EUR/letno ali 20 EUR/letno) ima možnost 30-minutnega najema brez-

Vzpostavitev sistema 
izposoje javnih koles v 
Občini Zreče

… in pred podjetjem Unior, d. d. Kolesce pred Občino Zreče …

plačno, v nasprotnem primeru je plačilo 30-minutnega najema 0,50 
EUR za navadna in 1,00 EUR za električna kolesa. 

Simona Črešnar

II. podfaza po končanem asfaltiranju.

Modernizacija LC 440251  
Oplotnica–Božje–Koroška vas

Občina Zreče je pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 
Oplotnica–Božje–Koroška vas, od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, 
kateri se delita vsaka na dve podfazi.

PZI projekt Ureditev LC 440251 Oplotnica–Božje–Koroška vas je 
izdelalo podjetje  MGR Projektiva, d. o. o., Milčinskega ulica 10, 3000 
Celje, številka projekta 30/17, marec 2018. 1. aprila 2019 je bila na Go-
renju pri Zrečah z izvajalcem AGM Nemec, d. o. o., podpisana pogod-
ba v skupni vrednosti 332.854,94 EUR in 11. aprila izvršena uvedba 
v delo, z deli pa so začeli 15. junija. Izvedla so se zemeljska dela, od-
vodnjavanje, utrdila peta, uredila kabelska kanalizacija ter dokončala 
vgradnja posteljice v skladu z projektom. 9. oktobra je bila s strani 
nadzora prevzeta posteljica, s čimer so bili ustvarjeni pogoji za priče-
tek vgradnje tampona. Sledila je ureditev vtočnih jaškov, dvig jaškov 
za kabelsko kanalizacijo in vgradnja bitudrobirja, kar je tudi edini sloj 
asfalta, ki je bil vgrajen v letošnjem letu. Vgradnja obrabno zaporne 
plasti asfalta pa se predvideva v naslednjem letu skupaj z 1. podfazo. 
Uredile so se še bankine do višine bitudrobirja ter brežine z zatravitvi-
jo. Dela druge podfaze so bila končana v pogodbenem roku.

Projekt je prijavljen na MGRT za sofinanciranje na osnovi 21. oz. 23. 

URADNE OBJAVE

člena ZFO. V letošnjem letu smo porabili 119.165,00 EUR nepovratnih 
sredstev in 25.822,89 EUR povratnih sredstev.

Andrej Furman
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NOVOSTI O ZBIRANJU  
KOMUNALNIH  
ODPADKOV V  
OBČINI ZREČE 

Obveščamo vas o spremembah, ki se bodo uvedle na področju 
zbiranja komunalnih odpadkov v občini Zreče v letu 2020. V ok-
tobru 2019 je bil s strani Občinskega sveta Občine Zreče potrjen 
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki za leto 2019 in leto 2020, zaradi česar se je v 
občini Zreče s 1. januarjem 2019 spremenila cena izvajanja sto-
ritev, s 1. januarjem 2020 pa se bo nekoliko spremenil tudi sam 
sistem zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo še bolj prijazen upo-
rabnikom. Glavne novosti pri zbiranju odpadkov od začetka leta 
2020 bodo:

Zbiranje steklene embalaže se bo iz zbiranja v 
zbiralnicah ločenih frakcij (t. i. ekološki otoki) pre-
selilo k uporabnikom storitev (t. i. sistem »od vrat 
do vrat«, kot to že poteka za mešane komunalne 

odpadke, embalažo in papir), podaljšal se bo delovni 
čas zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkov 
v Zrečah (kamnolom Trunkl) za 5 dodatnih ur na te-

den, in sicer ob sredah od 10.00 do 18.00 (poletni čas) 
in od 8.00 do 16.00 (zimski čas) ter ob sobotah od 

8.00 do 13.00, dodatno pa bo izvedena še ena akcija 
zbiranja kosovnih odpadkov.

Prvi odvozi steklene embalaže neposredno od gospodinjstev bodo 
potekali v začetku leta 2020 (januar, februar) v skladu z novim kole-
darjem odvoza komunalnih odpadkov, ki ga bodo vsa gospodinjstva 
prejela skupaj z računom v mesecu decembru 2019. Ekološki otoki se 
bodo tako v začetku leta 2020 ukinili. 

Vrsta odpadka
TRENUTNI sistem zbiranja 

(do 31. 12. 2019)

NOV Sistem zbiranja

(od 1. 1.2020 naprej)

Opis sprememb

(od 1. 1. 2020 naprej)

Steklena embalaža
Zeleni zabojniki - zbiranje na 

ekoloških otokih. Odvoz  
trinajstkrat letno (na 4 tedne).

Zeleni zabojniki z zelenim pokrovom 
– zbiranje od gospodinjstev. Odvoz 

šestkrat letno (na 8 tednov).

Vsako gospodinjstvo bo prejelo zeleno 
120-litrsko posodo za zbiranje stekla in 

steklene embalaže. Zbiranje bo tako poteka-
lo neposredno od gospodinjstev, na ekolo-

ških otokih pa bo ukinjeno.

Kosovni odpadki
Akcija zbiranja kosovnih  
odpadkov enkrat letno.

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov 
dvakrat letno.

Dodatno zbiranje kosovnih odpadkov enkrat 
letno.

Oddaja odpadkov 
v zbirnem centru, 
kamnolom Trunkl, 

Zreče

Možna oddaja komunalnih 
odpadkov za gospodinjstva v 
zbirnem centru — Kamnolom 

Trunkl, Zreče.

Možna oddaja komunalnih odpadkov 
za gospodinjstva v zbirnem centru — 

Kamnolom Trunkl, Zreče.

Delovni čas zbirnega centra se podaljša za 5 
ur na teden.

Navedeno velja za individualna gospodinjstva v občini, v večstano-

vanjskih objektih na območju občine Zreče bo frekvenca odvoza me-

šanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže in papirja še naprej 

pogostejša, to je 26 x na leto (na 2 tedna), frekvenca za steklo pa po 

naknadnem dogovoru.

Zaradi prehoda na nov sistem zbiranja komunalnih odpadkov po 1. 
1. 2020 vas prosimo za razumevanje in potrpežljivost, za vsa pojasnila 
je na voljo naš koncesionar, podjetje Saubermacher Slovenija, d. o. o., 
na 02-620-23-00 oz. pisarna@saubermacher.si

Skupaj ustvarjajmo življenja vredno okolje!
Saubermacher Slovenija, d. o. o.

Ureditev reke Dravinje
V začetku junija je koncesionar Drava vodnogospodarsko podjetje 

Ptuj, d. o. o., pričel z deli v okviru projekta Ureditev reke Dravinje na 
območju zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior KI Zreče, na 
odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 
8 v dolžini 600 m.

Občina Zreče je v letu 2016 naročila izdelavo projektne dokumen-
tacije za izvedbo ukrepov na podlagi predhodnih Strokovnih podlag 
poplavne ogroženosti naselja Zreče. Izvedel se je posek zarasti vzdolž 
struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje poplavne varnosti 
in prevajanje stoletnih voda, utrditev brežin s kamnitimi zložbami v 
kombinaciji z vegetativno ureditvijo. Pogodba je podpisana med kon-
cedentom Ministrstvom za okolje in prostor, soinvestitorjem Občino 
Zreče, upravljavcem DRSV in koncesionarjem Drava VGP Ptuj, d. o. 
o. 26. marca je bil opravljen interni tehnični prevzem. Končna vred-
nost projekta je znašala 400.127,32 EUR, od česar je 333.953,14 EUR 

financiral koncedent in 66.174,18 EUR soinvestitor. Strošek projektne 
dokumentacije je znašal 9.699,00 EUR in HHŠ 6.954,00 EUR.

Andrej Furman

Direktor DRSV z županom v družbi soinvestitorjev pri prerezu traku. 

URADNE OBJAVE
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Novogradnja dvignjenega prehoda čez Kovaško cesto  
v občini Zreče

Naložbo v višini 39.741,74 EUR sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim progra-
mom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednost-
ne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, 
tematskega cilja 4 Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v 
vseh sektorjih, prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustrez-
nimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifičnega cilja 1 Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Projektno dokumentacijo je izdelalo projektno podjetje Pro-jekt, 
Gregor Furman, s. p., iz Slovenskih Konjic. Dela je izvajalo podjetje 
Asfalti Ptuj, d. o. o., strokovni gradbeni nadzor pa je vršilo podjetje 

Gins, d. o. o., iz Vojnika. Izvedba je potekala od meseca julija do sep-
tembra.

Izvedli smo dvignjen prehod za pešce čez Kovaško cesto pri Osnovi 
šoli Zreče. V sklopu ureditve dvignjene trapezne ploščadi smo uredili 
še semaforizacijo prehoda. Semafor ima tipko na poziv z zvočnim sig-
nalom ter odštevalnikom časa zelenega in rdečega vala. Na območju 
čakanja smo vgradili taktilni sistem za vodenje slepih in slabovidnih. 

Celotna vrednost projekta, od izdelave projektne dokumentacije, st-
rokovnega gradbenega nadzora, varnostnega načrta ter same izvedbe, 
je znašala 87.476,25 EUR. S strani proračuna Republike Slovenije in 
Evropske unije iz Kohezijskega sklada še v letošnjem letu pričakujemo 
sofinanciranje v višini 39.741,74 EUR.

Simona Črešnar

Tako se je v minulih mesecih spreminjala podoba prehoda pri Osnovni šoli Zreče. 

URADNE OBJAVE

Polnilnice za polnjenje  
električnih vozil v Zrečah

Da bi uporabnikom električnih vozil omogočili polnjenje tudi na 
našem območju, smo zagotovili tri električne polnilnice tipa G6 232-
2-0, katerih dobavitelj je Petrol, d. d. Cena treh omenjenih polnilnih 
postaj je znašala 9.870,00 EUR brez DDV. Občina se je konec marca 
2019 za namen nakupa polnilnih postaj prijavila na javni razpis Eko 
sklada, na podlagi katerega ji je bila odobrena nepovratna finančna 
spodbuda za tri polnilne postaje v višini 9.000,00 EUR. 4. septembra 
2019 so bile vse tri električne polnilnice dobavljene, nameščene in pre-
dane v uporabo. Priprava lokacij (gradbena dela – temeljenje) za na-
meščanje polnilnih postaj je znašala 469,70 EUR. Vse polnilnice imajo 
ustrezno talno označbo in prometni znak, kar je znašalo 644,16 EUR. 
Elektro inštalaterska dela za priklop polnilnic na električno napajanje 
pa so znašala 1.206,94 EUR. Skupna vrednost investicije za električne 
polnilnice v Zrečah (polnilne postaje in pripravljalna dela) je znašala 
okoli 12.190,80 EUR. Pogodba o upravljanju in vzdrževanju polnilnih 
postaj je sklenjena med dobaviteljem Petrolom, d. d., Občino Zreče in 
podjetjem Unitur, d. o. o., za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. 

Katjuša Črešnar

Električna polnilna postaja na parkirišču pred Občino Zreče.

Lokacije polnilnih postaj za električna vozila v Zrečah:
• parkirišče pred Občino Zreče, 
• parkirišče pred Termami Zreče, pri rampi na vstopu v Hotel 

Dobrava,
• parkirišče pred Hotelom Natura na Rogli.
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POT MED KROŠNJAMI NA 
ROGLI ODPRLA VRATA  
OBISKOVALCEM

Na Rogli smo v soboto, 20. septembra 2019, slovesno odprli nov ino-
vativen primer doživljajske ponudbe v Sloveniji. Gre za prvo pohodno 
leseno konstrukcijo pri nas, v katero je zasebni tuji investitor Erlebnis 
Akademie preko svoje češke družbe Zažitkova Akademie vložil okoli 
4,5 milijona evrov in je njihov deveti tovrstni objekt v Evropi. Predstav-
niki investitorja so skupaj z Občino Zreče kot lastnikom zemljišča ter 
podjetjem Unitur, ki na Rogli upravlja s tem centrom, položili temeljni 
kamen. V roku 3 mesecev in pol je bil objekt že namenjen svojim obis-
kovalcem. Ob podpisu stavbne pravice z investitorjem Stezka Koruna-
mi D. je bilo dogovorjeno, da bo Občina Zreče zagotovila vso potrebno 
komunalno infrastrukturo s priključnimi mesti v neposredni bližini 
vstopnega objekta. Izvedel se je priključek za vodo in TK, elektriko, 
fekalno kanalizacijo – vse za namen obratovanja vstopnega objekta 
na Pot med krošnjami Pohorje. Prav tako smo izvedli odvodnjavanje 
dostopne ceste in parkirišča ter zgradili dostopno cesto, parkirišče in 
pešpot do vstopnega objekta. Skupna vrednost izvedene komunalne 
infrastrukture z dostopi in parkirišči, ki jo je financirala Občina Zreče 
iz svojega proračuna, je 142.254,58 EUR. Prav tako smo financirali po-
trebno projektno dokumentacijo za izvedbo prej navedenega v višini 
8.210,60 EUR in gradbeni nadzor v višini 8.784,00 EUR. 

Štefan Posilovič
Občina Zreče je v projekt Pot med krošnjami vložila sredstva v skupni 
višini 159.249,18 EUR.

Strategija za mlade v občini Zreče
V okviru Javnega razpisa ŠIPK 2018–2019, ki ga je financiral Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slo-
venije, smo skupaj z Univerzo v Mariboru in s partnerjema Srednjo 
poklicno in strokovno šolo Zreče ter podjetjem Mikro malta, d. o. o., 
izvedli projekt Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče 
(Mlado Zreče). 

Namen projekta je bil neposredno od mladih pridobiti mnen-
ja, sugestije, želje in pričakovanja za aktivno participacijo na vseh 
področjih trajnostnega načina življenja v občini Zreče. V ta na-
men smo z anketnimi metodami ter intervjuji od mladih, starih od 
15 do 29 let, pridobili raznovrstne informacije o tem, kako se že-
lijo vključiti v življenje v občini, kaj mladi v občini Zreče pogreša-
jo in kaj si želijo na posameznih področjih (zaposlovanje, izobra-
ževanje, prosti čas, informiranje, participacija, mobilnost, okolje 
…). Kriteriji zbiranja podatkov so bili zasnovani na pregledu ob-
stoječih strategij za mlade kot raziskovalna aktivnost študentov. 

Mlade je v »domačih« prostorih nagovorila tudi direktorica mag. Jas-
mina Mihelak Župančič. 

 
Rezultat projekta je Strategija za mlade za občino Zreče (objavljena 
na spletni strani Občine Zreče), kjer so opredeljene prioritete, ki jih 
mladi izpostavljajo kot pomembne za trajnostno življenje v svoji ob-
čini. Dodali bomo še izvedbeni načrt z opredelitvijo virov financiran-
ja. Pomemben rezultat projekta je tudi vzpostavitev sodelovanja med 
mladimi in občino Zreče. Strategijo sta zbranim na dogodku, ki se je 
odvijal v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Zreče v petek, 
13. septembra, predstavili dr. Danijela Lahe, vodja projekta, in mento-
rica ter ddr. Ana Vovk Korže. Navzoče sta pozdravili tudi direktorica 
Šolskega centra Slov. Konjice - Zreče mag. Jasmina Mihelak Zupančič 
ter direktorica občinske uprave Sandra Godec Mavhar.

Sandra Vidmar Korošec
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Vizija KS Zreče uprta v prihodnost
V Krajevni skupnosti Zreče smo se v drugi polovici leta lotili predv-

sem letnega vzdrževanja cest. V preteklih letih se je na tem področju 
nekoliko manj vlagalo, zato je bilo potrebno več cest – predvsem 
makadamskih – celotno urediti, kar zajema peskanje ceste, čiščen-
je jarkov, obrezovanje grmovja ter drevja ob cestah in čiščenje pro-
pustov. Tako smo uredili cesto mimo vrtnarije med Novim naseljem 
in Radano vasjo, cesto na Borku in cesto na Brinjevo goro, kjer se je 
najstrmejši del ceste v dolžini nekaj več kot 100 m tudi asfaltiral. Na 
drugih cestah se je urejalo odvodnjavanje in obrezovanje rastlinja ob 
cesti ter urejanje bankin. Po vandalizmu in tatvinah na javnem straniš-
ču na avtobusni postaji smo popravili razbito in namestili, kar je bilo 
odtujenega, nekoliko pa smo tudi uredili pisarno krajevne skupnosti. 
Pripravila se je projektna dokumentacija za sanacijo ceste v Osredku 
pri Zrečah Iskrač – Šrlah, kjer bo takoj po novem letu objavljen javni 
razpis za izbiro izvajalca ter pričetek sanacije v spomladanskem času 
2020. V decembru je predvidena postavitev nekaj luči javne razsvetl-
jave na Ilirski poti. 

V jesenskem času smo se ukvarjali tudi z zimsko službo, saj glavni 
izvajalec Krepel Pavel, s. p., ni podaljšal pogodbe, prav tako je odpo-
vedal opravljanje zimske službe eden od manjših izvajalcev. Tako smo 
poiskali nove izvajalce, in sicer bo naselje Zreče z okolico, kar je prej 

izvajal Krepel, prevzel Kovač Jože, s. p., prav tako smo uspeli prido-
biti novega izvajalca za področje Loške gore, Boharine in Osredka. V 
bodoče razmišljamo tudi o podpisu večletne pogodbe za opravljanje 
zimskega in letnega vzdrževanja cest v krajevni skupnosti. V skladu z 
novo zakonodajo na področju pokopališkega reda je upravljanje veži-
ce na pokopališču Zreče s krajevne skupnosti prešlo na režijski obrat 
Občine Zreče. 

V mesecu oktobru smo ob krajevnem prazniku naše krajevne skup-
nosti in mesta Zreče skupaj s Turističnim društvom Zreče ter pomočjo 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin ter Prostovoljnega gasilske-
ga Društva Zreče izvedli prireditev Zreče – mesto sreče, ki je bila na 
ploščadi Občine Zreče. Na prireditvi smo pripravili predstavo za naj-
mlajše, podelili kovane vrtnice za najlepše urejene objekte in poskrbe-
li za pogostitev vseh obiskovalcev ob glasbi DJ-a. 

Ker je naša vizija uprta v prihodnost Zreč, že načrtujemo naloge in 
projekte za leto 2020. V vseh projektih tesno in uspešno sodelujemo z 
Občino Zreče in županom mag. Borisom Podvršnikom, za kar se mu 
s strani sveta KS Zreče zahvaljujemo, vsem krajanom pa v letu 2020 
želimo veliko zdravja, uspehov in veselja. 

Marjan Jelenko 
Predsednik sveta KS Zreče

Prireditev Zreče – mesto sreče je oktobra odmevala na ploščadi Občine Zreče.

Urejena in delno na novo asfaltirana cesta proti Brinjevi gori. 
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Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti 
dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dos-
topnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, kn-
jižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira 
prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dos-
topnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev 
podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi. Občina Zreče je uspešno podpi-
sala SPORAZUM O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV V OKVI-
RU INSTRUMENTA ZA POVEZOVANJE EVROPE (IPE) – WiFi4EU. V ta 
namen je prejela bon v vrednosti 15.000,00 EUR za izgradnjo brezžič-
nega omrežja. Rok za izvedbo je 18 mesecev po podpisu sporazuma. 

10. septembra smo podpisali  pogodbo za izvedbo s podjetjem Tele-
mach, d. o. o. Z deli smo končali 25. novembra, ko smo izvedli testi-
ranje in podpisali primopredajni zapisnik. 

Matjaž Korošec

Zreče srebrne v Communities 
in Bloom

Občina Zreče je na svetovnem tekmovanju Communities in Bloom 
osvojila srebrno priznanje. Na tekmovanju je sodelovala kot edina slo-
venska predstavnica. Communities in Bloom je kanadska neprofitna 
organizacija, ki se zavzema za spodbujanje okoljske odgovornosti s 
poudarkom na izboljšanju zelenih površin v lokalnih skupnostih. Za 
občino Zreče to ni prvo tekmovanje z okoljsko noto, saj smo lani na 
mednarodnem tekmovanju Entente florale osvojili zlato priznanje. 

Članici ocenjevalne komisije sta bili med drugim navdušeni tudi nad 

WIFI4EU
Območje, pokrito z odprtim brezplačnim WIFI 
omrežjem, zajema:

• OŠ Zreče, 

• Vrtec Zreče in Stranice,

• Avtobusna postaja Zreče in PTC Zreče,

• Stadion Zreče, 

• Šolski center Zreče,

• Okolica gasilskega doma Zreče in župnišča Zreče,

• Zdravstveni dom Zreče,

• Igrišče in dom krajanov Dobrovlje.

Utrinki z ocenjevanja – Zrečani so članici ocenjevalne komisije prepro-
sto navdušili. 

URADNE OBJAVE

V občini Zreče smo z izvajanjem brezplačnih prevozov pričeli v pone-
deljek, 6. maja 2019. Od takrat pa do konca oktobra 2019 so naši prostovol-
jci z električnim vozilom izvedli 51 prevozov naših občanov, ki so prevoz 
potrebovali predvsem do Splošne bolnišnice Celje in drugih zdravstvenih 
ustanov v Vojniku, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Opravili so nekaj manj 
kot 5.000 kilometrov. 

Ponosni smo, da se je projekt prostoferstva zelo dobro prijel. A ker naš 

Prostofer

Občanke in občane naprošamo, 
da prevoz rezervirajo preko 
klicnega centra Zlate mreže 

na brezplačni telefonski številki: 
080 10 10

Prostofer še vedno ni polno zaseden, si želimo, da se občani poslužujejo 
možnosti tovrstnih brezplačnih prevozov. 

Prostofer je namenjen predvsem starejšim občanom občine Zreče, ki 
potrebujejo prevoz do zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovinskih cen-
trov ipd. Uporabnik najkasneje tri dni pred prevozom pokliče na brez-
plačno številko Zlate mreže 080 10 10, v delovnem času Zlate mreže od 
ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. V komunikacijskem centru bodo 
zabeležili njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni 
center obvestil prostovoljnega voznika o prevozu in to sporočil uporabni-
ku, za katerega se opravi prevoz.

Občani lahko dodatne informacije o prevozih prejmejo na Občini Zreče 
pri Poloni Matevžič (tel. št. 03/757 17 12 ali e-naslov: polona.matevzic@
zrece.eu), več o projektu Prostofer pa si lahko preberejo tudi na: www.
prostofer.si in www.zrece.si .

Vsem prostoferjem (Ivanu Črešnarju, Antonu Hrenu, Dušanu Korošcu, 
Miranu Vajtu, Srečku Štabeju in Črtu Žagarju) se za njihovo prostovoljno 
delo in nesebično pomoč iskreno zahvaljujemo ter jim želimo veliko varno 
prevoženih kilometrov še naprej.

Polona Matevžič

odgovornim odnosom občine do okolja in nad prizadevanjem vodstva 
občine za trajnostni razvoj in kakovostno bivanje občanov. Jubilejne 
25. podelitve priznanj, ki je bila v Yarmouthu v Novi Škotski (Kanada), 
se je udeležil župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik. Ob vrnitvi s 
podelitve ga je pričakala množica članov številnih društev v občini, ki 
se je poveselila in nazdravila uspehu.

Milena Slatinek
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Tradicionalni slovenski zajtrk so si učenci 2. b razreda pripravili na pre-
cej slavnosten način. Pripravili so skupno mizo, pogrinjke in za pravo 
vzdušje dodali sivko ter prižgali svečke. Ob zajtrku so poslušali pesmi 
o čebelah, čebelarjih in slovenski deželi.

KOŠARKARICE IN KOŠARKARJI ŽANJEJO USPEHE 
Košarkarice in košarkarji so se uspešno odrezali na občinskih prven-
stvih, saj sta se obe ekipi uvrstili v nadaljnji del tekmovanja, dekleta pa 
celo v državni četrtfinale. 

PODJETNIŠKI 
DNEVI NA SPSŠ 

ZREČE 
Mladim se dogaja je pro-
jekt SPSŠ Zreče, katerega 

namen je spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetnosti 

in inovativnosti. Naši 
mladi umetniki Brin Halić, 

Peter Potnik, Lukas Jerot 
in Blaž Kukovič so razvili 
najboljšo idejo Hotel Out 

of time.

PISALI RAZGLEDNICE V SRBIJO 
Učenci 3. a razreda so vrstnikom iz mesta Rača v Srbiji poslali razgled-
nice, ki so jih sami izdelali. 

VEČER BRANJA – pobegnimo s knjigo 
Na večeru branja so učenci 6. in 7. razredov drug drugemu v skupinah 
ustvarili SOBO POBEGA z zapletenimi knjižnimi izzivi, ki so jih mo-
rali rešiti v določenem času. Učencem je bilo poleg reševanja knjižnih 
izzivov zelo všeč tudi, ker so lahko zunaj ob sončnem zahodu na stolih 
vsak za svojim drevesom brali najljubšo knjigo

SEDMOŠOLKA JULIJA 
CVETKO S SVOJO 

UMETNINO 
Na 1. Likovnem natečaju 

Konjiškega maratona so so-
delovali tudi učenci OŠ Zre-

če. Predstavili so se s svojimi 
izdelki na temo o teku. Še 

posebej ponosni pa so na OŠ 
Zreče lahko na sedmošolko 
Julijo Cvetko, ki je za svojo 

likovno umetnino v veliki 
konkurenci prejela prvo 

nagrado.
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POUČNA EKSKURZIJA 
Pri izbirnih predmetih Življenje 
človeka na Zemlji  in Turistična 
vzgoja so se učenci odpravili v 
Šempeter v Savinjski dolini, kjer 
so si ogledali muzej na prostem 
–  Rimsko  nekropolo  in  Jamo 
Pekel  z  največjim  podzemnim 
slapom v Sloveniji. 

PETOŠOLCI NA 
UNESCOVEM TEKU NA 

PTUJU 
Kar 60 zreških petošolcev je sode-
lovalo na Unescovem teku mladih, 
na katerega se je prijavilo kar 2500 

tekačev iz Slovenije in tujine. Ob 
podpori slovenskih športnikov 
je bilo veliko lažje preteči dano 

razdaljo. Ta dan so učenci obiskali 
še Ptujski grad, ki vedno znova 
očara s svojo bogato dediščino.

PRVOŠOLČKI S POLICISTOM 
Policist Marijan Jelenko je obiskal 
zreške prvošolce in jih podučil o pravilih 
obnašanja pešcev v prometu ter skupaj 
z njimi prehodil varne prometne poti v 
okolici šole.

PEVSKO DRUŽENJE 
Dobrodelni koncert 

otroškega pevskega zbo-
ra Zvezdice iz Leskovca 

(Republika Srbija), na 
katerem sta kot gosta na-

stopila tudi OPZ in MMPZ 
OŠ Zreče. Mladi pevci so 

pričarali nepozaben večer 
z raznolikim izborom 

pesmi.

ŠPORTNO-GEOGRAFSKI TABOR 
Učenci izbirnih predmetov Šport za zdravje in Raziskovanje domače-
ga kraja so se opremljeni s karto, metrom, kompasom, termometrom, 
učnim listom in dobro kondicijo preselili v učilnico v naravi. Dva dni 
so preživeli v CŠOD na Gorenju, kjer so merili, primerjali, zbirali vzor-
ce, opazovali in občudovali pokrajino od Zreč do Gorenja. Za terensko 
delo  in  orientacijo  je  pomembna  dobra  telesna  pripravljenost,  ki  so 
jo trenirali na plezalni steni, s kolesarjenjem po bližnji okolici, strel-
janjem z lokom, z igranjem namiznega tenisa, odbojke, nogometa in 
pohodništva.

JAVNI ZAVODI
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60. obletnica Šolskega centra Slovenske 
Konjice-Zreče

Prireditev ob 60-letnici Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče. 

V sredo, 27. novembra, smo v Kulturnem domu 
Slovenske Konjice s svečano prireditvijo praznovali 
60 let Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče. Po-
nos ob jubileju in uspehu ustvarjenega, ki smo ga 
začutili prav vsi v dvorani,  so izrazili tudi nekdanji 
direktorji, župani občin Zreče, Slovenske Konjice 
in Vitanje ter predstavnika Ministrstva za šolstvo 
in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 

Učenje na poti
Želje dijakov, natrpanost učnih načrtov in poziti-

ven izid za oboje je včasih težko uskladiti. Razen … 
če učenje poteka tako, da ga soustvarjajo dijaki in 
se odvija v drugačnem ali avtentičnem okolju in s 
povezovanjem več predmetnih področij. 

Tokrat bi vam radi predstavili letošnje tovrst-
ne učne aktivnosti dijakov na Srednji poklicni in 
strokovni šoli Zreče, ki so jih izvajali v programu 
gastronomsko-turistični tehnik. 

Terensko delo – Dunaj skozi oči dijakov gastronomije in turizma 
Svoje delo v  okviru turističnega spremljanja in vodenja so dijaki odlično opravili, na 4-dnev-

no terensko delo in na medsebojno druženje pa jim bodo zagotovo ostali tudi lepi spomini.

Ugotovili so, da je nemogoče strniti v mozaik spominov vse, kar so doživeli in videli. Dunaj 
je mesto, kjer preteklost in sedanjost živita v sožitju. Povedali so, da jih je na vsakem koraku 
spremljal vonj po pečenih klobasah, azijskih nudlih, odlični kavi in pecivu, glas konjskih ko-
pit, mešanica različnih jezikov in številne kavarne. Tramvaj in podzemna železnica sta bila 
njihov vsakdan. 

Pri svojem delu so predstavili Sacher hotel, kraljevo palačo Hofburg, dvorec Schönbrunn, 
Hundertwasser Haus, Belvedere in druge palače, cerkve, galerije, muzeje, parke, spomenike, 
vstopili so v grobnico Habsburžanov ter si ogledali še številne druge kulturne in zgodovinske 
znamenitosti. 

Svoje obveznosti so opravili tudi v prostorih turistične agencije in turistično-informacijske 
pisarne v starem mestnem jedru. Delo so zaključili s predstavitvijo različnih zanimivosti ob 
Donavi.

Utrinek s potepanja po Dunaju. 

Potepanje po Goričkem in  spoznavanje Kočevja z okolico
V jesenskem delu šolskega leta so dijaki opravili terensko delo v 

SV in JV Sloveniji, saj z ogledom posameznih pokrajin dijaki najbolje 
spoznajo naravne in družbeno-geografske dejavnike različnih delov 
Slovenije  in ugotavljajo njeno geografsko pestrost.  

Na Goričkem so si ogledali muzej Vulkanija, grad Grad, opazovali 
značilnosti prekmurskih vasi, si ogledali tradicionalno prekmursko 
hišo, postopek izdelave glinene posode, obiskali Plečnikovo cerkev v 
Bogojini, po goričkih gričih pa so se popeljali s turističnim vlakcem. 

V oktobru so se odpravili v Kočevje. Na orientacijskem pohodu po 
mestnem jedru so raziskovali, kje je kratek čas živel kaplan Franc 
Saleški Finžgar, kje je odraščala Ela Peroci, ali je most pri župnijski 
cerkvi res Karlov most. Ogledali so si zapornice na reki Rindži, Po-
krajinski muzej, gimnazijo, vile Kajfež, Tomitsch in Röthel, Tschinkl 
ter Sajovčevo vilo, saj so najznačilnejši primeri secesijske arhitekture 
v Kočevju. Seznanili so se z delom TIC-a v Kočevju in Kočevski Reki. 

Obiskali so bunker Škrilj in se zapeljali mimo Gotenice. Predstavi-
li so Grad Kostel, značilnosti Rajhenavskega pragozda, tradicionalne 
jedi in pijače, zgodovino, naravne značilnosti, običaje in navade na 

Na Goriškem so si ogledal muzej Vulkanija, kjer jih je pozdravil krtek Oli. 

Kočevskem, opisali so življenje ob reki Kolpi, biotsko raznovrstnost pa 
so spoznavali na Orlovi poti in ob Reškem jezeru.

Štefica Fink in Mateja Smolar Tič 
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Za konec naj vas odrasle povabim, da bodimo otrokom vzor – vze-
mimo si čas, družimo se, kuhajmo in ustvarjajmo obroke skupaj z ot-
roki. Pokažimo hvaležnost za darove narave, ki so nam na voljo ter ne 
jemljimo tega tako samoumevno, kot to počnemo sedaj. Obenem ne 
pozabimo, da so otroci naše zrcalo in naši (največji) učitelji (na vseh 
področjih). Prisluhnimo tudi njim. 

Petra Nemec, mag. inž. preh.

Zdrava prehrana v Vrtcu Zreče
Danes se zelo veliko posluša in govori o zdravi prehrani. Pa 

vendar – ali se pomena teh besed resnično zavemo? In ali jih 
sploh pravilno razumemo?

Zdrava prehrana v prvi vrsti pomeni sveža, ne tretirana živila, 
kot tudi doma pripravljene in kuhane jedi brez dodanih umet-
nih dodatkov, kot so industrijska vegeta in jušne kocke/osnove.  
Vsemu temu sledijo živila iz lokalnega okolja in živila sezonske 
rasti. A ker je sodobni način življenja usmerjen v kronično po-
manjkanje časa – priprave jedi, gibanja, druženja z nam ljubimi 
osebami - se posega po nezdravih alternativah zadovoljevanja 
naših potreb:

• pri hranjenju se uporablja (pol) gotove in industrijske jedi;
• pri gibanju se zapira v zaprte prostore (telovadnice, fitne-

si);

• druženje zamenjajo telefoni in njihove aplikacije.
V naših vrtcih Zreče, Stranice in Gorenje si prizadevamo, da 

to, česar starši iz različnih razlogov (pomanjkanje časa in tudi 
znanja) ne morejo ponuditi, ponudimo mi. Tu ne gre samo za 
ljubeč odnos, socialni stik otrok z otroki, pridobivanje znanja z 
različnih področij, temveč tudi (s)poznavanje novih okusov, tra-
dicionalnih jedi ob praznikih, zdrave ter uravnotežene prehrane 
tekom prehranjevanja v vrtcu. Prehranjevalni del v vrtcu je eden 
izmed ključnih dejavnikov za oblikovanje zdravih prehranskih 
navad. Le te pa so dobra popotnica ne le v otroški dobi, temveč 
za celo življenje.

Predvsem starši, a tudi vrtec, imamo zelo veliko odgovornost, da 
otroke (pod)učimo o zdravi prehrani v najzgodnejših letih njihovega 
življenja, ko je njihov okus tako rekoč še nepopisan. Saj že zelo lep 
slovenski pregovor pravi: »Česar se Janezek nauči, to Janez zna.« Kot 
vrtec smo brez podpore staršev in širše okolice lahko nemočni, saj se 
pri uvajanju (novih) okusov in sestavi jedilnikov lahko zatakne že na 
začetku. S tem želimo otroke spodbuditi k bolj zdravemu načinu pre-
hranjevanja, kot so ga (zaradi pomankanja časa) navajeni doma. To na 
začetku uvajanja novih živil in jedi za seboj potegne tudi zavračanje le 
teh pri otrocih (nemalokrat pa tudi pri starših). A ne smemo obupati 
na začetku. Zaradi prehrambene neofobije otrok (strah pred neznanim 
živilom) je potrebno otroku to živilo (brez dodatkov, kot so sladkor, 
sladila in sol) ponuditi 8–11-krat, saj otrok potrebuje čas, da to živilo 
sprejme in ga brez težav uživa. V vrtcih Zreče se prav tako trudimo 
upoštevati ostale smernice zdravega prehranjevanja, ki so podane s 
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Le te poleg lokalnih in 
sezonskih živil ter jedi narekujejo uravnoteženost in pestrost jedi. V 
vrtcih Zreče nam je pri prehranjevanju pomembno tudi, da imajo otro-
ci dovolj časa za hranjenje, da se naučijo jesti kulturno in uporabljajo 
jedilni pribor ter se naučijo upoštevati bonton pri hranjenju. Pri tem 
spodbujamo njihovo samostojnost.

Pogrinjek ob tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Obisk kmetije Jevšenak, Gorenje. 
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Marjan Jelenko: Čas je za nove izzive
Marjan Jelenko, mladinski svetovni prvak, dolgoletni član reprezentan-

ce in tekmovalec v svetovnem pokalu je potegnil črto nad svojo več kot us-
pešno kariero nordijskega kombinatorca. Že pri 21 letih se je uvrščal med 
deseterico v svetovnem pokalu, sedmi je bil na svetovnem prvenstvu v Val 
di Fiemmeju in zaenkrat edini, ki je mesto Zreče ponesel pod olimpijske 
kroge – bil je udeleženec iger v Sočiju in Pjongčangu. Zadnja leta smo ga 
z užitkom spremljali tako med treningi na domači Rogli, kjer je pridno 
nabiral prepotrebne kilometre za dolge in naporne zime, kakor tudi pred 
malimi ekrani, ko je šlo zares. Zdaj moramo poiskati novega junaka.  

Odločitev je uradno sporočil v začetku septembra, a v njem je tlela že 
nekaj časa. Težave s težo, ki so ga pestile od začetka športne poti, so bile 
preveč. »Jedel sem kot skakalec, treniral pa kot tekač«, prav sam. V karieri 
je že večkrat poskusil spustiti težo pod mejo 70 kilogramov, a se mu je 
organizem podrl in posledica so bili tudi slabši rezultati. »Pri skokih gredo 
te stvari že v nevarne skrajnosti, zdravje pa mora biti na prvem mestu«, je 
prepričan Marjan. Razsodnost je v tem primeru zmagala. Včasih se mora-
mo čemu preprosto odreči – tudi prvi ljubezni, če je treba.

A ker prve ne pozabiš nikoli, ji po svoje ostaja zvest še naprej. Hitro je 
našel nove izzive v delu z mladimi v domačem Tekaškem smučarskem 
klubu Rogla. Z neprecenljivimi tekmovalnimi izkušnjami in mladostno 
energijo je kot naročen, da pomaga dvigniti smučarski tek na noge in čim 
več nadobudnežev popeljati v tekaške smučine. »Manjka mi še trenerske 
kilometrine«, pravi sam, »a želja je velika in verjamem, da lahko na Rogli 

S strani Občine Zreče je za svoje uspehe prejel tudi bronasti občinski grb. 

Po številnih uspešnih doskokih je letos doskočil pri črti, ki označuje 
konec kariere. 

Marjan ima za sabo močno zaledje otrok, ki bodo – verjamemo – nekoč šli po njegovih tekaških stopinjah. 

naredimo pravo meko smučarskega teka«. Številke stojijo za njegovimi be-
sedami, saj v klubu aktivno trenira že 26 mladih tekmovalcev, ki komaj 
čakajo na zimo. 

Zimo, ki bo tokrat za Marjana drugačna – takšna, kot je še ne pozna. 
A še vedno zima, v kateri mu izzivov ne bo manjkalo. Nabiral bo snežne 
kilometre, brusil formo, lovil rezultatske podvige. Vse tisto, s čimer se je 
navadil živeti že dolgo nazaj. 

David Voh
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Kdaj vas je prvič zadela ideja, da bi sami v celoti naredili glasbilo? Kako 
dolga je bila pot do uresničitve te in kdo so bili tisti, ki so vam na tej 
poti pomagali? 

Izdelava glasbil me spremlja že od začetka srednje šole, pot pa traja 
že kar 10 let, čeprav je vse prej kot lahka. Že od samega začetka imam 
veliko podporo družine, saj nas glasba spremlja od malih nog. S hišnim 
ansamblom so se nam približale  vodrske luči in zelo zanimive prigode ter 
izkušnje, ki se poznajo tudi na glasbilih. Brez pomoči očeta tudi v delavni-
ci ne bi nastalo nič. Njegove večletne izkušnje z lesom in ustvarjanjem so 
neprecenljive. Pri razvoju novih glasbil, ki jih namenjamo glasbeni knjiž-
nici, veliko pripomore tudi mojster za elektroniko in dober prijatelj Samo 
Felicijan. Njegovim izumom kar ni konca in zelo sem vesel, da tako dobro 
sodelujemo. Že iz srednješolskih klopi pa me spremlja in mi pomaga tudi 
najboljši prijatelj, ki ga ne bom razkril, a je prav, da priznam – brez njegove 
podpore ne bi šlo.

Glasbilo pri vas nastane od začetku do konca – je razlog ta, ker želite 
imeti popoln nadzor nad procesom izdelave?

Tako je, po novem na glasbilih ustvarjamo vse z izjemo strun. Glavni 
razlog za to je odprtost in kvaliteta. To je edini način, ki nam omogoča 
razvoj novih idej brez meja. Z glasbeniki lahko tako oblikujemo popolno-
ma nove zvoke, nove oblike, nove možnosti ... Drugi razlog pa je preprosto 
... Zakaj pa ne? Vse več stvari se uvaža iz tujine, pri nas pa je vse preveč 
mojstrov brez dela.

Vaša ročno izdelana in željam končnega kupca prilagojena glasbila 
so s svojo kakovostjo našla pot do številnih slovenskih in tudi tujih 
glasbenikov. Med drugim ste naredili tudi kontrabas za člana skupine 
Modrijani. S čim ste dosegli takšno prepoznavnost? 

Res je, naša glasbila so potovala že širom sveta. Več kot ponosni smo, 
da naš bas bobni tudi na odru Modrijanov. Mislim, da je ustvarjanje sku-
paj z glasbeniki bolj pomembno kot ustvarjanje glasbila le po svoji poti. 
Verjetno je to nekaj, kar tako veliki glasbeniki, kot so Modrijani, opazijo, 
a naše sodelovanje ima dodano vrednost. Kontrabas smo razvili skupaj. 
Napotki in ideje tako velikega glasbenika so zlati, sodelovanje samo po 
sebi pa blagoslov. 

Koliko lahko v vašem primeru naredi reklama od ust do ust?
Reklama od ust do ust je najboljša. V našem primeru z razvojem ideje o 

glasbeni knjižnici pa to drži še bolj. Celotni projekt v glavnem temelji na 
zaupanju in spoštovanju vsakega glasbenika posebej. Dobra beseda nam 
pomeni vse.

Kaj je tisto, kar je pri izdelavi dobrega glasbila, prevladujoče – dobra 
akustika, videz, udobno igranje ali kar vse troje v povezavi? 

Za izdelavo dobrega glasbila je potrebno vse troje, a v kombinaciji z 
dobro idejo. Mislim, da zares dober instrument naredita glasbenik in 
izdelovalec skupaj, če si oba dopustita dovolj svobode ustvarjanja tako pri 
snovanju ideje kot pri izdelavi. Na tak način tudi glasbilo dobi drugačno 
vrednost. 

Kakšni zvrsti glasbe so namenjene vaše kitare in kontrabasi ter po 
kakšnem postopku nastajajo? 

Našo izdelavo glasbil smo ločili na dve skupini - standardni akustični 

Pri družini Ravničan brez glasbe pač ne gre. 
Ta je že od nekdaj njihova strast. Poleg nasto-
pov s hišnim ansamblom so se v zadnjih letih 
predali tudi razvoju in izdelavi glasbil. Če po-

vemo, da na njihov kontrabas igra Franjo Oset 
iz skupine Modrijani, smo povedali vse. In tudi 
tega projekta so se lotili tako, kot se lotevajo 

ostalih stvari v življenju – marljivo in zagnano, 
predvsem pa iskreno in z velikim veseljem. 

Vlado Ravničan mlajši nam je razkril nekaj po-
drobnosti, tudi to, da bodo v začetku leta 2020 

zagnali novost na slovenskih tleh – glasbeno 
knjižnico. 

David Voh

VLADO RAVNIČAN MLAJŠI

Kdaj si zadnjič kakšno 
stvar naredil prvič?
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instrumenti, ki jih izdelujemo ročno po naročilu, prilagojeni zvrsti glasbe, 
ki jo glasbenik igra. Zaradi kopičenja dobrih idej in vedno večjega števila 
glasbenikov, ki radi stopijo izven okvirjev, smo se odločili, da ustvarimo 
glasbeno knjižnico, kjer so glasbila v večini narejena strojno. Oblike in 
elektroniko smo prilagodili tako, da lahko sedaj skupaj z glasbeniki iz 
prve roke ustvarjamo nemogoče.

Kupci skoraj ne potrebujejo popravil – to je dokaz, da je vaše delo kako-
vostno in da ste našli recept, kako izdelati vrhunsko glasbilo.

Točno tako, zadovoljstvo glasbenika nam je najpomembnejše in veseli 
smo, da kljub zares malo popravilom še vedno z vsemi ostajamo v kon-
taktu in skupaj nenehno gradimo nove ideje, nove zvoke. Mislim, da je to 
glavni recept za naprej.

Bolj kot število prodanih glasbil vas zanima kakovost, pa vendar je 
treba nekaj tudi zaslužiti. Kje se gibljejo cene vaših izdelkov? 

O cenah standardnih glasbil težko govorim, ker so vsi čisto drugačni 
in so do zadnjega milimetra prilagojeni željam kupca, s ponosom pa po-
vem, da z glasbili, ki jih ustvarjamo za glasbeno knjižnico, postavljamo 
nov mejnik v dostopnosti unikatnih glasbil. Cilj naše glasbene knjižnice je 
zbližati vse glasbenike, glasbila z njihovimi idejami in našim razvojem pa 
ohraniti vsem dostopne. Točne cene bomo še oblikovali, a lahko namig-
nem, da mesečna članarina knjižnice ne bo presegala 25 €. Glasbenik bo 
prek te članarine lahko izbiral med vsemi glasbili v knjižnici.

Za izdelavo uporabljate izključno domač les. Iz katerega oz. kakšnega 
lesa ustvarjate glasbila in kakšne so njegove prednosti? 

Les, uporabljen za glasbila, je izključno slovenski. Naša interna politika 
je ustvariti karseda drugačen zvok, zato stremimo k temu, da ne uporabl-
jamo lesa, ki je ponavadi predviden za glasbila. Moje mnenje je, da slabe-
ga zvena ni, so samo drugačni. Včasih je drugačno boljše, včasih slabše. 

Večletne izkušnje Vlada Ravničana starejšega so pri delu z lesom ne-
precenljive.

Bas in kontrabas v enem – še ena noviteta iz delavnice Ravničanovih. 

S ponosom pa povem, da pri novih glasbilih ta logika deluje popolnoma 
drugače. Glasbila smo skonstruirali tako, da lahko uporabimo les, ki bi bil 
prej neuporaben za izdelavo, nam pa instrument zveni boljše.

Zadovoljstvo, ki ga lahko glasbeniku ponudi dobra kitara oziroma kon-
trabas, vas je pripeljala tudi do ideje o glasbeni knjižnici, ki bo zaživela 
v začetku leta 2020. Povejte še nekaj besed o njej. 

Tako je, glasbena knjižnica bo začela obratovati v letu 2020. To je pros-
tor, kjer se križata pot glasbenika in tistih, ki glasbi radi prisluhnejo. Vsak 
glasbenik, ki ima željo svojo glasbeno zgodbo, izkušnje in ideje zapečatiti 
tako, da jih bodo spoznali tudi drugi in jim mogoče sledili, je tukaj izjem-
no dobrodošel. V prihodnosti imamo tudi veliko željo po tem, da se nam 
pridružijo drugi izdelovalci in mojstri, ki danes morda izdelujejo samo 
zase ... Skupaj lahko napišemo zgodbo, kot je še ni bilo. Želimo prodreti 
tudi na tuje trge. Da bi nam to uspelo, nameravamo zgraditi večje število 
različnih glasbil in jih tako približati glasbenikom ter prejeti neskončno 
število dobrih zgodb. Mislim, da je to način, preko katerega bo glasbena 
knjižnica postala nekaj, kar bo združilo glasbenike širom sveta.

Kontrabas, narejen po meri Franja Oseta iz skupine Modrijani – ideja je 
zrasla v sodelovanju z Ravničani.  
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Zrečan, ki se je zapisal v Gu-
innessovo knjigo rekordov. 
Težko zdrži dolgo na trdnih 
tleh, saj je po njegovih bese-
dah v zraku vendarle prelepo. 
Lani je skupaj s še tremi ja-
dralnimi padalci potolkel sve-
tovni rekord v dolžini preleta 
s povratkom – prejadrali so 
nekaj več kot 302 kilometra. 
Zadosten razlog, da nam po-
ve kaj več o sebi in tem precej 
neznanem športu.  

David Voh

Najprej, da ne bo zamenja-
ve s klasičnim padalstvom, 
razjasniva v nekaj stavkih 
– kaj sploh je jadralno padal-
stvo? 

Jadralno padalstvo in »klasično 
padalstvo« sta popolnoma drugač-
na športa, ki ju ne moremo enači-
ti. Bistvo klasičnega padalstva je 
prosti pad, po odprtju padala pa se 
počasi spuščamo do pristanka. Na-
sprotno od teh so jadralna padala 
prej podobna zmajem ali jadralnim 
letalom, katerih glavni cilj je jadrati 
po zraku in premagovanje razdalj. 
Zaradi svoje enostavnosti (padalo 
s celotno opremo tehta od 5 do 25 
kg, vse skupaj se pospravi v malo 
večji nahrbtnik) in letalne pestrosti 
po drugi strani je v svoji kratki zgo-
dovini postalo daleč najbolj množi-
čen in priljubljen letalski šport. Že 
takoj po vzletu uživamo v pristnem 
občutku letenja kot ptica - nobene 
kabine, nobenega hrupa, le piš vet-
ra visoko nad tlemi.

Jadralno padalstvo je v veliki me-
ri odvisno od vremena, poznavan-
je vremenskih razmer je bistveni 
element varnega letenja. Najboljši 
pogoji za letenje so poleti, pozimi 
se pogosto odpravimo čez ekvator 
in uživamo v čudovitih razgledih 
na pestro pokrajino povsod po sve-
tu. V Sloveniji si zimo krajšamo na 
Primorskem, kjer je za razliko od 
ostale Evrope možno tudi jadranje 
v najhladnejših mesecih. 

Jadralna padala so razvrščena 
v več kategorij, od bolj zahtevnih 
tekmovalnih padal do zelo prepro-
stih začetniških padal, ki so zelo 
stabilna in se brez posredovanja 
pilota rešijo iz vseh zahtevnih situ-
acij. Poleg jadralnega padala potre-
bujemo še letalni sedež, rezervno 

padalo, čelado, radijsko postajo, pri 
koriščenju termičnih dviganj in na-
vigaciji si pomagamo tudi z vario-
metri in GPS-napravami.

Ko prenehamo z jadranjem, pri-
stanemo na vnaprej določenih pri-
stankih. Imamo pa jadralni padalci 
to prednost, da potrebujemo izred-
no majhen prostor za vzletanje kot 
tudi pristajanje.

Lani si skupaj s še tremi jad-
ralnimi padalci potolkel sve-
tovni rekord. Kaj ti pomeni več 
– sam polet ali dejstvo, da si se 
zapisal v Guinnessovo knjigo 
rekordov?

Kar nekaj let se je poskušalo pre-
seči magično mejo 300 km preleta 
z povratkom. Naj poudarim, da gre 
za napovedan prelet, kjer vnaprej 
določiš vzletno mesto, točko do ka-
mor boš letel, in nato se moraš vr-
niti točno nazaj na mesto starta. Da 
je bilo možno postaviti naš rekord, 
se je moralo poklopiti kar nekaj de-
javnikov oz. vremenskih pogojev. 
Šest let je na istem vzletnem mestu 
tudi po desetkrat na leto poskušalo 
podreti rekord cca 15–20 domačih 
in tujih pilotov. Moj let je trajal 10 
ur in 20 min. Prelet takšne dolžine 
in trajanja pomeni kar precejšn-
jo fizično, še posebej pa psihično 
pripravljenost. Ves čas je namreč 
potrebno razmišljati in iskati dvi-
ganja, prilagajati taktiko letenja, tu-
di upravljati padalo itd. Da smo oz. 
sem dosegel ta rekord, mi daje neko 
zadovoljstvo. Prvič v smislu, da lah-
ko grem(o) naprej novim izzivom 
naproti ter da smo ta rekord z do-
mačega terena po več letih posku-
šanja končno zaključili. Nisem pa 
človek, ki bi to obešal na velik zvon. 
Vse svoje dosežke, ki jih je kar ne-
kaj, nisem kaj prida izpostavljal, 
saj to v največji meri počnem za-
radi osebnega interesa in veselja 
do tega športa. Seveda sem vesel 
in ponosen, da sem zapisan tudi v 
Guinnessovo knjigo rekordov, ven-
dar mogoče ta trenutek ne gledam 
na to kot nekaj strašanskega. Morda 
bo to bolj zanimivo čez čas, ko bom 
lahko komu pripovedoval ...

Od kod ta neustavljiva sila, 
ki te vleče pod nebo in kdaj si 
se pravzaprav začel spogledo-
vati z oblaki?

Huh, ta bo pa težka. Menim, da 
si veliko ljudi želi leteti, to je bila 
človeška želja že od nekdaj. Tudi 

Dušan Orož: Povsod je lepo, a najlepše je v zraku

Primer starta – dvig kupole. 

Pristanek na pristajalnem mestu. 

Guinnessova knjiga rekordov 2020.
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ne zavedaš, kako blizu določenega 
kraja smo. Tako dobiš popolnoma 
drug pogled na pokrajino.

Dobršna mera adrenalina 
je verjetno sestavni del vašega 
tekmovalnega vsakdana. Kako 
je s tvojimi strahovi?

Še vedno ostaja nek tabu, da je 
jadralno padalstvo samo za norce. 
Vendar je resnica daleč od tega. 
Najbolj nevarne so stvari, katerih 
ne poznamo dobro in se jih ne za-
vedamo. Zato je v jadralnem padal-
stvu, kot povsod v našem življenju, 
pomembno šolanje, ki se izvaja v 
društvih jadralnih padalcev, ki pa 
ne velja le za čas šolanja, ampak tu-
di kasneje kot druženje z izkušeni-
mi piloti, organiziranim družabnim 
letenjem itd. To je osnova varnega 
letenja.

Največ nesreč v našem športu se 
zgodi, ko se premalo izkušeni piloti 
podajo v nepotrebna tveganja, ki bi 
se jim lahko z malo previdnosti in 
znanja izognili. Zanemarljivo malo 
nesreč se zgodi brez krivde pilota. 

Jadralno padalstvo je šport, 
ki je v zadnjih letih tudi v na-
ših koncih dobil številne nav-
dušence. Kje so najboljše točke 
za dobre polete? 

Jadralno padalstvo se je v zad-
njih desetih letih močno razširilo. 
Marsikdo nas vpraša, kje je najbol-
jše leteti. Nekako je vsaka lokacija 
po svoje zanimiva in edinstvena. 

Res pa je, da največkrat poletim z 
domačega vzletnega mesta na Kon-
jiški gori, ker mi je najbližje. Tako 
lahko večkrat po službi odidem na 
start in poletim. 

Cenovno pomeni tovrstni 
šport velik finančni zalogaj – 
imaš dovolj podpore ali si bolj 
ali manj odvisen od sebe?

Da, žal so druga plat zgodbe – 
finance. V kolikor se z jadralnim 
padalstvom ukvarjaš samo rekrea-
tivno, potem še nekako gre. V ko-
likor pa se resneje ukvarjaš s tem 
športom in se udeležuješ raznih 
mednarodnih tekem, tekem za sve-
tovni pokal in svetovnih prvenstev, 
potem pa stroški hitro poletijo v 
nebo … Poleg opreme, ki jo je tre-
ba menjati skoraj enkrat letno, so 
tukaj še stroški tekem, potovanj, 
nastanitev itd. Letno lahko stroški 
presegajo tudi več kot 10.000 EUR. 
Žal je finančne podpore izredno 
malo oz. je sploh ni. Pred leti mi je 
nekajkrat ob strani stalo podjetje, v 
katerem delam (Oplast), za kar sem 
bil izredno hvaležen. Vendar časi za 

denarne prispevke so vse težji in ta-
ko je ves finančni zalogaj na naših 
plečih. Jadralno padalstvo je zelo 
slabo medijsko podprto in je s tem 
težko oz. nemogoče najti kakšnega 
sponzorja, čeprav smo jadralni pa-
dalci lahko odlični »oglaševalski pa-
no« na raznih lokacijah v Sloveniji 
in tujini. 

Po približno desetih letih si 
se prebil v sam vrh jadralnega 
padalstva v Sloveniji in v Evro-
pi. Udeležuješ se tudi svetov-
nih in evropskih prvenstev, od 
koder si se prav tako že vrnil 
s kolajno. Koliko časa porabiš 
za trening in kaj je botrovalo 
tako hitremu rezultatskemu 
vzponu? 

Drži. Po približno desetih letih 
tekmovanj sem osvojil kar nekaj 
pokalov in kolajn na raznih med-
narodnih tekmah. Prav tako sem 
v tem času že zasedel 5. mesto na 
svetovni jakostni lestvici. Leta 2017 
sem bil na svetovnem prvenstvu v 
Italiji na sredini desetdnevnega tek-
movanja na vodilnem mestu. Žal je 
bilo na zadnji tekmi nekaj smole z 
vremenom in sem tako z minimal-
nimi razlikami v točkah pristal na 
5. mestu. Trening v jadralnem pa-
dalstvu pomeni konstanto letenje. 
Pravimo, da si »uleten«. V kolikor 
hočeš ohranjati ali izboljševati for-
mo, se moraš nenehno udeleževa-
ti tekem kot tudi trenirati in leteti 
doma. S tem ohranjaš potrebno 
ostrino, čute, ki so nujno potrebni 
za formo kot tudi varnost. Tako iz-
koristim skoraj vsak možen čas in 
dan, ki je primeren za letenje, da se 
podam v zrak. Seveda to terja pre-
cej časa in usklajevanja z drugimi 
življenjskimi opravili. Z nekaj odre-
kanja in kompromisi se da. Ob tem 
zahvala partnerki in družini za vso 
pomoč in podporo.

Šport je tudi dobra možnost 
za potovanja po svetu – kateri 
konec sveta te je doslej najbolj 
navdušil?

Največ sveta sem spoznal na 
podlagi tekmovanj. Redko, da se 
še odpravim v tujino zgolj za tre-
ning oz. prosto letenje. Tako sem 
bil že v Kolumbiji, Mehiki, Brazi-
liji, Avstriji, Italiji, Hrvaški, Srbiji, 
Makedoniji, Grčiji, Turčiji, Franciji 
itd. Težko rečem, kateri konec sve-
ta me je bolj navdušil. Vsak je po 
svoje zanimiv in zahteva določen 
stil letenja. Poleg tega pa nikoli ni 
dan dnevu enak, pa naj si bo kjer-
koli. To predstavlja še poseben čar 
tega športa.

Prelet – pogled na Roglo – od zgoraj. 

Utrinek z letošnjega svetovnega prvenstva -  na sliki s partnerko Veroniko. 

sam sem si to od nekdaj želel, že 
od malih nog. V otroštvu sem izde-
loval nešteto letal in jih poganjal v 
zrak, bil sem tudi v modelarskem 
krožku itd. Vendar to so le modelč-
ki in z njimi ne moreš sam izkusi-
ti letenja. Tako je želja po letenju 
vedno ostajala. Spomnim se, da 
sem kot študent ob koncu študija 
zaslužil nekaj denarja in si kupil 
svojo jadralno padalsko opremo ter 
se tako sam pričel učiti jadralnega 
padalstva. Kot je rekel Leonardo Da 
Vinci: »Ko boš prvič okusil letenje, 
bodo tvoje oči vedno ozrte v nebo, 
kajti tja se boš vedno želel vrniti«. 
Prav je imel. 

Ko sem poskusil prvič poleteti in 
okusil letenje, sem bil v trenutku 
»zasvojen«. V tistih časih je bilo jad-
ralno padalstvo in s tem povezano 
izobraževanje še precej v povojih. 

Zato sem sam prebiral ogromno 
literature oz. se učil od drugih pi-
lotov in znancev. Po nekaj letih le-
tenja sem iz formalnosti prav tako 
opravil licenco za pilota jadralnega 
padala, kasneje pa tudi licenco za 
pilota tandema, kjer lahko poletita 
dve osebi. Imam celotno opremo za 
letenje v tandemu in občasno izva-
jam tudi polete v dvoje. 

Kakšen je občutek, ko vidiš 
svet s povsem drugačne per-
spektive kot sicer?

Vprašanje, na katerega je težko 
odgovoriti. Leteti, biti v zraku, izko-
riščati samo naravo, da premaguješ 
razdalje, vidiš svet pod sabo, vse 
našteto je res nepopisno doživetje. 
V zraku se zaveš, kako majhna je 
Slovenija. Zračne razdalje so na-
mreč precej krajše in včasih se niti 
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Slovensko gospodarstvo temelji na malih in srednjih 
podjetjih, ki zaposlujejo večino ljudi v gospodarstvu. 
Mnoga med njimi so nastala kar v domačih gara-
žah. Ob podpori celotne družine so prerasla začetne 
okvire in postala uspešna družinska podjetja. V to 
skupino spada tudi podjetje ASPIA, Aljoša Fijavž, s. 
p., iz Zreč.

Družinsko podjetje, ki ga vodi Aljoša Fijavž z ženo Natašo, se 
ukvarja z različnimi dejavnostmi:

- izdelavo wakebordov (deske za smučanje na vodi), 
- snowbordov (deske za smučanje na snegu) in smuči,
- servisom vseh tipov bordov in smuči,
- tapetništvom,
- oblazinjenjem avtodomov.

Pester nabor dejavnosti je nastal postopoma. Nataša se je v 
preteklosti ukvarjala s šivanjem konfekcije, ki je leta 2010 preras-
lo v tapetništvo. Z oblazinjenim pohištvom opremljajo poslovne 
in pisarniške prostore, gostinske lokale ter jedilnice. Drug del 
tapetniškega programa pa je celovito oblazinjenje avtodomov 
za podjetje MEGAMOBIL. Pri tem glede dizajna sledijo željam 
naročnikov, hkrati pa tudi skrbno izbirajo najbolj kakovostne 
materiale, ki so prijazni do uporabnikov in okolja.

Drug sklop dejavnosti predstavlja izdelava desk in smuči ter 
njihov servis. Začetek te dejavnosti zagotovo izhaja iz Aljoševe 
30-letne aktivne povezanosti s snowbordanjem. Vodil je mladin-
sko reprezentanco, bil je trener in funkcionar v snowboard zve-
zi. Že leta 1992 je imel na Rogli lastno šolo snowboarda. Ko se 
je pred nekaj leti sin Staš začel ukvarjati z deskanjem na vodi, 
je dobil idejo, kako izboljšati »wake«. Kmalu so iz ideje nastale 
prve tanjše, lažje in pa predvsem delno upogljive deske. Vse nji-
hove deske so narejene v Zrečah in iz materialov, ki jih dobijo 
v radiju 300 km. Zaradi Aljoševe navezanosti na snowboard je 
bila razširitev ponudbe na snowboarde in kasneje tudi na smuči 
samo še vprašanje časa.

Danes ima podjetje pester izbor bordov in smuči, ki jih razvi-
jajo skupaj z odličnimi slovenskimi in tujimi športniki. Poleg 
standardnih tipov razvijajo tudi vrhunske tekmovalne deske, ki 
so namenjene za tekmovanja v svetovnem pokalu in zahtevajo 
veliko razvoja in vlaganj. Pri tem sodelujejo z Rokom Margučem, 
s katerim so skupaj razvili vrhunski produkt pod blagovno 
znamko RMsnowboards.

Borde za prosti slog, ki jih prodajajo pod blagovno znamko 
POSITIVEboards, pa so razvili skupaj z enim najboljših fre-
estylerjev v Sloveniji Aljošo Krivcem, ki trenutno trenira kitaj-
sko reprezentanco v prostem slogu. Na njih je deskal tudi Tino 
Stojak, lanski zmagovalec skupnega seštevka evropskega pokala 
v disciplini akrobatski skoki. To dokazuje, da so bordi in smuči 
označeni z njihovimi lastnimi blagovnimi znamkami vrhunske 
kvalitete. Večino bordov izdelajo po željah in potrebah kup-
cev, tako glede dimenzij kot izgleda. Popolnoma personaliziran 
izdelek naročnik dobi prej kot v dveh tednih. Standardne izdel-
ke imajo predstavljene na spletni strani www.positiveboards.
com, kjer lahko vsak deskar izbira med mnogimi modeli.

Družina Fijavž je zgradila inovativno podjetje, ki ga želijo še 
prostorsko in kadrovsko razširiti. Njihova rast temelji na pozna-
vanju potreb in želj kupcev in hitremu prilagajanju spremem-
bam v panogi. Prav zato verjamemo, da bodo smele načrte za 
prihodnost v celoti izpolnili.

Jolanda Laubič

Tudi v domači garaži se da narediti marsikaj  

Ko se je pred nekaj leti sin Staš začel ukvarjati z deskanjem na vodi, je 
dobil idejo, kako izboljšati »wake«.
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Skupaj z Rokom Margučem, odličnim 
deskarjem na snegu, so razvili vrhun-

ski produkt pod blagovno znamko 
RMsnowboards. 

Del tapetniškega programa je tudi celovito oblazinjenje avtodomov za podjetje MEGAMOBIL. 

Deskanje 
na snegu 

je Aljoševa 
ljubezen še iz 

mladih dni, 
zato ni nič 

nenavadnega, 
da njihova po-

nudba vključuje 
tudi pester 

izbor bordov in 
smuči.



21    201922

POHORSKO SRCE TURIZEM

SKI ali SPA? Ali pa oboje? 

Nočno sankanje na mavričnem traku bo brez dvoma narisalo številne nasmehe 
na obrazih. 

V Termah Zreče boste vedno v dobrih rokah. 

Vožnja na saneh s pasjo vprego bo navdušila tudi najmlajše. 

Dva pohorska bisera, Rogla in Terme Zreče, skupaj 
tvorita neponovljivo kombinacijo smučarskega raja 
in toplega termalnega luksuza. 

Redko kje na svetu narava na enem drobnem koščku sveta 
ponudi toliko kot prav pod Pohorjem. Terme Zreče in Rogla 
delata z roko v roki in nam ponujata edinstveni svet smu-
čanja, sankanja, krpljanja in drugih snežnih dogodivščin na 
eni strani – na Rogli, na drugi – v Termah Zreče – pa že prav 
nesramno razvajanje v termalnih vrelcih, avtentični in nikjer 
drugje videni Savna vasi ter pomirjujočem Wellnessu Idila, 
ki navdih za sprostitev svojih gostov išče v pohorski naravi. 

Si predstavljate, kako zgleda SKI & SPA dan?
Najprej SKI

Pričnete ga skoraj kičasto – iz tople, udobne postelje se po 
krepčilnem zajtrku odpeljete na prijetno 20-minutno pot po 
sveže očiščeni cesti proti Rogli. Pa potem? Snežna rebrca, ki 
obljubljajo navdušujoč smučarski dan. Vsak pravi smučar 
pozna vznemirjenje pred snežnimi zavoji po sveže pripravl-
jeni smučarski progi na pohorskih strminah, ko pogled ne 
najde konca med z idiličnim kristalnim mrazom pokritimi 
visokoraslimi smrekami. Naša Rogla je vendarle smučarska 
kraljica, ki vsako zimo privabi več kot 200.000 smučarjev.

Namig: Če vam snežno športno udejstvovanje onemogoča 
telesna bolečina, se oglasite v mednarodno akreditiranem 
zdravilišču Terme Zreče. Visoko usposobljeno osebje Medico 
centra v Termah Zreče tegobe odpravlja z veliko mero znanja 
in s pomočjo naravnih zdravilnih faktorjev.

Potem SPA
Povratek z Rogle v razvajanju namenjene Terme Zreče bo 

razgretim in razgibanim mišicam dobro del. Blagodejna ter-
malna voda ima namreč izjemno dober vpliv na razgradnjo 
mlečne kisline in sprostitev mišičnih tkiv, da pa miselnega 
umirjanja sploh ne omenjamo. Savna vas, pravcata vasica, 
posnemajoča svoje avtentično pohorsko okolje, bo iz vašega 
telesa odgnala stres in toksine. Po njenih tleh leži pohorski 
kamen granit, savna pa diši po lesu in zeliščih iz narave. Pre-
pustite se zimskim savna programom s pilingi in vrtinčenji 
zraka. Ne pozabite na odlično večerjo v Restavraciji Atrij 
a la carte, nato pa si pred spanjem privoščite še masažo z 
mošnjički pohorskih zelišč v Wellnessu Idila.

Otrokom na Rogli in v Termah Zreče ni nikoli dolgčas
Odlična novica je, da je nemogoče, da bi bilo otrokom 

na Pohorju dolgčas. Čofotanje v bazenih, tudi v otroškem 
čofotalniku, je tako ali tako zabava zase, vse okrog term pa 
najdete slikovito naravo – izkoristite jo za sprehode okrog 
jezera in po Srčkovi učni poti. Otroci, ki smučajo, bodo 
uživali na njim primernih progah, na mavričnem traku in v 
Otroškem snežnem parku, med počitkom pa bodo raziskali 
zasneženo Pohorsko vasico z didaktičnimi igrami in se zaba-
vali z animatorji. Kadar ne bi smučali, se lotite sankanja (tu-
di nočnega na mavričnem traku) ali pa se s krpljami podajte 
v krasno naravo. 

Ste vedeli?
Roglo so bralci slovenske revije Reader‘s Digest in splošna 

slovenska populacija že dvakrat prepoznali kot najbolj za-
upanja vredno znamko med vsemi smučišči v Sloveniji. Tako 
je prejela prestižen naziv Trusted Brand.

Za več informacij obiščite www.rogla.eu ali www.terme-zrece.eu. 

Roglin koledarček
18. 1. 2020: Svetovni pokal v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu
19. 1. 2020: Svetovni dan snega
11. 3. 2020: Evropski pokal v deskanju na snegu v paralelnem veleslalomu
12. 3. 2020: Evropski pokal v deskanju na snegu v paralelnem slalomu
18.–22. 3. 2020: Freestyle Week

Tina Tinta Kovačič
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Največja novost naše destinacije: Pot med krošnjami Pohorje na Rogli

Slovenijo, pa tudi ljudi dodobra preko njenih meja, je nav-
dušila izjemna novost na Rogli, ki je svoja vrata odprla v 
septembru: Pot med krošnjami Pohorje. 

Navdušenih turistov se že vse od njenega odprtja kar tre, saj jim pot 
omogoča povsem novo perspektivo narave. Med krošnjami pa se ni 
izziv sprehoditi le v poletnih dneh, saj pogledi daleč preko pohorskih 
smrek, ko so prekrite s snegom, pomeni še toliko bolj navdihujoče 
doživetje.

Osebna izkaznica 
Pot med krošnjami leži v osrčju mogočnih pohorskih gozdov, na 

vrhu Rogle, na nadmorski višini 1517 metrov. 1024 metrov dolga pot 
na višini do 24 metrov vas popelje skozi raznolik pohorski gozd, v 
katerem boste naleteli na mnoga presenečenja in zanimivosti. Najbolj 
navdušujoč je 37 metrov visok stolp, zahvaljujoč kateremu boste uzrli 
veličastna drevesa, stara na ducate ali celo več kot sto let, na dosegu 
roke. Obzorja vam bodo širile poučne postaje, kri po žilah pa vam 
pognale adrenalinske postaje, kot so navidezno brezno in doživljaj-
ske postaje z vrvnimi elementi.

Začutite zimsko idilo
Odpravite se na Pot med krošnjami Pohorje v zimskih dneh in opa-

zujte tiho ter spečo pohorsko naravo. Izlet je preprosto združiti s smu-
čarskim dnem na Rogli in ga tako še dodatno popestriti. Poveznite 
si toplo volneno kapo na glavo, nataknite debele rokavice, nato pa 
se dotaknite pomrznjenih iglic na vrhu dreves, spremljajte, kako se 
nedotaknjena snežna odeja v krošnjah sveže zalesketa v soncu in umi-
rite tok misli ob pogledu daleč po zasneženi dolini.

Vključujoče doživetje
Poleg tega, da je osnovni cilj Poti med krošnjami, da vas poduči o 

naravnih procesih v gozdu ter o tem, kako zaščititi drevesa oz. dra-
goceni gozdni ekosistem, je njihova vizija zelo vključujoča. Pot med 
krošnjami je namreč v celoti, vključno s stolpom, dosegljiva vozič-
kom (tako invalidskim kot otroškim), saj največji vzpon poti meri le 
6 %, obenem pa so ograje zgrajene tako, da za razgled med krošnjami 
ni prikrajšan nihče. Novost na Rogli je idealna tudi za družinske izlete.  

Iz zraka je pogled na Pot med krošnjami še bolj navdihujoč. 

Kdaj in kam?
Pot med krošnjami Pohorje se, kot že rečeno, nahaja na vrhu Rogle, 

tam se ozrite na levo. Tja boste prišli, če boste v svojo navigacijo za-
pisali naslov Rogla 111, 3214 Zreče. Brezplačno parkirišče boste našli 
relativno blizu vhoda na pot, seveda odvisno od zasedenosti. Pot je 
odprta vsak dan, razen 1. novembra in 24. decembra, njen delov-
ni čas pa se spreminja po mesecih. Novembra, decembra, januarja in 
februarja je odprta od 10.00 do 16.00, marca, aprila in maja pa od 
10.00 do 17.00. Ostale ure preverite na www.potmedkrosnjamipohor-
je.si. Zadnje obiskovalce sprejmejo uro pred zaprtjem.

Obiščite še hišico Turistične destinacije Rogla − Pohorje
Turistična destinacija Rogla - Pohorje je v neposredni bližini Po-

ti med krošnjami Pohorje postavila simpatično hišico z lokalnimi 
izdelki. Hiška je odprta ob sobotah in nedeljah v času odprtja Poti 
med krošnjami. V njej boste našli pristne pohorske izdelke in pridelke 
lokalnih izdelovalcev ter predelovalcev, ki imajo znak Okusi Rogle, 
kot so npr. likerji in žganja, mesne izdelke, domače marmelade, sire, 
vina, polstena, pletena in lesena ročna dela, med, sadne sokove in še 
mnogo drugih raznolikih domačih dobrot.

Dr. Jurij Gulič, direktor Pot med krošnjami, d. o. o.
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RESNIK: Toliko slik, da 
sta bili kar dve razstavi
Na 12. Skumavčevih dneh na Resniku je 
letos ustvarjalo skoraj trideset slikarjev, 
sedem je bilo uradnih udeležencev, dru-
gi so se pridružili za en ustvarjalni dan. 
Nastalo je toliko slik, da vseh niso mogli 
razstaviti v Skumavčevi galeriji v Domu 
krajanov, zato so del razstave postavili 
tudi ob domu, kjer je potekalo druženje 
po odprtju.

Tema ustvarjanja: Sprehodi med krošnjami
Naslovna tema letošnjega ustvarjanja so bili Spre-

hodi med krošnjami. Med krošnje sta kot navdih 
slikarje vodili tudi pesmi pohorskega pesnika Jurija 
Vodovnika (1791–1858) Ptičje petje in Parček pod 
smreko.

Na Resniku so ustvarjali: Barbara Demšar, Dušan 
Klun, Viktor Šest, Karmen Smodiš, Veljko Toman, 
Nikolaj Beer in Tone Seifert.

Slikarsko sredo na Resniku so soustvarjali člani 
Zreškega Arta in Društva likovnikov Slov. Konji-
ce: Alojz Tomše, Zorica Kujavec, Milojka Bračko, 
Vojko Kumer, Majda Jakopič, Tatjana Milosavlje-
vič, Cveto Štefanič, Božidar Ščurek, Marjan Bre-
zovšček, Heda Vidmar Šalamon, Arpad Šalamon, 
Marja M. Cuk, Karolina Krajnc, Anita Hribernik, 
Slavko Gologranc, Slavko Slapnik, Suzana Marovt, 
pa tudi Saša Milosavljevič in Blaž Gologranc (do 9 
let). Njihova dela so tudi na prodaj (pri avtorjih).

Novi predsednik, nove vsebine
Odprtje razstave je pospremil nastop vokalne sku-

pine Expe, obisk starodobnega kolesarja Silva Gob-
ca iz Šentjurja z enim najstarejših koles v Sloveniji 
(1885), za kuhalnico pri tradicionalnem županovem 
lovskem golažu pa je po pooblastilu mag. Borisa 
Podvršnika. poprijel podžupan Drago Šešerko.

Skumavčeve likovne dni so tokrat obogatili s priži-
gom kresa v pozdrav domovini; pripravili so ga zreški 
taborniki; domačini so slikarjem pokazali Gradiški 
grabn, v katerem je na Tevžkovi kmetiji še ohranjena 
stara žaga, slikarji so si ogledali tudi Turistični center 
na Rogli. 

Vsi pa so se že ozirali v obnovljeno notranjost in na 
stranska oltarja krajevne cerkvice Sv. Jakoba (resta-
vriral ju je akademski restavrator Veljko Toman, tu-
di udeleženec Skumavčevih dni), pridobitev so nato 
blagoslovili julija ob osrednjem krajevnem prazniku 
Jakobovem na Resniku.

Tudi letos je Skumavčeve dni organizacijsko ime-
nitno speljalo Domače Turistično društvo Resnik – 
Rogla v sodelovanju z vsemi krajani, tokrat pod vod-
stvom novega predsednika Sandija Lužnika. Glavni 
organizator dni je Občina Zreče, pomagata pa tudi Ra-
dio Rogla & NOVICE in KUD Vladko Mohorič Zreče.

Več foto: www.skumavcevidneviresnik.eu.

Valerija Motaln Pogled med obiskovalce na zaključni prireditvi

Resničani na zaključni prireditvi skupaj s podžupanom Zreč Dragom Šešerkom.

Ne samo slike, paša za oči so bile tudi najmlajše Resničanke, pa starodobno kolo kostolomec.

Pred obnovljenim Marijinim oltarjem skupaj z restavratorjem Veljkom Tomanom (s klobu-
kom): Darko Ratajc, Marko Cuk, Stanko Krajnc, Mitja Meršol, Tomo Penič.
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9. oktobra je bila v Skomarski 
hiši slovesnost ob 20-letnici lite-
rarnih večerov pod skupnim ime-
nom »Jaz mam en stari znucan 
koš«. Za organizacijo literarnih 
večerov skrbi Kulturno-umetniško 
društvo Vladko Mohorič Zreče. 
Predsednik društva, Martin Mrz-
dovnik, je poudaril, da so v tem 
času dali priložnost predstavitve 
mnogim neuveljavljenim lite-
rarnim ustvarjalcem, ob tem pa 
spodbudili ustvarjalni utrip tudi 
na drugih področjih. Orisal je zgo-
dovino literarnih večerov in pove-
dal, da so se na začetku bali, da 
pesnikov in drugih ustvarjalcev v 
tem pohorskem bazenu ne bo do-
volj in bo literarnih večerov le za 
vzorec, potem pa bodo usahnili. 
„Dolgoročnih načrtov s temi večeri 
nismo imeli, upali smo, da pa bo-
do vsaj trije. Pokazalo pa se je, da 
je teh ljudi veliko.“ Prva gostja lite-
rarnega večera je bila tako Majda 
Labotar, ki jo je Mrzdovnik pre-
pričal, da bi se predstavila kot pr-
va. Mrzdovnik je še dodal, da so ti 
literarni večeri namenjeni predv-
sem „ljudskim ustvarjalcem“ in ne 
že znanim ter uveljavljenim pesni-
kom, čeprav je tudi teh bilo nekaj 
na Skomarju in so se predstavili. 
„Ljudje so svoje pesmi skrivali, ker 
bi jih lahko okolica imela za le-
nuhe, slišali smo celo primere, ko 
so jim pesmi zažigali.“ Predsednik 
društva je spomnil še, da je ekipa, 

ki pripravlja literarne večere, letos 
dobila tudi občinsko nagrado ob 
prazniku kulture.

Uveljavljajo blagovno 
znamko

Svoj pogled na literarno doga-
janje so v kratkih govorih pred-
stavili številni gostje, med drugim 
tudi župan Občine Zreče, mag. 
Boris Podvršnik, ki je pohvalil 
gonilne sile teh večerov in se za-
hvalil tudi podjetju Weiler Abra-
sives iz Zreč, ki je lastnik Sko-
marske hiše in ki dogajanje v tej 
hiši vseskozi podpira. Pohvalil je 
tudi Skomarjane in vse, ki se tru-
dijo ohranjati bogastvo kulturnih 
vasi, kot sta Skomarje in Resnik, 
in širiti 'blagovno znamko' Jurija 
Vodovnika. 

Majda Labotar, voditeljica li-
terarnih večerov na Skomarju, je 
dodala, da so literarni večeri pri-
nesli tudi mnogo dodatnega doga-
janja – nastalo je nekaj pesniških 
zbirk in zbornikov. Kot zanimi-
vost je omenila, da so v vseh letih 
zaradi vremena morali odpoveda-
ti le en literarni večer, vse ostale 
pa so izvedli, tudi če je bil sneg. 
Tudi ona je poudarila, da je lepo, 
kako so literarne večere sprejeli 
Skomarjani: „Če te ljudje ne sprej-
mejo, ti ne bo uspelo.“ 

V imenu ekipe literarnih veče-
rov in Skomarjanov pa se je župa-
nu za posluh pri podpiranju lite-

Ob menjavi oltarjev v župnijski 
cerkvi sv. Lovrenca na Stranicah, 
leta 1862, je bil narejen novi kip 
župnijskega patrona. V župnijski 
kroniki je zaslediti, da je bil stari 
kip hranjen v župnišču in leta 1876 
postavljen v obnovljeno župnijsko 
kapelo na opuščeni stari rimski 
cesti med ribniki in Čretvežem. 
Kipu manjka desna roka, ki je bila 
takrat še zraven kipa v kapeli.

Zanimiva je pot zgoraj omenje-
nega sv. Lovrenca. Tako je zapisa-
no v župnijski kroniki Stranice za 
leto 1965 (stran 181) naslednje: 
»Na nadarbinskem posestvu na 
Čretvežu, ob cesti, ki pelje iz rib-
nikov na Čretvež – stara rimska 
cesta – in naprej v Konjice, stoji 
čedna kapelica s kipom svetega 
Lovrenca. Tu so jo neznanci že en-
krat slikali ter hoteli imeti kip, češ 

da so prišli od muzejskega društva. 
Zato je ta kip cerkv. ključar Franc 
Kralj prinesel v župnišče in je sedaj 
shranjen v škofovi sobi. Najbrže bo 
moral ostati tu.« 

Iz teh podatkov je razvidno, da je 
bil omenjeni kip v kapeli od 1876. 
do 1965. leta, skoraj 90 let. Največ 
se o tem kipu – beguncu – izve v 
zapisu Katarine Šmid iz Kopra, 
pod naslovom KIP SV. LOVREN-
CA V NARODNI GALERIJI – DELO 
IZ KROGA TILMANA RIEMER-
SCHNEIDERJA: »Kip sv. Lovren-
ca, ki ga hrani Narodna galerija v 
Ljubljani, meri 115,5 x 47 x 25,5 
cm in je izdelan iz lipovega lesa. 
Prvotno naj bi stal na glavnem ol-
tarju župnijske cerkve sv. Lovrenca 
na Stranicah pri Konjicah, kasneje 
se omenja v kapeli v Bukovljah, 
nato je bil hranjen v župnišču na 

Stranicah. V Narodno galerijo je 
prišel decembra 1974 kot posojilo 
Župnijskega urada Stranice (15. 
8. 1972–31. 7. 1979 je bil župnik 
na Stranicah Ivan Vodeb). Kip je 
gotska plastika in je datiran v leta 
1490–1495. Pri restavraciji kipa je 
bilo potrebno veliko dela, ker so 
črvi naredili veliko škode in se je 
pri prenašanju en del kipa sesul.«

Kakor je razvidno iz zgoraj na-
pisanega, je bil kip posojen v Na-
rodno galerijo in bi bilo potrebno 
začeti akcijo o vračanju (to verjet-
no ne bo možno) ali vsaj narediti 
kopijo kipa. V župnijski kroniki je 
na več straneh zavedeno, da je bil 
kip posojen, zato je že bil izveden 
obisk in dana prošnja o izdelavi 
kopije.

Franc Šet

Kip sv. Lovrenca v Narodni galeriji  

Bo kip sv. Lovrenca (ali vsaj nje-
gova kopija) našel pot nazaj na 
Stranice?

20 let literarnih večerov v Skomarski hiši

Skomarska hiša ostaja neusahljiv vrelec neznanega literarnega bogastva. 

Utrinek s 171. literarnega večera v Skomarski hiši. 

rarnih večerov zahvalila Magda 
Drozg. Posebna zahvala pa seve-
da velja podjetju Weiler – lastniku 

Skomarske hiše in sponzorju teh 
literarnih večerov.

Martin Mrzdovnik
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10 svečk za Art klub Zreče
Na pobudo Tatjane Milosavljevič se je pred desetimi leti v Zrečah 

zbralo pet slikark, da bi popestrile kulturni utrip v lokalni skupnosti. 
Ustanovile so Art klub Zreče, prostore pa so si zagotovile v zreškem 
PTC-ju (tržnica). Danes zadovoljne ugotavljajo, da jim je uspelo ures-
ničiti poslanstvo kluba. K temu prikimavajo tako domačini kot tudi 
obiskovalci oziroma turisti. »Sčasoma se nam je pridružilo še nekaj 
likovnih ustvarjalcev. Tako nas je danes v klubu deset. Prežeti smo z 
ustvarjalnim navdihom, javnosti želimo ponuditi prijetna ustvarjalna 
doživetja. Delamo s srcem, to se nam zdi najpomembneje,« pravi Tat-

jana Milosavljevič. V prvem desetletju so v Art klubu Zreče organizi-
rali številne dogodke. »Težko bi izpostavila največjega ali najpomemb-
nejšega. Vsi so nam dragi. Nazadnje smo v Loški Gori ustvarjali na 
likovni koloniji, konec avgusta je bilo to,« dodaja. Deseto obletnico so 
počastili z jubilejnim druženjem. »Obiskovalci so si lahko ogledali naš 
klubski atelje, seznanili smo jih z ustvarjanjem, nekaj likovnih del smo 
razstavili. Pokramljali smo in se poveselili ob obletnici,« še pravi Milo-
savljevičeva, ki si želi, da jim tudi v naslednjem desetletju ne bi zman-
jkalo ustvarjalnega navdiha in energije za likovno ustvarjanje. (A. N.)

Brinjeva gora je drugi najbolj obiskan po-
hodniški vrh v zadnjih nekaj letih v občini 
Zreče (prvi je Golek). Obiskujejo jo dnevni 
pohodniki, veliko pa je tudi romarjev. 

Kratka zgodovina cerkve
Arheologija potrjuje, da so na Brinjevi gori 

živeli ljudje že okoli pet tisoč let pred našim 
štetjem. Zgodovinarji vedo povedati, kje je tu 
stal in kakšen je bil grad Freudenberg, pove-
do pa tudi, da so pred 250 leti na gori sezidali 
še cerkev. Sedanjo cerkev so začeli graditi leta 
1769, a je že pred tem letom tukaj stala kape-
la. Čas gradnji takrat ni bil naklonjen, zato so 
kar 61 let čakali na ugodne razmere in tako 
so v letih 1830 do 1833 cerkev tudi dokončali. 
Notranjost dobi svojo podobo šele leta 1911, 
ko je slikar Matija Bradaška naslikal 15 mo-
tivov rožnega venca na strop in stene cerkve. 
Vendar to ni bila prva poslikava cerkve, saj je 
leta 1770 v prezbiteriju poslikavo naredil že 
Anton Lerhinger. Svetišče so od vsega začetka 

Minuli konec tedna pa so nazdravili prvemu desetletju. Tako se je pred natanko 10 leti začela pot Art kluba Zreče. 

250 let cerkve Matere Božje na Brinjevi gori

Podoba prenovljenega glavnega oltarja v cerk-
vi Matere Božje. 

Zrečani se trudijo, da bi Brinjevo goro in njeno 
zgodovino ovrednotili vse od bakrene dobe do 
današnjih dni. 

imenovali Male Višarje - zaradi podobnosti le-
gend o nastanku romanj.

Na slovesnosti blagoslovitve teh obnovitve-
nih del na cerkvi ob njeni 250-letnici je do-
mači župnik Peter Leskovar stroške večletne 
obnove ocenil na okoli 80 tisoč evrov. Obnova 
se bo zaključila šele, ko bosta urejena razsvet-
ljava celotne cerkve in prezbiterij z ambonom 
in oltarjem. Slovesno somaševanje ob doma-
čih duhovnikih in duhovniku iz Salvadorja je 
vodil nadškof in metropolit msgr. Alojz Cvikl. 
Pri maši so sodelovali še domači pevski zbor, 
bralci in mnogi drugi, ki so pripomogli, da je 
bila slovesnost še posebej svečana. Tudi pete 
litanije niso manjkale, a so jih tokrat peli že 
pred mašo skupaj z molitveno uro.

Na slovesnosti se je zbralo veliko romarjev, 
po sveti maši so bili vsi deležni pogostitve 
pred cerkvijo. Potrudili so se zreški vinograd-
niki, ki so zbranim točili svoje vino, na voljo 
sta bila tudi kruh in potica …

V romarsko uto ob cerkvi so nato povabili 
vse izvajalce obnovitvenih del, tudi prostovol-
jce in ključarje. Tam so bili tudi duhovniki, 
župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in 
predsednik KS Zreče Marijan Jelenko. Zbrane 
so nagovorili nadškof, župan, predsednik KS, 
domači župnik in drugi. Zbranim so izrekli 
številne spodbudne besede in najbolj zasluž-
nim za obnovo podelili zahvale. 

Kako so jo obnavljali?
V župniji sv. Egidija Zreče so se te obletni-

ce cerkve zavedali že leta 2015, ko so prekrili 
streho severnega dela ladje. Sledilo je urejanje 
odvodnjavanja okoli cerkve. Zaradi vlage je bi-
lo treba odstraniti omet v notranjosti cerkve. 

Sledili so novi ometi in beljenje sten. Potem so 
na vrsto prišli oltarji; najprej so obnovili oba 
stranska oltarja in nato še glavni oltar. Ta je si-
cer doživel precej sprememb, da bi do izraza 
prišla freska za oltarjem – tudi ta bo še potreb-
na temeljite obnove.

To je le nekaj vidnejših posegov v svetišče, 
vsi pa so se zgodili s pomočjo in soglasjem 
potrebnih institucij, tudi z 'blagoslovom' Za-
voda za varstvo kulturne dediščine. Denar za 
obnovo so v župniji sicer nameravali pridobiti 
tudi s prijavo na razpis, vendar ta cerkev ni 
uvrščena v najvišjo kategorijo, zato so farani 
ves denar zbrali sami. 

Martin Mrzdovnik



21    2019 27

POHORSKO SRCE

21    2019  2019 27

ZANIMIVOSTI

Po uspešnem gostovanju na Ohridu nas je le-
tos organizator festivala povabil na gostovanje 
na festival z naslovom »Slovenija v Slavoniji«. 
Festival se je odvijal v okviru »Vinkovačkih je-
seni« v Vinkovcih od 13. do 15. septembra 2019. 

Na tem festivalu je nastopilo preko 550 Slo-
vencev, in sicer kot folklorni plesalci, instru-
mentalisti in pevci. Vsi nastopi so se odvijali v 
samem centru mesta Vinkovci. Izredno lepo in 
toplo vreme je vsekakor pripomoglo, da je bilo 
prisotnih ogromno število poslušalcev in gledal-
cev, seveda pa smo se tudi vsi nastopajoči za-
držali na prizorišču do konca vsake prireditve. 
To nam je izredno pripomoglo navezati stike s 
posameznimi zbori in vokalnimi skupinami, za 
katere smo bili zanimivi mi ali pa oni za nas.

Organizator je lepo poskrbel tudi za naše 
dobro počutje tekom celotnega bivanja v Slavo-
niji. Tako smo prvi dan obiskali Vukovar in se 
seznanili z njegovo žalostno zgodovino domo-
vinske vojne, tako pri ogledu muzeja v vojašnici 
kakor tudi pri obisku pokopališča. Za sprostitev 
je sledila vožnja z ladjo po Donavi. Sledil je še 
obisk veličastne vinske kleti na Iloku, kjer so 
nam z velikim ponosom pokazali spominske 
buteljke, ki so jih že leta 1947 prvič dobavili 
kraljici Elizabeti II. v Anglijo, buteljke, ki jih je 
angleški dvor naročil za poroko princa Charlesa 
in princese Diane ter za poroki njunih sinov. Po-
kazali in obrazložili so nam tudi, kako je njihov 

Gostovanje pevskega zbora Jurij Vodovnik v Slavoniji

V Slavoniji so si zadnji dan bivanja ogledali tudi tovarno Unior Vinkovci.  

kletar sezidal steno in jo z velikim trudom 
premazal, da so arhivske buteljke, skrite za 
njo, preživele kruto državljansko vojno.

Naslednji dan smo obiskali Đakovo, kjer 
smo si ogledali največjo katedralo na Hr-
vaškem in v njej zapeli dve pesmi. Podali 
smo se še v kripto njenega graditelja Josipa 
Juraja Strossmayerja, ki je bil škof v Đakovu 
in velika osebnost 19. stoletja. Organizator 
festivala je poskrbel, da nam je vse natančno 
približal odličen turistični vodič. Z velikim 
ponosom smo zadnji dan našega bivanja v 

Vinkovcih obiskali tovarno Unior Vinkovci 
in si ogledali njihove proizvodne prostore. 
Da je Unior za Vinkovce zelo pomemben, je 
omenil tudi župan mestne občine na našem 
sprejemu, ko smo mu izročili darilo in pove-
dali, da smo iz Zreč.

Za »češnjo na vrhu torte« pa je poskrbel 
obisk nedeljske maše v frančiškanskem sa-
mostanu sv. Antona Padovanskega v Vin-
kovcih, pri kateri je pel MePZ »Georgios« iz 
Pirana.

Marija Kovačič 

TRADICIONALN O LETNO ROMANJE ŽUPNIJE ZREČE 

Marija v Lurdu tudi Zrečanov ni pustila »praznih«. 

Na sam praznični dan dneva državnosti, 25. 
junija 2019, se je v zgodnjih jutranjih urah po-
dala na svoje tradicionalno letno romanje velika 
skupina zreških župljanov in tudi nekaj njihovih 
prijateljev, ki prihajajo iz drugih župnij. Pot je 
bila zelo dolga, kajti vrnili smo se šele v ponedel-
jek, 1. julija. In vendar je bila izredno zanimiva 
ter lepa, prav tako pa je ustvarila med udeleženci 
lepe in prijateljske odnose. Naš letošnji duhovni 
vodja je bil gospod nadškof dr. Marjan Turnšek, 
ki je ob prihodu domov napisal: »Srečanje z Ma-
rijo v Lurdu na milostnem kraju njenega pove-
zovanja zemlje z nebesi je bilo duhovno bogato 
in nekaj tega bogastva želim deliti tudi z vami: 
To Marijino pot smo gradili v „avtobusni“ skup-
nosti, ki je preko Azurne obale hitela najprej do 
Avignona, nato do Barcelone z mogočno cerkvi-
jo Svete Družine; se nadaljevala do Monserra-
ta, kjer smo se srečali z njeno črno podobo in 
duhom svobode sv. Ignacija Lojolskega (in tam 
pustili razna „bodala“ in „meče“); skozi Andoro 
pa smo si utrli pot do Lurda, kjer so bolniki „gos-
podje“. Marija v Lurdu nikogar ne pusti praz-
nega, če se le ne upira, zato verjamem, da tudi 
nobeden izmed nas ni odšel od tam „prazen“.« 
Romarji smo se – ob letošnjem pomembnem ju-
bileju, 250-letnici Brinjeve gore – 27. septembra 
srečali tudi na Brinjevi gori ter pripravljali »teren« 
in ideje za naslednje romanje. 

Marija Kovačič  
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Jeseni je čas, ko se lovci, kmetje ob delih 
v gozdu, rekreacijski ter drugi uporabniki 
gozda večkrat srečamo. Je čas skupnih lovov. 
To je tisto obdobje, ki med lovci ustvari po-
seben nemir, čas, ko se prično skupni lovi, 
ki za marsikaterega lovca pomenijo vrhunec 
lovskega užitka. Na skupnih lovih se lovci sre-
čujemo z raznimi lovskimi običaji, ki so zelo 
pomemben dejavnik tradicije in razvoja lov-
stva ter krepijo prijateljske vezi med lovci ne 
samo ene lovske družine. Značilnost skupin-
skega lova je lov v skupini najmanj treh lovcev 
in ima značilnosti pogona. Glede na divjad, 
katero želimo loviti, se razlikuje tudi način 
pogona. Oblike skupinskih lovov so brakada, 
pogon in pritisk. Da bi izbrisali meje med lov-
ci, smo člani LD Zreče imeli in ohranili stike 
tudi čez meje naše domovine.

Lovska družina Zreče se je prvega lova v 
Srbiji udeležila pred skoraj štirimi desetletji, 
takrat še v skupni državi v občini Kosjerič, 
ki je bila »pobratena« s takrat skupno občino 
Slovenske Konjice (Slovenske Konjice, Zreče, 
Vitanje). Lova takrat so se udeležili nasledn-
ji lovci LD Zreče: Zmago Tinta, Janko Javor-
nik, Ivan Bombek, Karel Beškovnik st., Jurij 
Kamenik, Ludvik Mikek st., Ernest Mikek in 

Na obisku lovci iz Srbije

TEDEN OTROKA 2019 z Društvom prijateljev mladine Zreče
Teden otroka temelji na obeleževanju 

Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 
priznala Generalna skupščina Združenih 
narodov. Teden otroka je projekt, ki se za-
čne vsak prvi ponedeljek v oktobru in traja 
7 dni. Letos obeležujemo 30 let od sprejetja 
Konvencije o otrokovih pravicah, zato so 
bile pravice otrok osrednja tema letošnje-
ga Tedna otroka. Prostovoljci Društva pri-
jateljev mladine so otrokom v tem tednu 
vsako popoldne omogočili, da izkoristijo 
mnogotere pravice, in sicer od pravice do 
ustvarjanja in gibanja do učenja in kulture. 
Kvalitetno preživljanja prostega časa je za 
današnjo mladino še posebej pomembno 
in dragoceno, še posebej, če ga preživlja 
skupaj celotna družina. Takrat ob druženju 
otroci razvijajo svoje socialne kompetence, 
pridobivajo izkušnje in se predvsem zaba-
vajo. Družine na ta teden še posebej spod-
bujamo, da se »prostočasijo« skupaj, saj 
takšne dejavnosti zelo dobro učinkujejo na 
boljše medsebojne odnose.

Barbara Potnik 
Prostovoljci DPM Zreče so ob Tednu otroka 
omogočili mladim, da izkoristijo svoje pravice.  

Otroci imajo pravico do ustvarjanja, zato so spekli 
pravi jesenski jabolčni zavitek - štrudl. Izdelali so si 
tudi košarico, da so ga nekaj lahko odnesli domov. 
Učenci so se v tem tednu preizkusili še v izdelovanju 
naravnih aranžmajev iz jesenskih listov in storžkov. 

Otroci imajo pravico do učenja, zato so v društvu za najstnice organizirali 
delavnico nege in ličenja. Vizažistka Monika Kuzman je mlada dekleta 
poučila, kako naj se negujejo in ličijo, da bo njihova koža lepa in zdrava.

Otroci imajo pravico 
do kulturnih pri-
reditev, zato so jim 
za prijeten zaključek 
Tedna otroka organ-
izirali ogled predstave 
SKRITI ZAKLAD v 
izvedbi Gledališča 
Enostavno prijatelji. 

Otroci imajo pravico do gibanja, zato so otroci veselo 
migali in plesali z Alenko Žakelj. 
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Čut za zbiranje starin, umetnin, militarij in drugih zgodovinskih do-
kumentov ni samo strast, nekomu tudi posel, temveč tudi spoštovanje 
do naših korenin in prednikov, ki so na tem prostoru živeli in delali. 
Vsak po svojih močeh se je prebijal skozi življenje, se boril s težavami, 
boleznimi in raznimi vpadi roparjev ter večletnimi vojnami. Marsikdo 
si je hranil določene zadeve, dokumente ali stvari svojih prednikov, ki 
pa so s prevzemom dedičev ali drugih lastnikov, preselitvijo ali kako 
drugače, bile uničene in pozabljene. Starejši odhajajo in veliko stvari 
gre v pozabo. Zato je treba vzgajati mlajše, da imajo določen odnos, 
zanimanje in spoštovanje do stvari, ki so pisale zgodovino nekega posa-
meznika ali kraja. Tako je bil poizkus, da se zaradi ohranitve krajevnih 
dogodkov in ohranitve lokalne zgodovine, vse zbere na enem mestu in 
tudi poskusi objaviti na enem mestu, da ne pride v pozabo.

Poskus zbiranja gradiva za ta kraj sega v čas pred več kot dvajsetimi 
leti. Točni podatki so se zbirali po več knjigah, arhivih in pričevalcih. V 
samem kraju je bilo bolj malo zanimanja, zato hvala tistim, ki so poma-
gali s slikovnim materialom, pričevanji ali napotki, kje bi se lahko na-
šel kakšen podatek. Bilo je že več pisnih poskusov, seminarskih nalog, 
časopisnih objav, vendar nobeden ni večine zbral na enem mestu in to 
poskusil tudi objaviti kot neko celoto.

Zahvala gre vsem pričevalcem, ki so pomagali, županu Občine Zreče 
mag. Borisu Podvršniku, prejšnjemu predsedniku Krajevne skupnosti 
Emilijanu Fijavžu in sedanjemu Dragu Padežniku, župniku in dekanu 
g. Petru Leskovarju, Jožetu Baragi in drugim za pomoč pri iskanju po-
datkov v župnijski, šolski in gasilski kroniki. 

Prepričanje, da je vse točno in resnično, čeprav večkrat preverjeno, 
prepuščamo bralcu, ki si bo ustvaril svoje mnenje o zbranem gradivu. 
Napačno bi bilo misliti, da je tudi vse točno, kar je napisano v različnih 
virih. Tako že pri sami navedbi prve omembe kraja naletimo na več raz-
ličnih podatkov. Prav tako tudi pričevanja niso vedno točna in so včasih 
»obarvana«, pač v smislu časa in politike, v katere obdobju so ljudje 
živeli. Tudi kronisti so pisali in zbirali podatke v duhu tistega časa, po-
litike ali režima. Zaradi tega so tudi arhivi zaprti za določene zadeve za 

Nova knjiga – kratka zgodovina Stranic

Središče Stranic z zahodne strani (vir: Blaž W.). 

Pogled od domačije Bornšek – Arzenšek 
proti krožišču, pred prvo svetovno vojno 
(vir: Ivan Bornšek – Arzenšek).

je dogajalo na tem prostoru. 
Vsaka knjiga je učiteljica živl-
jenja, podoba in oris življenja 
nekega časa na določenem 
kraju, ki ga poskuša prika-
zati in opisati. Vsekakor bo 
knjiga, katere predstavitev bo 
verjetno že konec tega leta, 
zanimivo branje tudi za pre-
bivalce okoliških krajev, ki 
bolj površno poznajo sosed-
nji kraj. 

Franc Šet

določen čas nazaj. Mogoče bo naslednji zbiratelj gradiva imel več sreče, 
da bo opisal tudi drugačno stanje v nekem drugem času. Veliko podat-
kov bi še bilo možno objaviti, mogoče bo to prišlo na vrsto kasneje, če 
bo seveda zanimanje. 

Knjiga je namenjena krajanom in tudi drugim, ki jih zanima, kaj se 

Na obisku lovci iz Srbije
Slavko Pintar ml.

Po burnem dogajanju v devetdesetih letih 
so se stiki za nekaj časa prekinili. Po norma-
lizaciji odnosov in začetku gospodarskih ve-
zi so poznanstva in z njimi povezani osebni 
hobiji prerasli v ponovno vzpostavitev sodelo-
vanja tudi na področju lova.  

Lovska družina Zreče z LU GRADIŠTE, ob-
čina Rača, sodeluje od leta 2007. Sodelovanje 
in prijateljske vezi tako vsakoletno potrjuje-
mo z izmenjavo obiskov lovcev LD Zreče in 
LU Gradišče Rača. Po lanskoletnem obisku 
lovcev LD Zreče v Rači smo v mesecu oktobru 
gostili lovce iz Rače. 

Namen sodelovanja poleg lova so tudi 
osebna prijateljstva, prikaz razvoja Obči-
ne Zreče, gospodarski razvoj v sami občini, 
urejenost infrastrukture in razvoj turistične 
ponudbe na Pohorju. Nad novo pridobitvijo 
Pot med krošnjami so bili presenečeni, saj je 
tovrsten projekt na lokalni ravni za njih ne-
predstavljiv. V šali so povedali, da »če bi bil 
stolp višji za 20 metrov, je razgled do Srbije«.

Prav tako so navdušeni nad samo pokraji-
no, razgibanostjo terena, strnjenimi gozdni-
mi območji, vodnim potencialom, zahtevno 
kmetijsko krajino zaradi nagiba terena in 

Leta 2020 bodo lovci LD Zreče gostje v LU Gradišče Rača.

urejenostjo kraja. Pravijo, da pri nas ničesar 
ne prepuščamo naključju. Starejši lovci pove-
do, da smo že v času skupne države Slovenci 
bili vzor, danes pa so te razlike za njih samo 
še upanje. Namen teh medsebojnih druženj 
in ohranjanje stikov ni v plenu, ki bi ga lov-
ci dobili pri lovu. Ima pomen druženja, spo-

znavanja lokalnega okolja, prikaz razvoja in 
gospodarskega stanja v občini, vsi ti dejav-
niki vplivajo na prikaz družbenega razvoja in 
možnosti sodelovanja na gospodarskem kot 
tudi turističnem področju. 

Ludvik Mikek
 Starešina LD Zreče
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AKTIVNO  LETO  ZA  ČLANE  TURISTIČNEGA  
DRUŠTVA  SKOMARJE

 Za člane Turističnega društva Skomarje je 
bilo leto 2019 pestro, zanimivo in predvsem 
zelo aktivno. Po kulturno obarvani pomladi, 
ko smo aprila praznovali Jurijevo nedeljo in v 
začetku junija, skupaj s člani Društva likovni-
kov in fotografov iz Slovenskih Konjic, pripra-
vili enodnevno likovno kolonijo, smo se sredi 
poletja lotili čiščenja Štrucovega hleva, ki ga je 
preteklo leto od lastnika kupila Občina Zreče. 
Hlev je spadal k Štrucovi kmetiji, ki jo danes 
poznamo kot Skomarsko hišo, zato ga je bilo 
smiselno odkupiti.  Zgradba je stara, dotrajana 
in potrebna bo temeljite obnove. V Turističnem 
društvu želimo s to pridobitvijo obogatiti turis-
tično ponudbo v kraju, ker pa se zavedamo, da 
moramo tudi sami nekaj prispevati, če želimo 
k temu vzpodbuditi druge, smo za začetek pri-
pravili čistilno akcijo hleva, kamor smo pova-
bili strokovnjake, za pomoč pa smo naprosili 
tabornike iz Rodu zelena Rogla, delavce javnih 
del iz Zreč, vabilu pa so se odzvali tudi člani 
Sveta KS Skomarje in nekateri vikendaši s Sko-
marja. Ker je bilo v zgornjih prostorih precej 

predmetov zgodovinske vrednosti, smo napro-
sili etnologa dr. Vita Hazlerja in Ivana Podgraj-
ška za pomoč. Dr. Hazler je vredne predmete 
pregledal, jih oštevilčil in zapisal v register. 
Kasneje smo jih shranili v za to pripravljen 
prostor, upamo pa, da jih bomo kmalu lahko 
vrnili v obnovljen objekt, kjer bodo na ogled 
turistom. Po končanem delu smo se okrepča-
li z odličnim kosilom, ki ga je pripravil Emil 
Mumel. Seveda čiščenja s tem ni bilo konec. 
Posamezni člani smo čistili še več dni, gotovo 
pa bo potrebna še množična akcija, da bomo 
odstranili vse tisto, kar ne bo nikomur več slu-
žilo. 

Letošnja jesen nas je obdarila tudi z obilico 
sončnih dni, ki smo jih v TD Skomarje, poleg 
ostalega, izkoristili tudi za skupna doživetja. 
Zadnja nedelja v septembru je s svojo pošilj-
ko poletnih žarkov naravnost vabila nekam v 
naravo. Člani društva smo se odpravili na Sol-
čavsko, kjer smo si ogledali kot primer dobre 
prakse TIC Rinka in spoznali vse, kar ponuja-
jo na ogled turistom. Pri cerkvi Marije Snež-

ne smo srečali pastirja Jerneja, ki nam je bil 
pripravljen povedati mnogo zanimivih zgodb 
iz tega dela Slovenije, zbrane pa so v knjižici  
Robanovega Jože. Pastir, ki je v resnici bil etno 
animator, nas je pospremil do Logarske doline, 
nam naštel in pokazal gore, ki jo obdajajo, nas 
popeljal do slapov Palenk in Rinka ter z zani-
mivim pripovedovanjem obogatil naš dan.

Ko je že kazalo, da je lepih dni dokončno 
konec, nas je presenetilo še babje poletje. Zad-
nja nedelja pred novembrom je bila kot nalašč 
za to, da pripravimo kostanjev piknik. Po ma-
ši smo se zbrali na igrišču za bivšo šolo. Delo 
smo si lepo razdelili: nekaj naših članov je med 
tednom nabralo kostanj, ostali člani so ga na-
rezali in spekli, gospodinje pa so pripravile še 
nekaj dobrot iz pečice. Druženje je bilo prijet-
no in čas je kar prehitro minil. Žal je prehitro 
minilo tudi lepo vreme in naslednji dan nam je 
že postregel s pravo jesenjo. Tudi tako je prav. 
Čas je, da se narava umiri, mi pa že kujemo 
načrte za prihodnje leto.

Magda Drozg

Na čistilni akciji je pomagalo tudi veliko mladih. 

Pastir Jernej je na Solčavskem obogatil izlet članov TD Skomarje. S kostanjevim piknikom pa so Skomarjani tudi zaključili babje poletje.  
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite ga 
v zaprti kuverti do 1. 2. 2020 na naslov: Občina Zreče, Cesta na 
Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE – NAG-
RADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka desete nagradne križanke:
Zinka Potočnik
Cesta na Roglo 11a 
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 11 
december 2019
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