
260. obletnica 
samostojnosti župnije sv. Egidija Zreče

Kdaj so se naši predniki v Zrečah prvič srečali 
s krščanstvom, ne vemo, saj o tem ni podat-

kov. Najbolj verodostojni so naslednji podatki: 
leta 1146 je ustanovljena pražupnija sv. Jurija v  
Konjicah in del te so bili tudi naši kraji; v 12. 
stoletju se že omenja cerkev sv. Egidija in leta 
1542 imajo Zreče že svojega kaplana; sredi 17. 
stoletja je v Zrečah ustanovljen vikariat in leta 
1756 Zreče postanejo samostojna župnija. 

225-letnica rojstva Jurija Vodovnika

Prav gotovo je Jurij Vodovnik, ljudski pesnik 
in posebnež, ki se je rodil 22. aprila 1791 

na Skomarju kot kmečki sin očetu Mihaelu in 
materi Heleni, še danes najbolj prepoznavna 
oseba Pohorja. Telesno je bil šibak in bolj krhke-
ga zdravja, zato se je izučil za tkalca, a bolj kot 
platno mu je šlo od rok »tkanje« pesmi. V tem 
je bil res izviren in njegove pesmi so v svojem 
bistvu dober zapis življenja tistega časa. 

40-letnica  
Srednje strokovne in poklicne šole Zreče

Vse od ustanovitve današnjega Uniorja leta 
1919 so vodilni v tem podjetju vedeli, da le 

dela vešč in mojstrsko spreten delavec je tisti, ki 
koristi tovarni. Vemo, da teh ljudi v naših krajih 
vsaj na začetku ni bilo v obilju in da so v zreško 
tovarno prihajali mojstri iz drugih krajev, kjer so 
že imeli industrijske kovačnice. V novejšem času 
so kadrovniki v tej tovarni svoje vajence pošiljali 
v uk v Štore, Maribor, Velenje in verjetno še kam. 
Končno je leta 1976 dozorela zamisel o strokovni 
šoli v Zrečah in še isto leto se je nanjo vpisala prva 
generacija bodočih mojstrov svojega poklica. 

20 let  
Občine Zreče v samostojni Sloveniji 

Znano je, da se ime Zreče po do sedaj odkritih 
podatkih prvič omenja leta 1206. A potreben 

je bil čas, da so Zreče postale tudi upravno sredi-
šče, kar se je zgodilo leta 1849 še v času avstrijske 
monarhije. Kasneje je prišlo do reorganizacije ob-
čin – še v Kraljevini SHS leta 1933 in v letih po 
vojni, ko so bile Zreče del velike občine Slovenske  
Konjice. Po referendumu 29. 5. 1994, to je tudi se-
danji občinski praznik, pa so Zreče zopet postale 
samostojna občina (s 1. 1. 1995). 

20 let

Izdala Občina Zreče, fotografije: arhiv občine; besedilo: Martin Mrzdovnik; 
Urejanje, grafično oblikovanje in izvedba: Blaž Prapótnik – Epigraf; 2016

»Le na noge, le na noge«
1206–2016



»Le na noge, le na noge«

V   letu 2016 se bo zvrstilo nekaj pomembnih 
obletnic, ki zadevajo Občino Zreče. Naj-

pomembnejša in tudi najstarejša je 810. oble-
tnica prve pisne omembe kraja Zreče. Obele-
žujemo tudi 260-letnico samostojnosti župnije 
Zreče, 225-letnico rojstva pesnika Jurija Vodovni-
ka in 40-letnico začetkov srednje strokovne šole v  
Zrečah. Ob tem se bomo ozrli tudi na 20 let samo-
stojnosti sodobne Občine Zreče in 25 let države 
Slovenije. Namen teh praznovanj je utrditi lokalno 
identiteto in pokazati, da so naši kraji bogati po 
zgodovini ter po sadovih mnogih, ki so tod pustili 
svojo sled. Zato je geslo letošnjega jubilejnega leta 
prvi verz občinske himne »Le na noge, le na noge«. 

810-letnica prve pisne omembe Zreč

Kraj Zreče se v pisnih virih prvič pojavi leta 
1206 kot Reetsach v listini, ki je bila zapi-

sana in izdana v Žičah v kartuzijanskem samo-
stanu. V listini je naveden gospod Ruberto de 
Reetsach kot ena navzočih prič darilne pogodbe, 
s katero je Otokar iz Konjic podaril del svojega 
ozemlja v Oplotnici. Seveda je to prevod v nem-
ški jezik, ki se je v teh krajih uporabljal največ-
krat za zapis kakšnih dokumentov. 
Poznavalci ugotavljajo, da ime Zreče izhaja iz be-
sede »zrečje«, ki je nekoč pomenila to, kar danes 
imenujemo sotočje; to je kraj, kjer se združujejo 
vode, ki se stekajo v večjo reko.

SpOrEd prirEditEVZreško jubilejno leto 2016

Zap. št. Datum in ura Dogodek ali prireditev Kraj prireditve
1 28. 1. 2016 

ob 11. uri
Predstavitev programa jubilejnega leta 2016 
– tiskovna konferenca

Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče 
(bela dvorana)

2 4. 2. 2016 
ob 10. uri

Odprtje razstave Zakladi Pohorja – steklarstvo; 
avtorica razstave dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor

Hotel Planja – Rogla

ob 12. uri Odprtje razstave Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico; 
avtorica razstave arheologinja Vesna Koprivnik, Pokrajinski muzej Maribor 

Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče

od 13. do 15. ure Okrogla miza: Kulturna dediščina v programih turizma; 
teme: razstavi Zakladi Pohorja ter Sledovi davne preteklosti – 
Brinjeva gora z okolico, Martinova pot in Vodovnikovo vino

Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče 
(bela dvorana)

3 8. 2. 2016 
ob 18. uri

Osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku  
s podelitvijo priznanj in nagrad na področju kulture ter  
z ogledom dramskega prizora Zreška pravljica

Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

4 v mesecu februarju Večer stare glasbe Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče

5 22.–26. 2. 2016 
med 10. in 12. uro

Muzejske delavnice med zimskimi počitnicami Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče 

6 27. 2. 2016 popoldne Dan s Kelti za otroke Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, Zreče

7 3. 3. 2016 ob 11. uri Predstavitev knjige Zreški talci, kdo so in od kod so prišli Hotel Atrij, Zreče (bela dvorana)

8 24. 4. 2016
od 9. do 18. ure

Jurijeva nedelja na Skomarju ob 225-letnici rojstva Jurija Vodovnika Taborniški dom Skomarje, Skomarje

9 maj, junij, julij, avgust Po poteh kulturne dediščine Občine Zreče:
Gradovi in cerkve – vodeni pohodi ob vikendih

območje Občine Zreče

10 22. 5. 2016 ob 16. uri Zreče pojo – nastop pevskih zborov, ki delujejo v Občini Zreče Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

11 26. 5. 2016 ob 18. uri Svečana seja Občinskega sveta Zreče s podelitvijo priznanj Občine Zreče Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

12 21. 6. 2016 
ob 17. uri

Mavrica šolskega leta – slovesni zaključek šolskega leta 
Srednje poklicne in strokovne šole Zreče s programom 

Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

13 junij, julij, avgust Po tirih ozkotirne železniške proge Poljčane–Zreče in premogovnikov trasa ozkotirne železniške proge

14 1. 9. 2016 
ob 18.30 

Maša in nato predavanje: 
260-letnica samostojnosti župnije sv. Egidija Zreče

Župnijski urad Zreče, velika veroučna učilnica, 
Šolska cesta 1, Zreče

15 4. 9. 2016 
ob 10. uri

Slovesna maša za egidijevo 
ter druženje s pogostitvijo po maši pred cerkvijo

cerkev vstalega Zveličarja 
Zreče

16 7. 10. 2016 
ob 18. uri

Zreče mesto – svečana prireditev ob 810-letnici prve pisne  
omembe Zreč v izvedbi SSŠ Zreče - Slovenske Konjice

Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

17 20. 11. 2016 
ob 15. uri

Predstavitev knjige o zreških cerkvenih pevcih s koncertom zbora 
ter razstava arhiva pevskega zbora sv. Egidij

cerkev vstalega Zveličarja Zreče

18 27. 11. 2016 ob 15. uri Koncert ansambla Zreški kovači z novimi melodijami in glasbenimi gosti Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

19 3. 12. 2016 
ob 18. uri

Vesele note za praznične dni v izvedbi Srednje strokovne in poklicne šole 
Zreče - Slovenske Konjice

Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

20 17. 12. 2016 
ob 18. uri

Koncert zborovskih pesmi Jurija Vodovnika ter predstavitev priročnika 
o življenju Jurija Vodovnika avtorja Antona Gričnika

Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče

21 termin še ni dogovorjen Predavanje dr. Marka Snoja: Naši kraji v etimološkem slovarju Kulturni dom Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče


