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Pomlad se počasi poslavlja. Pred na-
mi so dolgi in vroči dnevi. Čas, ko si 
bomo privoščili malo počitka in se od-
pravili na zasluženi dopust. In če boste 
imeli vsaj malo časa, ga lahko izkoris-
tite tako, da prelistate in preberete 14. 
številko javnega občinskega glasila Po-
horsko srce. 

V njem boste izvedeli vse o novostih 
in zanimivih dogodkih, ki so se odvija-
li v naši občini v prvi polovici leta. Ne 
prezrite Mladinskega interdisciplinar-
nega tabora, ki bo potekal v začetku 
julija in na katerega se lahko prijavijo 
najstniki, starejši od trinajst let. 

V maju smo podelili posebna pri-
znanja, grbe in naziv častni občan, ki 
ga je letos prejel Jožef Košir – njegova 
fotografija je na naslovnici glasila. Po-
kukali smo v naše javne zavode in pre-
verili, kaj se dogaja v vrtcu, osnovni šo-
li ter srednji šoli. V rubriki Turizem si 
lahko ogledate napovednik prireditev, 
predvidenih za letošnje poletje na Rogli 
– ob tako imenovanih Veselih nedeljah. 

Ste vedeli, da odgovore nosimo v se-
bi in da imamo na našem zelenem Po-
horju prave »Darove«. Tudi o teh skriv-
nostih pišemo. Obiskali smo upokojene 
zreške učiteljice in jih malce zmotili pri 
njihovih mesečnih srečanjih. Skupaj 

smo se spominjali, kako je bilo nekoč, 
kako je potekalo njihovo delo, kakš-
ni so bili učenci ter razmišljali o tem, 
kako je danes. Klepetali smo tudi s ka-
pitanom tovorne ladje, z Milkom Ma-
tovićem, ki ga predstavljamo v rubriki 
Intervju. V zanimivem pogovoru nam 
je razkril, kako poteka njegovo delo na 
morju in še marsikaj zanimivega. 

Tudi nekaj zreških društev nam je 
poslalo svoje zgodbe in prigode o tem, 
kaj vse so počeli v zadnjih mesecih. 
V rubriki Iz zgodovine smo prispe-
vek namenili talcu Francu Polancu. 
Na koncu ne prezrite križanke in brž 
poglejte, če ste morda med nagrajen-
ci prejšnje prav vi. Če niste, poskusite 
znova. Na zadnji strani glasila je ob-
javljen spored dogodkov ob Zreškem 
jubilejnem letu, ki jih bomo obeležili 
v drugi polovici leta.

Če želite svoje zgodbe deliti z nami, 
jih pošljite na elektronski naslov urska.
firer@gmail.com. Naslednja številka 
Pohorskega srca bo izšla v decembru. 

Želim vam prijetno poletje in čim 
manj skrbi!

Odgovorna urednica
Urška Firer

BESEDA UREDNICE

Cenjene bralke in cenjeni bralci!

Urška Firer
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Novosti in 
spremembe 

zreškega 
Info kanala

S 1. 1. 2016 je upravljanje zreškega Info kanala 
prevzela Foto video sekcija KUD Vladko Mohorič. 
S tem je prišlo tudi do sprememb predvajanja 
videovsebin. Star sistem (analogen S-10) je zasta-
rel. Gledali so ga lahko le naročniki kabelskega 
sistema, sedaj pa je na voljo vsem, ki imajo dostop 
do interneta. Lokalni Info kanal smo vključili na 
spletni portal YouTube . 

Uporabnik enostavno na spletnem mestu YouTube vpiše 
besedno zvezo Zreče info ali pa sledi linku https://www.
youtube.com/user/zrece1/playlists.

Videovsebine so razvrščene v tri kategorije, in sicer:

- AKTUALNO (tu se tedensko posodabljajo videovsebine, 
glede na mesečni urnik predvajanj, ki je zapisan v me-
sečnem koledarčku prireditev v naši občini ali časopisu 
Novice),

- PRIREDITVE IZ ARHIVA (arhiv vseh že predvajanih vi-
deoposnetkov) in

- SEJE OBČINSKEGA SVETA (videoposnetki občinskih sej 
za aktualno mandatno obdobje).

Prednost omenjenega predvajanja vsebin na YouTube je v 
tem, da lahko uporabnik kadarkoli, kjerkoli in v HD-tehniki 
spremlja dogodke, ki so zaznamovali naš kraj. Star analogni 
sistem bo sicer tekel kot do sedaj, vendar se bodo predvajala 
le obvestila društev in drugih organizacij s podlago Radia 
Rogla. 
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POHORSKO SRCEOBČINSKE UPRAVE

Greta Boček

PRORAČUNSKI UPORABNIK ZNESEK DELEŽ v %

Občinski svet 33.291,31 0,49

Nadzorni odbor 834,70 0,01

Župan 88.575,64 1,31

Negospodarske, gospodarske dejavnosti, okolje in prostor 4.123.115,80 60,79

Komunalne in cestne dejavnosti 2.209.838,66 32,58

Krajevna skupnost Zreče 142.031,25 2,09

Krajevna skupnost Stranice 56.795,15 0,84

Krajevna skupnost Gorenje 58.589,08 0,86

Krajevna skupnost Skomarje 33.780,66 0,50

Krajevna skupnost Resnik 18.103,82 0,27

Krajevna skupnost Dobrovlje 17.094,17 0,25

SKUPAJ: 6.782.050,24 100,00

Obdelava podatkov po šestih kategorijah
Gospodarska moč občine in občanov: kazalnik je sestavljen iz de-

vetih podkazalnikov, in sicer povprečna mesečna neto plača, stopnja 
registrirane brezposelnosti, število gospodarskih družb, njihovi pri-
hodki in neto dodana vrednost na prebivalca, posplošena vrednost 
stanovanj, kazalnik dostopnosti stanovanj (izračun iz posplošene 
vrednosti stanovanj glede na neto plače), stopnje delovne migracije in 
povprečne starosti avtomobilov. 

Prebivalstvo: kazalnik je izračunan iz štirih podkazalnikov (delež 
starejših od 65 let, visoko- in višješolsko izobraženih, stopnja ločitev 
(ločitve glede na poroke) in gostota naseljenosti). 

Infrastruktura: kazalnik vključuje šest podkazalnikov: delež sta-
novanj brez osnovne infrastrukture, število vrtcev, stanovanjskih ne-
premičnin in osebnih avtomobilov glede na število prebivalcev, delež 

otrok, vključenih v vrtce, in povprečna uporabna površina stanovanja. 

Zdravje: kazalnik je sestavljen iz petih podkazalnikov: delež prez-

godnje umrljivosti, poraba zdravil na tisoč prebivalcev za sladkorno 

bolezen, hipertenzijo, čustveno napetost in nemir ter duševne stiske 

– antidepresivi in benzodiazepini. 

Kriminaliteta: kazalnik je izračunan iz obravnavnih kaznivih de-

janj tatvin, velikih tatvin, roparskih tatvin in umorov v obdobju od 

leta 2010 do 2014. Kazniva dejanja so pri tem ponderirali z najvišjo 

zagroženo kaznijo po kazenskem zakoniku. 

Podnebje in potresi: kazalnik je izračunan glede na največje število 

deževnih dni (nad 0,1 mm) in ocene nevarnosti potresov (pospešek 

tal).

 Občina Zreče na 11. mestu
V lanskem decembru so v reviji Moje fi nance objavili obširno raziskavo o tem, kje v Sloveniji se najbolje živi – 

seveda gledano po statistiki. Od skupno 211 občin, ki so sodelovale v raziskavi (zaradi pomanjkanja podatkov 

je bila izvzeta občina Ankaran, saj je bila ustanovljena v začetku leta 2015), je občina Zreče zasedla odlično 

11. mesto na skupni lestvici. Izračun uvrstitve je bil sestavljen iz šestih glavnih skupin kazalnikov, vsak od teh 

pa je imel še skupine 27 podkazalnikov, ki so jim pri izračunu pripisali specifi čne uteži. 
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 Zaključni račun proračuna 
Občine Zreče za leto 2015
Proračun Občine Zreče za leto 2015 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na svoji 3. redni seji 17. decembra 2014 z Od-
lokom o proračunu Občine Zreče za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/14). Zaradi sprememb, ki so se 
pojavile med letom, je občinski svet sprejel še tri Odloke o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/15, 58/15 in 70/15). Splošni del proračuna in tudi zaključnega računa 
sestavljajo: bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi nančnih terjatev in naložb ter račun fi nanciranja. Navedene bilance 
za leto 2015 izkazujejo presežek prejemkov nad izdatki v višini 75.062 EUR. V letu 2015 smo odplačali za 365.460 
EUR glavnic in obresti dolgoročnih kreditov iz preteklih let. Stanje kreditov na dan 31. 12. 2015 znaša 3.447.277 EUR.

Spodnji tabeli prikazujeta strukturo in višino prihodkov in odhodkov po skupinah.

VRSTA PRIHODKA 2014 Delež v % 2015 Delež v %

DAVČNI PRIHODKI 4.633.224 59,59 4.473.228 65,23

NEDAVČNI PRIHODKI 2.301.290 29,60 1.176.141 17,15

KAPITALSKI PRIHODKI 30.813 0,40 345.799 5,04

PREJETE DONACIJE 0 0,00 44.292 0,65

TRANSFERNI PRIHODKI 809.226 10,41 817.651 11,92

SREDSTVA EU 0 0,00 0 0,00

SKUPAJ 7.774.553 100,00 6.857.111 100,00

VRSTA ODHODKA 2014 Delež v % 2015 Delež v %

TEKOČI ODHODKI 2.491.737 33,58 2.500.202 38,48

TEKOČI TRANSFERI 2.178.836 29,36 2.274.812 35,01

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.741.483 36,94 1.612.197 24,81

INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.900 0,12 109.800 1,69

SKUPAJ 7.420.956 100,00 6.497.012 100,00

Spodnja tabela prikazuje porabo za leto 2015 po proračunskih upo-
rabnikih. Največji delež 60,79 % oziroma 4.123.115,80 EUR je poraba 
sredstev negospodarskih dejavnosti, kjer predstavljajo največ družbe-
ne dejavnosti. Za otroško varstvo smo v letu 2015 namenili 886.444,15 
EUR, za izobraževanje 702.542,11 EUR, za socialno varstvo 313.039,77 
EUR, za kulturo 108.088,81 EUR, za šport 148.448,74 EUR, za zdrav-
stvo 69.583,75 EUR, za razvoj podeželja in kmetijstva 38.331,15 EUR, 
za turizem 146.065,99 EUR, za stanovanjsko gospodarstvo 108.983,98 
EUR, za urejanje prostora in varstvo okolja 328.977,46 EUR, za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 104.799,44 EUR, za druge sploš-
ne dejavnosti 295.418,80 EUR, za smučarsko-tekaški center na Rogli 
242.320,20 EUR, za šolo in vrtec na Stranicah 64.725,49 EUR in za 
rezerve 90.230,85 EUR. 

Za delovanje občinske uprave in sofinanciranje skupnih občinskih 
uprav Vojnik in Slovenske Konjice je bilo porabljenih 459.919,99 
EUR. Na področju dela režijskega obrata smo porabili 32,58 % ozi-
roma 2.209.838,66 EUR sredstev v letu 2015. Največ na področju ko-
munalnega gospodarstva 1.473.808,57 EUR, na področju cestnega gos-
podarstva 669.686,04 EUR in na področju turizma (urejanje okolja) 
66.344,05 EUR. 

Večje investicije v letu 2015: energetska sanacija in ureditev okolice 
pri Osnovni šoli Zreče 254.816 EUR, smučarsko-tekaški center 242.320 
EUR, cesta Ostruh–Studenčnikov križ 210.050 EUR, Centralna čistilna 
naprava Zreče 368.277 EUR. 
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Greta Boček

PRORAČUNSKI UPORABNIK ZNESEK DELEŽ v %

Občinski svet 33.291,31 0,49

Nadzorni odbor 834,70 0,01

Župan 88.575,64 1,31

Negospodarske, gospodarske dejavnosti, okolje in prostor 4.123.115,80 60,79

Komunalne in cestne dejavnosti 2.209.838,66 32,58

Krajevna skupnost Zreče 142.031,25 2,09

Krajevna skupnost Stranice 56.795,15 0,84

Krajevna skupnost Gorenje 58.589,08 0,86

Krajevna skupnost Skomarje 33.780,66 0,50

Krajevna skupnost Resnik 18.103,82 0,27

Krajevna skupnost Dobrovlje 17.094,17 0,25

SKUPAJ: 6.782.050,24 100,00

Obdelava podatkov po šestih kategorijah
Gospodarska moč občine in občanov: kazalnik je sestavljen iz de-

vetih podkazalnikov, in sicer povprečna mesečna neto plača, stopnja 
registrirane brezposelnosti, število gospodarskih družb, njihovi pri-
hodki in neto dodana vrednost na prebivalca, posplošena vrednost 
stanovanj, kazalnik dostopnosti stanovanj (izračun iz posplošene 
vrednosti stanovanj glede na neto plače), stopnje delovne migracije in 
povprečne starosti avtomobilov. 

Prebivalstvo: kazalnik je izračunan iz štirih podkazalnikov (delež 
starejših od 65 let, visoko- in višješolsko izobraženih, stopnja ločitev 
(ločitve glede na poroke) in gostota naseljenosti). 

Infrastruktura: kazalnik vključuje šest podkazalnikov: delež sta-
novanj brez osnovne infrastrukture, število vrtcev, stanovanjskih ne-
premičnin in osebnih avtomobilov glede na število prebivalcev, delež 

otrok, vključenih v vrtce, in povprečna uporabna površina stanovanja. 

Zdravje: kazalnik je sestavljen iz petih podkazalnikov: delež prez-

godnje umrljivosti, poraba zdravil na tisoč prebivalcev za sladkorno 

bolezen, hipertenzijo, čustveno napetost in nemir ter duševne stiske 

– antidepresivi in benzodiazepini. 

Kriminaliteta: kazalnik je izračunan iz obravnavnih kaznivih de-

janj tatvin, velikih tatvin, roparskih tatvin in umorov v obdobju od 

leta 2010 do 2014. Kazniva dejanja so pri tem ponderirali z najvišjo 

zagroženo kaznijo po kazenskem zakoniku. 

Podnebje in potresi: kazalnik je izračunan glede na največje število 

deževnih dni (nad 0,1 mm) in ocene nevarnosti potresov (pospešek 

tal).

 Občina Zreče na 11. mestu
V lanskem decembru so v reviji Moje fi nance objavili obširno raziskavo o tem, kje v Sloveniji se najbolje živi – 

seveda gledano po statistiki. Od skupno 211 občin, ki so sodelovale v raziskavi (zaradi pomanjkanja podatkov 

je bila izvzeta občina Ankaran, saj je bila ustanovljena v začetku leta 2015), je občina Zreče zasedla odlično 

11. mesto na skupni lestvici. Izračun uvrstitve je bil sestavljen iz šestih glavnih skupin kazalnikov, vsak od teh 

pa je imel še skupine 27 podkazalnikov, ki so jim pri izračunu pripisali specifi čne uteži. 
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 Zaključni račun proračuna 
Občine Zreče za leto 2015
Proračun Občine Zreče za leto 2015 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na svoji 3. redni seji 17. decembra 2014 z Od-
lokom o proračunu Občine Zreče za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/14). Zaradi sprememb, ki so se 
pojavile med letom, je občinski svet sprejel še tri Odloke o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/15, 58/15 in 70/15). Splošni del proračuna in tudi zaključnega računa 
sestavljajo: bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi nančnih terjatev in naložb ter račun fi nanciranja. Navedene bilance 
za leto 2015 izkazujejo presežek prejemkov nad izdatki v višini 75.062 EUR. V letu 2015 smo odplačali za 365.460 
EUR glavnic in obresti dolgoročnih kreditov iz preteklih let. Stanje kreditov na dan 31. 12. 2015 znaša 3.447.277 EUR.

Spodnji tabeli prikazujeta strukturo in višino prihodkov in odhodkov po skupinah.

VRSTA PRIHODKA 2014 Delež v % 2015 Delež v %

DAVČNI PRIHODKI 4.633.224 59,59 4.473.228 65,23

NEDAVČNI PRIHODKI 2.301.290 29,60 1.176.141 17,15

KAPITALSKI PRIHODKI 30.813 0,40 345.799 5,04

PREJETE DONACIJE 0 0,00 44.292 0,65

TRANSFERNI PRIHODKI 809.226 10,41 817.651 11,92

SREDSTVA EU 0 0,00 0 0,00

SKUPAJ 7.774.553 100,00 6.857.111 100,00

VRSTA ODHODKA 2014 Delež v % 2015 Delež v %

TEKOČI ODHODKI 2.491.737 33,58 2.500.202 38,48

TEKOČI TRANSFERI 2.178.836 29,36 2.274.812 35,01

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.741.483 36,94 1.612.197 24,81

INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.900 0,12 109.800 1,69

SKUPAJ 7.420.956 100,00 6.497.012 100,00

Spodnja tabela prikazuje porabo za leto 2015 po proračunskih upo-
rabnikih. Največji delež 60,79 % oziroma 4.123.115,80 EUR je poraba 
sredstev negospodarskih dejavnosti, kjer predstavljajo največ družbe-
ne dejavnosti. Za otroško varstvo smo v letu 2015 namenili 886.444,15 
EUR, za izobraževanje 702.542,11 EUR, za socialno varstvo 313.039,77 
EUR, za kulturo 108.088,81 EUR, za šport 148.448,74 EUR, za zdrav-
stvo 69.583,75 EUR, za razvoj podeželja in kmetijstva 38.331,15 EUR, 
za turizem 146.065,99 EUR, za stanovanjsko gospodarstvo 108.983,98 
EUR, za urejanje prostora in varstvo okolja 328.977,46 EUR, za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 104.799,44 EUR, za druge sploš-
ne dejavnosti 295.418,80 EUR, za smučarsko-tekaški center na Rogli 
242.320,20 EUR, za šolo in vrtec na Stranicah 64.725,49 EUR in za 
rezerve 90.230,85 EUR. 

Za delovanje občinske uprave in sofinanciranje skupnih občinskih 
uprav Vojnik in Slovenske Konjice je bilo porabljenih 459.919,99 
EUR. Na področju dela režijskega obrata smo porabili 32,58 % ozi-
roma 2.209.838,66 EUR sredstev v letu 2015. Največ na področju ko-
munalnega gospodarstva 1.473.808,57 EUR, na področju cestnega gos-
podarstva 669.686,04 EUR in na področju turizma (urejanje okolja) 
66.344,05 EUR. 

Večje investicije v letu 2015: energetska sanacija in ureditev okolice 
pri Osnovni šoli Zreče 254.816 EUR, smučarsko-tekaški center 242.320 
EUR, cesta Ostruh–Studenčnikov križ 210.050 EUR, Centralna čistilna 
naprava Zreče 368.277 EUR. 
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 POZIV 
K ODDAJI POBUD ZA SPREMEMBE 

IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINE ZREČE
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa 

namensko rabo zemljišč. Čeprav je občinski prostorski načrt občinski pravni akt, je treba pred njegovo veljavnostjo pridobiti 
smernice in pozitivna mnenja več kot trideset institucij za različna področja urejanja prostora (nosilcev urejanja prostora). 

Izkušnje sprejemanja OPN v preteklosti so pokazale tudi na težave zaradi spreminjanja zakonodaje na področju prostorskega 
načrtovanja. Sprejem OPN zato zahteva svoj čas, finančna sredstva in veliko strokovnega dela, usklajevanja, vključevanja jav-

nosti oziroma aktivno sodelovanje vseh, ki so udeleženi v postopku (pripravljavca OPN, izdelovalca, nosilcev urejanja prostora, 
pobudnikov idr.).

Postopek sprejemanja OPN vedno terja določen čas ter predstavlja omejitev za vključevanje novih interesov zainteresirane 
javnosti in bodočih investitorjev med potekom postopka. S tega vidika je zelo pomembno, da se pobude za spremembo namen-
ske rabe zemljišča oddajo pravočasno, in sicer še pred formalnim začetkom postopka. Pobude, ki se oddajo, ko je postopek že v 
teku, se vanj naknadno ne morejo vključiti in iz tega sledi, da ne morejo biti obravnavane, dokler se pričeti postopek ne zaključi 

ter pripravljalec (Občina) ne začne nov postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Občina Zreče je v letu 2015 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Zreče, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
64/15 z dne 23. 11. 2015. V letu 2016 Občina pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Obči-
ne Zreče (v nadaljevanju SID OPN), zato poziva zainteresirane lastnike zemljišč fizičnih in pravnih oseb, da oddajo pobude za 

spremembe namenske rabe zemljišč, in sicer najkasneje do konca junija 2016.

Vloge z navodili so dostopne na spleti strani Občine (www.zrece.si) in v tajništvu Občine Zreče. Vlogo je treba oddati v 
tajništvu Občine Zreče oziroma poslati po pošti na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, ali po elektronski pošti 

na e-naslov: info@zrece.eu.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi pobude na določila veljavnega odloka OPN in njegove 
grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije oglasijo v prostorih Občine Zreče pri Katjuši Črešnar 

oziroma pokličejo na telefonsko število 03/757 17 22 ali 03/757 17 27.

Ob tem opozarjamo, da se naslednje zbiranje pobud občanov v postopku prostorskega načrtovanja načrtuje šele čez nekaj let.

Župan Občine Zreče,
mag. Boris Podvršnik
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Na kratko smo povzeli statistične podatke občin v Sloveniji. 

Pravijo, da je dom tam, kjer je srce. Lahko imamo najslabšo sta-

tistiko, pa bodo ljudje še vedno živeli v določenem kraju. Lahko 

imamo najboljše kazalnike, pa bodo nekateri razmišljali o selitvi 

drugam. Statistika nam lahko ponudi takšne in drugačne rezul-
tate, obvešča nas o prednostih in slabostih, ki jih navadno tudi 
sami poznamo.

(Vir: povzeto po reviji Moje finance, dne 16. 12. 2015)

Kako je po drugih občinah?
Savinjska regija je od skupnih dvanajstih zasedla deveto mesto. V 

tej regiji je 33 občin, 15 od njih je na lestvici med top 50. Gospodarsko 
najmočnejša je Idrija. Najvišje neto plače imajo v Cerkljah, le-ta zna-
ša 1.364,00 evrov. Največ produktivnih podjetij imajo v Trzinu, kjer 
znaša največja dodana vrednost podjetij na prebivalca 43.022 evrov. V 
slovenskem povprečju znaša 8.415 evrov. Prav tako je tam največ izo-
braženih občanov (36 %). Najnižja brezposlenost je v Žireh in Gorenji 
vasi - Poljane. 

Najdražja stanovanja so v Piranu, cena za m2 znaša 2.323 evrov. 
Največja povprečna uporabna površina naseljenega stanovanja ima 
Sodražica – 118 m2. Občina Zavrč ima najmanj prebivalcev, ki so straj-
ši od 65 let, kar v odstotkih znaša 11,3 %. Prav tako pa ima najnižjo 
raven kriminalitete. 

V 11 občinah je povprečna starost občanov pod 40 let; najnižja, 38 
let, je v občinah Komenda, Gorenja vas - Poljane, Benedikt; najvišja, 
50 let, pa v občini Kostel in v Osilnici. Najbolj urejeno infrastrukturo 

ima Log - Dragomer. Najmanj naseljenih stanovanj brez osnovne in-
frastrukture, kot so kopalnica, voda, elektrika, imajo Jesenice – 1,4 %. 

Kot zanimivost še to. V Sloveniji je registriranih 104.000 traktorjev, 
največ v Brežicah in v Krškem – okoli 2.500. 

Katere so top deset občine z najbolj zdravimi občani? To so Gorenja 
vas - Poljane, Horjul, Brezovica, Mengeš, Žiri, Dobrova - Polhov Gra-
dec, Vodice, Cerklje na Gorenjskem, Dravograd in Veržej. Več kot 30 
% prezgodnjih smrti je bilo v 20 občinah, največ, in sicer 50 % pa v 
Razkrižju in Ribnici na Pohorju. V štirih letih se je zgodilo 79 umorov, 
od tega jih je bilo 11 v Ljubljani, 8 v Mariboru, 6 v Ptuju in 5 v Kranju. 

Najmanj potresov in dežja  je bilo v Pomurju. Potresna območja so 
večinoma splošno znana, to so predvsem osrednja Slovenija in bovški 
konec. 

Predstavljamo še posamičen delež v vseh šestih skupinah v končni 
oceni.

Graf 1: Ocenjene kategorije in njihovi deleži v končni oceni



14    2016 7

Pohorsko srcePohorsko srceOBČINSKE UPRAVE

14    2016 7

POHORSKO SRCEPOHORSKO SRCEOBČINSKE UPRAVE

 POZIV 
K ODDAJI POBUD ZA SPREMEMBE 

IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINE ZREČE
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa 

namensko rabo zemljišč. Čeprav je občinski prostorski načrt občinski pravni akt, je treba pred njegovo veljavnostjo pridobiti 
smernice in pozitivna mnenja več kot trideset institucij za različna področja urejanja prostora (nosilcev urejanja prostora). 

Izkušnje sprejemanja OPN v preteklosti so pokazale tudi na težave zaradi spreminjanja zakonodaje na področju prostorskega 
načrtovanja. Sprejem OPN zato zahteva svoj čas, finančna sredstva in veliko strokovnega dela, usklajevanja, vključevanja jav-

nosti oziroma aktivno sodelovanje vseh, ki so udeleženi v postopku (pripravljavca OPN, izdelovalca, nosilcev urejanja prostora, 
pobudnikov idr.).

Postopek sprejemanja OPN vedno terja določen čas ter predstavlja omejitev za vključevanje novih interesov zainteresirane 
javnosti in bodočih investitorjev med potekom postopka. S tega vidika je zelo pomembno, da se pobude za spremembo namen-
ske rabe zemljišča oddajo pravočasno, in sicer še pred formalnim začetkom postopka. Pobude, ki se oddajo, ko je postopek že v 
teku, se vanj naknadno ne morejo vključiti in iz tega sledi, da ne morejo biti obravnavane, dokler se pričeti postopek ne zaključi 

ter pripravljalec (Občina) ne začne nov postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Občina Zreče je v letu 2015 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Zreče, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
64/15 z dne 23. 11. 2015. V letu 2016 Občina pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Obči-
ne Zreče (v nadaljevanju SID OPN), zato poziva zainteresirane lastnike zemljišč fizičnih in pravnih oseb, da oddajo pobude za 

spremembe namenske rabe zemljišč, in sicer najkasneje do konca junija 2016.

Vloge z navodili so dostopne na spleti strani Občine (www.zrece.si) in v tajništvu Občine Zreče. Vlogo je treba oddati v 
tajništvu Občine Zreče oziroma poslati po pošti na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, ali po elektronski pošti 

na e-naslov: info@zrece.eu.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi pobude na določila veljavnega odloka OPN in njegove 
grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije oglasijo v prostorih Občine Zreče pri Katjuši Črešnar 

oziroma pokličejo na telefonsko število 03/757 17 22 ali 03/757 17 27.

Ob tem opozarjamo, da se naslednje zbiranje pobud občanov v postopku prostorskega načrtovanja načrtuje šele čez nekaj let.

Župan Občine Zreče,
mag. Boris Podvršnik

14    20166

POHORSKO SRCEPOHORSKO SRCE URADNE OBJAVE

Na kratko smo povzeli statistične podatke občin v Sloveniji. 

Pravijo, da je dom tam, kjer je srce. Lahko imamo najslabšo sta-

tistiko, pa bodo ljudje še vedno živeli v določenem kraju. Lahko 

imamo najboljše kazalnike, pa bodo nekateri razmišljali o selitvi 

drugam. Statistika nam lahko ponudi takšne in drugačne rezul-
tate, obvešča nas o prednostih in slabostih, ki jih navadno tudi 
sami poznamo.

(Vir: povzeto po reviji Moje finance, dne 16. 12. 2015)

Kako je po drugih občinah?
Savinjska regija je od skupnih dvanajstih zasedla deveto mesto. V 

tej regiji je 33 občin, 15 od njih je na lestvici med top 50. Gospodarsko 
najmočnejša je Idrija. Najvišje neto plače imajo v Cerkljah, le-ta zna-
ša 1.364,00 evrov. Največ produktivnih podjetij imajo v Trzinu, kjer 
znaša največja dodana vrednost podjetij na prebivalca 43.022 evrov. V 
slovenskem povprečju znaša 8.415 evrov. Prav tako je tam največ izo-
braženih občanov (36 %). Najnižja brezposlenost je v Žireh in Gorenji 
vasi - Poljane. 

Najdražja stanovanja so v Piranu, cena za m2 znaša 2.323 evrov. 
Največja povprečna uporabna površina naseljenega stanovanja ima 
Sodražica – 118 m2. Občina Zavrč ima najmanj prebivalcev, ki so straj-
ši od 65 let, kar v odstotkih znaša 11,3 %. Prav tako pa ima najnižjo 
raven kriminalitete. 

V 11 občinah je povprečna starost občanov pod 40 let; najnižja, 38 
let, je v občinah Komenda, Gorenja vas - Poljane, Benedikt; najvišja, 
50 let, pa v občini Kostel in v Osilnici. Najbolj urejeno infrastrukturo 

ima Log - Dragomer. Najmanj naseljenih stanovanj brez osnovne in-
frastrukture, kot so kopalnica, voda, elektrika, imajo Jesenice – 1,4 %. 

Kot zanimivost še to. V Sloveniji je registriranih 104.000 traktorjev, 
največ v Brežicah in v Krškem – okoli 2.500. 

Katere so top deset občine z najbolj zdravimi občani? To so Gorenja 
vas - Poljane, Horjul, Brezovica, Mengeš, Žiri, Dobrova - Polhov Gra-
dec, Vodice, Cerklje na Gorenjskem, Dravograd in Veržej. Več kot 30 
% prezgodnjih smrti je bilo v 20 občinah, največ, in sicer 50 % pa v 
Razkrižju in Ribnici na Pohorju. V štirih letih se je zgodilo 79 umorov, 
od tega jih je bilo 11 v Ljubljani, 8 v Mariboru, 6 v Ptuju in 5 v Kranju. 

Najmanj potresov in dežja  je bilo v Pomurju. Potresna območja so 
večinoma splošno znana, to so predvsem osrednja Slovenija in bovški 
konec. 

Predstavljamo še posamičen delež v vseh šestih skupinah v končni 
oceni.

Graf 1: Ocenjene kategorije in njihovi deleži v končni oceni



14    20168

Pohorsko srce JAVNI ZAVODI

14    2016 9

POHORSKO SRCE

V katero smer gre destinacija 
Rogla-Pohorje v naslednjih letih?

4. maja 2016 so na drugi plenarni delavnici na nivoju destinaci-
je Rogla-Pohorje predstavniki PSDRP, PS in DS vseh štirih občin na 
izhodiščih vizij in ciljev posameznih občin oblikovali vizijo in cilje 
razvoja in trženja destinacije Rogla-Pohorje do leta 2021.

Tabela 2: Slogan, logotip ter kratka in razširjena vizija destinacije 
Rogla-Pohorje. Celoten dokument je objavljen na spletni strani

Občine Zreče www.zrece.si

LOGOTIP DESTINACIJE ROGLA-POHORJE:  

KRATKA VIZIJA: 
Rogla-Pohorje je leta 2021 prepoznana kot podežel-

ska destinacija s kakovostnimi programi ohranjanja 
zdravja in dobrega počutja, aktivnimi počitnicami in s 
pripravami športnikov, kreativnimi vinskimi in kulina-
ričnimi zgodbami, poglobljenimi doživetji kulturizaci-
je vesolja ter spoznavanja z naravo, z bogato kulturno 
dediščino in rokodelstvom, s svetovno prepoznanimi 
športnimi in tradicionalnimi prireditvami ter poslov-
nimi druženji na območju med Roglo in vinorodnimi 
griči Dravinjske doline, kamor vabijo gostoljubni in 

aktivni domačini.

RAZŠIRJENA VIZIJA:
Destinacija Rogla-Pohorje je leta 2021 pozicionirana kot konkurenčna, 

zelena, ekološka, dostopna, domačna, varna, gostoljubna, medgenera-
cijsko in s celovito ponudbo povezana destinacija, kjer se na območju 
med Roglo, vinorodnimi griči in Dravinjsko dolino prepleta tradicija s 

sodobnostjo ob visoki kakovosti bivanja ter kreativnem okolju za delo in 
oddih. 

Kakovostni turistični programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja 
v Termah Zreče in Turističnem centru Rogla omogočajo ob vinskih 

zgodbah Škalc in kreativni kulinariki turističnih kmetij idr. ponudnikov, 
bogati kulturni dediščini srednjeveške Žičke kartuzije in Graščine v 

Oplotnici ter programih kulturizacije vesolja v KSEVT-u poglobljena do-
živetja slikovitega podeželja s pestro ponudbo dogodkov, oplemenitenih 

z izročilom rokodelcev in ljubiteljskih skupin.

Aktivne in sproščujoče počitnice na podeželju, usmerjene v zdravje in 
dobro počutje (zdravilni dejavniki: klima, voda, šota), poslovna druže-
nja, priprave športnih ekip ter vabljivi programi krajših doživetij gradijo 
podobo in ugled območja južnega dela Pohorja ob vzpostavljeni lokalni 

oskrbi s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec

OBČINSKE UPRAVE

Tabela 2:
SLOGAN: Razišči, občuti, užij
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V katero smer gre destinacija 
Rogla-Pohorje v naslednjih letih?

Izhodišča 
Termin destinacija Rogla-Pohorje obstaja že nekaj let. Organi-

zirano povezovanje  ponudnikov in ponudbe ter prepoznavan-
je obiskovalcev destinacije kot celote vseh štirih občin pa v tem 
času še ni zaživelo. Skupna spletna stran, brošure in znamka 
Rogla-Pohorje so nastali v kontekstu dokumenta: Program celovi-
tega  managementa turistične destinacije »Pohorje-Rogla, Terme 
Zreče, Dravinjska dolina«, 2005-2007 z blagovno znamko »Rogla« 
– Marketinška strategija razvoja turizma na območju turistične 
destinacije »Rogla«, ki je nastal leta 2005 in bil posodobljen leta 
2008. Aktivnosti na področju turizma pa so občine vodile same. 

V septembru 2015 smo z župani vseh štirih občin prvič skupaj 
sedli za mizo na Občini Zreče in razglabljali o možnostih pove-
zanega razvoja turistične ponudbe v destinaciji Rogla-Pohorje in 
njenega skupnega trženja. Tako je nastal dogovor o oblikovanju 
projektnih aktivnosti in posledično dokumentov razvoja in tržen-
ja turizma v vsaki od štirih občin (Zreče, Slovenske Konjice, Vi-
tanje in Oplotnica) ter na destinaciji kot celoti. 

Nastal je model izvajanja projekta, ki temelji na treh korakih, 
in sicer oblikovanje: (i) posnetka stanja ponudbe in trženja tu-
rizma; (ii) vizije in strateških ciljev na področju razvoja in tržen-
ja turizma; ter (iii) operativnih ciljev in aktivnosti – v vsaki od 
štirih občin destinacije Rogla-Pohorje (4 DSO) in plenarno na 
območju destinacije kot celote (PSDRP). V ta namen je bila ob-
likovana Projektna skupina destinacije Rogla-Pohorje (PSDRP). 
Vanjo so povezani predstavniki vseh štirih občin, ki soodločajo 
in organizirajo aktivnosti na destinacijskem nivoju. Na lokalnem 
nivoju – nivoju občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplot-
nica, so bile oblikovane projektne skupine (PSOZ, PSOSK, PSOV, 
PSOO), ki tesno sodelujejo s koordinatorko in soodločajo ter or-
ganizirajo aktivnosti v posamezni občini. Znotraj vsake občine so 
nastale tudi delovne skupine (DSOZ, DSOSK, DSOV, DSOO), ki 

skrbijo za prenos idej »od spodaj navzgor«, ki se srečajo s tistimi, 
ki jih peljejo PS »od zgoraj navzdol«. Za vsako občino nastaja 
unikaten model razvoja in trženja ponudbe turizma, ki sledi pos-
netku stanja in želeni podobi vizije v letu 2021, prav tako tudi za 
destinacijo Rogla-Pohorje kot celoto. Vzporedno z nastajanjem 
dokumentov se odvijajo aktivnosti, ki se nanašajo na specializi-
rane delovne skupine (SDS) na nivoju vsake občine (npr. SDS 
turističnih ponudnikov in društev) ali destinacije kot celote (SDS 
za usposabljanje vodnikov, za nadgradnjo KTZ Okusi Rogle idr.). 
Tako je v projekt in nastajanje dokumentov vključenih med 20 in 
30 občanov vsake od štirih občin.  

Aktivnosti projekta razvoja in trženja turizma v destinaciji 
Rogla-Pohorje za oblikovanje dokumentov bodo trajale do sep-
tembra oziroma oktobra 2016, ko bodo javnosti predstavljeni do-
kumenti na nivoju občin oziroma destinacije.

Posnetek stanja in Analiza PSPN
Na nivoju občin so v sklopu aktivnosti koordinatorke s projekt-

nimi skupinami nastali posnetki stanja ponudbe. V sodelovanju 
z delovnimi skupinami so bile prepoznane prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti vsake od štirih občin. V sklopu prve ple-
narne delavnice na nivoju destinacije Rogla-Pohorje so predstav-
niki PSDRP, PS in DS vseh štirih občin na izhodiščih posnetkov 
stanja v posamezni občini oblikovali prednosti, slabosti, prilož-
nosti in nevarnosti destinacije Rogla-Pohorje. 

Vizija in strateški cilji razvoja in trženja turizma v 
občinah in destinaciji Rogla-Pohorje

Na delavnicah s projektnimi skupinami občin Zreče, Slovenske 
Konjice, Vitanje in Oplotnica smo z deležniki oblikovali vizijo in 
razvojne ter trženjske cilje omenjenih občin. Vizija turizma v ob-
čini Zreče je predstavljena v Tabeli 1 .

KRATKA VIZIJA: 
Občina Zreče bo leta 2021 prepoznana po vi-

sokokakovostnih turističnih programih zdravja 
in dobrega počutja, aktivnih počitnic na po-
deželju, spoznavanja z naravo in s kulturno 

dediščino ter poslovnih druženjih in pripravah 
vrhunskih športnikov v neokrnjenem narav-

nem okolju Rogle in Term Zreče.

DOLGA VIZIJA:
V letu 2021 je občina Zreče na področju turizma prepoznana kot konkurenčna, 

zelena, ekološka, dostopna , domačna, gostoljubna in celovito povezana destina-
cija z visoko kakovostjo bivanja ter kreativnim okoljem za delo in oddih.

Visokokakovostni turistični programi zdravja in dobrega počutja, ob prepo-
znanih zdravilnih dejavnikih (klima, voda in šota), aktivnih počitnic, poslovnih 
druženj ter priprav vrhunskih športnih ekip v naravnem okolju, ob vključevanju 
kreativne gastronomije in spoznavanja z naravo, s kulturno ter z živo dediščino 

in obrtjo, gradijo imidž območja Pohorja ob optimalni lokalni samooskrbi.

URADNE OBJAVE

Tabela 1:
SLOGAN: ZREČE – območje dobrega počutja
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4. maja 2016 so na drugi plenarni delavnici na nivoju destinaci-
je Rogla-Pohorje predstavniki PSDRP, PS in DS vseh štirih občin na 
izhodiščih vizij in ciljev posameznih občin oblikovali vizijo in cilje 
razvoja in trženja destinacije Rogla-Pohorje do leta 2021.
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Rogla-Pohorje. Celoten dokument je objavljen na spletni strani
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ričnimi zgodbami, poglobljenimi doživetji kulturizaci-
je vesolja ter spoznavanja z naravo, z bogato kulturno 
dediščino in rokodelstvom, s svetovno prepoznanimi 
športnimi in tradicionalnimi prireditvami ter poslov-
nimi druženji na območju med Roglo in vinorodnimi 
griči Dravinjske doline, kamor vabijo gostoljubni in 

aktivni domačini.
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Destinacija Rogla-Pohorje je leta 2021 pozicionirana kot konkurenčna, 

zelena, ekološka, dostopna, domačna, varna, gostoljubna, medgenera-
cijsko in s celovito ponudbo povezana destinacija, kjer se na območju 
med Roglo, vinorodnimi griči in Dravinjsko dolino prepleta tradicija s 

sodobnostjo ob visoki kakovosti bivanja ter kreativnem okolju za delo in 
oddih. 

Kakovostni turistični programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja 
v Termah Zreče in Turističnem centru Rogla omogočajo ob vinskih 

zgodbah Škalc in kreativni kulinariki turističnih kmetij idr. ponudnikov, 
bogati kulturni dediščini srednjeveške Žičke kartuzije in Graščine v 

Oplotnici ter programih kulturizacije vesolja v KSEVT-u poglobljena do-
živetja slikovitega podeželja s pestro ponudbo dogodkov, oplemenitenih 

z izročilom rokodelcev in ljubiteljskih skupin.

Aktivne in sproščujoče počitnice na podeželju, usmerjene v zdravje in 
dobro počutje (zdravilni dejavniki: klima, voda, šota), poslovna druže-
nja, priprave športnih ekip ter vabljivi programi krajših doživetij gradijo 
podobo in ugled območja južnega dela Pohorja ob vzpostavljeni lokalni 

oskrbi s kolektivno tržno znamko Okusi Rogle.
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Izhodišča 
Termin destinacija Rogla-Pohorje obstaja že nekaj let. Organi-

zirano povezovanje  ponudnikov in ponudbe ter prepoznavan-
je obiskovalcev destinacije kot celote vseh štirih občin pa v tem 
času še ni zaživelo. Skupna spletna stran, brošure in znamka 
Rogla-Pohorje so nastali v kontekstu dokumenta: Program celovi-
tega  managementa turistične destinacije »Pohorje-Rogla, Terme 
Zreče, Dravinjska dolina«, 2005-2007 z blagovno znamko »Rogla« 
– Marketinška strategija razvoja turizma na območju turistične 
destinacije »Rogla«, ki je nastal leta 2005 in bil posodobljen leta 
2008. Aktivnosti na področju turizma pa so občine vodile same. 

V septembru 2015 smo z župani vseh štirih občin prvič skupaj 
sedli za mizo na Občini Zreče in razglabljali o možnostih pove-
zanega razvoja turistične ponudbe v destinaciji Rogla-Pohorje in 
njenega skupnega trženja. Tako je nastal dogovor o oblikovanju 
projektnih aktivnosti in posledično dokumentov razvoja in tržen-
ja turizma v vsaki od štirih občin (Zreče, Slovenske Konjice, Vi-
tanje in Oplotnica) ter na destinaciji kot celoti. 

Nastal je model izvajanja projekta, ki temelji na treh korakih, 
in sicer oblikovanje: (i) posnetka stanja ponudbe in trženja tu-
rizma; (ii) vizije in strateških ciljev na področju razvoja in tržen-
ja turizma; ter (iii) operativnih ciljev in aktivnosti – v vsaki od 
štirih občin destinacije Rogla-Pohorje (4 DSO) in plenarno na 
območju destinacije kot celote (PSDRP). V ta namen je bila ob-
likovana Projektna skupina destinacije Rogla-Pohorje (PSDRP). 
Vanjo so povezani predstavniki vseh štirih občin, ki soodločajo 
in organizirajo aktivnosti na destinacijskem nivoju. Na lokalnem 
nivoju – nivoju občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplot-
nica, so bile oblikovane projektne skupine (PSOZ, PSOSK, PSOV, 
PSOO), ki tesno sodelujejo s koordinatorko in soodločajo ter or-
ganizirajo aktivnosti v posamezni občini. Znotraj vsake občine so 
nastale tudi delovne skupine (DSOZ, DSOSK, DSOV, DSOO), ki 

skrbijo za prenos idej »od spodaj navzgor«, ki se srečajo s tistimi, 
ki jih peljejo PS »od zgoraj navzdol«. Za vsako občino nastaja 
unikaten model razvoja in trženja ponudbe turizma, ki sledi pos-
netku stanja in želeni podobi vizije v letu 2021, prav tako tudi za 
destinacijo Rogla-Pohorje kot celoto. Vzporedno z nastajanjem 
dokumentov se odvijajo aktivnosti, ki se nanašajo na specializi-
rane delovne skupine (SDS) na nivoju vsake občine (npr. SDS 
turističnih ponudnikov in društev) ali destinacije kot celote (SDS 
za usposabljanje vodnikov, za nadgradnjo KTZ Okusi Rogle idr.). 
Tako je v projekt in nastajanje dokumentov vključenih med 20 in 
30 občanov vsake od štirih občin.  

Aktivnosti projekta razvoja in trženja turizma v destinaciji 
Rogla-Pohorje za oblikovanje dokumentov bodo trajale do sep-
tembra oziroma oktobra 2016, ko bodo javnosti predstavljeni do-
kumenti na nivoju občin oziroma destinacije.

Posnetek stanja in Analiza PSPN
Na nivoju občin so v sklopu aktivnosti koordinatorke s projekt-

nimi skupinami nastali posnetki stanja ponudbe. V sodelovanju 
z delovnimi skupinami so bile prepoznane prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti vsake od štirih občin. V sklopu prve ple-
narne delavnice na nivoju destinacije Rogla-Pohorje so predstav-
niki PSDRP, PS in DS vseh štirih občin na izhodiščih posnetkov 
stanja v posamezni občini oblikovali prednosti, slabosti, prilož-
nosti in nevarnosti destinacije Rogla-Pohorje. 

Vizija in strateški cilji razvoja in trženja turizma v 
občinah in destinaciji Rogla-Pohorje

Na delavnicah s projektnimi skupinami občin Zreče, Slovenske 
Konjice, Vitanje in Oplotnica smo z deležniki oblikovali vizijo in 
razvojne ter trženjske cilje omenjenih občin. Vizija turizma v ob-
čini Zreče je predstavljena v Tabeli 1 .
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dediščino ter poslovnih druženjih in pripravah 
vrhunskih športnikov v neokrnjenem narav-

nem okolju Rogle in Term Zreče.

DOLGA VIZIJA:
V letu 2021 je občina Zreče na področju turizma prepoznana kot konkurenčna, 

zelena, ekološka, dostopna , domačna, gostoljubna in celovito povezana destina-
cija z visoko kakovostjo bivanja ter kreativnim okoljem za delo in oddih.

Visokokakovostni turistični programi zdravja in dobrega počutja, ob prepo-
znanih zdravilnih dejavnikih (klima, voda in šota), aktivnih počitnic, poslovnih 
druženj ter priprav vrhunskih športnih ekip v naravnem okolju, ob vključevanju 
kreativne gastronomije in spoznavanja z naravo, s kulturno ter z živo dediščino 
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 Spletno komuniciranje MojaObčina.si/Zreče
Občina Zreče je v projekt spletnega komuniciranje na portalu MojaObčina.si vključena že dobro leto. V lanskem letu 
je bila izvedena tudi prva delavnica, kjer so predstavniki društev in drugih organizacij prejeli natančna navodila, kako 
in na kakšen način lahko preko omenjenega portala vnašajo svoje dogodke in prispevke. V vmesnem času smo spre-
menili tudi način oddajanja obvestil za mesečni koledarček prireditev. Ta obvestila lahko sedaj oddajate samo preko 
omenjenega spletnega portala do 15. v mesecu za naslednji mesec. Gre za brezplačno oglaševanje in enostaven vnos 
obvestil. Da lahko začnete z vnosom svojih dogodkov in prispevkov, se morate najprej registrirati.

Sredi maja je podjetje PriMS, d. o. o. 
izvedlo že drugo delavnico za člane društev 
in drugih organizacij. V ta sistem je vključe-
nih že 78 slovenskih občin. Prav tako so nam 
predstavili še statistiko o delovanju te zreške 
spletne strani. V zadnjem trimesečju je bi-
lo na spletnem mestu MojaObčina.si/Zreče 
20.201 ogledov prispevkov, dogodkov, novic 
in zaposlitvenih oglasov. Trenutni doseg je 
8.466 unikatnih obiskovalcev, kar predstavl-
ja 131 % glede na populacijo občine. Desktop 
prikazi so v primerjavi z mobilnimi prikazi v 
sledečem razmerju 72,23 % (desktop) proti 
27,77 % (mobilno). Do sedaj je bilo dodanih 
428 prispevkov, novic in dogodkov. Vsebino 
je dodajalo 75 avtorjev. 32 avtorjev je dodaja-
lo dogodke, 43 avtorjev pa novice in dogod-
ke. Spletni portal uporablja 35 organizacij in 
društev, sedem od teh pa uporablja tudi mai-
ling sistem. Ocenjujejo, da se je projekt dobro 
prijel tako lokalno kot tudi v regionalni skup-
nosti. Korelacijski faktor je bil že v preteklos-
ti nadpovprečen, kar nakazuje na kvalitetno 
vsebino. 

Želite pokazati uspehe svojega društva, 
promovirati svoje dogodke, ali preprosto 
svoji okolici sporočiti kaj lepega?

Vsi, ki ste kakor koli aktivni v Zrečah, ves-
te, kako pomembno je, da se predstavite v lo-
kalnem in širšem okolju. Večina ljudi danes 
bere aktualne novice na spletu, na katerem se 
lokalne novice hitro izgubijo. Medijski kanal 
MojaObčina.si doseže splet, mobilne telefone, 
družabna omrežja in še kaj. Na enem mestu 
so zbrane najzanimivejše novice iz občine 
Zreče. Sodelujete lahko vsi zainteresirani. Več 
informacij: www.mojaobcina.si/zrece.

7 razlogov ZA sodelovanje
1. Priložnost, da svojo aktivnost 

predstavite lokalni skupnosti.
2. Pridobite nove sponzorje.
3. Pridobite nove člane.
4. Izpostavite svoje aktivnosti.
5. Povečate obisk vaših dogodkov.
6. Dvignete klike na vašo spletno 

stran.
7. Ker je za vas BREZPLAČNO.

Julijana Mauhler, predsednica Društva 
zeliščarjev Smetlika Zreče, ki uporablja por-
tal, je povedala: »Pogosto se zdi, da uporabl-
jamo medijski portal zato, ker to uporabljajo 
tudi drugi. Hitro se seznanimo z možnostmi, 
ki nam jih ponuja. Članek o delovanju društva 
je namreč bolj učinkovit, kot le oglas, saj lahko 
doseže širšo publiko, torej se razširi iz lokal-
nega na širši nivo. Z objavami predstavljamo 

naše dogodke in povečujemo prepoznavnost 
društva. Portal nam omogoča, da spremljamo, 
koliko oseb je prebralo objavo in kaj si o vsem 
napisanem mislijo uporabniki, saj se objave 
lahko tudi delijo na druga družbena omrežja. 
Najpomembneje – objave so brezplačne. Vse 
naštete koristi se združujejo v ustvarjanju vtisa 
na bralca prispevkov.«
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov predvsem na naslednjih področjih: 

• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
• ravnanje s komunalnimi odpadki,
• nadzor nad občinskimi cestami,
• nadzor nad odlokom javnega reda in miru,
• turistične takse, 
• in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

Delovanje Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva

Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z nekategorizirani-
mi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj 
naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami Zakona o pravilih 
cestnega prometa in izrekajo globe v primeru ugotovljenih kršitev. 

S pristojnostmi glede nadzora mirujočega prometa in izvajanja 
meritev hitrosti v cestnem prometu so občani že seznanjeni, bi pa iz-
koristili priložnost in na tem mestu opozorili tudi na pristojnost, da 
občinski redar nadzira določilo, da morajo biti med vožnjo osebe v 
motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, 
pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na kon-
strukcijo zadrževalnega sistema (33. člen). 

Prav tako voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne smeta uporabljati 
opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njuno slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon 
itd.) (35. člen). 

Zakon o cestah daje občinskim redarjem pristojnost nadzora tu-
di nad največjimi dovoljenimi osnimi in skupnimi obremenitvami 
ter največjimi dovoljenimi masami vozil na javnih cestah. Na cestah 
je mogoče kar pogosto videti tovorna vozila, ki so na pogled očitno 
preobremenjena, na kar vse pogosteje opozarjajo tudi občani. Da bi 
zmanjšali negativni vpliv prekomerno naloženih tovornjakov na ces-
tišče, so občinski redarji v letu 2015 pričeli s tehtanjem tovornih vozil, 
kar bodo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Končne ugotovitve izvajanja nadzora iz delovnega področja 
MIR-a kažejo:

 Na splošno se na področju mirujočega prometa stanje izboljšuje. 
Opaža se, da je prometna ureditev na parkiriščih sprejeta, vozniki 
upoštevajo obveznosti, predpisane s prometno signalizacijo. Problem 
na tem področju predstavlja še mirujoči promet v okolici nekaterih 
gostinskih lokalov, ki predstavlja ovire za ostali promet. Kritične točke 
so še vedno dostava, parkiranje na pločnikih in mestih za invalide, 
parkiranje v križiščih ter na cestišču v naselju, kjer niso vrisane ločilne 
črte, in parkiranje na neprometnih površinah med prireditvami oziro-
ma večjimi dogodki. 

Nadzor javnega reda in miru izvajamo zaradi kadrovskega priman-
jkljaja izključno v sodelovanju s policijo, in sicer v okviru vnaprej do-
govorjenih akcij. 

Na inšpekcijskem področju se ugotavlja manj kršitev v smislu ne-
pridobivanja upravnih dovoljenj/soglasij, vendar pa kršitve izhajajo 
zaradi izvedenih dejanj, ki so v nasprotju s pridobljeno dokumenta-
cijo. Zelo veliko nepravilnosti izhaja iz posegov na ceste, prav tako je 
pereče ravnanje z odpadnimi vodami, predvsem na območjih, kjer ni 
zgrajene javne kanalizacije. Na področju odpadkov je opaziti manj-
še število prijav nezakonito odloženih odpadkov v okolje. Zaznati je 
večjo osveščenost ljudi, ki jo dosegamo z nenehnim pojavljanjem na 
terenu in s sistematskim nadzorom po posameznih področjih. 

Mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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 Spletno komuniciranje MojaObčina.si/Zreče
Občina Zreče je v projekt spletnega komuniciranje na portalu MojaObčina.si vključena že dobro leto. V lanskem letu 
je bila izvedena tudi prva delavnica, kjer so predstavniki društev in drugih organizacij prejeli natančna navodila, kako 
in na kakšen način lahko preko omenjenega portala vnašajo svoje dogodke in prispevke. V vmesnem času smo spre-
menili tudi način oddajanja obvestil za mesečni koledarček prireditev. Ta obvestila lahko sedaj oddajate samo preko 
omenjenega spletnega portala do 15. v mesecu za naslednji mesec. Gre za brezplačno oglaševanje in enostaven vnos 
obvestil. Da lahko začnete z vnosom svojih dogodkov in prispevkov, se morate najprej registrirati.

Sredi maja je podjetje PriMS, d. o. o. 
izvedlo že drugo delavnico za člane društev 
in drugih organizacij. V ta sistem je vključe-
nih že 78 slovenskih občin. Prav tako so nam 
predstavili še statistiko o delovanju te zreške 
spletne strani. V zadnjem trimesečju je bi-
lo na spletnem mestu MojaObčina.si/Zreče 
20.201 ogledov prispevkov, dogodkov, novic 
in zaposlitvenih oglasov. Trenutni doseg je 
8.466 unikatnih obiskovalcev, kar predstavl-
ja 131 % glede na populacijo občine. Desktop 
prikazi so v primerjavi z mobilnimi prikazi v 
sledečem razmerju 72,23 % (desktop) proti 
27,77 % (mobilno). Do sedaj je bilo dodanih 
428 prispevkov, novic in dogodkov. Vsebino 
je dodajalo 75 avtorjev. 32 avtorjev je dodaja-
lo dogodke, 43 avtorjev pa novice in dogod-
ke. Spletni portal uporablja 35 organizacij in 
društev, sedem od teh pa uporablja tudi mai-
ling sistem. Ocenjujejo, da se je projekt dobro 
prijel tako lokalno kot tudi v regionalni skup-
nosti. Korelacijski faktor je bil že v preteklos-
ti nadpovprečen, kar nakazuje na kvalitetno 
vsebino. 

Želite pokazati uspehe svojega društva, 
promovirati svoje dogodke, ali preprosto 
svoji okolici sporočiti kaj lepega?

Vsi, ki ste kakor koli aktivni v Zrečah, ves-
te, kako pomembno je, da se predstavite v lo-
kalnem in širšem okolju. Večina ljudi danes 
bere aktualne novice na spletu, na katerem se 
lokalne novice hitro izgubijo. Medijski kanal 
MojaObčina.si doseže splet, mobilne telefone, 
družabna omrežja in še kaj. Na enem mestu 
so zbrane najzanimivejše novice iz občine 
Zreče. Sodelujete lahko vsi zainteresirani. Več 
informacij: www.mojaobcina.si/zrece.

7 razlogov ZA sodelovanje
1. Priložnost, da svojo aktivnost 

predstavite lokalni skupnosti.
2. Pridobite nove sponzorje.
3. Pridobite nove člane.
4. Izpostavite svoje aktivnosti.
5. Povečate obisk vaših dogodkov.
6. Dvignete klike na vašo spletno 

stran.
7. Ker je za vas BREZPLAČNO.

Julijana Mauhler, predsednica Društva 
zeliščarjev Smetlika Zreče, ki uporablja por-
tal, je povedala: »Pogosto se zdi, da uporabl-
jamo medijski portal zato, ker to uporabljajo 
tudi drugi. Hitro se seznanimo z možnostmi, 
ki nam jih ponuja. Članek o delovanju društva 
je namreč bolj učinkovit, kot le oglas, saj lahko 
doseže širšo publiko, torej se razširi iz lokal-
nega na širši nivo. Z objavami predstavljamo 

naše dogodke in povečujemo prepoznavnost 
društva. Portal nam omogoča, da spremljamo, 
koliko oseb je prebralo objavo in kaj si o vsem 
napisanem mislijo uporabniki, saj se objave 
lahko tudi delijo na druga družbena omrežja. 
Najpomembneje – objave so brezplačne. Vse 
naštete koristi se združujejo v ustvarjanju vtisa 
na bralca prispevkov.«
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov predvsem na naslednjih področjih: 

• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
• ravnanje s komunalnimi odpadki,
• nadzor nad občinskimi cestami,
• nadzor nad odlokom javnega reda in miru,
• turistične takse, 
• in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

Delovanje Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva

Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z nekategorizirani-
mi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj 
naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami Zakona o pravilih 
cestnega prometa in izrekajo globe v primeru ugotovljenih kršitev. 

S pristojnostmi glede nadzora mirujočega prometa in izvajanja 
meritev hitrosti v cestnem prometu so občani že seznanjeni, bi pa iz-
koristili priložnost in na tem mestu opozorili tudi na pristojnost, da 
občinski redar nadzira določilo, da morajo biti med vožnjo osebe v 
motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, 
pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na kon-
strukcijo zadrževalnega sistema (33. člen). 

Prav tako voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne smeta uporabljati 
opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njuno slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon 
itd.) (35. člen). 

Zakon o cestah daje občinskim redarjem pristojnost nadzora tu-
di nad največjimi dovoljenimi osnimi in skupnimi obremenitvami 
ter največjimi dovoljenimi masami vozil na javnih cestah. Na cestah 
je mogoče kar pogosto videti tovorna vozila, ki so na pogled očitno 
preobremenjena, na kar vse pogosteje opozarjajo tudi občani. Da bi 
zmanjšali negativni vpliv prekomerno naloženih tovornjakov na ces-
tišče, so občinski redarji v letu 2015 pričeli s tehtanjem tovornih vozil, 
kar bodo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Končne ugotovitve izvajanja nadzora iz delovnega področja 
MIR-a kažejo:

 Na splošno se na področju mirujočega prometa stanje izboljšuje. 
Opaža se, da je prometna ureditev na parkiriščih sprejeta, vozniki 
upoštevajo obveznosti, predpisane s prometno signalizacijo. Problem 
na tem področju predstavlja še mirujoči promet v okolici nekaterih 
gostinskih lokalov, ki predstavlja ovire za ostali promet. Kritične točke 
so še vedno dostava, parkiranje na pločnikih in mestih za invalide, 
parkiranje v križiščih ter na cestišču v naselju, kjer niso vrisane ločilne 
črte, in parkiranje na neprometnih površinah med prireditvami oziro-
ma večjimi dogodki. 

Nadzor javnega reda in miru izvajamo zaradi kadrovskega priman-
jkljaja izključno v sodelovanju s policijo, in sicer v okviru vnaprej do-
govorjenih akcij. 

Na inšpekcijskem področju se ugotavlja manj kršitev v smislu ne-
pridobivanja upravnih dovoljenj/soglasij, vendar pa kršitve izhajajo 
zaradi izvedenih dejanj, ki so v nasprotju s pridobljeno dokumenta-
cijo. Zelo veliko nepravilnosti izhaja iz posegov na ceste, prav tako je 
pereče ravnanje z odpadnimi vodami, predvsem na območjih, kjer ni 
zgrajene javne kanalizacije. Na področju odpadkov je opaziti manj-
še število prijav nezakonito odloženih odpadkov v okolje. Zaznati je 
večjo osveščenost ljudi, ki jo dosegamo z nenehnim pojavljanjem na 
terenu in s sistematskim nadzorom po posameznih področjih. 

Mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Svečana seja Občinskega sveta 
Občine Zreče

urejeno kanalizacijo v Bukovljah, vodovodne razmere na Polajni, 
energetske sanacije in še bi lahko naštevali. 

Za svoje delo in zasluge je prejel zlati grb Občine Zreče.

Jožef Košir postal častni občan 
Jožefa Koširja Zrečani zelo dobro poznamo, saj se je v Zrečah ro-

dil, izobraževal, si ustvaril družino, se zaposlil ter s svojim delom 
pomembno sooblikoval današnjo gospodarsko, družbeno in poli-
tično podobo Zreč. V Uniorju, d .d., je delal kot razvojni tehnolog 
v konstrukciji orodij. 

V letih od 1978 do 1982 je opravljal delo predsednika Občinskega 
sveta zveze sindikatov v takrat še skupni občini. Poleg poklicnega 
in političnega dela je bil dejaven tudi v društvenem življenju. Član 
PGD Zreče je vse od leta 1958 in prehodil je vso pot od gasilca do 
predsednika društva, ki mu je predsedoval kar 24 let. Postavljal je 
temelje današnjemu društvu, ki ima pridobljeno koncesijo za reše-
vanje v prometnih nesrečah, bil pobudnik Gasilske zveze Zreče-Vi-
tanje, danes pa je njen predsednik. Pomagal pa je tudi pri ustanavl-
janju novih društev, kot so Nogometni klub Zreče, ZŠAM Zreče ter 
TD Skomarje in Resnik. V času nastajanja novih občin v samostojni 
Sloveniji je vodil Iniciativni odbor za novo Občino Zreče in bil med 
letoma 1995 in 2006 trikrat izvoljen za župana Občine Zreče. 

V času njegovega županovanja smo v občini pridobili 27 kilo-
metrov asfaltiranih cest, dograjeno Osnovno šolo Zreče, športno 
dvorano in telovadnico v Zrečah, večnamenski objekt CŠOD na Go-
renju, osnovno šolo, vrtec in telovadnico na Stranicah, dva stano-
vanjska bloka, komunalno ureditev novega naselja individualnih 
stanovanjskih hiš, rekonstrukcijo regionalne ceste R3-701 Pesek–
Rogla–Zreče z izgradnjo pločnika in razsvetljave, Tržnico Zreče, 
plinovod v KS Zreče, kabelsko TV, obnovo Osnovne šole Resnik in 
Osnovne šole Skomarje, izgradnjo športnih igrišč, obnovo kultur-
nih spomenikov in še veliko drugih pridobitev. Med letoma 1996 in 
2000 je bil tudi poslanec Državnega zbora RS. 

Danes je član Občinskega sveta Občine Zreče in predsednik Ko-
misije za gospodarsko javno infrastrukturo. Je tudi predsednik 
Društva upokojencev Zreče, aktivno pa sodeluje še v mnogih dru-
gih društvih. 

Za to dolgoletno delo za svoj kraj in tukajšnje ljudi so na predlog 
župana Občine Zreče, predsednikov Krajevnih skupnosti in druš-
tev Občine Zreče podelili Jožefu Koširju naziv častni občan Občine 
Zreče. 

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Polona Matevžič
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V četrtek, 26. 5. 2016, je v večnamenski dvorani v Termah Zreče 
potekala vsakoletna svečana seja. Pred sejo je bilo še odprtje Zavo-
da VinoFeel ob vhodu v hotel Atrij. Ob 19.45 uri so si povabljeni 
gostje lahko pogledali razstavo Kluba Zreški Art (sekcija TD Zreče) 
z naslovom »Bilo je nekoč, danes, jutri«. 

Ob 20. uri se je začel uradni del programa. Trobilni kvartet Druš-
tva godbenikov Zreče je zbrane pozdravil z zreško himno, nato pa 
je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik nagovoril prisotne. 
V kulturnem delu programa z naslovom »Sprehod po Zrečah« so 
nastopili učenci Osnovne šole Zreče ter predstavili Zreče in oko-
liške kraje naključnemu turistu. Nastopili so tudi zreški učenci, ki 
obiskujejo Glasbeno šolo Slovenske Konjice. Za idejo in scenarij 
sta poskrbela Osnovna šola Zreče ter KUD Vladko Mohorič Zreče. 
Občina Zreče je letos podelila posebno priznanje, bronasti, srebrni 
in zlati grb ter naziv častnega občana.

Krajevna organizacija Rdečega križa je 70. obletnico delovanja 
obeležila 9. maja 2016 na svečani prireditvi, na kateri ji je župan 
mag. Boris Podvršnik podelil posebno priznanje Občine Zreče. 
Prav tako je župan posebno priznanje Občine Zreče podelil še 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zreče, in sicer 6. maja 2016 na 
svečani akademiji ob 70. obletnici delovanja. Ob tej priložnosti so 
zbrane presenetili s posebnim zbornikom.

GKN Driveline Slovenija, d. o. o.
Današnje podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., speciali-

zirano podjetje za proizvodnjo delov avtomobilskih transmisij, 
predvsem homokinetičnih zglobov, tripod in polgredi, je bilo usta-
novljeno leta 1986 kot del Uniorja, zato ga še danes mnogi Zrečani 
poznajo pod takratnim imenom Unior Atras. V svoji zgodovini se 
je podjetje soočalo z mnogimi izzivi, vzponi in padci, vse do leta 
1998, ko je lastništvo v celoti prevzela multinacionalka GKN In-
dustries Limitied. V zadnjih treh letih se je njihova prodaja poveče-
vala povprečno za sedem odstotkov na leto, k čemur je pripomoglo 
tudi nekaj manj kot 400 ljudi, ki naj bi se jim v prihodnjih dveh 
letih pridružilo še sto novih sodelavcev iz Zreč in okoliških krajev. 
GKN Driveline Slovenija je prejel posebno priznanje za 30 let us-
pešnega delovanja na svečani seji. 

Bronasti grb – Odbojkarski klub Swatycomet Zreče
Prvi začetki odbojke v Zrečah segajo v leto 1954, ko je bilo zgra-

jeno lešnato igrišče na Novi Dobravi in odbojkarski turnirji po oko-
liških krajih so bili prvi koraki naših odbojkaric. Klub se je vsa ta 
leta razvijal. Leta 2001 je pridobil status društva. Podpirati sta ga 
začela dva ključna sponzorja, in sicer Comet, d. d., (danes Swaty-
comet, d. o. o.) in Unior, d. d. Z organiziranostjo, urejenostjo in s 
širokim delovanjem so vzbudili posluh za sistemsko podporo tudi 
v domačem GKN Driveline, d. o. o., ter v mnogih manjših stalnih 
ali pa občasnih podpornikih skoraj 150-članskega kolektiva. 

Klub ostaja konstanten in trden drugoligaš in niza za mali kraj, 
kot so Zreče, izjemne rezultate, ter konkurira predvsem v mlajših 
selekcijah velikim odbojkarskim sredinam, kot so Maribor, Kam-
nik, Koper, Ljubljana … V sezoni 2014/15 so se uvrstili v 1/8 fina-

la pokalnega tekmovanja, članice so dosegle 1. mesto v drugi ligi 
brez poraza, mladinke 4. mesto, deklice 4. mesto, mala odbojka 8. 
mesto; v sezoni 2015/2016 pa pokal 1/16 finala, članice so dosegle 
5. mesto, kadetinje 2. mesto v B ligi, deklice se borijo za TOP 4, 
mini odbojka pa A ligo. Ob uspehih v državnem prvenstvu so eki-
pe domov prinašale še veliko pokalov z domačih in mednarodnih 
turnirjev. 

Za večletno aktivno in uspešno dejavnost kluba, za spodbujanje 
zdravega načina življenja in pozitivnih športnih vrednot ter za pre-
nos znanja igranja odbojke na mlajše rodove je klub prejel bronasti 
grb Občine Zreče. 

Srebrni grb za Marijana Jelenka
Marijan Jelenko že od mladih let deluje v vrstah prostovoljnega 

gasilstva občine. Z vestnim delom, neprekinjenim izobraževanjem 
in rezultati dela, ki jih je dosegel med opravljanjem nalog zaščite in 
reševanja v vrstah gasilskih enot, je vzor vsem, ki delujejo na tem 
področju. Ne glede na to, da je zaposlen v slovenski policiji in je 
vodja policijskega okoliša, vedno najde dovolj časa za opravljanje 
nalog gasilstva v PGD Zreče, Gasilski zvezi Zreče-Vitanje, na nivoju 
celjske regije in sami Gasilski zvezi Slovenije. 

Od leta 2003 je poveljnik PGD Zreče, od leta 1999 do 2008 je bil 
tajnik domače gasilske zveze in od leta 2008 njen poveljnik. V zad-
njih letih je uspešno sodeloval v zaščitnih in reševalnih nalogah 
ob naravnih nesrečah v občini Zreče. Njegovo uspešno strokovno 
in operativno delo je vidno tudi na tekmovalnem področju, kjer so 
ekipe v domači GZ in domačem društvu pod njegovim vodstvom v 
zadnjih letih dosegle nekaj odmevnih rezultatov. 

Od leta 2014 je član Sveta Krajevne skupnosti Zreče in njen pod-
predsednik. Poleg številnih priznanj je tudi dobitnik bronastega 
grba Občine Zreče in srebrnega znaka civilne zaščite, s področja 
gasilstva pa je dobitnik odlikovanja za posebne zasluge, odlikovan-
ja za hrabrost in gasilske plamenice I. stopnje. 

Za dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami je prejel srebrni grb Občine Zreče.

Zlati grb za Emilijana Fijavža
Emilijan Fijavž je prejel zlati grb za neprecenljivo vlogo pri 

razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter za prispevek na področju 
razvoja podjetništva v občini Zreče. Z avtoprevozniško dejavnostjo 
se je samostojno pričel ukvarjati že leta 1978. Danes so v njegovi, 
ženini in sinovi lasti štiri podjetja z voznim parkom 90 tovornih 
vozil ter nudijo delo 120 zaposlenim. Poleg poslovnega in družin-
skega življenja se že leta posveča tudi svojemu kraju Stranice. 

Kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice, svetnik Ob-
činskega sveta Občine Zreče, predsednik Spominskega društva 100 
Frankolovskih žrtev, predsednik Komisije za gospodarstvo Občine 
Zreče, podpredsednik Komisije za gospodarsko javno infrastruk-
turo Občine Zreče, podpredsednik ZŠAM Zreče ter član raznih 
društev v KS Stranice. Največ zaslug ima za urejene ceste v kraju, 

Svečana seja Občinskega sveta 
Občine Zreče

URADNE OBJAVE
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urejeno kanalizacijo v Bukovljah, vodovodne razmere na Polajni, 
energetske sanacije in še bi lahko naštevali. 

Za svoje delo in zasluge je prejel zlati grb Občine Zreče.

Jožef Košir postal častni občan 
Jožefa Koširja Zrečani zelo dobro poznamo, saj se je v Zrečah ro-

dil, izobraževal, si ustvaril družino, se zaposlil ter s svojim delom 
pomembno sooblikoval današnjo gospodarsko, družbeno in poli-
tično podobo Zreč. V Uniorju, d .d., je delal kot razvojni tehnolog 
v konstrukciji orodij. 

V letih od 1978 do 1982 je opravljal delo predsednika Občinskega 
sveta zveze sindikatov v takrat še skupni občini. Poleg poklicnega 
in političnega dela je bil dejaven tudi v društvenem življenju. Član 
PGD Zreče je vse od leta 1958 in prehodil je vso pot od gasilca do 
predsednika društva, ki mu je predsedoval kar 24 let. Postavljal je 
temelje današnjemu društvu, ki ima pridobljeno koncesijo za reše-
vanje v prometnih nesrečah, bil pobudnik Gasilske zveze Zreče-Vi-
tanje, danes pa je njen predsednik. Pomagal pa je tudi pri ustanavl-
janju novih društev, kot so Nogometni klub Zreče, ZŠAM Zreče ter 
TD Skomarje in Resnik. V času nastajanja novih občin v samostojni 
Sloveniji je vodil Iniciativni odbor za novo Občino Zreče in bil med 
letoma 1995 in 2006 trikrat izvoljen za župana Občine Zreče. 

V času njegovega županovanja smo v občini pridobili 27 kilo-
metrov asfaltiranih cest, dograjeno Osnovno šolo Zreče, športno 
dvorano in telovadnico v Zrečah, večnamenski objekt CŠOD na Go-
renju, osnovno šolo, vrtec in telovadnico na Stranicah, dva stano-
vanjska bloka, komunalno ureditev novega naselja individualnih 
stanovanjskih hiš, rekonstrukcijo regionalne ceste R3-701 Pesek–
Rogla–Zreče z izgradnjo pločnika in razsvetljave, Tržnico Zreče, 
plinovod v KS Zreče, kabelsko TV, obnovo Osnovne šole Resnik in 
Osnovne šole Skomarje, izgradnjo športnih igrišč, obnovo kultur-
nih spomenikov in še veliko drugih pridobitev. Med letoma 1996 in 
2000 je bil tudi poslanec Državnega zbora RS. 

Danes je član Občinskega sveta Občine Zreče in predsednik Ko-
misije za gospodarsko javno infrastrukturo. Je tudi predsednik 
Društva upokojencev Zreče, aktivno pa sodeluje še v mnogih dru-
gih društvih. 

Za to dolgoletno delo za svoj kraj in tukajšnje ljudi so na predlog 
župana Občine Zreče, predsednikov Krajevnih skupnosti in druš-
tev Občine Zreče podelili Jožefu Koširju naziv častni občan Občine 
Zreče. 

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Polona Matevžič

OBČINSKE UPRAVE
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V četrtek, 26. 5. 2016, je v večnamenski dvorani v Termah Zreče 
potekala vsakoletna svečana seja. Pred sejo je bilo še odprtje Zavo-
da VinoFeel ob vhodu v hotel Atrij. Ob 19.45 uri so si povabljeni 
gostje lahko pogledali razstavo Kluba Zreški Art (sekcija TD Zreče) 
z naslovom »Bilo je nekoč, danes, jutri«. 

Ob 20. uri se je začel uradni del programa. Trobilni kvartet Druš-
tva godbenikov Zreče je zbrane pozdravil z zreško himno, nato pa 
je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik nagovoril prisotne. 
V kulturnem delu programa z naslovom »Sprehod po Zrečah« so 
nastopili učenci Osnovne šole Zreče ter predstavili Zreče in oko-
liške kraje naključnemu turistu. Nastopili so tudi zreški učenci, ki 
obiskujejo Glasbeno šolo Slovenske Konjice. Za idejo in scenarij 
sta poskrbela Osnovna šola Zreče ter KUD Vladko Mohorič Zreče. 
Občina Zreče je letos podelila posebno priznanje, bronasti, srebrni 
in zlati grb ter naziv častnega občana.

Krajevna organizacija Rdečega križa je 70. obletnico delovanja 
obeležila 9. maja 2016 na svečani prireditvi, na kateri ji je župan 
mag. Boris Podvršnik podelil posebno priznanje Občine Zreče. 
Prav tako je župan posebno priznanje Občine Zreče podelil še 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zreče, in sicer 6. maja 2016 na 
svečani akademiji ob 70. obletnici delovanja. Ob tej priložnosti so 
zbrane presenetili s posebnim zbornikom.

GKN Driveline Slovenija, d. o. o.
Današnje podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., speciali-

zirano podjetje za proizvodnjo delov avtomobilskih transmisij, 
predvsem homokinetičnih zglobov, tripod in polgredi, je bilo usta-
novljeno leta 1986 kot del Uniorja, zato ga še danes mnogi Zrečani 
poznajo pod takratnim imenom Unior Atras. V svoji zgodovini se 
je podjetje soočalo z mnogimi izzivi, vzponi in padci, vse do leta 
1998, ko je lastništvo v celoti prevzela multinacionalka GKN In-
dustries Limitied. V zadnjih treh letih se je njihova prodaja poveče-
vala povprečno za sedem odstotkov na leto, k čemur je pripomoglo 
tudi nekaj manj kot 400 ljudi, ki naj bi se jim v prihodnjih dveh 
letih pridružilo še sto novih sodelavcev iz Zreč in okoliških krajev. 
GKN Driveline Slovenija je prejel posebno priznanje za 30 let us-
pešnega delovanja na svečani seji. 

Bronasti grb – Odbojkarski klub Swatycomet Zreče
Prvi začetki odbojke v Zrečah segajo v leto 1954, ko je bilo zgra-

jeno lešnato igrišče na Novi Dobravi in odbojkarski turnirji po oko-
liških krajih so bili prvi koraki naših odbojkaric. Klub se je vsa ta 
leta razvijal. Leta 2001 je pridobil status društva. Podpirati sta ga 
začela dva ključna sponzorja, in sicer Comet, d. d., (danes Swaty-
comet, d. o. o.) in Unior, d. d. Z organiziranostjo, urejenostjo in s 
širokim delovanjem so vzbudili posluh za sistemsko podporo tudi 
v domačem GKN Driveline, d. o. o., ter v mnogih manjših stalnih 
ali pa občasnih podpornikih skoraj 150-članskega kolektiva. 

Klub ostaja konstanten in trden drugoligaš in niza za mali kraj, 
kot so Zreče, izjemne rezultate, ter konkurira predvsem v mlajših 
selekcijah velikim odbojkarskim sredinam, kot so Maribor, Kam-
nik, Koper, Ljubljana … V sezoni 2014/15 so se uvrstili v 1/8 fina-

la pokalnega tekmovanja, članice so dosegle 1. mesto v drugi ligi 
brez poraza, mladinke 4. mesto, deklice 4. mesto, mala odbojka 8. 
mesto; v sezoni 2015/2016 pa pokal 1/16 finala, članice so dosegle 
5. mesto, kadetinje 2. mesto v B ligi, deklice se borijo za TOP 4, 
mini odbojka pa A ligo. Ob uspehih v državnem prvenstvu so eki-
pe domov prinašale še veliko pokalov z domačih in mednarodnih 
turnirjev. 

Za večletno aktivno in uspešno dejavnost kluba, za spodbujanje 
zdravega načina življenja in pozitivnih športnih vrednot ter za pre-
nos znanja igranja odbojke na mlajše rodove je klub prejel bronasti 
grb Občine Zreče. 

Srebrni grb za Marijana Jelenka
Marijan Jelenko že od mladih let deluje v vrstah prostovoljnega 

gasilstva občine. Z vestnim delom, neprekinjenim izobraževanjem 
in rezultati dela, ki jih je dosegel med opravljanjem nalog zaščite in 
reševanja v vrstah gasilskih enot, je vzor vsem, ki delujejo na tem 
področju. Ne glede na to, da je zaposlen v slovenski policiji in je 
vodja policijskega okoliša, vedno najde dovolj časa za opravljanje 
nalog gasilstva v PGD Zreče, Gasilski zvezi Zreče-Vitanje, na nivoju 
celjske regije in sami Gasilski zvezi Slovenije. 

Od leta 2003 je poveljnik PGD Zreče, od leta 1999 do 2008 je bil 
tajnik domače gasilske zveze in od leta 2008 njen poveljnik. V zad-
njih letih je uspešno sodeloval v zaščitnih in reševalnih nalogah 
ob naravnih nesrečah v občini Zreče. Njegovo uspešno strokovno 
in operativno delo je vidno tudi na tekmovalnem področju, kjer so 
ekipe v domači GZ in domačem društvu pod njegovim vodstvom v 
zadnjih letih dosegle nekaj odmevnih rezultatov. 

Od leta 2014 je član Sveta Krajevne skupnosti Zreče in njen pod-
predsednik. Poleg številnih priznanj je tudi dobitnik bronastega 
grba Občine Zreče in srebrnega znaka civilne zaščite, s področja 
gasilstva pa je dobitnik odlikovanja za posebne zasluge, odlikovan-
ja za hrabrost in gasilske plamenice I. stopnje. 

Za dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami je prejel srebrni grb Občine Zreče.

Zlati grb za Emilijana Fijavža
Emilijan Fijavž je prejel zlati grb za neprecenljivo vlogo pri 

razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter za prispevek na področju 
razvoja podjetništva v občini Zreče. Z avtoprevozniško dejavnostjo 
se je samostojno pričel ukvarjati že leta 1978. Danes so v njegovi, 
ženini in sinovi lasti štiri podjetja z voznim parkom 90 tovornih 
vozil ter nudijo delo 120 zaposlenim. Poleg poslovnega in družin-
skega življenja se že leta posveča tudi svojemu kraju Stranice. 

Kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice, svetnik Ob-
činskega sveta Občine Zreče, predsednik Spominskega društva 100 
Frankolovskih žrtev, predsednik Komisije za gospodarstvo Občine 
Zreče, podpredsednik Komisije za gospodarsko javno infrastruk-
turo Občine Zreče, podpredsednik ZŠAM Zreče ter član raznih 
društev v KS Stranice. Največ zaslug ima za urejene ceste v kraju, 
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Šteješ 13 ali več let, te zanima svet raziskovanja, želiš raz-
iskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, 
postati botanični mojster ali pa te zanima življenje v trav-
niških sadovnjakih, potem hitro izpolni prijavnico in se nam 
pridruži. 

V sklopu tabora bo delo potekalo v različnih skupinah: botanična, 
geološka in ornitološka skupina ter skupina za travniške sadovnjake. 
V lepem vremenu bomo izvedli tudi nočni lov na metulje, udeležili pa 
se bomo tudi delavnice peke kruha. 

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. 
Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar so 
možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na 
število prijav za določeno skupino). 

Mentorji skupine bodo: Viljem Podgoršek, Helena Lesar, Milan 
Vogrin in Janez Gačnik.

Česa ne smem pozabiti, ko pakiram? Primerne obutve in oblačil za 
terensko delo, zaščite pred soncem, kopalk, pribora za osebno higieno, 
brisače, zdravstvene kartice in osebnega dokumenta. Kje bomo spali? 
V mladinskem prenočišču Jelka ali hotelu Brinje na Rogli. Točno loka-
cijo bomo prijavljenim sporočili pozneje. Koliko nas bo? Do 20 ude-
ležencev. Kdo je vodja? Srečko Štajnbaher, zunanji sodelavec ZOTKS 
in vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 
Do kdaj se moram prijaviti? Prijave* sprejemamo do zasedbe mest 
oziroma najkasneje do torka, 14. 6. 2016, izključno preko spletnega 
prijavnega sistema; po elektronski pošti niso možne niti prijave in niti 
rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema 
najdete na https://www.zotks.si/tabori.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila ude-
ležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali 
višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna? Ob prijavi je treba vpla-
čati prispevek za udeležbo v višini 110,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 
6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za 
tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in 
z drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za ude-
ležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje 
ipd. Za izvedbo tabora sta Občina Zreče in Sklada za naravo Pohorje 
namenila še dodaten vir financiranja, zaradi česar je za udeležence za-
gotovljen nižji prispevek.

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori 
Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unior, d. d., Program Turizem, 
Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
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V vseh treh enotah Vrtca Zreče nam res 
ni dolgčas. Vas zanima, kaj smo počeli? 
V Zrečah smo preživeli noč v vrtcu, se 
družili z Dejanom in se z igro podali v ča-
robni svet glasbe. Na Stranicah smo imeli 
čisto drugačen dan, prisluhnili smo zani-
mivi pravljici. Na Gorenju smo raziskovali 
gozdne poti in obeležili dan zdravja.

Noč v vrtcu Zreče
Sedaj smo že veliki. V vrtcu preživljamo zadn-

je mesece, jeseni odhajamo v šolo. Veliko lepega 
smo doživeli skupaj podnevi. Kaj pa ponoči? Kar 
nekaj časa smo se o tem pogovarjali, dogovarjali, 
načrtovali in končno tudi izpeljali. To smo doži-
veli v petek, 6. maja. Zbrali smo se popoldne in 
se z dobro voljo in pesmijo odpravili na sprehod 
do gostišča Zreški gaj. Tam so nas čakali pripravl-
jeni pogrinjki, sok in okusne pice, ki smo jih s 
slastjo pojedli. Prijazen lastnik z osebjem nas je 
na koncu pogostil s sladoledom in svežimi jago-
dami. S potešenimi trebuščki smo se odpravili na 
nočni sprehod s svetilkami skozi gozd, ki je bil 
čisto drugačen kot takrat, ko je obsijan s soncem. 
Prijetno utrujeni smo se vrnili v vrtec, kjer smo 
se pripravili na počitek. Pravljica in umirjena 
glasba sta nas kmalu zazibala v globok spanec. 
Zjutraj smo skupaj pojedli zajtrk, se ob glasbi po 
našem izboru poveselili in se nato z novo izkuš-
njo podali v sončen dan.

Slika Zreče 1

Druženje s »poskočnim« Dejanom
V vrtec smo na pobudo otrok iz Tatjanine 

in Polončine skupine povabili Dejana Krajnca, 
člana ansambla Poskočni muzikanti, ki se je na 
vabilo z veseljem odzval. 

Skupaj smo prepevali, plesali, fotografirali in 
se imeli »poskočno«.

Z igro v čarobni svet glasbe
Glasbena vzgoja je pomemben sestavni del 

vzgojno-izobraževalnega procesa, ki na veder, 
doživet in igriv način spodbuja ob glasbenem 
razvoju tudi estetski, moralni, intelektualni in 
telesni razvoj otrokove osebnosti. V skupini smo 
se seznanjali z različnimi Orffovimi glasbili. Ple-
sali smo ob harmoniki, si izmišljali gibalna zapo-
redja, predvsem pa se igrali glasbeno didaktične 
igre, ob katerih smo se nadvse zabavali.

Slika Zreče 3

Obisk Gojka Jevšenaka
V petek, 8. aprila, nas je v vrtcu obiskal av-

tor knjige OD ZVEROVJA DO STRANIC, Gojko 
Jevšenak. Predstavil je svojo knjigo, otroci so 
ga pozorno poslušali in sodelovali v pogovo-
ru. Poskusili so tudi vodo iz izvira Zverovje. 
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stranice 
in predsednikom Emilijanom Fijavžem je vsak 
otrok v skupini dobil svoj izvod knjige. 

Slika Stranice 1

Čisto drugačen dan
Obiskali sta nas Doroteja Rušnik Stramšak 

in Petra Klima s Šolskega centra Slovenske 
Konjice-Zreče, v okviru TVŽU-ja, in izvedli z 
otroki tri delavnice. Najprej sta nas pozdravili 
lutki in nam predstavili, kaj vse bomo počeli. 

Slika Stranice 2

Raziskovanje  
gozdnih poti na Gorenju

Z otroki smo se odpravili na planinski po-
hod. Na pohodu nas je presenetil sneg, ki se 
to leto kar noče posloviti ... Kljub snežinkam 
smo opazili nekaj znanilcev pomladi (žafran, 
marjetico, trobentico, lapuh). Otroci so jih 
opazovali in poimenovali. Veliko veselje so 
nam ponujale luže, ki smo jih prestopali in 
preskakovali. Ob raziskovanju gozdnih poti 
smo opazili mravljišče. Mravljice so se skrile, 
mi pa smo jih skušali privabiti s pesmico BILA 
JE HUDA MRAVLJICA.

Slika Gorenje 1

Skrb za zdravje
Z otroki smo spoznavali, da na svoje zdrav-

je vplivajo sami z gibanjem, s pravilno pre-
hrano, počitkom ... V skupini smo si uredili 
knjižni kotiček, v katerega smo dodali knjige 
o zdravju. Spoznavali smo različno sadje, ga 
okušali in si pripravili sadni napitek – smu-
ti. Ob prehranski piramidi, ki smo jo izdela-
li skupaj z otroki, smo spoznavali različno 
prehrano. Ker je gibanje pomembno za naše 
zdravje, smo le-temu namenili več pozornosti 
v obliki razgibavanja, gibalnih minut in fit ak-
tivnosti v telovadnici.

Slika Gorenje 2

Še več utrinkov si lahko ogledate na naši 
spletni strani www.vrteczrece.si.

Pomladni utrinki v vrtcu
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višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna? Ob prijavi je treba vpla-
čati prispevek za udeležbo v višini 110,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 
6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za 
tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in 
z drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za ude-
ležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje 
ipd. Za izvedbo tabora sta Občina Zreče in Sklada za naravo Pohorje 
namenila še dodaten vir financiranja, zaradi česar je za udeležence za-
gotovljen nižji prispevek.

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori 
Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unior, d. d., Program Turizem, 
Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
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V prvi polovici tega leta se je zvrstilo veliko 
dogodkov in različnih tekmovanj, na katerih 
so sodelovali učenke in učenci Osnovne 
šole Zreče. 

Dan Zemlje
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem 

svetu »praznujemo« že več kot 30 let. Letošnji dan 
Zemlje poudarja pomen dreves in harmonije med 
človekom in naravo. Ljudje, živali, rastline – vsi smo 
del domačega planeta. Na naši šoli smo ga obeleži-
li z različnimi aktivnostmi, ki so nas spomnile, da 
moramo dvigniti zavest, spoštovati Zemljo in odgo-
vorno ravnati z njo. Poleg učencev in učiteljev šole 
so nam zadane cilje pomagali uresničiti tudi ljudje, 
ki se v vsakdanjem življenju spopadajo z različnimi 
ovirami, Mojca Potnik Šonc, Mojca Meke Stojnšek 
in Društvo zeliščarjev Smetlika. Vsem se iskreno za-
hvaljujemo. 

Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega 
planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja 
z odpadki, varčevanja s pitno vodo, omejevanja iz-
pustov toplogrednih plinov, varčevanja z energijo, 
odgovornega ravnanja z gozdovi in z živalmi, ki si 
z nami delijo ta planet, smo bili opozorjeni kar ne-
kajkrat. Ne pozabimo pa še na odgovorno ravnanje 
z našimi mislimi, ki ravno tako prepletajo naš planet 
in ga soustvarjajo. Največ, kar lahko naredite zase, 
za ljudi okoli vas in tudi za naš planet, je, da imate 
radi sebe in druge, živali in naravo. In konec koncev 
tudi naš prelep planet. 

Nekaj utrinkov posameznih razredov ob 
dnevu Zemlje

Dan Zemlje so učenci prvih razredov obeležili 
z obiskom EKO kmetije v Modražu pri Poljčanah. 
In kaj zanimivega so videli in doživeli? Prvič so se 
srečali z apiterapijo, ki pomaga pri obolenju dihal. 
Nepozabno je bilo srečanje z živalmi, ki jih imajo na 
kmetiji, ogled čebelnjaka, izdelovanje svečk, pomoč 
pri peki kruha, ogled ročno izdelanih pustnih mask, 
ki so značilne za pokrajino od Pohorja do Boča, oku-
šanje medu in domačega jabolčnega soka … In še 
malica iz nahrbtnika, čist zrak, neokrnjena narava  
in prijetno druženje s sošolci. Dan je bil zabaven in 
hkrati poučen. 

Petošolci so se tudi pridružili praznovanju dneva 
Zemlje. Razdelili so se v pet skupin in z mentorji 
odšli na potep po Zrečah. Gospa Duška Lamovec je 
učence popeljala na Vrtnarstvo Zreče, kjer so učenci 
spoznavali pomladno prebujanje rastlin. Delovanje 
in prednosti sončne elektrarne so učenci skupaj z 
gospo Evo Žagar odkrivali pri gospodu Ervinu Pre-
sičku. Gospod Koprivnik je učencem in učiteljici 
Miheli Kosi z veseljem predstavil skrivnosti obdelo-
vanje lesa. O pomenu ločevanja odpadkov so učenci 

razmišljali na odlagališču odpadkov, kamor jih je 
odpeljala gospa Mojca Petek. Skupina učencev je 
z gospo Karmen Presiček z navdušenjem spreml-
jala čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi. Po 
vrnitvi v šolo so učenci po skupinah povzeli svoje 
znanje in vtise s potepa in jih predstavili svojim so-
šolcem.

Slika 1

Hiška eksperimentov obiskala  
Osnovno šolo Zreče

Otroke dogajanja v naravi vedno privlačijo in za-
nimajo. Težava se pojavi, ko hočejo te pojave razu-
meti. Prav tu lahko pomaga Hiška eksperimentov, 
zato smo 13. maja na šolo povabili njihove predstav-
nike. Otroci so z igro spoznavali znanost, začeli so 
jo razumeti. Ko stvari razumemo, so nam še zani-
mivejše. Zreški osnovnošolci in tudi zunanji gostje 
so se v Hiški eksperimentov zabavali vse do 16. ure. 
»Veseli me, da se je Hiška eksperimentov, ki smo jo 
zasadili konec leta 2014 tako lepo prijela in rojeva 
sadove skozi vse leto. Prijetno je videti, da so sadeži 
všeč vsem šolam v Sloveniji in nas ne naročajo le 
za ozimnico, ampak čez vse leto. Obljubljamo, da 
bomo skrbeli za zdrav kompost in zdravo Hiško. 
Učencem in šolam pa želim dober tek,« je poudaril 
dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov.

Slika 2

Atletska olimpijada
Zreški osnovnošolci so se 17. maja s sovrstniki 

loške in obeh konjiških šol pomerili na atletski olim-
pijadi na stadionu v Slovenskih Konjicah. Zrečani so 

pokazali, da niso slabi atleti, saj so domov prinesli 
lepo bero medalj, dobrih rezultatov in rekordov 
tekmovanja. Zelo dobro so se izkazali v šprintu in 
v štafetnih preizkusih, odlični so bili v tehničnih 
disciplinah, nekoliko manj radi pa imajo teke na dal-
jše proge. Vsi tekmovalci so se trudili po najboljših 
močeh in vsi izpolnili prvo pomembno nalogo olim-
pijade. Sodelovali so. Drugo leto bodo še močnejši, 
rezultati pa še boljši. Prav vsem tekmovalcem iskre-
no čestitamo za dosežena mesta.

Slika 3

Zlata priznanja
12. marca je potekalo državno tekmovanje iz slo-

venščine za Cankarjevo priznanje. Med 3914 sloven-
skimi osmošolci, ki so letos sodelovali na šolskem 
tekmovanju, se jih je na državno tekmovanje uvrsti-
lo le 73, med njimi tudi naša osmošolka Larisa Kosi. 
Po drugem mestu na področnem tekmovanju so ji 
ptički žvrgoleli tudi na gregorjevo, saj je z besedami, 
polnimi navdiha, prejela zlato Cankarjevo priznanje.

Krožek Vesele šole je letos od 4. do 9. razreda 
obiskovalo 80 učencev. Spoznavali in raziskovali 
smo različne teme. Na šolskem tekmovanju, ki je bi-
lo 9. marca, je 70 učencev doseglo bronasto priznan-
je. 17 učencev pa se je 13. aprila udeležilo državne-
ga tekmovanja na Osnovni šoli Majšperk. Srebrno 
državno priznanje je doseglo 16 učenk in učencev. 
Špela Šet iz 7. c je že drugo leto zapored postala 
državna prvakinja in dokazala, da je nepremagljiva.

V literarnem natečaju, ki ga je razpisala Lovska 
zveza Slovenije, na temo »karte ČRNI PETER« je 
Brin Matović iz 3. a dosegel 1. mesto. V petek, 6. 
maja, sta nas obiskala predstavnika LZS in Brinu po-
delila knjižno nagrado.

Žan Šuperger je na področnem prvenstvu v strel-
janju z zračno puško v Velenju dosegel najboljši re-
zultat in osvojil zlato medaljo. Želimo mu še veliko 
uspehov na njegovi nadaljnji športni poti. 

Pripravila:
Osnovna šola Zreče

S spoštljivimi medsebojnimi odnosi do 
kvalitetnega znanja
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Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče je bila druga polovica šol-

skega leta obarvana mednarodno. Gastronomsko-turistični tehniki so 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu opravljali v Milanu, 
strojni tehniki pa so znanje in izkušnje pridobivali v Würzburgu. Šolski 
vsakdan so bogatili še številne šolske dejavnosti, tekmovanja in zani-
mivi dogodki.

Po znanje in izkušnje v tujino

Strojni tehniki iz 3. letnika z nemški-
mi dijaki pred slovito Allianz Areno. 
Štirinajstdnevnega izobraževanja in 
dogodivščin v Nemčiji ne bodo nikoli 
pozabili. 

Gastronomsko-turistični tehniki iz 
2. letnika so po pridobivanju praktič-
nega znanja v italijanskih restavraci-
jah v popoldanskem času odkrivali 
čare Milana.

Dijaki 1. letnika programa gastronom-
sko-turistični tehnik so praktične izkuš-
nje pridobivali na Bavarskem. Hkrati so 
spoznali številne znamenitosti, med nji-
mi čudovite gradove.

Mednarodno sodelovanje so na šoli 
zaključili z medkulturnim večerom, na 
katerem so gostili nemške dijake, pred-
stavnike podjetij, pri katerih so nemški 
dijaki opravljali prakso, in starše.

Športnik leta 2015
V sodelovanju z Občino Zreče so pripravljali prireditev športnik leta 2015. 

Florijan Gačnikar, ki je povezoval prireditev, je dejal: »Bilo mi je v čast voditi 
to prireditev, saj sem tudi sam športnik. Prireditev je bila zelo veličastna, 
saj so prišli najboljši športniki iz zreške občine. Na odru sem bil sproščen, 
čeprav me je poslušala velika in pomembna množica ljudi.«

Gigantska grafika
Vsi dijaki 1. letnikov so pri 

pouku likovne umetnosti pod 
mentorstvom Doroteje Rušnik 
Stramšak obravnavali grafiko 
skozi prizmo sodobne paradig-
me. Tradicionalni koncept gra-
fike so zamenjali s sodobnim 
ter izdelali dve grafiki gigant-
ske velikosti, in sicer 3 krat 5 
metrov. Grafiki bosta na ogled 
na fasadi kulturnega doma v 
Slovenskih Konjicah od 15.6. 
do 22.6.2016

Postani dijak  
40. generacije zreških 

srednješolcev 
in z nami doživi praznično 

šolsko leto 2016/17.

Izobraževalni programi 
na Šolskem centru 

Slovenske Konjice-Zreče:
- gimnazija 

- gastronomsko-turistični tehnik
- strojni tehnik

- oblikovalec kovin – orodjar
- inštalater strojnih inštalacij
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Na obisku pri družini Matović sem bila 
sredi februarja, ko se je Milko odprav-
ljal za štiri mesece na delo na tovorno 
ladjo, kjer je poveljnik že nekaj let in na 
kateri vihra švicarska zastava. 

Milko Matović se je rodil 30. 11. 1969 v va-
sici Borje (ime bo borih), ki se nahaja na meji 
med Bosno in Hercegovino ter Črno goro, bli-
zu reke Tare. Vasica je od večjega mesta Foče 
oddaljena 35 kilometrov. Milko ima mlajšega 
brata. Leta 1975 se je družina preselila v Celje, 
v najemniško hišo v Zagrad, nekaj let kasneje 
pa so se preselili v stanovanje v Novo vas. 

Osnovno in srednjo šolo, takratno naravo-
slovno, danes Šolski center Lava, je obiskoval 
v Celju. Kot otrok je izredno rad obiskoval fo-
tokrožek. Najprej se je hotel vpisati na študij 
ekonomije, v zadnjem trenutku si je premislil, 
potem ko je pogledal predmetnik smeri nav-
tika na pomorski fakulteti v Portorožu. Po-
trebne diferencialne izpite za vpis je z lahkoto 
opravil. Sledilo je služenje vojaškega roka v 
mornarici v Puli, Šibeniku in otoku Lastovo – 
bil je namreč signalist. 

Potem se je posvetil študiju. Živel je v Pi-
ranu, v hiši znanega slikarja in grafika Mihe 
Maleša, ki je bil dedek od njegovega prijatelja 
Jureta. Pravi, da ga predavanja niso nikoli za-
res zanimala, a je kljub temu na koncu zakl-
jučil študij navtike. Na to obdobje ga vežejo 
izredno lepi spomini – pokaže mi album s 
fotografijami. Že med študijem se je odpravil 
na svoje prvo potovanje po morju, s tovorno 
ladjo, ki je trajalo od oktobra do aprila. 

Svojo bodočo ženo, Zrečanko Tatjano Pa-
dežnik, je spoznal po zanimivih spletih oko-
liščin, vendar o tem malce pozneje ... Danes 
je poveljnik (kapitan) mednarodne tovorne 
ladje, mož ter oče treh prekrasnih in talentira-
nih fantov, trinajstletnega Vala, devetletnega 
Brina, ki je po intervjuju na klarinet zaigral 
prelepo melodijo, in petletnega Jurija. Druži-
na živi v Zrečah. 

Vabimo vas k zanimivemu branju o pre-
danosti delu, družini, svobodi in vsemu, kar 
nam življenje ponuja.

Kaj si želel postati kot otrok?
V drugem razredu sem se odločil, da bom 

postal predsednik države in zamenjal Tita ... 
(smeh). Naj pojasnim. Takrat sem ga namreč 
videl tudi v živo, saj so v Ljubečni odpirali 

Milko Matović

Kapitan tovorne ladje:  
»Popolna služba  

na odprtem morju in doma!«

cesto in je prišel. Ko sem ga opazoval, sem si 
mislil, da ima najboljšo službo na svetu in da 
bom nekoč tudi jaz opravljal to delo.

Kako se spominjaš svojega prvega 
vkrcavanja na ladjo, kjer si preživel 
pol leta?

Spomnim se, da nas je takrat v odpravi bi-
lo sedem, eden od nas je že imel za sabo iz-
kušnjo dela na tovorni ladji. Vkrcali smo se 
v Casablanci v Maroku. Povsod gneča, veliko 
avtomobilov, hupanja, ljudi, skratka kaos gle-
de na to, da je zame bilo to prvo večje mesto, 

ki sem ga do takrat obiskal. Pluli smo torej iz 
Maroka v Francijo in od tam v Italijo, kjer sem 
na ladji prvič videl slepe potnike. Bili so trije 
črnci, pribežniki iz Afrike. Splošna plovba, za 
katero sem delal, je imela linijo Evropa–Afri-
ka, tako da smo te pribežnike preko te linije 
odpeljali nazaj v Afriko. Zdaj so zadeve še 
bolj zapletene. Poznam primer, ko so se sle-
pi potniki namerno samopoškodovali z brit-
vicami in ko so jih zaposleni na ladji predali 
oblastem, so na koncu zaprli le-te namesto 
pribežnikov. Trajalo je nekaj mesecev, da so 

Kapitan Milko Matović
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se preko konzulata zadeve uredile.

Na švicarski tovorni ladji si od leta 
2011. Koliko vas je pravzaprav zapo-
slenih?

Na ladji sva dva kapitana oziroma poveljni-
ka, ki se približno na vsake štiri do pet mese-
cev zamenjava. Všeč mi je, da se za termine 
zamenjav lahko sama dogovoriva in si greva 
na roko. Vedno sem na isti ladji. Skupaj nas je 
sedemnajst. Vsi se sporazumevamo angleško. 
Smo štirje Evropejci, ostali so Filipinci. Z nji-
mi ne morem imeti nekega prijateljskega od-
nosa, saj sem kapitan in nisem niti v sindikatu 
delavcev. Med seboj pa se odlično razumemo. 
Filipinci so mirni, ne pijejo veliko alkohola, 
obožujejo karaoke, čeprav nimajo posluha 
za petje. Moram reči, da res nimam težav z 
njimi. Tudi glavni kuhar je Filipinec in če ne 
bi zagotovil pravo dnevno količino riža, bi se 
verjetno na ladji izvedel upor. To z rižem je 
ena najpomembnejših zadev.

Kot poveljnik si odgovoren za vse. 
Kakšen je odnos do lastnika ladje in 
najemnika ladje? Kako poteka tvoje 
delo na 190-metrski ladji? 

Sam zastopam lastnika ladje, ki je tudi moj 
delodajalec, s katerim podpišem pogodbo za 
določeno obdobje. Mesečno mi nakazuje pla-
čo. Ladjar je odgovoren za vzdrževanje ladje, 
okoli trideset spričeval, ki morajo biti tehnič-
no dovršena, prav tako skrbi za nabavo hra-
ne in razna olja za nemotene delovanje ladje. 
Najemnik ladje pa mi daje tako imenovane 
»zaposlitve«, kje in kdaj bomo kaj prevzeli, 
torej naložili, oddali. Seveda je to tudi odvis-
no od tega, kje se nahajamo, koliko imamo 
goriva, tako da če naloge ne morem sprejeti, 
jo tudi lahko zavrnem, seveda argumentira-
no. Včasih imam več zaposlitev naenkrat. Za 
vsako pa so potrebni temeljiti izračuni – od 
goriva, hrane, dovoljene višine ugreza tovora 
itd. Ogromno je računanja. Delo je razdeljeno 
na tisto, kar se dogaja v strojnici, kjer imam 
glavnega upravitelja stroja, ki mi poroča, in na 
častnike na palubi. Ti vsake štiri ure zamenja-
jo stražo. Tretji častnik straži vedno od 8. do 
12. ure, drugi častnik od 12. do 16. ure in prvi, 
najbolj izkušeni, od 16. do 20. ure. 

Moj delovni dan se začne okoli 7. ure, ko 
spijem kavo, preverim hitrost ladje, se pogo-
vorim s prvim oficirjem, pojem zajtrk, se pre-
oblečem v delovno obleko in preverim zade-
ve v strojnici. Sledi delo v pisarni. Preverim 
maile, če jih ni, vem, da sta sobota in nedelja 
(smeh). Sledi kosilo. Malo počitka, potem pa 
pisanje poročil. Sam nabavljam tudi hrano in 
razne priboljške, prav tako tudi obračunavam 
plače zaposlenih. Javljati se moram delodajal-
cu kot tudi najemniku, saj obema pišem tudi 
dnevna poročila glede vsega, kar je povezano 
z ladjo. Zavedati se je treba, da je ladja plača-
na po tem, koliko tovora pripelje. Zadovoljiti 
je treba tako ladjarja kot tudi najemnika in 
predvsem paziti, da se ne povzročajo dodatni 
stroški.

Katere so največje nevarnosti, ki se 

lahko zgodijo?
Najnevarnejša je ta, da prideš v območje 

orkana. Oko orkana ima premer cca 50 milj, v 
celoti pa je lahko velik v premeru tudi do 300 
milj. Orkan vrišeš na zemljevid in natančno 
izračunaš, kje in kako se mu lahko izmikaš, 
da ne trčiš vanj. Nevarnost lahko povzroča-
jo slepi potniki, kot sem povedal na primeru 
že prej. Posebna nevarnost je lahko tudi pri 
točenju goriva. Treba je poskrbeti najprej za 
varnost in narediti plan. Velikokrat se ubada-
mo tudi z birokracijo. Točenje goriva lahko 
poteka do deset ur, kadar točimo na primer 
900 ton goriva. Posebno pozornost je treba 
nameniti privezu in spremljati, da nam v go-

rivo ne dovajajo zraka in nas tako prelisičijo. 
Skratka, polno je takšnih in drugačnih nevar-
nosti. Tudi pirati so eni izmed njih, vendar 
naša ladja ne pluje skozi Sueški prekop. Pirati 
enostavno napadejo z brzostrelkami in lah-
ko zasedejo ladjo. Na ladji imamo privezane 
vodne »topove«, s katerimi se lahko branimo. 
Naša ladja pluje 13 milj, kar pomeni 26 km/h, 
njihova pa enkrat več.

Glede na to, da pluješ po odprtem 
morju, kaj storiš, če kdo na ladji resno 
zboli?

Drugi častnik je zadolžen za bolnišnico na 
ladji, kjer imamo tudi zdravila. Če lahko sam 
reši situacijo, stori to omenjeni častnik, če ne, 

Prihod v Brazilijo

Točenje goriva na Atlantiku
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storim to jaz in dam bolnemu antibiotik. Če 
še sam nisem prepričan, kaj storiti, se pove-
žem z medico centrom za pomoč mornarjem, 
da nam oni svetujejo, kaj storiti. Če smo blizu 
pristanišča, pošljem bolnika na pregled. Naj-
pomembneje je, da je vse sterilno, zlasti pri 
odprtih ranah. Sam sem imel že izkušnjo tu-
di s tem, da sem moral odprto rano zašiti, saj 
se je oseba poškodovala z rezilom. In tudi to 
sem nekako uredil. Lahko povem, da moramo 
na ladji izvajati tudi različne vaje, kot na pri-
mer vajo reševanja, vajo človeka v morju, vajo 
za zapuščanje ladje in še veliko drugih.

Bil si že na vseh kontinentih tega sve-
ta. Kje ti je bilo najbolj všeč in koliko 
časa si povprečno na odprtem morju?

Všeč sta mi Nova Zelandija in Kanada, še 
posebej Vancouver. Tam bi lahko kar živel. 
Povprečno sem na odprtem morju do dva 
tedna, najdlje brez postanka pa sem bil 35 
dni.

Kako sta se spoznala z ženo Tatjano?
Kar nekajkrat sva se srečala, preden sva po-

stala par. Bil sem Alenkin sošolec (Tatjanina 
sestra) in imela sva skupne prijatelje. Eden od 
njih je organiziral jadranje, sam se ga nisem 
mogel udeležiti, saj sem bil na ladji, sta pa 
dve prazni mesti zasedli Alenka in Tatjana. 
Potem je eden od kolegov organiziral novo-
letno zabavo za vse, ki so bili na jadranju, in 
mojo malenkost. Ta kolega je bil kasneje moja 
poročna priča. Čez nekaj časa sem kolegu po-

magal pri selitvi v novo stanovanje in posle-
dično je sledila zabava tudi ob tem dogodku. 
Tam je bila tudi Tatjana in ker je imela še eno 
vstopnico za koncert Oliverja Dragojevića, me 
je povabila – seveda sem privolil. In tako se 
je začela najina zgodba. V začetku decembra 
bi se moral vkrcati na ladjo, vendar je priš-
lo nekaj vmes, zato sem se vrnil v Portorož. 
Tatjana je takrat zanosila. Če bi se vkrcal na 
ladjo, vprašanje, če bi ostala skupaj.

Kako poteka vsakdanje življenje, ko 
si z doma in ko se vrneš?

Kakšnih deset dni pred odhodom zna biti 
stresno ter tudi prve dni prihoda na ladjo in 
potem domov. Obema z ženo se spremeni 
ritem in spet se morava na novo usklajevati. 
Tatjana ima svoj ritem in skrbi za vse, kadar 
me ni. Veliko nam pomaga tudi babica. Ko se 
vrnem, prevzamem opravila, kot so kuhanje, 
pospravljanje, ukvarjanje z otroki in podobne 
zadeve, žena pa se odpočije. Starejša sinova 
sta zelo aktivna, saj imata različne dejavnosti 
tudi po pouku. 

Vaju je strah, ko sta nekaj mesecev 
ločena drug od drugega?

Moja žena ni neka paničarka in čez dan je 
tako zaposlena, da niti ne pomisli, da sem da-
leč stran. Oba sva takšna, da se ne obremen-
jujeva s temi zadevami, enostavno si rečeva, 
da bo vse v redu in tako tudi je. Nima smisla 
že vnaprej misliti na to, kaj se lahko zgodi in 
podobne zadeve. Gre za preprosto zaupanje, 
da je prav tako, kot je. 

Kako to življenje dojemajo vajini 
otroci?

Najmlajši sin Jurij pravi, da atija ne pogre-
ša, saj je bolj navezan na mamo. Starejši sin 
Val pa pogreša najine pogovore o informatiki 
in podobnih zadevah. Ko me ni, prevzame 
nadzor nad nerešljivimi računalniškimi prob-
lemi doma. 

Kaj počnete, ko ste skupaj?
Se cartamo, gremo na izlete, na morje, bov-

ling, v kino – vedno se kaj najde in nikoli nam 
ni dolgčas.

Imaš tudi poseben hobi, zakaj točno 
gre?

Že nekaj let se ukvarjam z astrologijo. Opra-
vil sem že tečaj, razmišljam pa tudi o nadaljn-
jem izobraževanju na tem področju. Gre za za-
nimiva izračunavanja kroženja planetov in za 
vse, kar sodi zraven. Na podlagi tega je mogoče 
interpretirati rojstne karte glede na posamez-
nikov značaj.

Bi si še enkrat izbral ta poklic?
Bi, zagotovo. Delo mi nudi materialno svo-

bodo, ki ima sicer svojo ceno in velik davek, 
da nisem s svojo družino, kot bi sicer lahko 
bil, če to ne bi bila moja služba. Ob večerih, 
ko sem na odprtem morju, so čudoviti razgle-
di, in takrat resnično najdem svoj mir.

Spraševala
Urška FirerKomandni most

Družinski izlet
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Terme Zreče in Rogla ponujata razkošno preživlja-
nje časa, ki ga posvetite sebi in najbližjim, prvinski 
stik z naravo, pristni okus domačnosti v pomladni 
kulinariki ter številne priložnosti za aktivno preživlja-
nje prostega časa, počitek in razvajanje. 

VESELE NEDELJE NA ROGLI
3. 7. 2016: Kovaški piknik z ansamblom Vera & Originali 

Piknik na zabaven način nadaljuje tradicijo kovaštva na 
Zreškem Pohorju. Namenjen je predvsem druženju zaposlenih 
v delniški družbi Unior, njihovim družinam in prijateljem. Z 
dobro glasbo, odlično kulinariko ter s športnimi in z zabavnimi 
tekmovanji je zabava zagotovljena. 

10. 7. 2016: Srečanje društev Občine Zreče z ansamblom 
Donačka

Srečanje bo povezalo številna društva, ki delujejo v Občini 
Zreče in obiskovalcem predstavilo številne dejavnosti, ki jih dru-
štva izvajajo za dvig kvalitete življenja domačinov, zabavnejše 
preživljanje prostega časa gostov in obiskovalcev ter za ohran-
janje kulturne in naravne dediščine.

17. 7. 2016: Šoferska nedelja z ansamblom Selfi band

To je praznik slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Program 
poleg zabave, druženja, odličnih jedi in dobro ohlajene pijače 
vključuje tudi zbor in ešalon uniformirancev, povorko staro-
dobnikov, prikaz varne vožnje, blagoslov vozil, srečelov in še 
marsikaj. 

24. 7. 2016: Uniturjev družinski dan s skupino Čuki

Dan bodo zaznamovale številne animacijske vsebine, na-
menjene vsem generacijam. V tekaški delavnici ter v kolesarski 
delavnici v Bike parku in na cross-country progi za družine se 
bodo udeleženci seznanjali z različnimi tehnikami teka in kole-
sarjenja, s primerno opremo, z zdravim načinom prehranjevanja 
za rekreativne športnike ipd. Pomerili se bodo v mini olimpijadi 
za družine in se sprehodili po Škratovi učni poti.

31. 7. 2016: Pašni piknik z ansamblom Slovenski zvoki 

Gre za tradicionalno prireditev, na kateri se obiskovalci sezna-
nijo z opravili pohorskih pastirjev. Zabavni program popestrijo 
s šaljivimi kmečkimi igrami in tekmovanji, pohorsko olimpijado 
… Pestro kulinarično ponudbo bo nadgradila še ponudba lokal-
nih izdelkov na tržnici pohorskih dobrot.

31. 7. 2016: Košnja na star način 

Dogodek bo obudil eno izmed starodavnih kmečkih opravil, 
ki v današnjem času vse bolj tone v pozabo. Seveda ne bo manj-
kalo dobre glasbe, zabave in pristne pohorske kulinarike.

7. 8. 2016: Lepa nedelja z ansamblom Navihanke 

Lepa nedelja vabi k maši v cerkev Jezusovega spremenjenja na 

NEPOZABNA DOŽIVETJA  
NA ZREŠKEM POHORJU
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gori na Rogli, ki jo bo daroval nekdanji mariborski nadškof dr. 
Franc Kramberger. Maši bo sledilo zabavno popoldne.

14. 8. 2016: Praznik pohorskega lonca z ansamblom Naveza

Praznik bo med odličnimi kuharji »okronal« najboljšo ekipo v 
pripravi edinega pravega pohorskega lonca. Skrbno izbrane ses-
tavine – meso, ječmen, krompir in jurčki sestavljajo po mnenju 
mnogih zmagovalno kombinacijo okusov Rogle. Ob tekmovanju 
v pripravi pohorskega lonca bodo obiskovalci uživali v tržnici 
dobrot, pridelanih na pohorskih kmetijah, in prikazu domače 
obrti. Ocenjevanju pohorskih loncev bo sledila pokušina. 

21. 8. 2016: Gobarski praznik

To je tradicionalna prireditev na Rogli, povezana z gobami in 
gobarjenjem. Gobarski navdušenci se bodo skupaj s člani mi-
kološkega društva iz Zreč podali nabirat gobe v okoliške gozdo-
ve. Ob strokovni pomoči bodo nabrane gobe prepoznavali in jih 
uredili v razstavo. Vsem obiskovalcem bo na voljo pester izbor 
gobjih jedi. 

POLETJE V TERMAH ZREČE
25. 6. 2016: Odprtje poletne sezone na kopališču Terme Zreče 

(Pool Opening)

Fantastična zabava z animatorji, prvo srečanje z maskoto Žab-
cem Zrečkom, poletna animacija na bazenu, top DJ glasba in 
igre, da te kap (vojna vodnih balončkov, tekmovanje v SUP-anju, 
izziv na »slacklinu«, drseče tekmovanje, bazenski bingo, vodni 
poligon, vodna aerobika, vlečenje vrvi v vodi, »wet fun«, XXXL 
spomin …).

Poletni večeri na ploščadi pred Termami Zreče 

Vsako soboto z dobro glasbo, odličnim domačim sladoledom 
ter izbrano ponudbo osvežilnih pijač in prigrizkov.

2. 7. 2016: Večer Harmonike 

6. 7. 2016: Duo generacija 

16. 7. 2016: Duo generacija

23. 7. 2016: Ice Band

30. 7. 2016: Ice Band

06. 8. 2016: Večer harmonike 

13. 8. 2016: Gemaj

20. 8. 2016: Simfonični orkester Akord

3. 9. 2016: Duo Solei

Prisrčno vabljeni na Roglo, kjer vas poleg zabavnih in športnih 
prireditev pričakujejo blagodejna klima, zdravilni zrak in tempe-
ratura, ki tudi v najhujši vročini le redko preseže 23 °C. Dobro-
došli tudi v Termah Zreče, kjer vas poleg zabavne in osvežujoče 
sprostitve ob termalnih bazenih razvajamo v Idili, Wellness & 
Spa centru, vam lajšamo bolečine in druge tegobe v medicin-
sko-rehabilitacijskem centru ter vam pričaramo ugodje ob odlič-
nih kulinaričnih mojstrovinah in vrhunskih vinih.

(www.rogla.eu, www.terme-zrece.eu)
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Mojstrica, učiteljica reikija, zdravilka, regresoterapevtka 
in aktivna predavateljica Tatjana Frumen že dobro desetletje 
svetuje in pomaga ljudem, ki k njej prihajajo po pomoč ob 
zdravstvenih težavah, psihičnih stiskah, težavah v odnosih na 
vseh področjih, kadar potrebujejo osebnega trenerja ali po-
moč pri svetovanju, kako voditi ljudi.

Njena predavanja in delavnice so polni praktičnih primerov, 
dinamični in prežeti s humorjem. Slušatelji si o temah, ki jih pri-
pravi, vedno želijo izvedeti še več in tako jih spodbudi k razisko-
vanju in razvoju njih samih ter življenja nasploh. Vedno jim ne 
ponudi odgovorov, temveč jim pokaže pot, kajti kot pravi sama: 
»Odgovori so vedno v posamezniku.«

Pred petimi leti je izdala knjigo z naslovom REIKI: ENERGIJA 
LJUBEZNI, v kateri brez zadržkov opisuje in razkriva vse, kar se 
med terapijami dogaja tako s terapevtom kot s stranko, o dvo-
mih, strahovih in rezultatih. Knjiga je požela velik uspeh, saj je 
razumljiva in primerna za branje širokemu spektru bralcev. So-
deluje s knjižnicami, z univerzami za tretje življenjsko obdobje, 
s hoteli, z bibliotekarskimi društvi, s Tarino hišo v Mariboru, z 
zbornico zdravstvene in babiške nege, z mladinskimi centri, z 
UKC-jem Maribor ter mnogimi drugimi. 

Skozi svoje delo spoznava, da veliko ljudi išče podobne odgo-
vore in te strne v različnih predavanjih. Na kratko jih je povzela 
in opisala. 

VSE, KAR STE ŽELELI VPRAŠATI O REIKIJU 
Ljudje to obliko alternativnega zdravljenja premalo poznajo, 

ker je večina ljudi prepričana, da je treba imeti določene spo-
sobnosti ali se z njimi roditi. Reiki je namreč najstarejša oblika 
zdravljenja in je zelo preprosta. Z njim lahko zdravimo, energet-
sko čistimo, odpravljamo bolečine, negativne miselne vzorce in 
še in še. 

TUDI BOLEZEN IN ODVISNOSTI SO ENERGIJE
Pogosto se tolažimo, da je vzrok za neko bolezen ali odvisnost 

v naši družini in da nam genetski zapis ne dovoljuje izbire. Ali 
je res tako? Odgovori za obolenja in odvisnosti pa so veliko pre-
prostejši kot tudi poti do zdravja in naše osebne sreče. Vse naše 
težave so samo smerokazi oziroma opozorila, da smo zašli. Ko se 
naučimo brati znake, je lahko naše življenje veliko lažje. O ener-
getski povezavi med težavami in boleznijo so pisali že mnogi. 

KAJ IMAJO NAŠE TEŽAVE V ŽIVLJENJU 
SKUPNEGA Z NAŠIMI STARŠI IN PREDNIKI? 

Vsi si v življenju želimo sreče, zdravja, denarja, idealnega 
partnerja, služb itd. Velikokrat se sprašujemo, kaj delamo na-
robe, da tega, po čemer hrepenimo, ni v naših življenjih. Odgo-
vor je veliko bolj preprost. Ali vas zanima, kaj spremeniti, da bi 
dosegli ravnovesje v svojih življenjih in kako je to povezano z 
našo družino? O vsem tem bomo odkrito spregovorili in v praksi 
pokazali primer, kaj lahko naredimo sami.

ALI OBSTAJA ŠE KAKŠEN DRUG SVET RAZEN 
TEGA, KAR VIDIMO? 

Vsak izmed nas je že izgubil bližnjo osebo in kadar smo bili 
z njo v posebnem odnosu, so se po njeni smrti dogajali čudeži. 
O tem si pogosto ne upamo na glas govoriti. Na predavanju se 
bomo pogovarjali o čudežnih kontaktih, sporočilih, ki jih imajo 
za nas duše iz onostranstva in o tem, kako nam pomagajo. Za 
pogumne ali radovedne naredim tudi primer, kako se povežemo 
z energijo prednikov in kako ta energija zdravi. 

NOVODOBNI OTROCI
Večina pedagogov, staršev, starih staršev in ljudi opaža, da 

prihajajo nove generacije otrok, s katerimi je nemogoče komu-
nicirati na do sedaj delujoče načine. Mir v skupini je skoraj ne-
mogoče ustvariti in delo z njimi je izredno naporno. Kje je pra-
vzaprav težava in kako pristopiti k tej težavi ter zadovoljiti obe 
strani? 

OSEBNOSTNI KARAKTERJI
Zakaj nekdo potrebuje osamo, drugi deluje krasno pod stre-

som, nekomu so spremembe mučne, tretji žari v družbi, četrti pa 
je samo tiho? Na zabaven način se spoznamo s štirimi osebnostmi 
in s praktičnimi primeri se ljudje prepoznajo. Ali ste vedeli, da 
že po načinu oblačenja, hoje, načinu govora lahko spoznamo, 
kakšna osebnost stoji pred nami? Predavanje je primerno za vso 
populacijo in vse profile, saj je poznavanje te tematike bistvene-
ga pomena za naše življenje in sporazumevanje nasploh. 

Pred petimi leti smo Tatjano gostili tudi v Zrečah kjer je za 
naše prostovoljce predavala o osebnostnih karakterjih. Za več 
dodatnih informacij lahko obiščete spletno stran: www.varnapri-
hodnost.com.

Urška Firer

»Odgovori so vedno v posamezniku«
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V osrčju naravnega parka Natura 2000 se je iz želje po neoporečni 
hrani formirala Zadruga Pohorje CO z. b. o., so. p. Združili smo se 
nekateri lokalni pridelovalci, kmetovalci in ostali interesenti. Iz želje po 
boljši, lokalno pridelani hrani smo ustanovili Zadrugo s socialno noto, 
kar pomeni, da je naša želja tudi zaposlovati ljudi iz ogroženih skupin. 

Na splošno stremimo k popolnejšemu krogotoku v kmetijstvu. Rodo-
vitna tla so izhodišče odnosa: zdrava tla–zdrave rastline–zdrave živali–
zdravi ljudje! Skušamo se čim bolj držati osnovnih načel sonaravnega 
kmetijstva in promovirati zdrav način življenja. 

Naši cilji so zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo 
varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, varovanje naravnih 
virov ter skrb za skladen in socialno vzdržen razvoj podeželja. Poleg te-
ga želimo prispevati k ohranjanju naravne pestrosti in kulturne dedišči-
ne območja. 

Podjetja, ki delujejo po zadružnem poslovnem modelu, so bistveno 
odpornejša proti negativnim posledicam globalne gospodarske krize 
od ostalih, pretežno dobičkonosno usmerjenih podjetij. Zadruge v tuji-
ni predstavljajo najmočnejši steber družbene ekonomije in socialnega 
podjetništva – tako pri prispevanju k družbenemu proizvodu kot pri 
ustvarjanju delovnih mest. 

Prepričani smo, da prav tako kot se premalokrat zavemo, da živimo 
v prekrasni in še vedno čisti naravi, se premalokrat zamislimo o po-
membnosti zdrave, uravnotežene in domače hrane. Vse prevečkrat se 
ljudje držimo načela, da česar ne vidimo, ne škoduje in posvečamo pre-
več časa štetju kalorij, ničesar pa ne naredimo, da bi z jedilnika umak-
nili ali vsaj omejili uživanje nekaterih škodljivih snovi.

Dokazano je, da z zdravim prehranjevanjem zdravje varujemo in 
hkrati preprečujemo številne dejavnike tveganja za nastanek kroničnih 
in predvsem sodobnih bolezni (zvišan krvni tlak, holesterol, zvišan 
sladkor v krvi, debelost) in bolezni same (rak, sladkorna bolezen in 
druge). Naravna hrana vsebuje več vitaminov, manj težkih kovin in več 
mineralov ter je okusnejša. 

Naravna živila so pridelana in predelana na naraven način brez upo-
rabe pesticidov, konzervansov, umetnih arom, barvil in gensko spre-
menjenih organizmov. Z naravno pridelano hrano skrbimo za svoje 
zdravje. Pesticide so začeli uporabljati v 70-ih letih prejšnjega tiso-
čletja, še preden je bil preučen njihov vpliv na organizem. Zdaj vemo, 
da je večina kemičnih preparatov kancerogenih. 

Še pomembnejša je prehrana otrok, ker je odraščanje obdobje inten-
zivnega razvoja. Potreba po vitaminih, mineralih, kakovostnih ogljiko-
vih hidratih, beljakovinah in maščobah je velika, saj se v tem obdobju 
postavljajo temelji za vse življenje, kar lahko ustrezno zadovoljimo z 
naravno pridelanimi živili.

Ni neoporečna hrana tista, ki je tako draga, le konvencionalna hrana 
je postala tako zelo poceni, da se lahko upravičeno vprašamo, kaj se je 
zgodilo z njeno kakovostjo.

Vsaka izmed sestavin človekove hrane vpliva na njegovo telo in ga na nek način spremeni. 
Od teh sprememb je odvisno vse njegovo življenje, pa naj bo človek zdrav, bolan ali 

okrevajoč. (Hipokrat)

Zadruga je torej samostojno združenje posameznikov, ki smo se 
prostovoljno povezali zato, da bi zadovoljili svoje ekonomske, socialne, 
kulturne in druge potrebe ali težnje. Lastniki so člani sami, ki zadrugo 
demokratično vodijo in nadzirajo. S povezovanjem želimo izboljšati 
položaj kmetov in kmetijstva predvsem pri prodaji pridelkov. 

Največji problem je v pomanjkanju modernih marketinških in po-
slovnih metod. Zadruga deluje po načelu samopomoči in je namenjena 
kmetom, ki imajo odvečno zelenjavo in sadje ter bi radi svoj pridelek 
prodali. Naš cilj je, da združeni skozi zadrugo poskrbimo za logistiko 
in pustimo pridelovalcem, da skrbijo le za tisto, kar vedo najbolje, in 
sicer za svoj pridelek. 

Za vstop v zadrugo je treba izpolniti prijavnico in plačati članski de-
lež. Članski delež se v primeru izstopa povrne.

Želite obdelovati svoj lasten kotiček zemlje? Bi želeli tedensko 
prejemati sezonsko košarico pridelkov z lokalnih kmetij ali pa ste 
morda kmetovalec, ki razmišlja o povezovanju? Verjamemo reklu: V 
SLOGI JE MOČ! Ravno zaradi tega verjamemo v povezovanje in medse 
vabimo podobno misleče. Stopite v stik z nami! 

Sandi Lužnik
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Na »čveku« z našimi učiteljicami
V letu 2015 smo v občini Zreče pra-
znovali 200 let šolstva na Zreškem. 
Konec leta pa smo izvedeli, da imajo 
naše upokojene učiteljice, ki so pou-
čevale na zreški osnovni šoli, že nekaj 
let enkrat na mesec srečanja, pred-
vsem zato, da se vidijo, poklepetajo 
in se ne pozabijo. Same pravijo, da 
so takšna druženja potrebna. Anita 
Presiček pove: »Pred nekaj leti smo 
v šoli prosili za naslove vseh upoko-
jenih učiteljev in učiteljic, razposlali 
smo vabila in se tako srečali. Takrat 
smo sklenili, da bi lahko to počeli 
vsaj enkrat mesečno. Za ta srečanja 
smo določili prvo sredo v mesecu in 
16. uro. Kdor pride, pač pride. Dobi-
vamo se tudi med počitnicami, tako 
da nismo skupaj samo med šolskim 
letom (smeh).«

Odločili smo se, da jih presenetimo z obis-
kom. Na našem prvem obisku 6. januarja 
letos se nam je pridružil tudi župan mag. 
Boris Podvršnik, ki ga učiteljice dobro poz-
najo tudi kot svojega učenca. Ob njegovem 
pozdravu so bile vse izjemno presenečene in 
tako smo skupaj začeli debato o tem, kako je 
bilo včasih hoditi v šolo. Besede so dale bese-
do in naše druženje se je kar zavleklo, saj so 
učiteljice znale veliko povedati. Seveda nihče 
izmed nas ni mogel preslišati zvoka televizi-
je, namreč ravno ta večer je potekala tekma v 
Bischofshofnu, ko je naš Peter Prevc osvojil 
zlatega orla. 

Vsaka učiteljica ima zvrhan koš spominov, 
dobrih in manj dobrih ter tistih smešnih in 
predvsem nepozabnih. Vse pa so prepričane, 
da so bile dober učiteljski zbor, enotne in de-
lavne. Do učencev so bile vedno dovolj zah-
tevne. Starši svojih otrok niso neupravičeno 
zagovarjali. Otroke so vzgajale v poštenosti, 
pravičnosti, medsebojni pomoči in spošto-
vanju. Vzgojni cilji so bili opredeljeni v vsaki 
pripravi za učno uro. Ponosne so na vse biv-
še učenke in učence, ki so v življenju dosegli 
svoje cilje. Nekateri so postali celo doktorji 
znanosti. Vesele so, ko srečajo koga, ki jih po-
zdravi: »Zdravo, tovarišica!« 

Urška Firer 

Zadnja vrsta: 
Marjana Kos, 

Anita Presiček, 
Vilma Ceglar, 

Marija Mastnak 
Sprednja vrsta: 

Olga Pančič, 
Hermina Kapun, 

Mara Mavhar

Mag. Boris 
Podvršnik, Mar-
jana Kos, Anita 
Presiček, Mara 
Mavhar, Trezika 
Kancler, Jožica 
Možek, Marjan 
Vezenšek, Mar-
jana Cenc Weiss 
in Peter Kos

Anita Presiček, Mara Mavhar, Marija Mastnak, Hermina Kapun, Vilma Ceglar, Olga Pančič, 
Jožica Možek, Trezika Kancler, Martina Kapun, Darinka Ivačič, Marjana Kos in Heda Nedeljkovič
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Na zadnjo januarsko sončno so-
boto sem se z vrtnico v roki odpra-
vila v Lamprehtov dom na obisk k 
91-letni upokojeni zreški učiteljici 
Štefaniji Juhart. Ko sem prispela 
do njene sobe, sem jo zagledala 
v družbi svojih sostanovalk, ki so 
prijetno kramljale in pile kavo. 

Po uvodnem pozdravu sva se 
presedli v njeno mansardno so-
bico. Nad posteljo sem zagledala 
črno-belo fotografijo in ko je opa-
zila, da jo gledam, je tudi sama 
pogledala nanjo in mi ponosno in 
z nasmehom na licu povedala, da 
je to njena družina. Zraven nje sta 
na sliki še pokojni mož in takrat 
sedemletni sin. In tako se je začel 
najin pogovor.

Med letoma 1960 in 1980 je po-
učevala prve razrede na zreški os-
novni šoli. Pred tem je bila zapo-
slena na osnovni šoli na Vranskem 
in v Žičah. S svojimi sodelavkami 
in sodelavci je vedno dobro sode-
lovala, svoje poslanstvo pa nadvse 
oboževala. Rada je hodila v služ-
bo. Imela je svoj način poučevan-
ja. Veliko se je za šolo pripravljala 
tudi doma, pri teh opravilih pa ji 
je z veseljem pomagal mož, zlasti 

(Nagovor Hermine Kapun na srečanju oktobra 2010)

Ko sem začela brskati po spominu, kako je bilo v stari šoli in kdo 
vse je bil tam, mi je najprej prišla na misel šolska Gela, ki je bila čis-
tilka in kuharica obenem. Po koncu vojne je Jugoslavija namreč dobi-
vala pomoč od UNICEFA ali tudi od Amerike, ne vem točno, in sicer 
UNRA pakete, kot smo jih takrat imenovali. Šole so dobile mleko v 
prahu, sir in belo moko, iz katere je zreški pek Štuklek pekel odličen 
kruh. To so bile prve malice, ki so jih učenci dobivali v šoli. Vsak je 
dobil kos kruha, malo sira in lonček mleka. Z veseljem so vse pojedli 
in popili, nič ni šlo v smetnjake. 

Malice je pripravljala Gela (Angela Vidmar). Šolska Gela (tako smo 
jo vsi imenovali) je bila vedno oblečena v bele bluze. Te je poleti 
»blajhala« – belila na travi za šolo več dni, da so postajale snežno 
bele. Na glavi je imela svetlo, nazaj zavezano ruto, vedno je nosila 
temno krilo, temen predpasnik, v desnem žepu kos kruha, v levem 
pa nekaj zrn česna. Ko je hodila po cesti, je odščipnila malo kruha 
in dodala zrno česna. Da je to zdravo, je ona prav dobro vedela že 
takrat. 

Vsi se spominjamo, da je stanovala v tisti majhni sobici v prvem 
nadstropju. V njej je imela štedilnik, na katerem je kuhala mleko, mi-
zo, omaro in visoko postlano posteljo, pokrito najprej z belo rjuho, 
nato pa še s polivinilom, da se ne bi umazala. Tudi okrog stopal je 
ovila polivinil, da ji je bilo bolj toplo v noge. Na steni je visela pove-
čana slika njenega sina v nemški uniformi, ki je padel nekje na ruski 
fronti. V kleti je bil vedno sodček vina, ki ga je radodarno delila tudi 
učiteljem in učiteljicam popoldanske izmene. 

Včasih je med poukom nekdo potrkal na vrata. Najbližji učenec 
je šel pogledat, kdo je in mi rekel, naj grem malo ven. Pred vrati je 
stala Gela z litrsko steklenico vina v eni roki in s kozarcem v drugi. 
»Sigurno ste žejni?« je rekla in nalila kozarec. Noben izgovor ni nič 
zalegel (da nisem žejna, da je preveč in bom pijana itd.). Tako dolgo 
je čakala, da sem ga spila. Z vinom je šla od učilnice do učilnice in 
povsod se je isto ponovilo. Včasih je pravega vina zmanjkalo, a ga je 
naredila kar sama iz fig, kvasa in vode. Tudi tega smo bili deležni. 

Gela je bila neizmerno srečna, zadovoljna in hvaležna, da je ime-
la delo, svoj denar in skromno sobico. Prepričana je bila, da ji je to 
omogočil Tito, zato je neštetokrat rekla: »Zlati Tito.« 

Šolsko Gelo smo imeli vsi radi, učitelji in otroci. Tisti večer, ko sem 
zaslišala gasilsko sireno in zagledala, da šola gori, sem upala, da se 
Geli ni kaj hudega zgodilo. Žal se je njeno življenje prav takrat zelo 

Šolska Gela in šolski vsakdan

Ob srečanju sošolk in sošolcev (rojenih leta 1945), ki so pred skoraj 56 leti končali osnovnošolsko izobraževanje, 16. 10. 2010.

Ob reševanju križanke sva obe 
poznali pravilen odgovor.

Resno delo, strpnost, 
dobra volja in veliko 
smeha

takrat, ko je bilo treba izrezovati 
kakšne črke za abecedo, ki so bile 
otrokom v šoli nadvse v pomoč. 

V razredu je imela je »drevo«, 
na katerega je skupaj z učenci le-
pila zvezdice za tiste, ki so znali 
ponoviti snov, ter črne pike za 
tiste, ki pri tem niso bili preveč 
uspešni. Tudi straši so ob obisku 
na tak prisrčen način lahko videli 
zvezdice in pike svojih otrok. 

Povedala je, da je v pokoju že 
36 let. Malo sem se zamislila in 
naglas povedala, da sem približ-
no toliko let stara. Seveda sva se 
ob tem malce zasmejali. Še ved-
no spremlja prve septembre skozi 
okno doma in takrat ji spomini 
vedno privrejo na dan. V domu 
jih pogosto obiščejo otroci iz šo-
le in vrtca ter jim kaj zapojejo ali 
zaplešejo. 

In kako poteka vaš vsakdan? 
»Zjutraj se vstanem, oblečem in 
se pridružim ostalim na jutranji 
telovadbi, ki poteka od ponedel-
jka do petka. Sledi zajtrk. Potem 
skuham dopoldansko kavico za 
šest oseb, popoldan pa samo za 
štiri. Zelo rada berem, tukaj ima-
mo tudi knjižnico.« Ob tem pove, 
da je ravnokar prebrala zelo de-
belo knjigo z naslovom Kamor 
te vodi srce. Sledi kosilo in malo 
počitka. Dodala je še: »Vsak dan 
med tednom se udeležim raznih 
tematskih delavnic – od pevskih 
vaj, pogovornih in bralnih delav-
nic, igramo razne kvize in tom-
bolo. Po večerji pa v svoji sobi 
obvezno pogledam nadaljevanko 
Komisar Rex. Obožujem jo! Rada 
rešim tudi kakšno križanko. Med 
vikendom je čas za obiske. Pome 
pride sin in se skupaj kam odpel-
jemo. Imam tri vnuke in dva prav-
nuka. Meni ni nikoli dolgčas.« 

Tako sva kratek in prijeten po-
govor tudi zaključili. Odgovor na 
vprašanje, kaj svetuje današnjim 
učiteljicam, si lahko preberete na 
začetku prispevka. Vse te lastnos-
ti so namreč pot do uspeha!

Urška Firer
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Življenje ni 
praznik, je 
delovni dan

Letos bo minilo 60 let, odkar sem pres-
topila prag osnovne šole v Zrečah. Takrat 
si nisem mislila, da bom ostala za zmeraj 
tu. Sodelavke so me sprejele nadvse pri-
jazno in mi s svojimi izkušnjami pomaga-
le. V vseh teh letih se je med nami spletlo 
pravo prijateljstvo. Ob odhodu v pokoj 
sem začutila praznino in na pobudo 
kolegice Marjane Kos je Anita Presiček 
organizirala prvo srečanje upokojenih 
učiteljic. Datum, ura in kraj so vse do da-
nes ostali nespremenjeni – prva sreda v 
mesecu ob 16. uri v Gostilni Jurček. Naše 
skupno druženje imenujemo ČVEK.

Naši spomini bežijo daleč nazaj, usta-
vijo se na dogodkih, ki so se nam vtisnili 
v spomin. Spomnim se dneva, ko sem se 
konec avgusta prišla predstavit ravnatel-
ju v šolo. Avtobus me je iz Celja pripeljal 
pred tovarno ob 14. uri. Delavke so mi 
pokazale, kje je šola. Pri vratih šole me 
je čakala »šolska Gela«, ki me ni spustila 
naprej, češ, da ji bom umazala tla in kaj 
sploh hočem. Upravitelj gospod Podvrš-
nik se je vrnil pred šolo in mi povedal, da 
ničesar ne ve o mojem prihodu. Ko sem 
mu pokazala »dekret« tedanjega minis-
trstva za šolstvo, se je stvar uredila, sta-
novanje pa si naj kar sama poiščem. Bila 
sem obupana! Septembra sem nekaj časa 
spala na tleh na slami in jokala. Na take 
razmere nas na učiteljišču niso pripravili. 

Nekoč mi je učenka rekla, da ne pi-
še, ker ima »slajpu perje«. »Ja, kaj pa je 
to?« sem se čudila. Prav tako sem se ču-
dila coklam, ki so bile lično zložene na 
hodniku. Kolegice so mi povedale, da 
otroci hodijo v šolo s coklami. Še ena. 
Ob rojstvu moje hčerke so mi učenke 3. 
razreda prišle čestitat s šopkom zvonč-
kov. Jožica pa je rekla: »Hvala, da niste 
umrli.«

Pri delu me je osrečevalo poslanstvo 
učiteljice. Na nižji stopnji so bili učenci 
ubogljivi, prisrčni in zaupljivi. Na viš-
ji stopnji pa sem poučevala glasbeno 
vzgojo in 29 let vodila mladinski pevski 
zbor. Na zbore me vežejo posebna glo-
boka čustva in lepi spomini. Kot najbol-
jši pevski zbor smo vsako leto zastopali 
tedanjo konjiško občino na okrajnih re-
vijah. Za svoje delo sem prejela najviš-
je državno priznanje – zlato Gallusovo 
priznanje. Enkrat so me povabili za eno 
uro v razred. Bilo je kot nekoč ...

Vilma Ceglar

Spomini na 
tisti čas

Med sodelavci je bilo vzdušje vedno 
iskreno, prijetno in tovariško. Odnosi 
do učencev so bili neposredni, prijaz-
ni, tovariški. Vedno sem bila vesela, če 
so učenci pri pouku lepo sodelovali in 
napredovali. Zato sem se tudi redno in 
skrbno pripravljala za vsako učno uro. 

Sedanja Srednja poklicna in strokov-
na šola Zreče je leta 1964 imela štiri 
učilnice, zbornico, sobico, v kateri je 
živela šolska Gela, in stranišča na »štr-
bunk«. Edino učilo v razredu je bila 
zelena tabla. Ob njej je stal pločevi-
nast umivalnik, ob njem pa vrč z vodo 
in goba za brisanje table. Učenci nižje 
stopnje so imeli pouk popoldne. 

Ko so se jeseni začeli dnevi krajša-
ti, so otroci plaho gledali skozi okna. 
Posebno tisti iz Ljubnice, Loške Gore, 
Boharine in Zlakove. Bali so se hoje po 
temi. Poleg tega je še zadnjo uro prišla 
šolska Gela pripravljati peči za nasledn-
ji dan. Kmalu se je stanje izboljšalo, ko 
smo se preselili v lepo novo šolo. 

Učiteljska stanovanja so bila po vaseh, 
kjer sem poučevala, vedno problem. V Zre-
čah je za to bilo poskrbljeno. V tistem času 
so zgradili nekaj blokov in dodelili nekaj 
stanovanj tudi nam, šolnikom. Zato sem se 
z Zgornje Polskave premestila v Zreče. Pri 
tem mi je pomagala kolegica Nančka Ravn-
jak. Večno ji bom hvaležna za to. 

Otrok svojih bivših učencev nisem 
nikoli poučevala. Svojemu sinu Davidu 
pa sem zagrenila prvi šolski dan. Nisem 
mu namreč rezervirala sedeža v prvi 
klopi. Žalosten je tako sedel v zadnjo 
klop. Potolažila sem ga s tem, da mu 
nihče ne bo dihal za ovratnik. 

V Zrečah je bilo dovolj ljudi, ki so skr-
beli za kulturne prireditve. Po potrebi 
sem tudi sodelovala. V šoli sem vodila 
lutkarski krožek. Enega od učencev ne 
bom nikoli pozabila. Ko sem ga spod-
bujala, da bi se potrudil prebrati, mi je 
takole zabrusil: »Kurc jez reši štilo sej-
čem, ku pa de bi bral.« 

Prvi september je zame še vedno po-
seben praznični dan, kot zmeraj si že-
lim, da je sončen in vesel. Odkar sem v 
pokoju, sem se že vrnila za kakšno uro 
v razred in bi to z veseljem ponovila. 

Vsem pedagogom želim veliko uspe-
hov pri delu ter srčnih in sončnih dni.

Heda Nedeljkovič

Šolska Gela in šolski vsakdan

žalostno končalo. 

Ne morem se spomniti vseh, ki so takrat, razen mene 
in tovariša Podvršnika, ki je bil upravitelj v tistem času, 
ko ste vi hodili v šolo, še bil na šoli. Učitelji so se namreč 
pogosto menjavali, nekateri so odhajali in prihajali so no-
vi. Vsi smo bili tovariši in tovarišice, ne gospe in gospodje 
učitelji. Kolikor se spomnim so na nižji stopnji učile še: 
Jelka, Nančka, Helena, Lojzka, verjetno tudi Vilma. Na 
višji stopnji pa Pilharjeva, Plemenitaš, Vrhovnikova, Kraj-
car, ki je pozneje postal ravnatelj. Pouk je bil dvoizmen-
ski, dopoldne višja, popoldne pa nižja stopnja, vse do leta 
1979, ko so zgradili prizidek k osnovni šoli. 

V šolo ste prihajali od blizu in od bolj oddaljenih kon-
cev: iz Loške Gore, Ljubnice, Boharine, Zlakove, Gračiča, 
peš ob vsakem vremenu, pa tudi če je močno deževalo 
ali snežilo ali pa je bliskalo in grmelo. Ni bilo avtobusov 
ali avtomobilov, da bi vas vozili, kot je danes. Zato ste 
tudi bolj odporni in trpežni. Šolske torbe niso tako težke 
kot sedaj. Nič delovnih zvezkov, nič potrebnih in nepo-
trebnih učbenikov, samo Čitanka, Računica, pa trije, šti-
rje zvezki, peresnica in barvice. Kljub temu ste se naučili 
vse, kar je bilo treba znati, da ste lahko nadaljevali šolanje 
ali pa ste se odločili za kakšen poklic. 

Danes praznujete 50 let, odkar ste zapustili osnovno-
šolske klopi, pred 58 leti pa ste prvič stopili v zreški hram 
učenosti. V tistih letih po vojni smo bili vsi revni, danes 
bi rekli, da smo bili socialno ogroženi. Takrat še ni dobilo 
ne tega, ne onega. Živila so bila še na nakaznice, prav 
tako blago za obleke in obutev. Res nismo imeli veliko, 
pa smo bili kljub temu zadovoljni, več smo se družili, kar 
pa danes pogrešamo. Zato so takšna srečanja priložnost, 
da se sošolci ne pozabite in da se vsakih toliko let vidite, 
obujate spomine na šolske dni, se poveselite in izmenjate 
svoje življenjske izkušnje. 

Sedaj ste že vsi v tretjem življenjskem obdobju. Upam, 
da se vam je v življenju izpolnilo veliko mladostnih sanj 
in pričakovanj. Zdaj je tudi čas, ko lahko kaj naredite za-
se, za svojo dušo, in sicer vse tisto, česar prej niste mogli 
ali zmogli ali niste imeli časa. Izkoristite to. Življenje je 
namreč prekratko in ga ne gre kar tako zapravljati. 

Hermina Kapun

Ob srečanju sošolk in sošolcev (rojenih leta 1945), ki so pred skoraj 56 leti končali osnovnošolsko izobraževanje, 16. 10. 2010.
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Obisk pravljične dežele na Rogli 
Turistično olepševalno dru-
štvo Stranice je v preteklem 
letu uspelo organizirati 
Pravljično deželo na Rogli 
in pričarati našim otrokom 
nepozaben in čaroben dan 
na Rogli. Prejšnji predse-
dnici društva, Metki Fijavž 
Wravor, se je porodila prav 
posebna zamisel ‒ ustvari-
ti nekaj za najmlajše, nekaj 
novega in izjemnega. Člani 
društva smo izziv z vese-
ljem sprejeli in ga izpeljali. 
Na prireditvi je bilo med 
otroki veliko občudovanja 
in veselja, prav tako pa so 
bili zadovoljni tudi starši. To 
je bilo zadostno plačilo za 
ves naš trud in ljubezen, ki 
smo ga člani društva vložili 
v dogajanje. Deležni smo 
bili tudi javne pohvale pos-
lušalcev na Radiu Rogla. 
Zato smo bili še posebej 
veseli in ponosni, da nam je 
dogodek uspel. Naj preds-
tavim like, ki smo jih upri-
zorili sredi prelepe narave, 
v katero smo se zlili in ki so 
jih otroci še toliko močneje 
podoživeli.

SMRKETA (Karmen) je otro-
ke pričakala in jim povedala za 
pravljična bitja, ki živijo na Rogli 
in tudi v krajih, ki so od tod bolj 
oddaljeni. SNEGULJČICA (Pat-
ricija) je otrokom prinesla jago-
de, sedem palčkov pa je pridno 
žagalo drva. RDEČA KAPICA 
(Sandra) je otroke pozdravila in 
prepevala med nabiranjem rožic. 
VOLK (Marjan) je bil zelo lačen 
in je otroke tudi malce prestrašil. 
LOVCU (Vili) so otroci z nasveti 
pomagali in ga usmerjali, kam Metka Fijavž Wravor

naj gre, da bo ustrelil lačnega 
volka in rešil Rdečo kapico. MU-
CA COPATARICA (Judita) je 
povabila otroke v svojo hiško, 
kjer so skupaj poiskali copate in 
po tem še zvijali volno. Otroci so 
pomagali tudi JANKU IN MET-
KI (Klemen in Anamari) ter 
poskušali oba rešiti pred drvečo 
ČAROVNICO (Lidija), ki je prile-
tela na metli. Tudi ZMAJ (Nada) 
je prišel otrokom na pomoč, da 
so s skupnimi močmi pregnali 
čarovnico. TETA PEHTA (Valen-
tina) je otroke povabila v kočo 
na zdravilni čaj in jim povedala, 
kako je pomagala Mojci, da je 
znova spregledala. KOSOBRIN 
(Boštjan) pa je žalostno jokal in 
prosil otroke, naj mu pomagajo, 
saj je ležal zvezan. Blizu v sen-
ci je ležal BEDANEC (Elko), ki 
si je vrtal po nosu, grizel nohte 
in pripovedoval o tem, kako zelo 
se boji sove. KEKEC (Gojko) je 
medtem rešil Kosobrina in preg-
nal Bedanca z Rogle. Otrokom je 
povedal veliko skrivnost ‒ pot, ki 
vodi do zaklada. Otroci so srečali 
še DOBRO VILO (Irena), ki jih je 
nagovorila in jim ponudila piško-
te. Z njo so zapeli, zaplesali in 
odkrili skriti zaklad. 

Dogajanje v pravljični 
deželi se je zaključilo in 
domov smo odšli na-

smejani ter polni prijet-
nih vtisov.

Ob tej priložnosti bi želela 
posebej omeniti dosedanjo in 
dolgoletno predsednico druš-
tva TOD Stranice, Metko Fijavž 
Wravor, ki je pred osemnajstimi 
leti delavna in v večnem gibanju 
prevzela vodenje društva. Vesel-
je do dela se je izražalo na šte-

vilnih dogodkih, ki so se iz leta 
v leto kar vrstili. Kljub številčni 
družini in svojim obveznostim se 
je z vsem srcem predajala delu, 
iskanju novih zamisli, izzivov in 
dogodkov. Želja vključiti v dru-
štvo čim večje število ljudi, jih 
pritegniti k sodelovanju in jim 
pokazati pot k urejenosti lepše-
ga okolja na Stranicah, je bila pri 
njej vedno prisotna. Svojo dobro 
voljo in motivacijo je znala pre-
našati na vse, ki smo ji kadarkoli 
pristopili in skupaj z njo delali v 
društvu. Metki se iskreno zahval-
jujemo za njeno požrtvovalnost 
in za dolgoletno ustvarjalno de-
lo. Hvaležni smo, da smo lahko 
bili del njenega tima. Vedno bo-
mo veseli njenega obiska v na-
šem društvu in dobrega nasveta 
ali ideje.

Novemu predsedniku 
TOD Stranice, Marjanu 
Korošcu, pa želimo, da 
bo društvo vodil enako 
dobro, kot ga je vodila 
njegova predhodnica.

Irena Jelenko
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Prve tri sobote v aprilu smo v zeliščnem 
društvu Smetlika pripravili dogodke »Iz-
menjava semen in sadik«. Zbrale smo se 
članice društva, ki smo v zimskem času v 
lončke posejale semena, spremljale njihovo 
kaljenje in rast do pripravljenosti za zasadi-
tev na prosto. Nekaj semen smo namenile 
za zasaditev okrasnih betonskih korit pred 
našo občino. Z ureditvijo korit smo polep-
šale izgled kraja in okolice, kjer živimo. 
Olesenelim trajnim zeliščem smo odstra-
nile odmrle dele in jih nekoliko obrezale. 
Zelišča smo presadile in v koritih zamenjale 
vrhnjo plast zemlje. Čas je bil tudi za zasa-
ditev novih zelišč s podtaknjenci. Razmno-
žile smo sivko, meliso, žajbelj, majaron … 

Vas zanima, čemu je namenjeno posa-
mezno zelišče? 

Majaron je bil za naše prednike simbol 
sreče, nam pa kot dodatek k jedi krepi živ-
ce, blaži bolečine v želodcu in odpravlja 

prehlad. Bazilika ima edinstven mediteran-
ski okus in ugodno vpliva na prebavo. Ori-
gano ‒ brez njegovih listkov ni dobre pice! 
K zeliščnemu vrtu prispeva pridih čudovite 
zelene barve drobnjak. Njegov pikanten 
okus je nepogrešljiv v namazih, solatah 
in juhah. Rožmarin omamno diši in lepo 
cveti, poleg tega pa še blagodejno vpliva na 
spomin in v čaju krepi jetra. Timijan je pri-
meren za vse, tudi za okrasne šopke, dišeče 
kopeli, kot dodatek jedem, v čaju, blaži pa 
tudi kašelj. 

Z zeliščnimi vrtički v prihodnje ne bo ve-
liko dela, le zalivati jih bo treba. Prav tako 
ne bo dela s puljenjem plevela, saj bodo 
zdrava zelišča tega prerastla in izpodrinila. 
Zeliščni vrtički so enkratna priložnost, da 
se naučimo prisluhniti naravi in ji dovoliti, 
da nam pomaga, ne da bi jo silili v igro po 
naših pravilih. 

Julija Mauhler 

Uredili zeliščna korita pred občino 

Jožica Matavž ‒ Pepca je spet slavila rojst-
ni dan in pri njej smo se zbrali župan mag. 
Boris Podvršnik, Sandra Vidmar Korošec, 
članici Rdečega križa Nada Ulčnik in Tat-
jana Kotnik ter Jože Košir in Tone Gačnikar 
iz društva upokojencev. 

Vsako leto težko pričakujemo Pepcin oseb-
ni praznik. Priznati moram, da smo vsi v stra-
hu, če kaj zboli. Že nekaj let jo obiskujemo 
redno ‒ eni večkrat, drugi le ob njenem rojst-
nem dnevu. Zaradi lanskoletne poškodbe 
težko hodi in zato je več v stanovanju. Snaha 
Metka pazi in skrbi, da ima mama vse, kar 
potrebuje. Teta Pepca, kot jo vsi kličemo, da-
je vtis, kot da je vse po starem in da ji ničesar 
ne manjka. Pol leta že ne lika več, ker ji je de-
lo »prevzela« snaha Metka. Sedaj je tako brez 
»službe«, v šali pove Matavževa. Mlajši sin 
Jože z ženo Metko stanuje v isti hiši. Drugi 
sin, Gusti, ima svoj dom poleg mame, tako da 
je tudi on vsak dan z njo. Pomaga pri opravi-

lih na vrtu, mama pa še vedno »komandira«. 
Sin Gusti mamo pohvali, da zna nekatere jedi 
skuhati najbolje in jih tudi skuha zanj. Ko on 
kuha, pa tudi kaj prinese k njej. Oba sinova 
sta mamo nagovarjala, naj kaj pove, kako sta 
bila »pridna«, ko sta bila majhna, a ni hotela 
izdati skrivnosti. Tako sta kar sama povedala 
nekaj zanimivosti, da smo se pošteno nasme-
jali. Med drugim sta se spomnila, da sta oba 
v hudi zimi gola do spodnjic in bosa skakala 
po metrskem snegu in da je mamo še kako 
skrbelo, da bosta zbolela, a se na srečo to ni 
zgodilo. 

Čas s Pepco je hitro mineval in spoznali 
smo, da so trije sinovi in hčerka Berta Pep-
cino največje bogastvo. S slavljenko smo do-
govorjeni, da bomo naslednje leto izvedeli še 
kakšno zanimivo dogodivščino iz preteklosti. 

 Vse dobro ob rojstnem dnevu, draga naša 
teta Pepca!      

Tatjana Kotnik

Najstarejša občanka Zreč 
dopolnila 97 let

Nina Esih ‒ prva 
Zrečanka v letu 2016

Prva novorojenka v občini Zreče v letu 2016 je Nina 
Esih. Rodila se je 3. januarja mami Maji Tutek in oče-
tu Jerneju Esihu. Svoje mlajše sestrice se je razveselil 
tudi bratec Jure, ki bo jeseni upihnil že peto svečko. 
Drugega marca Jure ni šel v vrtec, saj je nestrpno pri-
čakoval obisk župana mag. Borisa Podvršnika. Župan 
je ob prihodu čestital družinskim članom ob veselem 
dogodku, jim zaželel veliko zdravja, ljubezni in nepo-
zabnih trenutkov. Tudi Nina je nekaj časa budno spre-
mljala dogajanje, vmes pa je malce zadremala. Maja je 
povedala, da je Nina ob rojstvu imela 49 cm, tehtala pa 
je 2.840 gramov. Druženje se je nadaljevalo ob prijet-
nem klepetu in odličnem prigrizku. 

Urška Firer



14    201630

Pohorsko srce IZ ZGODOVINE

Lokacija: na levi strani ceste in preko potoka Tesnice v 
smeri proti Celju, v bližini Sodinove hiše.

Opis dogodka: po pripovedovanju zapisal Franc Šet, v ponedeljek, 
23. junija 2014, ob 15.00; prisotni: Franc Šet, Mihael Podpečan (pri-
ča), Beno Sodin (priča), Majda Sodin.

Konec avgusta 1944 leta so vojaki »Wehrmannschafta« iz Slovenskih 
Konjic v Lindeku ujeli mladega borca partizana, ko si je pri nekem ko-
ritu umival noge. Prignali so ga v dolino do gostilne Laznik, kjer so ga 
zasliševali, pretepali in zasramovali, nato so ga odpeljali v Slovenske 
Konjice. Naslednji dan, okrog 10.00 dopoldan, so ga pripeljali nazaj do 
hiše Konrada Sodina (trije v partizanih), kjer so hoteli pokazati, kaj 
bodo naredili z vsakim partizanom, ki ga bodo dobili. Tam so ga peljali 
na levo stran hiše na vrt in ga pri tretjem oknu ustrelili. Ustrelil ga je 
Otto Merkša (priče so ga poznale), ki je imel po vojni gostilno v Avstri-
ji. Ubitega so nato sezuli in slekli. Sledil je ukaz, da morajo prisotni 
domačini umrlega pokopati čim višje v gozdu, na drugo stran Tesnice. 
Pri Sodinu so z voza vzeli lestev, dva vojaka sta ga prenesla na drugo 
stran vode, kjer je ležal do popoldneva. Vojaki so nato odšli v Sloven-
ske Konjice. Pokopala sta ga Mihael Podpečan, takrat star štirinajst let 
(roj. 1930) in Beno Sodin, takrat star devet let in pol (roj. 1935). Ker 
je bil tam, kjer so določili mesto pokopa, včasih kamnolom, je starejši 
odločil, da ga bosta pokopala od štiri do pet metrov od potoka, kjer je 
bila zemlja. Beno Sodin je odšel višje v gozd in nabral precej mahu, 
s katerim sta obložila grob in kasneje tudi pokojnika. Ženska (Cita), 
ki je bila prisotna, je položila vejice na umrlega, nato sta zasula grob. 
Delo sta končala po 17.00. 

Prvo brv preko potoka sta konec leta 1945 naredila Mirko Planinc in 
Mihael Podpečan. Bila je zelo lepa ograja. Na grobu je bila lepo obliko-
vana deska z žalnim napisom. Kasneje je bil most večkrat obnovljen, 
nazadnje v letu 2013/2014 (poročilo Marjan Steble). Sedanji spomenik 
je postavljen od tri do štiri metre višje od groba. Člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Stranice so naredili nov most maja 1983 (Gasilska 
kronika 1983/1).

23. 6. 2014 ob 17.00 so zgoraj prisotni obiskali Jožefo Šilih, roj. Pola-
nec (1931), Nova Cerkev 39, ki je povedala: »Moj stari oče je imel kme-
tijo v Podgorju pod Resevno, kjer so stanovali tudi moj oče Jože, stric 
Janko, teta Rozalija (mati pok. Franca) in drugi. Kmetijo so prodali, 
moj oče je nato z ženo delal oziroma bil »majer« v gradu Lemberg pri 
Dobrni. Kasneje je kupil kmetijo v Vizorah pri Novi Cerkvi, po domače 
pri Petraču, kjer je bil tudi sin tete Rozalije in stric Janko, Frančev bir-
manski boter (slika). Pisali smo se Polanc. Padli je bil sin sestre mojega 
očeta, to je moj bratranec, in se je pisal Franc Polanc (op. pisca, roj. 4. 
1. 1924 v Podgorju pod Resevno, boter pri krstu: Jožef Laščak, kmet, 
Podgorje pod Resevno, podatki najdeni v krstni knjigi v Šentjurju in se 
še vodi pod živimi, ker nimajo mrliškega lista). Mati se je pisala Roza-
lija Polanc, nadaljnja usoda ni znana (rojena 28. 8. 1904, Dol. Otlica?). 
V Novi Cerkvi je spomenik padlim borcem, kjer pa je narobe napisano 
ime (namesto Franc je napisano Jože). V Lindeku je bil partizan Bo-
rinc, ki je točno vedel, kdo je to bil in kje je pokopan.

21. 7. 2014 ob 11.30 sem obiskal rojstni kraj Franca Polanca, Podgor-
je pod Resevno. Na kmetiji Gajšek me je sprejel gospod Anton Gajšek 
(93 let), ki je povedal, da je bil Polanc rojen na tej kmetiji. To kmetijo 
je imel najprej v posesti kmet Sivka, ki jo je kasneje zaradi prezadol-

Grob borca NOB v Grabnu 
(Spodnje Stranice)

ženosti prodal kmetu Polancu, kjer se je 4. 1. 1924 rodil Franc Polanc. 
Nato so Polanci prodali kmetijo družini Laščak, ki je pred fašizmom 
iz Deskl na Primorskem pribežala v Šentjur (takrat so iz Primorske 
v Šentjur prišli tudi drugi: Vončina ). Zato je bil krstni boter Jožef 
Laščak. Laščak je imel hčer Marijo Cvetko, ki se je poročila z Antonom 
Gajškom. Njegova hči ima sedaj to kmetijo v lasti (sedaj je: Ul. Pod 
Resevno 12, Šentjur).

Opomba prisotnih na grobu je bila, da se borci na Stranicah niso 
preveč vneto zanimali za identiteto padlega partizana in da je treba 
podrobneje raziskati dogodke, ki so se med vojno dogajali v tem okoli-
šu. Edino predsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB 
Slovenske Konjice Marijan Stramšak je imel delne podatke o pokojni-
ku. Na osnovi tega je bilo mogoče natančneje raziskati, od kod omen-
jeni izvira. 

24. 6. 2014 ob 15.50 mi je Dušan Šilih, sin Jožefe Šilih, v telefonskem 
pogovoru sporočil, da so našli sliko padlega. 1. 7. 2014 sem pri ponov-
nem obisku prejel sliko, da jo uporabim in vrnem. Slika je bila vrnjena 
v septembru. Podatke bomo še preverjali in dopolnili.

Franc Šet 

Franc Polanc
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REŠITEV KRIŽANKE 
Geslo križanke z ostalimi podatki napišite na kupon. Pošlji-
te ga v zaprti kuverti do 1. 9. 2016 na naslov: Občina Zreče, 
Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče, s pripisom »POHORSKO 
SRCE – NAGRADNA KRIŽANKA«.
Nagrajenka pete nagradne križanke:

Severina Hrovat
Ljubnica 61
3214 Zreče
Nagrado podarja Občina Zreče.

NAGRADNI KUPON

Ime: ________________________________________________

Priimek: ______________________________________________

Naslov: ______________________________________________

Pošta: ___________________________________________

Geslo: __________________________________

KUPON št. 6
junij 2016
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Zreško jubilejno leto 2016
V letu 2016 se je do maja že zvrstilo nekaj pomembnih obletnic. Vljudno vas vabimo, da se 

udeležite še vseh tistih, ki jih bomo obeležili v naslednjih mesecih. 

Najpomembnejša in tudi najstarejša je 810. obletnica prve pisne omembe kraja Zreče. 
Obeležujemo tudi 260-letnico samostojnosti župnije Zreče, 225-letnico rojstva pesnika Jurija 

Vodovnika in 40-letnico Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Ob tem ne smemo pozabiti še na 
20 let samostojne Občine Zreče in 25 let samostojne Republike Slovenije. 

Namen teh praznovanj je utrditi lokalno identiteto in pokazati, da imajo naši kraji bogato 
zgodovino. Geslo letošnjega jubilejnega leta je prvi verz občinske himne: »Le na noge, le na noge.«

SPORED PRIREDITEV


