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Fotografi ja na naslovnici - Matej Fijavž
Pred rdečimi vrati, Viktor Šest, Skumavčevi likovni dnevi 
na Resniku 2021

Resnik, Zdravko Dolinšek, Skumavčevi likovni dnevi na 
Resniku 2021

Cvetoči travnik, Barbara Demšar, Skumavčevi likovni dnevi 
na Resniku 2021
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Piše: David Voh

V čast si štejem, da lahko nagovorim bralce Pohorskega srca ob 30-letnici slovenske 
samostojnosti. Lorcini zeleni verzi iz naslova so kot napisani za takšen trenutek. Ze-
lena je barva naše domovine. A ne od nekdaj in ne za zmeraj. Bila je tudi rdeča. A 
pred tremi desetletji se Slovenci nismo delili, videli smo jasen jutri in poznali le barve 
slovenske zastave. Tako smo si priborili vrednoto vseh vrednot – mir. Da lahko danes v 
miru ljubimo zeleno.

Leto 2021 je nedvomno leto slavljenja tega velikega dogodka. Tudi strani Pohorskega 
srca so domoljubno obarvane. Od srečanja vezistov na naši zeleni lepotici Štajerske do 
izida knjig, s katerima odstiramo novo plast v razumevanju nekaterih zgodovinskih do-
godkov. Ne pozabimo, svoboda in državnost se krepita tudi znotraj platnic. Predstavl-
jamo žlahtne zgodbe letošnjih zreških občinskih nagrajencev kakor tudi Skumavčeve 
likovne dneve na Resniku in novo slikarsko galerijo Atelje MS, kjer ne boste le uživali v 
slikah, ampak našli še kakšno za domov. Tudi skozi umetnost čutimo domoljubje. Pre-
poznavamo kraje s starih razglednic, iščemo nekdanje zreške župane in častne občane 
pa seveda pišemo o slovesnem zagonu nove parne lokomotive, ki je po 60 letih znova 
zasopihala na zreški železniški postaji. Da, domoljubje so tudi korenine. Do uspehov 
naših športnikov prav tako ne moremo biti ravnodušni, mladi odbojkarici OK Weiller 
Zreče z velikimi koraki stopata proti svojim sanjam, z njima sanjamo tudi mi. Z Ma-
tejem Fijavžem iz Kolesarskega kluba Rogla pa smo se pogovarjali o tem, kako veliko 
tistih, ki so se prej le spogledovali s kolesarjenjem, je v času pandemije resno pritisnilo 
na pedala. 

Dragi bralci Pohorskega srca, 

veseli smo, da vas naše zgodbe dosežejo. 

Tudi tako smo skupaj. Tudi tako gradimo mostove.

Skupaj. Ena najmočnejših besed, kar jih pozna slovenski jezik. 

O tem smo se prepričali pred 30 leti. 

30 let kasneje bodimo samo ponosni. Skupaj.  

Ljubim te, zeleno, ljubim

Pot med krošnjami, Karmen 
Smodiš, Skumavčevi likovni 
dnevi na Resniku 2021

Pohorske lepotice, Miro Švigelj, Skumavčevi likovni dne-
vi na Resniku 2021

Skomarska hiša, Veljko Toman, Skumavčevi likovni dne-
vi na Resniku 2021



24    2021 3

POHORSKO SRCEUVODNIK

BESEDA UREDNIKA

POHORSKO SRCE – JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE: BREZPLAČNI IZVOD

24    2021 3

Izdelki Skumavčevih dni na Resniku  2

Beseda urednika 3

Uradne objave  4 

30-letnica slovenske samostojnosti 13

Javni zavodi  15

Turizem – Vinska klet Andrejc   18

Ekstremno – 24 ur Splita 19

Intervju – Matej Fijavž, 
predsednik KK Rogla 20

Šport – odbojka je doma v Zrečah 22

Zreški občinski nagrajenci 23

Zanimivosti od tu in tam 25

Reši me  31

Dogodki na Zreškem v drugi 
polovici leta 2021   32

Piše: David Voh
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miru ljubimo zeleno.

Leto 2021 je nedvomno leto slavljenja tega velikega dogodka. Tudi strani Pohorskega 
srca so domoljubno obarvane. Od srečanja vezistov na naši zeleni lepotici Štajerske do 
izida knjig, s katerima odstiramo novo plast v razumevanju nekaterih zgodovinskih do-
godkov. Ne pozabimo, svoboda in državnost se krepita tudi znotraj platnic. Predstavl-
jamo žlahtne zgodbe letošnjih zreških občinskih nagrajencev kakor tudi Skumavčeve 
likovne dneve na Resniku in novo slikarsko galerijo Atelje MS, kjer ne boste le uživali v 
slikah, ampak našli še kakšno za domov. Tudi skozi umetnost čutimo domoljubje. Pre-
poznavamo kraje s starih razglednic, iščemo nekdanje zreške župane in častne občane 
pa seveda pišemo o slovesnem zagonu nove parne lokomotive, ki je po 60 letih znova 
zasopihala na zreški železniški postaji. Da, domoljubje so tudi korenine. Do uspehov 
naših športnikov prav tako ne moremo biti ravnodušni, mladi odbojkarici OK Weiller 
Zreče z velikimi koraki stopata proti svojim sanjam, z njima sanjamo tudi mi. Z Ma-
tejem Fijavžem iz Kolesarskega kluba Rogla pa smo se pogovarjali o tem, kako veliko 
tistih, ki so se prej le spogledovali s kolesarjenjem, je v času pandemije resno pritisnilo 
na pedala. 

Dragi bralci Pohorskega srca, 

veseli smo, da vas naše zgodbe dosežejo. 

Tudi tako smo skupaj. Tudi tako gradimo mostove.

Skupaj. Ena najmočnejših besed, kar jih pozna slovenski jezik. 

O tem smo se prepričali pred 30 leti. 

30 let kasneje bodimo samo ponosni. Skupaj.  

Ljubim te, zeleno, ljubim

Pot med krošnjami, Karmen 
Smodiš, Skumavčevi likovni 
dnevi na Resniku 2021

Pohorske lepotice, Miro Švigelj, Skumavčevi likovni dne-
vi na Resniku 2021

Skomarska hiša, Veljko Toman, Skumavčevi likovni dne-
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Energetska svetovalna pisarna ENSVET v Zrečah
V letu 2021 smo pričeli z izvajanjem svetovanja v Energetski pisarni 

s pomočjo svetovalnice ENSVET. Energetska svetovalna pisarna EN-
SVET nudi občanom brezplačne energetske nasvete o učinkoviti rabi 
energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE). Na ta na-
čin pripomore k varovanju okolja, k zmanjšanju stroškov za energijo 
in prihrankom ter povečanemu zadovoljstvu in ugodju bivanja.

Sedež svetovalne pisarne: Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče. Občanom 
je na voljo vsak drugi torek v mesecu med 14.00 in 15.00 uro, po pred-
hodnem naročilu v tajništvu Občine Zreče, tel. 03 757 17 00.

V času epidemije je energetska pisarna delovala samo preko telefon-
skega svetovanja. 

Energetsko svetovanje izvaja: Simoneta Žogan, dipl. inž. gradb. Ener-
getski svetovalci bodo skupaj z vami skušali najti najboljše rešitve za:
- energetsko sanacijo stavbe in zamenjave oken, vrat, fasade, strehe, 

- ustrezno zasnovo toplotnega ovoja stavbe, učinkovito energetsko 
zasnovo novogradnje, 

- pozornost bo namenjena obnovi grelnih sistemov s poudarkom na 
obnovljivih virih energije (solarni sistemi, toplotne črpalke, lesna bio 
masa), 

- pomoč pri izbiri najbolj primernega energenta, 

- pomoč pri izbiri sistema za prezračevanje in hlajenje, 

- pravočasno obveščanje občanov o možnosti pridobitve nepovrat-
nih sredstev in kreditov URE in OVE,

- vsa ostala vprašanja glede rabe energije v gospodinjstvu eno- ali 
večstanovanjskih objektov. 

Kontaktni podatki svetovalnih pisarn ENSVET so dosegljivi tudi na 
povezavi: https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik

 Matjaž Korošec

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije Zreče

Obstoječa kanalizacija

1- mešana
2 - fekalna
3 - meteorna

Nova kanalizacija

Meja aglomeracije

Hišne številke - prebivalci

Priključeno

Ni priključeno<100m

Ni priključeno>100m

Osrede (dodatno priključeni)

S(dodatno priključeni)

S1(dodatno priključeni)

S10(dodatno priključeni)

S12(dodatno priključeni)

S13(dodatno priključeni)

S14(dodatno priključeni)

S15(dodatno priključeni)

S2(dodatno priključeni)

S3(dodatno priključeni)

S4(dodatno priključeni)

S6(dodatno priključeni)

S7(dodatno priključeni)

S8(dodatno priključeni)

S9(dodatno priključeni)

Oddaljenost od kanalizacije

>100m
<100m

Neupravičen strošek

Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema 
za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini 
Zreče in zagotoviti v obstoječi aglomeraciji Zreče 98 % priključenost 
stalno prijavljenih prebivalcev na centralno čistilno napravo Zreče. 
Investicija predstavlja dograditev delno že izvedenega sistema od-
vajanja odpadne vode v dolžini 12.969,32 m. Z izvedbo kanalizacij-
skega sistema bodo ukinjene vse pretočne greznice in drugi načini 
odvajanja fekalnih in drugih odpadnih voda v okolje v aglomeraciji 
Zreče.

V tem času smo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenih dovoljenj in pridobili vse služnosti. Zadnje gradbeno do-
voljenje je bilo izdano 7. 4. 2020. Sklop št. 1, 2 in 3 naj bi se zgradil le-
tos, obsega pa naslednja območja: del Osredka, kanal Vidner – Osre-
dek, Vodovodne in Obvozne ceste, del ceste na Gorenje, Ulice Borisa 
Vinterja in del Strme ceste. Sklop št. 4, 5 in 6 (del) naj bi se zgradil 
v letu 2022, obsega pa območja Tovarniške ceste, Vinogradne ceste, 
del Zlakovške ceste, Ilirske poti, del Brega, Ceste pod hribom in del 
Brinjeve gore. Del sklopa št. 6 pa naj bi se zgradil v prvi polovici leta 
2023, obsega pa naslednja območja: del Dravinjske ceste, Rudniške 
ceste in del Radane vasi nad lokalno cesto Gabrovlje–Zreče.

Na podlagi te dokumentacije je projektantska vrednost investicije 
v višini 3.853.339,08 EUR brez DDV in bo realizirana v treh letih 
2021 do 2023, vrednost sofinanciranja s strani Evropske unije in 
Republike Slovenije znaša 1.544.367,96 EUR, in sicer EU sredstva v 
višini 1.312.712,77 EUR in s strani MOP-a 231.655,19 EUR. Celotna 
vrednost v tekočih cenah s pripravo popolne vloge, projektno do-
kumentacijo, služnostmi, projektantskim nadzorom in obveščanjem 
javnosti pa je predvidena v višini 4.186.261,36 EUR. 

9. 3. 2020 je bila oddana popolna vloga na Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP), ki je bila pregledana tako vsebinsko in ekonomsko s 
strani MOP-a in dobila zeleno luč za nadaljnji postopek odločitve o 
sofinanciranju. Končno odločitev oz. izdajo odločbe o sofinanciran-
ju po informacijah MOP-a pa pričakujemo v juliju 2021. 

V začetku leta smo pripravili razpisno dokumentacijo za izbor 
izvajalca del in 5. marca 2021 objavili na portalu javnih naročil: „Od-
vajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče“. 
Rok za oddajo ponudb je bil 14. 4. 2021 do 9.00. Na javni razpis se 
je prijavilo 9 ponudnikov za različne sklope. Trenutno najugodnej-
še ponudbe za vse sklope so v skupni višini 2.857.109,67 EUR brez 
DDV-ja, kar pomeni skoraj 1 mio manj, kot so bile projektantske 
vrednosti. Podpis pogodbe z izbranimi izvajalci se predvideva v ju-

Pregledna  situacija za sekundarno kanalizacijo

liju 2021 oz. takoj po pridobitvi pogodbe o sofinanciranju s strani 
MOP-a. Prav tako smo že v postopku javnega naročila za izbor na-
dzornika, kjer je bila v roku do 26. 4. 2021 oddana le ena ponudba 
v višini 60.000 EUR brez DDV-ja, kar pa pomeni dobrih 14.000 EUR
manj od ocenjene vrednosti.   

Predviden začetek izvajanja del za sklop 1, 2 in 3 je v mesecu juliju 
2021. Vsi sklopi pa morajo biti končani do 31. 5. 2023.

Štefan Posilovič
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Dograditev in nadgradnja brunčanih poti na Pohorju
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NAČRTOVANA POT – VARIANTA 1

Projekt VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vod-
nih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na 
Pohorju, z akronimom »POHORKA«, financirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se 
v kar treh statističnih regijah (Podravje, Koroška in Savinjska) do juni-
ja 2023. V projekt POHORKA je vključenih 6 partnerjev. Poleg RRA 
Koroška, ki je vodilni partner, so partnerji tudi Občina Zreče, Zavod 
za gozdove Slovenija, Zavod RS za varstvo narave, Občina Mislinja ter 
RIC Slovenska Bistrica. Skupni upravičeni stroški znašajo preko 2 mio 
EUR. Iz projekta je za aktivnosti Občine Zreče (na območju Rogle) 
predvideno financiranje v višini 347.201,00 EUR. Gre za edini projekt 
Občine, ki je 100 % financiran iz državnih in evropskih sredstev. Več 
informacij o projektu najdete na spletni strani www.pohorka.si ter 
strani socialnega omrežja www.facebook.com/projektpohorka.  

Aktivnosti, ki jih bomo na Občini Zreče izvedli v sklopu 
projekta, so:

• postavitev 500 m ograje za ločevanje košene in pašne površine, 

• novelacija vsebin in zamenjava poškodovanih obstoječih informa-
cijskih tabel na lokaciji razglednega stolpa – območje Lovrenška 
barja,

• nadgradnja obstoječe brunčane poti na Lovrenških jezerih (265 m) 
ter novi krak proti Mašin žagi (300 m),

• priprava interpretacije z interaktivnim pristopom – namen: obis-
kovalcem na zanimiv način predstaviti dve vrsti dvoživke (veliki 
pupek in hribski urh),

• izdelava lesenih totemov za označevanje mirnih con (20 novih le-
senih totemov z oznakami in 10 nadgrajenih obstoječih).

Oprema za interpretacijski center na Rogli:

• interpretacijska oprema (3D-modeli vrst, animacijsko-didaktični 
modeli, simulacije procesov, razstavni paneli, razstavni eksponati, 
fototapete, didaktični pripomočki, makete območja, zunanja inter-
pretacijska oprema (oprema in izvedba s certifikatom), 

• pohištvo (vitrine, stoli, mize, pulta), 

• IKT (LCD/TV sprejemniki, LCD projektor, platno, računalnik, 
drobna IKT oprema). 

Glede na plan aktivnosti bomo v sklopu projekta v letu 2021 
izvedli naslednje ukrepe:

• izdelava interpretacijskega načrta na območju Lovrenških jezer;

• izvedba mulčenja panjev, ki jo bomo skupaj z Zavodom za varstvo 
narave izvedli za zagotavljanje ukrepa zmanjševanja zaraščanja 
pohorskih planj;

• dograditev in nadgradnja brunčanih poti na Lovrenških jezerih. 

V začetku tega leta smo aktivno pristopili k izvedbi ukrepa dogra-
ditve in nadgradnje brunčanih poti na Lovrenških jezerih. Z novo in 
obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in obstoječih pla-
ninskih poteh na širšem območju Lovrenških jezer se bo občutno 
zmanjšala hoja izven označenih poti, kar bo prispevalo k izboljšanju 
stanja ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov.

Obnova brunčanih poti na območju Lovrenških jezer je predvide-
na na trasi obstoječe poti, ki je umeščena v prostor, vključena je tudi 
dograditev nove trase brunčanih poti od Lovrenških jezer proti Mašin 
Žagi.

OBNOVA POTI v dolžini 265 m: odstranitev starih brun (demontaža, 
odvoz oz. ročni prenos lesenih brun), minimalna  izravnava tal na trasi 
stare poti, dovoz oz. ročni prenos lesenih brun, izdelava nove poti, 
sanacija tal po izvedenih delih. Izdela se 5 izogibališč (dodatna bruna 
na poti v dolžini 4 metre poti – širina izogibališča 1 meter).

NOVOGRADNJA 300 m: minimalna izravnava tal na trasi nove poti, 
dovoz oz. ročni prenos lesenih brun, izdelava nove poti, sanacija tal po 
izvedenih delih. Tehnične specifikacije lesenih brun:

• les: jedrovina počasi raslega (gorski les) macesna brez beljave;

• povprečno število letnic oz. branik v prečnem prerezu vsaj 6 na 1 
cm;

• dimenzija: 4,00 m x 0,18 m x 0,09 m;

• izdelava protizdrsnih elementov za cca. 80 % vseh brun (izdelava 
utorov globine vsaj 0,5 cm) na pohodni površini;

• skupno število osnovnih elementov (dimenzije 4,00 m x 0,18 m 
x 0,09 m) – macesnova jedrovina brez beljave: obnova poti 340 
kosov, nova pot 400 kosov.

Širina poti 80 cm (4 brune), izogibališče 100 cm (5 brun)

Zemljišča, na katerih so predvidene aktivnosti, so opredeljena kot 
gozdna zemljišča v državni lasti. Za poseg smo pridobili naravovar-
stveno soglasje, soglasje Zavoda za gozdove in Slovenskih državnih 
gozdov, d. o. o., ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

K.O. PARCELA GOZDNI REZERVAT / VAROVALNI GOZD ODSEK AKTIVNOST

864 - Mislinja 2204/4 GR 03 (vrsta varstvenega režima: 2) 01040A obnova in dograditev sistema 
brunčanih poti

670 - Recenjak 562/3 GR 23 (vrsta varstvenega režima: 2) 10139A, 10138A dograditev sistema brunčanih poti

Umestitev posega
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NAČRTOVANA POT – VARIANTA 1

Projekt VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vod-
nih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na 
Pohorju, z akronimom »POHORKA«, financirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se 
v kar treh statističnih regijah (Podravje, Koroška in Savinjska) do juni-
ja 2023. V projekt POHORKA je vključenih 6 partnerjev. Poleg RRA 
Koroška, ki je vodilni partner, so partnerji tudi Občina Zreče, Zavod 
za gozdove Slovenija, Zavod RS za varstvo narave, Občina Mislinja ter 
RIC Slovenska Bistrica. Skupni upravičeni stroški znašajo preko 2 mio 
EUR. Iz projekta je za aktivnosti Občine Zreče (na območju Rogle) 
predvideno financiranje v višini 347.201,00 EUR. Gre za edini projekt 
Občine, ki je 100 % financiran iz državnih in evropskih sredstev. Več 
informacij o projektu najdete na spletni strani www.pohorka.si ter 
strani socialnega omrežja www.facebook.com/projektpohorka.  

Aktivnosti, ki jih bomo na Občini Zreče izvedli v sklopu 
projekta, so:

• postavitev 500 m ograje za ločevanje košene in pašne površine, 

• novelacija vsebin in zamenjava poškodovanih obstoječih informa-
cijskih tabel na lokaciji razglednega stolpa – območje Lovrenška 
barja,

• nadgradnja obstoječe brunčane poti na Lovrenških jezerih (265 m) 
ter novi krak proti Mašin žagi (300 m),

• priprava interpretacije z interaktivnim pristopom – namen: obis-
kovalcem na zanimiv način predstaviti dve vrsti dvoživke (veliki 
pupek in hribski urh),

• izdelava lesenih totemov za označevanje mirnih con (20 novih le-
senih totemov z oznakami in 10 nadgrajenih obstoječih).

Oprema za interpretacijski center na Rogli:

• interpretacijska oprema (3D-modeli vrst, animacijsko-didaktični 
modeli, simulacije procesov, razstavni paneli, razstavni eksponati, 
fototapete, didaktični pripomočki, makete območja, zunanja inter-
pretacijska oprema (oprema in izvedba s certifikatom), 

• pohištvo (vitrine, stoli, mize, pulta), 

• IKT (LCD/TV sprejemniki, LCD projektor, platno, računalnik, 
drobna IKT oprema). 

Glede na plan aktivnosti bomo v sklopu projekta v letu 2021 
izvedli naslednje ukrepe:

• izdelava interpretacijskega načrta na območju Lovrenških jezer;

• izvedba mulčenja panjev, ki jo bomo skupaj z Zavodom za varstvo 
narave izvedli za zagotavljanje ukrepa zmanjševanja zaraščanja 
pohorskih planj;

• dograditev in nadgradnja brunčanih poti na Lovrenških jezerih. 

V začetku tega leta smo aktivno pristopili k izvedbi ukrepa dogra-
ditve in nadgradnje brunčanih poti na Lovrenških jezerih. Z novo in 
obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in obstoječih pla-
ninskih poteh na širšem območju Lovrenških jezer se bo občutno 
zmanjšala hoja izven označenih poti, kar bo prispevalo k izboljšanju 
stanja ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov.

Obnova brunčanih poti na območju Lovrenških jezer je predvide-
na na trasi obstoječe poti, ki je umeščena v prostor, vključena je tudi 
dograditev nove trase brunčanih poti od Lovrenških jezer proti Mašin 
Žagi.

OBNOVA POTI v dolžini 265 m: odstranitev starih brun (demontaža, 
odvoz oz. ročni prenos lesenih brun), minimalna  izravnava tal na trasi 
stare poti, dovoz oz. ročni prenos lesenih brun, izdelava nove poti, 
sanacija tal po izvedenih delih. Izdela se 5 izogibališč (dodatna bruna 
na poti v dolžini 4 metre poti – širina izogibališča 1 meter).

NOVOGRADNJA 300 m: minimalna izravnava tal na trasi nove poti, 
dovoz oz. ročni prenos lesenih brun, izdelava nove poti, sanacija tal po 
izvedenih delih. Tehnične specifikacije lesenih brun:

• les: jedrovina počasi raslega (gorski les) macesna brez beljave;

• povprečno število letnic oz. branik v prečnem prerezu vsaj 6 na 1 
cm;

• dimenzija: 4,00 m x 0,18 m x 0,09 m;

• izdelava protizdrsnih elementov za cca. 80 % vseh brun (izdelava 
utorov globine vsaj 0,5 cm) na pohodni površini;

• skupno število osnovnih elementov (dimenzije 4,00 m x 0,18 m 
x 0,09 m) – macesnova jedrovina brez beljave: obnova poti 340 
kosov, nova pot 400 kosov.

Širina poti 80 cm (4 brune), izogibališče 100 cm (5 brun)

Zemljišča, na katerih so predvidene aktivnosti, so opredeljena kot 
gozdna zemljišča v državni lasti. Za poseg smo pridobili naravovar-
stveno soglasje, soglasje Zavoda za gozdove in Slovenskih državnih 
gozdov, d. o. o., ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

K.O. PARCELA GOZDNI REZERVAT / VAROVALNI GOZD ODSEK AKTIVNOST

864 - Mislinja 2204/4 GR 03 (vrsta varstvenega režima: 2) 01040A obnova in dograditev sistema 
brunčanih poti

670 - Recenjak 562/3 GR 23 (vrsta varstvenega režima: 2) 10139A, 10138A dograditev sistema brunčanih poti

Umestitev posega
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V letošnjem letu je Občina Zreče naročila projektno dokumentacijo 
za modernizacijo 2.335 m dolgega odseka lokalne ceste št. 460044. 
Modernizacija se bo vršila na dveh pododsekih, in sicer v letošnjem 
letu 1. podfaza od P1 do P75 v dolžini 1.180 m.

Obstoječa cesta, ki je predvidena za obnovitev, je v asfaltni izvedbi, 
povprečne širine 4,5 m. Cesta je dotrajana in močno poškodovana 
(razpoke, posedki, udarne jame).

V sklop ureditve odseka spada ureditev nove voziščne konstrukci-
je ter vozne površine, ureditev odvodnjavanja meteornih vod s ceste, 
izgradnje kabelske kanalizacije ter zaščita obstoječih podzemnih ko-
munalnih vodov.

Sestava novega cestnega ustroja sestoji iz 50 cm posteljice, 10 cm 
tampona, 8 cm nosilnega asfaltnega sloja ter 3 cm obrabno zaporne 
plasti asfalta. Na določenih mestih se bodo izvedle sanacije iz kam-
nitega materiala 0/300 mm. Širina ceste znaša 4,5 m z 0,60 metrsko 
široko asfaltno muldo in 0,75 metrsko bankino ter 0,5 metrsko ber-
mo. 5. 5. 2021 je Občina na Portalu javnih naročil objavila razpis za 
modernizacijo 1. podfaze. Izmed 4 prispelih ponudb je bilo 8. 6. 2021 
kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Gradnje Žveplan, d. o. 
o., iz Štor, s katerim smo 23. 6. 2021 podpisali pogodbo v vrednosti 

MODERNIZACIJA LC 460044 VODONIK–
KUMER OD KM 3.535 DO KM 5.665 – 1. PODFAZA

Pregledna situacija

497.990,54 EUR. Za izvajanje strokovnega nadzora je bilo izbrano pod-
jetje GINS, d. o. o., iz Vojnika.

Po pogodbi bomo v roku 5 delovnih dni izvedli uvedbo v delo, izva-
jalec pa bo pričel z deli najkasneje 10 koledarskih dni po podpisu po-
godbe. Rok za zaključek vseh del po tej pogodbi je 15. 7. 2022.

Andrej Furman 

Za realizacijo ukrepa smo v mesecu februarju 2021 izvedli posto-
pek javnega naročanja. Oddana je bila ena ponudba. Izbrani izvajalec 
JURles Jurij Višnar, s. p., je oddal ponudbo v višini 48.223,20 EUR z 
DDV. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 12. 4. 2021. Zaradi ob-
čutljivosti območja (rastišče divjega petelina in ruševca) in drugih na-

ravovarstvenih režimov dela ni možno izvajati med 1. marcem in 30. 
junijem, tako se je pričetek del začel v mesecu juliju 2021. Ob ugodnih 
vremenskih pogojih bodo dela na terenu trajala približno en mesec. 

Katjuša Črešnar 

Trasa obnovitve in dograditve brunčanih poti na območju Lovrenških jezer

URADNE OBJAVE
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ZAČETEK GRADNJE ŠESTIH NOVIH NEPROFITNIH 
STANOVANJ

Na podlagi izdelane dokumentacije (DGD) in pridobljenega grad-
benega dovoljenja se je začela gradnja manjšega večstanovanjskega 
objekta na začetku Mladinske ulice v Zrečah. Gradnja se bo izvedla 
na parc. št. 935/21 z ID znakom parcela 1100 935/21 v izmeri 594 m2 

in parc. št. 927/29 z ID znakom parcela 1100 927/29 v izmeri 383 m2,  
obeh k. o. 1100 – Zreče. Obe nepremičnini je za namen izvedbe projek-
ta kupilo Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice. 

Pridobili bomo 6 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega bodo tri v 
lasti Stanovanjskega sklada RS, dve v lasti Občine Zreče in eno v lasti 
Stanovanjskega podjetja Konjice. Vsa stanovanja bodo v najem oddana 
pod enakimi pogoji, skladno s stanovanjskim zakonom in podzakon-
skimi predpisi. Vseljiva bodo v naslednjem letu.

V obravnavi je tudi novi Občinski podrobni prostorski načrt »Po-
slovno stanovanjska zazidava Zreče«, v sklopu katerega sta predvi-
dena dva nova večstanovanjska objekta s skupno štiridesetimi novi-
mi stanovanji.

Milena Slatinek
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Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
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ARHITEKTUR  Aic D.O.O.
Spodnje Preloge 35
3210 Slovenske Konjice

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT NA MLADINSKI

11220 - TRI IN VEČSTANOVANJSKE STAVBE
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Večstanovanjski objekt na Mladinski ulici – zunanji izgled
Tloris pritličja in pozicija parkirnega mesta

PARK PROSTEGA ČASA - IZGRADNJA OTROŠKEGA IGRIŠČA 
NA POHORSKI CESTI

V mesecu maju 2020 smo skupaj s Športnim društvom Stranice od-
dali vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora 
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost – ki so bila razpisana glede na predhodni javni poziv LAS. 

V mesecu aprilu 2021 smo prejeli odločbo o pravici do sredstev, in 
sicer v višini 11.960,57 EUR za izgradnjo otroškega igrišča na Pohorski 
cesti v Zrečah. 

Vrednost investicije za izgradnjo otroškega igrišča znaša:
• pripravljalna dela: 2.282,11 EUR z vključenim DDV,

• postavitev igral: 9.937,28 EUR z vključenim DDV,

• ograja okoli igrišča: 1.668,00 EUR z vključenim DDV.

Osnovni namen projekta je ranljivim skupinam zagotoviti sodelo-
vanje v projektih in skupaj z njimi urediti športno infrastrukturo – 
urediti del športnega parka na Stranicah (projekt Športnega društva 
Stranice) ter otroško igrišče na Pohorski cesti (projekt Občine Zreče). 
Z ureditvijo športnih parkov v Zrečah in na Stranicah bodo ustvarjeni 
ustrezni pogoji za aktivno preživljanje prostega časa. 

Sandra Vidmar Korošec
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Večstanovanjski objekt na Mladinski ulici – zunanji izgled
Tloris pritličja in pozicija parkirnega mesta

PARK PROSTEGA ČASA - IZGRADNJA OTROŠKEGA IGRIŠČA 
NA POHORSKI CESTI

V mesecu maju 2020 smo skupaj s Športnim društvom Stranice od-
dali vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora 
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost – ki so bila razpisana glede na predhodni javni poziv LAS. 

V mesecu aprilu 2021 smo prejeli odločbo o pravici do sredstev, in 
sicer v višini 11.960,57 EUR za izgradnjo otroškega igrišča na Pohorski 
cesti v Zrečah. 

Vrednost investicije za izgradnjo otroškega igrišča znaša:
• pripravljalna dela: 2.282,11 EUR z vključenim DDV,

• postavitev igral: 9.937,28 EUR z vključenim DDV,

• ograja okoli igrišča: 1.668,00 EUR z vključenim DDV.

Osnovni namen projekta je ranljivim skupinam zagotoviti sodelo-
vanje v projektih in skupaj z njimi urediti športno infrastrukturo – 
urediti del športnega parka na Stranicah (projekt Športnega društva 
Stranice) ter otroško igrišče na Pohorski cesti (projekt Občine Zreče). 
Z ureditvijo športnih parkov v Zrečah in na Stranicah bodo ustvarjeni 
ustrezni pogoji za aktivno preživljanje prostega časa. 

Sandra Vidmar Korošec
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Projekti z Direkcijo RS 
za infrastrukturo

Sanacija usada na cesti R III Rogla – Zreče
Gre za plaz v stacionaži 6,00 km pod Roglo. Pogodba je bila podpi-

sana z izvajalcem GAL Podčetrtek v vrednosti 262.000 EUR. V marcu 
je bila izvedena uvedba v delo. Izvajalec je že pričel z deli, ki jih mo-
ra končati do 5. 11. 2021. V času izvajanja del se je pokazalo, da so 
potrebni daljši piloti in večjega premera, zato je DRSI naročila nove 
projekte, ki so že izdelani in v kratkem pričakujemo nadaljevanje del. 
DRSI je na predlog občine naknadno zagotovila dvosmerni promet v 
območju gradbišča.

Ureditev ceste in pločnika od Mladinske ulice do krožišča 
Padežnik 

Investicijski projekt predvideva ureditev regionalne ceste skozi Zre-
če do krožišča Padežnik. S tem projektom bomo uredili regionalno 
cesto R3-701/1430, km 18+490 do km 19+150 v dolžini 660 m s prepo-
trebnim pločnikom. 

Projektantska vrednost investicije je 1.162.681,74 EUR, od tega je so-
financerski delež Občine Zreče v višini 215.422,78 EUR oz. 18,53 %. 
Občina zagotavlja svoj delež pri ureditvi pločnika za pešce (84.353,35 
EUR), javno razsvetljavo (22.146,74 EUR), odvodnjavanje (14.056,35 
EUR) in ureditev zemljiško pravnih zadev (3.700,00 EUR). V celoti pa 
zagotavljamo izgradnji fekalne kanalizacije (46.763,45 EUR) in vodo-
voda (38.356,74 EUR). V januarju 2021 je bil s strani DRSI objavljen 
razpis za gradnjo. Odpiranje ponudb je bilo 12. 2. 2021. Najugodnejša 
ponudba je bila v višini dobrih 722.000 EUR z vključenim DDV-jem. 
Po zadnjih informacijah DRSI je v podpisu pogodba z izbranim izva-
jalcem gradbenih del (VOC Celje). Po podpisu pogodbe je predvidena 
uvedba v delo in takojšnji začetek gradnje. Rok za dokončanje del pa 
je 300 dni od uvedbe v delo.

Pregledna situacijaUreditev AP Beli potok Laznik na R2-430/0281
Izdelana in recenzirana je bila dokumentacija PZI ureditve avtobus-

nih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430, odsek št. 
0281 od km 2,910 do km 3,180. Projektiralo je podjetje City Studio, d. 
o. o. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 364.622,04 EUR z DDV. Vsa po-
trebna zemljišča za izvedbo AP so pridobljena. Avtobusni postajališči 
sta umeščeni brez medsebojnega zamika, zaradi večje varnosti pa sta 
smerna pasova v območju postajališča ločena z gradbenim otokom. 
Vzdolž regionalne ceste se v območju obdelave predvidi hodnik za 
pešce, ki povezuje stanovanjske objekte z avtobusnima čakališčema. 
Karakteristična širina novega pločnika znaša 3,50 m, ki bo kasneje 
služil tudi za mešan promet s kolesarji. Na glavni prometni smeri je 
predviden prehod za pešce, ki je varovan z gradbeno prometnim oto-
kom. Predvidena je izvedba javne razsvetljave ob hodnikih za pešce 
in na prehodu.

V januarju 2021 je bil s strani DRSI objavljen razpis za gradnjo. Od-
piranje ponudb je bilo 23. 2. 2021. Najugodnejša ponudba je bila v 
višini slabih 254.855,62 EUR z vključenim DDV-jem, DRSI je izdala 
odločitev o izboru izvajalcev, ki je postal pravnomočen z dnem 30. 3. 
2021. DRSI je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del VOC, d. o. 
o., Celje 6. 4. 2021 ter nato izvedla uvedbo v delo 22. 4. 2021. V mesecu 
maju 2021 so se začela izvajati dela na terenu. Rok za dokončanja del 
pa je 150 dni od uvedbe v delo. Vse stroške pokriva država oz. DRSI.

Zaključek del se predvideva v mesecu oktobru 2021.
Sanacija usada pod Roglo 

Štefan Posilovič

24    2021 9

POHORSKO SRCEURADNE OBJAVE

Zakaj postati Prostofer?
Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju pomoči in 

podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša tudi veliko osebno za-
dovoljstvo in ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer porabili 
za manj pomembne stvari in opravila. 

Prostoferstvo vam tako omogoča: 
• priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih prijatelj-

stev, 

• kakovostno preživljanje prostega časa, 

• ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter spoznavanje 
e-mobilnosti, 

• razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih vrednot.

Vabimo vas, da se pridružite naši prostoferski družini – prijave lah-
ko pošljete na naslov: polona.matevzic@zrece.eu ali nas pokličete na 
03/757 17 12 (Polona Matevžič). 

Občani, ki potrebujete prevoz, pokličite na brezplačno številko Zlate 
mreže 080 10 10 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00) in rezer-
virajte svoj prevoz. 

 Zaradi vas bo še več nasmehov na obrazih pomoči potrebnih in svet 
lepši!

Polona Matevžič

Pridružite se nam in postanite Prostofer. 

Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju
V sklopu projekta z akronimom »Skomarje in Resnik« bo Občina 

Zreče uredila postajališče za avtodome v Resniku. Partnerja v projek-
tu, ki bo izveden predvidoma do konca leta, sta še Turistično društvo 
Resnik – Rogla in LTO Rogla – Zreče. Turistično društvo Resnik – Rogla 
bo izvedlo izobraževalne aktivnosti in animacije za obiskovalce. LTO 
Rogla – Zreče pa bo izvedel:

• natis trganke pohodnih poti,

• natis karte pohodnih poti in karte kolesarskih poti,

• ureditev turističnega infomata Skomarje ter

• otvoritev postajališča za avtodome.

Projekt je ocenjen na 70.420,00 EUR, iz sklada EKSRP pa pričakuje-
mo slabih 50.000,00 EUR.

Z namenom vključitve območja v širšo destinacijsko ponudbo bo 
urejena tudi vsebina, ki bo dostopna na infomatu. Na podlagi izvede-
nih aktivnosti bo območje navezave Resnik – Skomarje funkcioniralo 
kot zametek »Pametne vasi«.

Milena Slatinek

Lokacija novega postajališča za avtodome
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PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA ZREČE

V mesecu novembru 2020 smo oddali prijavo projekta »Izgradnja 
pumptrack poligona Zreče za vse generacije« na objavljen javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 
2021, 2022 in 2023.

Projekt »IZGRADNJA PUMPTRACK POLIGONA ZREČE ZA VSE 
GENERACIJE« predvideva širok nabor aktivnosti na 502 m2 z 
namenom vzpodbujanja prostočasne športno-rekreativne dejavnosti 
in zagotavljanja ustrezne infrastrukture za izvajanje prostočasnih, 
športnih in drugih aktivnosti, kjer bodo lahko posamezniki, družine, 
mladi in starejši, skratka vsi zainteresirani, kvalitetno, zanimivo in 
varno preživljali svoj prosti čas v občini Zreče ter tudi na območju 
Turistične destinacije Rogla – Pohorje.

Pumptrack poligon Zreče se bo postavil  v neposredni bližini Osnov-
ne šole Zreče. Območje predstavlja celovit prostor z možnostjo udej-
stvovanja v športnih aktivnostih na površinah za šport v naravi, ki so 
vsem brezplačno dostopne.     

S strani Fundacije za šport smo prejeli odločbo o odobrenih sredstvih 
v višini 23.424,00 EUR. Glede na to smo pričeli s postopkom izbire 

Pumptrack - z deli začenjamo v mesecu juliju 2021.

IZGRADNJA PUMPTRACK 
POLIGONA  ZREČE  ZA 
VSE GENERACIJE 

izvajalca. Izbran je bil Zavod Aliansa s ponudbo v višini 71.715,36 EUR 
z vključenim DDV. 

Prizidava in rekonstrukcija Vrtca Zreče 
je predvidena v dveh fazah, dela bodo 
zaključena leta 2025.   

Dejansko stanje obstoječega objekta Vrtca Zreče, enote Zreče, kaže na naslednje kritične točke:
• obstoječa površina centralne kuhinje je zgolj 27,6 m2 in še ta je razdeljena med kletno in pritlično etažo ter povezana s strmimi stopnicami,

• neustrezne sanitarije za oddelke prvega starostnega obdobja,

• zagotoviti ustrezen prostor za individualno delo ter kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke,

• veliko pomanjkanje garderobnih površin,

• neustrezen dostop v kletne prostore. Glede na to je v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 predvidena prizidava 
in rekonstrukcija Vrtca Zreče, ki bo potekala v dveh fazah:

• v letih 2022 in 2023 I. faza: izvedba prizidka s kuhinjo in stopnišče-
ma, rekonstrukcija obstoječih prostorov kuhinje in pisarn ter uredi-
tev vhodov v Vrtec, izvedba potrebnih priključkov GJI za nemoteno 
delovanje objekta ter predpriprava internih vodov na naslednjo fa-
zo;

• v letih 2024 in 2025 II. faza: sanitarije, nujno potrebne za igralni-
ce prve starostne skupine, izgradnja novih igralnic in večnamen-
skega prostora, ki se po potrebi tudi preuredi v igralnico, ureditev 
območja ob novem glavnem vhodu, ureditev internih vodov na pri-
ključke na GJI. 

Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za I. fazo, 
medtem ko za II. fazo intenzivno iščemo najbolj optimalno rešitev. Do 
pridobitve novih igralnic pa bomo v sodelovanju z ravnateljico Vrtca 
Zreče in ravnateljem Osnovne šole Zreče uredili začasne igralnice v 
podružnici Stranice in tako uspeli zagotoviti vpis vsem otrokom. 

URADNE OBJAVE

Sandra Vidmar Korošec

Sandra Vidmar Korošec
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ZDRAVJE V OBČINI ZREČE 2021
Na NIJZ vsako leto pripravijo prikaz zdravja v občini, ki je namen-

jen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem. Iz podatkov, prejetih v okviru 
brošure Zdravje v Občini 2021, izhaja, da smo v Zrečah kar se tiče 
števila prekomerno prehranjenih otrok statistično značilno slabši od 
povprečja preostale Slovenije. Pretežkih je 29 odstotkov otrok, dobrih 
5 odstotkov več od povprečja. Bili smo tudi pogosteje na bolniški – sko-
raj teden dni dlje kot v preostali Sloveniji. Imamo pa tudi nadpovpreč-
no število oseb, ki imajo nižjo izobrazbo (OŠ ali manj). Prav tako je bi-
la višja splošna umrljivost, saj je znašala 1066 na 100.000 prebivalcev, 

na ravni države pa je znašala 909. Precej slaba je bila odzivnost v pre-
sejalni program Svit. Vabilu se je odzvalo slabih 62 % oseb, približno 4 
% manj kot znaša državno povprečje. Na Zreškem je bilo odkritih tudi 
več primerov klopnega meningoencefalitisa, in sicer je stopnja hos-
pitalizacij zaradi te bolezni znašala nekaj več kot 18 oseb na 100.000 
prebivalcev, povprečje pa je znašalo 8 oseb. 

Imeli pa smo več uporabnikov pomoči na domu – dobra 2 odstotka 
več od povprečja. Beležimo dober odziv v programu Zora, vabilu se 
je odzvalo 82 odstotkov vabljenih, nadpovprečen pa je tudi odziv v 
programu Dora. Tudi stopnja delovne aktivnosti je na Zreškem višja, 
nadpovprečno dober pa je tudi prirast prebivalstva. 

Sandra Vidmar Korošec

ZDRAVJE V OBČINI 2021

Kazalniki zdravja v občini: Zreče
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

� ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
� Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci

in
sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,06 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 16,3 5,3 3,5 7,2 �

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 3,6 3,9 4,9 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 16,6 15,2 15,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 69,4 68,2 66,6 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 47,4 47,1 48,4 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 29,0 27,8 25,6 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 21,0m 22,1 20,8 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 49,2m 46,2 47,7 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 0,9 1,1 1,4 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 10,9 6,8 8,3 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 61,8 62,8 65,0 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 82,0 80,7 76,4 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 80,7 77,2 77,6 77,6 %

Z
d
ra
vs

tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 63,1m 64,6 61,9 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 24,2 20,4 19,0 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,1 0,4 0,5 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,9 1,8 1,6 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 6,2 5,9 5,9 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 26,1 24,9 23,9 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 12,5 12,0 12,4 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 2,8 2,2 2,5 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 2,3 2,7 2,8 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 484 538 508 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 52 58 67 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 47 61 57 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 116 114 106 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 6,0 6,0 5,6 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 17,2 15,7 15,2 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 4,9 4,1 3,5 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 18,1 19,3 7,2 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 1066 1020 960 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 103 93 79 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 156 169 155 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 51 46 35 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 21 38 24 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:

Brošura je z dodanimi razlagami objavljena tudi na spletni strani: http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2021

URADNE OBJAVE
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ZDRAVJE V OBČINI ZREČE 2021
Na NIJZ vsako leto pripravijo prikaz zdravja v občini, ki je namen-

jen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem. Iz podatkov, prejetih v okviru 
brošure Zdravje v Občini 2021, izhaja, da smo v Zrečah kar se tiče 
števila prekomerno prehranjenih otrok statistično značilno slabši od 
povprečja preostale Slovenije. Pretežkih je 29 odstotkov otrok, dobrih 
5 odstotkov več od povprečja. Bili smo tudi pogosteje na bolniški – sko-
raj teden dni dlje kot v preostali Sloveniji. Imamo pa tudi nadpovpreč-
no število oseb, ki imajo nižjo izobrazbo (OŠ ali manj). Prav tako je bi-
la višja splošna umrljivost, saj je znašala 1066 na 100.000 prebivalcev, 

na ravni države pa je znašala 909. Precej slaba je bila odzivnost v pre-
sejalni program Svit. Vabilu se je odzvalo slabih 62 % oseb, približno 4 
% manj kot znaša državno povprečje. Na Zreškem je bilo odkritih tudi 
več primerov klopnega meningoencefalitisa, in sicer je stopnja hos-
pitalizacij zaradi te bolezni znašala nekaj več kot 18 oseb na 100.000 
prebivalcev, povprečje pa je znašalo 8 oseb. 

Imeli pa smo več uporabnikov pomoči na domu – dobra 2 odstotka 
več od povprečja. Beležimo dober odziv v programu Zora, vabilu se 
je odzvalo 82 odstotkov vabljenih, nadpovprečen pa je tudi odziv v 
programu Dora. Tudi stopnja delovne aktivnosti je na Zreškem višja, 
nadpovprečno dober pa je tudi prirast prebivalstva. 

Sandra Vidmar Korošec

ZDRAVJE V OBČINI 2021

Kazalniki zdravja v občini: Zreče
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

� ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
� Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci

in
sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,06 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 16,3 5,3 3,5 7,2 �

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 3,6 3,9 4,9 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 16,6 15,2 15,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 69,4 68,2 66,6 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 47,4 47,1 48,4 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 29,0 27,8 25,6 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 21,0m 22,1 20,8 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 49,2m 46,2 47,7 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 0,9 1,1 1,4 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 10,9 6,8 8,3 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 61,8 62,8 65,0 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 82,0 80,7 76,4 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 80,7 77,2 77,6 77,6 %

Z
d
ra
vs

tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 63,1m 64,6 61,9 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 24,2 20,4 19,0 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,1 0,4 0,5 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,9 1,8 1,6 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 6,2 5,9 5,9 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 26,1 24,9 23,9 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 12,5 12,0 12,4 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 2,8 2,2 2,5 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 2,3 2,7 2,8 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 484 538 508 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 52 58 67 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 47 61 57 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 116 114 106 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 6,0 6,0 5,6 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 17,2 15,7 15,2 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 4,9 4,1 3,5 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 18,1 19,3 7,2 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 1066 1020 960 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 103 93 79 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 156 169 155 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 51 46 35 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 21 38 24 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:

Brošura je z dodanimi razlagami objavljena tudi na spletni strani: http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2021

URADNE OBJAVE
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Sofi nanciranje MKČN v letu 2021
15. 3. 2021 smo na spletni strani Občine Zreče objavili javni razpis 

za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih na-
prav na območju občine Zreče. V planu proračuna za leto 2021 je na 
razpolago zagotovljenih sredstev za sofinanciranje v višini 10.000 eur.

Do 20. junija 2021 je na sedež Občine Zreče prispelo 9 vlog. Prve 
prispele vloge bomo obravnavali v začetku meseca julija 2021. V pri-
meru neizpolnjevanja pogojev, objavljenih v javnem razpisu, in odda-
nih nepopolnih vlogah bomo vlagatelje pozvali k dopolnitvi vlog.

Rok za oddajo vlog je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 
31. 8.  2021. 

Celotno besedilo razpisa, vloge in prijavni obrazci za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje MKČN so na voljo na sedežu Občine Zreče in na 
spletni strani občine https://www.zrece.si/. Vse informacije v zvezi z 
razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu Občine Zreče na tel. (03) 757 
17 27 ali (03)757 17 06 v času uradnih ur.

Nina Petelinek

URADNE OBJAVE

Prepoznava kraja razglednic
Na vas se obračamo tudi s prošnjo za pomoč pri morebitni prepozna-

vi kraja razglednic. Poslal nam jih je Maksimiljan Košir, zgodovinar, 
etnolog in zbiratelj starih razglednic iz Vodic nad Ljubljano. Starejša 
je nastala med 1. svetovno vojno, mlajša pa nekaj let po njej. Obe je 
izdelal dunajski fotograf Hendler, ki je bil vojak 87. polka. Na starejši 
je poleg razpela na drevesu kažipot z napisom, ki kaže v smer Vitanja 

in v smer Pohorja. Morda je znamenje stalo na območju, ki danes sodi 
v občino Zreče? O znamenjih načrtujejo večji prispevek, ki bo morda 
ugledal tudi knjižno objavo, zato bi bila prepoznava lokacije kraja zelo 
dobrodošla. V kolikor bi karkoli vedeli o tem, sporočite na Občino Zreče 
ali uredniku Pohorskega srca. 

Uredništvo 

Starejša razglednica Mlajša razglednica

Naši nekdanji župani in častni občani
Za boljše razumevanje delovanja sedanjih občin je potrebno vedeti, 

od kdaj lahko govorimo o lokalni samoupravi, katere pravni okvir je 
občina. Leta 1849 je bil namreč v tedanji državi, v katero smo spadali, 
sprejet zakon z imenom Provizorični zakon o občinah in ta je v svo-
jih členih določil delovanje občinskih organov in njihove pristojnosti. 
Kljub temu da je bil res mišljen kot provizoričen, je z nekaj popravki 
tak tudi dolgo veljal. Po tem zakonu smo Zreče postale občina in to je 
bil dejansko tudi začetek naše sedanje Občine Zreče. Prve občine torej 
nismo dobili leta 1995, temveč s tem zakonom leta1849. Po vsej ver-
jetnosti je z delom začela leta 1850 in zgodovina pravi, da je to trajalo 
do začetka druge svetovne vojne. Po koncu te vojne nam je najbolj v 
spominu še nekdanja velika Občina Slovenske Konjice, v kateri smo 
bili vse do leta 1995.

Žal za delo teh občinskih organov ni kaj dosti arhivskega gradiva, 
zato se obračamo na vas, spoštovani občani in občanke in bralci naše-
ga glasila, da nam pri tem pomagate. Za vso to obdobje bi radi vedeli, 
kdo so bili naši župani in kdo naši častni občani. Nekateri so nam že 

poznani in morda je bil Franc Rušnik celo naš prvi župan. Vemo, da ga 
je kasneje zamenjal njegov sin Valentin, tudi Peter Dobnik je bil župan 
in še nekateri drugi. 

Vemo, da je Občina Zreče podeljevala naziv častnega občana in tudi 
za nekaj teh že imamo podatke. Ob tem je vsak častni občan dobil tudi 
veliko uokvirjeno listino in dve takšni smo že našli.

Spoštovani občani in občanke Zreč, prosimo vas za sodelovanje pri 
tej raziskavi. Morda je še kje na vašem podstrešju kakšna takšna listi-
na ali pa ste prepričani, da je bil kdo od vaših prednikov častni občan 
ali župan. Ker so uradni viri bolj skromni, se veliko tega najde tudi v 
takratnem časopisju in morda koga to zanima in je že kaj našel. Pripo-
ročamo se za informacije, predvsem pa bi si želeli kakšne fotografije.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri avtorju tega zapisa ali pa 
pri uredniku Pohorskega srca oziroma lahko na ta dva naslova tudi 
pošljete gradivo.

 Martin Mrzdovnik
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Na Rogli, zeleni lepotici Štajerske, je bilo slovesno prav na dan dr-
žavnosti, ko smo obeležili 30-letnico naše države. V pohorskem raju 
so se na srečanju vezistov zbrali mnogi, ki so pred tremi desetletji zelo 
pripomogli k temu, da imamo danes svojo državo. 

Tovrstna srečanja so pomembna da krepimo svobodo in državnost, ki 
sta nenehen proces.  Slavnostni govornik je bil bivši načelnik General-
štaba Slovenske vojske, sedaj predsednik Zveze slovenskih častnikov, 
generalmajor dr. Alojz Šteiner, spregovorili so tudi Drago Rasperger, re-
zervni stotnik I. razreda, poveljnik voda za zveze in kriptozaščito bivše 
Občine Slovenske Konjice, načelnik občinskega centra za obveščanje, 
rezervni poročnik Vladimir Korošec, podpredsednik Zveze radioamater-
jev Slovenije Anton Galun, Tine Brajnik, upokojeni brigadir slovenske 
vojske, ki je bil v času osamosvajanja načelnik RCO Ljubljana in seve-
da župan mag. Boris Podvršnik, ki je besede namenil tudi izdaji knjige 
Upravne zveze ter služba za opazovanje in obveščanje na Konjiškem. 
Prav to jubilejno leto je na Zreškem rodilo pomembno književno delo 
na temo osamosvojitvene vojne, nastalo je izpod peresa našega župana 
kot aktivnega udeleženca v takratnih procesih. Svoboda in državnost se 
tako krepita tudi znotraj platnic in z vsako besedo lahko odstremo no-
vo plast v razumevanju takratnih zgodovinskih dogodkov. Za kulturni 
del slavnostnega dogodka so poskrbeli Godba na pihala Zreče, solista 
Renata in Mitja Krajnc s spremljevalno pianistko Nejo Skrbiš ter mlada 
domača glasbenika Sofija Mrzdovnik in Jan Ravničan. 

David Voh 

Srečanje vezistov na Rogli

Srečanje na Rogli so popestrili tudi domačini - Godba na pihala Zreče 
ter mlada pevca Sofi ja Mrzdovnik in Jan Ravničan. 

Slavnostni govornik je bil bivši načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
dr. Alojz Šteiner.

30-LETNICA SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI

Na Rogli so se zbrali mnogi, da pokažejo pot k stezicam izpred 30 let, da jih ne zaraste grmovje.



24    2021 13

POHORSKO SRCE

Na Rogli, zeleni lepotici Štajerske, je bilo slovesno prav na dan dr-
žavnosti, ko smo obeležili 30-letnico naše države. V pohorskem raju 
so se na srečanju vezistov zbrali mnogi, ki so pred tremi desetletji zelo 
pripomogli k temu, da imamo danes svojo državo. 

Tovrstna srečanja so pomembna da krepimo svobodo in državnost, ki 
sta nenehen proces.  Slavnostni govornik je bil bivši načelnik General-
štaba Slovenske vojske, sedaj predsednik Zveze slovenskih častnikov, 
generalmajor dr. Alojz Šteiner, spregovorili so tudi Drago Rasperger, re-
zervni stotnik I. razreda, poveljnik voda za zveze in kriptozaščito bivše 
Občine Slovenske Konjice, načelnik občinskega centra za obveščanje, 
rezervni poročnik Vladimir Korošec, podpredsednik Zveze radioamater-
jev Slovenije Anton Galun, Tine Brajnik, upokojeni brigadir slovenske 
vojske, ki je bil v času osamosvajanja načelnik RCO Ljubljana in seve-
da župan mag. Boris Podvršnik, ki je besede namenil tudi izdaji knjige 
Upravne zveze ter služba za opazovanje in obveščanje na Konjiškem. 
Prav to jubilejno leto je na Zreškem rodilo pomembno književno delo 
na temo osamosvojitvene vojne, nastalo je izpod peresa našega župana 
kot aktivnega udeleženca v takratnih procesih. Svoboda in državnost se 
tako krepita tudi znotraj platnic in z vsako besedo lahko odstremo no-
vo plast v razumevanju takratnih zgodovinskih dogodkov. Za kulturni 
del slavnostnega dogodka so poskrbeli Godba na pihala Zreče, solista 
Renata in Mitja Krajnc s spremljevalno pianistko Nejo Skrbiš ter mlada 
domača glasbenika Sofija Mrzdovnik in Jan Ravničan. 

David Voh 

Srečanje vezistov na Rogli

Srečanje na Rogli so popestrili tudi domačini - Godba na pihala Zreče 
ter mlada pevca Sofi ja Mrzdovnik in Jan Ravničan. 

Slavnostni govornik je bil bivši načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
dr. Alojz Šteiner.

30-LETNICA SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI

Na Rogli so se zbrali mnogi, da pokažejo pot k stezicam izpred 30 let, da jih ne zaraste grmovje.
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jiškem, v snovanju enot v povojnih letih je sodeloval že njegov oče, 
sam pa je v prvi polovici osemdesetih prevzel delo v nekdanji občini 
Slovenske Konjice in tako rekoč vzpostavil službo, jo dobro opremil, 

povečal število pripadnikov. Kasneje je bil zraven 
pri najpomembnejših odločitvah o nepredaji orožja 
Teritorialne obrambe in sodeloval v strokovni sku-
pini za usklajevanje obrambnih priprav v občini.
Toda kdo so pravzaprav vezisti in zakaj danes tako 
malo vemo o njih? Bili so strokovnjaki z različnih 
področij, ki so se ukvarjali s prenosom podatkov in 
odločitev za vojna vodstva takratnih občin, z opa-
zovanjem, obveščanjem, alarmiranjem, zbiran-
jem informacij o nasprotniku, analiziranjem in 
posredovanjem podatkov o nasprotniku, s čimer 
so pomembno prispevali k uspešnim pripravam 
in zmagi v osamosvojitveni vojni. Po županovih 
ocenah je Slovenija imela več kot tri tisoč vezis-
tov, morda celo 4.500, kar je veliko. In tisti na 
Konjiškem so bili še posebej dobro opremljeni 
ter številčni, saj je tukaj sistem vključeval več kot 
80 ljudi.

Poudaril je, da se je knjige lotil na prigovar-
janje drugih, potem ko je napisal prispevek za 
vseslovenski zbornik o delu vezistov, ki je prav 
tako izšel v teh dneh. Svoje besedilo je dopolnil 
in ga pod okriljem KUD Vladko Mohorič izdal 
v posebni knjigi. Delo je bilo težavno, saj gra-
diva praktično ni več bilo oziroma je bilo v ve-
liki meri uničeno sredi 90-ih let, ko so veziste 

razpustili. To, da je uspel zbrati različne zgodovinske 
vire in fotografije, delu po oceni izdajateljev pripisuje posebno zgo-
dovinsko vrednost. Poleg tega pa je delo tovrstnih služb vedno zavito 
v tančico skrivnosti, zato o tem doslej ni bilo prav veliko zapisov. “Ta 
služba pa je v osamosvojitveni vojni odigrala odločilno vlogo, saj brez 
do brih komunikacij, informacij, obveščenosti ne bi dobili vojne. To 
delo je nekakšna skromna zahvala vsem vezistom, saj ugotavljamo, da 
se jim država ni uspela zahvaliti za njihov prispevek v osamosvojitveni 
vojni,” je dodal župan. Njegovo delo je prav tako na voljo v zreškem 
TIC-u.

Nina Krobat

Praznovanju 30-letnice samostojne Slovenije se v Zrečah poklanjajo 
tudi z izidom dveh knjig, obe prinašata pomembna pričevanja in or-
jeta ledino na svojem področju, saj knjižnih zapisov o obeh temah na 
lokalnem območju doslej ni bilo. Kot sta oba avtorja pri svojem delu 
ugotovila, pa je tudi arhivske dokumentacije 
izredno malo.

Martin Mrzdovnik v svojem zadnjem delu 
Zreški izgnanci opisuje zgodbe zreških dru-
žin, ki so jih med drugo svetovno vojno nacisti 
izgnali iz svojih domov. Okoli 80 Zrečanov so 
pred 80 leti, spomladi 1941, izgnali na Hrvaško, 
v Srbijo in v Bosno in Hercegovino. Kdo so bili 
ti ljudje in kaj so doživljali v tistih temnih časih? 
Njihove zgodbe so Mrzdovnika že dlje časa be-
gale in skoraj bi že utonile v pozabo, dokler jih ni 
popisal in zapisal. Mnogi so v izgnanstvu zbole-
li, nekateri tudi umrli. Prav vsi pa so bili duhovno 
ranjeni, saj so videli mnoge vojne grozote, trav-
matična pa je bila tudi vrnitev po večletnem izg-
nanstvu, saj so bili domovi izropani in mnogi niso 
vedeli, kako v novi družbeni ureditvi začeti znova.
Ob vsem tem je ostala tudi velika boleči-
na izgnancev, saj je bila njihova žrtev po-
tisnjena v ozadje, kot da so nanje pozabili.
“Zgodovina nekega kraja je sestavljena iz mnogih 
zgodb prebivalcev, ki so del velikega ‘mozaika’, in 
prav je, da tem dogodkom damo svoje mesto tudi 
v našem kraju. Vse, kar ni zapisano, se hitro poza-
bi in prav te zgodbe izgnanih med drugo svetovno 
vojno so dolgo čakale na zapis. Ta skromen zapis 
naj pokaže nanje, na njihovo trpljenje in voljo do 
življenja ter morda še koga spodbudi k temeljitejšemu pogledu na ta 
čas in te ljudi,” je povedal Martin Mrzdovnik. Knjiga je dostopna preko 
spleta (Digitalna knjižnica Slovenije) in v zreškem TIC-u.

Kdo so bili vezisti in zakaj so skoraj pozabljeni?
Zreški župan mag. Boris Podvršnik je v svojem delu Upravne zve-

ze ter služba za opazovanje in obveščanje na Konjiškem orisal vzpo-
stavljanje teh služb po drugi svetovni vojni in podrobneje osvetlil nji-
hovo delovanje v letih pred in v dneh osamosvajanja Slovenije. Bil je 
osebno vpleten v razvoj in organizacijo zvez ter opazovanja na Kon-

Mag. Boris Podvršnik je napisal knjigo 

na temo osamosvojitvene vojne - ta je 

v prvi vrsti zahvala vsem akterjem, ki so 

sodelovali v takratnih procesih.  

Novi knjigi na Zreškem 

30-LETNICA SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI

Zreški izgnanci - fotografi ja je iz vojašnice Melje, mož s culo in v železničarski uniformi je Franc Kozjek, postajenačelnik iz Zreč.
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V Vrtcu Zreče smo se v letošnjem šolskem letu z namenom zavedan-
ja odgovornosti celostnega pogleda na prehrano priključili v projekt 
Celostna trajnostna prehrana v vrtcih in šolah. S pozitivnim odnosom 
do hrane se oblikuje še kako nujen pozitiven odnos do njive, narave in 
vsega, kar nas obdaja. 

Hrana je in bo vir medpredmetnega povezovanja v vrtcu (in tudi 
kasneje v šoli), saj je odličen učni pripomoček na različnih področjih, 
kar se kaže skozi celoletno delo vseh zaposlenih v Vrtcu Zreče. Kuharji 
pripravljajo zdravo, okusno in raznovrstno prehrano, ki jo nato vzgo-
jitelji pozitivno predstavijo otrokom. Letos smo skozi projekt na novo 
uvedli 7 novosti, ki jih bomo obdržali tudi v bodoče.

Svoje izdelke posamezna skupina na vseh enotah predstavlja preko 
izdelkov ali fotografij na panojih pred igralnicami. Tudi na tržnici smo 
zbrali in predstavili nekaj celoletnih utrinkov, povezanih s prehrano.

Ob zaključku projekta smo izvedli tudi tržnico, na kateri smo 
za obiskovalce predstavili nekaj jedi (na sliki), ki jih naši srčni 
kuharji pripravljajo za otroke. To je bil le del naše okusne prehra-
ne v vrtcu. 

Tržnica v vrtcu ob zaključku projekta Trajnost in prehrana

 Petra Nemec, mag. inž. preh

Kuharji na enoti Zreče (od leve proti desni: Metka, Frančiška,  Biserka in 
Marko, manjka vodja kuhinje: Irena)

Nekateri naši lokalni dobavitelji so 
nam za enoti Zreče in Stranice ponu-
dili svoje izdelke, da so jih obiskovalci 
lahko poizkusili: kruh, pecivo - Črešnar 
Karolina, Pekarna Težak; sok – Kmetija 
Brečko, Kmetija Arbeiter; jagode – Kme-
tija Kortančnik.  

Ker kuhinja na enoti Gorenje ni pod 
našim vodstvom, smo poiskali malen-
kost drugačno rešitev: v zameno pros-
tovoljnih prispevkov so obiskovalci do-
bili hlebec kruha, katere je spekla Ljuba 
Draksler, se osvežili s sadnimi sokovi 
gostišča Smogavc in se posladkali z eko-
loškimi jagodami kmetije Kortančnik.

Tržnica je bila za nas lep zaključek 
projekta, saj je bil odziv staršev, starih 
staršev, tet in stricev naših otrok zelo 
pozitiven in upamo, da bomo zgodbo 
naslednje leto lahko ponovno poustva-
rili skupaj z vami. Uvedene spremembe v šolskem letu 2020/21 in lokalni dobavitelji

JAVNI ZAVODI

Levo tržnica na enoti Stranice in desno tržnica na enoti Gorenje
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Levo tržnica na enoti Stranice in desno tržnica na enoti Gorenje
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Zara Bićanić – 
zlata v znanju iz kemije

Zara Bićanić, učenka 9. 
razreda OŠ Zreče, je lani 

usvojila srebrno Preglovo 
priznanje iz kemije, letos pa 
je svoje znanje še nadgradila 

in usvojila zlato priznanje 
pod mentorstvom učiteljice 

Margarete Obrovnik Hlačar. V 
šoli je dejavna tudi na drugih 

področjih, kar dokazujejo nje-
na ostala priznanja. V prostem 

času trenira taekwondo in 
peče sladice.

Dan državnosti
Letos naša država praznuje 30. rojstni dan. Na šoli smo državi v čast 

pripravili kulturno prireditev, s katero je hkrati tudi občina obeležila 
pomemben praznik. Nastopili so učenci zreške šole, zapel je tudi uči-
telj glasbe Mitja Krajnc. Govornik je bil ravnatelj Peter Kos, program 
sta povezovala učitelj David Voh in učenka Hana Kušar. Predstavniki 
veteranskih društev in organizacij ter zreški župan mag. Boris Podvrš-
nik so pri spomeniku žrtvam vseh vojn položili venec. 

Peter Potnik, učenec 9. 
razreda OŠ Zreče, je že tretje 
leto zapored usvojil zlato Do-
minkovo priznanje v znanju 
astronomije pod mentorstvom 
učiteljice Marjane Podkubo-
všek. Odlično rešuje tudi težje 
matematične probleme, kar 
dokazuje letošnje usvojeno 
srebrno Vegovo priznanje v 
znanju matematike pod men-
torstvom učiteljice Alenke 
Šrot. Tudi na drugih področjih 
je Peter precej aktiven: doma 
pomaga staršem pri delu, rad 
igra šah in je strasten kolesar.

Drugošolci so postali kamišibajkarji
Kamišibajkarski virus se je v petek, 18. 6. 2021, razširil tudi med 

učence 2. a razreda. Podrobneje so spoznali japonsko zvrst gledališ-
ča – kamišibaj. Da ima ta zvrst gledališča velik pozitiven učinek na 
premagovanje strahu pred nastopanjem, še kako drži. Drugošolcem 
so svoje kamišibaje najprej predstavili šestošolci. Nato pa so v parih 
ustvarjali lastne mini kamišibajske kreacije. Sami so si izmislili zgod-
bo, ji dali naslov, jo ilustrirali in nazadnje predstavili svojim sošolcem, 
petošolcem in šestošolcem. Poklon in čestitke njihovim ustvarjalnim 
kreacijam.

Zaključek malo drugače
Seveda so OŠ Zreče zapustili 

devetošolci, ki so se od učiteljev in drugih učen-
cev poslovili 14. 6. 2021 na šolskem dvorišču. 

Želimo jim uspešno življenjsko pot. 
Tistim najuspešnejšim je s priložnostnim dari-
lom čestital tudi župan mag. Boris Podvršnik, 

letos je bilo teh kar 21. 

Peter Potnik – zlat astronom in srebrn matematik

Zasluženo na počitnice

David Voh
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Vesel zaključek šolskega leta na  
Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče
Po mesecih druženja za zasloni se je 
šolsko leto prevesilo v obdobje, ko so 
znova zaživeli šolski hodniki, prireditve 

in strokovne ekskurzije po Sloveniji. 
Najbolj svečani so bili ravno zadnji do-
godki – zaključna prireditev Mavrica, 

maturantski ples in nato še podelitev 
spričeval o opravljeni poklicni maturi.

Mitja Fijavž, diamantni maturantMiha Kolar, zlati maturant 

Marjana Cenc Weiss

Maturanti Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče na poletnem maturantskem plesu

Podelitev spričeval o poklicni maturi

Odličnjaki vsa leta izobraževanja v SSI programih 
gastronomsko-turistični tehnik in strojni tehnik

Podelitev spričeval o zaključnem izpituNa zaključni ekskurziji na Primorskem

JAVNI ZAVODI
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Vinska klet Andrejc
Za težkimi kletnimi vrati stare kmečke 
hiše je skrita velika kletna izba. Prostor 
je v poletni vročini prijetno hladen. Ko se 
oči nekoliko privadijo na blago svetlobo, 
se z zanimanjem sprehodijo po njem. 
Najprej se ustavijo na opečnih rimskih 
obokih, naslonjenih na kamnite zidove. 
Visoke mize obkrožajo leseni stoli. 
Prijazno in domače. Vinska klet Andrejc.

Jolanda Laubič

O prepletanju tradicije in sedanjosti ter na-
črtih za prihodnost smo se pogovarjali z Voj-
kom Korošcem, ki je gonilna sila družinske 
kmetije, ki se ukvarja predvsem z vinogradni-
štvom in kletarjenjem. Vinogradništvo v Zre-
čah sega več stoletij nazaj v preteklost. V ne-
posredni bližini Andrejčevih so pri Kropfovih 
ohranjeni ostanki kartuzijanske vinske kleti iz 
12. stoletja. Pri njih pa je s pridelavo vina za-
čel njegov praded, nadaljeval jo je ded, oče se 
je bolj posvetil živinoreji, potem pa so se leta 
2000 odločili za obnovo vinogradov in njihovo 
širitev. 

Danes obdelujejo 5 hektarov lastnih in 
najetih vinogradov, od tega polovico v Zrečah 
in polovico na Prelogah ter v Polenah. Pride-
lujejo bele in rdeče vinske sorte. Med njimi 
najdemo laški rizling, traminec, sivi pinot, ru-
meni muškat, sauvignon, modro frankinjo in 
modri pinot in novo odporno sorto solaris, ki 
je ni potrebno škropiti in je zato primerna tudi 
za ekološko pridelavo. Vso grozdje pridelujejo 
na sonaraven način brez uporabe herbicidov.

Na vprašanje, katero vino ima sam najraje, 
se Vojko nasmehne in pove samo, da je lju-

K njim zavije tudi kakšno slavno ime – na sliki 
Goran Dragić z Vojkovim in Klarinim sinom 
Juretom. 

Degustacijska vinska klet Andrejc s svojo znamko postaja vse bolj prepoznavna. 

bitelj bolj suhih vin. Pravi, da je te nekoliko 
težje pridelati, ker je v njih manj sladkorja in 
so zato osnovni okusi bolj razkriti. Seveda pa 
imajo poleg suhih vin v naboru redne trgatve 
tudi polsuha in polsladka vina. Penine izdelu-
jejo po klasičnem šampanjskem načinu in po 
postopku ancestrale. V kleti hranijo tudi predi-
katna vina posebnih trgatev, kot so jagodni in 
suhi jagodni izbor ter ledeno vino. Le ta imajo 
posebne lastnosti in nekatera so stara že 15 let.

Njihov polsuhi chardonnay ponosno nosi 
vsem znano ime Vodovnikovo vino. Svoja vina 
prodajo lokalno, največ gostilnam in restavra-
cijam v Savinjski regiji, vrhunska buteljčna vi-
na pa na predstavitvenih degustacijah. Mnoge 
med njimi potekajo prav v kletni izbi, lahko pa 
tudi v večji tako imenovani kapeli ali pa v pros-
toru s peninami.

Najboljša vina dajejo na ocenjevanja. V zad-
njem času predvsem v Gornjo Radgono, kjer 
so lani prejeli zlato medaljo za traminec in še 
dve drugi srebrni priznanji. Vendar pa se nji-
hovo razmišljanje o prihodnosti tu ne ustavi. 
V okviru vinske kleti načrtujejo ureditev trgo-
vine. Razmišljajo tudi o nastanitvenih možno-
stih, kar pomeni, da jim ne manjka idej, kako 
svojo dejavnost dopolniti z novimi vsebinami, 
ki sledijo spremembam in povpraševanju vse 
bolj zahtevnih gostov in kupcev. Svojih projek-

tov se lotevajo premišljeno in z vnemo. Prav 
zato verjamemo v vedno večjo prepoznavnost 
njihove znamke Andrejc.  
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V začetku letošnjega koledarskega leta, 
ko smo brisali prah s koles in čakali 
na otvoritev kolesarske sezone, se je 
Andražu Mlakerju porodila divja zamisel. 
S kolesi v Split v enem dnevu. Dobro, s 
kolesi v Split že, sem pomislil. A v 24 
urah? Zamisel resda nora, a še vedno ne 
toliko, da bi bila neizvedljiva. In prav to je 
tisto, kar imamo kolesarji radi. 
David Voh

Prav iz tovrstnih izzivov se v nas prebudijo 
prvinski vzgibi, preko katerih se dokazujemo 
in premagujemo napore. Ni bilo treba dolgo 
čakati na prve izzivalce. Osem se nas je na-
bralo, ob zgoraj omenjenem še Mitja Leskovar, 
Tilen Korošec, Uroš Očko, Bruno Simčič, Bošt-
jan Krajcar, Rado Sodin in David Voh. Vsi po 
vrsti iz Kolesarskega kluba Rogla, v katerem 
so letos poskrbeli za pravi razmah tega špor-
ta v naših krajih. Eva Slivečka, Tina Braček in 
Leon Cugmas so se prijazno ponudili za spre-
mljevalce in tako je bila ekipa sestavljena. Tudi 
datuma nismo dolgo izbirali. Na majsko polno 
luno, smo bili enotni, na koledarju pa obkrožili 
27. maj. Sledila je naporna kolesarska pomlad, 
v kateri smo nabirali prepotrebne kilometre z 
mislimi, usmerjenimi samo v eno smer – proti 
biseru srednje Dalmacije. Do konca maja so jih 
najbolj pridni nabrali pet tisoč. Split bo naš. V 
to smo verjeli vsi od prvega do zadnjega. Še 
nekaj logističnih sestankov je »padlo« vmes in 
zadnji četrtek v maju je bil pred vrati. A dan 
pred startom prvi šok – vreme je imelo z na-
mi drugačne načrte, zato smo start prestavili 
v zgodnje ure petkovega jutra. Nekaj minut 
čez tretjo pa je končno šlo zares. Pot nas je 
peljala skozi Celje, Laško, Zidani Most, Sev-
nico, Krško in Brežice do mejnega prehoda 
Slovenska vas. Brez postanka kakor tudi brez 
težav. A sledile so ceste južnih sosedov, ki z 
nami le niso bile tako usmiljene kot domače. 
Kot bi želele sporočiti, da smo tu samo gostje. 
Sledili so počena napera, strgana pletenica za 
menjalnik, težave z mišicami in blažji padec. 
A smo bili pripravljeni tudi na to. S kakšnim 
postankom več, z zadostno rezervno opremo, 

V 24 urah s kolesi do Splita

S prehoda meje v bližini Slovenske vasi in s cilja na Rivi v Splitu – skupaj 23 ur obračanja pedal 
in vsega, kar sodi zraven. 

Zanimivosti s poti: 
485 prevoženih kilometrov
4320 metrov višinske razlike
Najvišja točka 815 metrov nadmorske višine
Povprečna temperatura 16,3 stopinje celzija
17 ur in 35 minut neto vožnje
Povprečje 28 kilometrov/uro
Maksimalna hitrost 74 kilometrov/uro
Skupaj dobrih 80000 porabljenih kalorij 
Zaužitih 50 sendvičev
Popitih 120 kolesarskih bidonov

odlično podporno ekipo in predvsem prego-
vorno pohorsko trmo smo prebrodili težave 
in se prek Karlovca, Slunja, Plitvic, Udbine, 
Gračaca, Knina in Sinja po 23 urah znašli 
tam, kamor smo v mislih zapeljali že mesece 
prej. A za razliko od njihovih cest so nam bili 
Hrvati naklonjeni. Številni vzkliki navdušen-
ja in odobravanja, bučni aplavzi podpore, za 
zaključek pa še nenačrtovano avtomobilsko 
spremstvo dveh domačinov do splitske Rive. 
Obvezna penina na cilju, objemi in obrazi, ki 

so povedali več kot tisoč besed. A kot pravijo – 
dosežki, ki pridejo zlahka, nimajo prave vred-
nosti. In če je Andraž že začel, je bilo prav, 
da tudi zaključi. Za piko na i smo z njegove 
strani prejeli še spominske medalje. Riva je v 
preteklosti dočakala velike šampione, kot so 
bili Goran Ivanišević, košarkarji Jugoplastike 
ali srebrna hrvaška nogometna reprezentanca 
iz leta 2018.  Tokrat je na nepozabno sobotno 
jutro dočakala tudi nas. In bili smo, verjeli ali 
ne, enako ponosni. 

Na Plitvičkih jezerih, po najtežjem delu poti, je bila juha kot darilo z neba. 
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Matej Fijavž: 
»Pot, ki si 
jo začrtam, 
želim doseči.«
Straniška rumena majica. Navdušenec 
v vsem, kar je in počne. Predan mož in 
oče, inženir elektronike ter kolesarski od-
visnik. In ne vedno v tem vrstnem redu. 
Nič čudnega, če pa je doma na klancu. In 
vsi pravi kolesarji so »klančarji«. Tudi s 
Kolesarskim klubom Rogla se zadnja leta 
vozi le navzgor, pod njegovim predsedo-
vanjem je v petih letih prišlo do velikih 
korakov naprej, s še večjimi pa stopajo v 
naslednje sezone. Odličen sogovornik za 
poletne kolesarske dni, ko v rumenem 
utripajo mnoga slovenska srca. 

David Voh

Si predsednik Kolesarskega 
kluba Rogla, ob tem pa tudi 
izjemno zagnan rekreativni 
kolesar. Kdo te je »okužil« s 
kolesarjenjem? Od kdaj ta 
ljubezen? 

Moji začetki kolesarjenja se-
gajo do 8. razreda osnovne šole, 
ko sem za sv. birmo prejel boljše 
gorsko kolo, kot sem ga imel in 
uporabljal za vožnjo na igrišče 
in nedeljsko družinsko kolesar-
jenje. Za tem me je v prijateljsko 
kolesarjenje povabil sosed in 
soustanovitelj kluba Ivan Grič-
nik. Začetki niso bili enostav-
ni, saj kot vsak začetnik lahko 
samo kolesariš in gledaš ostale 
v hrbet. Nikoli ne bom pozabil 
prvega podviga na Maratonu 
okoli Pohorja, kjer sem z gor-

skim kolesom ob vseh dirkalnih 
kolesih v skupini še kako trpel. 
Kmalu opaziš, da kljub enostav-
nemu kolesu napreduješ in tudi 
na vzponih ne zaostajaš veliko 
za najboljšimi. Seveda je veliko 
besede pri mojih začetkih imel 
tudi takratni predsednik kluba 
Jože Plankl. Nudil nam je veliko 
podpore in vzpodbude za prve 
uspehe.    

Si se kdaj spogledoval tudi s 
profesionalnim dirkanjem? 
Danes vsa Slovenija sprem-
lja naše gladiatorje na dirki 
po Franciji, bi lahko bil med 
njimi? 

Za profesionalno dirkanje je 
potrebno veliko odrekanja in 
predvsem ogromno časa in tre-

ninga. Seveda te mora tudi okoli-
ca pravočasno opaziti in povabiti 
v svoje vrste, kar pa ni mogoče, 
če ne izstopaš od vseh ostalih 
vrstnikov. V družini nihče ni tek-
movalno usmerjen. Menim, da je 
to – poleg osnovnega talenta in 
podpore – pogoj, če želiš uspeti. 
Veliko sem tekmoval po Sloveniji 
za Slovenski pokal pod okriljem 
Kolesarske zveze Slovenije. Gle-
de na majhno količino treningov 
sem dosegal zadovoljive in dobre 
rezultate. Pogovori so velikokrat 
nanesli na profesionalno kole-
sarjenje, vendar je za ta preskok 
v mladih letih, kjer si odvisen od 
staršev, potrebna popolna pod-
pora in vzpodbuda vseh. Za naše 
gladiatorje na dirki po Franciji 
je spoštovanja vredno že samo 
sodelovanje. Vključno z večkrat 
spregledanimi pomočniki, ki so 
osnova za uspeh najboljših, do-
segajo res spoštovanja vredne 
rezultate. 

A Kolesarski klub Rogla se 
ni začel s teboj, morda ne-
kaj besed o zgodovini in po-
membnih mejnikih kluba? 

Ustanovitelj Janez Kračun le-
ta 1992 verjetno ni računal na 
takšen razmah organiziranega 
kolesarstva v Dravinjski dolini, 
ko je s prijatelji položil temelj-
ni kamen Kolesarskega društva 
Rogla. Kot centralna točka je ta-
krat KK Rogla združeval kolesar-
ske navdušence podjetij Unior, 
Konus, Lip, Kostroj in Elektro 
Unimont. Ime, ki ga društvo po-
nosno nosi, tj. Kolesarski klub 
Rogla, je bilo sprejeto na osnovi 
predloga ustanovnega člana Iva-
na Falnoge. Grb kluba, ki se je v 
svoji osnovi obdržal do današn-
jih dni, je plod Dušana Stropni-
ka, prvega predsednika Kolesar-
skega kluba Rogla. Z zagonom 
in podporo občinskih podjetij so 
se organizirale prve kolesarske 
prireditve – Oplotniški maraton 
v organizaciji Partizana Oplotni-

Z Damjanom Slivečko v cilju maratona Alpe Scott. 
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ca in kolesarjev Kostroja, v Zre-
čah pa je pod pokroviteljstvom 
Uniorja Kolesarsko društvo Cel-
je organiziralo Celjski maraton 
in Juriš na Roglo. Pod okriljem 
in vodstvom predsednika Jože-
ta Plankla se je klub s pomočjo 
osebne predanosti in navdušenja 
med leti 1998 in 2011 preobliko-
val v sodoben klub v koraku s 
časom. Tradicija nas spodbuja 
nadaljevati z organizacijo ko-
lesarskih prireditev. Tako so se 
skozi čas v posodobljeni pre-
obleki tradicionalnih prireditev 
dodali Vzpon na Stolpnik, Skok 
na Roglo, Vzpon v Rakovec, 
Skok v Skomarje, Kronometer 
na Bukovo goro, Nočno in zim-
sko kolesarjenje v Rakovec in 
vseslovenska akcija 66 vzponov 
po Sloveniji. Z enakim zanosom 
in odgovornostjo je klub med le-
ti 2011 in 2016 vodil predsednik 
Evgen Konušek. Po amatersko 
tekmovalni karieri sem vodenje 
Kolesarskega kluba Rogla v letu 
2016 prevzel sam in zdaj uspeš-
no nadaljujemo s promocijo lju-
biteljskega in športnega kolesar-
jenja v Dravinjski dolini.

V zadnjem letu oz. dveh je 
kolesarjenje med pandemi-
jo doživelo silen razcvet. 
Svet se je ustavil, vrtenje pe-
dal se ni in pri nas se danes 
že skoraj vsak raje vozi po 
dveh kot po štirih kolesih. 
Čemu vse pripisuješ razloge 
za to? 

Res je, da se je med pandemijo 
svet ustavil. Ljudje smo kolesje 
sveta, ki pa moramo ostati ak-
tivni. Marsikdo je zaradi dela od 
doma ali domače oskrbe in po-
moči pri šolanju ostal doma. Žal 
pa se velika večina ljudi ne poču-

ti zdravih, če ne naredijo nekaj 
zase. Zato jih je veliko, ki so se 
prej samo spogledovali s kole-
som, resno pritisnilo na pedala. 
Ob zaprtju regij in občin smo bili 
prisiljeni kolesariti na okoliške 
hribe, kjer smo se na srečo tudi 
pogosteje videvali in se tako po-
vezali v  pravo veliko ekipo.

Tudi v KK Rogla je število 
članov v zadnjem letu oz. 
dveh skokovito naraslo, 
aktivnosti ne manjka, do-
godki se vrstijo po tekočem 
traku, od ekstremnih do 
manj ekstremnih. Za vse in 
vsakogar. Na cestah je vse v 
črno-rumeni barvi (barva 
KK Rogla), boljše reklame si 
verjetno kot predsednik ne 
bi mogel želeti? 

Poslanstvo Kolesarskega klu-
ba Rogla je krepiti razvoj kole-
sarskega športa in uveljavljanje 
zdravega načina življenja. Na ta 
način želimo združiti več dejav-
nikov kolesarjenja in ponuditi 
možnost za sodelovanje vsem, ki 
jih zanima kolesarski šport. Kot 
športno društvo želimo promo-
virati življenjskemu tempu pri-
meren, zdrav in aktiven način ži-
vljenja za vse starostne skupine.   

A za tem se skriva veli-
ko priprav, organizacije, 
usklajevanja, seveda tudi 
posameznikov, ki nenehno 
»dihajo« s klubom. Kakšno 
je pravzaprav to organiza-
cijsko ozadje? 

Seveda je zadovoljstvo članov 
in posledica večanja članstva v 
klubu potrditev, da delamo več 
kot dobro. Za uspešno delo je 
potrebna ekipa, posameznik ni 
dovolj. Delo v klubu je prosto-

voljno. Če ga ne opravljaš z ve-
seljem in ljubeznijo do športa, je 
delo brez pomena. Seveda je po-
memben vsak član, ki na takšen 
ali drugačen način pripomore k 
delovanju. Ob sebi imam tajnika 
Damjana Slivečko, ki z idejami 
in odlično organizacijo pripomo-
re, da je koledar res barvit. 

Lani vam je v klubu kot 
enim redkih kljub epidemiji 
in omejitvam uspelo izves-
ti tradicionalni Kolesarski 
Skok na Roglo. Zagotovo je 
bilo v tem času in ob teh 
omejitvah zahtevno, a daleč 
od tega, da bi šlo za Sizifovo 
delo. Prav številke in dvig 
popularnosti kolesarjenja 
so plačilo tega? 

Pri vsakem delu imam rad do-
sežene cilje. Pot, ki si jo začrtam, 
želim doseči. Ravno tako je bilo 
pri organizaciji tradicionalnega 
28. Skoka na Roglo. Dirko smo 
imeli prijavljeno za Slovensko 
državno prvenstvo. Možnost or-
ganizacije državnega prvenstva 
ne dobiš, kadar si zaželiš, zato 
smo si še bolj prizadevali orga-
nizirati dirko, kot mora biti. Ni 
bilo lahko, saj do zadnjega dne 
nismo prejeli dovoljenja za or-
ganizacijo. Večkrat smo dobili 
zavrnjeno vlogo s strani NIJZ, 
priporočil, kako je organizacija 
možna, pa ne dobiš. Ob zadnji 
vlogi smo morali izpustiti precej 
ugodnosti za udeležence vzpona 
in dodati kar nekaj dodatnega 
delovnega osebja ter ukrepov 
za možno izvedbo. Za dobro in 
varno organizacijo smo dobili 
pohvale tudi s strani Kolesarske 
zveze Slovenije, saj je večina 
drugih organizatorjev obupala 
že pri prvi vlogi za izvedbo do-
godka. Največji uspeh organiza-
cije so zadovoljni udeleženci, ki 
se radi vračajo vsako leto.  

Kateri dogodki nas čakajo 
v letošnjem letu?  Rogla in 
Mala gora sta že tradicio-
nalni, kaj zanimivega je še 
na vidiku? Komu so name-
njeni, kje se lahko prijavijo?  

V letošnjem pestrem kolesar-
skem urniku bomo poleg veliko 
internih dogodkov organizirali 
tradicionalni 29. Skok na Roglo 
in Malo goro. Koledar, ki smo ga 
začrtali ob začetku leta, izpoln-
jujemo po planu, če je le mogo-
če. Ker nam izzivov ne manjka, 

kakšen podvig dodamo tudi 
med letom. Od večjih klubskih 
dogodkov moram omeniti nekaj 
kolesarjenj do morja, tradicio-
nalno diagonalo 355 čez Sloveni-
jo, do Splita v 24 urah, mesečne 
izzive po Sloveniji, torkovo Kon-
jiško rundo, vsak petek je umir-
jena »coffee ride« runda za vse. 

Vsak dogodek, srečanje ali 
druženje je namenjeno vsake-
mu, ki rad kolesari in je rad v 
dobri družbi. Za redna obveščan-
ja preko e-pošte ali SMS sporočil 
je potrebno članstvo v klubu, za 
srečanja na kolesu pa je dovolj 
sledljivost na socialnih omrežjih 
ali pregled spletne strani (www.
kolesarski-klub-rogla.si). 

Kolesarji smo čudne sorte, 
radi imamo nepredstavljive 
napore na klancih in niko-
li ne nehamo iskati novih 
in drugih in višjih in dalj-
ših. Kateri je najljubši, ki si 
ga že prevozil, in kateri te še 
čaka? 

Kolesarji smo res zanimivi. 
Bolj kot trpimo na klanec, večje 
je zadovoljstvo. Veliko je znanih 
klancev, ki sem jih že prevozil 
oz. jih je v Sloveniji še zelo malo 
neprevoženih. Težko je izposta-
viti najljubšega, saj so s turis-
tično nedeljsko vožnjo vsi lepi 
in zanimivi, ko pa tekmuješ, je 
skoraj vsak klanec enako napo-
ren. Zelo so mi všeč panoram-
ske ceste, kjer imaš lep razgled 
in neokrnjeno naravo (Mangart, 
Vršič, Kal, Nanos in drugi). Ta-
bela vzponov se nikoli ne konča 
in imam namen prevoziti klance 
tudi pri naših sosedih – v Alpah 
ter Dolomitih. 

Če bi se že moral odločiti - 
cestno ali gorsko kolesarje-
nje? In zakaj, seveda?

Vozim obe kolesi, čeprav sem 
večino časa na cestnem kole-
su. Rad imam hitrost in ta je s 
cestnim kolesom tudi v klanec 
višja. Gorsko kolo je odlična 
dopolnitev za jesenski, zimski 
in spomladanski čas. Trenutno 
mi je bolj pri srcu cestno kolo, 
čeprav večkrat rad zatavam po 
gozdnih cestah in poteh, kjer se 
lahko prepustiš naravi in nimaš 
prometnega vrveža. Gorsko kolo 
najraje uporabljam za večerno 
sprostitev in sprehod psa na do-
mači klanec (smeh). Tudi z družino se rad skrije v objem slovenskih lepot, s kolesi ali brez. 
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ca in kolesarjev Kostroja, v Zre-
čah pa je pod pokroviteljstvom 
Uniorja Kolesarsko društvo Cel-
je organiziralo Celjski maraton 
in Juriš na Roglo. Pod okriljem 
in vodstvom predsednika Jože-
ta Plankla se je klub s pomočjo 
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med leti 1998 in 2011 preobliko-
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časom. Tradicija nas spodbuja 
nadaljevati z organizacijo ko-
lesarskih prireditev. Tako so se 
skozi čas v posodobljeni pre-
obleki tradicionalnih prireditev 
dodali Vzpon na Stolpnik, Skok 
na Roglo, Vzpon v Rakovec, 
Skok v Skomarje, Kronometer 
na Bukovo goro, Nočno in zim-
sko kolesarjenje v Rakovec in 
vseslovenska akcija 66 vzponov 
po Sloveniji. Z enakim zanosom 
in odgovornostjo je klub med le-
ti 2011 in 2016 vodil predsednik 
Evgen Konušek. Po amatersko 
tekmovalni karieri sem vodenje 
Kolesarskega kluba Rogla v letu 
2016 prevzel sam in zdaj uspeš-
no nadaljujemo s promocijo lju-
biteljskega in športnega kolesar-
jenja v Dravinjski dolini.

V zadnjem letu oz. dveh je 
kolesarjenje med pandemi-
jo doživelo silen razcvet. 
Svet se je ustavil, vrtenje pe-
dal se ni in pri nas se danes 
že skoraj vsak raje vozi po 
dveh kot po štirih kolesih. 
Čemu vse pripisuješ razloge 
za to? 

Res je, da se je med pandemijo 
svet ustavil. Ljudje smo kolesje 
sveta, ki pa moramo ostati ak-
tivni. Marsikdo je zaradi dela od 
doma ali domače oskrbe in po-
moči pri šolanju ostal doma. Žal 
pa se velika večina ljudi ne poču-

ti zdravih, če ne naredijo nekaj 
zase. Zato jih je veliko, ki so se 
prej samo spogledovali s kole-
som, resno pritisnilo na pedala. 
Ob zaprtju regij in občin smo bili 
prisiljeni kolesariti na okoliške 
hribe, kjer smo se na srečo tudi 
pogosteje videvali in se tako po-
vezali v  pravo veliko ekipo.

Tudi v KK Rogla je število 
članov v zadnjem letu oz. 
dveh skokovito naraslo, 
aktivnosti ne manjka, do-
godki se vrstijo po tekočem 
traku, od ekstremnih do 
manj ekstremnih. Za vse in 
vsakogar. Na cestah je vse v 
črno-rumeni barvi (barva 
KK Rogla), boljše reklame si 
verjetno kot predsednik ne 
bi mogel želeti? 

Poslanstvo Kolesarskega klu-
ba Rogla je krepiti razvoj kole-
sarskega športa in uveljavljanje 
zdravega načina življenja. Na ta 
način želimo združiti več dejav-
nikov kolesarjenja in ponuditi 
možnost za sodelovanje vsem, ki 
jih zanima kolesarski šport. Kot 
športno društvo želimo promo-
virati življenjskemu tempu pri-
meren, zdrav in aktiven način ži-
vljenja za vse starostne skupine.   

A za tem se skriva veli-
ko priprav, organizacije, 
usklajevanja, seveda tudi 
posameznikov, ki nenehno 
»dihajo« s klubom. Kakšno 
je pravzaprav to organiza-
cijsko ozadje? 

Seveda je zadovoljstvo članov 
in posledica večanja članstva v 
klubu potrditev, da delamo več 
kot dobro. Za uspešno delo je 
potrebna ekipa, posameznik ni 
dovolj. Delo v klubu je prosto-

voljno. Če ga ne opravljaš z ve-
seljem in ljubeznijo do športa, je 
delo brez pomena. Seveda je po-
memben vsak član, ki na takšen 
ali drugačen način pripomore k 
delovanju. Ob sebi imam tajnika 
Damjana Slivečko, ki z idejami 
in odlično organizacijo pripomo-
re, da je koledar res barvit. 

Lani vam je v klubu kot 
enim redkih kljub epidemiji 
in omejitvam uspelo izves-
ti tradicionalni Kolesarski 
Skok na Roglo. Zagotovo je 
bilo v tem času in ob teh 
omejitvah zahtevno, a daleč 
od tega, da bi šlo za Sizifovo 
delo. Prav številke in dvig 
popularnosti kolesarjenja 
so plačilo tega? 

Pri vsakem delu imam rad do-
sežene cilje. Pot, ki si jo začrtam, 
želim doseči. Ravno tako je bilo 
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varno organizacijo smo dobili 
pohvale tudi s strani Kolesarske 
zveze Slovenije, saj je večina 
drugih organizatorjev obupala 
že pri prvi vlogi za izvedbo do-
godka. Največji uspeh organiza-
cije so zadovoljni udeleženci, ki 
se radi vračajo vsako leto.  

Kateri dogodki nas čakajo 
v letošnjem letu?  Rogla in 
Mala gora sta že tradicio-
nalni, kaj zanimivega je še 
na vidiku? Komu so name-
njeni, kje se lahko prijavijo?  

V letošnjem pestrem kolesar-
skem urniku bomo poleg veliko 
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jujemo po planu, če je le mogo-
če. Ker nam izzivov ne manjka, 

kakšen podvig dodamo tudi 
med letom. Od večjih klubskih 
dogodkov moram omeniti nekaj 
kolesarjenj do morja, tradicio-
nalno diagonalo 355 čez Sloveni-
jo, do Splita v 24 urah, mesečne 
izzive po Sloveniji, torkovo Kon-
jiško rundo, vsak petek je umir-
jena »coffee ride« runda za vse. 

Vsak dogodek, srečanje ali 
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ja preko e-pošte ali SMS sporočil 
je potrebno članstvo v klubu, za 
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li ne nehamo iskati novih 
in drugih in višjih in dalj-
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čaka? 
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Bolj kot trpimo na klanec, večje 
je zadovoljstvo. Veliko je znanih 
klancev, ki sem jih že prevozil 
oz. jih je v Sloveniji še zelo malo 
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ske ceste, kjer imaš lep razgled 
in neokrnjeno naravo (Mangart, 
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bela vzponov se nikoli ne konča 
in imam namen prevoziti klance 
tudi pri naših sosedih – v Alpah 
ter Dolomitih. 
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gozdnih cestah in poteh, kjer se 
lahko prepustiš naravi in nimaš 
prometnega vrveža. Gorsko kolo 
najraje uporabljam za večerno 
sprostitev in sprehod psa na do-
mači klanec (smeh). Tudi z družino se rad skrije v objem slovenskih lepot, s kolesi ali brez. 
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Vsak, ki se s čim ukvarja, pričakuje 
ali pa si vsaj želi, da bi njegovo delo 
in napredek bila opažena. Najprej 
so to spodbudne besede staršev, 
pohvale trenerjev, aplavz in navija-
nje s tribun … A če imaš res špor-
tno srce, si želiš tisto nekaj več.
Ines Cvelfer

Za mladi dekleti, najboljši prijateljici in 
članici zreškega odbojkarskega kluba Weiler 
Volley, je tisto nekaj več, kar niti sami nista 
znali definirati, prišlo v obliki povabila na 
trening najboljših odbojkaric Savinjsko-Ko-
roške regije. Kdor malo pozna odbojkarski 
svet, ve, koliko različnih uspešnih klubov 
deluje v Savinjski in še enkrat toliko v Ko-
roški regiji in da sta med tridesetimi povabl-
jenimi tudi domačinki, je uspeh tako za njiju 
kot za klub in kraj. »Na začetku sva bili zelo 
navdušeni, potem pa so prišli občutki živč-
nosti. Naslednjih nekaj dni sva razmišljali 
samo o tem, saj skozi leto zaradi epidemi-
je nismo imeli veliko treningov niti tekem. 
Spraševali sva se, kje so naju opazili, kako 

Reprezentanca 
– nagrada za 
vsako mlado 
odbojkarico

Živa (desno) in Tinka (v sredini) 
z Nejo Hlastec, ki se je prav tako 
uvrstila v končni izbor. Z zasluženim pokalom za prvo mesto, Živa stoji druga z leve s številko 7. 

Pozdrav pred prvo tekmo

bo potekal trening in še tisoč stvari.« 

Tako sta Živa Pogorevc in Tinka Pec odšli 
na zbor regijske reprezentance U-14 ali kot 
veleva uradni zapis: Reprezentance Koroške 
s Celjsko regijo, letnik 2007 in mlajše. Izbor 
je potekal tako, da se je vsakega treninga 
udeležilo manj igralk – izbor se je krčil do 
končnega števila 14, saj se le toliko igralk 
lahko udeleži tekmovanja. »Bilo je kar malo 
stresno, pred vsakim treningom obvezno 
covid-19 testiranje in čakanje na negativ-
ni rezultat, po treningu pa čakanje na nov 
seznam igralk in upanje, da na njem prebe-
reš svoje ime.« In sta ga, njuni imeni sta bili 
na vseh seznamih. V sredini maja, tik pred 
turnirjem regij, torej sklepnega dogodka re-
prezentance, pa sta punci izvedeli, da se bo 
finala udeležila le ena od njiju.

»Ker sva najboljši prijateljici, se v nekem 
trenutku nisem mogla 100 % veseliti zase, 
saj mi je bilo žal, da ne nadaljujeva skupaj. 
A potem so me preplavili najboljši občutki 
na svetu, saj mi odbojka res veliko pomeni,« 
dogajanje opisuje Živa, ki je med treningi 

spoznala tudi punce iz drugih klubov. Če-
prav so v klubskih tekmovanjih nasprotnice, 
so sedaj postale prave prijateljice in potrdile 
tisto, da šport združuje in ne pozna meja. 

Šestnajstega maja je tako učenka 8.A 
razreda OŠ Zreče prejela dres s svojim priim-
kom in svojo srečno številko 7 ter se moti-
virano odpravila tekmovat proti drugim re-
gijam v državi.

Zaradi znane situacije gledalcem ogled 
tekem ni bil dovoljen, se je pa turnir v ce-
loti predvajal preko spletne povezave. Sis-
tem tekmovanja je regijske reprezentance z 
žrebom razdelil v dve skupini, zmagovalci 
skupin se pomerijo v finalu. Za zmago je po-
trebno osvojiti dva seta, dvakrat po 25 točk. 
Koroška s Celjsko je najprej premagala Ljubl-
jansko in nato še Gorenjsko regijo. Pogorev-
čeva se je v statistiko obeh tekem vpisala z 
odigranim po enim setom na mestu podajal-
ke. Finale so igrale s Primorkami, Živa navi-
hano pripomni, da se »finale ne igra, ampak 
zmaguje«. Prav ima, Koroško-Savinjska eki-
pa postane zmagovalka turnirja regij za de-

klice, rojene 2007. Z 
zlatom okoli vratu 
se je polna emocij 
vrnila v Zreče, kjer 
so ji na družabnih 
omrežjih čestita-
li tudi v domačem 
klubu. Tako Živa 
kot Tinka in verjet-
no še marsikatera 
osnovnošolka so vi-
soko motivirane, da 
jih v reprezentanco 
povabijo tudi na-
slednje leto. Zrečani 
bomo držali pesti in 
spodbujali mlade 
punce z obiskom 
kakšne od njihovih 
tekem v domači 
dvorani. 
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Svečana seja  
Občine Zreče

MARTIN MRZDOVNIK – ZLATI GRB OBČINE ZREČE
Martin Mrzdovnik je že več desetletij gonil-

na sila kulturnega dogajanja na Zreškem. Že 
kot majhnega otroka so ga v zimskih večerih 
ob topli krušni peči navdušila pripovedovanja o 
preteklih dogodkih. Rad je prebiral tudi Sveto 
pismo, kar je v njem vzpodbudilo zanimanje za 
zgodovino, ki ga je vzela pod svoje okrilje in ga 
ne izpusti iz rok. Plod dolgoletnih raziskovanj 
in proučevanj so izdane knjige. Sodelovanje pri 
pisanju občinskih knjig sega v leto 1988, ko je 
Igor Cvetko izdal knjigo o Juriju Vodovniku, 
Martin pa je sodeloval kot terenski sodelavec. 
Sledile so Lajhova Občina v času in prostoru, 
Zreški zbornik, knjiga o našem vlaku, o premo-
govnikih v naših krajih, o Vodovniku, kjer je iz-
šlo več knjig, 200 let šolstva na Zreškem, Srečni 
hrib, Zreški izgnanci, v nastajanju je zbornik o 
Milku Bremcu ter pomembnih osebah naše ob-
čine. Njegova lastna dela pa so Zreški talci, Cer-
kev matere Božje na Brinjevi gori, Na Brinjevi 
gori zvon zvoni, Zreški cerkveni pevci, skupaj 
z Zdravkom Ivačičem pa sta spisala Zreška kul-
turna dogajanja in izdala dva zbornika literar-
nih večerov v Skomarski hiši. Martin Mrzdov-
nik je bil dejaven tudi v sosednji občini, ko je po 
smrti Zdenke Serajnik leta 2003 prevzel njeno 
pisemsko zapuščino in poskrbel za izdajo nje-
nega prvenca Dihanje večnosti ter bil urednik 
zbornika Tihe rože Zdenke Serajnik in pesma-
rice v letu 2011. Pripomogel je tudi k izvedbi 
znanstvenega simpozija o tej skrivnostni ženi 
v letu 2017.

V delo KUD Vladko Mohorič, takrat še pod 
imenom DPD Svoboda Zreče, se je vključil 
po letu 1971, leta 1980 pa že prevzel vlogo 
predsednika društva. Njegovo predsednikovanje 
je zaznamovala kriza članstva v moškem in 
ženskem zboru, kar je pripeljalo do ustanovitve 
mešanega pevskega zbora. V tem obdobju je 
društvo že organiziralo več raznovrstnih kul-
turnih projektov, za katere je marsikdaj prav 
Martin napisal idejne scenarije in povezoval-

na besedila. Ko je leta 1984 postal predsednik 
društva Zdravko Ivačič, je Martin prevzel mesto 
podpredsednika in v tem času v tesnem sodelo-
vanju z Zdravkom (so)ustvaril številne projekte, 
presežek pa je gotovo predstavljal projekt ob 
800-letnici prve pisne omembe Zreč, ko smo 
obrisali prah z melodij Zreških kovačev in poka-
zali na naš »prijazen vlak«. Po Zdravkovi smrti 
leta 2015 je znova prevzel mesto predsednika 
društva in to delo opravlja še danes. Ves čas 
delovanja v društvu Martin posebno pozornost 
posveča področju materialne in nematerialne 
kulturne dediščine, od raziskovanja zgodovine 
kraja in dogodkov, muzejskih zbirk, ohranjan-
ja ljudskih pesmi in običajev do založništva na 
tem področju. 

Je idejni vodja projekta za oživitev Skomar-
ske hiše in že več kot dvajset let soustvarjalec 
literarnih večerov pod skupnim naslovom »Jaz 
mam pa en stari znucan koš«, več kot desetletje 
pa je vodil projekt ljudskih pesmi »Eno pesem 
peti«. Bil je tudi eden od pobudnikov tradicio-
nalne likovne kolonije – Skumavčevi dnevi na 
Resniku – ter pobudnik razglasitve leta 2008 
za Vodovnikovo leto v Občini Zreče. Kot vodja 
Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine je med 
drugim pomembno prispeval k izvedbi projekta 
Obnove železniške postaje v Zrečah.

Martin Mrzdovnik je bil tudi prvi voditelj 
Župnijske Karitas Zreče – od njegove ustano-
vitve leta 1994 do leta 1998. Tudi danes je član 
odbora tega humanitarnega društva. Od leta 
2003 je podpredsednik Katoliško kulturnega 
društva Zreče. Vse od njene ustanovitve – leta 
1998 – je tajnik Kolping družine Zreče. Sicer je 
zelo dejaven tudi v sami župniji Zreče. Aktiv-
no se zavzema za obnovo sakralnih spomeni-
kov. Vsa leta je član Župnijskega pastoralnega 
sveta, kjer skrbi predvsem za liturgijo. Končal 
je Teološko pastoralno šolo v Mariboru in v 
župniji Zreče še danes pomaga pri poučevanju 

verouka. Njegova pomembna naloga je vloga 
bogoslužnega sodelavca – mašnega pomočnika 
ali akolita. Pri Martinu je zelo cenjena njegova 
osebna nota, odlična medgeneracijska komuni-
kacija in zavidljiv odnos do vrednosti življenja 
in človeka. Je izjemen učitelj in prijatelj.

Na predlog župana mag. Borisa Podvršnika, 
KUD Vladko Mohorič Zreče, Katoliško kultur-
nega društva Zreče in Območne organizacije 
Društva izgnancev Slovenske Konjice-Zreče 
Martinu Mrzdovniku za življenjsko delo na 
področju kulture in številne konkretne ter or-
ganizacijske uspehe, ki pospešujejo razvoj kul-
turne dejavnosti v občini in na širšem območju, 
podeljujemo zlati grb Občine Zreče. 

Svečane seje se je udeležil tudi 
dr. Alojz Šteiner, ki je zreškemu 

županu podelil častni znak Zveze 
slovenskih častnikov.
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na besedila. Ko je leta 1984 postal predsednik 
društva Zdravko Ivačič, je Martin prevzel mesto 
podpredsednika in v tem času v tesnem sodelo-
vanju z Zdravkom (so)ustvaril številne projekte, 
presežek pa je gotovo predstavljal projekt ob 
800-letnici prve pisne omembe Zreč, ko smo 
obrisali prah z melodij Zreških kovačev in poka-
zali na naš »prijazen vlak«. Po Zdravkovi smrti 
leta 2015 je znova prevzel mesto predsednika 
društva in to delo opravlja še danes. Ves čas 
delovanja v društvu Martin posebno pozornost 
posveča področju materialne in nematerialne 
kulturne dediščine, od raziskovanja zgodovine 
kraja in dogodkov, muzejskih zbirk, ohranjan-
ja ljudskih pesmi in običajev do založništva na 
tem področju. 

Je idejni vodja projekta za oživitev Skomar-
ske hiše in že več kot dvajset let soustvarjalec 
literarnih večerov pod skupnim naslovom »Jaz 
mam pa en stari znucan koš«, več kot desetletje 
pa je vodil projekt ljudskih pesmi »Eno pesem 
peti«. Bil je tudi eden od pobudnikov tradicio-
nalne likovne kolonije – Skumavčevi dnevi na 
Resniku – ter pobudnik razglasitve leta 2008 
za Vodovnikovo leto v Občini Zreče. Kot vodja 
Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine je med 
drugim pomembno prispeval k izvedbi projekta 
Obnove železniške postaje v Zrečah.

Martin Mrzdovnik je bil tudi prvi voditelj 
Župnijske Karitas Zreče – od njegove ustano-
vitve leta 1994 do leta 1998. Tudi danes je član 
odbora tega humanitarnega društva. Od leta 
2003 je podpredsednik Katoliško kulturnega 
društva Zreče. Vse od njene ustanovitve – leta 
1998 – je tajnik Kolping družine Zreče. Sicer je 
zelo dejaven tudi v sami župniji Zreče. Aktiv-
no se zavzema za obnovo sakralnih spomeni-
kov. Vsa leta je član Župnijskega pastoralnega 
sveta, kjer skrbi predvsem za liturgijo. Končal 
je Teološko pastoralno šolo v Mariboru in v 
župniji Zreče še danes pomaga pri poučevanju 

verouka. Njegova pomembna naloga je vloga 
bogoslužnega sodelavca – mašnega pomočnika 
ali akolita. Pri Martinu je zelo cenjena njegova 
osebna nota, odlična medgeneracijska komuni-
kacija in zavidljiv odnos do vrednosti življenja 
in človeka. Je izjemen učitelj in prijatelj.

Na predlog župana mag. Borisa Podvršnika, 
KUD Vladko Mohorič Zreče, Katoliško kultur-
nega društva Zreče in Območne organizacije 
Društva izgnancev Slovenske Konjice-Zreče 
Martinu Mrzdovniku za življenjsko delo na 
področju kulture in številne konkretne ter or-
ganizacijske uspehe, ki pospešujejo razvoj kul-
turne dejavnosti v občini in na širšem območju, 
podeljujemo zlati grb Občine Zreče. 

Svečane seje se je udeležil tudi 
dr. Alojz Šteiner, ki je zreškemu 

županu podelil častni znak Zveze 
slovenskih častnikov.
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Marijo Meglič, bolj poznano kot 
Miro, so v življenju vodile tri stras-
ti, preproste, ampak mogočne: 
hrepenenje po ljubezni, iskanje 
znanja in globoko sočutje s trpeči-
mi. Zlasti slednje je močno zazna-
movalo njeno življenjsko pot. 

Njena družina je živela skrom-
no, a lepo. Mama jo je že kot ot-
roka spodbujala, da pomaga starej-
šim in ubogim. In tako je bilo tudi 
naprej v življenju. Skrbela je za ne-
pokretno mamo in bolnega očeta, 
opravila več tečajev prve pomoči, 
tečaj nege bolnika na domu ter ak-
tivno sodelovala pri civilni zaščiti. 

Življenje jo je nato usmerilo v 
Velenje. Ko je bila na obisku pri 
prijatelju, jo je prevzel njegov tri-
letni vnuk, ki je bil otrok z motnjo 
v duševnem razvoju. Takoj je spo-
znala, da ta potrebuje pomoč, zato 
se je odločila pomagati prijateljevi 
hčeri pri urejanju okolice, hišnih 

opravilih, varstvu otroka ipd. Tam 
je ostala osem let in se žrtvovala 
za oba. Medtem je prijateljeva hči 
povila še deklico. Ko je ta dopol-
nila tri leta, je njena mama umrla. 
Tako je Mira prevzela skrb za oba 
otroka. 

Ko ni zmogla več, se je vrnila 
nazaj v Zreče k svojim najdražj-
im. Takoj se je pridružila Društvu 
upokojencev in nato še prosto-
voljkam Rdečega križa. V okviru 
Krajevne organizacije RK Zreče 
skrbi za starostnike z Gračiča in 
Zlakove, nekaj časa pa je pokrivala 
tudi območje Loške Gore. Obisku-
je krajane in kot prostovoljka delo 
opravlja brez vsakršnega plačila, 
starostnike pa vedno razveseli s 
kakšno slaščico. 

Ker se tako Društvo upokojen-
cev kakor tudi Rdeči križ dopoln-
jujeta v delovanju in skrbi za sta-
rejše občane, tudi v okviru tega 

društva skrbi za dobrobit krajanov. 
V projektu »Starejši za starejše« 
Mira deluje od ustanovitve dalje, 
ko so se v okviru društva začela 
anketiranja in pridobivanje podat-
kov o krajanih, starih nad 69 let, 
ter njihovi pomoči tako finančno 
kakor tudi s prehrano.

Mira ima odrasle otroke in vnu-
ke ter pravnuke, katerim je babica 
z veliko začetnico. Razdaja se med 
delom in družino ter že trideset 
let razveseljuje ljudi okrog sebe. 
V preteklih letih je skrbela tudi za 
nepokretnega partnerja, ki pa je 
žal pred slabe pol leta sklenil svo-
jo življenjsko pot. Tako je ostala 
sama in se še bolj posveča prosto-
voljstvu.

Na predlog Društva upokojen-
cev Zreče ter Krajevne organizacije 
Rdečega križa Zreče, Mariji Meglič 
za 30-letno prostovoljno in aktivno 
delo v Krajevni organizaciji Rdeče-

MARIJA MEGLIČ – BRONASTI GRB OBČINE ZREČE

ga križa Zreče in Društvu upoko-
jencev Zreče podeljujemo bronasti 
grb Občine Zreče.

Tradicija, zanesljivost, hitrost, 
poštena cena, nenehna rast … 
To je vodilo v poslovanju enega 
najuspešnejših podjetij v naši ob-
čini, tj. podjetja Prevozništvo Da-
niel Fijavž, d. o. o., ki ima sedež 
na Stranicah.

Prevozništvo Daniel Fijavž, d. 
o. o., je bilo ustanovljeno 22. 4. 
1978. Začeli so skromno in se po-
stopoma razvili v vodilno družin-
sko podjetje, kjer so vsi družin-
ski člani zavezani k nenehnemu 
razvoju in skrbi za njihove zveste 
stranke. 

Trenutno razpolagajo s 120 
najsodobnejšimi tovornimi vo-
zili. Ker je slovensko tržišče 
premajhno za avtoprevoznike, 
vozijo s svojimi tovornjaki predv-
sem v mednarodnem transportu, 
in sicer v Belgijo, Nizozemsko, 
Francijo, Nemčijo, Veliko Britani-
jo. Iz zahodne Evrope pa nudijo 
storitve transporta do Slovenije, 
Hrvaške, Avstrije, Italije, Bosne 
in Hercegovine, Srbije, Črne go-
re. Tovorna vozila so prilagojena 
za prevoz normalnega komer-

cialnega blaga, nevarnega blaga, 
posebnih nevarnih odpadkov, 
odpadnega papirja in termo/fri-
go blaga.

Od ustanovitve so si pridobili 
veliko izkušenj ter zaupanja stal-
nih strank (velike mednarodne 
korporacije, velika, srednja in 
majhna podjetja ...), ki jih je 
okoli 1.200, in postali eno od 
vodilnih in največjih družinskih 
avtoprevozniških podjetij v 
Sloveniji z najvišjo bonitetno 
oceno. Zaposlujejo 150 ljudi. Le-
ta 2019 so na lokaciji v Slovenski 
Bistrici gostili tretje vseslovensko 
srečanje prevoznikov ter njihovih 
družinskih članov in zaposlenih. 

V prihodnosti si želijo še po-
večati promet z zdravo organsko 
rastjo poslovanja, digitalizacijo 
poslovnih procesov, izobraževan-
jem zaposlenih in stalno poveče-
vati ter obnavljati njihov vozni 
park z novimi in najsodobnejšimi 
tovornimi vozili, ki bodo vedno 
izpolnjevala najstrožje aktualne 
okoljske zakone Evropske unije 
glede dovoljenih emisij zraka in 

PREVOZNIŠTVO DANIEL FIJAVŽ, d. o. o., – 
POSEBNO PRIZNANJE

onesnaženja okolja. Zadovoljstvo 
strank in zaposlenih jim pomeni 
največ, zato skrbijo za nenehno 
in aktualno informiranost strank 
in izobraževanje vseh zaposle-
nih.

Daniel Fijavž vseskozi zgled-
no sodeluje tudi z lokalno skup-
nostjo. Praktično ni večjega pro-
jekta na Stranicah, pri katerem 
ne bi pomagal tako s finančnega 

kakor tudi z organizacijskega vi-
dika. 

Na predlog župana mag. Bori-
sa Podvršnika in Krajevne skup-
nosti Stranice podeljujemo pod-
jetju Prevozništvo Daniel Fijavž 
s 40-letno tradicijo in izjemnim 
gospodarskim razvojem posebno 
priznanje Občine Zreče.

Polona Matevžič
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Društvo prijateljev mladine 
Zreče je tudi v teh »čudnih časih« 
izolacije poskrbelo, da so zreški 
otroci dobili majhen odmerek 
umetnosti, smeha in zabave za 
lepši dan. Finančno pa nam je pri 
izvedbi pomagala Občina Zreče. 
Za učence od 1. do 6. razreda smo 
v mesecu marcu organizirali ogled 
virtualne interaktivne gledališke 
predstave Po Sloveniji s popotni-
kom Jakom gledališča Enostavno 
prijatelji, ki so si jo učenci OŠ Zre-
če lahko ogledali preko povezave 
youtube. Gledališka predstava 
govori o zakladih Slovenije, kjer 
otroci pomagajo popotniku Jaki 
iskati njegovo babico. Jaka na poti 
srečuje zanimive ljudi, pravljične 
junake, živali, bajeslovna bitja, ki 
govorijo zgodbe o bogati kulturni 
in naravni dediščini naše Sloveni-
je, ki letos praznuje častitljivih 30 
let.

V gosteh Primož Suhodolčan
Mlade zreške bralce od 6. do 9. 

razreda, ki so v letošnjem šolskem 
letu opravili Bralno značko, pa je 
27. maja obiskal “najzabavnejši” 
slovenski mladinski pisatelj Pri-
mož Suhodolčan. Takole je po sre-
čanju svoje vtise strnila sedmošol-
ka Špela Holobar: 

»Na srečanju nam je predstavil 
svoje življenjske izkušnje in do-
godivščine iz otroštva, iz katerih 

Zreče: odprli galerijo slik 
Atelje MS

Odmerek prepotrebnega smeha in zabave z DPM Zreče

Razstava Marjana Skumavca v Ateljeju MS v Zrečah

Med zaprtjem zaradi epidemije je 
bila na ogled izložbena razstava 

upodobitev Jurija Vodovnika.

Zreče so pozno pomladi dobi-
le slikarsko galerijo Atelje MS. V 
objektu PTC Tržnica so ob desetlet-
nici smrti na ogled slike akadem-
skega slikarja Marjana Skumavca 
(1947–2011), ki ga domačini pozna-
jo tudi po tem, da nosi njegovo ime 
kolonija na Resniku (Skumavčevi 
dnevi), kjer stoji njegov bronasti 
kip.

V galeriji so v manjši meri 
razstavljena še dela drugih slikar-
jev, nekatera so naprodaj. Galerija 
je odprta za vse obiskovalce, vsto-
pnine ni.

Med zaprtjem zaradi epidemije 
so v galeriji pripravili razstavo v izložbi. Šlo je za upodobitve pe-

snika Jurija Vodovnika, za razsta-
vo so svoja dela posodila lokalna 
podjetja in organizacije (Weiler 
Abrasives Zreče, TD Resnik – Ro-

gla in nekateri Zrečani). Trenutna 
slika v izložbi pa je delo Skumavca 
Avtoportret.

Valerija Motaln

Srečanje s Primožem Suhodolčanom so na OŠ Zreče izvedli kar na 
košarkarskem igrišču v stilu njegove knjige Košarkar naj bo.

Najmlajši učenci so se nasmejali 
Jakovim prigodam, starejši pa so 
lahko utrdili znanje o Sloveniji ali 
se naučili kaj novega.  (FOTO: https://

enostavnoprijatelji.si/ponudbe/po-sloveniji-s-popotnikom-jakom)

je dobival ideje za svoje knjige. 
Svoje življenje nam je predstavil 
na zabaven in humoren način, 
ki je zelo spominjal na smešne 
junake v njegovih knjigah. Po-
vedal nam je, da je navdih za lik 
Petra Nosa bil on sam, saj se je 
kot otrok tolikokrat udaril v glavo 
in nos. Zanimivo se nam je zde-
lo, da v osnovni šoli ni maral slo-

venskega jezika, je 
pa kot otrok ogrom-
no bral. Očitno je 
ljubezen do knjig 
ohranil do zdaj, saj 
so njegove knjige 
ene izmed najbolj 
branih in iskanih 
med mladimi. Dru-
ženje z njim nam 
bo ostalo v spominu 
predvsem po tem, da 
smo se v pogovoru z 
njim zelo nasmejali 
in zabavali.«

Barbara Potnik
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Kar nekaj dni sem premišljeva-
la, če bi obiskala nekaj starejših 
krajanov naše občine. Navadno 
jih obiskujemo le ob okroglih 
jubilejih pa ob koncu leta … Mal-
ce me je bilo strah, da mi ne bi 
kdo očital, da obiskujem krajane 
v času, ko se od pandemije še 
nismo povsem poslovili. Pa sem 
vseeno odšla – najprej v Lam-
brechtov dom.

Marca je svoj 97. rojstni dan 
praznovala Justina Felicijan. 
Navadno smo prostovoljke Rde-
čega križa obiskale Justiko prav 
za rojstni dan, tokrat pa je bilo 
vse drugače. Kljub dvomesečni 
zamudi glede voščila za rojst-
ni dan je z nasmehom sprejela 
voščilo in bila obiska zelo vesela. 
Zanima jo vse in z eno nogo je v 

Naše najstarejše krajanke

Justina Felicijan

Kristina OšlakAlojzija Pekošek

Zrečah. Misli ji uhajajo domov k 
domačim, sosedom, prijateljem. 
In vendar z veseljem pripoveduje 
o življenju v domu, kjer je že 11 
let. Leta tako hitro tečejo in dolgo 
se je Justika s prijateljicami ude-
leževala vseh važnih prireditev v 
Zrečah in vesela je bila vsakolet-
ne prireditve za starejše krajane, 
ki sta jo organizirala KORK-Zreče 
in Občina Zreče. Pred mnogimi 
leti je v humanitarni organizaciji 
tudi sama sodelovala, zato ji je 
bil obisk te prireditve še poseb-
no pri srcu. Zadnja leta so na-
stale zdravstvene težave in hodi 
v glavnem s pomočjo hodulje. 
Drugače pa še vedno rada bere, 
gleda TV, uporablja računalnik 
in je vključena v vse dejavnosti 
doma. Ob ponedeljkih je zelo ve-
sela, ko imajo pevske vaje, obis-
kuje vse organizirane vadbe, po-
maga v kuhinji, peče peciva in še 
veliko zanimivih stvari se dogaja 
v domu. Skratka Justika kot tudi 
drugi so srečni v tej skupnosti, 
kjer jim ni dolgčas, pa če je še ta-
ko zoprn covid-19 prisoten.

Obiskujem jo vsako leto ne-
kajkrat v letu že dvanajst let. 
Občutek imam, da se Alojzija 
Pekošek ne spreminja. Še vedno 
prepoznava ljudi, rada poklepe-
ta, rada bi imela še več obiskov 
in če bi kdo rad podatke za 90 
let nazaj, Slava – kot jo vsi kli-
čejo – vse ve. Zanimiva je in še 
bolj zanimiva je njena preteklost, 
ko omenja svoje delo. Bila je »in-
kasant« za radijsko naročnino in 
veliko je prepešačila. V letih, ko 
je bilo že finančno stanje malo 
boljše, je uporabila tudi kolo in 
nato še motor. Vsi so jo poznali. 
Bila je edina, ki je koristila v vi-
soki starosti tudi letovanje, ki ga 
organizira Rdeči križ Slovenije. 
Če smo jo povabili, nikoli ni od-
klonila. V hotelu na Debelem Rti-
ču so jo vsi poznali, jo občudova-
li in Slava je bila v dneh letovanja 
maskota Debelega Rtiča. Naj bo 
zdravje naklonjeno, da bomo 
lahko skupaj praznovali 100 let.

Med najstarejše krajanke pa 
štejemo tudi Kristino Ošlak, ki 
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Skumavčevi likovni dnevi 
znova na Resniku
Letos gostili kar tri skupine 
slikarjev

Na Resnik pod Roglo, v eno najman-
jših in najlepših pohorskih vasic, se 
je po letu premora zaradi epidemije 
vrnila slikarska kolonija. Predzadnji 
teden v juniju je na 13. Skumavčevih 
likovnih dnevih ustvarjalo sedem po-
vabljenih slikarjev, na enodnevnem 
ustvarjanju so se jim pridružili slikarji 
zreškega Arta, za najmlajše Pohorke 
in Pohorce pa so prvič pripravili Malo 
Skumavčevo likovno kolonijo.

Ustvarjalne dni so na dan držav-
nosti sklenili z razstavo vseh nastalih 
slik, nastopom vokalne skupine Expe 

(letos jih je zvokovno spremljal 
Jakob Ivačič) in tradicionalnim 
lovskim županovim golažem. 
Ves dan sta ga v kotlu mešala 
podžupan Drago Šešerko in Su-
pi - Stanko Jevšenak, župan mag. 
Boris Podvršnik pa je pomagal pri 
strežbi gostom. Kot je tradicija na 
Resniku, je svoje vino daroval 
domači župnik Stanko Krajnc. 

Praznični pridih so srečanju do-
dale slovenske zastavice, ki jih 
je na Skumavčeve dni prinesel 
poslanec v Državnem zboru Bo-
jan Podkrajšek.

Prvič na Pohorju se je degustiral 
Vodovnikov čaj (zanj je poskrbelo 
zreško društvo zeliščarjev Smet-
lika, na Resnik pa so ga poslali 
iz sosednjega Skomarja). Prvič 
je resniška zaključna prireditev 
gostila tudi Hiško pohorskih dob-
rot, prvič jih je z mini jutranjim 
koncertom presenetilo Društvo 
godbenikov Zreče. Obiskala jih je 
tudi nacionalna televizija in v Slo-
venski kroniki predstavila utrip na 
Resniku.

V najvišje ležeči slovenski li-
kovni galeriji, v resniškem Domu 
krajanov, bo to poletje in jesen na 
ogled razstava najnovejših del,  
nastalih na koloniji.

Valerija MotalnPraznična zaključna prireditev

Zreški Art so letos zastopali: Milojka Brečko, Majda Jakopič, Tat-
jana Milosavljevič, Cveto Štefanič, Irena Hren, Olga Pšeničnik in 
Zdenka Kejžar.

Letos je bil 
županov 
lovski golaž 
deležen 
številnih 
pohval.

Letošnji vabljeni slikarji (Barbara Demšar, Karmen Smodiš, Veljko To-
man, Viktor Šest, Miro Švigelj, Zdravko Dolinšek in častni gost Nikolaj 
Beer) v družbi zreškega župana mag. Borisa Podvršnika na Poti med 
krošnjami Pohorje.

Mala Skumavčeva likovna kolonija. Sodelovali Laura Podgoršek, Man-
ca in Manja Gumzej, Klara Jereb, Žan Kovše, Petja in Tala Lužnik ter 
Anika Ratej. Pod vodstvom Šole slikanja Slovenske Konjice (Blanka 
Bračič) so mnogi prvič slikali na pravo platno na slikarskem stojalu.

Skumavčeve likovne dni soorganizirajo: 
Občina Zreče, Turistično društvo Resnik – 

Rogla, KUD Vladko Mohorič Zreče, medijska 
hiša Radio Rogla & Novice.
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Na slovesnem zagonu loko-
motive SŽ 71-012, ki je potekala 
12. junija pri železniški postaji 
Zreče, smo lahko videli na vratih 
strojne lope ali kurilnice velik 
napis, ki ni ostal neopažen. Na 
njem je namreč pisalo: »Po 60 
letih spet doma.« Res je, da še ni 
minilo polnih 60 let od te zadnje 
vožnje, a vendarle se bo to kmalu 
zgodilo. V tem letu pa je še ena 
pomembna obletnica, in sicer 
100-letnica prihoda vlaka v Zre-
če. V tej simboliki obletnic se je 
zgodil ta slovesen dogodek, ko 
je po tirih zopet zapeljala prava 
parna lokomotiva. A pot do tega 
trenutka je bila dolga in skoraj 
utopična.

Po ukinitvi proge leta 1962 in 
po letih, v katerih so traso želez-
niške proge uničevali ali pa jo 
enostavno pozidali, je bilo jasno, 
da se po tej progi ne bomo več 
vozili. Prvo upanje, da se vlak 
vrne, se je pokazalo leta 1989, 
ko se je v Zrečah postavila že-
lezniška kompozicija kot spomin 
na pretekle dni. Tukaj je nemo 
stala na dežju in snegu vse do 
leta 2006, ko smo Zrečani praz-
novali 800-letnico prve pisne 
omembe kraja. Avtorji obeležitve 
tega zgodovinskega dogodka so 
si omislili, da se vsaj virtualno 
popeljemo po teh osmih stoletjih 
z našim nekdanjim vlakom in z 
melodijami ansambla Zreški ko-
vači. Zakaj prav Zreški kovači? 

Precejšnja množica ljudi je nestrpno pričakovala, kaj bo pripeljalo iz strojne lope. 

Ob pesemski spremljavi Dragonarjev je lokomotiva SŽ 71-012 zapeljala v novo življenje.  

Po 60 letih spet doma

Zadnji postajenačelnik je na-
mreč bil vodja tega ansambla in 
Novi Zreški kovači so posneli teh 
osem zreških melodij. Tako se je 
zdelo, da se je vlak zopet »vrnil«.

Sledilo je leto 2009, ko se je 
obnovila tukaj stoječa vlakov-
na kompozicija, uredil muzej 
in kasneje še nadstrešek nad to 

kompozicijo, v letu 2016 pa so 
Zreški kovači znova posneli ne-
kaj Kozeljevih pesmi. Prvi korak 
k dejanski vrnitvi vlaka je bila v 
lanskem letu zgrajena strojna lo-
pa ali kurilnica, ki je bila pogoj, 
da se to lahko tudi zgodi in da lo-
komotiva dobi dom.

Vse preveč bi bilo naštevanja 

oseb, ki so pri tem sodelovale, 
ekipo Antona Galuna pa smo 
lahko videli na tej prireditvi – oni 
so tudi najbolj zaslužni za to pri-
dobitev. V Ljubljani v Železničar-
skem muzeju je bila lokomotiva 
obnovljena in nato prepeljana 
v Zreče. Mnogi so se sicer vpra-
ševali o potrebnosti te vrnitve, a 
dejstva govorijo, da je bila večina 
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Letos v našem društvu obele-
žujemo okroglo obletnico delo-
vanja. Za nami je kar 30 čudovitih 
let v svetu kinologije. Vsako leto 
piše novo zgodbo. Lansko leto je 
za nas bilo bolj mirujoče, letošnje 
pa definitivno najbolj delovno v 
naši zgodovini. V naši državi se 
je močno povzpel trend psov in 
v tem času se je na nas obrnilo 
ogromno vodnikov, ki imajo psa 
prvič.

Veseli nas, da je zavedanje o 
pravilni vzgoji vedno bolj prisot-
no med bodočimi novimi lastniki 
psov. Pes je žival, ki ima v sebi 
prirojene pasemske lastnosti, del 
njegove osebnosti pa se razvije v 
interakciji z okoljem in novimi iz-
kušnjami, pridobljenimi v okolju, 
v katerem biva. Kot novi lastniki 
psa smo odgovorni za vsa njego-
va vedenja. Naloga vsakega vod-
nika je vzgojiti psa, primernega 
za sobivanje v okolju, v katerem 
živimo. S primerno vzgojenim 
psom dajemo zgled tudi ostalim.

Čas covida-19 je prinesel marsi-
kaj. Žal se je pojavilo ogromno 
psov z vedenjskimi težavami, 
kot so reaktivnost, plašnost in 
na koncu definitivno najbolj za-

skrbljujoče vedenje popadljivost 
oz. agresija. Zakaj prihaja do 
takšnih vedenj – bodisi zaradi 
popolnega neznanja o vedenju, 
pravilni vzgoji oz. res slabem po-
znavanju pasme. Ogromno ljudi 
se kot neizkušeni vodniki odloča 
za delovne pasme, ki imajo v sebi 
precej višji energijski nivo, de-
lavnost in vzdržljivost. Ker se pri 
takih psih ne zadovolji njihovih 
potreb, izbruhnejo negativna/
nezaželena vedenja.

Naše poslanstvo je učiti, poma-
gati in pravočasno opaziti znake, 
ki nakazujejo nestabilnost psa. 
V tečajih predvsem izobražuje-
mo ljudi, kako pravilno pristopiti 
do psa. Zagotovo so najbolj po-
membni koraki pri vzgoji psa, da 
pričnemo delati že z mladičem. 
Zavedati se moramo, da psi pri 
enem letu že usvojijo nekatera 
vedenja, ki jih je nato precej tež-
je preusmeriti na pravilno pot. In 
velikokrat se zgodi, da takšni psi 
nadvladajo vodnike.

Čez poletje smo pripravili mini 
tečaj za mladičke. V jesenskem 
delu pa nas čakajo novi tečaji in 
agility tekma. 

Eva Krajnik

Spomladanski del šolanja se je za inštruktorje in vseh 72 tečajnikov 
zaključil.

Spomladanski tečaji v KD Zreče 

Zadnji postajenačelnik Franjo Kozelj je bil vodja tega ansambla in Novi 
Zreški kovači so zdaj v novo odeli osem zreških melodij.

Anton Galun, gonilna sila projekta, s ponosno dvignjenim dovoljenjem 
za vožnjo, s čimer se zreška lokomotiva lahko postavi kot trenutno 
edina prava parna lokomotiva v Sloveniji.  

dela opravljenega prostovoljno, 
da smo lokomotivo v voznem 
stanju dobili zastonj in da je to 
dobra priložnost za turistično po-
nudbo.

Čas, v katerem živimo, terja 
od muzejev prehod v dinamič-
no doživetje in muzeji se temu 
prilagajajo. Tudi mi smo že do-
živeli, da so bili obiskovalci ne-
koliko žalostni, ker je vlakovna 
kompozicija pač »privezana« in 
nekaj bistvenega je manjkalo. To 
smo zdaj dobili in velja s pridom 
izkoristiti. Imamo čudovito eki-

po in verjamem, da se bo na tej 
postaji še marsikaj zanimivega 
dogajalo.  

Naš vlak se je torej vrnil in 
če so mu nekoč rekli »prijazen 
vlak«, zakaj se tega ne bi veselili, 
saj nam prinaša ta »železna ces-
ta« novo poglavje v zgodovini in 
velike možnosti v duhu tehniške 
kulturne dediščine ter turizma. 
Ne dopustimo, da nam ta, kakor 
pravi pregovor za zamujene pri-
ložnosti, odpelje, odpeljimo se 
raje z njim.

Martin Mrzdovnik

ZANIMIVOSTI
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V lanskem maju je minilo 15 let od pobra-
tenja mest Zreče in Sedbergh. Načrtovali smo, 
da bi prav na datum podpisa pogodbe o po-
bratenju – 27. maja 2020 – organizirali večjo 
slovesnost, katere bi se udeležili tudi pevci iz 
Anglije. Epidemija covid-19 nam tega žal ni 
dopustila. Ker je bila situacija tudi letos po-
dobna, smo v torek, 25. maja, pripravili kon-
cert po aplikaciji Zoom. 

Organizator je bil naš velik in dober prija-
telj David Burbidge, ki je v svojem vrtu ure-
dil internetno povezavo, zbral svoje pevce 
ter izpostavil slovensko in angleško zastavo. 
Pridružili smo se mu pevci zbora Jurij Vo-
dovnik Zreče. Skupaj smo zapeli slovensko 
himno in nekaj lepih slovenskih narodnih 
pesmi. Angleški prijatelji nas vedno prese-
netijo in razveselijo, saj so nam zapeli izred-
no dolgo belokranjsko pesem, David pa je 
recitiral lepo pesem Ivana Minattija. Zelo 
smo bili počaščeni, da so se nam po spletni 
povezavi pridružili tudi župan Občine Zreče 

Meščani Zreč in Sedbergha se povezujejo tudi preko pesmi. 

16-letnica pobratenja mest Zreče in Sedbergh

Za novi dom smo izbrali Zreče

mag. Boris Podvršnik in še nekaj občinskih 
predstavnikov. 

V Sedberghu je močno deževalo, tako da 
smo morali povezavo predčasno prekiniti, 
angleški pevci pa so praznovanje nadaljevali. 
Z dežniki so se peš podali v center Sedbergha 

in tam še dolgo v noč peli slovenske pesmi.  
Upamo in želimo, da bomo kmalu dokončno 
premagali epidemijo korona virusa covid-19 
in da se bomo lahko po dolgem času objeli in 
veselo skupaj zapeli.

Marija Kovačič  

Že dolgo sem načrtovala, da zberem nekaj 
zgodb krajanov Zreč, ki niso domačini, so pa 
to postali. Čeprav sem ena izmed njih, se te-
ga sploh več ne zavedam, ker je od prihoda v 
Zreče do sedaj minilo že veliko let. Kot je mo-
ja zgodba zanimiva, so zanimive tudi zgodbe 
drugih  ljudi, ki so izbrali Zreče za nov stalni 
dom.

FDS/metka in boris vidmar

Kar Zrečanom pomenijo kraji ob morju, 
pomenijo Zreče zakoncema Borisu in Metki 
Vidmar, ki sta iz Kopra prihajala na dopust v 
Zreče. Poznala sta osebje v hotelu, spoznala 
sta domačine in naposled uspela najti tudi 
stanovanje, ki naj bi postalo novi dom zakon-
cev Vidmar. Si predstavljate, kako izgleda, ko 
nekdo nepremično stoji na cesti, zagledan v 
stanovanje v bloku, ki naj bi bilo v prihodnje 
tvoje? Boris je to kar nekajkrat naredil in kdo 
ve, koliko časa bi stal in gledal v to stanovan-
je, če ga Metka ne bi opozarjala, naj tega ne 
dela, ker bodo stanovalci imeli čuden obču-
tek, da jih nekdo vseskozi opazuje. In pred 
sedmimi leti sta bila za prvi maj preseljena. 
Dva nova člana Gasilskega društva Zreče, dva 

nova člana DU Zreče in redna obiskovalca 
vseh zreških prireditev. Vsak dan sta na spre-
hodu, na kavici s prijatelji, skratka uživata v 
Zrečah, ki sta za njiju raj. Sin je v Ljubljani, 
hči v Kopru, vnuki so nad Zrečami navdušeni 
in velikokrat tu na obisku in tako so tri gene-
racije srečne …

Zakonca Oeberg-Klarić sta po 40 letih bivan-
ja na Švedskem prispela v Zreče. Rolfu je bil ta 
kraj tako zelo všeč, da ni želel nikamor dru-
gam. Zanimiva zakonca se pogovarjata angleš-
ko in švedsko, midva pa sva uporabila nemšči-
no. Rolf je z Mio dve leti živel tudi v Etiopiji. 
Tam je namreč deloval kot predstavnik podjetja 
s Švedske. Miomira izhaja iz mešanega zako-
na, je hči srbskega očeta in slovenske matere. 
Mia je prihajala v Slovenijo na počitnice v Kon-
jiško vas k sorodnikom, in to z namenom, da 
se nauči vseh kmečkih opravil. Kljub mnogim 
stopnicam v bloku zaenkrat še kar premaguje-
ta pešačenje, počasi, a redno vsak dan. Rolfa 
skrbi, kako bo, ko ne bosta mogla. Upajmo, da 
bo zdravje naklonjeno še dolgo in da teh skrbi 
ne bo, saj sta v Zrečah srečna. 

FDS/Rolf in Miomira Oeberg-Klarić

Cilka in Marjan Čelofiga sta živela na Zbelo-
vem v hiši s hčerjo in njeno družino. Ta se je 
preselila v Slovensko Bistrico in tako sta ostala 
sama. Oba sta se odločila za manjše stanovan-
je. Velika želja priti v Zreče se je Cilki izpolnila 
in tako zdaj uživa v vožnji s kolesom, v peša-
čenju in druženju s prijatelji v bloku starejših 
krajanov. Ob prihodu je spoznala nekdanjo 
tajnico društva Marijo Jevšenak, s katero sta 
bili dogovorjeni, da bi ji občasno v pisarni 
pomagala. Ta pomoč se je zgodila čez noč, 
saj je Marija umrla in Cilka je morala prevzeti 
vse zadeve, čeprav veliko stvari ni poznala, še 
manj pa ljudi. Počasi prihaja na »zeleno vejo«, 
spoznava delo, se uči, spoznava ljudi. Je težko, 
vendar ob pomoči drugih članov društva delo 
napreduje. Tako je tudi ona nova Zrečanka.

FDS/Cilka Čelofiga

Tatjana Kotnik

ZANIMIVOSTI

Boris in Metka Vidmar

Rolf in Miomira Oeberg-Klarić
Cilka Čelofiga
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POHORSKO SRCEREŠI MEREŠI ME

REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošljite 
ga v zaprti kuverti do 1. 9. 2021 na naslov: Občina Zreče, Ces-
ta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO SRCE –  
NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka štirinajste nagradne križanke:
Alenka Črešnar
Mladinska ulica 6a 
3214 Zreče
Karte za kopanje podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 15 
julij 2021
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POHORSKO SRCE

KOLEDAR PRIREDITEV V 
OBČINI ZREČE V LETU 2021

NAZIV PRIREDITVE ORGANIZATORJI

25. 7. 2021 SREČANJE ZŠAM NA ROGLI ZŠAM ZREČE, UNITUR

1. 8. 2021 PRAZNIK POHORSKEGA LONCA UNITUR

1. 8. 2021 JAKOBOVI DNEVI NA RESNIKU
KS RESNIK, ŽU GORENJE, OBČINA 
ZREČE, DMZP, TD RESNIK - 
ROGLA

8. 8. 2021 LEPA NEDELJA NA ROGLI UNITUR

14. 8. 2021
POSTAVITEV KLOPOTCA PRI STARI 
TRTI

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VIN

22. 8. 2021 GOBARSKI PRAZNIK GD KOSTANJEVKA, UNITUR

22. 8. 2021 LEPA NEDELJA NA SKOMARJU TD SKOMARJE

28. 8. 2021 ZGODOVINSKA BRINJEVA GORA TD ZREČE, DPM ZREČE, TIC ZREČE

28. 8. 2021 HUBERTOVA MAŠA LOVSKA DRUŽINA ZREČE

11. 9. 2021
DRUŽINSKI POHOD ZREČE-
ROGLA-ZREČE

PD ZREČE

23. 9. 2021 DAN PODPOHORSKEGA JABOLKA UNITUR

26. 9. 2021 JESENSKE TURISTIČNE IGRE TD ZREČE

26. 9. 2021 PRAZNIK GOVEJE JUHE UNITUR

2. 10. 2021 TRGATEV VINSKE TRTE
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VIN

15. 10. 2021 PRAZNIK MESTA ZREČE KS ZREČE

31. 10. 2021
KOMEMORACIJA OB DNEVU 
SPOMINA NA MRTVE NA 
STRANICAH

SD 100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV, 
OBČINA ZREČE

13. 11. 2021 MARTINOVANJE
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VIN

1. - 31. 12. 2021 VESELI DECEMBER LTO, DRUŠTVA, OBČINA ZREČE

25. 12. 2021 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE

Datum prireditev je okvirnega datuma in se lahko spreminja glede na epidemiološke pogoje. 
Zaradi epidemije covid-19 lahko pride do sprememb pri izvedbi prireditev, zato je potrebno spremljati FB profile LTO Rogla - Zreče in Občine Zreče.


