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NAGOVOR ŽUPANA, OGLASI

Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Uvodnik za zadnje le-

tošnje glasilo pišem 
pod prijetnim vtisom 
dogodkov v preteklih 
dneh. V začetku mese-
ca decembra smo sku-
paj z našimi malčki, ob 
okrašenem trgu, priča-
kali prvega dobrotnika, 
Miklavža, ki je najmlaj-
šim delil darila, za tem 
pa smo v prostorih ob-
čine oziroma avle na-
šega vrtca sprejeli naše 
najmlajše člane Občine 
z njihovimi ponosnimi 
starši. 

Ne glede na vse to življenje nemoteno teče naprej, rojevajo 
se otroci, zapadel je prvi sneg, v peči prasketa ogenj in pri-
pravlja se prava domača potica, zunaj je praznično okraše-
no, dan je že zelo kratek, čaj in kuhano vino sta odlična …

Smo globoko v mesecu, ki se obrača hitreje kot ostali in v 
katerem po navadi razmišljamo predvsem o dveh stvareh 
(seveda, če odmislimo vse norije okoli obdarovanja, naku-
povanja in obiskov): o letu, ki se izteka, in tistem, ki je pred 
nami. Pri pregledu leta, ki se poslavlja, bomo verjetno ugota-
vljali svojo uspešnost, pisali poročila, naredili nekakšno sta-
tistiko, s katero se bomo lahko potolažili in si rekli, da tako 
slabo pa spet ni bilo! In prav iz posameznih člankov tokra-
tne številke lahko povzamemo ravno to: da je bilo storjene-
ga veliko tega, kar nam bogati življenje.

Lahko pa bomo (boste) pri tem našli kaj, kar bi veljalo po-
praviti, izboljšati. In prav to nas vodi v razmišljanje o letu, 
ki je pred nami. Kaj vse bomo na sebi, odnosu do domačih, 
sodelavcev in bližnjih nasploh, spremenili? Kaj pa sem jaz 
doprinesel k boljšemu delovanju skupnosti? Ali bomo poči-
stili najprej svoj domači prag, odprli svoja srca in se odkri-
to zazrli v obraz naj bližnjega?

In začeli bomo točno s prvim! Vendar se sprašujem, ali 
bomo dovolj vztrajni, da dosežemo tisto mejo, ko bo spre-
memba postala navada? Kaj pa, če bi začeli kar takoj?

Spoštovani!
Pred nami so prazniki – dan samostojnosti, torej državni 

praznik, na katerega smo lahko še posebej ponosni, pa tudi 
božično–novoletni prazniki, ki jih vsako leto posebej rado-
stno pričakujemo. V dneh, ki so namenjeni praznikom, pra-
znujte, ustavite delo in se veselite.

Želim vam, da praznične dni, ki so pred nami, preživite kar 
se da prijetno in da optimistično odprete vrata letu 2018, ki 
naj bo za vse zdravo, srečno in uspešno.

Vse dobro vam želim,
vaš župan 

VINKO JERAJ 

O delu v Medgen hiši ne bom izgubljal besed, saj o njej go-
vorijo sama dejanja. Iz dneva v dan se vrstijo posamezne ak-
tivnosti, ki vključujejo tiste najmlajše, kakor tudi druge ge-
neracije, do najstarejših občanov. Vsekakor polno zaseden 
objekt, z bogatimi vsebinami in dobro popotnico za življenje.

Vsepovsod veliko zadovoljstvo, veseli obrazi, navdušenje. 
Ob tem se ti poraja prijeten občutek, da je življenje lepo, da 
vse teče normalno, da nam druženje, razgovor, recital in kon-
cert ali pa ogled posamezne razstave veliko pomeni.

Potem pa na hitro vržeš oko na našo televizijo, na dnevno 
časopisje ali pa prisluhneš radiu. Povsod identična tema. Ne-
jevoljni obrazi, prežeti s pomanjkanjem, suša, poplava, go-
spodarski kriminal, za trenutek odvrneš pogled od teh gro-
zot in ponovno takšne in drugačne nesreče, pedofilija, ko-
rupcija, podtikanja in vsemogoče laži. 

Posiljeni smo s politiko, nezaupanjem, sovraštvom, podti-
kanji in lažmi. Ob vsem tem se vprašaš, pa smo še normal-
ni ljudje, ljudje, ki živijo za svojo družino, rod, ki živi za svoj 
dom, okolico in če že hočete, za svojo občino?
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Priznanja na slavnostni seji  
ske podjetniške zgodbe ter pomoč dru-
štvom, predvsem Turističnemu društvu. 

Priznanji župana sta prejela Lovska 
družina Rečica ob Savinji ob 70-letnici 
dela in Društvo letalcev Zgornje Savinj-
ske doline ob 10-letnici obstoja. Župa-
nova priznanja mladim so prejeli učen-
ci OŠ za odlične dosežke v vseh letih šo-
lanja Julija Breznik, Filip Gerdina, Lau-
ra Krančič in Klara Mikek. 

Kulturni program so izvedli učenci 
Glasbene šole Nazarje, slavnostno sejo 
pa je vodil Dejan Ugovšek. Občinski pra-
znik so v večini društev počastili z raz-
ličnimi prireditvami.  

US

Letošnji nagrajenci v Občini Rečica ob Savinji 

Vodovod Grušovlje do junija 

V Občini Rečica ob Savinji smo 17. ju-
nija s slavnostno sejo Občinskega sve-
ta proslavili občinski praznik, ki ga sla-
vimo v spomin na podelitev trških pra-
vic in ustanovitev kmetijskega društva. 
Na seji je župan Vinko Jeraj povzel naj-
večje naložbe v občini ter predstavil na-
črte za prihodnost, podelili pa so tudi le-
tošnja priznanja. 

Zlati grb Občine Rečica ob Savinji je 
prejel Milan Cajner za prizadevanja pri 
ustanovitvi občine ter pomoč društvom, 
predvsem ŠD Gmajna Varpolje. Srebrni 
grb je prejelo Turistično društvo Rečica 
ob Savinji za aktivno delo in promocijo 
občine. Dobitnik bronastega grba je Aleš 
Krančič za uspešno nadgradnjo družin-

Občina Rečica ob Savinji namerava v 
letu 2018 izvesti investicijo gradnje vo-
dovodnega omrežja na območje nase-
lja Grušovlje. Pobudniki za izvedbo in-
vesticije so krajani, saj predmetno ob-
močje nima urejene javne vodooskrbe, 
obstoječi lokalni vodovodi pa so dotra-
jani. Obstoječa vodna zajetja so neustre-
zna, saj je voda večkrat letno neprimer-
na za pitje. 

Investicija je bila načrtovana že letos, 
vendar je zaradi usklajevanja poteka 
trase, pridobivanja pravic za gradnjo, 

dogovorov z lastniki zemljišč in bodo-
čimi uporabniki vodovoda ni bilo mo-
žno izvesti. Sredstva za predmetno in-
vesticijo so načrtovana v proračunu ob-
čine Rečica ob Savinji za leto 2018, v vi-
šini približno 120 tisoč evrov. 

V sklopu gradnje vodovoda je pred-
videna tudi preplastitev cestnega od-
seka od mostu čez Savinjo do odcepa 
za Pobrežje, vključno z ureditvijo kri-
žišča. Predvideni pričetek del je v mar-
cu 2018, zaključek pa v juniju 2018.

RJ

Sanacija še 
enega plazu 

Ob močnem deževju v aprilu 2017 je 
prišlo na območju kmetije Tiršek do 
večjih posedkov in drsenja tal. Drse-
nje tal je posledica nekontrolirane od-
vodnje podzemnih voda, katere iz ob-
močja nad zgornjo cesto ponika v po-
bočje skalnatih podorov, ko pa pride 
v plast sivo rjave malo propustne gli-
ne, zdrsne po plasti glinastega laporja.

Odlomni rob plazu se je pojavil tudi 
vzdolž osi ceste, ki poteka v mešanem 
profilu. Naslednji pomiki bodo imeli 
za posledico celoviti zdrs pobočja in s 
tem še večje poškodbe na cesti. Zdrsne 
lahko tudi območje hiše Poljane 26 in 
Poljane 28. 

Zaradi nevarnosti je Občina Rečica ob 
Savinji izvedla prijavo sanacije plazu 
na lokalni cesti LC267073 za sofinan-
ciranje pri Ministrstvu RS za obram-
bo, Upravi RS za zaščito in reševanje, 
in pri Ministrstvu RS za okolje in pro-
stor, sektor za odpravo posledic narav-
nih nesreč. Odobritev sredstev se lah-
ko pričakuje v letu 2018. 

Skladno s pogoji sofinanciranja mora 
vlagatelj zagotoviti sredstva za neupra-
vičene stroške, ki so DDV, strokovni nad-
zor, projektna dokumentacija, varstvo 
pri delu, varnostni načrti, PID, geodezi-
ja, meritve … Upravičeni stroški so grad-
beni stroški sanacije (gradbena dela) 
brez DDV. Ocena sanacije je bila izve-
dena na podlagi izdelane projektne do-
kumentacije in presega 374 tisoč evrov. 

Predvideni stroški občine Rečica so 
slabih 80 tisoč evrov oziroma peti-
na celotne investicije. Preostale stro-
ške sanacije, nekaj več kot 295 tisoč 
evrov, kar pomeni 78,83 odstotka, bi 
v primeru uspešno pridobljenih ne-
povratnih sredstev prevzelo Ministr-
stvo RS za okolje in prostor. Sanacija 
plazu se predvideva v letu 2018, seve-
da ob pogoju, da bo na pomoč prisko-
čila tudi država. 

RJ 
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Za večjo protipoplavno varnost 
Konec novembra je rečiško občino 

obiskala ministrica za okolje in prostor 
Irena Majcen, ki si je s sodelavci in gosti 
ogledala obnovljen Grušoveljski jez. Mi-
nistrico so  najprej pozdravili v občinski 
sejni sobi, kjer so predstavniki Direkci-
je RS za vode podrobneje spregovorili o 
denarju, ki ga država namenja za redna 

vzdrževalna, sanacijska  in večja inter-
ventna dela na vodotokih. Letos so za to 
porabili približno 30 milijonov evrov, 
pol milijona evrov pa namenili tudi za 
sanacijo Grušoveljskega jezu. 

Kot je napovedala ministrica Majceno-
va, bo država tudi v prihodnje name-
njala več sredstev za sanacijo vodoto-
kov in s tem izboljšanje protipoplavne 
varnosti. Goste je pozdravil župan Vin-
ko Jeraj, ki je predstavil nekatere teža-
ve in tudi poplavno ogroženost občine, 
ob tem pa pristojno ministrstvo pozval, 
naj nadaljuje z izvajanjem protipoplav-
nih ukrepov. 

Jez je bil zaradi dotrajanosti in poplav 
v zadnjem desetletju že močno ogrožen. 
Nevarnost porušitve je bila že znatna, 
s čimer bi se popolnoma prekinil do-
tok vode v Grušoveljsko strugo, spre-
memba celotnega vodnega režima na 
Savinji pa bi imela negativne posledi-
ce tako za poplavno varnost bližnjih 
naselij kot tudi na habitate za vodni in 
obvodni živelj.

Za sanacijo Grušoveljskega jezu so se 

odločili zaradi njegove dotrajanosti, 
pa tudi opozoril krajanov, ribiških dru-
žin in drugih, ki so izrazili bojazen, da 
bi narasla Savinja jez preprosto odne-
sla. Kot je poudaril Tomaž Prohinar iz 
direkcije za vode, gre za enega najlep-
ših objektov, ki so jih letos obnavljali, 
hkrati pa je s 140 metri največji in naj-

daljši jez na Savinji. Jez stabilizira nive-
leto Savinje in umirja njen tok ter na-
paja Grušoveljsko strugo, ki je bila pr-
vič omenjena že pred 200 leti. 

Sanacija jezu 
Med sanacijo jezu so utrdili temelje, 

poskrbeli za nov vrhnji sloj, razširili 
in poglobili strugo Savinje nad jezom, 

zgradili dva stabilizacijska praga, uredi-
li brežine ter povsem na novo zgradili 
t. i. ribjo stezo, s katero bodo omogoči-
li prehod vodnih organizmov. Izvajalec 
investicijsko vzdrževalnih del je bil kon-
cesionar Hidrotehnik d.d.  s podizvajal-
cem, podjetjem Nivo EKO.  Dela so bila 
usklajena z lokalnima ribiškima druži-
nama, pridobljeni sta bili soglasji Zavo-
da za ribištvo Slovenije in Zavoda RS za 
varstvo narave, pridobljeno pa je bilo 
tudi dovoljenje za poseg v naravo, saj 
se območje jezu nahaja v varovanih ob-
močjih Nature 2000.

Druga sanacijska dela 
Poleg sanacije Grušoveljskega jezu 

je Direkcija RS za vode, Sektor obmo-
čja Savinje, v sklopu rednih vzdrževal-
nih del v začetku jeseni izvedla čišče-
nje strug vodotokov. Na povodju Savi-
nje se je očistilo in odpeljalo preko 2 ti-
soč kubičnih metrov proda na najbolj 
kritičnem odseku pod naseljem Trno-
vec. Prav tako so se vzdrževalna dela 
izvedla na vodotokih Rečica in Lučnik, 
kjer so čistili naplavine in odpravlja-
la odvečna zarast. Na območju potoka 
Rečica in Lučnik so sanirali podporne 
zidove ter poškodovane kamnite oblo-
ge in pragove.

US

Ministrica Irena Majcen na obisku v občini Rečica ob Savinji. 

Obnova Grušoveljskega jezu 
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Prenovljena čistilna naprava v Lokah  
Zemlja je moder planet, kar je dobro 

vidno iz vesolja. Več kot 7/10 površine 
našega planeta predstavlja voda. 97,5 
odstotka vse vode na Zemlji pa je sla-
ne, od preostalih 2,5 odstotkov sladke 
vode pa je 70 odstotkov zamrznjene v 
polarnih ledenih prostranstvih. Preo-
stalih 30 odstotkov sladke vode je pri-
sotne predvsem v obliki vlage v zemlji 
ali podtalnice. Manj kot en odstotek vse 
sladke vode na svetu je na voljo člove-
štvu za uporabo. 

V občini Rečica ob Savinji se zaveda-
mo, da je naša naloga, da na vodo v na-
ravi pazimo in jo poskušamo ohraniti v 
čim boljši kakovosti, zato smo v sodelo-
vanju z občinama Mozirje in Nazarje ter 
Javnim podjetjem Komunala obnovili 
centralno čistilno napravo v Lokah pri 
Mozirju, ki so jo odprli maja letos. »Res 
bi bilo žalostno, če bi bili tako brezbri-
žni do okolja, da bi se nam ne zdelo za 
pomembno, če bi vodo po uporabi kar 
neposredno odvajali v potoke in reke. 

In danes je dan, ko kažemo svojo skrb 
za naše okolje, saj je uspešno zaključen 
projekt, ki ima velik pomen za izboljša-
nje kvalitete življenja na območju ob-
čin investitork in pomembno prispeva 
k varovanju njenih vodnih virov,« je ob 
otvoritvi poudaril direktor JP Komuna-
la Andrej Ermenc. 

Čistilna naprava v Lokah je pred ob-
novo delovala dobrih dvajset let in 
uspešno čistila odpadne vode Mozir-
ja, Nazarij in Rečice. V zadnjih nekaj 
letih je njena zmogljivost opešala, po-
stala je tudi premajhna. Čistilna na-
prava je začela obratovati leta 1991. 
Sprva je bila njena zmogljivost 2.000 
PE. Število priključenih na ČN Loke se 
je povečevalo zaradi dograjevanja ka-
nalizacijskega sistema in leta 2000 je 
bila povečana na 3.000 PE. Sedaj  je 
na čistilno napravo  priključenih več 
kot 5.000 PE iz občin Rečica ob Savi-
nji, Mozirje in Nazarje. 

RJOb otvoritvi čistilne naprave

Rečica ob Savinji e-ciklira
Projektu LIFE Gospodarjenje z e-od-

padki, nad katerim bedi družba ZEOS, 
se je junija priključila tudi občina Reči-
ca ob Savinji. Na slavnostni predaji sta 
občini Rečica in Mozirje, skupaj z lokal-
nim partnerjem Komunala Mozirje, pre-
jeli 6 uličnih zbiralnikov za e-odpadke 
in odpadne baterije.

LIFE projekt nagovarja vsa sloven-
ska gospodinjstva k skrbnemu ravna-
nju s starimi aparati in baterijami, in si-
cer preko na novo vzpostavljene obča-
nom prijazne mreže zbiranja tovrstnih 
odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. 
Sporočilo organizatorjev projekta je, 
da spadajo ti odpadki v posebno skupi-
no in ne sodijo med mešane komunal-
ne odpadke. Vsebujejo surovine, iz ka-
terih se dobijo nazaj reciklati, ki se lah-
ko uporabijo za nove proizvode, s tem 
pa se ohranjajo naravni viri, prav tako 
pa ti odpadki vsebujejo tudi težke kovi-

ne, ki so za okolje zelo nevarne.
Nove zbiralnike so na dogodku po-

spremili na pot predstavniki lokalnega 
partnerja Komunale Mozirje ter župana 
obeh občin. Skupaj s direktorjem druž-
be ZEOS, so podpisali listino o predaji 
uličnih zbiralnikov ter e-odpadke nato 
tudi simbolično oddali. Kot je poudaril 
župan Vinko Jeraj, smo v občini veseli, 

ker lahko občankam in občanom ponu-
dijo kompletno storitev za ločeno zbi-
ranje starih aparatov in baterij. Ulični 
zbiralniki predstavljajo tudi pomemb-
no ozaveščevalno komponento, ki bo 
vse mimoidoče opozarjala na pravil-
no ločevanje teh odpadkov – torej na 
e-cikliranje.

RJ

Nove zbiralnike so pospremili na pot predstavniki Komunale Mozirje, obeh občin 
in družbe ZEOS. 
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Začenja se obnova trga in vpadnice 
Prihodnje leto se začenja obnova tr-

škega jedra, kar bo precejšen finanč-
ni zalogaj za Občino Rečica ob Savinji. 
Celotno naložbo ocenjujejo na dobrih 
534 tisoč evrov. Za obnovo je bil odo-
bren kredit, občina pa bo dodala nekaj 
več kot 96 tisoč evrov.

Vstop v naselje Rečica ob Savinji je pre-
ko državne ceste R3-751/5507. V sredi-
šču naselja Rečica ob Savinji je trg, ki je 
urejen v obliki krožnega prometa, na 
sam trg pa se navezujejo tri vpadne ob-
činske ceste. Trg in vpadnice so v slabem 
in funkcionalno neprimernem stanju. 

Investicija zajema ureditev:
• prometne in komunalne infra-

strukture,
• ureditev javne razsvetljave v ob-

močju trga ter oblikovno in likov-
no prenovo trškega jedra, ki zaje-
ma trg.

Neprimerno stanje 
Obstoječe stanje trških površin je ne-

primerno. Omenjeno območje, ki pred-
stavlja funkcijo središča javnega življe-
nja naselja, je kot tako izgubilo svojo 
funkcijo, saj je le-ta preoblikovan v pro-
metno krožišče z asimetričnim zami-
kom zelenega otoka. Na trškem jedru 
se dnevno srečujejo in zbirajo ljudje, 
predvsem otroci in mladostniki, ki jim 
trg predstavlja osrednjo zbirno točko, 
posledično bi bilo iz tega naslova nuj-
no preoblikovati obstoječe površine, v 
območje, ki bo prometno varno in bo 
navedenim družbenim skupinam omo-
gočalo varno in brezskrbno druženje. 

Površine trga so poškodovane, ni ce-
stne razsvetljave, odvodnjavanje je ne-
primerno in ob večjih nalivih prihaja 
do poplavne ogroženosti objektov, ki so 
v neposredni bližini. Zaradi avtomobil-
skega in še posebej tovornega prometa 
je ovirano gibanje pešcev in kolesarjev.

Urbana oprema na območju je skro-
mna. Trenutno so zunanji prostori sta-
rega trškega jedra naselja Rečica ob 
Savinji namenjena izključno avtomo-

bilskemu prometu. Poleg enostranske 
uporabnosti pa je skromna tudi sama 
likovna zasnova območja. 

Prometna varnost je trenutno precej 
vprašljiva, sploh v primerih odvijanja 
raznih prireditev, ko se na trgu zbere 
večje število ljudi. Izvedba investicije 
je nujna za zagotovitev osnovnih bi-
valnih pogojev. 

Razlogi za obnovo 
Osrednji razlog investicije je torej po-

novna povrnitev družbene in osrednje 
vloge samega trškega jedra. Posledično 
bo investicija pripomogla k ohranitvi in 

oživitvi vaškega jedra–trga in objektov 
kulturne dediščine. Z investicijo bi vaško 
naselje postalo privlačnejše, posledično 
bi se izboljšala podoba samega vaškega 
jedra naselja tega v demografsko ogro-
ženem vaškem lokalnem okolju. 

Investitor bo z ureditvijo predme-
tne infrastrukture znižal obremenitve 
okolja iz vidika hrupa, emisij izpušnih 
plinov in prašnih delcev, porabe vode 
(zmanjšanje vodih izgub, izpusta odpa-
dnih voda v okolje in poplavne ogro-
ženosti). 

Zaradi uporabe najnovejše LED teh-
nologije bo manjše tudi svetlobno one-
snaževanje, ob tem pa bo učinkovitejša 
raba energije, zaradi energetsko varč-
nih svetil in možnosti reguliranja sve-
tilnosti v različnih obdobjih.

Razlog za izvedbo obravnavane inve-
sticije pa so tudi njeni posredni pozitiv-
ni učinki na turizem, kulturo (kulturno 
dediščino) in malo gospodarstvo, saj je 
naselje Rečica ob Savinji z okoliškimi 
naselji prizorišče številnih turističnih 
in kulturnih prireditev, s ponudbo ku-
linarike, naravnih znamenitosti in lepe 
pokrajine. V naselju Rečica ob Savinji je 
vrsta kulturnih in turističnih zanimivo-
sti, kot je sramotilni steber (pranger), ki 
je tudi razglašen za spomenik profane 
stavbne dediščine ter krajevne značil-
nosti kot sta župnijska cerkev sv. Kan-
cijana in Tavčarjev dvor. 

Trg ostaja prevozen
Ureditev trga bo tako obsegala pre-

novo trga v prostorskem, oblikovnem 
in likovnem smislu ter rekonstrukcijo 
prometne in komunalne infrastruk-
ture. Trško območje bo oblikovano z 
namenom izboljšanja kvalitete življe-
nja v naselju, tako da se omogoči dru-
ženje, igranje, nemoteno sprehajanje 
in vožnjo s kolesi na skupnih površi-
nah v naselju. 

Sam trg bo prometno še vedno pre-
vozen, vendar bodo površine obliko-
vane na način, da bodo vozniki motor-
nih vozil dobili občutek, da so se zna-
šli na dvorišču, kjer morajo posebej pa-
ziti na ostale prisotne (t. i. »shared spa-
ce« ureditev).

RJ
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Urejena srednja etaža 
Hranilnice 

Letos smo na Rečici ob Savinji posta-
li bogatejši tudi za novo prostore knji-
žnice, ki poslej sprejema bralce v sre-
dnji etaži t. i. Hranilnice. Poleg krajev-
ne knjižnice so urejeni še novi društve-
ni prostori, v katerih deluje Kulturno 
društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje 
Savinjske doline Gal. 

Na slovesnosti ob odprtju je direktori-
ca Osrednje knjižnice Mozirje Petra Šir-
ko Poljanšek spregovorila o zgodovini 

knjižničarstva, župan Vinko Jeraj pa je 
predstavil naložbo in pomen stavbe za 
kraj. V imenu društva Gal, ki je v svojih 
prostorih pripravilo razstavo svojih na-
grajenih del, se je za nove prostore za-
hvalila Branka Ermenc. 

V programu so nastopili vrtčevski pev-
ski zbor pod vodstvom Vesne Ugovšek, 
Hajdi Sevčnikar, Veronika Starič in har-
monikarka Špela Bider, prireditev pa je 
vodila Polonca Kolenc Ozimic.

US 

Ustanovitev TIC-a
V prostorih Medgen borze je ustano-

vljen turistično-informacijski center za 
potrebe razvoja turizma na območju 
Občine Rečica ob Savinji. Ime centra je 
Turistično-informacijski center Občine 
Rečica ob Savinji oziroma TIC Rečica ob 
Savinji. TIC opravlja naslednje naloge:

• načrtuje in izvaja turistično pro-
pagando,

• nudi informacije turistom,
• zbira podatke za potrebe informi-

ranja obiskovalcev,
• spremlja predloge in pritožbe obi-

skovalcev v zvezi s turistično po-
nudbo in jih posreduje županu,

• sodeluje pri pripravi strategije 
razvoja turizma v Občini Rečica 
ob Savinji,

• skrbi za promocijo Občine Reči-
ca ob Savinji,

• sodeluje pri oblikovanju turistič-
ne ponudbe Občine Rečica ob Sa-
vinji,

• povezuje ponudnike turističnih 
storitev na domačem in širšem 
območju,

• sodeluje pri organizaciji prire-
ditev,

• izvaja lokalno turistično vodni-
ško službo,

• ureja in vzdržuje turistično infor-
macijsko infrastrukturo,

• prodaja spominkov, vstopnic … 
TIC Rečica ob Savinji je organiziran 

kot notranja organizacijska enota v 
okviru Občinske uprave Občine Rečica 
ob Savinji in ni pravna oseba.

US  

Ob odprtju novih prostorov 

»Biseri« za 
prihodnje leto 
Občina Rečica ob Savinji je v mesecu 

septembru 2017 skupaj s partnerji pri-
pravljala vlogo Biseri naravne dedi-
ščine na program sodelovanja INTER-
REG V-A Slovenija-Hrvaška. V konzor-
ciju so bili poleg Občine Rečica ob Sa-
vinji še Zavod za varstvo narave Slove-
nije, Gozdarski inštitut Slovenije, Park 
prirode Medvednica, Park Maksimir in 
ZOO Zagreb.

Zaradi prepozno prejetih finančnih 
načrtov hrvaških partnerjev, izvaja-
lec ni uspel pravočasno pripraviti fi-
nanc in jih vnesti v electronic monito-
ring system (EMS), kot to zahteva pro-
gram, prav tako pa izvajalec ni prejel 
podpisanih izjav o pristopu k sodelo-
vanju s strani ZOO Zagreb do roka pre-
daje vloge. Vloga (finančni del ter pod-
pisane izjave) do 27. 9. 2017, ko je bil 
predviden datum oddaje, tako ni bila 
uspešno zaključena ter predana v sis-
tem EMS.

V dogovoru s partnerji so v izogib ne-
uspehu na razpisu prestavili predajo 
vloge na naslednji rok, ki je predviden 
v prvi polovici leta 2018.

MP 
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Vpadnica trg–Mržič 
Obravnavano območje je komunalno 

opremljeno, vendar je komunalna in-
frastruktura dotrajana in nujno potreb-
na zamenjave. Na predmetnem območju 
poteka obstoječi vodovod, kanalizacija 
pa je zgrajena v mešanem sistemu. Prav 
tako se na območju nahaja NN električno 
omrežje ter omrežje javne razsvetljave. 

Obstoječe meteorno odvodnjavanje 
ne opravlja več svoje funkcije v celoti 
oziroma ga ni, saj ni urejenih muld niti 
odtočnih jaškov. Ob večjih nalivih pri-
haja do določenih količin zaledne mete-
orne vode (nastane ob večjih nalivih), 
ki ogroža stanovanjske in zgodovinske 
objekte. Z izgradnjo ustreznega siste-
ma odvodnjavanja (meteornih odvo-

dnikov – rešetke, ki odvajajo meteor-
no vodo v bodočo kanalizacijo) bo re-
šen omenjen problem. S tem izboljšu-
jemo protipoplavno varnost. 

Ob obravnavanih odsekih skozi strnje-
no vaško jedro naselja Rečica ob Savinji 
tudi ni bankine  niti pločnika z ustrezno 
urejeno javno razsvetljavo, kar bistve-

no zmanjšuje prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu. 

Na predmetnem območju poteka ob-
stoječe NN električno omrežje in omrež-
je javne razsvetljave, ki se rekonstruira. 
Na območju ni kabelskega telekomuni-
kacijskega omrežja.

RJ

Viri sredstev Leto 2018

Občina Rečica ob Savinji v EUR 67.500,00

Nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR 49.851,00

Povratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR 33.234,00

Skupaj: 150.585,00

Finančna struktura za obnovo vpadnice: 

Obnovljen zadnji odsek varpoljske ceste 
Občina Rečica ob Savinji je 16. maja s 

podjetjem Remont NG iz Velike Pirešice 
sklenila pogodbo za rekonstrukcijo ce-
stnega odseka od bencinskega servisa 
do križišča v Varpoljah. V okviru grad-
benih del je bila izvedena tudi rekon-
strukcija vodovodnega omrežja v sku-
pni dolžini 240 metrov. 

Po pogodbi je izvajalec obnovil cesti-
šče ter zamenjal obstoječe vodovodno 
omrežje, vrednost gradbenih del pa je 
presegla 69 tisoč evrov. Prenovljeno 
cesto so v občini predali namenu juni-
ja, v okviru prireditev ob občinskem 
prazniku.

RJ

Po prenovljenem odseku je prvi uradno zapeljal avtobus, namenjen v Kamp 
Menina. 

Popravljen Flosarjev klanec 
Celjska družba VOC je v poletnih me-

secih začela z rekonstrukcijo cestnega 
odseka od odcepa za Brdo mimo Flo-
sarjev. V okviru predvidenih del se je 
na 240 metrov dolgem cestnem odse-
ku saniral spodnji ustroj ceste, uredilo 
odvodnjavanje ter preplastilo 4 metre 
široko vozišče. 

Vrednost izvedenih del je presegla 50 
tisoč evrov, od tega je občinska uprava 

s strani Ministrstva za okolje in prostor 
RS pridobila skoraj 38 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev. Celjska družba bo 
z deli na omenjenem cestnem odseku 
zaključila septembra, v času izvajanja 
del pa je na cesti prihajalo do občasnih 
popolnih zapor.

RJ

Pod rečiškim zvonom. Izdajatelj: Ob-
čina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savi-
nji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 
830. Uredniški odbor: odgovorna ure-
dnica Urška Selišnik, Polonca Kolenc 
Ozimic in Franc Bastl. Računalniški pre-
lom in priprava za tisk: Savinjske novi-
ce d.o.o., Savinjska cesta 4, 3331 Nazar-
je. Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Lava 7 b, 
3000 Celje. Naklada: 850 izvodov. Gla-
silo Pod rečiškim zvonom izhaja naj-
manj enkrat letno in ga prejmejo vsa 
gospodinjstva v občini Rečica ob Savi-
nji brezplačno.
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Problematika odpadkov 
Občina po Zakonu o lokalni samou-

pravi skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih 
virov, za varstvo pred hrupom, za zbi-
ranje in odlaganje odpadkov in opra-
vlja druge dejavnosti varstva okolja. Za 
zbiranje in odvoz odpadkov je Občina 
Rečica ob Savinji z odlokom pooblasti-
la javno podjetje Javno podjetje Komu-
nala Mozirje (v nadaljevanju: JP), Regio-
nalni center za ravnanje s komunalnimi 
odpadki Celje pa za odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunal-
nih odpadkov. Na ta način občina omo-
goča celovito obravnavo odpadkov na 
način, ki čim manj obremenjuje okolje.

Pomen ustreznega ravnanja z 
odpadki

Zavest o pomenu ohranitve našega 
okolja v stanju, prijetnem in primer-
nem za bivanje vseh vrst živih bitij, je 
v našem času praktično nenehno priso-
tna. Z veseljem čuvamo in obdelujemo 

vrtove, na katerih si pridelamo »svojo« 
hrano in radi rečemo, da »vsaj vemo, 
kaj pojemo«. Ponosno radi razkažemo 
sočne plodove našega vrta in okras-
je cvetočih rastlin, morda na dvorišču 
ne manjkata niti kakšna kokoš ali pujs. 

Pogosto smo pa nekoliko manj natanč-
ni pri skrbi za okolje. Po nemarnem od-
vržemo rastlinske ostanke, odpadke iz 
gradbeništva in podobne materiale na 
rob svojih zemljiških parcel, v gozdo-
ve, ob potoke … in si ob tem ne pred-
stavljamo, da bo iz teh ostankov mor-
da v naslednjem letu pognala alergena 

invazivna rastlina, ali se bo v vodo spra-
la škodljiva snov, ali bo zbolela kakšna 
čebela, ki bo takšno snov zaužila. Ali pa 
bomo navadili posamezne divje živali, 
da bodo zahajale v naše bližnje okolje, 
kamor zagotovo ne sodijo. 

Veliko je torej razlogov, da odpadke 
odlagamo urejeno tja, kamor spadajo. 
Z doslednim ločevanjem odpadkov na 
izvoru (torej pri nas, doma), pa lahko 
celo neposredno vplivamo na ceno sto-
ritve odvoza, zbiranja in obdelave od-
padkov. V zadnjem letu smo bili priča 
pocenitve storitve zbiranja in odvoza 
odpadkov, kar pripisujemo prav uved-
bi ločenega zbiranja odpadkov.

Delovanje Občine na področju 
ravnanja z odpadki

Kot je v uvodu navedeno, občine že 
po Zakonu skrbijo za varstvo okolja. 
V naši občini so zato izvedeni nasle-
dnji ukrepi:

- občani imajo zabojnike za ločeno zbi-
ranje. Ločujejo biološke odpadke (kom-
postnik ali rjav zabojnik), odpadno pla-
stično in kovinsko embalažo (zabojnik 
z rumenim pokrovom) ostale odpadke 
(zeleni zabijnik ali lastni kompostnik). 
Odvažanje odpadkov JP izvaja vsakih 
14 dni, izmenično glede na vrsto,

- v občini je postavljenih enajst eko-
loških otokov, na katerih se zbirata pa-
pir in steklo,

- enkrat letno se organizirano zbirajo 
nevarni odpadki,

- kosovni odpadki se od občanov brez-

plačno prevzemajo na deponiji JP v Lo-
kah pri Mozirju, pri čemer se morajo ob-
čani izkazati z dokumentom,

- NOVO! V zbirnem centru v Lokah pri 
Mozirju je za občane urejen prevzem 
»živalskih« odpadkov (od kolin); ob-
čani se za upravičenost do odložitve 
teh odpadkov izkažejo z zadnjo plača-
no položnico,

- Občani so o možnih načinih odla-
ganja obveščeni preko spletne stra-
ni JP: http://komunala-mozirje.si/ 
(na obvestila se predhodno naroči-
jo) in občinske spletne strani: https://
recicaobsavinji.e-obcina.si/.

Prispevek 
občanov

Občani so v preteklosti interes za či-
sto okolje izrazili tudi z udeležbo na či-
stilnih akcijah, ki jih je Občina organi-
zirala v letih 2010, 2011, 2012, v okvi-
ru vseslovenske akcije Očistimo Slove-
nijo. Turistično društvo v zadnjih dveh 
letih izvaja čistilne akcije predvsem ob 
potoku Rečica.

Občina čistilno akcijo načrtuje tudi v 
letu 2018. Že zdaj vabi vse občane, da se 
pridružite akciji. Z udeležbo, predvsem 
pa  z ustreznim ravnanjem z odpadki iz 
vašega gospodinjstva ali gospodarstva, 
pokažete ustrezen odnos do okolja in 
širše skupnosti. 

Odstopanja
V zadnjem času je na nekaterih ob-

močjih v Občini opaziti ponovno ko-
pičenje odpadkov. Žal tudi na pose-
bej občutljivih območjih, na primer 
ob Savinji, v zavarovanem območju 
Natura 2000. 

Neustrezno sortiranje in odlaganje 
opazimo tudi na sicer organiziranih 
zbirnih mestih, na primer: v zabojni-
ke na pokopališču in v zabojnike pred 
občinsko zgradbo se odlagajo ostan-
ki kolin, v kompostnike na pokopa-
lišču nekateri mečejo kamenje, pla-
stiko ipd.

V kompostnikih ob pokopališču se znajde »vse živo«, od živalskih odpadkov do 
kamnov. 
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Priporočila
Občina je skupnost nas vseh, vsako 

saniranje okolja pa skrb in strošek nas 
vseh. V dokaz naj navedem le en pri-
mer: sredstva za poplavno varnost dr-
žave, ki  je lastnik nekaterih zemljišč 
ob Savinji, so omejena. V letošnjem 
letu je morala slednja iz območja od-
straniti veliko količino odpadkov, za 
kar je namenila prav del omenjenih  

sredstev in na ta način osiromašila ko-
ličino denarja, namenjenega poplavni 
varnosti. Ni verjetno, da bi si tega že-
lel kdorkoli izmed nas ...

Vestno upoštevanje pravil/navodil in 
zavzeta skrb za ustrezno odlaganje od-
padkov iz gospodinjstev in gospodar-
stev naj torej postane naša odlična na-
vada. Kot o odličnosti pravi Aristotel: 
»Ljudje smo tisto, kar vedno znova de-

lamo. Odličnost torej ni dejanje, tem-
več navada.«.

Ukrepi
Če pa nekdo vendarle vztraja v svojih 

slabih navadah, četudi iz nevednosti ali 
nepoučenosti, ukrepajo pristojni organi. 
Pooblastila za izrekanje ukrepov na po-
dročju varstva okolja imata Organ sku-
pne občinske uprave – Medobčinska in-
špekcija in medobčinsko redarstvo, s se-
dežem v Velenju in Ministrstvo za okolje 
in prostor – Inšpektorat za  okolje in pro-
stor, za naše območje OE Celje.

Glede nedovoljenega odlaganja od-
padkov  lahko postopke vodi tudi in-
špekcija za okolje (nekomunalni odpad-
ki). Povzročitelju nedovoljenega odla-
ganja odpadkov na vodno in priobalno 
zemljišče vodotoka Savinje in na zava-
rovano območju Nature 2000 so zagro-
žene globe v višini 400 evrov za fizič-
no osebo, 2 tisoč evrov za s.p.  in 4 tisoč 
evrov, če je povzročitelj  pravna oseba. 

V primeru, da povzročitelja odpadkov 
ni mogoče  ugotoviti, odredi inšpekcija 
za okolje  odstranitev odpadkov lastni-
ku oz. posestniku zemljišča po določi-
lih Zakona o varstvu okolja. Stroške od-
stranitve odpadkov nosi lastnik oz. po-
sestnik zemljišča.  Prekrškovni posto-
pek zoper lastnika zemljišča ni mogoč. 

MP

Red tudi na pokopališču 
V zadnjem času je v kompostnikih in 

zabojnikih ob pokopališču več odpad-
kov, ki tja nikakor ne sodijo. Zato še 
enkrat objavljamo opozorilo glede po-
trebnih ravnanj:   

- Pri posipanju grobnega prostora neka-
teri pesek posipajo tudi po poteh. Prav je, 
da posipanje poti prepustite upravljalcu 
pokopališča. Poti med grobovi so prav-
kar na novo posute z enotnim peskom;

- Rastline naj ne presegajo grobnega 
prostora, preraščene zarasti odstrani-
te iz poti;

- Odpadke odlagajte ločeno. Na poko-
pališču so: zabojnik za sveče, kompo-
stniki za organske odpadke (rože, ze-
mlja) in zabojnik za ostale (mešane) od-
padke. Odpadnega gradbenega materi-
ala, ki nastane pri preurejanju grobov 
(npr. beton, nagrobne plošče, robniki 

…), se ne sme odlagati v zabojnike, pre-
vzeti jih mora izvajalec del. V obstoje-
če zabojnike tudi ni dovoljeno odlagati 
odpadkov, nastalih drugje (izven poko-
pališča). V zadnjem času smo v zabojni-
kih opazili ostanke kadavrov, zmrznje-
ne hrane ipd. Z doslednim ločevanjem 
prispevate k čistejšemu okolju in zmanj-
šanju stroškov odlaganja odpadkov in 
predelave njihovih ostankov.

MP

V zabojnikih se najde tudi hrana. 
(Foto: AM) 

Manj zabojnikov 
na ekološkem 

otoku 
V sodelovanju z JP Komunala Mozirje 

se je z ekološkega otoka pred občinsko 
zgradbo odstranil zabojnik za zbiranje 
plastične in kovinske embalaže, saj ima-
jo vsa gospodinjstva na rečiškem trgu t. 
i. rumene kante. Pred občinsko zgradbo 
še vedno ostajajo večja zabojnika za zbi-
ranje steklene embalaže in papirja ter 
poseben zbiralnik za e-odpadke in od-
padne baterije, manjše zabojniki pa so 
postavljene za potrebe vrtca.

US
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Nova storitev za rečiške občane 
V sodelovanju z Občino Rečica ob Savi-

nji in JP Komunalo Mozirje ter koncesi-
onarjem, družbo Koto, je dogovorjeno, 
da lahko občani Občine Rečica ob Savi-
nji živalske stranske proizvode katego-
rije 3, ki nastanejo pri zakolu za lastno 
domačo proizvodnjo, predajo na loka-
ciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. 
Predaja omenjenih odpadkov je brez-
plačna, za plačilo vseh stroškov se je 
zavezala Občina Rečica ob Savinji, upo-
rabniki pa se ob predaji morajo izkaza-
ti s plačano zadnjo položnico za ravna-
nje z odpadki.  

V Sloveniji je v skladu s Pravilnikom o 
pogojih za zakol živali izven klavnice za 
lastno domačo porabo (Uradni list RS, 
št. 117/2004) dovoljen zakol prašičev, 
ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in do-
mače perutnine.

Pri zakolu za lastno domačo porabo 
na kmetiji nastanejo odpadki, ki jih v 
skladu z EU zakonodajo imenujemo ži-
valski stranski proizvodi, ki niso na-
menjeni prehrani ljudi (v nadaljeva-
nju ŽSP). Nosilci dejavnosti, ki ustvari-
jo ŽSP (sem spada tudi imetnik živali, ki 
zakolje živali za lastno porabo) morajo 
ŽSP kategorizirati v skladu s 7. členom 
Uredbe 1069/2009 ES o živalskih stran-
skih proizvodih) in zagotoviti, da so 
ŽSPji zbrani, predelani in uporabljeni 
v skladu s 4. členom Uredbe 1069/2009 
o živalskih stranskih proizvodih.

V skladu z Uredbo o načinu, pred-
metu in pogojih izvajanja gospodar-
ske javne službe ravnanja s stranski-
mi živalskimi proizvodi kategorije 1 
in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 
22/16) se v Sloveniji prevzemanje, pre-
voz, predelava in odstranjevanje ŽSP 
kategorije 1 in 2 opravlja kot koncesi-
onirana javna služba. V skladu s kon-
cesijsko pogodbo med Vlado RS in pod-
jetjem KOTO, ki je bila podpisana dne 
31. 3. 2017, sta za  prevzem ŽSP kate-
gorije 1 in 2 v naslednjem 5-letnem 
obdobju v Slovenji pristojna izvajalec 
gospodarske javne službe ravnanja z 

ŽSP kategorije 1 in 2  podjetje KOTO in 
njegov podizvajalec Nacionalni veteri-

narski inštitut (NVI) kot koncesionar.
JP KOMUNALA

Tabela 1: Kategorizacija ŽSP, ki nastanejo pri zakolu za lastne 
potrebe

Živalska vrsta,
kategorija, sta-
rost

Kategori-
ja ŽSP

Vrta ŽSP (tkivo, 
organ)

Prevzemnik ŽSP Opombe

Jagnjeta in kozli-
či mlajši od 12 me-
secev

K1 (SRM) vito črevo in vra-
nica

KOTO oziroma NVI  

Ovce in koze stare 
12 mesecev in več

K1 (SRM) lobanja z možga-
ni in očmi, man-
dlji (ali cela glava) 
ter hrbtenjača, vito 
črevo in vranica

KOTO oziroma NVI  

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci, perutnina

K2 patološko spreme-
njena tkiva, čreves-
je z vsebino ovc, 
koz, prašičev in go-
jene divjadi in kun-
cev

KOTO oziroma NVI  

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci

K2 vsebina črevesja  možna upo-
raba direktno 
na površinah 
kot gnojilo

Perutnina K3 črevesje z vsebino 
perutnine

Prevzemnik K3 možna upora-
ba kot surova 
hrana  za hi-
šne živali na 
kmetiji zakola 

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci, perutnina

K3 kože, perje, ščeti-
ne, parklji

Prevzemnik K3, 
(strojarne kož)

 

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci, perutnina

K3 - deli živali, ki so 
ustrezni za prehra-
no ljudi, vendar se 
je  nosilec dejavno-
sti odločil, da teh 
delov zaklane ži-
vali ne bo upora-
bil za svojo lastno 
prehrano npr. je-
tra, pljuča, kri, no-
gice prašičev, uhlji, 
črevesje  brez vse-
bine (očiščeno) – 
koža, spolni orga-
ni, sečila

Prevzemnik K3 možna upo-
raba kot suro-
va hrana za hi-
šne živali na 
kmetiji zakola 

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci, perutnina

K2 mešanica ŽSP ka-
tegorije 3 in kate-
gorije 2

KOTO oziroma NVI  

Ovce, koze, goje-
na divjad, prašiči, 
kunci, perutnina

K1 mešanica ŽSP kate-
gorije 1, kategorije 
2 in kategorije 3

KOTO oziroma NVI  
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Koraki po poplavni ravnici 
Na območju med Grušoveljskim in 

Špendetovim jezom naravovarstveni-
ki prepoznavamo izjemno pestrost na-
rave, ki je še vedno dovolj ohranjena in 
tako pomembna za številne rastlinske 
in živalske vrste, ki potrebujejo prav 
takšno življenjsko okolje. Govorimo o 
redkih in ogroženih vrstah ter o tistih, 
ki za svoj življenjski prostor potrebuje-
jo poplavno ravnico.

O tem izjemnem in posebnem obmo-
čju strokovnjaki svoje znanje podajajo 
tudi krajanom, obiskovalcem, turistom. 
Vse prevečkrat se namreč zgodi, da so 
nekatera območja na prvi pogled mor-
da ne tako privlačna, v naravovarstve-
nem smislu pa izjemna. Ko domačinom 
odstremo posebnosti in vrednosti ob-
močij, pa ga znajo tudi sami pogledati 
z drugačnega zornega kota. Naenkrat 
območje postane vredno občudova-
nja, varovanja in spoštovanja vseh nje-
govih prebivalcev. 

Na območju med Grušoveljskim in 
Špendetovim jezom kljub posegom v 
preteklosti še vedno najdemo narav-
ne odseke, kjer Savinja teče prosto, po 
poplavni ravnici. Da takšno stanje tudi 
ohranimo in ga še izboljšamo, smo zain-
teresirani deležniki pristopili k pripravi 
projekta, v katerem bo območje obrav-
navano kot celota in kjer se bomo lah-
ko v večji meri posvetili delu z različni-
mi deležniki. Območje namreč postaja 
prepoznavnejše, s tem pa tudi ranljivej-
še. In ne nazadnje to je območje Natu-
re 2000, kjer pa je Slovenija kot država 
dolžna za redke in ogrožene vrste ohra-
njati ugodno stanje. 

A interesi so različni – nekdo bi neo-
krnjeno naravo obravnaval kot prostor 
za »polnjenje baterij«, na drugi strani 
pa območje še vedno predstavlja tako 
odmaknjen in primeren prostor, da se 
tu pojavljajo nova in nova odlagališča 
odpadkov. Prav ti odpadki ne predsta-
vljajo le neestetskega izgleda, ampak 
neposredno ogrožajo prav preživetje 
redkih rastlinskih in živalskih vrst. Od-

padki namreč dobesedno zasujejo ne-
katere vrste, druge zastrupijo, nekate-
re jih zamenjajo za svojo hrano,  spet 
tretje se v njih ujamejo. Ker je v nara-
vi vse povezano, je izguba posebej vre-
dnega naravovarstvenega območja, iz-
guba tudi za človeka.

Pomembno je osveščanje 
Prav zaradi osveščanja vseh smo na 

Zavodu RS za varstvo narave že posve-
tili nekaj pozornosti temu območju. 
Postavili smo dve pojasnjevalni tabli, 
pri mostu in Kampu Menina, na kate-
rih so podane osnovne informacije o 
območju. 

V juniju smo pripravili tudi »Dan za 
Savinjo«, kjer smo za različne deležni-

ke pripravili delavnice, se odpravili po 
tematsko vodenih poteh, se o območju 
učili, izmenjavali izkušnje in znanje. 
Najbolje so se odzvale šole in mladina, 
za občane pa se bomo v bodoče še bolj 
potrudili – tako z obveščanjem kot z de-
javnostmi. Upamo, da bo v prihodnosti 
še veliko priložnosti.

Ohranjena narava, biotska raznovr-
stnost, trajnostni razvoj in dobro po-
čutje in zdravje ljudi so neločljivo po-
vezani. Hitri tempo življenja pa mar-
sikdaj nasprotnik vsemu temu. Z mali-
mi koraki lahko naredimo veliko. In ko 
smo ravno v zadnjem mesecu leta – naj 
se med novoletnimi zaobljubami najde 
tudi kakšna naravi prijazna. 

Zavod RS za varstvo narave

Ob Savinji je preveč podobnih prizorov (Foto: arhiv Zavoda RS za varstvo narave) 
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Številne novosti na področju zakonodaje 
Upravna enota Mozirje je tudi v tem 

letu opravljala dela po zastavljenem 
poslovnem načrtu in ob zaključku leta 
ugotavljam, da smo svoje delo dobro 
opravili v zadovoljstvo tako zaposlenih 
kot tudi vas, spoštovani občani. 

Ocenjujem, da bo po številu prejetih 
zadev in številu rešenih zadev letošnje 
leto primerljivo lanskemu in ne bo ve-
čjih odstopanj, razen na področju oko-
lja in prostora. Že dve leti se srečujemo 
z racionalizacijo in optimizacijo dela 
upravnih enot, kar pomeni, da del sto-
ritev, ki smo jih opravljali na upravnih 
enotah, prehaja na skupne organe, na 
šest oziroma dvanajst upravnih enot. 
Za nami je reorganizacija informatike, 
pred nami pa reorganizacija finanč-
ne službe. K sreči zaenkrat pristojno-
sti, ki se tičejo dela z občani, ostajajo 
v Mozirju.

Novi zakoni 
V nadaljevanju bom izpostavila nekaj 

zakonov, ki se so se začeli uporablja-
ti v tem letu in tiste, ki se bodo v pri-
hodnjem ter se boste z njimi pri svojih 
opravilih srečali.

Na področju matičnih zadev se je za-
čel uporabljati Zakon o partnerski zve-
zi, na področju prometa Zakon o vo-
znikih, na področju državljanstva Za-
kon o dopolnitvi Zakona o državljan-
stvu Republike Slovenije, na področju 
prijave prebivališča pa Zakon o prijavi 
prebivališča. 

Iz tega zakona bom izpostavila le dve 
novosti, in sicer je bistveno bolje urejen 
institut tako imenovanega zakonskega 
prebivališča. Gre za »fiktivni naslov«, 
na katerega se v postopku ugotavljanja 
dejanskega stalnega prebivališča prija-
vi posameznika, za katerega ni mogo-
če ugotoviti, kje prebiva, in ga po do-
ločbah zakona tudi ni mogoče prijaviti. 
Predvidena je prijava na naslov občine, 
na območju katere posameznik prebiva 
oz. v določenih primerih na naslov cen-
tra za socialno delo, na območju kate-

rega ima ali je imel posameznik zadnje 
stalno prebivališče. Prav tako je kot pre-
krškovni organ namesto Inšpektorata 
Republike Slovenije za notranje zade-
ve in policije določena upravna enota. 

Izpostavila bi še Družinski zakonik, 
ki  velja od 15. 4. 2017, vendar se veči-
na določb začne uporabljati šele po 2 
letih. Določbe o sklepanju zakonskih 
zvez pa se uporabljajo od 1. 1. 2018. 

Spremembe so v tem, da so za sklepa-
nje zakonskih zvez na območju občine, 
kjer  se zakonska zveza sklepa, poobla-
ščeni tudi župani, ni pa več predpisa-
no, da se zakonska zveza sklepa javno 
in slovesno, lahko se  sklene tudi samo 
pred matičarjem. Prisotnost dveh prič 
pri sklenitvi zakonske zveze ni obvezna 
in tudi za ponovitev slovesnosti so po-
leg načelnikov UE pooblaščeni še žu-
pani. V letošnjem letu smo na obmo-
čju upravne enote Mozirje sklenili 90 
zakonskih zvez, v letu 2016 jih je bilo 
86 in 94 v letu 2015.

Novosti na področju gradenj 
Težko pričakovani Gradbeni zakon 

bo stopil v veljavo 1. 6. 2018. Seveda 
pa je potrebno v tem času sprejeti še 
vse podzakonske akte. Zakon prinaša 
med drugimi novosti glede pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja, za katerega 
bo potrebna manj obsežna dokumen-
tacija. Del postopka bo tudi pridobiva-
nje mnenj (zdajšnjih soglasij), kar naj 
bi skrajšalo postopke, po novem ne bo 
več treba pridobiti gradbenega dovo-

ljenja za odstranitev objektov in za za-
časne objekte. Gradnja, za katero je po-
trebno gradbeno dovoljenje, se bo kon-
čala z uporabnim dovoljenjem, ki ga bo 
pri vseh objektih, razen pri zahtevnih 
objektih in objektih z vplivi na okolje, 
mogoče nadomestiti z izjavami projek-
tanta, vodje gradnje in izvajalca. Večjo 
varnost za investitorje naj bi prinesla 
izdaja pred odločbo glede skladnosti s 
prostorskimi akti in drugimi predpisi. 
Zakon daje tudi možnost legalizacije ne-
problematičnih nedovoljenih gradenj - 
za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 
1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje 
za objekt daljšega obstoja, pri čemer 
bo moral lastnik med drugim plačati 
nadomestilo za degradacijo in uzurpa-
cijo prostora. Mlajše objekte, ki so bili 
zgrajeni do uveljavitve zakona, bo mo-
goče legalizirati po postopkih, ki so ve-
ljali v času gradnje.

Ob koncu pa želim vsem občankam 
in občanom Občine Rečica ob Savinji 
lepe božične praznike, v novem letu 
pa vse dobro. 

MILENA CIGALE,
načelnica upravne enote
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Varnostna problematika 
Policijska postaja Mozirje je do 15. 11. 

2017 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 28 
(17 – podatki v oklepajih so za enako 
časovno obdobje v letu 2016) kaznivih 
dejanj, in sicer 4 tatvine, 4 velike tatvi-
ne (vlomi v objekte), 4 lahke telesne 
poškodbe, 4 poškodovanja tuje stvari, 
2 nasilji v družini, 2 ponarejanji listin, 
1 zanemarjanje otroka in surovo rav-
nanje, 1 grožnjo, 1 krivo ovadbo, 1 go-
ljufijo, 1 uporabo ponarejenega nego-
tovinskega plačilnega sredstva, 1 zata-
jitev denarja na bankomatu, 1 spolno 
nasilje in 1 zlorabo položaja ali zaupa-
nja pri gospodarski dejavnosti.

Prav tako smo obravnavali 24 (7) krši-
tev s področja prekrškov, in sicer 15 kr-
šitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, 4 kršitve Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, 3 kr-
šitve Uredbe o odpadkih, 1 kršitev Zako-
na o prijavi prebivališča  in 1 kršitev Za-
kona o nalogah in pooblastilih policije.

Kljub povečanju števila kaznivih de-
janj in prekrškov lahko na splošno oce-
nimo varnost v občini kot dobro. Kljub 
temu bi se morali tudi občani zaveda-
ti, da so storilci kaznivih dejanj vsako-
dnevno med nami in prežijo predvsem 
na našo nepazljivost. V več primerih bi 
lahko preprečili kaznivo dejanje s tem, 
da bi se oškodovanci vedli bolj samoza-
ščitno. Od osnovnih samozaščitnih rav-
nanj, kot je zaklepanje vhodnih vrat sta-
novanjskih hiš in zaklepanje avtomobi-
lov, moramo biti pozorni tudi na to, da 
v svojih parkiranih vozilih ne pušča-
mo vrednejših predmetov na vidnem 
mestu, do tega, da smo pozorni na po-
jav ljudi, ki jih ne poznamo v soseski, 
sploh če se te osebe sumljivo vedejo. V 
veliko pomoč nam je, da si v takih pri-
merih zabeležite registrske številke av-
tomobila, s katerim se ti ljudje prevaža-
jo in da si poskusite zapomniti čim več 
podrobnosti osebnega opisa.

Varno v prometu
Na območju občine Rečica ob Savi-

nji smo do 15. 11. 2017 obravnavali 5 
(10) prometnih nesreč, od tega 2 pro-
metni nesreči s hudo telesno poškodbo 
in 3 z materialno škodo. Vzroki prome-
tnih nesreč so bili 2 x neprilagojena hi-
trost, 2 x preblizu desnemu robu voz-
išča in 1 x nepravilna stran/smer vo-
žnje, 2 voznika, ki sta prometni nesre-
či povzročila, pa sta bila tudi pod vpli-
vom alkohola.

Glede na prihajajoče praznične dni v 
mesecu decembru policisti opozarja-
mo občane tudi na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, za katero lahko največ 
naredi vsak posameznik sam. Pri tem 
gre posebna pozornost uživanju alko-
holnih pijač, kar se odraža tudi v var-
nosti cestnega prometa. Alkohol je po-
memben dejavnik za povzročitev pro-
metnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. V zadnjih letih je na obmo-
čju celotne Slovenije vsako tretjo pro-
metno nesrečo s smrtnim izidom pov-
zročil vinjen voznik. Zaskrbljujoča je 

tudi stopnja alkoholiziranosti povzro-
čiteljev prometnih nesreč, ki že več let 
zaporedoma znaša več kot 0,80 miligra-
ma alkohola v litru izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni voz-
niki z velikimi koncentracijami alkoho-
la, zato so spremembe Zakona o pravi-
lih cestnega prometa, z višjimi globa-
mi in možnostjo pridržanja voznika, 
usmerjene prav v zmanjševanje števila 
vinjenih voznikov v cestnem prometu.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem 
prometu se nanaša tudi na pešce, ki jih 
posebej opozarjamo, da ob udeležbi v 
prometu nosijo svetlejša oblačila in od-
sevna telesa, hodijo po površinah, na-
menjenih pešcem oz. po pravilni stra-
ni vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prije-
tne praznike ter srečno, zdravo, uspe-
šno in varno leto 2018.

Po pooblastilu komandirja MATJAŽ 
SEM, spec. pomočnik komandirja PP, 

policijski inšpektor II

Zimska oprema 
Ker se zima že počasi približuje, bi radi 

opozorili na uporabo predpisane zim-
ske opreme na vozilih. Zakon o pravi-
lih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 109/2010 s spremembami in dopol-
nitvami) v 29. členu določa, da morajo 
biti motorna in priklopna vozila na slo-
venskih cestah pozimi (med 15. novem-
brom in 15. marcem naslednjega leta) 
in v zimskih razmerah (ko se ob sne-
ženju sneg oprijema vozišča ali je voz-
išče zasneženo, zaledenelo (ledena plo-
skev) ali poledenelo (poledica)), opre-
mljena s predpisano zimsko opremo. 
V skladu s Pravilnikom o delih in opre-
mi vozil  (Uradni list RS, št. 44/2013) za 
zimsko opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, 
katerih največja dovoljena masa ne pre-
sega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki 
jih vlečejo:

• zimske pnevmatike na vseh kole-
sih ali 

• poletne pnevmatike in v priboru 
ustrezno velike snežne verige za pogon-
ska kolesa ali verigam enakovredni pri-
pomočki za pogonska kolesa. Vozila s 
štirikolesnim pogonom morajo imeti v 
primeru stalnega pogona snežne verige 
vsaj za eno os in v primeru priklopljive-
ga pogona vsaj za stalno vklopljeno os. 

Pogoji za uporabo snežnih verig so iz-
polnjeni takrat, ko je na vozišču toliko 
snega, da pnevmatika med vožnjo ne 
pride v stik s površino vozišča (za pnev-
matiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, 
katerih največja dovoljena masa pre-
sega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki 
jih vlečejo:

• zimske pnevmatike najmanj na po-
gonskih kolesih ali 

• poletne pnevmatike in v priboru 
ustrezno velike snežne verige za po-
gonska kolesa ali verigam enakovredni 
pripomočki za pogonska kolesa. Vozila 
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s štirikolesnim pogonom morajo imeti 
v primeru stalnega pogona snežne ve-
rige vsaj za eno os in v primeru priklo-
pljivega pogona vsaj za stalno vkloplje-

no os. Poleg tega morajo imeti ta vozila 
v opremi še lopato. 

3) Kanali dezena pnevmatik, ki šteje-
jo v zimsko opremo, morajo biti globo-

ki najmanj 3 mm.
4) Zimske pnevmatike so tiste pnev-

matike, ki imajo na boku proizvajal-
čevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S''.

Uporaba pirotehničnih sredstev
Ker pa se v »veselem decembru« pove-

ča uporaba pirotehničnih izdelkov, že-
limo občane opozoriti še na pravilno 
uporabo pirotehničnih izdelkov.  

• Pirotehničnih izdelkov kategorije 
1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 
let. Gre za ognjemetne izdelke, ki pred-
stavljajo zelo majhno nevarnost, pov-
zročajo zanemarljivo raven hrupa in 
so namenjeni uporabi v strnjenih nase-
ljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki 
so namenjeni uporabi v stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih. 
Tipični izdelki so bengalske vžigalice, 
pokajoči vložki za cigarete, pasje bom-
bice, vžigalice s pokom itd. 

• Izdelkov kategorije 2 ni dovolje-
no prodajati mlajšim od 16 let. Gre za 
ognjemetne izdelke, ki predstavljajo 
majhno nevarnost in povzročajo niz-
ko raven hrupa in so namenjeni upora-
bi na omejenih območjih na prostem. 

Tipični izdelki so rimske svečke, majh-
na ognjemetna kolesa, bengalične ba-
kle, baterije in kombinacije, rakete itd. 

• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in bate-
rij ter kombinacij kategorije 3 do 1000g 
neto mase eksplozivnih snovi in fontan 
kategorije 3 do 750g neto mase eksplo-
zivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati 
osebam, mlajšim od 18 let. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kate-
gorije 1, katerih glavni učinek je pok, 
je dovoljena le od 26. decembra do 2. 
januarja, pa tudi takrat teh izdelkov 
ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v bližini bolni-
šnic, v prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih po-
tekajo javna zbiranja. V stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih 
je dovoljeno uporabljati le ognjeme-
tne izdelke kategorije 1, ki so namenje-

ni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen 
tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. 
leta starosti je dovoljeno uporabljati 
pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le 
pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je predelava, uporaba v 
drugih predmetih, lastna izdelava ter 
preprodaja pirotehničnih izdelkov. V 
policiji ugotavljamo, da je največ po-
škodb ravno pri takšni prepovedani 
uporabi izdelkov in uporabi pirotehnič-
nih izdelkov, ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pristojnega or-
gana oz. so bili kupljeni na črnem trgu.

Nepremišljena, neprevidna in obje-
stna uporaba pirotehničnih izdelkov 
pogosto povzroči telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškod-
be oči itd.), moti živali ter onesnažu-
je okolje. 

MATJAŽ SEM

Zimska služba
Javno podjetje Komunala Mozirje iz-

vaja javno službo za vzdrževanje lokal-
nih cest in javnih poti, teh pa je v občini 
Rečica ob Savinji 58,127 km. Podjetje v 
okviru lastnih kapacitet izvaja zimsko-
-vzdrževalno službo za najpomembnej-
še lokalne ceste. V ta namen ima v času 
intenzivnejših zimskih in snežnih raz-
mer organizirano stalno dežurno služ-
bo, v celotni zimski sezoni pa predno-
stno zagotavlja zadostno število tovor-
njakov s potrebno strojno opremo, šo-
ferje in potrebno delovno silo. Podje-
tje zagotavlja pomoč tudi kooperantom 
na manj pomembnih lokalnih cestah in 
javnih poteh v okviru posipanja.

Za koordinacijo vzdrževalnih del zim-
ske službe izven delovnega časa so od-
govorni dežurni delavci podjetja. Za 
pluženje snega vseh manj pomembnih 

in oddaljenejših lokalnih cest v občini, 
javno podjetje z občino in drugimi upo-
rabniki teh cest sklene ustrezne pogod-
be. V primeru zelo slabih prevoznih raz-
mer, po predhodnem dogovoru s pred-
stavniki občine, upravljavec zagotavlja 
za manj frekventne lokalne ceste tudi 
posipanje s peskom in soljenje.

V primeru nastopa izrednih razmer, iz-
redne višine snežnih padavin, okvare in 
izpada večjega števila plužnih sredstev se 
v podjetju aktivira vodstvo zimske službe. 
Vodstvo zimske službe odloča o ukrepih 
za zagotovitev prevoznosti v izrednih raz-
merah, poišče pomoč pri sorodnih orga-
nizacijah ali usposobljenih privatnikih. 

Izredne razmere 
Ob nastopu izrednih zimskih razmer 

je potrebno ne glede na sklenjene po-

godbe z občinami in drugimi izvajal-
ci zagotoviti najnujnejšo prevoznost 
na lokalnih cestah z osvojeno priori-
teto. V ta namen lahko vodstvo zimske 
službe določi manj pomembne odseke 
cest, ki se zaprejo, obenem pa se plužna 
sredstva z njih preusmerijo v pomemb-
nejše odseke. Ob zapori določenih ce-
stnih odsekov je potrebno takoj obve-
stiti občinski upravni organ, policijsko 
postajo in po potrebi sredstva javnega 
obveščanja.

Nadzor nad stanjem prevoznosti je or-
ganiziran v okviru pregledniške službe, 
preglednik bo v zimskem času dnevno 
pregledoval pomembnejše odseke cest 
in o tem po potrebi obveščal dežurne-
ga ali nadrejenega v podjetju. Po potre-
bi bo sam odpravljal morebitne manj-
še nepredvidene dogodke, sicer pa bo 
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za večja dela organiziral potrebno šte-
vilo delavcev. Preglednik je v času zim-
ske službe zadolžen voditi dnevnik zim-
ske službe.

Podjetje v okviru prostih kapacitet iz-
vaja pogodbeno tudi zimsko službo na 
javnih površinah, javnih poteh in uli-
cah v posameznih krajevnih skupnostih, 
vendar prednostno zagotavlja potreb-
no vzdrževanje lokalnih cest v občinah.

Tabela 1: Zbir cest v občini Rečica ob Savinji

Zap. številka Zvrst cest Dolžina cest v občini (m)

1 Lokalne ceste 25.360

2 Javne poti 32.767

Tabela 2: Telefonske številke odgovornih delavcev JP Komunala 
d.o.o. Mozirje

Ime Priimek Naziv Elektronska pošta Telefon v 
službi

Telefon 
doma/GSM

Andrej Ermenc Direktor pod-
jetja

andi@komunala-mozirje.si 839-36-54 0599-31-902
031/886-182

Vinko Zahojnik Vodja cestne de-
javnosti in zim-
ske službe

vinko@komunala-mozirje.si 839-36-56 583-25-57
041/887-533

Mitja Finkšt Pomočnik vodje 
zimske službe

839-36-50 040/681-999

JP Komunala 
d.o.o. Mozirje

Centrala mateja@komunala-mozirje.si 839-36-50 041/852-116

Tabela 3: Ostale pomembnejše telefonske številke

Ustanova Nadzor/GSM GSM Telefon

Občina Rečica ob Savinji 041/354-560 03/839-18-30
03/839-18-33

Medobčinski inšpektorat 051/360-259 03/896-17-40

Policijska postaja Mozirje 03/839-18-80

Operativno komunikacijski center Celje 113

Prometno–informacijski center 01/518-85-18

Urad za meteorologijo Republike Slo-
venije

090-939-822

Razpored dežurstva na lokalnih cestah od decembra do 5. januarja 2018

Podprite 
društva

Gozd in gozdarstvo v letu 2017

15. 12. – 22. 12. 2017 Uroš Cerar (031/346-396)
22. 12. – 28. 12. 2017 Vinko Zahojnik (041/887-533)
28. 12. – 5. 1. 2018  Damjan Bastl (070/899-313)

Značilnost na področju gozda in goz-
darstva v območju občine Rečica ob 
Savinji leta 2017 je bil močan upad po-
škodb in škod zaradi napada smrekove-
ga lubadarja. Zmanjšal se je skoraj za 
35 %. Izpostaviti velja tudi tradicional-
no dobro sodelovanje ustanov in dru-
štev občine z gozdarji zavoda.

Smreka je ogrožena
V letu 2016 se je populacija smreko-

vega lubadarja pri nas zaradi žledolo-
ma 2014 in ugodnih vremenskih pogo-

jev izjemno razmnožila ter lastnikom 
naredila velikansko gospodarsko ško-
do. Zlasti tistim, ki sanacije niso opra-
vili nemudoma in dosledno po navo-
dilih javne gozdarske službe. Območje 
občine je spadalo med najbolj prizade-
te predele v nazarskem gozdnogospo-
darskem območju. 

Leta 2017 smo pričakali lubadarja 
mnogo odločneje; že preko zime so la-
stniki pospravili žarišča in se spomladi 
hitro lotili novo odkritih, dosledneje se 
je izvajal gozdni red in tudi odvoz lesa 

V občini Rečica obv Savinji je 6 dru-
štev, ki jim lahko podarite del svoj do-
hodnine in tako pomagate pri njihovih 
prizadevanjih. Če se za to ne odločite, 
gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. 
Tam vsako leto ostane več kot 4 milijo-
ne evrov, neporabljenih, čeprav verja-
memo, da bi jih ravno društva znala naj-
bolje in najkoristneje porabiti.

Vsakdo se verjetno najprej spomni na-
ših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno za-
služijo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo po-
leg gasilcev še kakšno svoje najljubše ob-
činsko društvo, tudi njim lahko podarite 
svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstot-
ka razdelili med več društev, lahko storite 
tudi to – izberete jih lahko do največ pet. 

Kako lahko darujete? Preprosto. Lah-
ko darujete preko sistema e-Davki ali se 
pozanimate pri društvih samih. Lahko 
pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev 
iz občine – poiščete jih po poštni števil-
ki, označite jih, vpišite svoje podatke, 
si natisnite obrazec in ga do konca leta 
odnesite ali pošljite na finančni urad. 
Vaša odločitev velja do preklica oziro-
ma spremembe prejemnikov. Bodite 
dobrodelni še letos, da bo že naslednje 
leto tudi zaradi vas življenje v občini še 
lepše, boljše, varnejše. Hvala.

Na seznamu so: Lovska družina Rečica 
ob Savinji, PGD Rečica ob Savinji, Pla-
ninsko društvo Rečica ob Savinji, PGD 
Pobrežje, Kinološko društvo Zgornje 
Savinjske doline in PGD Grušovlje. 

UROŠ BONŠEK, CNVOS 
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je bil hitrejši. Uspeh je toliko vidnejši, 
ker marsikje drugod lubadarja še niso 
uspeli zajeziti v taki meri, ponekod se 
še vedno širi.

Smreka je najbolj ogrožena v 
monokulturah

Naravne in sestojne razmere v občini 
so žal zelo ugodne za razvoj smrekove-
ga lubadarja. Južne in tople lege, zla-
sti na karbonatnih tleh za smreko niso 

najugodnejša rastišča, saj je le-ta zara-
di plitvih korenin in zimzelenosti ob-
čutljiva na sušne strese v poletnem in 
zimskem času

Posebej veliki problemi nastanejo tam, 
kjer je bila smreka sajena in zato ni naj-
bolj prilagojena na rastišče in tam, kjer 
je prisotna v večinskem deležu. Takih 
sestojev, monokultur, pa ni malo! Zato 
je treba biti v njih še posebej pozoren; 
že pozimi jih je treba pregledovati in do 
spomladi odstraniti vsa zaradi snega ali 
vetra poškodovana drevesa. Ko mine ne-
varnost gradacije, je treba monokulture 
intenzivno negovati - preredčiti, da po-
večamo stojnost dreves in s tem zmanj-
šamo možnost snegolomov in vetrolo-
mov. Prav tako dajemo pri redčenju v ta-
kih sestojih prednost vsem morebitnim 
listavcem, jelki in boru. S posekom ne-
kaj smrek jih bomo ohranili nekaj sto.

Manj je velikokrat več!
Dolgoročno so za ohranitev smreke v 

gozdovih potrebni naslednji gozdnogo-
jitveni ukrepi: vzgajati je treba mešane 
in raznolike gozdove, z večjo razpršeno-

stjo smrekovih dreves, velikopovršin-
ske monokulture smreke, v katerih je 
največja možnost za razvoj žarišč luba-
darja, je treba postopno, vendar še ve-
dno dovolj hitro preoblikovati v razgi-
bane gozdove z večjim deležem rastišču 
primernih vrst, kjer bo imel lubadar ve-
liko težje delo. Še bolje bo treba skrbeti 
za gozdno higieno, torej za zdrav gozd. 
Zdrav gozd prenese tudi napad luba-
darja, labilen in bolan pač ne.

Na ta način bomo sicer nekoliko 
zmanjšali sedanji delež smreke v goz-
dovih, vendar bo gozd ostal zdrav in 
v njem bodo tudi smreke. Preprečili 
bomo pustošenja ujm in lubadarja, kot 
jih lahko vidimo v nekaterih predelih 
Slovenije, kjer je smreka skoraj povsem 
izginila iz gozdov.

Dan za Savinjo – gozd in voda sta povezana. (Foto: Marijan Denša)

Gozdna učilna
Sodelovanje zavoda z občino in dru-

štvi je tradicionalno dobro. Središče 
druženja so vsekakor Žabjeki v Blatah. 
Že spomladi smo skupaj s Savinjskim 
gozdarskim društvom pripravili zelo 
dobro obiskano in odmevno delavni-
co o gozdni pedagogiki za učiteljice in 
vzgojiteljice iz celotnega območja. 

Z veselo gozdno šolo smo popestrili 
vsakoletni avgustovski koncert v Bla-
tah. Za najmlajše smo izvedli zanimive 
delavnice, kjer so skozi igro spoznavali 
gozd in naravo na sploh. Šolarji so s svo-
jimi izdelki sodelovali na razstavi V goz-
du sem gost, ki smo jo gozdarji pripravili 
ob letošnjem Tednu gozdov in na tradici-
onalnem kvizu Kaj vem o gozdu in lesu. 

Z veseljem smo se priključili priredi-
tvi Dan za Savinjo v juniju. Mladi obi-
skovalci so z nami spoznavali poveza-
nost gozda in vode, se preizkusili v mer-
jenju dreves in v drugih zanimivih ak-
tivnostih. Izvedeli so, kaj je za gozd do-
bro in kaj mu škoduje.

Vsem občanom želimo srečno, zdra-
vo in uspešno novo leto, lastnikom goz-
dov pa čimbolj zdrave gozdove in var-
no delo v njih!

MARIJAN DENŠA, 
vodja odseka za gojenje in varstvo 

gozdov

Delavnica za najmlajše v Blatah (Foto: Marijan Denša)
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Jesenski šolski utrip
Komaj dobro sedemo v šolske klopi 

in učno delo steče s polno paro, že nas 
s hladom ovije december in pred nami 
je božični čas … Tako nekako doživljam 
šolsko leto znova in znova. Prvi mese-
ci minejo resnično hitro, a če pogledam 
nazaj, so vedno polni različnih dogod-
kov, ki poleg ustaljenega dela popestri-
jo šolski vsakdan.

Na rečiški šoli se v 11 oddelkih letos 
izobražuje 198 učencev. Za njihovo do-
bro počutje in kakovostno pridobivanje 
znanj skrbi 22 strokovnih in 9 admini-
strativno-tehničnih delavcev. 

Šolsko leto so letos zaznamovale ne-
katere spodbudne novosti. Tako smo 
številčen 3. razred razdelili na dva od-
delka ter podaljšali varstvo v podaljša-
nem bivanju do 16:15. V celotni prvi tri-
adi je zaživelo zgodnje poučevanje an-
gleškega jezika. Na šoli smo gostili Mini 

olimpijado, na kateri so se v športnem 
duhu srečali najmlajši iz osnovnih šol 
Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Šo-
štanj in Livada Velenje. 

Prav tako je bilo na naši šoli to jesen 
osrednje srečanje nadarjenih učencev 
Zgornje Savinjske doline, ki so svoje 
znanje in veščine izpopolnjevali v šte-
vilnih ustvarjalnih delavnicah. Izre-
dno zanimiv je bil tudi tridnevni pro-
jekt »Zdrav življenjski slog«, ki so ga pri-
pravili učenci predmetne stopnje in je 
s kvizom ter razstavo zaokrožil temo, 
ki se ji marsikdaj premalo posvečamo.

Zagotovo pa je bila naša največja pri-
dobitev, da smo pouku predali kineste-
tično učilnico, ki smo jo v celoti opremi-
li s sredstvi donatorjev iz doline. Večji 
delež je prispevalo podjetje KLS Ljub-
no, ostalo pa BSH Nazarje, Sava zavaro-
valnica, Bazar trgovina, Češnovar tran-

sport, Bider kmetijski stroji, Irles lesno-
predelovalno podjetje, Kovinoplastika 
Benda, Pfeifer prevozništvo, Papirnica 
Venpro, Frizerstvo Ana in Izletnik Celje. 
Vsem se še enkrat iskreno zahvaljujem.

Prihaja božično-novoletni čas, ko si 
bomo ob dolgih zimskih večerih lah-
ko vzeli čas zase in za naše najbližje, se 
posvetili drug drugemu in optimistično 
kovali načrte za novo koledarsko leto. 
Ob letošnjem, ki pa se izteka, se v imenu 
vseh učencev in delavcev rečiške šole 
želim zahvaliti županu, Občinski upra-
vi, Župnijskemu uradu, Svetu zavoda in 
Svetu staršev, vsem društvom, organi-
zacijam, podjetjem in posameznikom za 
dobro sodelovanje ter vam in vsem ob-
čanom zaželim vesel praznični čas ter 
srečno in zdravo novo leto.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji

Kinestetične šolske mize – izziv za 
slovenske šole

Nova dognanja nevroznanosti so 
ključnega pomena za napredek in uspe-
šno delovanje šol pri učenju in pouče-
vanju. Nevroznanost jasno dokazuje, 
da je bistveni faktor razvoja, delovanja 
možganov in procesov učenja gibanje.

V Osnovni šoli Rečica ob Savinji smo 
se zaradi znanstveno dokazanega vse 
večjega pomena gibanja pri učenju in 
poučevanju odločili za projekt »kineste-
tična učilnica«. To je učilnica, ki je opre-
mljena s posebnimi mizami, pri katerih 
učenci pri pouku stojijo. Mize učencem 
omogočajo boljši fiziološki položaj te-
lesa, manj prisiljene drže ter s presta-
vljanjem noge na gugalnici, ki je name-
ščena na mizi, aktivacijo malih možga-
nov. S tem se izboljša prekrvavitev te-
lesa in posledično izboljša delovanje 
vseh ostalih organov.

Telo ni več v prisiljenem sedečem 
položaju, ki pri dolgotrajnem vztraja-

nju privede do bolečin v hrbtenici, ka-
snejših okvar mehkih tkiv in nepravil-
ne drže.

Vodilo pri vzpostavitvi projekta nam 
je bila učenčeva potreba po gibanju in 
raziskave o škodljivosti sedenja. Opaža-
li smo, da so učenci med sedenjem pri 
pouku nemirni, pogosto se zibljejo na 

stolu, sedenje na stolih pa ni v pravil-
nem položaju (vzravnano), ampak se-
dijo sključeno ali se kako drugače zvi-
jajo na stolu. Statični položaj, kot je se-
denje, tudi manj aktivira možgane za 
umsko delo.

Po odločitvi za izvedbo projekta smo 
poiskali sponzorje in donatorje za na-

Polkrožna razporeditev miz 
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kup kinestetičnih šolskih miz. Uspelo 
nam je zbrati vsa potrebna sredstva za 
nakup 20 miz, ki smo jih namestili v 
en razred in začeli uporabljati s prvim 
septembrom.

V učilnici se učenci izmenjujejo in vsi 
učenci višje stopnje imajo možnost 
uporabljati te mize od dve do štiri šol-
ske ure tedensko. Učilnica je opremlje-
na s plakati, ki govorijo o učenju in po-
učevanju, kompatibilnem z delovanjem 
možganov in škodljivimi vplivi sede-
nja na telo.

Med učenci je bil projekt dobro spre-
jet – od prvotnega začudenja do ka-
snejšega pozitivnega odziva. Vsem 
učencem je bil predstavljen namen 
projekta in pomen za njihov telesni 
in duševni razvoj. V prvih dveh te-
dnih uporabe so učenci tarnali, da jih 

bolijo noge, kar je razumljivo, saj se 
položaj telesa in aktivnost mišic pri 
stanju bistveno razlikuje od sedeče-
ga. Kasneje teh težav ni bilo več in da-
nes nihče več ne omeni, da bi ga bole-
le noge. Večina učencev je ob kineste-
tični mizi tudi bosa (sezujejo copate), 
pravijo, da jim je tako prijetneje. Gu-
galnica za noge jim namreč omogoča 
prijetno masažo stopala.

Pri urah pouka opažam, da so učenci 
bolj mirni, manj klepetajo, se lažje zbe-
rejo in koncentrirajo na učenje. Bistve-
no se je skrajšal čas učenčeve priprave 
na pouk (priprava stvari za pouk do ak-
tivnega dela).  Učiteljevo gibanje v ra-
zredu je enostavnejše, ima boljši pre-
gled nad učenci, pregledovanje nalog je 
v neprisiljeni drži in dialog med učen-
cem in učiteljem se vrši v višini oči. Pri-

prava razreda za različne oblike pouka 
pa je hitra in nemoteča. 

Kot pravi ena izmed učenk: »Stoječe 
mize so super, sedaj me manj boli hrbet 
in pri pouku se lažje zberem. Sem tudi 
bolj uspešna, kot sem bila prejšnje leto.«

Drugi učenec pa je rekel: »Mize so mi 
zelo všeč, počutim se manj utesnjene-
ga, hitreje se lahko zberem in tudi pri 
pripravi stvari za pouk sem hitrejši. 
Ko stojim, imam pregled nad celim ra-
zredom.«

Poleg uporabe kinestetičnih miz pri 
pouku izvajamo vaje za povezovanje 
leve in desne možganske polovice, mo-
žganske pavze in učenje preko gibanja. 

Delo v kinestetični učilnici je dina-
mično in stimulirajoče tako za učence 
kot učitelja.

ZVONKA KLADNIK

Mini olimpijada 
Delovna sobota zadnjega septembr-

skega dne je bila že zjutraj obsijana s 
soncem. Tudi vreme nam je bilo naklo-
njeno in je pripomoglo k temu, da sta 
pozitivna energija in športni duh soo-
blikovala ta poseben dan.

Športni dogodek je združil učence 1. 
triade iz petih osnovnih šol in petih 
občin. Osnovne šole Livada, Šoštanj, 
Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji 
so predstavljale pet olimpijskih kro-
gov na olimpijski zastavi. To srečanje 
je prav zaradi tega edinstveno in v Slo-
veniji ni enakega. 

Olimpijski komite Slovenije (OKS), 
enota Velenje, in OŠ Rečica ob Savinji 
smo se potrudili, da je vse potekalo po 
predvidenem urniku.

Učenci so se ob prihodu na zbirnem 
mestu razporedili v osem skupin. Sle-
dil je pozdrav in predstavitev posame-
znih šol. Vsaka je s seboj prinesla tran-
sparent z znakom šole. 

Animatorka je zbrane seznanila z na-
menom mini olimpijade. Poudarila je 
glavno načelo, ki pravi: »Pomembno je 
sodelovati in ne vedno zmagati.«

Pozdrav so 731 učencem namenili 

tudi predstavnik OKS, gostitelj iger, rav-
natelj Peter Podgoršek ter župan Obči-
ne Rečica ob Savinji Vinko Jeraj. Sledil 
je pravi olimpijski protokol. Iz zvočni-
kov je zadonela olimpijska himna, učen-
ci so na prizorišče prinesli olimpijsko 
baklo in olimpijsko zastavo. V imenu 
vseh sodelujočih je drugošolec prebral 
zaprisego. Na odru se je pridružila tudi 
atletinja Maja Mihalinec, ki je spregovo-
rila o svoji atletski karieri in tekmova-
nju na OI ter nam zaželela obilo špor-
tnih užitkov. 

Vse skupaj je spremljala maskota OKS, 
lisjak Foksi, ki je še dodatno popestri-

la dogajanje. Predstavnika učencev iz 
OŠ Rečica sta predala olimpijsko zasta-
vo učencema OŠ Karla Destovnika Ka-
juha Šoštanj. S tem smo poskrbeli, da 
se srečamo tudi naslednje leto. Čast za 
odprtje iger je letos pripadla ravnate-
lju Petru Podgoršku. 

Napolnjeni z energijo in v pričakova-
nju začetka iger smo se še ogreli. Za 
aktivno plesno ogrevanje je poskrbela 
Goga. Posebno doživetje je bilo opazo-
vati več kot 700 otrok, ki so se gibali v 
ritmu glasbe. 

Sledile so igre po postajah. Zvrstili 
smo se na osmih postajah, kjer so se 
učenci preizkusili v različnih igrah. Po-
trebno je bilo pokazati določeno mero 
spretnosti, vztrajnosti in koordinacije. 
Ob postajah so se pridružili tudi star-
ši in ostali obiskovalci, ki so vztrajno 
spodbujali vse sodelujoče. 

Z veliko dobre volje smo zaključili 
igre. Vsak udeleženec je prejel prizna-
nje za sodelovanje, najboljša nagrada 
pa je bila aktivno in sproščujoče špor-
tno dopoldne ter zavedanje, da smo 
zmagovalci vsi.

ANKA STARIČTransparent naše šole 
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Vrtec kot drugi dom
Zakorakali smo v zadnji mesec leta. 

Nehote si delamo obračune in se ozi-
ramo nazaj. Verjetno vsak pri sebi lah-
ko reče, da je bilo leto lepo in uspešno. 

Vrtec Lipa Rečica ob Savinji ima pet 
oddelkov, ki jih obiskuje trenutno 92 
otrok. Izvajamo celodnevni program, 
občina ustanoviteljica pa omogoča 
tudi poldnevni program. Otroke spre-
jemamo skozi celo šolsko leto oziroma 
do zapolnitve vseh prostih mest. Vsa-
ko leto imamo tudi v začetku meseca 
aprila uraden vpis za novince za nasle-
dnje šolsko leto. 

Vrtci smo kraj skupnega življenja 
otrok in odraslih. Kurikulum, po kate-
rem poteka življenje v vrtcu, je za raz-
liko od družine, profesionalno organi-
ziran in izvajan, da nudi otrokom pogo-
je za razvoj funkcij in potencialnih spo-
sobnosti. Povezujemo in sodelujemo z 
ožjim in širšim okoljem, s tem pa boga-
timo naše vzgojno delo ter pridobiva-
mo nove izkušnje in znanja.

Vrtec uspešno sodeluje pri izvajanju 
različnih projektov. Omenila bi projekt 
NA-MA POTI, v katerem sodelujemo kot 
razvojno vzgojni izobraževalni zavod. 
Naložbo sofinancirata Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada. V projektnem timu je v 
našem zavodu vključenih 11 strokovnih 
delavk, vodja projektnega tima je Sara 
Predovnik. Izbrani smo bili v delovno 
področje Odnos do naravoslovja in ma-
tematike (motivacija, odnos učitelj-uče-
nec, odnos do predmeta, učenja, vzpo-
stavitev ustreznega socialno emocio-
nalnega okolja itd.). Glavni cilj projek-
ta je razviti in preizkusiti pedagoške pri-
stope in strategije oz. prožne oblike uče-
nja, ki bodo tudi z vključevanjem novih 
tehnologij pripomogle k celostnemu in 
kontinuiranemu vertikalnemu razvoju 
naravoslovne, matematične in drugih 
pismenosti (finančne, digitalne, medij-
ske…) otrok/učencev/dijakov od vrtcev 
do osnovnih in srednjih šol.

Uspešni smo bili še na dveh razpisih 
in s tem pridobili štiri zaposlitve za do-
ločen čas.

S pomočjo občine in različnih dona-
torjev poteka izgradnja strehe nad pe-
skovnikom, ki bo omogočili otrokom 
uporabljati le tega tudi v slabih vremen-
skih razmerah.

Ob tem bi se zahvalila za uspešno in 
kakovostno izvedbo programa dela ce-
lotnemu kolektivu Vrtca Lipa, občini 
Rečica ob Savinji, predstavnikom Sve-
ta zavoda in Sveta staršev in vsem osta-
lim, ki so kakorkoli sodelovali z vrtcem.

Pred nami pa so dolgi, mrzli zimski 
dnevi, ko si lažje vzamemo čas za svo-
je najbližje. Posvetimo se prazničnim 
opravilom. Pripravljamo se na prihod 
novega leta. Želim vam, da iztekajoče 
leto preživite čim lepše in vse dobro v 
prihajajočem.

MATEJA GLUŠIČ,
ravnateljica  

Malčki na pravi razstavi 
Vrtca Tulipan Mozirje in Lipa Rečica 

ob Savinji sta bila tudi letos organiza-
torja sedaj že tradicionalne 12. likovne 
kolonije v Mozirskem gaju.

Namen otroškega in tudi mentorske-
ga druženja je seznanjanje in ohranja-
nje naravne, kulturne in krajinske de-
diščine, saj so v Mozirskem gaju na 
ogled mlin, čebelnjak, kapelica, razgle-
dni stolp, znameniti lok iz rož ter seve-

da buče. Omenjenih šest točk so otroci, 
seveda skozi svoje oči, s pomočjo različ-
nih likovnih prenesli na slikarska platna. 

Na letošnji likovni koloniji je sodelo-
valo 38 otrok in 17 mentorjev iz šestih 
zgornjesavinjskih vrtcev (Gornji Grad, 
Ljubno, Bočna, Nazarje, Rečica, Mozir-
je), ki so se jim priključili tudi najmlajši 
iz Vrtca Velenje ter enote žalskega vrt-
ca (Griže, Šempeter, Žalec).

Z ustvarjanjem v Mozirskem gaju pa 
letošnja likovna kolonija še ni bila za-
ključena, saj so ustvarjena dela po-
stavili na razstavo in tako omogočili 
ogled umetnin tudi širši javnosti. Z or-
ganizacijo razstave likovnih del mla-
dih umetnikov so želele mentorice ozi-
roma vzgojiteljice približati otrokom 
ogled likovnih del in osnovna pravila 
obnašanja v pravi galeriji ter seznani-
ti otroke s kulturnim vedenjem na od-
prtju razstave.

Razstava likovnih del, ki so nastala na 
12. likovni koloniji v Mozirskem gaju 
in so jo naslovili Likovna umetnost v 
otroških očeh, je bila na ogled v pro-
storih Centra za družine Medgen hiša 
na Rečici ob Savinji. Kulturni program 
so pripravili otroci iz domačega Vrtca 
Lipa, zbrane pa sta nagovorila ravnate-
ljica Mateja Glušič in župan Vinko Jeraj. 

US Otroci so si z zanimanjem ogledovali slike sovrstnikov.
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Planinski krožek 
Vrtec Rečica ob Savinji že vrsto let 

nudi dodatno interesno dejavnost 
– planinski krožek. V šolskem letu 
2016/2017 je bilo vanj vključenih 23 
otrok, vsi so včlanjeni tudi v PD Rečica. 

Na pohodih nas je vedno spremljal 
usposobljen vodnik iz PD Rečica. Ve-
likokrat so otroke spremljali starši ali 
stari starši, starejši bratje ali sestre, ki 
so se pohodov radi udeleževali. Vča-
sih je bila prisotna kar cela družina. S 
tem so dajali spodbudo in vzgled svo-
jim malim pohodnikom. Naše poti so 
bile prežete z veliko pozitivne energi-
je in  dobre volje. 

Druženje je bilo namenjeno spodbu-
janju gibalne aktivnosti, vzbujanju ve-
selja do gibanja, boljši telesni zmoglji-
vosti, vztrajnosti in razvijanju naravnih 
oblik gibanja. Obiskovali smo griče in 
hribe v naši bližnji okolici. Otroci so se 
navajali na primerno obnašanje v na-
ravi, kako je treba skrbeti za čisto oko-
lje in za seboj pospraviti odpadke. Bo-
gatili smo tudi medsebojne odnose, se 
spoznavali in povezovali v želji po kre-

pitvi zdravja in dobrega počutja. S tem 
smo odrasli storili nekaj dobrega zase, 
predvsem pa za naše otroke. 

Vsako leto izvedemo najmanj štiri po-
hode, v vsakem letnem času enega. Dva 
med njima sta letos bila še posebej sti-
mulativna. Prvi med njima je bil zimski 
pohod na Golte. Zbrali smo se ob deveti 
uri v Žekovcu. Z nihalko smo se odpelja-
li do zgornje postaje. Za nekatere je bilo 
to prvič. Od tam smo se peš odpravili 
do hriba »Mulda« in si tam pričarali ne-

pozaben sankaški dan. Ujeli smo še za-
dnji sneg pred prihajajočo se pomladjo.

Zadnji pohod, najbolj obiskan, na Ku-
glo, pa je pri nas že »tradicionalen«. Iz-
vedemo ga v okviru občinskega prazni-
ka, skupaj s PD Rečica ob Savinji. Tu nas 
društvo vedno pogosti s sladoledom, ki 
je otrokom največja motivacija na poti 
do cilja. Za prijetno vzdušje pa poskr-
bi harmonikar Primož Zvir.

MAGDA ČOPAR,
vodja planinskega krožka

Mali pohodniki 

Junijski izlet v Nazarje
Junija smo se z otroki iz skupine žabic 

vrtca »Lipa« Rečica ob Savinji odpravili 
na izlet v Nazarje, kjer smo si ogledali 
znamenitosti sosednjega kraja. S kom-
bijem, ki  ga nam je posodila Osnovna 
šola Rečica ob Savinji, ki se ji ob tej pri-
ložnosti še enkrat zahvaljujemo za so-
delovanje, smo se odpeljali do kultur-
nega doma v Nazarjah. 

Z otroki smo si najprej ogledali soto-
čje dveh rek Savinje in Drete, nato pa se 
odpravili po pešpoti do cerkve sv. Mari-
je Nazaret in Frančiškanskega samosta-
na. Ogledali smo si okolico samostana, 
vodnjak, fotografije, ki krasijo notra-
njost obzidja. Primerjali smo kraj Reči-
ca in Nazarje glede na poseljenost, ve-
likost kraja, velikost cerkva. 

Zelo smo se razveselili sprejema kla-

ris, ki so nam pripravile pogostitev s ča-
jem in piškoti. Ko smo se okrepili, smo 
se peš vrnili do gradu Vrbovec, kjer nas 
je pričakal Mitja Felicijan in nam prika-
zal, kakšno je bilo grajsko življenje ne-
koč. Pokazal nam je grajske obleke, le-
sene krožnike, grajske kelihe, iz kate-
rih smo pili sok. Zanimivost za otro-
ke sta bili tudi kroni kralja in kraljice, 
ki smo si ju z veseljem nadeli na glave 
in se prelevili v pravega kralja in kralji-
co. Zahvala velja tudi Mitju Felicijanu, 
ki nam je to omogočil.

Otroci so bili zelo navdušeni in ve-
seli, ker smo ta dan zares preživeli na 
poseben način in se tudi  veliko nove-
ga naučili.

KSENIJA KRANJC 
URŠA ROSENSTEINRečiški otroci v Nazarjah 
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Več bralcev, večja odprtost knjižnice
Mineva prvo leto delovanja Knjižni-

ce Rečica ob Savinji na novi lokaciji v 
trškem jedru Rečice. Še vedno nas obi-
šče kakšen domačin, ki skozi vrata knji-
žnice vstopa prvič. Kot večina drugih, 
tudi ta pohvali lepe, prijetne prostore, 
ki tudi v turobnem vremenu delujejo 
svetlo, zračno, skorajda s soncem obsi-
jano. Rečičani ste novo knjižnico vzeli 
za svojo, to potrjujejo tudi obisk, izpo-
soja gradiva in vključevanje v dejavno-
sti, ki jih za vas pripravljamo knjižničar-
ji Osrednje knjižnice Mozirje.

Visok vpis ter izposoja knjig 
potrjujeta pripadnost Rečičanov 

novi knjižnici
V devetih mesecih, ki so minili od od-

prtja nove knjižnice, smo na Rečici za-
beležili 25 novih vpisov. Za primerja-
vo povejmo, da je bilo v letu 2015, ko 
je bila rečiška knjižnica odprta vse leto, 
zabeleženih 12 novo vpisanih članov. 
Mesečno v Knjižnici Rečica beležimo 
povprečno 145 obiskov krajanov, do 
konca novembra ste nas Rečičani obi-
skali nekaj več kot 1300-krat. V tem 

času ste si izposodili okoli 2700 enot 
knjižničnega gradiva, od tega seveda 
večinoma knjige.

Še malce smo se poigrali s statistika-
mi in poiskali člane z najvišjo izposojo 
v minulih devetih mesecih. Tri najbolj 
zagnane bralke iz občine Rečica so si v 
omenjenem obdobju v rečiški knjižnici 
izposodile 59, 60 in 64 knjig, med otro-
ci pa si je največ slikanic, in sicer 74, iz-

posodil fantek, ki obiskuje  prvi razred 
osnovne šole.

Z januarjem podaljšujemo 
delovni čas knjižnice

Vse te številke dokazujejo, da je re-
čiška knjižnica res lepo zaživela med 
vami. In ker se knjižničarji trudimo ak-
tivno sooblikovati dejavnosti kraja ter 
vam čim bolj približati naše storitve, z 
januarjem v Knjižnici Rečica podaljšu-
jemo delovni čas za tri ure. Ob torkih 
bo rečiška knjižnica po novem odprta 
med 10. in 15. uro, torej se bo odprla 
uro prej kot doslej, ob sredah pa med 
14. in 19. uro. S podaljšanjem sredinega 
delovnega časa za dve uri bomo obisk 
knjižnice olajšati tudi tistim, ki nas za-
radi svojega celodnevnega delovnika 
sedaj niso mogli obiskati.

Letos v projektu bralne značke za 
odrasle prebira kar 15 bralcev iz 

občine Rečica ob Savinji
A ne le izposoja knjig, med Rečičani je 

lepo zaživelo tudi sodelovanje pri na-
šem paradnem projektu bralna značka 
za odrasle »Zgornjesavinjčani s knjigo 

v roki«. K skupnem prebiranju kakovo-
stnih leposlovnih del iz našega seznama 
vsako leto pristopi več bralcev, ki obisku-
jejo Knjižnico Rečica. V sedanji, 13. sezo-
ni bralne značke, se je skupnemu branju 
pridružilo kar 15 naših članov iz občine 
Rečica. Redno in uspešno izvajamo tudi 
bralni klub Knjižnice Rečica ob Savinji, ki  
bo od januarja dalje znova potekal tretji 
ponedeljek v mesecu. Nanj ste  vabljeni 

vsi, ki radi prebirate domače in tuje av-
torje, da se nam pridružite. 

Naši stalni člani kluba imajo za vas 
vedno več predlogov za odlično in na-
peto branje. Ravno v okviru bralnega 
kluba smo v novembru, ob Dnevu splo-
šnih knjižnic, v vaši knjižnici pripravili 
predstavitev TOP 10 slovenskih avtor-
jev in njihovih del, ki so jih člani Osre-
dnje knjižnice Mozirje najraje prebira-
li v zadnjem desetletju.

Največji obisk beležimo ravno 
med rečiškimi pravljičarji 

Tudi na področju dejavnosti za otroke, 
pri izvajanju ur pravljic, je Knjižnica Re-
čica uspešna. Na urah pravljic, ki jih iz-
vajamo drugo in četrto sredo v mesecu 
ob 17. uri v prostoru rečiškega družin-
skega centra, smo v letošnjem letu izve-
dli 10 ur pravljic z ustvarjalno delavni-
co. Pri tem smo zabeležili 123 obiskov 
otrok in če spet pogledamo v naše stati-
stike, lahko povemo, da glede na število 
izvedenih ur pravljic največji obisk be-
ležimo ravno med rečiškimi pravljičar-
ji. Tudi vrtčevski otroci so dobrodošli v 
naši knjižnici, navadno nas vse skupi-
ne, ki obiskujejo Vrtec Rečica, obiščejo 
v februarju, mesecu kulture. Otrokom 
najprej razkažemo knjižnico, skupaj 
preberemo pravljico, nato pa otroci še 
sami pobrskajo po knjigah.

Vsako leto  nas v naši osrednji knjižni-
ci v Mozirju obiščejo tudi sedmošolci iz 
Osnovne šole Rečica ob Savinji. Osnov-
ne šole namreč v sodelovanju s splošni-
mi knjižnicami izvajajo nacionalni pro-
jekt spodbujanja bralne kulture Rastem 
s knjigo, v okviru katerega sedmošolci 
obiščejo domačo osrednjo knjižnico ter 
se seznanijo z vsemi dejavnostmi, ki jih 
le-ta izvaja. Vse šolarje, ki nas obiščejo, 
vedno povabimo tudi v Muzejsko zbir-
ko Mozirje in Mozirjani, s katero upra-
vlja Osrednja knjižnica Mozirje. Tam 
se osnovnošolci spoznajo z zgodovino 
kraja in domoznansko dejavnostjo, ki 
predstavlja pomemben segment dela 
naše knjižnice.

TATIANA GOLOB

Učenci na obisku (Foto: arhiv Knjižnice Mozirje) 
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Predstavitev aktivnosti Medgen hiše 
V tem glasilu je med največkrat ome-

njenimi imeni Medgen borza, Center 
za družine Medgen hiša, večgeneracij-
ski center, center … Vsa imena poime-
nujejo spodnje prostore v Hranilnici, 
kjer od 3. marca 2015 deluje najprej 
Medgen borza, od 1. maja letos pa ima 
prostore v najemu Društvo prijateljev 
mladine Rečica ob Savinji za izvajanje 
projekta Center za družine Medgen hiša 
Rečica ob Savinji. 

Glede na kritike, ki jih je v prejšnjih le-
tih doživljala Medgen borza, je bilo is-
kanje kakršnegakoli razpisa, ki bi olaj-
šal nadaljnje delo rečiškega medgene-
racijskega centra, še kako nujno. V pr-
vih dveh letih delovanja Medgen borze 
teh razpisov ni bilo in Občinska uprava 
je doživljala nemalo kritik. 

Lani proti koncu leta kljub trdemu 
delu, vzpostavitvi številnih partnerstev 
in zelo zahtevnemu razpisu nismo bili 
uspešni pri prijavi za ustanovitev večge-
neracijskega centra. Tak center so tudi 
za območje Zgornje Savinjske doline 

ustanovili v Velenju, lahko pa rečemo, 
da z Večgeneracijskim centrom Planet 
generacij dobro sodelujemo. 

Letos pa je Društvo prijateljev mladi-
ne, ob izdatni pomoči Občine Rečica ob 
Savinji, uspelo na razpisu Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in ena-

ke možnosti s prijavo projekta Center 
za družine Medgen hiša Rečica ob Savi-
nji. Veseli smo, da smo kljub majhnosti 
uspeli z ustanovitvijo Centra – večina 

drugih prijaviteljev oziroma družinskih 
centrov namreč deluje s finančno pod-
poro več občin in na širšem območju. 

Podrobnosti o projektu 
Ministrstvo finančno pokriva 1 zapo-

slitev. Za tri četrtine časa sem na projek-

tu zaposlena Urška Selišnik, ki ostalo 
četrtino delam v okviru Občinske upra-
ve. V Centru četrtino delovne obvezno-
sti opravi Natalija Špeh s Homca. Po po-
godbi z nami sodeluje Zvonka Kladnik 
v okviru Pozitivne discipline Slovenije 
– društva za vzgojo otrok in odraslih.  

Projekt je v bistvu razdeljen na dva 
dela: ob dopoldnevih (tedensko 32 
ur) je Medgen hiša namenjena za za-
gotavljanje prostora za neformalno 

druženje z namenom srečevanja ozi-
roma neformalnega prenosa najrazlič-
nejših vsakodnevnih pozitivnih praks 
med otroki, mladostniki, odraslimi oz. 
družinami. 

Preostali čas, večinoma ob popoldne-
vih, pa v grobem izvajamo 3 različne vse-
bine. Eno so izobraževalne in praktične 
delavnice na temo razvijanja pozitivnega 
starševstva, ločeno izvajamo počitniške 
aktivnosti za otroke in organiziramo ob-
časno varstvo otrok. Kot tretjo vsebino iz-
vajamo aktivnosti, namenjene vsem dru-
žinskim članom, za organizirano in kako-
vostno preživljanje prostega časa. 

Po osmih mesecih delovanja Medgen 
hiše imamo občutek, da v tem okolju 
dobro služimo ljudem – in to je tudi 
naše poslanstvo. Tudi sami se neneh-
no učimo, pridobivamo nova spozna-
nja in nova znanja. Zato vabimo občan-
ke in občane, da se oglasijo pri nas, po-
klepetajo z nami, podajo kako pobudo 
… Vrata so odprta za vse. 

Vsem skupaj želimo lepe praznike, 
predvsem pa veliko dobrega v letu 
2018. 

URŠKA SELIŠNIK

Razstava del Natalije Jeraj je pritegnila ogromno obiskovalcev, tudi mladih. 

Priprave za razstavo Lenartova prepletanja
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DOGODKI IN ŠTEVILKE 

Center za družine Medgen hiša Rečica 
ob Savinji deluje od začetka maja. Nje-
gove aktivnosti v okviru Društva prija-
teljev mladine Rečica ob Savinji veči-
noma omogočajo sredstva, pridobljena 
na javnem razpisu ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti. Center obiskujejo, tudi večkrat 
v tednu, predstavniki vseh starostnih 
skupin. V pestrem naboru, ki ponuja 
poučne, zanimive in praktične vsebi-
ne, aktivno sodelujejo udeleženci od 
predšolskih generacij do upokojencev. 

Pripravljene teme vodijo strokovnjaki, 
izvajalci iz prakse, za uspešnost dela pa 
so pogosto zaslužni posamezniki, ki so 
pripravljeni sodelovati kot prostovoljci. 
Vzpostavljeno je redno udejstvovanje še-
stih prostovoljnih sodelavcev, kot smo 
predvideli v prijavi projekta Centra za 
družine, zanimanja za tovrstno delo pa 
na Rečici in v njeni okolici ne manjka. V 
prostorih družinskega centra se odvija-
jo tudi dejavnosti drugih (večgeneracij-
skih) društev in institucij iz Savinjsko-Ša-
leške regije. Priložnost in možnost upo-
rabe lahko dobijo tudi posamezniki z ne-
komercialnim namenom (razstave, de-
lavnice, potopisna predavanja).

V Centru se vsakodnevno v dopoldan-
skem času srečujemo v obliki neformal-
nega druženja z naslovom »Dobimo se 

v Medgen hiši«. V času od ustanovitve 
Centra do konca oktobra, ko smo odda-
li drugo poročilo o delu, smo zabeležili 
1003 obiskovalce. Gre za druženja s po-
govori, delovnimi dogovori, včasih pa 
smo v pomoč pri iskanju različnih, upo-
rabnikom potrebnih informacij. Posre-

dujemo dodatna znanja (informacije s 
področja računalništva), pridobivanje 
socialnih veščin (mentorstvo, vodenje 
in pomoč pri pripravi aktivnosti) in pro-
stočasne aktivnosti. 

Dogajanje v okviru prijavljenih 
vsebin 

V okviru treh vsebin smo pripravlja-
li različne aktivnosti, skladno s prijavo 
na javni razpis. Zagotovo so bile najbo-
lje obiskane aktivnosti, ki smo jih izva-
jali za organizirano in kakovostno pre-
življanje prostega časa (delavnice izde-
lave priložnostnih dekoracij, pogovor-
ni in kulturni večeri z gosti). Izjemen 
odmev so doživele tudi razstave, ki so 

bile na ogled v naših prostorih. S svoji-
mi deli se je predstavila Natalija Jeraj, 
učenci in otroci iz vrtca so si ogledali 
razstavo 60 let Sputnika, veliko obisko-
valcev je občudovalo dela vrtčevskih 
otrok iz cele regije, ki so nastala na li-
kovni koloniji v Mozirskem gaju, pose-

bej odmevna pa je bila razstava Lenar-
tova prepletanja, kjer smo kot soorga-
nizator izvedli delavnico in kasneje raz-
stavo jesenskih aranžmajev.  

Izvajamo poldnevne dogodke, kot je 
Zelemenjava, kjer gre za medsebojno iz-
menjavo semen, sadik, sadja, zelenjave, 
tudi v predelani obliki. Priključili smo 
se  vseslovenskim humanitarnim ide-
jam in sodelujemo v pobudah »Božiček 
za en dan«, »Rožnate pletenine«, obča-
sno pa pripravimo menjavo in obdaro-
vanje z otroškimi oblačili in igračami.

Poleg prostočasnih dejavnosti za krepi-
tev medgeneracijske povezanosti v dru-
žini in izobraževalnih vsebin z usposo-
bljenimi izvajalci predavanj in svetoval-
nic za odrasle redno in tematsko načrtu-
jemo otroške aktivnosti. Zato so pogosti 
najmlajši obiskovalci, ki se radi odzivajo 
na našo ponudbo ustvarjalnic  in pravljič-
nih ur. V počitniških terminih jim name-
njamo dodatne vsebine in kakovostno 
preživljanje prostega časa z varstvom.

Spodnja preglednica dokazuje, da 
Center resnično povezuje različna sta-
rostna obdobja in motive. Od maja do 
konca oktobra se je na ponudbo Med-
gen hiše Rečica ob Savinji odzvalo sku-
pno 884 posameznikov.

NATALIJA ŠPEH
Naši ustvarjalni pravljičarji 

Z rožnatimi pleteninami smo oblekli trško lipo. 
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Povabilo 
Božičku 

Društvo prijateljev mladine Rečica ob 
Savinji je prijavitelj projekta Center za 
družine Medgen hiša Rečica ob Savinji, 
o aktivnostih družinskega centra pa pi-
šemo posebej. 

V društvu smo se letos priključili do-
gajanju na zanimivem dogodku, ki je bil 
imenovan Dan za Savinjo, ter z otroški-
mi delavnicami popestrili še nekaj dru-
gih aktivnosti. S pomočjo oziroma pro-
stori Centra za družine Medgen hiša 
smo se vključili v akcijo Božiček za en 
dan, tako da so dobrotniki lahko letos 
oddajali darila na Rečici. 

Seveda je naša glavna skrb povabilo 
Božičku, da obišče našo občino in ob-
dari vse otroke v starosti od 2 do 6 let. 
Letos smo v DPM pripravili 120 daril, 
poleg Božička pa smo na podelitev po-
vabili velenjske lutkarje. 

V društvu  vsem občanom želimo pri-
jetne praznike, radostno doživet božič 
in srečo v novem letu. 

LARA SELIŠNIK, 
Društvo prijateljev mladine

Neurje tudi v naši občini 

Pogled na del poligona Kinološkega društva Zgornje Savinjske doline

Strahotno neurje, ki je minuli teden 
pustošilo po nekaterih predelih Slo-
venije, tudi Zgornji Savinjski dolini, je 
povzročalo škodo tudi v Občini Rečica 
ob Savinji.

Poleg tega, da so ljudje trepetali pred  
naraslimi vodami, da tudi v naši občini ni 
bilo elektrike in mobilnega omrežja, je po 
nekaterih gozdnih predelih podrtega pre-
cej drevja, škoda pa še ni ocenjena. Podr-
ta drevesa so povzročila kar nekaj proble-
mov in škode še na več območjih, na pri-
mer v Varpoljah. Škoda je nastala na ce-
stni infrastrukturi in vodotokih, na špor-
tnih objektin in individualnih zgradbah. 

Najhujši pa je bil verjetno požar, ki 
je ponoči izbruhnil v stanovanjski hiši 
v Dol-Suhi. Požar, ki je uničil ostrešje 
objekta, so pogasili gasilci PGD Rečica 
ob Savinji, Grušovje, Pobrežje ob Savi-
nji, Mozirje, Nazarje, Ljubno ob Savi-
nji, Gorica ob Dreti in Radmirje. Gasil-

ci PGD Rečica ob Savinji so izvajali po-
žarno stražo in nudili pomoč pri odpra-
vi posledic požarišča. Uničena je polovi-
ca ostrešja stanovanjske hiše in poško-
dovana mansarda.

US
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Številne prireditve
Tudi v letošnjem decembru člani Tu-

rističnega društva Rečica ob Savinji ne 
bomo počivali. Potem, ko smo poskrbe-
li za postavitev smreke, smo najmlaj-
še razveselili z obiskom Miklavža. Ta je 
otrokom s pomočjo donatorjev in star-
šev razdelil približno 230 daril. Žive ja-
slice bomo v opuščenem kamnolomu 
na Dol-Suhi postavili na ogled 25. de-
cembra. Predstavi bosta ob 17. in 18.30 
uri. Upamo samo še, da bomo do boži-
ča deležni kakšne snežinke, ki bi doga-
janju na predstavah zagotovo dale do-
datno čarobnost. 

Sicer smo v TD tudi letos izvedli vse 
načrtovane prireditve, se lotili neka-
terih novih izzivov in nasploh aktiv-
no sodelovali pri bogatem dogajanju  
v občini. Po izvedenem občnem zboru 
smo marca organizirali odmeven kon-
cert ob dnevu žena, v goste pa povabi-
li Klapo Cambi in Vokalno skupino So-
nus. Postavitev prizorišča v telovadni-
ci osnovne šole je zahtevala obilo pro-
stovoljskih ur, nakupili smo nekaj do-
datne opreme, vse dame pa ob njiho-
vem prazniku razveselili z rožico. Do-
bri odmevi po koncertu so povzročili, 
da smo v maju še enkrat gostili Vokal-
no skupino Sonus, hkrati pa dokazali, 
da so tovrstni dogodki še kako dobro-
došli v naši dolini. Je pa res, da je za or-
ganizacijo koncerta potrebnega veliko 

dela pa tudi veliko administracije, stro-
ški pa po navadi niso povrnjeni. 

Tudi letos smo se ob dnevu Zemlje 
lotili čistilne akcije ob potoku Reči-
ca in ugotavljali, da je klub opozori-
lom še vedno nekaj posameznikov, ki 
brezvestno odlagajo smeti. Na prire-
ditvi Dan za Savinjo smo prevzeli kar 
nekaj organizacijskega bremena, saj 
smo v popoldanskih urah pripravi-
li tekmovanje med občinskimi upra-
vami. Zmagovalec niti ni pomemben, 
pomembno je bilo, da so se gostje iz 
drugih občin na poligonu v Grušo-
vljah dobro počutili.  

Dober kot kruh
Kot vsa leta je bil v letošnjem letu pre-

cejšen zalogaj organizacija tradicional-
ne turistične prireditve Od lipe do pran-
gerja, vseeno pa si upamo trditi, da je 
bilo tudi letos poskrbljeno za različ-
ne generacije in okuse. Tudi tokrat ni 
manjkalo borbenega duha v igrah Med 
dvema ognjema, kar nekaj pohval so 
bile deležne imenitne razstave v osnov-
ni šoli. Na osrednji razstavi Dober kot 
kruh smo pokazali kar nekaj pripomoč-
kov iz preteklosti, vrst žita in drugih po-
drobnosti, ki so nekdaj gospodinjam 
lajšale peko kruha.  Skupnemu poime-

novanju so se s svojimi deli pridružile 
tudi vezilje, člani Gala in učenci osnov-
ne šole, ki so tudi na tak način spozna-
li del preteklosti. Mnogi obiskovalci so 
zaplesali na Večeru pod trško lipo,  od-
mevne pa so bile tudi Igre med naselji. 

Seveda razstave ne bi uspeli postavi-
ti brez posameznikov, ki imajo posluh 
za preteklost in nekdanje navade ter 
skrbno hranijo predmete, ki so jih upo-
rabljali naši predniki. Le s pomočjo po-
sameznikov, ki se radi odzovejo na naše 
prošnje in nam pomagajo pri pripravi 
razstav, bomo lahko ohranili ta zgodo-
vinski spomin, zato jim še enkrat izre-

Sodniki na delu 

Na počivališču pod Kuglo bomo postavili še informativno tablo.
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kamo zahvalo. Prihodnje leto bomo pri-
pravili razstavo o želodcih. 

Omeniti moramo še udeležbo na Pran-
gerijadi, srečanju slovenskih krajev s 
prangerjem, v Brestanici. Počivali ni-
smo niti poleti, saj smo v začetku av-
gusta pripravili sejem domačih dobrot 
v Kampu Menina, kjer je bilo sicer več 
domačinov kot gostov. Je pa tradicio-
nalni koncert v Blatah letos podiral re-
korde, saj smo našteli približno 500 
obiskovalcev, ki so uživali ob glasbi Ti-
neta Lesjaka. 

Zelo obiskan in odmeven je bil tudi ok-
tobrski Lenartov sejem, k čemur so za-
gotovo pripomogli tudi prijetno jesen-
sko sonce in številni domačini, ki so ba-
rantali med stojnicami. Svoj čar dogaja-

nju so dale tudi tri razstave, postavlje-
ne v Medgen borzi, ki smo jih naslovili 
Lenartova prepletanja. Na ogled so bila 
dela članov Gala, jesenskih aranžmajev 
in ročna dela naše članice Marije Šuka-
lo. Del tega dogajanja je bilo ob pomo-
či florista Simona Ogrizka na ogled tudi 
na adventni pravljici v dvorcu Gutenbu-
chel v Ravnah pri Šoštanju. 

Hvala vsem, ki pomagajo
Na strokovni ekskurziji smo spoznava-

li lepote in posebnosti Metlike in oko-
lice, kar nekaj pozornosti pa smo na-
menili ureditvi prireditvenega prosto-
ra pod Kuglo, kjer smo postavili manj-
še počivališče za pohodnike in kolesar-
je. Med letom smo z različnimi aktiv-

nostmi, tudi objavami v medijih, skr-
beli za promocijo kraja, občine in celo-
tne Zgornje Savinjske doline. V priho-
dnjem letu načrtujemo nove izzive, saj 
se bomo v sodelovanju z občino Šmar-
tno ob Paki lotili novega projekta. 

V turističnem društvu se zahvaljujemo 
vsem, ki nam pomagajo pri organizaciji 
prireditev, saj mnoga dogajanja zahte-
vajo dodatne sodelavce. Hvaležni smo 
vsakomur, ki nam nameni nekaj svoje-
ga prostega časa ali pa s kakšno dobro-
hotno besedo opazi naše delo. 

Vsem občankam in občanom pa želi-
mo prijazne božične praznike ter vošči-
mo vse dobro v letu 2018. 

TONI STRNIŠNIK,
predsednik  TD

Pred združenjem novi izzivi
V združenju izdelovalcev zgornjesa-

vinjskega želodca, ki povezuje izdelo-
valce s področja celotne Zgornje Savinj-
ske doline, smo v letu, ki se izteka, or-
ganizirali že 27. tradicionalno ocenjeva-
nje želodca. Tudi letos smo ocenjevanje 
pripravili v prostorih medgeneracijske-
ga centra na Rečici. 

Sodelovalo je 26 izdelovalcev želod-
ca. Ocenjevalna komisija je podelila 
eno zlato, 9 srebrnih in 10 bronastih 
priznanj ter 2  potrdili o kvaliteti. Štir-
je izdelovalci niso dosegli meje 16 točk. 
Poprečna ocena letnika je bila zelo do-
brih 17,38 točke.

Najboljši izdelovalci so prejeli tudi 
praktične nagrade pokrovitelja BSH/
Hišni aparati Nazarje. 

Nekoliko smo pomladili ocenjevalno 
komisijo, saj smo na predsedniško mesto 
pridobili vrhunsko strokovnjakinjo za 
suhe mesnine, prof. dr. Leo Demšar z Bi-
otehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

V uradni (državni) certifikaciji smo 
imeli tri izdelovalce in vsem trem je 
uspelo pridobiti certifikat z nazivom 
»Zgornjesavinjski želodec z geograf-
sko označbo«. 

Združenje je z lastnim znanjem pripra-
vilo in izdelalo oblikovno  inovativne 
darilne škatle iz plemenitega lesa, ki so 

se izkazale kot zelo primerna embala-
ža za našo specialiteto in jih že koristijo 
prestižni naročniki za poslovna darila.

Na sestanku društev iz občine Rečica 
pri županu Vinku Jeraju smo izrazili že-
ljo, da bi v prihodnje naše ocenjevanje 
vključili v uradni program praznovanja 
občinskega praznika, kar bi dogodku ne-
dvomno povečalo renome in prepoznav-
nost, pa tudi obiskovalcev bi bilo več.

Izdelava tudi v praksi 
Koncem novembra je Združenje za 

vse izdelovalce želodca na Rečici orga-
niziralo učno delavnico pod naslovom 
»Skrivnosti izdelave kvalitetnega želod-

ca«. Obisk na delavnici je potrdil, da je 
interes za pridobitev novih spoznanj 
in veščin pri izdelavi želodca kar moč-
no prisoten. Delavnico je uspešno vodil 
član združenja Alojz Pungartnik, upo-
kojeni mesar iz Luč, prejemnik zlate-
ga priznanja za najboljši želodec 2017. 

Dragocena je bila tudi izmenjava izku-
šenj in dobrih praks različnih izdeloval-
cev, ki se od kraja do kraja po naši do-
lini tudi malo razlikujejo. Prav to daje 
vsakemu domačemu želodcu  njemu la-
stno, specifično noto in s tem dodatno 
vrednost, ki je industrijski ponaredki 
želodca seveda ne morejo imeti.

JT

Učna delavnica o izdelavi kakovosten želodca 
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Zanimivo, delovno in plodno leto
Za leto, ki se počasi izteka, lahko iskre-

no rečemo, da je bilo zelo plodno. Za-
nimivo je, da se v današnjem času po-
polne komercializacije kaže med ljudmi 
zelo velika potreba po druženju in izme-
njavi strokovnih mnenj na neformalni 
ravni. V našem društvu se vedno najde 
kdo, ki je pripravljen svoje talente po-
nuditi brez plačila.

Kaj vse smo počeli? Vsak mesec se še 
vedno na internih srečanjih izobražu-
jemo s pomočjo zakupljenih video se-
minarjev. To je tisto, kar nas strokov-
no najbolj povezuje. V medgeneracij-
skem centru na Rečici se tako srečuje-
mo »stanovski sodelavci« iz vseh občin 
naše doline, pa tudi iz »pobratene« Ša-
leške doline. Različne strokovne izku-
šnje so več kot dobrodošle.

Z Zdenko Pavlin in Milanom Zemlji-
čem vsak mesec v vodenih meditaci-
jah treniramo čuječnost, osredotoče-
nost na ta trenutek ter sproščamo telo 
in duha. Strinjamo se s Saro Isakovič 
in podpiramo pobudo, da začnejo te 
tehnike za izboljšanje koncentracije 
uvajati tako v vrtce in v šole. S poučni-
mi predavanji o super živilih, o pame-
tnem ravnanju z denarjem … sodeluje-
mo v projektu Centra za družine Med-
gen hiša Rečica ob Savinji. Veseli nas, 

da se nam pridružuje čedalje več  sim-
patizerjev izven strokovnih krogov. 

V počastitev praznika računovodij 
smo se podali na pohod do »Farban-
ce«, v jesen pa smo stopili s pohodom 
v okolico Rečice in si nabrali malo fizič-
ne kondicije.

V jesenskem času smo organizirali 
odlično obiskan davčni seminar z go-
spo Majo Dubokovič ter zelo odzivno 
predavanje o vplivu čustev na medse-
bojne odnose Braneta Jurečiča.

Spoznavanje naših 
krajev 

Največji zalogaj za nas je bila organi-
zacija srečanja društev računovodij se-
verovzhodne Štajerske. Ogledali smo si 
podjetje BSH, kjer smo bili zares navdu-
šeni nad njihovo organiziranostjo, re-

dom in sodobnimi izdelki. Izdelke smo 
smeli preizkusiti v praksi. Odlična izbi-
ra, zares! Po županovi predstavitvi ob-
čine Gornji Grad nas je ob ogledu kate-
drale skozi zgodovino popeljal gosto-
ljuben in odličen govorec gornjegraj-
ski župnik. 

V Mozirju smo se v  čebelnjaku na-
šega člana Ivana Čoparja poučili o ko-
ristih in nujnosti preživetja čebel. Ob 
pokušanju čebeljih dobrot nam je na 
slikovit način predstavil razvoj mo-
zirske občine župan Ivan Suhover-
šnik. Zaključili smo na Venišah in nih-
če ni ostal ravnodušen. Naši gostje so 
bili presenečeni nad tem, kaj vse po-
nuja naša dolina. Le ustaviti se je tre-
ba in opaziti!

Smelo smo začrtali delo za leto 2018. 
Vsem želimo sreče in vse dobro!

ZDENKA PRESEČNIK FIRŠT,
predsednica DRFR

Prikaz izdelkov

Na obisku v BSH-ju 
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Z vztrajnostjo in s trdim delom 
Prostovoljno gasilsko društvo Rečica 

ob Savinji je najstarejše gasilsko dru-
štvo v Zgornji Savinjski dolini, ustano-
vljeno leta 1882. V svojem 135-letnem 
obstoju se je v društvu marsikaj doga-
jalo in tudi letos ni manjkalo zanimivih 
in pestrih dogodkov.

V našem gasilskem društvu smo se že 
nekaj let trudili, da bi zamenjali okna 
na gasilskem domu ter s tem prispeva-
li k energetski sanaciji doma, saj so bila 
stara okna že dotrajana. V letošnjem 
letu smo se na sejah upravnega in nad-
zornega odbora odločili, da končno pri-
stopimo k prepotrebni zamenjavi oken 
in s tem zmanjšamo toplotno izgubo v 
domu, ki ga ne uporabljamo samo gasil-
ci ampak tudi nekatera društva in dru-
ge skupine ljudi. Po pregledu različnih 
ponudb smo se odločili za izvajalca, ki 
je delo dobro in strokovno opravil. Fi-
nančno nam je pri tem pomagala ob-
čina, za kar se ji seveda zahvaljujemo.

Boj proti požarom in vodi 
Večjih intervencij na srečo med letom 

nismo beležili, smo pa gasili manjše po-
žare na zabojnikih in v naravi, sodelo-
vali pri iskanju pogrešane osebe, pri 
prenosu poškodovane osebe ter pri ga-
šenju osebnega vozila. 

Ne samo ogenj, velikokrat je voda tisti 
element, ki zahteva gasilsko posredova-
nje. Pozimi so bili zaradi ledu na Savinji 
ogroženi stanovanjski objekti v Spodnji 
Rečici, kjer smo s protipoplavnimi vre-
čami utrdili bregove struge. Pri popla-
vah so gasilci tisti, ki priskočimo na po-
moč in s črpanjem ali odbijanjem kana-
lov poskrbimo za varnost ljudi in njiho-
ve lastnine. Čedalje bolj pogosto pa je 
potrebno pomagati krajanom s prevo-
zi pitne vode, ki je poleti pogosto pri-
manjkuje. 

Za dobro strokovno usposobljenost 
se moramo gasilci stalno izobraževa-
ti in usposabljati ter posodabljati za-
ščitno in reševalno opremo. K usposa-
bljanju sodijo tudi gasilske vaje, ki so 

dober pokazatelj usposobljenosti enot 
in morebitnih pomanjkljivosti v opre-
mi, operativni organizaciji, komunika-
ciji in znanju. Sodelovali smo na dveh 
vajah v podjetju BSH ter na dveh vajah 
gasilskega poveljstva občine, eno od teh 
je organiziralo tudi naše društvo v pod-
jetju Mizarstvo Potočnik.

Odlični na tekmovanjih 
Na tekmovalnem področju naše eno-

te že nekaj let dosegajo odlične rezul-
tate. Člani B, ki so se lani na državnem 
gasilskem tekmovanju uvrstili na sed-
mo mesto, so se zaradi dobrega rezul-
tata uvrstili v nadaljnje izbirno tekmo-

vanje za nastop na gasilski olimpijadi. 
Izbirno tekmovanje je potekalo konec 
aprila, žal pa se našim članom ni uspe-
lo uvrstiti na olimpijado, ki je potekala 
julija v avstrijskem Beljaku. So pa svo-
je spretnosti ponovno pokazali na tek-
movanjih GZ ZSD in regijskem tekmo-
vanju Savinjsko – Šaleške regije. 

Naši pionirji, člani B in članice A so se 
na regijskem tekmovanju odlično odre-
zali in se uvrstili na državno tekmova-
nje, ki bo potekalo naslednje leto. Ta-
kšni rezultati pa seveda ne pridejo sami 
od sebe, potrebno je veliko vztrajnosti 
in zagnanega dela. Izrednega pomena 

pa je tudi privabljanje najmlajših v naše 
vrste ter s tem skrb za prihodnost ga-
silstva v našem kraju. Ravno gasilska 
tekmovanja mladine so tista, ki so otro-
kom zanimiva in jih privabijo med ga-
silce. Lahko rečemo, da zaenkrat nima-
mo večjih težav pri številu fantov v pio-
nirskih in mladinskih enotah, primanj-
kuje pa deklic, zaradi česar letos nismo 
imeli enote pionirk (6-12 let). Prijazno 
vabimo vse deklice in seveda tudi vse 
ostale, ki imajo željo, naj se vključijo v 
gasilsko društvo. Veseli bomo novega 
podmladka in zagnanih novih članov. 

V začetku leta bo potekal že 136. obč-
ni zbor društva, ki bo volilni. Čaka nas 

namreč izvolitev novega vodstva dru-
štva. Verjamemo, da bo društvo odlič-
no delovalo tudi naprej. Verjamemo, da 
se bodo novi predsednik in člani uprav-
nega odbora trudili za čim boljše delo-
vanje in povezanost članov, pri tem pa 
seveda ne moremo mimo dobrega so-
delovanja z drugimi  društvi, občino in 
krajani. Ob koncu naj zaključimo z ver-
zom Otona Zupančiča: »Ne boj se za po-
moč, mi bdimo dan in noč!« 

Želimo vam prijetne praznike, priha-
jajoče leto pa naj bo mirno in varno.

NATAŠA VRABIČ,
PGD Rečica ob Savinji

Rečiška mladina 
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Prizadevanja za poligon se nadaljujejo 
V PGD Grušovlje smo v letošnjem letu 

delovali po ustaljenih smernicah, veli-
ko pozornosti pa namenili pomoči obči-
ni pri izvedbi dogodka Dan za Savinjo. 
Dan za Savinjo je bil namreč organizi-
ran na poligonu našega društva, kar se 
je izkazalo za zelo primerno prizorišče. 
Žal pa smo tudi letos kar nekaj energi-
je porabili za legalizacijo objektov. Za 
poligon PGD Grušovlje se še vedno na-
črtuje, da bo prerasel v regijski vadbe-
ni poligon za gasilce Savinjsko-Šaleške 

regije, urejati pa ga bodo začeli v pri-
hodnjih letih. 

Letos posebnih investicij ni bilo, pa 
tudi celotno leto je bilo v znamenju 
nalog, ki jih opravljamo v gasilskih 
društvih. Skrbeli smo za izobraževa-
nje, zdravniške preglede in opremlje-
nost operativcev, tehnično brezhibnost 
vozil, urejanje gasilskega poligona in 
doma, poskrbeli za dostopnost do stru-
ge v primeru intervencij v okolici, pred-
vsem pa skrbeli za druženje in medse-

bojno pomoč med našimi člani od naj-
starejših do najmlajših. Prav to je uspeh 
povezovanja med našim članstvom. 

Manj prodorni smo bili na tekmova-
njih, saj se zaradi, po našem prepri-
čanju pretežke vaje, članske desetine 
letošnjega tekmovanja gasilskih enot 
Zgornje Savinjske doline nismo udele-
žili. Tako so tekmovali samo mladinci in 
veterani, vrste pionirske desetine pa so 
razredčili dopusti. Prihodnje leto bomo 
zagotovo obudili delo članske enote A. 

Na vse dosedanje delo smo ponosni, 
zadane imamo naloge za v bodoče: 
pridobivanje in izobraževanje mladi-
ne, ki je temelj našega društva, skrb za 
zdravje naših operativcev, povezova-
nje z matično občino in gasilsko zvezo 
kot tudi drugimi društvi, predvsem pa 
povezovanje med člani in krajani PGD 
Grušovlje. 

V  naslednjem letu vsem krajanom že-
limo veliko uspehov in osebnega zado-
voljstva. Na pomoč!

JANKO PRISLAN,
predsednik PGDNa občnem zboru (Foto: Marija Šukalo) 

Pohvale vodstvu društva 
Petletno obdobje vlaganja finančnih 

sredstev v posodobitve gasilskih objek-
tov in izgradnjo športnega poligona se 
v letu 2017 zaključuje. Organi društva 
s predsednikom na čelu si bodo ob kon-
cu petletnega mandata vodenja PGD, 
na januarskem občnem zboru, zasluži-
li veliko pohvalo za opravljeno delo pri  
ohranitvi ter prenovi osnovnih sred-
stev in opreme. Ni zanemarljivo, da smo 
v te delovne akcije mnogokrat angaži-
rali tudi tiste člane, ki pogostokrat sto-
jijo ob strani.  

Vodstvo društva je s pravim pristo-
pom z zanimivimi predlogi za društvo 
in kraj, uspelo aktivirati člane in kraja-
ne, da so s prostovoljnimi sredstvi, pro-
stovoljnim delom in velikimi donacija-
mi, omogočili izgradnjo športnega par-
ka »Žagca«, zamenjavo stavbenega po-

hištva, zamenjavo strešne kritine, do-
graditev nadstreška, zamenjavo nači-
na ogrevanja … 

V letu 2017 smo dokončali brunari-
co ob športnem poligonu. Objekt je se-
daj funkcionalno uporaben in bo slu-

Brunarica »Žagca« (Foto: Alojz Miklavc) 
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žil namenu, kot je bilo v idejni zasno-
vi zamišljeno. 

Izobraževanja in usposabljanja 
Da nismo skrbeli in investirali samo v 

nepremičnine in opremo, je treba pove-
dati, da društvo skrbi za potrebno izo-

braževanje in usposabljanje. Mednje 
sodijo priprave na tekmovanja vseh 
generacij gasilcev, od pionirjev, ki se 
prvič srečajo z gasilstvom, do starej-
ših članov veteranov, ki še vedno ohra-
njajo stik z gasilsko tehniko in opremo. 
Operativne člane pa po možnostih in 

potrebah pošiljamo na izobraževanje 
v izobraževalne centre Gasilske zveze 
Slovenije.

V sklop vaje in izobraževanja sodi-
jo tudi vaje, ki jih organizira občinsko 
poveljstvo ali poveljstvo GZ. Podobno 
vajo »Vaja, gašenje požara v hiši, prepre-
čevanje širjenja požara na druge objek-
te in reševanje ponesrečencev«, je po-
veljstvo našega društva v sodelovanju 
s PGD Grušovlje in PGD Rečica ob Sa-
vinji  organiziralo v mesecu novembru 
na Zgornjem Pobrežju.

Člani PGD Pobrežje in krajani si želi-
mo, da bi se tako uspešno in preudar-
no vodenje društva nadaljevalo tudi v 
prihodnjem petletnem mandatu, da bi 
ga vodili člani, ki so se mnogokrat izpo-
stavili in z doseženimi rezultati izkaza-
li. Gre za vse nas, za dobro in varnost 
ljudi kot tudi dobrobit družbe.

ALOJZ MIKLAVC 

Vaja na Zgornjem Pobrežju (Foto: Alojz Miklavc) 

Ministrica za obrambo na slovesnosti na 
Pobrežjah 

V ponedeljek, 6. novembra, so zgor-
njesavinjski letalci skupaj z različnimi 
borčevskimi in veteranskimi organi-
zacijami proslavili 73-letnico pristan-
ka zavezniškega letala halifax na po-
breškem polju. Slovesnosti se je ude-
ležila tudi ministrica za obrambo An-
dreja Katič.  

V t. i. Kopušarjevi brunarici je dobro-
došlico gostom izrekel gostitelj, župan 
občine Rečica ob Savinji Vinko Jeraj, 
zbrane pa so pozdravili še predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Zgornje Savinjske doline Jože Rakun, 
predsednik Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Zgornjesa-
vinjsko-Zadrečke doline Maks Slatin-
šek, podpredsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Slovenije dr. Franc 
Križanič in vršilec dolžnosti predse-
dnika Gasilske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik.

Slavnosti govornik, predsednik Dru-
štva letalcev Zgornje Savinjske doline 
Sašo Kronovšek, je obudil spomin na 

dogajanje pred skoraj tri četrt stoletja  
in poudaril pomen zavezniške pomo-
či, ministrica za obrambo Andreja Ka-
tič pa je nanizala mejnike, ki so v prete-
klih letih omogočili sedanjo samostoj-
nost Slovenije. Izpostavila je pomen so-
delovanja med državami, ki so odvisne 
za razvoj Evrope in sveta,  hkrati pa iz-
postavila veliko vlogo, ki jo tudi sedaj 
opravlja letalstvo v Sloveniji, sploh na 
področju zaščite in reševanja. Zahva-

lila se je organizacijam, ki na Pobrež-
jah ohranjajo tradicijo oziroma obu-
jajo spomin na dogajanje v času dru-
ge svetovne vojne. »Slovesnost naj bo 
spomin na junaška dejanja naših prebi-
valcev ter opomin, kakšne grozote pri-
naša vojna,« je poudarila ministrica Ka-
tičeva. Kulturni program so pripravili 
Ženski pevski zbor Bočna in učenci OŠ 
Rečica ob Savinji.  

US

Ministrica Andreja Katič v družbi gostiteljev 
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Všečki ali kultura? 
Sprašujem se, kaj zapisati drugače od 

lani, predlani, za objavo v letošnjem 
občinskem glasilu. Mogoče že kar na 
začetku o tem, da so stroški organiza-

cije prireditev iz leta v leto višji, sred-
stva za realizacijo pa ostajajo na ravni 
prejšnjih let. S pomočjo sredstev iz ob-
činskega proračuna, donacij podjetij, ki 
imajo posluh za kulturno dobro, in ve-
liko prostovoljnega dela uspemo spra-
viti na začetku leta zastavljen program 
dela pod streho.

Ali s tem, da so nas sodobne infor-
macijske tehnologije spravile v stanje 
virtualnega zadovoljstva, da smo sami 
sebi zadostni, glavni z nekaj sto »všeč-
ki« na socialnih omrežjih, da ne potre-
bujemo socialnega stika in duhovne ra-
sti – kaj je to?

Res ne znamo prisluhniti potrebam 
ljudi ali ljudje nimajo oziroma ne pre-
poznajo lastnih potreb? Svet nam je pri-
nesen v dnevno sobo. Ležerno, neak-
tivno poležavanje ob primernem pri-
grizku in pijači je tisto, kar potrebu-
jemo. Mar res? Ni to le slepilo, virtual-
no udobje?

Občudujem ljudi, ki jim ni težko v mra-
zu, vročini, snegu, dežju stopiti čez prag 
hiše in kljub predhodnim dnevnim ob-

veznostim še prisostvovati kulturnemu 
dogodku. Pogrešam med njimi take, ki 
so deset, dvajset ali nekaj več let mlajši 
od mene. Le kam so se poskrili?

Pogovorom neumornega člana dru-
štva Berta Savodnika z znanci in pri-
jatelji, pomladi z diplomatom, uredni-
kom, dopisnikom, pisateljem Antonom 
Rupnikom, jeseni pa še z Mileno Poter-
bin, babico košarkarja Luke Dončiča, 
je v prostorih Medgen borze prisluhni-
lo lepo število obiskovalcev. Na okro-
gli mizi o kulturi smo v pogovoru z žu-
pnikom Davidom Zagorcem poskušali 
razčistiti, če je primerno, da so kultur-
ni dogodki v prostorih cerkve.Vrhunec 
letošnjih dogodkov je bila likovna raz-
stava akademika profesorja Draga Tr-
šarja Portreti slovenskih kulturnih de-
lavcev. O umetnikovem delu je sprego-
voril akad. prof. dr. Milček Komelj, v 
kulturnem programu pa sta sodelova-
li Margarita Ulokina, violina, in Olga 
Ulokina, klavir.

Smrdi kot kuga, gre kot Elija: zakrito 
in odkrito v jeziku je bil naslov preda-

vanja dr. Petra Weissa. Pogovor z avtor-
jem trenutnega velikega knjižnega hita, 
kriminalke Jezero, Tadejem Golobom je 
vodila Ana Lamut. Organizirali smo pro-
slavo ob Prešernovem rojstnem dnevu  
s predstavitvijo pesnice in igralke Mile 
Kačič in recitalom njenih ljubezenskih 

Likovna razstava akademika profesorja Draga Tršarja 

Dogodki, vredni ogleda 
V letošnjem letu je bilo v organizaci-

ji KUD Utrip kar nekaj dogodkov, vre-
dnih ogleda. Čitalniški večer je pote-
kal v sproščenem pogovoru s patrom 
Krizostomom Komarjem, sledil je kon-
cert Slovenskega citrarskega kvarteta. 

Z naših potepanj. Kogar letos ni bilo zraven, naj izkoristi priložnost in se nam 
pridruži naslednje leto. 
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pesmi. Za konec je sledilo še druženje 
s pregledom opravljene poti po sledeh 
Plečnikovih del.

Pozornost tudi izobraževanju
V sodelovanju z JSKD OI Mozirje in dr. 

Mileno Lipovšek smo izvedli izobraže-
vanje članov našega in ostalih društev 
Bonton na kulturnih prireditvah, jezi-

kovna delavnica slovenskega jezika pa 
je potekala pod vodstvom Mojce Kum-
prej, profesorice slovenščine. 

Nadaljevali smo tudi s strokovno vo-
denimi ekskurzijami pod vodstvom 
profesorja Miha Dešmana. Na prvi smo 
si ogledali Hrastovlje, Motovun, Gro-
žnjan …, na drugi pa Brezje, Radovlji-
co, Kranj …

Občini Rečica ob Savinji, pokrovite-
ljem in vsem aktivnim članom društva 
se zahvaljujem za pomoč pri izvedbi 
letnega programa. Prav tako si še v na-
prej želimo tako dobrega sodelovanja 
z Osnovno šolo Rečica, Glasbeno šolo 
Nazarje in Medgen borzo. 

ALEKSANDER OBLAK, 
predsednik

Predstavitev delovne palete 
V  letu 2017  je v društvu delovalo 

27 amaterskih likovnih ustvarjalcev iz 
Zgornje Savinjske doline in širše oko-
lice. Nekaj nas redno sodeluje na de-
lavnicah in razstavah, nekateri le ob-
časno. Društvo je v tem letu izvedlo 
več  delavnic iz slikarstva pod  men-
torstvom akademskega kiparja, magi-
stra likovne umetnosti Zorana Pozni-
ča in Milice Zupan. 

Pri našem delu si pogosto med sabo 
izmenjujemo izkušnje o različnih likov-
nih tehnikah, kar nas dodatno bogati v 
našem izražanju. Sodelovali smo na li-
kovnih kolonijah: VII. taboru ljubitelj-
skih slikarjev in fotografov Slovenije, 
ki je potekal v okolici Starega trga pri 
Ložu, Ex tempore Piran,  Ex tempore – 
podobe Ljubljane. Svoje znanje članice 
in člani poglabljamo tudi z ogledom li-
kovnih razstav.

Razstave kot stalnica 
Članice in člani razstave postavljamo 

skupinsko kot KDLU GAL, se predsta-
vljamo na samostojnih razstavah ali 
pa sodelujemo v okviru širših postavi-
tev. Tako smo sodelovali na razstavah 
na Rečici ob Savinji, v Gornjem Gradu, 
Velenju, Topolšici, Trbovljah, Piranu, 
Starem trgu pri Ložu in Ljubljani. 

Člani našega društva so tudi letos so-
delovali v dobrodelni akciji »Umetniki 
za Karitas«. Podarjena dela so razsta-
vljena na prodajnih razstavah v galeri-
jah po Sloveniji in tujini.

Člani KD GAL smo aktivni tudi v Zve-
zi likovnih društev Slovenije – ZLDS, 
ki povezuje 23 likovnih društev iz cele 
Slovenije. V letu 2017 smo sodelovali na 
vseh tematskih razstavah v projektu za 
Zlato paleto, ki jih organizira ZLDS. 12 
članic in članov je »na ogled postavilo« 

66 del v različnih tehnikah, pridobili 
smo 19 priznanj in 8 certifikatov kako-
vosti. Dva člana sta prejela najvišji pri-
znanji. Zlati paleti sta prejela Blaž Hri-
bernik – realizem in Irena Remic – mo-
derno slikarstvo.  Društvo GAL  se je le-
tos uvrstilo na tretje mesto in osvojilo 
bronasto plaketo.

Zaživeli novi društveni prostori
Veseli smo, ker smo uspeli pridobi-

ti nove društvene prostore na Rečici, 
kjer smo postavili kar nekaj razstav. V 
mesecu kulture so bile na ogled Lepo-
te akvarela, ob dnevu žena pa razstava 
Dosežki Gala 2016. Sodelovali smo na 
prireditvi Dan za Savinjo z razstavo Ka-
men na platnu, ob praznovanju občin-
skega praznika pa smo postavili razsta-
vo Zlato zrno. Na Rečico smo »pripelja-
li« postavitev tematske razstave Kipar-
stvo in fotografija, ki je nastala v pro-
jektu Zlata paleta na nivoju slovenske 
zveze likovnih društev. Za skupno raz-
stavo Lenartova prepletanja smo posta-
vili razstavo Dober kot kruh. 

Novi društveni prostori pa nam omo-
gočajo tudi uresničitev dolgoletni sanj, 
postavitev stalne prodajne razstave sli-
karskih in kiparskih del članov in čla-
nic KD GAL.

Vsem Vam, spoštovane občanke in 
občani, prisrčno povabilo na naše raz-
stave, prijetno praznovanje božično-
-novoletnih praznikov in vse dobro v 
letu 2018!

BRANKA ERMENC,
predsednica KD GAL»Galovci« s priznanji 
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Prikaz znanja na harmonikarski reviji 
Potem, ko smo v Društvu harmonikar-

jev Primoža Zvira lani proslavili dese-
to obletnico, smo tudi letos nadaljeva-
li z odmevnimi nastopi, ki so plod pri-
zadevnosti in številnih vaj. 

Svoje znanje smo pokazali na različ-
nih prireditvah v rečiški občini, med 
drugim otvoritvi ceste v Varpoljah, pri-
reditvah v organizaciji Kulturnega dru-

štva likovnih ustvarjalcev Zgornje Sa-
vinjske doline Gal, na sejmu v Kampu 
Menina in na koncertu Vokalne sku-
pine Sonus v organizaciji Turistične-
ga društva … 

Kot osrednjo prireditev smo letos v 
juniju pripravili revijo, na kateri so na-
stopili praktično vsi učenci iz Zgornje 
Savinjske doline, ki so v lanskem šol-

skem letu obiskovali ure Primoža Zvi-
ra. Med njimi je bilo kar nekaj takih, ki 
so prvič javno nastopili, a so kljub temu 
na prireditvi v Medgen borzi samoza-
vestno pokazali svoje zanje. Na reviji 
nista manjkala niti Tanja Podrižnik in 
Robi Weiss, za popestritev dogajanja pa 
je poskrbel nekdanji absolutni svetov-
ni prvak na diatonični harmoniki, se-
daj učitelj, ki je zaigral nekaj svojih la-
stnih skladb. Številni obiskovalci so lah-
ko uživali tudi v mini nastopu harmo-
nikarskega orkestra, ki je revijo izkori-
stil za vajo pred nastopom v Zagrebu. 

Revija bo postala tradicionalna, saj 
je Primož Zvir prepričan, da mora biti 
glasbenik dobro pripravljen za nastop 
in se uspešno spopasti s tremo na odru. 
Sicer učenci prihajajo tudi iz Šempetra, 
Maribora in Ptuja, mnogi med njimi pa 
na različnih tekmovanjih dosegajo zelo 
odmevne rezultate. 

Vsem občankam in občanom želim 
mirne praznike in vse dobro v priho-
dnjem letu. 

PRIMOŽ ZVIR Revija harmonikarjev 

Veliko pričaranih nasmehov 
Leto 2017 je bilo za člane Kulturne-

ga društva Rečica ob Savinji polno iz-
zivov, ki smo jih uspešno premagova-
li preko prireditev, ki smo jih pripravi-
li in z njimi širili nova znanja, poznan-
stva in veselje.

Nadaljevali smo z izobraževanjem čla-
nov v pevskem zboru Rečiški pobi, od 
katerih so trije člani v letošnjem letu 
svoje znanje dopolnjevali v programu 
solopetja v Glasbeni šoli Nazarje. Člani 
zasedbe so prepevali na mnogih prire-
ditvah v dolini kot tudi izven nje. 

V letošnjem letu smo praznovali gre-
gorjevo, z odraslimi in z otroki. Za od-
rasle smo prebirali slovensko erotično 
poezijo, z otroki pa smo organizirali 
ustvarjalno delavnico s tradicionalnim 
spuščanjem ladjic po potoku Rečica. 

Organizirali smo predstavitev knjige 

Davorina Jenka – Postopoma zapušča-
ti Misantropolis, kjer je z avtorjem vo-
dil pogovor Dejan Ikovic. Suška banda, 
člani Kulturnega društva Rečica ob Sa-

vinji, so tudi v letošnjem letu nadalje-
vali z delom, neposredno povezanim z 
izdajo druge zgoščenke Dareta Atelška.

Ob jubileju delovanja Suške bande 

Nepozabno. Mare Čare in otroški čarovniki
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smo v prostorih Osnovne šole Rečica 
ob Savinji pripravili tudi družabno sre-
čanje, kjer se je s temo, ki lepo sovpada 
s poslanstvom Suške bande, predstavi-
la Mojca Podlesnik. 

V spomin Elvisu 
Skupaj s člani zasedbe Smooth band 

smo pripravili veliki koncert – Aloha 
Elvis – Live project with Smooth band, 
kjer smo člani zasedbe napolnili dvora-
no z ljubitelji pravega rock'n'roll-a in le-
gendarnega Elvisa. Koncert je bil uvod 
v koncertno turnejo, ki jo člani zased-
be želijo izvesti po Sloveniji. 

V decembru smo predpraznični čas 
obarvali s čarovniško predstavo čaro-
deja Mareta Čareta, ki je skupaj s Lidi-
jo Petrovič iz Slaščičarne LILI pričaral 
nasmeh na otroške obraze na priredi-
tvi Čarovnije in sladkarije. 

Vsem občankam in občanom želimo v 
prihajajočem letu veliko smeha, ljube-
zni in medsebojnega spoštovanja ter že 

v naprej vse vabimo, da se udeležijo na-
ših prireditev.

MOJCA EREMITA, predsednica KD

Koncert Smooth banda 

Čebelarjenje v letu 2017
Vremena ne moremo spreminjati, lah-

ko se mu prilagajamo. Čebelar je pove-
zan z naravo, ki mu vsako leto pripra-
vi novo presenečenje. 

Čebele rečiških čebelarjev so zimo 
preživele sorazmerno dobro. Seveda 
je odmrlo nekaj čebeljih družin. Vzrok 
je naravna selekcija ali napaka čebelar-
ja, storjena v poletju 2016. Hladna po-
mlad je zavrla nujen spomladanski ra-
zvoj in zopet odvzela pašo na cvetju. Na 
presenečenje se je razbohotil velik ka-
par na smreki, kar je napolnilo medišča 
družin, ki so se uspele pravočasno raz-
viti. To je bila žal zadnja in edina paša v 
tem letu. Priprave na leto 2018 so se to-
rej začele že v letošnjem juliju. Pravoča-
sno smo z dovoljenimi sredstvi prepre-
čili razvoj varoje in uspešno zazimili še 
več družin kot v lanski jeseni.

Pri čebelah se storjena napaka se čebe-
larju brezvestno maščuje, zato je nepre-
stano izobraževanje nujno. Poleg udelež-
be na predavanjih za zdravstveno var-
stvo čebel in apitehničnih ukrepih smo 
v prostorih medgeneracijske hiše izvedli 

izobraževanje o višjih kakovostnih she-
mah medu. Posveti članov vsak drugi to-
rek v mescu so postali stalnica. Uspešno 
čebelarijo tudi čebelarji začetniki.

V letu 2017 smo namesto običajnega 
dneva odprtih vrat izvajali predavanja 
ob opazovalnem panju v sklopu dogod-
kov »Dan za Savinjo«, kjer smo pribli-

žali življenje in pomen čebel učencem 
osnovnih šol doline. Medeni zajtrk je 
priča, da društvo živi s šolo in vrtcem 
ter da ima tudi vodstvo občine posluh 
za malo, a eksistenčno pomembno Če-
belarsko družino Rečica ob Savinji.

DARKO GLUŠIČ,
predsednik ČD Rečica ob Savinji

Čebelji sat 
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Stiske, ki jih skušamo omiliti 
»Dobrota je naš notranji glasnik in 

svetovalec. Kolikor poslušamo njen na-
svet, toliko imamo notranjega miru in 
sreče.« (Anton Trstenjak)

KO RK si v občini Rečica ob Savinji pri-
zadeva, da se stiske občanov omilijo z 
različnimi oblikami pomoči, ki jo nudi-
mo v delitvi prehrambenih paketov, z 
občasnim plačilom položnice …, pri is-
kanju rešitev pomoči potrebnim, ki se 
zaradi težje finančne stiske, bolezni ali 
brezposelnosti sami težko izvijejo iz na-
kopičenih težav. Prav tako se v našem 
odboru vključujemo v akcije na različ-
nih področjih, ki prinašajo večjo blagi-

njo za pomoči potrebne. 
Zato vam z veseljem sporočamo, da 

smo tudi letos zelo uspešno zaključili 
dobrodelno akcijo Drobtinica, saj smo 
skupno zbrali več kot 2 tisoč evrov. 
Zbrana sredstva bodo v Šolskem skla-
du OŠ Rečica ob Savinji namenili plači-
lu dodatnih dejavnosti učencev, ki po-
trebujejo pomoč.

Prehrambene pakete delimo dvakrat 
letno, in sicer jih prejema 50 socialno 
najbolj ogroženih družin. Zavedamo se, 
da s tem ne rešujemo stisk, skušamo pa 
jih čim bolj omiliti. Tudi v naši občini 
so otroci, ki so v tem prazničnem času 
ostali brez darila, pa se za mnoge, po-

moči najbolj potrebne družine, ne ve. 
V RK dvakrat letno pripravljamo tudi 

meritve holesterola, krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi. Prvo akcijo smo letos 
izvedli junija na dogodku Dan za Savi-
njo, v novembrski akciji pa je v prosto-
re Medgen borze vstopilo več kot 40 ob-
čank in občanov. 

December je  mesec, ki vnaša v do-
move veliko veselja, lepih želja, darov 
ter na drugi strani ogromno stisk, ža-
losti in neskončnih vprašanj, zakaj do-
brine niso pravičnejše razdeljene. Pro-
stovoljci RK skušamo z našim delom 
pokazati, da je biti prostovoljec huma-
no delo, ki  človeka spodbudi, da začne 
razmišljati širše, da ne gleda samo sebe, 
temveč pogleda tudi izven svojega oko-
lja ter ponudi pomoč sočloveku. Vedno 
imejmo v mislih, da se tudi naše življe-
nje lahko hitro obrne. Nikoli ne vemo, 
kdaj bomo tudi sami potrebovali roko 
nekoga drugega. 

Vsem občanom želim mirne in lepe 
praznične dni ter vse dobro v prihaja-
jočem novem letu. 

ANA ŠIMENC,
predsednica KO RK RečicaObmočno združenje Rdečega križa Zgornje Savinjske doline je prostorih 

Medgen borze obeležilo 150-letnico Rdečega križa na Slovenskem.

Prvič v vrtcu 
Drugi petek v decembru so v Obči-

ni Rečica ob Savinji pripravili župa-
nov sprejem za novorojence. Na leto-
šnji sprejem pri županu Vinku Jeraju 
je bilo povabljenih 18 malčkov in nji-
hovih staršev, dogodka pa se je udele-
žilo 14 družin. 

V čudovitem uvodu so starše in do-
jenčke, ki so pridno poslušali pro-
gram, s prazničnimi pesmicami  poz-
dravili mali pevci vrtčevskega pevske-
ga zbora. Zbrane je pozdravil župan, ki 
je otrokom zaželel predvsem lepo mla-
dost in veliko užitkov v krogu njihovih 
družin. Delovanje vrtca in osnovne šole 
sta predstavila ravnateljica Mateja Glu-
šič in ravnatelj Peter Podgoršek, oba 

pa sta pohvalila pogoje za izobraževal-
no delo ter vsem družinam zaželela ve 
lepo ob prihajajočih praznikih. 

Družine novorojenčkov na Rečici ob 
Savinji so poleg finančnih sredstev pre-

jele simbolično darilce, starši pa so si z 
zanimanjem ogledali vrtčevske prosto-
re, saj bodo mnogi svoje otroke že apri-
la vpisali v vrtec. 

US 

Mlade družine na sprejemu
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Za lepše urice
V Društvu upokojencev Rečica ob Sa-

vinji sledimo zastavljenim ciljem, pred-
vsem pa je med nami veliko druženja in 
dobre volje, s čimer marsikomu polep-
šamo kakšno urico in poskrbimo za pri-
jetno počutje. 

V Društvu upokojencev smo z letošnji-
mi aktivnostmi pričeli v mesecu marcu, 
ko smo se številni člani zbrali na obč-
nem zboru v gasilskem domu. Občnega 
zbora se je udeležilo kar 130 članov. V 
maju smo organizirali 5-dnevni dopust 
v Hotelu Delfin v Izoli. Lahko rečemo, 
da so vsi uporabniki zadovoljni z nasta-
vitvijo, zabavo in možnostmi za rekre-
acijo. V juniju smo se podali na kopal-
ni izlet v Tuheljske toplice, kjer smo se 
dobro namočili, nato pa smo si še ogle-
dali Titov muzej v Kumrovcu. V avgu-
stu že tradicionalno prirejamo sreča-
nje v Varpoljah, kjer naši balinarji tek-
mujejo za Pepijev in Francijev memori-
al. Septembra smo se kar z dvema av-
tobusoma podali proti sončni Primor-
ski in si ogledali Goriška brda, Nato je 
sledilo še martinovanje na Žerovnicah, 
kjer ni manjkalo dobre volje. 

Redna srečanja 
Poleg tovrstnega občasnega druženja 

skrbimo tudi za redna tedenska sreča-
nja. Tako se vezilje, ki delujemo v okvi-
ru Društva upokojencev, od oktobra do 
junija vsak četrtek srečujemo v Medgen 
borzi. Na teh srečanjih ne manjka novih 
idej, ustvarjalnosti in lepih izdelkov, ki 
smo jih pokazale tudi na letošnji razsta-
vi v okviru prireditve Od lipe do pran-
gerja. Podobno kot vezilje se tudi bali-
narji enkrat tedensko srečujejo in vadi-
jo na balinišču Varpolje, številni upoko-
jenci pa se s planinci vsako prvo sredo 

podajo na izlet oziroma potep po bli-
žnji okolici. V društvu je veliko prosto-
voljnih ur vloženih v izvajanje projekta 
Starejši za starejše, obiskujemo starej-
še od 69 let, na pobudo centra za dru-
žine Medgen hiša pa smo se s svojimi 
vezeninami vključili tudi v projekt Eu-
ropa Donna. 

Ob zaključku leta vsem občankam in 
občanom želimo prijetne praznike in 
veliko sreče, zdravja in zadovoljstva v 
letu 2018. 

MARTA VELAM, 
Društvo upokojencev 

Živahno dogajanje v »rožnatem oktobru« 

Na sprejemu pri županu 
V junijskem dogajanju je že ustaljen 

sprejem najboljših devetošolcev pri 
županu Vinku Jeraju. Šest devetošol-
cev sta na sprejemu spremljala ravna-
telj OŠ Peter Podgoršek in razredničar-
ka Branka Lipnik. 

Župan Jeraj je poleg pohval za trdo 
delo v času šolanja devetošolcem zaže-
lel, da dobro izkoristijo počitniški čas 
ter se z enako vnemo kot doslej lotijo iz-
obraževanja v nadaljnjem šolanju. »Ver-
jamem, da boste ob trudu tudi v srednji 
šoli dosegli dobre rezultate. Ko pa bo-
ste pridobivali dodatna znanja, le ne 
pozabite na domači kraj in občino ter 
osnovno šolo,« je odličnjakom položil 
na srce rečiški župan, ki je učencem iz-
ročil tudi priložnostno darilo.

Odličnjake sta pohvalila tako ravnatelj 
Podgoršek kot razredničarka Lipnikova, 
ki sta omenila, da glede na njihova dose-
danja prizadevanja in delovne navade ni 

strahu, da ne bi bili uspešni tudi v gim-
naziji oziroma v srednji zdravstveni šoli, 
kjer bodo nadaljevali šolanje.

US

Na sprejemu v občinskih prostorih 



POD REČIŠKIM ZVONOM40

KINOLOŠKO DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKE DOLINE, KONJEREJSKO DRUŠTVO ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Šolanje pasjih ljubljencev 
S šolanjem psov v Kinološkem dru-

štvu Zgornje Savinjske doline želimo 
doseči, da bodo psi in njihovi lastni-
ki živeli bolje in bolj harmonično. La-
stnikom želimo približati pasji svet in 
razmišljanje, pse pa vzgojiti v prijetne 
spremljevalce. Na društvenem vadbišču 
v Varpoljah spomladi in jeseni poteka 
mala šola in nadaljevalni tečaj.

V rani mladosti je mladič najbolj učljiv 
in pridobiva največ znanja in izkušenj 
za nadaljnje življenje s svojim lastni-
kom. Program obsega celotno osnov-
no poslušnost in socializacijo psa (pri-
vajanje na različne vplive v svojem ži-
vljenjskem okolju). Tečaj ni namenjen 
izključno mladičem, temveč psom vseh 
starosti brez predznanja. 

Nadaljevalni tečaj je nadgradnja zna-
nja, pridobljenega v mali šoli. Skozi vaje 
se utrjuje osnovna poslušnost, odpra-
vljajo se klasična neželena vedenja, kot 
so skakanje po ljudeh, pobiranje hrane, 
vlečenje na povodcu … Lastnik in pes si 
pridobita znanje, potrebno za opravlja-
nje izpita B-BH (izpit za psa spremlje-
valca z preizkusom obnašanja v urba-
nem okolju). Med šolanjem dobite tudi 
druge koristne informacije o prehrani 
psov, različnih boleznih … Po konča-
nem osnovnem šolanju se lahko zain-
teresirani priključijo naši Enoti reševal-
nih psov, ki je zelo prepoznavna tako v 
Sloveniji kot tujini.

DUŠKA HROVAT Lastniki psov s svojimi ljubljenci 

Konji vse bolj priljubljeni 
Konjerejsko društvo Zgornje Savinj-

ske doline deluje na območju celotne 
doline. Imamo 104 člane, od tega jih je 
kar 24 iz občine Rečica ob Savinji. 

Danes je konja pri delu že v veliki 
meri nadomestila mehanizacija, zato 
jih ljubitelji vzrejamo predvsem za lažja 
kmečka dela, za meso ter tudi za šport 
in rekreacijo.  Zato smo se že pred 37. 
leti odločili, da ustanovimo konjerejsko 
društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj.

Konj je občutljiva žival, zato za zdra-
vo rejo prirejamo strokovna predava-
nja. Letos imamo predavanje o boleznih 
zob in prehrani konj. Rejce tudi redno 
obveščamo o vseh pomembnih veteri-
narskih in drugih predpisih, ki zadeva-
jo rejo konj, njihovo zdravljenje in pro-
met z njimi.

V mesecu septembru smo si ogledali 
Svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg 
v Lipici. Za ohranjanje tradicije imamo 

vsako leto žegnanje konj v Mozirju na 
jurjevo in na dan sv. Štefana, zavetni-
ka konj že tradicionalno v Šentjanžu. 
Na Rečici ob Savinji redno sodelujemo 
pri miklavževanju in po potrebi tudi na 
drugih prireditvah.

Redno sodelujemo na razstavah ple-
menskih konj. Na teh se vedno dobro 
uvrščajo živali naših rejcev. Na letošnji 
regijski razstavi slovenske hladnokrv-
ne pasme konj v Šentjurju je dosegla 
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prvo mesto žrebica v skupini v starosti 
do 3 let, last našega člana Boštjana Bri-
njovca z Brezja. Na drugo in tretje me-
sto v skupini 5 do 10 let sta se uvrstili 
kobili z žrebeti, last našega člana Mar-
ka Ročnika iz Podhoma.

Želja za skupne prostore 
Z vsemi temi aktivnostmi uspevamo, 

da so konji vse bolj priljubljeni in da se 
povečuje predvsem donosna reja konj 
na našem območju. Za dobro opravlja-
nje teh nalog pa bi nujno potrebovali 
skupne prostore s poligonom. Naš cilj 
je, da bi si tak prostor uredili v Šentjan-
žu ob Savinji. Upamo, da bomo ta pro-
blem čim prej razrešili. 

Vsem občanom občine Rečica ob Savi-
nji želimo, da bi praznovali božične in 
novoletne praznike v najlepšem vzduš-
ju, leto 2018 pa naj bo zaznamovano s 
srečo in zadovoljstvom. 

JANKO PRISLAN, predsednik 
Naši člani so uspešni tudi na razstavah plemenskih konj. 

(Foto: Betka Ročnik)

V znamenju legendarnega skiperja 
Jesen je čas jadralnih regat na Jadra-

nu in tako se je letos odvila že 3. Savinj-
ska regata. V času od 21. do 24. oktobra 
2017 je Jadralni klub Savinja organizi-
ral regato, na kateri je sodelovalo 10 ja-
drnic tipa B40 s posadkami iz Savinjske 
doline, od Luč do Žalca. 

Že tretjo ponovitev regate je zaznamo-
valo manj prijazno vreme in precej mo-
čan veter. A jadralsko znanje vseh ekip 

raste iz leta v leto, zato tudi težje razme-
re na morju niso ovira za dobro in var-
no regatanje. Nekaj dežja ni zmotilo pe-
strega družabnega življenja na pomolu 
marine Piškera na Kornatih. 

Na regatnem polju je z lučkimi jadral-
ci blestel legendarni slovenski skiper 
Dušan Puh. Ekipa z imenom Viharni-
ki je zmagala v vseh štirih plovih z ve-
liko prednostjo pred drugo uvrščeno 

ekipo Biomasa s skiperjem Primožem 
Zvirom. Tretje mesto je zasedla ekipa 
JK Živaana iz Žalca, ki jo vodi skiper 
Vid Blagotinšek. Od četrtega mesta da-
lje so si sledili Lufterji (skiper Boštjan 
Podlesnik), Limonce (skiper Stanko Ko-
lar), Sanjski (skiper Zoran Kerin), Ba-
bin team (skiper Milan Klemenčič), Bo-
naca (skiper Sašo Jeraj), Pohotni pastir-
ji (skiper Primož Naglič) in kot deseti 
ekipa Odpisani (skiper Anton Grenko). 

Letos so med ekipami sodelovale tri 
ženske ekipe, ki so se v posebni kate-
goriji potegovale za pokal za najbolj-
šo žensko ekipo. Zmagale so Limonce 
s skiperjem Stankom Kolarjem, sledila 
je ekipa Sanjski in Bonaca. 

Sicer smo jadralci v letošnjem letu 
kar nekaj pozornosti namenili prido-
bivanju dodatnega znanja in izvedli 
tudi tečaj na Rečici ob Savinji, svoje 
delo pa pokazali tudi na dogodku Dan 
za Savinjo. 

SEBASTIAN PODLESNIK, 
Jadralni klub SavinjaDruženje na morju 
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Hodite v planine, dokler je čas 
»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga 

bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj ve-
dno nosil v sebi.« (Nejc Zaplotnik) 

Tudi v Planinskem društvu Rečica ob 
Savinji smo v letu 2017 hodili po poti, ki 
smo si jo začrtali na občnem zboru ko-
nec februarja. Takrat smo sprejeli plan 
pohodov in vse aktivnosti, ki jih je dru-
štvo izvajalo skozi celo leto.

Društvene izlete smo izvajali skozi 
vse leto, le-ti so bili zadovoljivo obiska-
ni. Spoznavali smo lepote naše domo-
vine, se družili in poskrbeli za telesno 
aktivnost. Obiskali smo kraje v vseh 
slovenskih pokrajinah. Tudi letos smo 
organizirali dvodnevni izlet v pravljič-
no pokrajino zlatorogovega kraljestva. 
Povzpeli smo se na 2569 m visoki Ka-
njavec, drugi dan pa na Malo (2312 m) 
ter Visoko Špičje (2398 m). 

Pohod smo pričeli na Planini Blato in 
nadaljevali preko Planine pri Jezeru, 
mimo Dednega polja. Vse to so preču-
dovite planine v osrčju Fužinskih gora, 
ki so vključene tudi v Bohinjsko sirar-
sko pot. Nadaljevali smo po dolini Za 
Kopico in se na prelazu Vratca dogo-
vorili, kdo bo nadaljeval na Kanjavec 
in kdo bo odšel po krajši poti na Zasa-
vsko kočo na Prehodavcih. Na Kanjavec 
smo se povzpeli po strmi poti. Kanja-
vec v poletni preobleki nima tako veli-
ko obiska, ker se vse oči in želje obrača-
jo k Triglavu in pohodniki neprizadeto 
hite mimo njega. Kljub Triglavovi pre-
moči pa ta vrh ni najmanjši med enaki-
mi, že višina ga uvršča v ne preveč šte-
vilčno družino vrhov nad 2500 m in je 
jamstvo za dolg in pester razgled. 

Nad razgledi pa se res nismo mogli pri-
toževati, bilo je prekrasno z eno bese-
do. Sestopili smo do Zasavske koče na 
Prehodavcih, kjer smo lahko občudova-
li prelep sončni zahod, za trenutek smo 
postali del narave in brezmejne lepote. 
Drugi dan pa smo se povzpeli na  Malo 
in Veliko Špičje, ena skupina pa je pot 
nadaljevala po dolini Triglavskih jezer. 

Občudovali smo lahko naše vršace z Ja-
lovcem, Mangartom, Montaževo skupi-
no, Triglavom, Škrlatico, vrhove okrog 
Kriških podov, pa kdo bi vse naštel, to 
je potrebno doživeti. 

Imeli smo še en zelo zanimiv pohod v 
visokogorje, obiskali smo najvišji vrh 
Kamniško Savinjskih Alp, 2558 m vi-
soki Grintovec. Tudi tu smo se poho-
dniki razdelili na dve skupini, ena sku-
pina je vrh osvojila po lažji poti preko 
Strehe. Druga skupina pa je pot nadalje-
vala do Mlinarskega sedla in se po težji 
in varovani poti povzpela na Grintovec. 
Tudi ta dan nam je postregel s čudovi-
timi razgledi na vse strani in z velikim 
veseljem, ker vsi pohodniki smo osvo-

jili vrh, ki je kondicijsko zelo zahteven. 
Pohode smo organizirali vsak mesec, v 

januarju smo prehodili zadnji del SPP od 
Socerba do Ankarana, v februarju smo 
obiskali Dobrovnik in Bukovniško jeze-
ro, v aprilu Dobrčo in Šentanski rudnik, 
v maju prehodili zahodni del Pohorja, v 
juniju smo bili na Trupejevem poldnevu. 
Udeležili smo se tudi dveh tradicional-
nih pohodov, in sicer Jurčičevega poho-

da in 31. Levstikovega popotovanja od 
Litije do Čateža. Letošnji izlet v nezna-
no je bil v rudnik živega srebra v Idrijo, 
ogledali smo si tudi Divje jezero in obi-
skali dom na Hleviški planini. Odpadel 
je samo izlet v septembru, ker je bilo ve-
dno za vikend slabo vreme.

Aktivni tudi na drugih področjih 
Seveda smo bili aktivni tudi na drugih 

področjih: skupaj s PGD Grušovlje smo 
organizirali na velikonočni ponedeljek 
pohod na Ojstri vrh, srečali smo se z lov-
ci na Stonu, se udeležili Robijevega po-
hoda na Čreto in v začetku leta izvedli 
tradicionalni pohod na Golte, letos iz 
smeri Žekovca.

V okviru občinskega praznika smo 
tudi letos organizirali kresovanje v Bor-
seki. Kresovanje smo organizirali sku-
paj s Harmonikarskim orkestrom Pri-
moža Zvira in PGD Grušovlje. Za učen-
ce osnovne šole in varovance iz vrtca pa 
smo organizirali pohod po mejah obči-
ne in pohod na Kuglo. Lepo in prav je, 
da spoznavamo nove poti po občini, če-
prav pogrešamo večje število starejših 

Na vrhu Grintovca 
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udeležencev. Zbirno mesto za vse poho-
dnike je Kugla, kjer vsi pohodniki dobi-
jo nalepke in rožice in se posladkajo s 
sladoledom. Hvala Osnovni šoli in Vrt-
cu, da za ta pohod motivirajo otroke v 
tako velikem številu. 

V začetku leta smo organizirali za čla-
ne tudi smučanje v Trbižu. Kulisa je bila 

prečudovita in čisto vsi so lahko uživali 
v prelepi pokrajini in prečudovitih smu-
čarskih progah.

Tudi markacisti so bili celo leto aktiv-
ni. Dva sta opravila tečaj izpopolnje-
vanja na Celjski koči, ostale pa ta na-
loga čaka drugo leto. Svoje znanje mo-
rajo obnavljati vsakih pet let, po nava-
di pa so tečaji tudi v bližini, tako da se 
prihranijo določeni stroški. Poleg ure-
janja planinskih poti so letos markaci-
sti sodelovali še v taboru,  kot tudi  pri 
podiranju mladinskega planinskega ta-
bora na Jezerskem. 

Za mlade in starejše 
Kot že omenjeno, so mladi planinci le-

tos taborili na Jezerskem. Mladinski pla-
ninski tabor se je odvijal v času od 12. 
do 19. avgusta. V taboru so bili otroci iz 
našega planinskega društva, sodelova-
li so še mladi planinci iz Šoštanja, Vele-
nja in mladinska izmena. Poletje je čas 

za uživanje na svežem zraku, v igrah, 
ob tabornem ognju in tudi za druženje 
s sovrstniki. Vsega tega je bilo v tabo-
ru na pretek. Poskrbljeno je bilo za pe-
ster pohodniški program, potekale so 
različne aktivnosti in družabne igre. 

Pohodniki so se podali na krajše in 
daljše ture, odvisno od starosti. Mladin-

ci so odšli na dvodnevni izlet na Skuto 
in Grintovec, se povzpeli na Veliko Ko-
roško Babo in Stegovnik. Mlajši pa na 
Goli vrh, Češko kočo na Spodnjih Rav-
neh ter na Virnikov Grintovec. Prav 
vsi pa so sodelovali v orientacijski tek-
mi in taborniški olimpijadi ter na tek-
movanju po progi preživetja. Vsak zve-
čer smo zakurili taborniški ogenj, kjer 
smo se prijetno družili in si spekli tudi 
hrenovke. To so spomini, ki še v poznej-
ših letih lahko grejejo marsikatero srce.

Mladi planinci so se tudi letos udele-
ževali tekem na orientacijskih tekmo-
vanjih lige Smrekovec. Dosegli so zavi-
dljive uvrstitve na lokalni ravni in bili 
na vsaki tekmi vsaj z eno ekipo med 
prvimi tremi. Udeležili so se tudi tek-
movanj na republiškem tekmovanju 
Spot 2017, kjer so tudi dostojno zasto-
pali naše društvo. Zelo pomembno je, 
da že mladi spoznavajo naravo, njene 
zakonitosti in lepote in se znajo orien-

tirati. Vse to so veščine, ki pridejo ve-
dno še kako prav. 

Z letošnjim letom smo pričeli z orga-
nizacijo izletov za starejše in upokojen-
ce na temo Spoznavajmo lepote Zadreč-
ke in Savinjske doline. Pohodi so vsako 
prvo sredo v mesecu.  Začeli smo bolj 
skromno, sedaj pa je to že rutina, vsako 
sredo se nam priključi še kdo na novo. 
Vsi se čudijo, kako malo poznamo poti 
in zaselke v domačem kraju in za koli-
ko znamenitosti sploh ne vemo. Zato je 
tako spoznavanje lahko zelo zanimivo 
in poučno. Vabljeni, da se nam pridru-
žite v čim večjem številu. Organiziran 
bo tudi izlet za udeležence pohoda, ki 
bo prav tako zelo zanimiv.

V decembru bomo organizirali samo 
še zaključni pohod, ki pa bo v bližini 
doma, kar pa ne pomeni, da ne bo za-
nimiv in poučen.

Imejte se lepo 
Čas hitro mineva in letos je takoj nao-

koli. Že pripravljamo plane pohodov in 
aktivnosti za naslednje leto. Želimo si, 
da bi tudi v naslednjem letu člani radi 
sodelovali na naših pohodih in ostalih 
prireditvah. Kajti le sodelovanje in po-
vezovanje obrodita sadove in se lahko 
aktivnosti širijo še na druga področja. 
V društvu je prisotnega veliko prosto-
voljnega dela, zato se vsem in vsake-
mu posebej zahvaljujem za njegov do-
prinos pri delovanju društva.

Na vaših poteh naj vas spremlja mi-
sel, ki je natisnjena na skali na poti na 
Jalovec: »Hodi v planine, dokler je še 
čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas, 
in prekmalu bo prišel ta čas.«

Po gorah hodite tiho, ker tam mora-
mo glasove sprejemati, ne pa oddajati. 
Na vaših poteh se imejte skrajno lepo, 
varen in previden naj bo vsak vaš ko-
rak, zvezdnato nebo pa naj vam pripo-
veduje o neskončnosti in lepoti narave.

Ob koncu leta in ob prihajajočih pra-
znikih pa vsem planinkam in planin-
cem ter vsem občanom želimo miren 
božič in naj bo 2018 preprosto srečno.

OLGA BERLOŽNIK, 
PD Rečica ob Savinji 

Mladi planinci na obisku Češke koče 
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Pestro dogajanje tudi v letošnjem poletju
Z nespremenjenim upravnim odbo-

rom in z novim upravnikom objektov 
na igrišču je za Športnim društvom Mla-
dost še eno uspešno leto. Od maja pa do 
pozne jeseni se je na športnih objektih 
zvrstilo veliko igralcev tenisa, odbojke 
na mivki, malega nogometa in košarke.

Veliko prireditev je bilo tudi letos iz-
peljanih v okviru občinskega praznika. 
Že tradicionalno smo pripravili tekmo 
med ekipama Starih in Mladih, ki že 
vrsto let združuje vse generacije špor-
tnikov. Igralci se vsako leto odzovejo v 
lepem številu, druženje pa se po tek-
mi, v kateri končni rezultat ni bistve-
nega pomena, vedno zavleče še v po-
zno popoldne. 

9 ekip iz celotne štajerske regije se je 
v prvem julijskem vikendu pomerilo v 
memorialu Aljoše Likarja v malem no-
gometu in odbojki na mivki, poleg vseh 
sodelujočih igralcev pa si je zanimi-

ve tekme ogledalo tudi veliko radove-
dnežev iz naše občine. Že nekaj let pa v 
okviru občinskega praznika pripravlja-
mo tudi večdnevni tenis turnir igralcev 
Zgornje Savinjske doline, ki nam ga je 
uspelo spraviti pod streho kljub neu-
godnim vremenskim razmeram, tek-
me najboljših igralcev pa so skoraj že 
primerljive s tekmami na regijskem in 
državnem nivoju.

Slabo vreme je žal botrovalo tudi od-
povedi prireditve Festival športa, ki je 
v preteklih letih lepo zaživela in v enem 
dnevu združila športnike različnih 

športnih disciplin. Upamo, da se prire-
ditev vrne na dnevni red že v letu 2018.

V znamenju dogajanja 
Da pa na igrišču ni veselo le ob občin-

skem prazniku, poskrbijo tudi vse osta-
le prireditve, ki brez prekinitev pote-
kajo že vrsto let. V začetku spomladi 
se prične liga malega nogometa, v letu 
2017 je sodelovalo 6 ekip, na koncu pa 
je velik prehodni pokal domov odne-
sla domača ekipa Dačo bife. Vsekakor 
si želimo, da bi v letu 2018 ligo ponov-
no sestavljalo še več ekip, kar bi nare-
dilo dvoboje še bolj zanimive.

Na dveh teniških igriščih, ki so zasede-
na praktično vse dni v tednu, se od me-
seca maja do oktobra odvija tenis liga, 
ki združuje igralce ne samo iz celotne 
doline temveč tudi širše regije. Tekmo-
valci so razdeljeni v 4 kakovostne sku-
pine, posebno skupino pa tvorijo tudi 

Tradicionalna tekma na rečiškem igrišču 

neumorni veterani, ki poleg dobre kon-
dicije prikazujejo tudi veliko rutine.

V letu 2017 smo s pomočjo občine in 
zvestih donatorjev popolnoma pre-
novili razsvetljavo na teniškem igri-
šču ter s tem močno povečali vidlji-
vost za igro v večernih terminih, se-
veda pa tudi zmanjšali stroške elek-
trične energije.  Manjša popravila so 
se izvedla tudi na nogometnem in od-
bojkarskem igrišču, vsako leto znova 
pa je potrebno pripraviti tudi teniško 
igrišče, kar zahteva precej časa in de-
narja. Ob koncu leta smo se lotili pre-
nove klubskega prostora, ki je name-
njen sestankom upravnega odbora in 
družabnim aktivnostim.

Veseli nas, da so projekti, ki smo se 
jih lotili v zadnjih letih, na igrišče pri-
peljali različne starostne skupine ter da 
na igrala in ostale športne objekte radi 
zahajajo tudi starši z malimi otroki, saj 
se zavedamo, da je še kako pomembno 
otroke odvrniti od številnih ur za ra-
čunalnikom in jih preusmeriti na bolj 
zdrave športe z žogo in druženje.

Radi bi se zahvalili tudi vsem sponzor-
jem in donatorjem, ter vsem, ki so s pro-
stovoljnim delom prispevali k boljšemu 
počutju obiskovalcev športnega parka.

Upamo, da nam bo v podobnem slo-
gu uspelo tudi v letu 2018.

DAVID PREDOVNIK,
ŠD Mladost 

Živahno dogajanje na teniških igriščih 
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Novosti in zagon v športnem dogajanju 
Nov zagon in nove ideje pod taktirko 

pomlajenega vodstva, izvoljenega na 
predlanskem volilnem občnem zboru, 
so prinesle marsikatere novosti, tako 
na področju organizacije naših špor-
tno-družabnih prireditev kot pri ureja-
nju športnega parka. 

Vseh teh dogajanj se je v letu 2017 na-
bralo res veliko in z zadovoljstvom ter 
ponosom lahko rečemo, da je za nami 
še ena uspešna sezona športne rekrea-
cije za vse generacije, prijetnega dru-
ženja ter seveda novih posodobitev in 
pridobitev v mozaiku domačega špor-
tnega parka.

Sezono športne rekreacije smo odprli 
s tradicionalnim Colnarič-Žunterjevim 
memorialnim turnirjem, ki se je tokrat 
prvič odigral na mivki, vzporedno pa je 
v športnem parku potekal veliki otro-
ški živžav, ki je v družbo klovnov spet 
privabil veliko število otrok iz Varpolj 
in okolice.

V mesecu juniju smo se vključili v pra-
znovanje občinskega praznika in orga-
nizirali odprto prvenstvo občine Reči-
ca ob Savinji v balinanju, za ljubitelje 
domačih suhomesnatih izdelkov pa so 
društveni »želocmojstri« poskrbeli s sla-
stno pokušino svojih specialitet.

Ob zaključku počitnic smo pripravili 
že tradicionalni vaški piknik, ki je kljub 
muhastemu vremenu poskrbel za obi-
lo športa, dobre volje in dobrega razpo-
loženja številnih domačinov in gostov 
iz sosednjega kampa. V ospredju  je bil 
ponovno kuharski dvoboj ulic v pripra-
vi golaža in nova zmaga Gmajne–Staro-
selcev. Sodeč po tem, kako hitro ga je 
zmanjkalo in kako so si nekateri še dol-
go potem oblizovali prste, pa je morala 
biti odločitev komisije o zmagi zelo te-
sna in predvsem težka.

Od investicij do potepanja 
Poleg rednih vzdrževalnih del smo 

v tem letu največ pozornosti nameni-
li dokončni ureditvi travnatega igrišča 
na zahodnem delu parka, kjer se naha-

ja tudi skladiščna brunarica z nadstre-
škom. V njej smo uredili manjšo kuhi-
njo, postavili kamin in zabili »štirno«, ki 
bo služila predvsem za zalivanje travni-
ških površin. Še prej, na samem začetku 
leta, pa smo hud mraz izkoristili za pri-
pravo ledene plošče, kjer so predvsem 
najmlajši z navdušenjem preizkušali 
svoje drsalne sposobnosti.

Za konec sezone smo si privoščili še 
nepozabno potepanje po Koroški, kjer 
smo obiskali priznanega medičarja, se 

podali v osrčje Pece na ogled mežiške-
ga rudnika ter se sprehodili po Preži-
hovini.

Uspešno in plodno leto je za nami. Vse 
se da postoriti, če je jedro društva zdra-
vo, pridno in povezano, pomembno pa 
je tudi dobro sodelovanje s krajani, so-
sedi, lastniki zemljišč in predvsem z lo-
kalno skupnostjo.

FRANJO PUKART,
predsednik ŠD Gmajna

Nepozaben potep po Koroški 

Pozdrav z ledene ploskve 
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S prostora »pri gruški«
Pred leti je veliko prahu v občini dvi-

gnila presaditev hruške. Na pobudo in 
željo nekaterih občanov smo novembra 
na staro mesto znova posadili hruško, 
v njej pa je list z naslednjim zapisom: 
»Na meji Rečica ob Savinji–Dol-Suha–
Poljane–Vimpasle, 24. november 2017. 

Davno nekoč, v 50-60 letih prejšnjega 

stoletja, se je ta lepi prostor, na katerem 
danes stojimo, imenoval »pri gruški«. 
Na tem mestu se je bohotila hruška, ki 
je bila opazna daleč naokoli, in pozdra-
vljala popotnike, ki so stopali mimo. 

Zaradi širitve ceste je morala žal »pa-
sti« tudi ta hruška, na njenem mestu pa 
je nekaj časa rasla lipa. Z ustanovitvijo 

samostojne Občine Rečica ob Savinji v 
letu 2007 smo lipo prestavili k mostu, 
na tem mestu pa znova zasadili hruško, 
ki žal tudi zaradi »dobrih« ljudi ni rasla. 
Približno desetletje smo nato vsi skupaj 
pogrešali našo gruško in njeno senco. 

Zato skupina krajanov na današnji 
dan, pod vodstvom Jožeta Bidra z Dol-
-Suhe, po domače Pušneka, znova sadi 
gruško z željo, da bi bogato rodila ter 
dolga leta pozdravljala mimoidoče po-
potnike v tem delu rečiške občine.

Sodelujoči:  
Jože Bider v imenu družine Bider (p. 

d. Puški), Dol-Suha,
Janez Krivec in strojnik Jožko Šimenc 

iz Tišlerjevega pruha ,
Toni Strnišnik in Urška Selišnik, Turi-

stično društvo Rečica ob Savinji, 
Vinko Jeraj, župan Občine Rečica ob 

Savinji«.
Upamo, da bo tokratna zasaditev 

uspela in da bo hruška v pomladnem 
času s cvetovi, v jesenskem pa s plodo-
vi razveseljevala vse mimoidoče občan-
ke in občane.  

USHruška na starem mestu

Rečiški jubilanti 
Letos je častitljivi jubilej, 90-letnico 

življenja, obeležilo 12 naših občank in 
občanov. Vsem, ki so to želeli, so voščili 
župan Vinko Jeraj in predstavniki Dru-
štva upokojencev. Večina med njimi je 
bila ob času obiska v dobri kondiciji, 
prešerno razpoloženih, predvsem pa 
veselih, ker jesen življenja preživljajo 
v krogu svojih najbližjih.  In recept za 
dolgo življenje?  Ga ni, so ugotavljali re-
čiški jubilanti. 

Prvi je v januarju slavil Vincenc Taj-
nik, ki je med drugim kot nekdanji goz-
dar opisoval čas, preživet v gozdu.



POD REČIŠKIM ZVONOM 47

ŠPORTNO DRUŠTVO GMAJNA

Februarja smo čestitali Neži Faganel, 
Pekovi Nežiki, ki ima izjemno lepe spo-
mine na mladost, preživeto v doma-
čem kraju. 

V marcu smo se najprej ustavili pri An-
tonu Tiršku, ki pušča pomemben pe-
čat v delovanju društev in utripu nek-
danje krajevne skupnosti. 

Prav tako v marcu je Marija Zavolo-
všek na Homcu k s ponosom  govorila 
o domači kmetiji, pa tudi težki življenj-
ski poti, ki jo je prehodila. 
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Posebno čast so ob rojstnem dnevu 
svoji članici Veroniki Brezovnik izka-
zale vezilje, saj jih Vera še vedno kdaj 
obišče med njihovim ustvarjanjem. 
(Foto: Marija Šukalo)

Pri Mariji Gosar v Spodnji Rečici 
ni manjkalo dobre volje in prešerne-
ga smeha, pa tudi o težavah nismo ve-
liko slišali. 

Frančiška Kranjc v Spodnji Rečici 
se je podobno kot ostali spomnila na 
lepa otroška in mladostna leta.
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Anton Selišnik, ki je slavil novem-
bra, je z obiskovalci delil spomine na 
mladost, preživeto v Lučah.

Decembra je slavil Jožef Miklavc, ki 
še vedno z velikim veseljem sede v avto 
in se sam odpelje do Rečice.

Seveda si je posebno pozornost letos 
zaslužila tudi Zofija Komar, ki je pro-
slavila 95. rojstni dan, obiskovalce pa 
pričakala nasmejana in dobre volje.

V letu 2017 so slavili še Terezija Ma-
tek, Marija Kvas in Milan Irmanč-
nik, ki pa je žal že pokojni. 

US
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Prestižna nagrada za rečiškega rojaka 
Fizik in strokovnjak za Sonce dr. Bo-

jan Vršnak, ki ga mnogi Rečičani pozna-
jo kot Feliksovega Bojana, ki je otroške 
dni preživljal na Rečici ob Savinji, je v 
začetku decembra prejel najpomemb-
nejšo nagrado Evropske raziskovalne 
agencije na področju vesoljskih mete-
oroloških raziskav. 

Prestižno mednarodno priznanje po-
deljujejo belgijski Solarno-zemeljski 
center odličnosti, Evropska vesoljska 
agencija in vesoljska delovna skupi-
na. Priznanje, ki ga podeljujejo od leta 
2013, so doslej prejeli štirje znanstve-
niki, od tega dva iz Nase. 

Bojan, ki se rad vrača v domačo hišo 
ob potoku Rečica, sedaj z družino živi 
v Zagrebu. O svojih raziskavah Sonca je 
že pred časom predaval v Medgen bor-
zi, letos pa je z ekipo svojih študentov 
s Hrvaške in iz Graza aktivno sodeloval 
na prireditvi Dan za Savinjo. Kot je po-

vedal, ga je nagrada po eni strani pre-
senetila, po drugi pa seveda zelo razve-
selila. »Prijatelj iz Nase mi je poslal ele-
ktronsko pošto s čestitko. Pojma nisem 
imel, zakaj gre, pomislil sem le, da ni-
mam rojstnega dneva.  Potem je prišlo 
še nekaj podobnih e-poštnih sporočil, 
zato sem le razumel, da gre za nagrado 

– to je namreč najbolj pomembna na-
grada za raziskovanje vesoljskega pro-
stora,« je povedal Bojan.

Iz študentskih dni 
Pojem vesoljska meteorologija pome-

ni spremljanje in predvidevanje vpli-
vov vesoljskih teles, zlasti Sonca, na do-
gajanja na Zemlji. Kvalitetno prognozi-
ranje učinkov in posledic vesoljskih po-
javov v zadnjih desetletjih postaja vse 
bolj pomembno, saj tehnologija posta-
ja vse bolj občutljiva. 

Bojan se je z raziskovanjem Sonca za-
čel ukvarjati že v zgodnjih študentskih 
letih kot astronom amater, Sonce pa je 
bilo glavna tema tudi za diplomsko na-
logo. »Observatorij na Hvaru je bil usta-
novljen leta 1972, ko na Hrvaškem še 
ni bilo astrofizikov, zato so na opazova-
nje prihajali Čehi. Z drugimi kolegi sem 

kot astronom in študent fizike začel za-
hajati na Hvar, opazoval zvezde, se učil 
od Čehov. Časi so bili res drugačni: po 
45 minut smo se do observatorjia hodi-
li po gozdni poti, ostajali brez vode za 
pitje, kaj šele za tuširanje … Danes pa 
vodo vozijo gasilci po asfaltu v cister-
ne,« je povedal Bojan, ki že dolga leta 
vodi observatorij. 

Vseeno pa Vršnaka poleti večkrat vidi-
mo v naših krajih, saj se raje kot v mor-
ju kopa v Savinji, pa tudi sicer večkrat 

pride domov pogledat, če je v hiši vse v 
redu. In, kot zna povedati Bojan, mu je 
najbolj všeč, ker ima na Rečici popoln 
mir: kolegom in vsem ostalim je uspel 
dopovedati, da živi v takšnem kraju, 
kjer ni signala za mobitel, brezžični in-
ternet pa itak ne »potegne«.

US

Bojan Vršnak z ekipo kolegov, ki so z veseljem sodelovali tudi na igrah v okviru 
dogajanja Dan za Savinjo.

Dr. Bojan Vršnak  
Dr. znanosti Bojan Vršnak, ro-

jen 1957, je diplomiral na Nara-
voslovno-matematični fakulte-
ti v Zagrebu, doktoriral pa leta 
1987 z zagovorom s področja fi-
zike Sonca. Od leta 1981 je zapo-
slen v hvarskem observatoriju. 
Njegovo področje znanstvene-
ga dela se v glavnem dotika raz-
iskovanja aktivnosti Sonca s po-
udarkom na eruptivne procese 
v atmosferi. Objavil je približno 
250 znanstvenih del, štiri knjige 
in učbenike ter več znanstveno-
-popularnih člankov.
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Pred novimi izzivi 
Približno dva meseca je minilo, kar 

je mladi podjetnik David Žunter z od-
prtjem trgovine Market Dačo poskr-
bel, da občani v predelu Varpolj z oko-
lico niso ostali brez oskrbe z osnovni-
mi prehrambenimi artikli. 

Žunter je poslovne prostore vzel v na-
jem, v bistvu pa v kletnih prostorih sta-
novanjske hiše, seveda ob izdatni po-
moči žene Tereze, nadaljuje trgovsko 
tradicijo. Mladi, 24-letni podjetnik se je 
za odprtje trgovine odločil zaradi pripa-
dnosti kraju, saj je želel, da tovrstna de-
javnost ostane v kraju in se tako omo-
goči nakup različnih artiklov tudi ti-

z novimi izzivi. David je namreč že na-
jemnik dveh gostinskih lokalov – Dačo 
bife na Rečici in F16 v Preserjah, sedaj 
pa se je usmeril še v trgovske vode. 

Zaenkrat, kot pravi, v Varpoljah še ti-
pajo teren in se odločajo, katere izdel-
ke ponuditi, da bi privabili še večje šte-
vilo kupcev in v največji možni meri za-
dovoljili potrebe in želje v posameznih 
gospodinjstvih. »Seveda, je vsak zače-
tek težak. Tudi mi smo se in se še vedno 
srečujemo z različnimi težavami, ki pa 
jih premagujemo z veliko dobre volje, 
dela in vztrajnosti,« pravi mladi Reči-
čan, ki si je družino ustvaril v domači 
občini, kjer se dobro počuti. 

US

Prodaja 
kmetijskih 

zemljišč 

stim, ki ne obiskujejo velikih trgovskih 
centrov. Seveda pa kdor pozna Davida, 
ve, da mu tudi njegova podjetniška ži-
lica ni dala miru, da se ne bi spopadel 

Občina Rečica ob Savinji je objavila na-
mero za prodajo več kmetijskih zemljišč. 
Tako se prodaja kmetijsko zemljišče v Po-
ljanah, gozdno v Šmihelu ter »v paketu« 
več kmetijskih oziroma gozdnih zemlji-
ških parcel v Radegundi. Ponudbe so od-
prte do 4. januarja 2018, interesenti mo-
rajo do takrat podati pisno izjavo o spre-
jemu ponudbe, ki jo pošljejo priporoče-
no s povratnico Upravni enoti Mozirje 
ali jo vložijo neposredno. 

Podrobnejše informacije so na voljo na 
občinski oglasni deski in spletnem naslovu  
http://www.obcina-recica.si/objave/58.

MP 



PRIREDITVE V DECEMBRU 2017
 

• Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi 
na ogled ŽIVIH JASLIC v opuščeni  

kamnolom v Dol-Suhi. Predstavi bosta na 
božični dan, v ponedeljek, 25. decembra,  

ob 17. in 18.30 uri. 

PRIREDITVE CD MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

• četrtek, 21. december 
ob 20. uri: Meditirajmo skupaj 

(izvajalca Milan Zemljič in Zdenka Pavlin, organizator društvo DRFR)
• sobota, 23. december 

ob 18. uri: Druženje pod trško lipo – Večer za ljubiteljsko petje 
• sreda, 27. december 

ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalnimi delavnicami 
ob 19. uri: Brezplačna svetovalnica za demenco (izvajalka Ana Šimenc) 

• sobota, 30. december 
ob 18. uri: Druženje pod trško lipo – Z glasbo v novo leto 

• petek, 5. januar 2018
ob 18. uri: Potopisno predavanje Himalaja, ljubezen moja 

(predavanje dr. Tonča Žunterja) 

Za vas pripravljamo:

• sreda, 27. december: Sladke radosti
• četrtek, 28. december: Igrajmo se gledališče

• petek, 29. december: Čas za igro
• sobota, 30. december: Zaključno rajanje

Na delavnicah bomo poskrbeli za varstvo otrok; aktivnost 
pripravljamo v okviru vsebin centra za družine Medgen 

hiša in so za uporabnike brezplačne.


