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OGLASI

VABLJENI NA PRIREDITVE V DECEMBRU
Turistično društvo Rečica ob Savinji s postavitvijo ŽI-
VIH JASLIC ponovno vabi na podoživljanje božične 
skrivnosti. Žive jaslice bodo uprizorili v opuščenem 
kamnolomu v Dol-Suhi v nedeljo, 25. decembra, ob 
17. in 18.30 uri. Program bodo obogatili Rečiški pobi.

Medgen borza vabi v počitniških dneh od 27. do 30. de-
cembra, vsak dan ob 17. uri, na PRAVLJIČNO REČICO. 
Otroci bodo prisluhnili pravljici, sodelovali v ustvar-
jalni delavnici in prisluhnili bogatemu programu v iz-
vedbi učencev glasbene šole.
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NAGOVOR ŽUPANA, OBČINSKA UPRAVA

Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Leto se skorajda izteka, še nekaj dni 

nas loči do novega. Misli nam prepleta-
jo želje po sreči in pozitivnih trenutkih, 
ki naj nam v prihodnje krojijo vsakdan. 
Rad bi povedal veliko lepega in spodbu-
dnega, pa žal vedno tega ni mogoče iz-
reči. Ampak vseeno skupaj z vami že-
lim, da nas prevzame tisti čudoviti ob-
čutek notranjega zadoščenja, da sku-
paj dosegamo nekaj tako dobrega, da 
bo ostalo kot dediščina in navdih tudi 
našim zanamcem.

Verjemite, da smo se v letu 2016 sku-
paj z občinskimi svetniki in občinsko 
upravo trudili, da bi v tem obdobju 
dosegli kar največ, kar v danih razme-
rah lahko. Dela na homškem vodovo-
du, obnova dela primarnega vodovo-
da na relaciji od bencinskega servisa 
v Nazarjah do črpališča za občino Reči-
ca, obnova dela primarnega vodovoda 
na relaciji Nizka–Varpolje, izgradnja 
druge faze ceste s pločnikom in mo-
stu v Varpoljah, izgradnja mostu in či-
ščenje struge na Rečici, rekonstrukci-
ja in nadgradnja obstoječe čistilne na-
prave v Mozirju, sofinanciranje naku-
pa zemljišča za zdravstveni dom v Na-
zarjah, obnova posameznih odsekov 
lokalnih cest, sanacija plazov, obnova 
mostu v Spodnji Rečici, gradnja knji-
žnice … To je le nekaj projektov, ki smo 
jih izvajali v tem letu. 

Glede na proračun za leto 2017 lah-
ko napovemo, da bomo nadaljevali in 
zaključili čistilno napravo v Mozirju, 
sofinancirali tehnično dokumentaci-
jo za obnovo in prizidek zdravstvene-
ga doma v Nazarjah, izvedli vodovod 
Homce–Grušovlje in istočasno izvedli 
rekonstrukcijo lokalne ceste od grušo-
veljskega mostu do križišča za Pobrež-
je, izvedli še zadnjo etapo rekonstruk-
cije ceste BS Nizka–Varpolje s pripada-
jočim pločnikom in pričeli s spremem-
bo in dopolnitvijo OPN. Vsekakor pa si 
bomo prizadevali, da bi v prihajajočem 
letu pričeli z izgradnjo krožišča na Re-
neku, vključujoč povezavo z novo ce-

sto, ki pelje preko mostu na Trnovec, 
in z izvedbo pločnika ob le tej ter ploč-
nika proti Rečici. 

Veliko je še drugih, manjših investi-
cij, ki pa so za marsikaterega občana še 
kako pomembne, zato bomo posebno 
pozornost posvetili tudi njim. 

Spoštovane in spoštovani, 
svet in družba se spreminjata. Veliko 

je nestrpnosti, hitenja in brezčutnosti. 
Ne dovolimo, da bi nas obvladovali ta-
kšni občutki. Raje dovolimo sožitju, pri-
jateljstvu in posluhu do sočloveka, da 
postanejo naše glavno vodilo. 

Je sploh kateri občutek bolj plemenit 
od tega, da naredimo zase in za druge 
nekaj, kar nas dela še bolj človeške in 

še bolj dostojanstvene? Naredimo vsaj 
vsake toliko nekaj, kar koristi in polep-
ša dan tudi drugim. Ti drobni občutki 
zadoščenja, da premagujemo sebičnost 
in delamo za skupno, nas delajo srčne 
in celo srečne ljudi. V solidarnosti in 
pripadnosti se začne in konča zgodba 
o neki skupnosti – tudi naši, in v naši 
sposobnosti, da skupaj rešujemo veli-
kanske probleme. 

Upam, da je v nas kljub težavam še ve-
dno toliko upanja in vere v boljšo pri-
hodnost, da bo to premagalo malodušje 
in strah. Zaupajmo vsak vase in drug v 
drugega, spoštujmo se, spodbujajmo se.

V teh prazničnih dneh skušamo biti 
pozorni do svojih dragih, do prijateljev, 
do sočloveka. Ostanimo v takem med-
sebojnem spoštovanju, v takem sožitju 
tudi za naprej, med letom, ki prihaja. Še 
naprej verjemimo vase, predvsem pa v 
svojo intuicijo in v našo skupno vizijo. 
Naj bo naše delo podkrepljeno z zna-
njem, izkušnjami in zmožnostjo prila-
gajanja na ljudi, na čas in razmere, v 
katerih smo se znašli.

Želim vam, da bi leto, ki prihaja, pre-
živeli v slogi in razumevanju, da bi bilo 
pozitivno za vas in za vse tiste, ki jih 
imate radi. Srečno! 

Župan VINKO JERAJ

Bastl v občinskem svetu  
Volivci v 3. volilni enoti, kamor sodijo 

naselja Grušovlje, Šentjanž, Homec in del 
Poljan, so na julijskih volitvah za nado-
mestnega svetnika izvolili Franca Bastla 
s Homc, ki je prejel 74,29 odstotka glasov. 

Bastl, ki je na volitvah kandidiral s pod-
poro skupine volivcev, je kot član Občin-
skega sveta Občine Rečica ob Savinji na-
domestil Marijo Visočnik Melavc, ki je po-
dala odstopno izjavo.

Pod rečiškim zvonom. Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Sa-
vinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 830. Odgovorna urednica: Ur-
ška Selišnik. Lektorirala: Polonca Kolenc Ozimic. Fotografija na naslovni-
ci Filip Eremita. Računalniški prelom in priprava za tisk: Savinjske novi-
ce, d. o. o., Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gracer, 
d. o. o., Lava 7b, 3000 Celje. Naklada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim 
zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini Rečica ob Savinji brezplačno.
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ŽIVLJENJE V OBČINI, OBČINSKA UPRAVA

Sanacija 
brežine pod 

Trnovcem

Načrti za prihodnje leto

V oktobru 2016 je podjetje Brlec izve-
dlo na desnem bregu Savinje sanacijo 
že močno načetega podpornega zidu 
(kašte). S sanacijo se je ustavilo zaje-
danje Savinje za kašto in posledično na-
stajanje še večje škode. Za celovito ure-
ditev struge Savinje na tem območju je 
zadolžena Republika Slovenija. 

RJ

Med grbi in priznanji  
17. junija smo s slavnostno sejo Občin-

skega sveta in podelitvijo priznanj pro-
slavili praznik Občine Rečica ob Savinji. 

Letos je zlati grb za doprinos k razvo-
ju gasilstva na Rečici prejel Franc Zvir, 
srebrna grba sta šla v roke Silvestru 
Zdolšku za delovanje v društvih in Iva-
nu Prislanu za prispevek k delovanju 
PGD Grušovlje. Bronasti grb je prejel 
Bojan Bider za uspešno nadaljevanje 
domače podjetniške zgodbe in pomoč 
društvom. 

Županova priznanja so prejeli Harmo-
nikarski orkester Primoža Zvira za 10 
let delovanja, Kinološko društvo Zgor-
nje Savinjske doline in Turistično dru-
štvo Rečica ob Savinji za 30-letnico ter 
Godba Zgornje Savinjske doline za 40 
let dela. Posebej so razveseljivi uspehi 
rečiških učencev, saj je županova pri-
znanja prejela peterica (Mina Špeh, Liza 
Korenjak, Jakob Kolenc, Luka Vovk, Jošt 
Zavolovšek), ki je vsa leta šolanja do-
segla odlične uspehe, ponosni pa smo 
lahko tudi na štiri zate maturante (Nej-
ka Korenjak, Tomaž Bider, Blaž Bider 
in Urh Krefl), ki šolanje že nadaljujejo 
na fakultetah.

Župan Vinko Jeraj je v nagovoru po-
leg preglede delovanja izpostavil dve 
obletnici: 13. junija je minilo deset let, 
od kar je državni zbor razglasil Obči-

no Rečica ob Savinji za samostojno ob-
čino po predhodno izvedenem posve-
tovalnem referendumu, na katerem je 
dve tretjini volivcev glasovalo za odce-
pitev od mozirske občine, hkrati pa je 

Letošnji nagrajenci Občine Rečica ob Savinji

spregovoril tudi o 25-letnici samostoj-
ne Slovenije. Župan je med drugim iz-
razil ponos zaradi opravljenega dela, 
napovedal nekaj novih naložb, hkrati 

pa pozval k dialogu in strpnosti. V pro-
gramu, ki sta ga vodila Polonca Kolenc 
Ozimic in Dejan Ugovšek, so nastopili 
harmonikarji Primoža Zvira. 

US

V Občini Rečica ob Savinji tudi v priho-
dnjem letu načrtujemo več različnih ak-
tivnosti in naložb. Med drugim predvi-
devamo sanacijo ceste v Varpoljah, kjer 
bo zgrajen tudi pločnik. Na cestnem po-
dročju bomo predvidoma sanirali ce-
sto od Grušoveljskega mostu do odce-
pa za Homec, večja naložba pa bo gra-
dnja vodovoda Grušovlje. Sanacija pla-
zu v Poljanah bo odvisna od uspešnosti 
Občinske uprave pri pridobivanju zuna-
njih sredstev, prihodnje leto pa bo za-
ključena gradnja Centralne čistilne na-
prave Mozirje. 

Za obnovo vodovoda Letošč bo po-
trebno pridobiti dokumentacijo, prav 
tako za obnovo in dozidavo Zdravstve-
nega doma Nazarje. V prihodnjem letu 
nas čaka tudi pridobivanje potrebne do-
kumentacije za sanacijo mostu čez Sa-
vinjo ter gradnjo pločnikov v Spodnji 
Rečici. Veliko pozornosti bo namenje-
ne izgradnji kolesarskih poti, saj je že 
objavljen javni razpis za izdelavo doku-
mentacije za državne kolesarske poti, 
SAŠA ORA pa pripravlja dokumentacijo 
za gradnjo občinskih kolesarskih poti. 

RJ
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POSLANSKA PISARNA

Dragi »Zgornjesavinjčani!«  
Prihaja najlepši čas v letu. Čas, ko v 

naših domovih zadiši po dobrotah, ko 
smo skupaj s tistimi, ki jih imamo najra-
je, in čas, ko se v naša srca naseli čude-
žni mir. Prihaja pa tudi čas, ko verjetno 
vsi pomislimo, česa nismo naredili v iz-
tekajočem se letu, pa bi morali, in kaj 
vse bomo storili v prihajajočem letu. 

Ko takole pogledam nazaj na moje 
delo v DZ RS v prvi polovici svojega 
mandata, sem v prvi vrsti vesela, da 
sem postala del poslanske skupine SDS 
– stranke z najdaljšo tradicijo v Sloveni-
ji, stranke, ki ji je mar za domovino, dr-
žavljane, slovenski jezik in človeka vre-
dno življenje.

Žal pa vse pogosteje teh naših vrednot 
ne zasledimo pri delu tistih, ki odločajo 
o kakovosti našega življenja. Dejstvo je, 
da Vlada RS in ministrstva ne spoštuje-
jo odločb ustavnega sodišča, ne spoštu-
jejo odločb sodišč in ne spoštujejo za-
konodaje. Nemalokrat pa so žal kazno-
vani tudi tisti, ki na napake opozarjajo, 
ne pa tisti, ki jih povzročajo.

V SDS nenehno opozarjamo na vse 
nepravilnosti in podajamo predlo-
ge za izboljšave. Vendar pa ta Vlada 
in koalicija tako rekoč vsakemu naše-
mu predlogu nasprotuje. Posledice na-
pačnih ravnanj občutimo pa vsi drža-
vljani. Bančna luknja, slabo upravlja-
nje z državnim premoženjem, korup-
cija v zdravstvu, dolge čakalne vrste, 
odvzem koroških dečkov, izguba opo-
rok na sodiščih, sprejem proračuna za 
leto 2017/2018, ki je bil sprejet brez za-
konsko določenega mnenja fiskalnega 
sveta in brez usklajenosti glede viši-
ne plač v javnem sektorju, nedvomno 
sodijo med tiste vsebine, kjer ta Vla-
da krši zakonodajo. Na vse te nepra-
vilnosti smo v poslanski skupini SDS 
z interpelacijo celotne Vlade RS v me-
secu novembru tudi opozorili. Račun 
za nespoštovanje zakonodaje pa verja-

mem, da bo izstavljen tudi za to koali-
cijo, če ne prej, pa na rednih volitvah. 

Za dolino 
Ker prihajam iz Zgornje Savinjske do-

line, sta moja dolžnost in predvolilna 
obljuba, da preko poslanske skupine v 

državnem zboru stalno opozarjam na 
problematiko doline in naših občanov. 

Ministrstvu za okolje in prostor sem 
zastavila več pisnih in ustnih poslan-
skih vprašanj glede poplavne varno-
sti zgornjega toka reke Savinje. Pro-
jekt na ministrstvu stoji zaradi časov-
ne zamude pri pripravi hidrološko-hi-
dravlične študije, ki je pogoj za izdela-
vo državnega načrta zmanjševanja po-
plavne ogroženosti. Ministrstvo se je v 
tem mandatu ukvarjalo predvsem z re-
organizacijo samega ministrstva, pro-
jekti pa žal stojijo.

Vesela sem tudi, da nam je v Zgornji 
Savinjski dolini uspelo ohraniti obsto-
ječo organizacijo nujne medicinske po-
moči. Seveda ima največ zaslug za to 
direktorica JZ Zgornjesavinjski zdra-
vstveni dom. Z njeno pomočjo smo v 
naši poslanski skupini v DZ RS ministr-

stvu za zdravje izpostavili in predstavi-
li vse negativne posledice v primeru, če 
bi do ukinjanja nujne medicinske po-
moči in dežurstva v Zgornji Savinjski 
dolini prišlo. No, kot že rečeno, osta-
ja organizacija zdravstvene oskrbe za 
naše občane nespremenjena, res pa je, 
da še vedno ni rešeno financiranje nuj-
ne medicinske pomoči. Ampak tudi na 
to temo še vedno opozarjam ministri-
co in upam, da se bo rešilo v prid zdra-
vstvenega doma.

Precej je tem, na katere stalno opo-
zarjam, jih izpostavljam v svojem ime-
nu ali na željo oziroma pobudo naših 
občanov. Seveda pa z rezultati oz. od-
govori te koalicije nisem vedno zado-
voljna. Rezultati so pač glede na to, da 
sem poslanka opozicijske stranke, red-
ki, so pa zato več vredni, vsaj zame, in 
verjamem, da to znajo ceniti tudi naši 
občani.

Vsa moja vprašanja in predlogi so ob-
javljeni na spletni strani SDS. Ob tej pri-
ložnosti vas, dragi občani, tudi vabim, 
da mi pošljete svoja mnenja, želje in 
vprašanja. Na vsako vaše pisanje oblju-
bljam, da bom reagirala in odgovorila.

Velikokrat, ko se peljem iz Ljubljane 
domov v Mozirje, si zapojem pesem 
Štirih kovačev »Kam le čas beži, kam se 
mu mudi ...« Ja, neverjetno je, kako čas 
hitro beži! Tega se mnogokrat zavemo 
prepozno, zato je prav, da se kdaj pa 
kdaj tudi ustavimo in pomislimo nase 
in na svoje najdražje.

Ob prihajajočem letu bi Vam, dragi 
»Zgornjesavinjčani«, rada zaželela ve-
liko osebne sreče in da kar največ časa 
preživite v toplem objemu tistih, ki jih 
imate najraje. In ko boste skupaj, ne 
pozabite zapeti še kakšne lepe sloven-
ske pesmi. 

Pa srečno!
NADA BRINOVŠEK, 

poslanka DZ RS
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Zimska služba v letu 2017 
Zimsko službo izvaja Javno podjetje 

Komunala Mozirje kot pooblaščeni iz-
vajalec rednega in zimskega vzdrževa-
nja kategoriziranih javnih cest v obči-
ni Rečica ob Savinji. 

Odgovorne osebe za zimsko službo:
1. Andrej Ermenc, direktor
2. Vinko Zahojnik, vodja cestne de-

javnosti
3. Uroš Cerar, delovodja in cestni 

preglednik
Zaloge posipnih materialov:
• sol: 35 ton
• gramoz: deponiran v zadostni ko-

ličini – skladišče Spodnja Rečica 
Čas trajanja zimske službe:
• pripravljalna dela: 1. 11. 2016 – 

15. 11. 2016
• zimska služba: 15. 11. 2016 – 15. 

3. 2017
• kasnejše aktivnosti: 15. 3. 2017 – 

1. 5. 2017

Organizacije zimskega 
vzdrževanja

Naslovno podjetje je javna služba za 
vzdrževanje lokalnih, cest in javnih 
poti, teh pa je 58,127 km v občini Reči-
ca ob Savinji.

Podjetje v okviru lastnih kapacitet iz-
vaja zimsko vzdrževalno službo za naj-
pomembnejše lokalne ceste. V ta na-
men ima v času intenzivnejših zimskih 
in snežnih razmer organizirano stalno 
dežurno službo, v celotni zimski sezo-
ni pa prednostno zagotavlja zadostno 
število tovornjakov s potrebno stroj-
no opremo, šoferje in potrebno delov-
no silo. Podjetje zagotavlja pomoč tudi 
kooperantom na manj pomembnih lo-
kalnih cestah in javnih poteh v okviru 
posipanja.

Za koordinacijo vzdrževalnih del zim-
ske službe izven delovnega časa so od-
govorni dežurni delavci.

Za pluženje snega vseh manj po-
membnih in oddaljenejših lokalnih cest 
v občini, javno podjetje z občino in dru-
gimi uporabniki teh cest sklene ustre-

Dežurstva, pripravljenost
V času snežnih in izrednih razmer 

(praviloma od 15. 11. 2016 do 15. 3. 
2017) se po nalogu direktorja podjetja 
po potrebi uvede dodatna zimska de-
žurna služba, sicer pa tedensko dežur-
stvo izvajajo delavci.

zne pogodbe.
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.

Izredne razmere 
V primeru nastopa izrednih razmer, 

izredne višine snežnih padavin, okvare 
in izpada večjega števila plužnih sred-

Telefonske številke dežurnih delavcev v zimski službi

Ime in priimek Telefon v službi Telefon doma GSM

Vinko Zahojnik 839-36-56 583-25-57 041/887-533

Damjan Bastl 839-36-58 070/899-313

Uroš Cerar 839-36-50 584-12-27 031/346-396

Opomba:
Tedensko dežurstvo opravljajo v tabeli navedeni delavci. Menjava dežurnih de-

lavcev je ob petkih ob 15. uri po seznamu dežurstev. Seznami razporeda dežurstev, 
so sestavni del plana zimske službe in se pošiljajo občinam in Policiji Mozirje. Izven 
delovnega časa je mogoče preveriti seznam dežurstev preko avtomatskega odziv-
nika 839-36-60 na sedežu podjetja.

Izven delovnega časa je za dežurstvo 
na razpolago dežurna številka faksa 
839-36-60, ki bo delovala na odzivnik. 
Preko odzivnika je možno izvedeti ime 

stev se v podjetju aktivira vodstvo zim-
ske službe. Vodstvo zimske službe odlo-
ča o ukrepih za zagotovitev prevozno-
sti v izrednih razmerah, poišče pomoč 
pri sorodnih organizacijah ali usposo-
bljenih privatnikih. 

Nadzor nad stanjem prevoznosti 
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 poškodbe, sicer pa bo 
za večja dela organiziral potrebno šte-
vilo delavcev.

Podjetje v okviru prostih kapacitet iz-
vaja pogodbeno tudi zimsko službo na 
javnih površinah, javnih poteh in uli-
cah v posameznih krajevnih skupno-
stih, vendar prednostno zagotavlja 
potrebno vzdrževanje lokalnih cest v 
občinah.

in telefon dežurnega delavca, ki bo mo-
ral biti izven delovnega časa dosegljiv 
na domu. Le-ta je zadolžen, da organizi-
ra posredovanje v primeru okvare ozi-
roma drugih težav ter za potrebno de-
lovanje zimske službe.

Dežurni delavec ima vsa pooblastila, 
da odreja delavce in zadolži sodelav-
ce, ki jih potrebuje pri intervencijah. 
Le v večjih težavah ali hujših okva-
rah se je dolžan posvetovati z direk-
torjem. Terminski plan dežurstva se 
mesečno vroči vsem dežurnim, obči-
nam in policiji.

Načrt posipanja proti poledici in 
odstranjevanje snega

Prioritete 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o vr-

stah vzdrževalnih del na javnih cestah 
in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest se ceste delijo v šest prednostnih 
razredov glede na kategorijo in struktu-
ro prometa, geografsko-klimatske raz-
mere in krajevne potrebe.
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Uporabniki bodo sami izbirali 
dimnikarsko službo  

Ne glede na kategorizacijo se v nor-
malnih zimskih pogojih pričnejo akci-
je na vseh cestah istočasno. 

Na vsaki posamezni relaciji posipa-
nja in pluženja, ki ga opravlja zimska 
služba v občini Rečica ob Savinji, mora-
jo plužne in posipne enote najprej po-
suti in splužiti avtobusne proge, ceste 
do gasilskih domov in šolskih ustanov.

Šteje se, da je prevoznost zagotovlje-
na, če višina snega na cestah IV. in V. 
prednostnega razreda ne presega 15 
cm, promet pa je mogoč z uporabo zim-

Pred. 
razred

Vrsta ceste Prevoznost Sneženje Močno sneženje

IV. Ostale lokalne 
ceste, mestne in 
krajevne ceste.

Od 7. do 20. ure, 
upoštevati kra-
jevne potrebe.

Zagotoviti pre-
voznost; možni 
krajši zastoji.

Zagotoviti pre-
voznost; možni 
zastoji do ene-
ga dne.

V. Javne poti, par-
kirišča, kolesar-
ske povezave.

Upoštevati kra-
jevne potrebe.

Zagotoviti pre-
voznost; možni 
zastoji do ene-
ga dne.

Zagotoviti pre-
voznost; možni 
večdnevni za-
stoji.

VI. Ceste, ki se v zimskih razmerah zapro.

Državni zbor je oktobra sprejel spre-
menjen zakon o dimnikarskih stori-
tvah, ki na tem področju prinaša kar 
nekaj novosti. Najpomembnejša no-
vost je, da lahko uporabniki najkasne-
je do 30. junija 2017 sami izberejo di-
mnikarsko službo.

Novosti, ki jih prinaša zakon o 
dimnikarskih storitvah 

Licenčni sistem prinaša prednosti 
tako za dimnikarske družbe kot za upo-
rabnike dimnikarskih storitev. Pred-
nost za dimnikarske družbe je, da po 
novem ne bodo več omejene na obmo-
čja, nov sistem pa pomeni priložnost 
tudi za tiste, ki do zdaj niso mogli opra-
vljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju 
pogojev lahko vstopijo vanjo. 

Najpomembnejšo novost zakon pri-
naša uporabnikom dimnikarskih stori-

tev, ki bodo imeli možnost izbire dimni-
karske družbe z vsemi koristmi konku-
renčnega trga, za uporabnike prijaznej-
šo izvajanje storitev ter cenovno kon-
kurenčnost, saj bode določene najviš-
je dovoljene cene storitev. 

Obveznost izbire dimnikarske druž-
be spremljajo obveznosti uporabnika, 
da omogoči: prvi pregled za novovgra-
jeno malo kurilno napravo, omogoči 
vpis male kurilne naprave v evidence 
ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev, 
dovoli izvajanje dimnikarskih storitev, 
omogoči pregled pred uporabo malih 
kurilnih naprav ob spremembah pri 
malih kurilnih napravah,vgradnjo no-
vih naprav in začetku obratovanja ne-
aktivnih naprav, eno leta hrani zapi-
snik o izvedenem pregledu ter na pod-
lagi odločbe pristojne inšpekcije odpra-

vi ugotovljene pomanjkljivosti. 
Če se uporabnik dimnikarskih stori-

tev odloči zamenjati dimnikarsko druž-
bo za opravljanje dimnikarskih storitev 
na svoji mali kurilni napravi, to stori 
do 30. junija tekočega leta za obdobje 
za obdobje najmanj dvanajst mesecev. 
To obdobje se lahko skrajša, če pristoj-
na inšpekcija ugotovi, da dimnikarska 
družba ne opravlja dimnikarskih stori-
tev v skladu s tem zakonom. 

Uporabnik dimnikarskih storitev naj-
kasneje do 30. junija 2017 izbere iz se-
znama dimnikarskih družb, ki ga bo mi-
nistrstvo v roku dveh mesecev od uve-
ljavitve tega zakona objavilo na spletni 
strani (posredovali ga bodo tudi na vse 
občine), dimnikarsko družbo za opra-
vljanje dimnikarskih storitev na svo-
ji mali kurilni napravi za obdobje naj-
manj dvanajst mesecev. 

Do objave seznama dimnikarskih 
družb na spletni strani ministrstva lah-
ko opravlja dimnikarske storitve izva-
jalec, ki je na dan 31. december 2016 
opravljal obvezno državno gospodar-
sko javno službo izvajanja meritev, pre-
gledovanja in čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva 
pred požarom. 

Če uporabnik dimnikarskih storitev 
do 30. junija 2017 ne izbere dimnikar-
ske družbe, se šteje, da je izbral izvajal-
ca, ki je na dan 31. decembra 2016 opra-
vljal obvezno državno gospodarsko jav-
no službo na področju dimnikarstva na 
območju, na katerem se nahaja njego-
va mala kurilna naprava, pod pogojem, 
da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za 
opravljanje dimnikarskih storitev. 

Uporabnik dimnikarskih storitev lah-
ko v primeru, da se njegova mala ku-
rilna naprava dejansko ne uporablja, 
s tem pisno seznani dimnikarsko druž-
bo, ki je na mali kurilni napravi zadnja 
opravila dimnikarske storitve, ki vnese 
ta podatek v evidenco. V takih prime-
rih bo pred začetkom uporabe potreb-
no opraviti ponovni pregled. 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Razvrstitev cest po prednostnih razredih

ske opreme vozil.
V obdobju močnega sneženja, ob moč-

nih zametih in snežnih plazovih ni nuj-
no zagotavljati prevoznosti. Podob-
no velja za poledico, če je zaradi dež-
ja cesta gladka in poledice ni mogoče 
odpraviti z razpoložljivimi tehnični-
mi sredstvi. 

Povzeto po Pravilniku o vrstah vzdr-
ževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest.

JP KOMUNALA 
MOZIRJE
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Obnova čistilne naprave Mozirje

Optimizacija ogrevanja v OŠ

Sedanja podoba Centralne čistilne naprave v Mozirju 

Občine Rečica ob Savinji, Mozirje in 
Nazarje so pristopile k obnovi dotraja-
ne Centralne čistilne naprave Mozirje. 

Predmet nameravane in obravna-
vane investicije v tem investicijskem 
dokumentu je odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda – izgradnja čistilne 

naprave ter priključitev obstoječega 
kanalizacijskega omrežja na čistilno 
napravo.

Občine, ki sodelujejo v projektu, od-
vajajo odpadno vodo v Centralno či-
stilno napravo Mozirje. Čistilna napra-
va je tehnološko zastarela in ne omo-
goča učinkovitega čiščenja odpadne 
vode, kar pomeni, da lahko prihaja 
do onesnaženja reke Savinje in osta-
lih okoliških rek in predvsem podtal-
nice. Prav tako ne sledi več zakonoda-
ji in smernicam, ki jo narekuje Evrop-
ska unija. 

Poleg tega je njena zmogljivost glede 
na sedanje in bodoče potrebe premajh-
na. Trenutno deluje CČN z zmogljivo-
stjo 3000 PE. Zaradi dejstva, da se je v 
vseh občinah povečalo število priključ-
kov, ta naprava ne zadošča za ustrezno 
čiščenje in odvajanje odpadnih voda. 
Zato je potrebno zmogljivost čiščenja 
odpadnih voda povečati za okoli 1500 
PE, kar je možno narediti z novogra-
dnjo, tako da se ob obstoječi ČN posta-
vi objekt za 1500 PE.

Novi priključki 
Z ureditvijo sekundarnega kanali-

zacijskega sistema v naseljih Mozirje, 
Loke, Nazarje, Prihova, delno na Reči-
ci in v delu Šentjanža ter v Varpoljah, 
Nizki in Sp. Rečici se je že povečal ob-
seg priključkov za 900 PE. Da bo lahko 

priključevanje novih objektov poteka-
lo nemoteno, je potrebno zmogljivost 
obstoječe CČN razširiti.

Novi prostorski plan predvideva širi-
tev naselja Mozirja na jugu za individu-
alno in blokovno gradnjo za namen sta-
novanj, prav tako prostorski plan obči-
ne Nazarje predvideva gradnjo novih 
stanovanjsko–poslovnih objektov in 
vila blokov v Centru Nazarij in širitev 
naselja Nazarje na zahodnem delu – ob-
močje Slatine za individualno gradnjo, 
v občini Rečica pa je s prostorskim pla-
nom predvidena širitev naselja za indi-
vidualno gradnjo v sami Rečici ter del-

no v naselju Varpolje. V prihodnosti se 
bo že zgrajeni vod v Varpoljah podalj-
šal do dela naselij Šentjanž in Grušo-
vlje. Predvidena je navezava novih ka-
nalizacijskih priključkov na CČN Mozir-
je v obsegu 600 PE. 

Zaradi preobremenjenosti obstoječe 
čistilne naprave Mozirje ter zaradi teh-
nološke zastarelosti in s tem nezmo-
žnosti učinkovitega čiščenja odpadne 
vode so bile občine investitorice sogla-
sne, da navedeni projekt izvajajo prio-
ritetno. V projekt je aktivno vključen 
tudi sedanji upravljavec Javno podje-
tje Komunala Mozirje.

Namen obnove 
Temeljni namen investicije je prepre-

čiti izpust nezadostno očiščenih odpa-
dnih vod obstoječe čistilne naprave 
in na tak način zaščititi vodotoke na 
tem območju ter s tem uskladiti kvali-
tativno stanje lokalne komunalne in-
frastrukture s sodobnimi evropskimi 
smernicami, ki narekujejo zmanjševa-
nje obremenjenega negativnega vpli-
va na okolje. 

Dela izvaja podjetje Esotech iz Velenja, 
vrednost investicije je 926.800 evrov 
brez DDV. Delež občine Rečica ob Sa-
vinji je 24,22 %, delež občine Mozirje 
je 42,18 %, delež občine Nazarje pa je 
33,60 %. Dela bodo zaključena v prvi 
polovici leta 2017, ko bo CČN začela s 
poskusnim obratovanjem. Nadzor nad 
gradnjo izvaja podjetje PV Invest.

RJ

Občina Rečica ob Savinji je v letu 2016 
izvedla optimizacijo ogrevanja v Osnov-
ni šoli. Optimizacija se je izvedla v dveh 
fazah. V prvi fazi se je posodobil sistem 
strojnih inštalacij (radiatorski venti-
li, raztezna posoda, obnova razvodov, 
sanacija kotlovnice …). Dela je izvaja-
lo podjetje Inštalaterstvo Kumer, vre-

dnost investicije je bila 11 tisoč evrov.
V drugi fazi je bila izvedena optimiza-

cija krmilnega sistema na ogrevalnem 
sistemu, krmiljenju, regulaciji in pre-
zračevanju. Dela je izvajalo podjetje T3-
-tech, vrednost investicije pa je bila 10 
tisoč evrov. V letu 2017 so predvidna 
še manjša dela na krmiljenju.

RJ
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Dela v prostorih Hranilnice

»Šikane« ni več 

V t. i. Hranilnici se obnavlja srednja eta-
ža, ki bo namenjena knjižnici, v tretji eta-
ži pa bo zagotovljen prostor, namenjen 
za eno ali dve stanovanji. Občina Rečica 
ob Savinji bo omenjeni prostor prodala.

Knjižnica bo od januarja leta 2017 de-
lovala v novih prostorih v srednji etaži 
medgeneracijskega objekta na naslovu 
Rečica ob Savinji 61. Prostori knjižnice 
bodo v celoti obnovljeni (strojne inšta-
lacije, elektro inštalacije, stene, podi, 
stavbno pohištvo …), prav tako bodo 
obnovljene sanitarije in še dva prosto-
ra skupne velikosti cca 50 kvadratnih 
metrov. Gradbena dela izvajajo podje-
tje Mograd, Elektro Ugovšek in Inštala-
terstvo Kumer. Javno zbiranje ponudb za prodajo 

mansarde
Občina Rečica ob Savinji je objavila po-

goje za javno zbiranje ponudb za proda-
jo nedokončanega stanovanja v objektu 
Hranilnica. Gre za skoraj 150 kvadratnih 
metrov velik stanovanjski prostor v tre-
tji etaži, ki ga je možno uporabiti za iz-
vedbo enega ali dveh stanovanj poljub-
nih velikosti. Stavba je bila obnovljena 
v letih 2015–2016. V neposredni bližini 
sta zagotovljeni dve parkirni mesti za 
osebna vozila. Izhodiščna cena je 401,10 
EUR/m2, brez davka, ponudbe za nakup 
pa na Občini Rečica ob Savinji zbirajo do 
27. decembra 2016 do 12. ure. 

RJObnova srednje etaže je bila precej zahtevna. 

Prostor, kjer bo od januarja prihodnjega leta delovala knjižnica. 

Odpravljanje ozkega grla na Trnovcu 

V letu 2016 je družba Elektro Celje 
zgradila nov TP Trnovec in tako omo-
gočila razširitev ozkega grla občinske 
javne ceste na Trnovcu. 

Občina je takoj po izgradnji TP Trno-
vec izvedla rušitev obstoječega zidu, 
ker je šlo za črno gradnjo, v novembru 
in decembru pa izvaja izgradnjo nove 
ograje in asfaltiranje ceste. Cestni od-
sek na območju ozkega grla bo tako ši-
rok minimalno 6,50 metra. Dela izva-
ja podjetje Brlec in naj bi bila že zaklju-
čena. Vrednost investicije je približno 
16 tisoč evrov.

RJ
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Projekt Savinja pri Šentjanžu 
V lanski številki občinskega glasila smo 

v članku »Savinja pri Šentjanžu – med 
prodnimi biseri« opisali zasnovo projek-
ta, ki ga skupaj z Zavodom RS za varstvo 
narave pripravljamo za ureditev narav-
no edinstvenega območja ob Savinji, ži-
vljenjskega prostora za mnoge redke ra-
stlinske in živalske vrste.

Do sedaj sta bila objavljena že dva raz-
pisa iz naslova Evropskega teritorialne-
ga sodelovanja – Programa sodelovanja 
INTERREG V-A Slovenia–Croatia 2014–
2020. V okviru prednostne osi 2 »Ohra-
njanje in trajnostna raba naravnih in 
kulturnih virov« - prednostne naložbe 
»6 d«, katere cilj je zaščita in obnova bi-
otske raznovrstnosti in spodbujanje eko-
sistemskih storitev, so predmet sofinan-
ciranja  aktivnosti za krepitev zmogljivo-
sti za povečanje vključevanja, zaveda-
nja, znanja in sprejemanja varstva nara-
ve in ekosistemskih storitev, razvoj sku-
pnih usklajenih pristopov, metod, oro-

dij in rešitev pri načrtovanju, spremlja-
nju in upravljanje Nature 2000 in izved-
bo monitoringa habitatnih tipov in vrst 
Nature 2000. 

V prvem razpisu ni bil odobren niti en 
projekt iz naslova prednostne naložbe 
»6 d«, saj projektni niso bili dovolj pri-
pravljeni oziroma vsebinsko ustrezni. 
Drugi razpis je bil zaključen 14. novem-
bra 2016. Do navedenega roka je bilo od-
danih 111 projektnih vlog, v skupni vre-
dnosti nekaj več kot 95 milijonov evrov 
ESRR, od tega za 11 milijonov evrov vlog 
iz naslova prednostne naložbe »6 d«.

S hrvaškimi partnerji
Občina Rečica ob Savinji se je pripravlja-

la že na drugi zadevni razpis. Pri tem je is-
kala partnerje na hrvaški strani, saj gre 

v osnovi za čezmejno sodelovanje med 
Slovenijo in Hrvaško. Vodilno načelo, ki 
mora biti izpolnjeno ob prijavi je, da ob-
močja Nature 2000 v Sloveniji in Hrva-
ški mejijo med seboj (torej se nahajajo na 
meji), ali da se projekti nanašajo na hori-
zontalne vsebine. Slednje preprosto po-
meni, da so vsebine programov na obeh 

straneh državne meje podobne oziroma 
se nanašajo na iste rastlinske ali/in žival-
ske vrste. Za uspešnost na razpisu mora-
jo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- doseženo mora biti zboljšanje vrst,
- vključenih mora biti čim več aktivno-

sti, ki vključujejo stanje v naravi. Aktiv-
nosti morajo biti take, da izboljšujejo 
okolje ali odpravljajo grožnje, ki pre-
tijo okolju. 

Hkrati se pričakuje, da so partnerji, po-
leg občin, tudi organi upravljanja Natu-
re 2000, kot je za naše območje Zavod 
RS za varstvo narave.

Proti koncu leta 2016 smo s potencial-

no partnersko hrvaško občino Jakovlje, 
Zavodom za varstvo narave – Območna 
enota Celje in Zavodom za varstvo nara-
ve Medvednica izvedli uvodne sestanke. 
Ugotovili smo zadevnim območjem sku-
pne živalske vrste: netopir mali podkov-
njak, riba pohra in rak navadni koščak 
in podobne interese pri ureditvi zavaro-
vanih območji. Ugotovili smo tudi, da bi 
bilo na hrvaški strani sodelovanje smi-
selno okrepiti z vstopom v partnerstvo 
dodatnih občin, ki mejijo na park Med-
vednica, saj Općina Jakovlje pokriva maj-
hen del tega parka. 

Potencialni partnerici bi lahko bili ob-
čini Gornja Stubica in Stubićke Toplice, 
animacijo le-teh pa bo prevzela Općina 
Jakovlje. V tej smeri se bodo aktivnosti 
nadaljevale v letu 2017, ko nameravamo 
kandidirati tudi z našim projektom. Na-
slednji rok za oddajo projektnih vlog se 
po podatkih Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko predvi-
deva na polovici leta 2017. 

MP

V Občini Rečica ob Savinji je pri-
pravljen projekt »Savinja pri Šen-
tjanžu – med prodnimi biseri«, s ka-
terim se bomo prijavili na sredstva 
sofinanciranja iz naslova objavljene-
ga razpisa v okviru Programa sode-
lovanja Interreg V-A Slovenija–Hr-
vaška. Projektno idejo je pripravil 
Zavod RS za varstvo narave v letu 
2012. Takrat jo je podprl tudi Ob-
činski svet Občine Rečica ob Savi-
nji. Občina uvršča projekt v načrt 
razvojnih programov in občinski ra-
zvojni načrt.

Namen projekta je ureditev obmo-
čja Savinje v predelu naše Občine. 
Območje namreč predstavlja edin-
stveno življenjsko okolje za števil-
ne ogrožene rastlinske in živalske 
vrste. Pri pripravi projekta zasle-
dujemo naslednje izhodiščne cilje: 
ureditev območja (ureditev poti, 
dostopov, infrastrukture …), dolo-
čitev ustreznih »mehkih vsebin« in 
upravljanje.

Oddane vloge na drugi javni razpis 
iz naslova Evropskega teritorialnega 
sodelovanja – Programa sodelovanja 

INTERREG V-A Slovenia–Croatia 
2014–2020
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Savinja, reka mnogoterih obrazov
Savinja je najdaljša reka v državi, dol-

ga okoli 100 kilometrov, ki izvira nad 
slapom Rinka in se izliva v Savo pri Zi-
danem Mostu. Na svoji poti, od Savinj-
skih Alp do Posavskega hribovja, je na 
vsakem koraku drugačna, vedno se 
spreminjajoča. 

Ljudje smo si jo, iz različnih razlo-
gov, pogosto želeli tudi »prilagoditi« in 

»ukrotiti«, da bi ustrezala našim potre-
bam, željam in standardom. Pa vendar 
nam občasno pokaže, kdo je pravi go-
spodar prostora in ozemlja, po katerem 
teče. Takrat seveda ni prijetno za niko-
gar, vsi se počutimo nebogljene, oško-
dovane in prizadete. Ampak takšne 
so zakonitosti narave. Navkljub vse-
mu znanju, modelom, meritvam, teh-
ničnim rešitvam, spremljanju stanja je 
občasno skrivnostna vodna lepotica, ki 
udari kot val. 

Vedno je pritegovala pozornost lju-
di, preprosto zato, ker nas privlači in 
se ob njej dobro počutimo, uživamo 
na njenih bregovih, v senci dreves, se 
hladimo v njenem objemu, jo opazuje-
mo in je naš center pozornosti. Morda 
je to njen tok, plitvine, pisani prodni-
ki, siva čaplja na straži, upogibajoče se 
vrbe pod rahlim vetričem, mir, žubore-
nje, premikajoč se pesek ali preplete-
ne korenine dreves. Vse to in še mno-

go več lepega lahko vidimo in doživlja-
mo ob reki.

Samosvoja reka 
Pa vendar je na posameznih, redkih 

odsekih še vedno »samosvoja«. Tam se 
njena energija, moč in silovitost spro-
stita, že naslednji trenutek pa je ujeta 
med dvema vzpetinama, dno je kamni-

to, razbrazdano, gladko, peska, mivke 
in kamenja skoraj ne vidiš. Bregovi so 
ostri, odrezani, strmi, drevesa se nevar-
no upogibajo nad njenim tokom. Življe-
nje v reki je umirjeno le v plitvinah in 
mirnih kotičkih, pod kamni in med ko-

reninami. Deroč in hiter tok nosi in či-
sti s sabo vse, kar je na dnu, ob breži-
nah  ter v vodi. Že naslednji trenutek, za 
ovinkom, se njena energija umiri, spro-
stijo se napetosti, deroč in hiter tok se 
spremni v leno reko, ki mestoma izgi-
neva v velikih nanosih proda. 

Pozornemu opazovalcu se bo ob na-
slednjem obisku morda zdelo, da to 
ni več ista reka, kajti ob zadnjem obi-
sku tukaj ni bilo prodišča, le plitvina, v 
kateri se je lesketal droben pesek. Da-
nes opazuje prodnike različnih veliko-
sti in barv, nekateri med njimi imajo 
rdeč odtenek, drugi zelen ali rjav. Pro-
stor med njimi sta zapolnila pesek in 
mivka. Tam osamljena leži in se upira 
toku velika skala, sredi struge reke se 
je usidralo deblo, na katerem poseda-
jo ptice, se predajajo soncu in iščejo 
svojo priložnost .

Takšnega območja, med Grušovelj-
skim in Špendetovim jezom, kot ga lah-
ko opazujemo, uživamo, doživljamo na 
tem delu, preprosto ni več na celotni 
dolžini toka. Je neponovljiv, enkraten, 
edinstven. Zanimiv, poseben in nepo-
novljiv v vsakem letnem času. In tega 
se zavedamo vse premalo, morda zato, 
ker ga še imamo. Za zdaj.

MOJCA TOMAŽIČ,
Zavod RS za varstvo narave, Območna 

enota Celje

Ob Savinji se skriva bogat živalski svet. (Foto: Milan Cerar) 

Prodišča na Savinji 
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UPRAVNA ENOTA MOZIRJE

V pričakovanju sprememb 

Verska spoznanja na drugačen 
način 

Upravna enota Mozirje je v letošnjem 
letu sledila zapisanim ciljem in kot lah-
ko ugotavljamo, smo svoje delo dobro 
opravili. 

Leto ni prineslo večjih sprememb za-
konodaje, ki bi povzročila spremembe 
v našem poslovanju. Tako je delo na po-
dročju upravnih notranjih zadev pote-
kalo brez večjih posebnosti. V letošnjem 
letu so se sicer začela izvajati določila 
Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči glede zagotavljanja zdravstve-
nega varstva na prireditvah, vendar 
smo se predhodno skupaj s predstavni-
ki Policijske postaje Mozirje in Zgornje-
savinjskega zdravstvenega doma Nazar-
je o načinu reševanja vlog dogovorili in 
tako ni bilo večjih problemov.

Na področju kmetijstva je začetek leta 
zaznamovalo povečano število GERK-
-ov, saj so bili naloženi novi ortofo-
to posnetki za območje naše upravne 
enote. Za območje občine Rečica ob Sa-
vinji smo tako ponovno uredili GERK-e 

za 107 nosilcev kmetijskih gospodar-
stev. S tem naše delo ni končano, saj 
bodo v naslednjem letu ponovno na-
loženi novi posnetki. V tem letu tudi 
pospešeno preverjamo izpolnjevanje 
pogojev za zaščiteno kmetijo. Na ob-
močju občine Rečica ob Savinji je bilo 
do sedaj 51 zaščitenih kmetij. Pred-
videvamo, da jih bo po ponovni pre-
verbi nekaj izpadlo iz zaščite. Ponov-
no smo morali uskladiti dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji z novo zakonodajo. Ugotavlja-
mo, da se 22 nosilcev v rečiški obči-
ni ukvarja z dopolnilnimi dejavnost-
mi. Prevladujejo dejavnosti storitve s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
in opremo ter ročna dela. 

Od meseca novembra dalje smo 
upravne enote pristojne tudi za izda-
janje licenc za opravljanje dimnikar-
skih storitev. Za izdajo licence ni kra-
jevne pristojnosti, zato pričakujemo 
kar nekaj vlog.

Naš pogled na delo je usmerjen tudi 
naprej v prihodnje leto. S 1. 1. 2017 se 
vrača pravica do zdravstvenega var-
stva vsem vojnim veteranom, ki so sta-
rejši od 55 let, pred dopolnjenim 55 le-
tom starosti pa le, če so popolnoma ne-
sposobni za delo. Vojnim veteranom, ki 
jim je 1. januarja 2013 pravica do zdra-
vstvenega varstva prenehala na podlagi 
Zakona za uravnoteženje javnih financ 
zaradi preseganja osnove za veteranski 
dodatek, bo upravna enota odločbe iz-
dala po uradni dolžnosti v začetku leta 
2017. Pravica jim bo priznana od 1. 1. 
2017 dalje. Vojni veterani, ki jim je pra-
vica do zdravstvenega varstva 1. janu-
arja 2013 prenehala zaradi neizpolnje-
vanja starostnega pogoja, morajo za po-
novno pridobitev pravice pri upravni 
enoti podati vlogo. Vlogo morajo po-
dati tudi tisti veterani, ki jim je pravica 
prenehala po 1. 1. 2013. 

V prihodnjem letu nas čaka tudi regi-
stracija mopedov, katerih nazivna moč 
pogonskega motorja ne presega 4 kW 
in konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 km/h. Ti mopedi bodo mo-
rali biti po 1. maju 2017 obvezno regi-
strirani, če bodo v prometu. Od 19. no-
vembra 2016 dalje pa je mogoča tudi 
registracija mopedov, za katere ni do-
kazila o lastništvu, pod pogojem, da 
so bili na ozemlju Republike Slovenije 
pred 1. majem 2004 in njihovo lastni-
štvo ni sporno.

Že nekaj časa se pripravlja velika spre-
memba gradbene zakonodaje, ki je tre-
nutno v fazi usklajevanja. Sprejeta naj 
bi bila v letu 2017, uporabljati pa naj bi 
se začela v letu 2018. V prihodnjem letu 
nas čaka kar nekaj sprememb, a upam 
si trditi, da bomo delo še naprej opra-
vljali kakovostno in v rokih. 

Vsem občanom občine Rečica ob Sa-
vinji, ki jih je bilo po zadnjem štetju 
konec meseca junija 2.313, želim uspe-
šno leto 2017.

MILENA CIGALE,
načelnica upravne enote 

Eden zelo dobro obiskanih dogodkov 
v Medgen borzi so t. i. Župnikovi veče-
ri, na katerih rečiški župnik David Za-
gorc podrobneje predstavlja posame-
zna verska poglavja, teme in vprašanja.  

Župnikove večere bi lahko na nek na-
čin označili kot verouk za odrasle, ki je 
mnogim posameznikom, vsaj tako je sli-
šati, primeren način približevanja ne-
katerih verskih tem. S podobnimi ve-
čeri je župnik Zagorc začel že lani v ad-
ventnem času in jih nadaljeval v prvih 
mesecih leta 2016.  Na župnikovih  ve-
čerih v zimskih mesecih je govora o po-
sameznih detajlih in pomenih posame-
znih sklopov svete maše. Naslednja sre-
čanja bodo v januarju. 

US  

Župnikovi večeri se bodo nadaljevali v 
januarju, in sicer 10. ter 24. januarja 

ob 19. uri. 
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JP KOMUNALA MOZIRJE 

Kam z odpadki?

Defibrilator znova na župnišču

Podatki o količini zbranih odpadkov 
na leto kažejo, da je odpadkov vse več, 
kar je logična posledica množične po-
trošnje. 

Tema letošnjega Evropskega tedna 
zmanjševanja odpadkov, ki je letos po-
tekala od 21. do 29. novembra, je dema-
terializacija. »Kako ravnati, da odpad-
kov sploh ne bi proizvedli oziroma, da 
bi jih proizvedli čim manj? Kako lah-
ko to doseže posameznik? Tako, da si 
na primer že pred nakupom zastavi tri 
ključna vprašanja: Ali to zares potrebu-
jem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) 
in ali lahko kupim rabljeno, predelano 
ali popravljeno?«

Količina odpadkov, namenjenih za re-
cikliranje in kompostiranje, pa iz leta v 
leto narašča, lani smo na našem obmo-
čju ločeno zbrali kar 65 odstotkov vseh 
odpadkov.

Obvezno ločevanje odpadkov je Ko-
munala Mozirje uvedla v lanskem letu, 
a vseeno lahko v zabojnikih na javnih 
krajih opazimo napake, prav tako pa 
se mnogi znajdemo pred zabojnikom z 
odpadkom v rokah, za katerega nismo 
prepričani, v kateri koš spada.

Največ napak pri »zelenih« 
zabojnikih

Na Komunali opažamo, da največ na-
pak še vedno delamo pri odpadkih, ki 
se znajdejo v zelenih posodah - torej v 
posodah za mešane oz. preostale ko-
munalne odpadke. V teh se tudi kaže 
nezainteresiranost za ločevanje od-
padkov, saj pogosto, predvsem v blo-
kih, najdemo tudi zeleni obrez oz. dru-
ge vrste odpadkov, ki bi jih nekdo, ki 
bi mu bilo mar, lahko enostavno ločil. 
Opažamo tudi, da se v zelenih zabojni-
kih prepogosto znajdejo tudi odpadki, 
ki bi jih z lahkoto ločili na papir, emba-
lažo in steklo, še več, notri se znajdejo 
celo tudi nevarni odpadki, ki sodijo v 
zbirni center.

V Komunali kot problematiko vidimo, 
da v zelenih zabojnikih najdemo zelo 
veliko zavržene hrane oziroma embala-

že, v kateri je hrana. Po podatkih mini-
strstva za okolje je v letu 2014 količina 
zavržene hrane znašala 60 kilogramov 
na prebivalca. Toliko hrane zavržemo v 
celi verigi proizvodnje, v povprečnem 
gospodinjstvu smo odgovorni za pribli-
žno tretjino odpadkov (24 kilogramov 
na prebivalca). Raziskava Evropske ko-
misije je pokazala, da v evropskem go-
spodinjstvu na tak način vržemo stran 
250 evrov letno. 

Kot glavni vzrok za takšno stanje je 
nedoslednost pri ločevanju odpadkov, 
pa tudi neznanje in nezadostna obve-
ščenost o pravilnem in doslednem lo-
čevanju odpadkov vseh nas občanov, 
kakor tudi splošno mišljenje, da o tem 
nikjer nič ne piše in nihče nič ne pove.

Ločujte!
Zato ob tej priliki vse občane ponov-

no obveščamo, da informacije, literatu-
ra, zloženke, internetne strani in mobil-

ne aplikacije že kar nekaj časa obstaja-
jo in so stalno dosegljive.

Na internetni strani JP KOMUNALA 
d.o.o. Mozirje http://komunala-mozir-
je.si/ so koristne povezave na letake z 
navodili za ločevanje in na internetno 
stran ABC-odpadki http://ozavescen.si/
abc-odpadkov, kjer zveste vse o vrstah 
odpadkov in kam kateri spada.

Če boste na internetu iskali s ključ-
no besedo ABC odpadki, boste našli 
še več vsebin, tudi vsebine za mobilne 
naprave npr. www.veckotodpadki.eu/
ORZ/3r/abc, tako da so vam vse infor-
macije in pomoč pri odločitvi, kam od-
dati odpadek, vedno pri roki.

Nekateri morda niste vešči računal-
nika, interneta, pametnih telefonov 
… Poprosite mlajše člane družine, pri-
jatelje, sosede. Z veseljem vam bodo 
pomagali.

JP KOMUNALA MOZIRJE

Od začetka avgusta je na prednji ste-
ni župnijskega urada Rečica ob Savi-
nji (župnišču) ponovno nameščen de-
fibrilator, torej prenosna elektronska 
naprava, ki samodejno zazna motnjo 
srčnega ritma. 

Sam po sebi aparat seveda ne rešuje 
življenj, je pa izredno dobrodošel doda-
tek pri oživljanju s pritiski na prsni koš 
– masažo srca in umetnim dihanjem. 
Z oživljanjem z uporabo omenjenega 
aparata lahko naredimo toliko, kot ce-
lotna reševalna ekipa, ki prispe kasne-
je, in tako rešimo življenje. Avtomatski 
defibrilator je narejen tako, da ga lah-
ko uporablja prav vsak, saj uporabni-
ka z glasovnim navodilom usmerja k 
izvedbi potrebnih dejanj. Potrebno pa 
je storiti dvoje: elektrodi je potrebno 
namestiti na prsni koš in pritisniti tip-
ko za aktivacijo. Aparat bo samodejno 
sprožil električni sunek samo v prime-
ru, da bo ta res potreben.

Zanimiv prikaz uporabe defibrilator-
ja, ki si ga je ogledalo tudi precej doma-
činov, so v KO RK pripravili v novembru 
v Medgen borzi. 

US

Defibrilator je na steni župnišča. 
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Počastili jubilej RK 
Območno združenje Rdečega križa 

Zgornje Savinjske doline je sredi no-
vembra v prostorih Medgen borze na 
Rečici ob Savinji s proslavo obeležilo 
150-letnico Rdečega križa na Sloven-
skem. 

O poslanstvu te človekoljubne organi-
zacije je spregovorila predsednica Ana 
Kladnik, zbrane prostovoljce, krvoda-
jalce in druge predstavnike krajevnih 
organizacij RK pa je pozdravil tudi žu-
pan Občine Rečica ob Savinji Vinko Je-
raj. V kulturnem programu se je pred-
stavila učenka GŠ Nazarje Špela Bider, 

v OZRK pa so podelili priložnostna pri-
znanja vsem desetim krajevnim odbo-
rom RK, ki delujejo v občinah Zgornje 
Savinjske doline.

US 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v 
programskem obdobju 2014–2020

Lokalna akcijska skupina – LAS v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 predsta-
vlja lokalno javno-zasebno partnerstvo 
na opredeljenem podeželskem območju 
in je sestavljena iz predstavnikov javnih 
institucij, gospodarstva in civilne družbe. 

V tem programskem obdobju LAS de-
luje v skladu s pristopom CLLD (lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost), ki predsta-
vlja razširjen LEADER pristop, saj omo-
goča vključevanje več skladov v izvaja-
nje lokalnega razvoja kot program LE-
ADER. Tako bo območje Zgornje Savinj-
ske in Šaleške doline v tem obdobju čr-
palo sredstva iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja in Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške do-
line je bila ustanovljena 3. decembra 
2015 s podpisom ustanovne pogodbe. 
Vanjo so vključene vse občine Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline, med njimi 
tudi občina Rečica ob Savinji, ki je re-
dno sodelovala v vseh izvedenih aktiv-
nostih. V zadnjih mesecih 2015 in mese-
cu januarju 2016 je vodilni partner LAS, 
Zavod Savinja, v sodelovanju z vsemi 
partnerji LAS pripravil Strategijo lokal-
nega razvoja, ki jo je še v istem mesecu 
oddal na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano oziroma na Koor-

dinacijski odbor CLLD. Po zahtevanih 
dopolnitvah in razjasnitvah je ministr-
stvo z odločbo potrdilo LAS ZSŠD, in si-
cer 18. oktobra 2016. S potrditvijo LAS 
in strategije je območje Zgornje Savinj-
ske in Šaleške doline dobilo pravico do 

koriščenja 2.266.460,00 EUR sredstev, 
od tega 1.427.460,00 EUR iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja in 839.000,00 EUR iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. V mesecih 
od prejema odločbe o potrditvi LAS po-
tekajo priprave na objavo razpisa za so-
financiranje operacij. 

Tri prednostna področja
Območje Zgornje Savinjske in Šale-

ške doline si je v strategiji lokalnega 
razvoja zadalo tri prednostna podro-
čja razvoja v programskem obdobju 
2014-2020, in sicer prehransko samo-
oskrbo, lesno predelavo in turizem. 
Obenem pa je potrebno upoštevati 
štiri tematska področja ukrepanja: 1. 
ustvarjanje delovnih mest, 2. razvoj 
osnovnih storitev, 3. varstvo okolja 
in ohranjanje narave, 4. večja vklju-
čenost mladih, žensk in drugih ranlji-
vih skupin.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z zdru-
ževanjem razpoložljivih finančnih in 
človeških virov, ter obenem spodbuja 
povezovanje lokalnih akterjev k izva-
janju skupnih operacij in ukrepov. Pri 
LAS-u ima pomembno vlogo povezova-
nje in vključevanje lokalnih partnerjev, 
tako v načrtovanju kot uresničevanju 
razvoja območja. 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doli-
ne vabi vse zainteresirane k prijavi ope-
racij na javni razpis, ki bo predvidoma 
objavljen v začetku prihodnjega leta. 
Več informacij je dosegljivih na sple-
tni strani www.savinja.si.

CVETKA MAVRIČ

Po eni od aktivnosti 

Priznanje je prejel tudi KO RK Rečica 
ob Savinji. 
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POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE 

Letošnja varnostna problematika 

Nujna zimska oprema

Policijska postaja Mozirje je do 15. 11. 
2016 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 17 
(24 – podatki v oklepajih so za enako 
časovno obdobje v letu 2015) kaznivih 
dejanj, in sicer 5 tatvin, 4 nasilja v dru-
žini, 2 veliki tatvini (vloma v objekte), 
2 ponarejanja denarja, 1 zanemarjanje 
otroka in surovo ravnanje, 1 grožnjo, 1 
goljufijo in 1 izneverjenje.

Prav tako smo obravnavali 7 (41) kr-
šitev s področja prekrškov, in sicer 4 kr-
šitve Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, 1 kršitev Zakona o proizvodnji 
in prometu s prepovedanimi drogami, 
1 kršitev Zakona o ohranjanju narave 
in 1 kršitev Zakona o nalogah in poo-
blastilih policije.

Na splošno lahko ocenimo varnost v 
občini kot dobro, kljub temu bi se mora-
li tudi občani zavedati, da so storilci ka-
znivih dejanj vsakodnevno med nami in 
prežijo predvsem na našo nepazljivost. V 
več primerih bi lahko preprečili kaznivo 
dejanje s tem, da bi se oškodovanci ve-
dli bolj samozaščitno. Od osnovnih sa-
mozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje 
vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zakle-
panje avtomobilov, moramo biti pozorni 
tudi na to, da v svojih parkiranih vozilih 
ne puščamo vrednejših predmetov na vi-
dnem mestu, do tega, da smo pozorni na 
pojav 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.

Na območju občine Rečica ob Savinji 
smo do 15. 11. 2016 obravnavali 10 (13) 
prometnih nesreč, od tega 1 prometno 
nesrečo s hudo telesno poškodbo, 5 z 
lahko telesno poškodbo in 4 z materi-
alno škodo. Vzroki prometnih nesreč 
so bili 2 x neprilagojena hitrost, 2 x ne-
pravilna stran/smer vožnje, 2 x neupo-
števanje pravil o prednosti, 1 x nepravi-
len premik, 1 x nepravilno srečevanje 1 
x nepravilno prehitevanje in 1 neustre-

zna varnostna razdalja, 4 vozniki, ki so 
prometno nesrečo povzročili, pa so bili 
tudi pod vplivom alkohola, 1 voznik pa 
je preizkus alkoholiziranosti odklonil.

Ne pozabite na varnost
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, kate-
re posebej opozarjamo, da ob udelež-
bi v prometu nosijo svetlejša oblači-
la in odsevna telesa, hodijo po površi-
nah namenjenim pešcem oz. po pravil-
ni strani vozišča.

Ker je zima že tu, bi radi opozorili na 
uporabo predpisane zimske opreme 
na vozilih. Zakon o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 s 
spremembami in dopolnitvami) v 29. 
členu določa, da morajo biti motorna 
in priklopna vozila na slovenskih ce-
stah pozimi (med 15. novembrom in 
15. marcem naslednjega leta) in v zim-
skih razmerah (ko se ob sneženju sneg 
oprijema vozišča ali je vozišče zasne-
ženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali 
poledenelo (poledica)), opremljena s 
predpisano zimsko opremo. V skladu 
s Pravilnikom o delih in opremi 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 
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''.
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Pirotehnični izdelki še kar problem 

Miklavževa darila razveselila varovance VDC 

POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE, DOGODKI IN LJUDJE 

Ker se v »veselem decembru« poveča 
uporaba pirotehničnih izdelkov, želimo 
občane opozoriti še na pravilno upora-
bo 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 1000 
g neto mase eksplozivnih snovi in fon-
tan kategorije 3 do 750 g neto mase ek-
splozivnih snovi pa ni dovoljeno proda-
jati 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 piroteh-
ničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni 
v prodajalnah z dovoljenjem pristoj-
nega organa oz. so bili kupljeni na čr-
nem 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.

Po pooblastilu komandirja
MATJAŽ SEM, spec., pomočnik 

komandirja PP,
policijski inšpektor II

Vsem občanom želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, 
zdravo, uspešno in varno leto 2017.

Letos je dobrotnik Miklavž s pomočjo 
Turističnega društva in Občine na Reči-
ci ob Savinji pustil precej daril. 

Veliko večino, približno 230 pake-
tov, je Miklavž ob pomoči staršev raz-
delil otrokom na osvetljenem rečiškem 
trgu na predvečer sv. Miklavža, par dni 
kasneje pa so predstavniki turistične-
ga društva in občine odnesli preosta-
la darila varovancem v VDC Saša, eno-
ta Vrba, v Nazarje. Miklavževih daril so 
se gojenci iskreno razveselili,  vodstvo 
VDC-ja pa je obiskovalcem predstavilo 
prostore in delo. 

Sklenjenih je bilo nekaj dogovorov o 
nadaljnjem sodelovanju, varovanci pa 
so s ponosom razkazali svoje čudovite 

izdelke, ki so primerni za obdaritev in 
so na prodaj v prostorih nazarske eno-
te. Župan Vinko Jeraj je vsem skupaj 
zaželel vesele praznike ter obilo sreče 

v prihajajočem letu, čestitkam našim 
občanom pa se je pridružila direktori-
ca VDC Saša Darja Lesnjak. 

US

V VDC-jevi enoti Vrba v Nazarjah 
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KNJIŽNICA REČICA OB SAVINJI

V pričakovanju nove knjižnice v središču kraja
Prihodnje leto bo za Knjižnico Rečica 

ob Savinji, ki je zadnjih nekaj let delo-
vala v prostoru v rečiški osnovni šoli, 
nekaj posebnega. Svojo dejavnost na-
mreč seli v povsem nove, sveže prosto-
re, v prvo nadstropje Centra za druže-
nje mladih Rečica ob Savinji – Medgen 
borza (CDM). 

Zaradi kompletne prenove omenjenih 
prostorov je knjižnica že nekaj mesecev 
zaprta, občani Rečice pa knjižnične sto-
ritve opravljajo predvsem v Knjižnici 
Mozirje. Knjižničarji ob tem ugotavlja-
mo, da Rečičani svojo knjižnico opazno 
pogrešajo, saj ob obiskih v Mozirju po-
gosto sprašujejo, kdaj bo domača knji-
žnica znova odprla svoja vrata.
Dejavnosti, povezane s promocijo 

branja, potekajo nemoteno
Kot pri vsakem večjem projektu je 

tudi pri selitvi rečiške knjižnice po-
trebna dovoljšna mera potrpljenja, 
ki bo poplačana z lokacijo knjižnice 
v centru kraja, s samostojnimi ter ve-
čjimi prostori in prijaznim dostopom 
tudi za invalide. 

Kljub temu da izposoja gradiva v Knji-
žnici Rečica trenutno ni mogoča, pa Ob-
čina Rečica svojim občanom kljub temu 
omogoča, da ostale dejavnosti knjižni-
ce, povezane z bralno kulturo, na Reči-
ci potekajo nemoteno. Knjižničarji otro-
kom dvakrat mesečno pripravljamo uro 
pravljic, ki je na programu vsako dru-
go in četrto sredo v mesecu, ob 17. uri, 
v CDM Medgen borza. V letošnjem letu 
bomo ob dosedanjem trendu obiska za-
beležili okoli 150 obiskov otrok na urah 
pravljic. Otroke poleg poslušanja zgod-
bic zelo pritegnejo ustvarjalne delavni-
ce, vsako leto pa jim ob zaključku pra-
vljične sezone v maju pripravimo sku-
pno srečanje. 

Letos smo pravljičarje iz cele doline 
povabili v mozirski kulturni dom na 
predstavo Ledeno kraljestvo v izvedbi 
dramskega krožka OŠ Nazarje. Otroci in 
starši, ki so se odzvali našemu povabilu, 
so dvorano kulturnega doma napolnili 
skoraj do zadnjega kotička. 

Otrokom približamo knjige na 
njim zanimive načine

Pester mesec za male pravljičarje je 
bil tudi letošnji april. Na Rečici smo 
sredi aprila izvedli uro pravljic v so-
delovanju z Zavodom PET. Otrokom 
se je na uri pravljic pridružil terapev-

tski par, ki ga sestavljajo vodnica He-
lena Kotnik in njeni dve psički Senna 
in Aurika. Psički sta s pomočjo svoje 
vodnice izvedli več zabavnih trikov, 
pri čemer so sodelovali tudi otroci. Ti 
so se druženja s psičkama zelo razve-
selili, še prej pa so prisluhnili pravlji-
ci o mali deklici, ki si je želela kužka. 
V istem mesecu smo otroke povabili 
na še en dogodek. V prostorih mozir-
ske galerije smo gostili priznano dram-
sko igralko Aljo Kapun, ki je pripravila 
ustvarjalno delavnico Igrajmo se gle-
dališče. Delavnice se je udeležilo tudi 
precej otrok z Rečice. 

Tudi Rečičanom na voljo vedno 
bolj pester izbor e-knjig

V skladu s sledenjem novim trendom 
smo v lanskem letu v Osrednji knjižnici 
Mozirje našim članom omogočili dostop 
do slovenske spletne e-knjižnice Biblos 
(http://www.biblos.si/lib/). Portal je na-
menjen izposoji elektronskih knjig in 
branju le-teh na mobilnih napravah (ra-
čunalnikih, pametnih telefonih, tablicah 
in bralnikih). Izposoja je mogoča z upo-
rabniškim imenom in geslom, ki se upo-
rabljata za storitev Moja knjižnica, in ju 
člani dobijo v knjižnici, Adobe ID-jem ter 

napravo oz. aplikacijo za branje e-knjig. 
Več informacij o delovanju spletne knji-
žnice je dostopnih  na naslovu http://
www.biblos.si/lib/kako-deluje.

Letos smo obnovili naročnino na e-
-knjižnico in s tem omogočili dostop do 
190 e-knjig, ki so del osnovnega paketa 
na portalu. Med njimi je večina klasič-
nih del slovenskih avtorjev.

Kupili smo tudi licence za najbolj bra-
ne e-knjige. Sedaj so našim članom na 
voljo aktualne e-knjige, med njimi Ca-
vazza Vesne Milek, kriminalni romani 
priljubljenega skandinavskega avtor-
ja Joeja Nesba, Figa Gorana Vojnovića 
in več priljubljenih ljubezenskih ter ži-
vljenjskih romanov. Seznam kupljenih 
e-knjig redno dopolnjujemo, lahko pa 
nam posredujete tudi svoje predloge za 
nakup na elektronski naslov knjiznica.
mozirje@moz.sik.si.

TATIANA GOLOB

V lanskem letu smo na Rečici za ljubitelje kakovostnega branja pričeli izva-
jati bralni klub Druženje ob knjigi. Srečanja ljubiteljev pisane besede tudi 
v letošnjem letu potekajo vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Na na-
ših druženjih zbrani prisluhnejo predstavitvam knjižnih novosti, delijo svo-
je vtise in mnenja o prebranih knjigah ali si izposodijo predstavljene knjige. 
Prisrčno vabljeni v našo sredo vsi, ki vas tovrstno druženje zanima.

Učenci iz OŠ Rečica ob Savinji so v sklopu projekta Rastem s knjigo obiskali 
knjižnico v Mozirju. (Foto: Arhiv Knjižnice Mozirje) 
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Jabolko in preša
Vse se je začelo, ko so pridni sadjarji obi-

rali carjeviče. Tistikrat jih je bila cela priko-
lica. A zgodilo se je, da se eno jabolko ni-
kakor ni hotelo spustiti z veje. Vse se po-
skusili, da bi dobili tudi ta sadež, saj je bil 
velik in lep. Ko so že skoraj obupali, je ja-
bolko samo odpadlo.

Bogat pridelek so pripeljali domov in ga 
shranili. Med čakanjem so se jabolka pogo-
varjala med seboj in vsa druga so občudo-
vala tisto veliko. Čez teden dni so prišli la-
stniki, da bi jabolka sprešali. Ko so zagna-
li mlin, so najlepše jabolko pustili za ko-
nec. Mleli so in mleli, a jabolko ni popusti-
lo. Na koncu je celo pokvarilo staro napra-
vo. Lastniki so bili obupani, a so nadaljeva-
li s prešanjem. A tudi pri tem niso bili do-

volj uspešni. Lastnik je zato stopil po oster 
nož in jabolko razrezal na pol. Mislil je, da 
je delo opravil, a čez nekaj časa sta se obe 
polovici zarasli nazaj. Mož ni mogel verje-
ti svojim očem.

Eno samo jabolko je čudežno pomaga-
lo ustvariti veliko podjetje, v katerem so 
dnevno proizvedli zelo velike količine ja-
bolčnega mošta – tolkca. Čeprav so tudi 
drugod imeli veliko tovrstne pijače, so bili 
vsi mnenja, da je to daleč najboljši tolkec 
iz carjevičev, kar so ga kdaj pili. Ta sadna 
sorta pa se je zaradi tega lahko ohranila 
vse do današnjih dni.

Matic Ozimic, 9. r.
OŠ Rečica ob Savinji

Tisto jesensko jutro
Vsako jesen enkrat pride jutro, ki ja-

sno pokaže, da je toplih dni konec, da se 
bliža čas, ki ga zaznamujejo mirnost, be-
lina, obdarovanja in slovo od koledar-
skega leta. Tisto jutro nam prvič prekri-
je travnike s slano, nas pa nežno opo-
zori, da je vredno pobrskati za toplej-
šimi oblačili in da bo treba še pred od-
hodom v službo spraskati led z avtomo-
bilskih šip. Potem se adventni čas nava-
dno z veliko naglico odvije do božično-
-novoletnih počitnic, za marsikoga naj-
lepšega časa v letu. 

Več kot tretjina šolskega leta je že za 
nami in na rečiški šoli, ki jo v letošnjem 
letu obiskuje 198 učencev, se je dogaja-
lo marsikaj. V prvi razred smo ponov-
no vpisali zelo številčno generacijo in 
prostorsko stisko, zaradi dodatnega 
oddelka podaljšanega bivanja, rešili s 
ponovno pridobitvijo dveh učilnic, ki 
ju je šola minula leta oddajala drugim 
uporabnikom.

Jesensko šolsko delo so zaznamovali 
številni utečeni dnevi dejavnosti, tradi-
cionalna Mini olimpiada, izdelava no-
voletnih voščilnic in obsežen program 
šol v naravi. Učenci 2. in 3. razreda so 
jo preživeli v Kočevju, v domu Jurček; 
4. in 5. razred na Koroškem, v Libeli-
čah, v domu Ajda; učenci zadnje tria-
de pa na Primorskem, v domu Burja. 
Mladi vrstniški mediatorji so svoje ve-
ščine urili na vikend taboru na Farban-
ci. Tretješolci so utrdili svoje športne 
sposobnosti v tedenskem tečaju plava-
nja. Naši pevci in igralci pa so veliko vo-
lje vložili v nastanek novega odrskega 
dela, ki bo premierno predstavljeno v 
tednu pred božičem. Največ energije in 
trdnega dela pa je bilo vloženega v pri-
pravo dobrodelnega koncerta, ki ga je 
pod sloganom Rad bi bil srečen, orga-
niziral Naš šolski sklad. Skupaj z akcijo 
Drobtinica, ki jo organizira območno 
združenje Rdečega križa, se je tako na-
bralo preko 5.500 evrov donatorskih 
sredstev, ki se bodo porabila za pomoč 
pri plačilih stroškov različnih nadstan-
dardnih programov, stroškov prehrane 

socialno ogroženim učencem, nakupu 
učil in učnih pripomočkov, sofinancira-
nju ekskurzij in tečajev in s tem ustvar-
janju enakih možnosti ter višje kako-
vosti šolskega dela za vse učence naše 
šole. Odboru Našega šolskega sklada 
ter vsem nastopajočim, obiskovalcem, 
donatorjem in odboru Rdečega križa 
se ob tej priložnosti še enkrat iskreno 
zahvaljujem.

Na področju investicij v šolsko stav-
bo se v teh dneh zaključuje obsežnej-
ši projekt posodobitve ogrevanja, ki je 
zajel menjavo vseh radiatorskih ven-
tilov, nadgradnjo regulacije v kotlov-
nici in klimatskega prezračevalnika v 
telovadnici in naj bi v bodoče poskr-
bel za enakomernejšo temperaturo v 
šolskih prostorih, zmanjšanje toplo-
tnih izgub ter prihranek pri porabi to-
plotne energije. Sicer smo v letošnjem 
letu precej sredstev namenili tudi ure-
ditvi učilnic ter nakupu učil in učnih 
pripomočkov v 1. triadi, ki je v zadnjih 
dveh letih postala izrazito številčnejša. 
S prehodom na brezgotovinsko poslo-
vanje smo uvedli tudi elektronsko evi-
dentiranje obrokov in možnost plače-

vanja prehrane preko trajnega naloga. 
Trudimo se ohranjati sodobno, ureje-
no in lepo vzdrževano šolo, ki pa bo 
v prihodnje zahtevala kar nekaj inve-
sticij in vzdrževalnih del. Potrebno bo 
obnoviti posamezne dele strehe, smi-
selna bi bila montaža senčil na južni 
strani objekta, nujna pa bo tudi me-
njava celotne IKT-opreme v računal-
niški učilnici. V kolikor bo šola tudi v 
prihodnjih letih izvajala redne šolske 
prevoze, bo nujna tudi zamenjava 12 
let starega šolskega kombija.

Ob ugodnih ekonomskih trendih in 
koncu recesije zremo v prihodnost 
zadovoljno in optimistično, saj ver-
jamem, da so zapisane želje uresni-
čljive. Ob koncu koledarskega leta se 
tako iskreno zahvaljujem županu Vin-
ku Jeraju, občinski upravi, župnijske-
mu uradu, vsem društvom, organiza-
cijam in podjetjem ter posameznikom 
za vso pomoč, pristen odnos in dobro 
sodelovanje s šolo. Vsem občanom že-
limo vesel božič ter srečno in zdravo 
novo leto!

PETER PODGORŠEK,
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji
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Kaj je vrstniška mediacija?
Mediacija je ena izmed oblik alterna-

tivnega reševanja sporov. V procesu 
mediacije osebi, ki sta sprti, s pomočjo 
nevtralne osebe – mediatorja, preko 
pogovora iščeta sporazumni dogovor, s 
katerim bodo zadovoljni vsi udeleženi.

KDO JO VODI?
Pri vrstniški mediaciji je celoten pro-

ces v rokah učencev. V vlogi mediator-
jev nastopajo učenci, ki so se izobraže-
vali na taboru mediatorjev in pridobi-
li potrdilo o usposobljenosti za vrstni-
ške mediatorje. 

KAKO POTEKA?
Sprtim učencem učitelj predlaga re-

ševanje sporov s pomočjo mediaci-
je (seveda lahko tudi učenci sami poi-
ščejo mediatorje). Učenci, ki se s tovr-
stnim načinom reševanja sporov stri-
njajo, odidejo z mediatorjema v medi-
acijsko sobo. 

Mediacijo bodo vodili učenci po ur-
niku.

Mediatorja predstavita pravila, ki jih 
morajo spoštovati udeleženci pogovo-
ra, razložita proces mediacije in svo-
jo vlogo.

Nato se vsi udeleženi lotijo razisko-
vanja problema (medsebojno pripo-
vedovanje in poslušanje, iskanje sku-
pnih interesov, prepoznavanje in izra-
žanje čustev …).

Tako se preko pogovora iščejo rešitve, 
s katerimi sta zadovoljna obe sprti stra-
ni. Dogovor se zapiše, v znak spoštova-
nja dogovora se podpišeta oba sprta 
učenca in mediatorski tim (dva vrstni-
ška mediatorja).

KAKŠNI SO CILJI VRSTNIŠKE 
MEDIACIJE?

• Gre za konstruktiven način reševa-
nja konfliktov – odgovornosti in naloge 
za svoje spore prevzamejo mladi sami.

• Gre za celoten program ustanove, 
ki prinese spremembe v celotni she-
mi pristopa k reševanju konfliktov – s 
tem se spreminja šolska kultura in šol-
ska klima!
• Mediacija v šoli spodbuja pozitiv-
no komunikacijo – mlade spodbuja k 
temu, da svoje konflikte rešujejo tako, 
da prisluhnejo drug drugemu, razvija-
jo kritično mišljenje in veščine razreše-
vanja konfliktov.
• Povečuje socialno opremljenost mla-
dih ter zmanjšuje nasilnost in agresijo.
• Uči, ozavešča in širi družbene vre-
dnote, kot so nenasilna komunikacija, 
spoštovanje, pravičnost, poštenje, od-
govornost, sožitje, mirno in kakovo-
stno sobivanje.
• Krepi pozitivno samopodobo in 
spodbuja osebnostno rast ter razvoj 
mladostnikov.

Vikend tabor vrstniške mediacije v sodelovanju 
dveh šol 

V oktobrskem vikendu smo izvedli ta-
bor usposabljanja vrstniških mediator-
jev. V delavnicah so učenci na novo spo-
znavali vrstniško mediacijo, raziskova-
li zakonitosti medosebnih odnosov ter 
preko različnih socialnih iger širili svo-
ja znanja poznavanja osebnosti in vede-
nja v različnih situacijah.

V petkovem popoldnevu smo se men-
torice in 17 učencev iz OŠ Rečica ob Sa-
vinji  (Zvonka, Kladnik, Mihaela Her-
man, Nika Tominšek, Katja Matko, Haj-
di Sevčnikar, Timotej Rakun, Nik Hro-
vat, Manuel Matko) in OŠ Griže zbrali 
pred domom na Farbanci. Poleg pro-
grama, usmerjenega v pridobivanje 
in urjenje veščin mediacije, smo men-
torji intenzivno pogojevali medse-
bojno druženje in sodelovanje učen-
cev obeh šol.

Učenci od 6. do 8. razreda so se do po-
znih večernih ur družili in spoznavali z 
vrstniki iz sosednje šole preko usmerje-

nih dejavnosti in socialnih iger. Izdela-
li so plakat, kaj si želijo, da bi se na ta-
boru zgodilo, in česa si ne želijo. Razde-
lili smo naloge in obveznosti, ki so jih 
učenci imeli med taborom.

V soboto smo v dopoldanskih delav-
nicah spoznavali veščine improvizaci-
je, verbalne in neverbalne komunika-
cije. Ob tem smo se pogovorili o vrstah 
konfliktov in njihovih značilnostih. V 
popoldanskem času smo se konkre-
tneje spoprijeli s koraki mediacije, ak-
tivnim poslušanjem, prepoznavanjem 
čustev in povzemanjem. Po večerji smo 
za sprostitev odšli na kratek sprehod. 
Zvečer smo pripravljali več scenarijev 
za konflikt med najstnikoma in rešitev 
s pomočjo dveh vrstniških mediatorjev, 
v nedeljo zjutraj pa smo se preizkusili v 
igri vlog in analizi poteka mediacije. Po-
stavili smo se v vlogo scenarista in re-
žiserja ter izvedli zaplet in razplet kon-
flikta. V dopoldanskem času nas je obi-

skal tudi ravnatelj Peter Podgoršek, ki 
se je za krajši čas vključil v delavnice in 
aktivno sodeloval. Nad izdelki, ki so že 
bili razstavljeni in so jih naredili učen-
ci, je bil navdušen. Po kosilu smo izva-
jali socialne igre, pri katerih smo pre-
izkušali delo v skupini, spretnosti po-
mnjenja, zaupanje in »ročno spretnost«.

Na delavnicah smo se ves čas učili kon-
struktivnega obvladovanja konfliktov 
ter vrstniške mediacije tako v šoli kot 
tudi v življenju.

Mentorice smo bile z učenci in izved-
bo delavnic nadvse zadovoljne. Otro-
ci so bili izjemno ustvarjalni in pripra-
vljeni na sodelovanje. Usvojili so ve-
ščine in pridobili pozitivne izkušnje 
pri razreševanju sporov. Prepričane 
smo, da bodo mladi v bodoče lažje iz-
oblikovali pozitivne vzorce za reševa-
nje problemov, ki jih bodo srečevali v 
življenju.

ZVONKA KLADNIK
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Sodelovali smo na Nacionalni konferenci o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje

V Sloveniji se veliko truda posveča de-
javnostim, da bi pri otrocih uspeli zau-
staviti naraščajoči trend debelosti. Od 
leta 2011 se debelost počasi znižuje, 
vendar je potrebno vztrajno nadalje-
vati z ukrepi in osveščanjem za zmanj-
šanje kroničnih bolezni in debelosti – 
za več zdravja za vse.

Ob letu od sprejetja Resolucije o naci-
onalnem programu o prehrani in tele-
sni dejavnosti za zdravje 2015–2025 in 
ob svetovnem dnevu hrane je Ministr-
stvo za zdravje pripravilo 1. Nacionalno 
konferenco o prehrani in telesni dejav-
nosti za zdravje z mednarodno udelež-
bo – S povezovanjem do skupnih ciljev.

Konferenca je potekala 17. oktobra 
2016 na Brdu pri Kranju v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Ministrstvom za izobraže-
vanje, znanost in šport, Ministrstvom za 
infrastrukturo, Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Evropsko komisijo in Na-
cionalnim inštitutom za javno zdravje.

Učenci OŠ Rečica ob Savinji, Hana Baj-
rić, Laura Krančič, Alen Klemenšek in 
Alis Sejdić, so se v okviru Vesele kuhi-

nje predstavili na Tržnici zdravja – so-
delovali so s pripravo zdravih prigriz-
kov. V ta namen so ponudili dimljeno 
postrv na blazinici iz ajdove kaše in pe-
teršiljevim pestom ter energijske sadne 
bombice.

Ministri in drugi udeleženci konferen-
ce so si ogledali predstavitve na Tržni-
ci zdravja in poizkusili dobrote mla-
dih kuharjev. 

Izkušnja je bila zelo zanimiva, saj smo 
lahko sami prispevali del k predstavitvi 
bolj zdrave prehrane. Obenem pa smo 
se seznanili z različnimi institucijami, 
ki se trudijo na področju ohranjanja 
zdravja za vse.

ZVONKA KLADNIK

Kako je jabolko pomagalo 
ustvariti podjetje Apple

Pred davnimi časi je živel reven kmet 
sadjar. Najraje je gojil jabolka. 

Nekega dne, ko je prišel s tržnice, je 
žalostno govoril svoji ženi, da ta služ-
ba ni več zanj, saj je zaslužil le 12 zlatni-
kov. Šel je v klet in začel jokati. V temi 
je skozi okno posvetila nenavadna sve-
tloba, ki je sijala na jabolko. Šel je do za-
boja in vzel sadež. Nekaj časa je gledal 
jabolko, nato je vanjo ugriznil. Po ne-
kaj sekundah mu je postalo slabo, saj 
je bilo sadje groznega okusa. Zalučal 
ga je na travnik. 

Naslednjega dne je domov prišel še 
bolj obupan, saj je zaslužil le 9 zlatni-

kov. Pogledal je proti travniku. Na me-
stu, kjer je obležalo jabolko, je sedaj ra-
slo drevo, na njem pa je bilo dvanajst 
telefonov. Nenavadno stvaritev je poi-
menoval Apple – po besedi jabolko, saj 
je bila angleščina tisti čas številka ena. 
Izmislil si je tudi zaščitni znak, to je po-
dobo ugriznjenega jabolka. 

Od tistega dne dalje je bogato služil 
tako s prodajo jabolk kot telefonov. Šele 
s časom se je zavedel, kakšno priložnost 
je dobil čisto po naključju.

Jošt Vodovnik, 8. r.
OŠ Rečica ob Savinji

Glej …
Glej, dragi tujec!
Čakam, čakam.
Kličem te, kličem,
jaz, hči rodu slovenskega.
Ječim v samoti,
včasih oboževana
z vseh strani.
Zdaj moje uničeno, zgrbančeno
telo ždi tu na klancu.
Pozabljena, utrujena.
Veter mi biča obraz.
Glej, dragi tujec,
okusi moj sad,
zgrbančen, a slajši kot med.
Vsaj ti, 
vsaj ti me potolaži.

Blažka Detmar, Anja Glušič, 
Klara Korenjak, 

8. r. OŠ Rečica ob Savinji
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VRTEC REČICA OB SAVINJI

Sproščujoča zvočna pravljica z gongi 
Tako kot odrasli tudi otroci rabijo 

sproščanje in umiritev, zato nas je v 
mesecu novembru obiskala intuitivna 
umetnica in zvočna terapevtka Suzana 
Potočnik, ki se že nekaj let izobražuje 
in ljubiteljsko ukvarja z zvokom, zvoč-
nimi kopelmi, zvočnimi masažami, de-
lavnicami in zdravilnimi učinki zvoka. 
Z zvokom se je srečala pred petimi leti 
in se v njem tudi našla, ker ji je dal vpo-
gled v njene globine in resnice. In ker 
je sama  naredila veliko korakov s po-
močjo zvoka in meditacij ter našla svoje 
darove, se je odločila, da pomaga z nji-
mi tudi drugim na njihovi poti do spo-
znanja samih sebe. 

S seboj je pripeljala najrazličnejša 
glasbila in igralnica je bila naenkrat 
podobna pravemu glasbenemu odru. 
Otroci so z velikimi očmi opazova-
li gong, kristalne posode, šamanski, 
oceanski in nevihtni boben ter različ-
ne zvončke.

Odločili smo se za gong, zakaj? Ker 
je znano, da otroci zvok gonga in dru-
gih naravnih instrumentov sprejemajo 
sproščeno in so bolj dojemljivi za tovr-
stne energije, ki nas obdajajo, kot odra-
sli. Zvok gonga je tisti, ki osveži in spro-
sti človeka na telesnem in duševnem ni-
voju. Zvok in vibracija gonga ima pozi-
tivne učinke tudi pri otrocih s težava-
mi v razvoju in z učenjem pri hiperak-
tivnih otrocih, saj ima učinek globin-
ske masaže. Sprostijo in obnovijo se ce-
lice, tkiva, mišice in sklepi telesa, pove-
ča se odprtost za samozdravljenje naše-
ga organizma, odpirati se nam začnejo 
nove poti, priča smo trajnim in pozitiv-
nim spremembam. To so nizke frekven-
ce in te sproščajo, razširjajo, raztezajo.

Uživanje v zvočni kopeli 
Za ogrevanje so najprej otroci sode-

lovali pri gibalnih igrah, ko je energija 
stekla, pa se je začela glasbena čarov-
nija. Otroci so najprej spoznali inštru-
mente in nanje igrali, nato pa je sledi-
lo sproščanje. Udobno so se namestili 

na blazine in uživali v pravi zvočni ko-
peli. Igralnico je napolnil zvok gonga, 
otroci so se umirili, nekateri so zaspa-
no zehali in si meli oči, drugi so bili ne-

verjetno zvedavi in migali ter lovili raz-
lične vibracije, ki so napolnile prostor. 
Otroški radovednosti pa ni bilo videti 
ne konca ne kraja. Otroci so bili veseli, 
polni energije in dobre volje. Po konča-
ni zvočni pravljici pa smo se pogovorili 
o njihovih občutkih in ugotovili, da ne 
bi bilo slabo to večkrat ponoviti.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat rade 
vse strokovne delavke vrtca Rečica ob 
Savinji zahvalile Suzani Potočnik, ki 
nam je bila pripravljena  prostovoljno 
prikazati vse čarobnosti zvokov iz nje-
nih inštrumentov.

KSENIJA KRANJC, 
dipl. vzg. pred. otrok

Spoznavanje inštrumentov 

Glasbena čarovnija 
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Voščili smo župniku Bračunu  
»Mislil sem, da bo prišlo pet ljudi, se-

daj je pa takole,« se je v jedilnici polzel-
skega Doma upokojencev srečno sme-
hljal Janez Bračun, nekdanji rečiški žu-
pnik, ki je v soboto, 10. decembra, sla-
vil 90. rojstni dan. 

Ob tej priliki so ga že dopoldne obi-
skali predstavniki Društva upokojen-
cev Rečica ob Savinji, v popoldanskih 

urah pa so spodnjesavinjski duhovni-
ki ob asistenci gospoda Bračuna daro-
vali sveto mašo. Pri maši, ki so jo daro-
vali polzelski Jože Kovačec, dekan Mir-
ko Škoflek in gotoveljski župnik Bran-
ko Zemljak, so zapeli pevci zbora Šene-
ški glas, ki je sestavljen iz stanovalcev 
polzelskega doma, prvič je zapel zbor 
Šeneški spev, sestavljen iz zaposlenih 
v domu, pridružile so se pevke vokal-
ne skupine Pušeljc, mašo pa so obo-
gatili tudi z zvoki instrumentov. Osre-
dnje slavje ob Bračunovem jubileju so 
pripravili v nedeljo v polzelski cerkvi. 

Življenje v vojni vihri
Bračun se je rodil leta 1926 v Golobi-

njeku, župnija Podčetrtek. Bil je tretji 
od šestih otrok. Od petega leta je od-
raščal pri starih starših. Leta 1938 je z 
bratrancem odšel v gimnazijo salezijan-
cev v Veržeju. Po letu dni sta se prepi-
sala na celjsko klasično gimnazijo. Pri-
šla je vojna. Ravnatelj sam jim je prišel 
s tresočim glasom povedat, da jo zapi-
rajo. Dijaki so se razkropili vsak po svo-

je. Nemci so njegovega očeta, ker je bil 
koroški borec, poslali na kmetijo v Bo-
štanj pri Sevnici. Tam je skrivaj poma-
gal partizanom. Ti so ga tudi zaščitili za 
nekaj časa, ko je bil v nevarnosti. Leta 
1943 so Janeza (starejši brat je šel ko-
pat jarke) pod grožnjo, da bodo izselili 
njegove domače, če se bo kakorkoli iz-
maknil, nasilno mobilizirali v nemško 

vojsko. Ker je dosegal določeno telesno 
višino, so ga nasilno dodelili v SS eno-
to. Še danes ima vtetovirano zname-
nje SS vojaka. Odšel je na rusko fronto, 
kjer ostal po čudežu živ. Konec januarja 
1945 je močno ozebel zopet po milosti 
odšel z zadnjo ladjo z Baltskega morja 
v Gdansk na Poljsko.

Božja volja je bila, da je lahko pot na-
daljeval na zahod Danske, od tam z rde-
čim vlakom v Würtzburg na Bavarskem. 
V zasilni letalski bolnišnici mu je mazač 
»operiral« levo stopalo. Skrbno ga je ne-
govala in tako rešila neka sestra iz Grad-
ca. Postal je delni invalid. V bolnišnici je 
ostal več kot pol leta. Ko je prišel konec 
julija leta 1946 domov, so ga v Celju za 
šest tednov vtaknili v zapor Stari pisker. 
Še vedno je bil v veliki nevarnosti za ži-
vljenje (da bi ga poslali na Teharje). Zo-
pet je bila božja volja, da je bil v Celju še 
stari ravnatelj Blaznik, ki mu je bil naklo-
njen in je nekako dosegel, da so ga vzeli 
nazaj v šolo. Maturiral je leta 1949. Odšel 
je k ravnatelju mariborskih bogoslovcev 
v Ljubljani, dr. Jakobu Aleksiču. Škof Ma-
ksimilijan Držečnik mu je rekel: »Bomo 
že kakšno lažjo faro zate poiskali.« 

Leta župnikovanja 
Od leta 1954 do leta 1960 je bil kaplan, 

nato župnik do leta 1967 v Grižah, sku-
paj trinajst let. Naslednjih sedemindvaj-

set let je bil župnik v župniji Rečica ob 
Savinji. Leta 1994 je zopet po dobroti 
našel rešitev in se naselil v Domu upo-
kojencev na Polzeli, kjer je zelo prilju-
bljen domski kurat. 

Vojne grozote so se mu globoko vti-
snile v spomin. »Najraje bi se leže pred 
oltarjem Bogu zahvaljeval za vse, kar 

Janez Bračun je bil na Rečici župnik 27 let.

Župniku Bračunu je čestital tudi župan Vinko Jeraj. 



Pod rečiškim zvonomPod rečiškim zvonom 2525

DUHOVNI UTRIP 

Z Rečice proti brezjanski baziliki

sem mogel prestati, in za vse dobrote, 
ki sem jih bil deležen. Tisočkrat hvala 
dobremu Bogu. Bog je velika, čudovi-
ta skrivnost. 'Kaj naj povrnem Gospo-
du za vse dobro, kar mi je storil? Kelih 
zveličanja bom dvignil …' In kakšen je 
ta kelih? To je grenki in zdravilni kelih 
trpljenja. Če bi ga prej ne pil zdravnik, 
bi se ga tudi bolnik ne upal dotakniti. 
Ta kelih je pil Gospod (sv. Avguštin),« je 
Bračun povedal ob neki priliki. 

Tudi v soboto je dokazal, da je živah-
nega duha, razveselil se je vseh obisko-
valcev, radoživo kramljal  in se na svoj 
način zahvalil vsem, ki so ga obiskali. 
Da je pri kljub visoki starosti pri močeh, 
dokazuje dejstvo, da še vedno mašuje 
vsak četrtek, ob petkih pa sodeluje na 
duhovnih srečanjih bolnikov.

US 
 

Posnetek je nastal v jedilnici med pogostitvijo. 

Podobno kot že veliko zadnjih let se je 
tudi letošnjo avgustovsko nedeljo pred 
cerkvijo sv. Kancijana zbralo ogromno 
romarjev, ki so krenili na dvodnevno 
romanje proti Brezjam. 

Pot so začeli s sveto mašo, ki jo je daro-
val domači župnik David Zagorc s sode-
lovanjem diakona Stanka Čeplaka, med 
romarji pa je bil pri maši tudi gospod 
Ferdinand Luknar. Romarji so prisluh-
nili pritrkavanju z zvonika cerkve Jane-

za Krstnika v Šentjanžu, kjer so se tudi 
poslovili od domače fare. Pot so nada-
ljevali po že ustaljeni trasi do Gornje-
ga Gradu, Nove Štifte s cerkvijo Marije 
Zvezde in Črnivca. Zmolili so zahvalno 
molitev pred Marijino kapelico na Žu-
panjih njivah, prenočili v Adergasu, na-
slednji dan pa prispeli do Brezij. 

Romarji, ki so na poti molili na raz-
ličnih postajah, so posegli po knjižici, 
ki jo je pripravil domači župnik, njena 

vsebina pa sledi letošnjemu letu usmi-
ljenja, ki ga je papež Frančišek razgla-
sil decembra lani. Tako je bila glavna 
duhovna tema romanja razmišljanje 
o duhovnih in telesnih delih usmilje-
nja. Tudi tokrat so romarjem s pribolj-
ški pomagale dobre gospodinje z Reči-
ce in okolice, gasilci s svojimi kombiji 
ter seveda številni drugi posamezniki. 

Preko sto romarjev 
Letos je k cerkvi Marije Pomagaj na 

Brezjah romalo preko sto romarjev, 
sveta maša pa je na praznični dan – ve-
liko gospodnico – ob prisotnosti še dru-
gih domačinov pred brezjansko bazili-
ko daroval domači duhovnik ob soma-
ševanju rečiškega župnika in sodelova-
nju diakona Stanka. Na cilju so bili po-
zabljeni žulji in težave, vse romarje je 
prevzela radost, da so tudi tokrat uspe-
li premagati razdaljo, poskrbeli za dušo 
in se utrdili v dobrih namerah. Zanima-
nje za romanje je bilo letos tako veliko, 
da so morali po besedah organizator-
ja Petra Kolenca zaradi omejenih pro-
storskih možnosti nekaj pohodnikov 
žal zavrniti. 

USV Črni je romarje čakala še dolga pot do cilja.
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MEDGEN BORZA 

Poldrugo leto delovanja
V Medgen borzi na Rečici ob Savinji se 

po dobem letu in pol delovanja še ve-
dno s ponosom oziramo na prehojeno 
pot v prepričanju, da so urejeni prostori 
medgeneracijskega središča v lasti Ob-
čine Rečica ob Savinji dobro izpolnili 
pričakovanja in tudi svoje poslanstvo. 

Občina je spodnje prostore za Med-
gen borzo s pomočjo evropskega denar-
ja uredila v t. i. Hranilnici v samem tr-
škem jedru. Ustanovitev večgeneracij-
skega središča na Rečici ob Savinji je v 
skladu z Razvojnim programom Občine 
Rečica ob Savinji 2014–2020 ter tudi v 
skladu s programskimi cilji Regijskega 
razvojnega programa Savinjske regije 
za prihodnje programsko obdobje. Pri-
zadevanja so skladna tudi z  Resolucijo 

o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020, sploh 
s cilji, ki govorijo o povečanju socialne 
vključenosti ranljivih skupin prebival-
stva ter o izboljšanju razpoložljivosti in 
pestrosti ter zagotavljanju dostopnosti 
in dosegljivosti storitev in programov. 

Projekt  Krepitev pomoči na ravni lo-
kalnih skupnosti – Medgen borza, fi-
nanciran s pomočjo sredstev iz opera-
tivnega programa IPA SLO-HR, se je za-
ključil 17. 6. 2015. Projekt je poleg obno-
ve prostorov v nekdanji trgovini vklju-

čeval t. i. mehke vsebine, v okviru ka-
terih smo v dobrih treh mesecih (od 3. 
3. do 17. 6. 2015) uspešno izvedli 165 
aktivnosti, obiskalo pa nas je približno 

2.000 obiskovalcev. Poleg tega smo iz-
vedli 20 tečajev za prostovoljce in oskr-
bovalce, izvajali smo tečaje družabni-
štva ob računalniku, vzpostavili Info 

točko (in hkrati na spletni strani ponu-
dili usluge 25 prostovoljcev), svetoval-
no pisarno in  spletno stran Medgen 
borza s podstranjo Odtis dediščine ter 
uspešno izvedli vpis izdelave želodca v 
Zgornji Savinjski dolini v Register žive 
kulturne dediščine. 

Dobri odzivi 
Tudi po uradnem zaključku projekta je 

Medgen borza zaradi podpore Občine, 
občinskih svetnikov, sodelovanja dru-
štev in želja občanov s polno zagnano-
stjo nadaljevala s svojim delom. Po do-
brem letu in pol so podatki o obiskoval-
cih, prireditvah in dogajanju – poudar-
jamo, da gre za večinoma brezplačno 
dogajanje tako za izvajalce kot obisko-

Otroci so pogosti obiskovalci Medgen borze. 

Mladi ustvarjalci na delu. 

Vezilje so redne obiskovalke. 
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valce – v rečiškem medgeneracijskem 
centru  izjemno dobri.  V tem času se je 
v prostorih Medgen borze zvrstilo več 
kot 550 različnih aktivnosti. Tri četrti-
ne dogajanja je izvedla ekipa Medgen 

borze, četrtina dogodkov pa je bila iz-
vedena v organizaciji različnih društev. 
Vedeti je treba, da je večina dogodkov 
dobro obiskanih. 

Pri izvajanju in načrtovanju progra-
ma in dogajanja sodelujejo predvsem 
domačini s svojim znanjem, predlogi 
in vrednotami. Še vedno je velika veči-
na dogajanja brezplačnega, odzivi med 
obiskovalci pa so izjemno dobri in pred-

stavnike občine utrjujejo v prepričanju, 
da smo z ustanovitvijo medgeneracij-
skega središča ubrali pravo pot. 

Pogled naprej 
Zaenkrat svoje delovanje v večji meri 

usmerjamo na občanke in občane Ob-
čine Rečica ob Savinji, s tem da bi radi 
aktivnosti razširili na celotno Zgornjo 
Savinjsko dolino, kar pa je seveda stvar 
kakšnega državnega razpisa. Pri tem 

bi izvajali vsebine in programe s pou-
darkom na starejši generaciji in otro-
cih; veliko pozornost namenili druži-
nam in socialno izključenim. Kot vse 
bolj opažamo v Medgen borzi, si Zgor-

nja Savinjska dolina zasluži svoje med-
generacijsko središče, v katerem bi bolj 
odkrito spregovorili o različnih proble-
mih, ki tarejo to okolje, hkrati pa omo-
gočili kakovostno preživljanje proste-
ga časa, prenos znanj med generaci-
jami ter ohranjanje bogate dediščine. 

Poudariti je treba, da v našem širšem 

Gostje, ki pustijo sled. 

Ustvarjali smo v različnih delavnicah. 

okolju ni medgeneracijskih središč ozi-
roma da so oddaljena od 30–70 kilome-
trov. Zgornja Savinjska dolina je precej 
zaprto, obmejno območje, s specifični-
mi znanji, veščinami in navadami, ki bi 
jih tudi s pomočjo Medgen borze lahko 
evidentirali, zapisali in ohranili za pri-
hodnje rodove. Največ teh znanj, ve-
ščin in navad se še vedno skriva v dru-
žinah in v tem okolju bi jih radi ohra-
nili. Po drugi strani se srečujemo z ran-
ljivimi skupinami, ki potrebujejo vklju-
čevanje v družbeno življenje ter druge 

aktivnosti, s katerimi krepijo samopo-
dobo in osebnostno rastejo.  

Ravno v izvajanju usklajenih, vode-
nih, strokovnih in kontinuiranih oblik 
medgeneracijskega sodelovanja in 
vključevanja ranljivih skupin bo Med-
gen borza izpolnila svoje poslanstvo. 

US

V Medgen borzi še vedno tedensko 
pripravljamo varstvo otrok, ki ga 
obogatimo z različnimi ustvarjalni-
mi delavnicami, se srečujemo na do-
poldanskih čajankah in skrbimo za 
družabništvo ob računalniku, z osta-
lim dogajanjem pa skušajo prisluh-
niti željam občanov ter različnih iz-
vajalcev. Nekatera srečanja se izva-
jajo znotraj zaprtih skupin, v sode-
lovanju z društvi pa mesečno pripra-
vljamo več kot 20 aktivnosti, na ka-
tere vabimo vse obiskovalce.

Na Rečici smo gostili različna zna-
na slovenska imena, vrstila so se 
odmevna predavanja, obiskoval-
cem smo predstavljali zdrave na-
čine prehranjevanja, skrbeli za 
zdravje, se družili z Rečičani, ki so 
sokrajanom prenašali svoja  spo-
znanja, na delavnicah osvajali nova 
znanja, skrbeli za kakovostno preži-
vljanje prostega časa in za prenos 
znanja med generacijami … 
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Dopoldanska čajanka 

Dan slovenske hrane 

Že drugo leto mineva od dne, ko sem 
prvič slišala za dopoldansko čajanko v 
Medgen borzi. V tistem času sem se ko-
maj priselila v nepoznani mi kraj. Lju-
di in navad nisem poznala, tako se mi 
je dopoldanska čajanka zdela le ena iz-
med posebnosti še nepoznanega kraja.

Kaj kmalu sem se odzvala prijaznemu 
povabilu udeleženk, predvsem iz    ra-
dovednosti, saj si dopoldanske čajanke 
nisem mogla prav predstavljati, a tudi 
iz osnovne vljudnosti, da se odzovem 
vabilu. Danes lahko rečem, da sem za-
hvaljujoč čajankam in vsem, ki jih kot 
jaz redno in z veseljem obiskujemo, 
pridobila veliko pozitivnega. Spozna-
la in seznanila sem se s krajevnimi na-
vadami, spoznala veliko novih ljudi in 
z vseh čajank, ki niso zgolj druženje ob 
čaju in običajen klepet, pridobila ogro-
mno praktičnega znanja.

Mogoče sem ena izmed redkih, ki mi je 
zapravljanje časa ob klepetu kar malo 
škoda in zlepa nisem pristaš kakšnih 
druženj. A druženje ob torkih, ko po-
teka čajanka, se z veseljem, če je le mo-
žno, redno udeležim, saj vsak torek pri-
nese nekaj novega.Všeč mi je, da je na-
rejen nekakšen plan ali urnik, tako da že 

v naprej vemo, kaj lahko pričakujemo.
Tako je na primer vsak prvi torek rezer-
viran za literaturo, kjer spoznavamo ra-
zna dela pisateljev in pesnikov iz okolice 
in tudi od drugod. Še posebej so zanimi-
vi dnevi, ko se teh naših čajank udeleži 
kak gost in nam bolj podrobno predsta-
vi svoja dela. Prav tako je zanimiv dru-
gi torek v mesecu, kjer je vsebina pogo-
vora povezana z zdravo prehrano, kjer 
si nabiramo znanja o raznih zdravilnih 
zeliščih. Tretji torek po navadi namenja-
mo značilnostim posameznih mesecev, 
sicer pa nas obišče tudi kakšen gost. Po-
sebej zanimivo je bilo druženje s Tanjo, 
ki živi v Nemčiji, in nam je predstavila 
način dela in življenja izven naših meja.

Tu so še pogovori o posebnostih te-
kočega meseca, o raznih dogajanjih v 
Medgen borzi, razne zanimivosti, pre-
govori, prazniki, dogajanje po svetu in 
še ogromno bi lahko pisala in našteva-
la. Skratka, vsak lahko najde nekaj za-
nimivega za svojo dušo.

Nikakor nes smem pozabiti na pomen 
čajanke, kjer se ob vseh dogodkih in 
pogovorih pije doma nabran in pripra-
vljen čaj, ki ima svoje prav posebno me-
sto. Ob njem si izmenjujemo predloge 

in recepte, tako za razne mešanice kot 
recepte za kakšna peciva, ki jih obča-
sno prinese katera od udeleženk.Tudi 
recepti za razna jedila in domača zdra-
vila so na dnevnem redu. Skratka, uri-
ce ob čaju in široki paleti dogajanj prav 
hitro minejo. Priznam, da sem prijetno 
presenečena in predvsem vesela, saj 
sem si ob druženju z mnogimi udeležen-
ci čajank obogatila um in dušo. Pridobi-
la veliko novega znanja, predvsem spo-
znala veliko prijetnih ljudi in krajanov, 
predvsem pa postala del samega kraja.

Škoda, da se čajanke ne ponovijo v 
popoldanskem času, saj iz pogovora s 
krajani lahko razberem, da bi se mar-
sikdo prav rad udeležil teh naših uric. 
Predvsem želim, in  prav gotovo nisem 
edina, da se ti lepi in koristni dnevi na-
daljujejo tudi v novem letu, ki bo prav 
kmalu tu. Hvala za prijazno povabilo 
pred letom, hvala za vsa druženja, od-
krivanja in nabiranja novih znanj ob 
čaju. Hvala za prijetno druženje!  

Srčno upam in želim, da se to druže-
nje ne prekine, da se čajanke nadalju-
jejo tudi v novem letu z novimi idejami 
in dejavnostmi.

ANITA L. AUSER

Tudi v rečiški občini so bile 18. novem-
bra, ko je Slovenija obeleževala dan slo-
venske hrane, na številnih mizah jedi 
tradicionalne jedi slovenskega zajtr-

ka: kruh, maslo, med, mleko in jabolka. 
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan 

slovenske hrane obeležujemo vsak tre-
tji petek v novembru. Letos je potekal 

že šesto leto zapored in je v tem času 
prerasel v dan slovenske hrane. O po-
menu zdrave in lokalne hrane sta spre-
govorila predstavnika Čebelarskega 
društva Rečica ob Savinji, ki sta obi-
skala učence v osnovni šoli in malčke 
v vrtcu, kjer so pedagoške delavke od-
igrale prisrčno igrico o delu čebel, v iz-
vedbi vrtčevskega pevskega zbora pa je 
imenitno zazvenela tudi skladba Čebe-
lar. Predstavnika ČD – Darko Glušič in 
Ivo Bider – sta se v jutranjih urah pri-
družila tudi občinskim svetnikom, ob-
čanom in občinski upravi, ki je poskr-
bela za tradicionalni slovenski zajtrk v 
prostorih Medgen borze.

USČebelarji so se pridružili tudi malčkom v rečiškem vrtcu.
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Še eno plodno leto 
December je čas, ko člani Turistične-

ga društva Rečica ob Savinji zagotovo 
ne počivamo. 

Potem, ko smo poskrbeli za postavitev 
smreke in praznično okrasitev ter po-
magali pri postavljanju Pravljične Reči-
ce, smo najmlajše razveselili z obiskom 
Miklavža. Ta je otrokom s pomočjo do-
natorjev in staršev razdelil približno 
230 daril, ostala pa smo darovali varo-
vancem VDC Saša, enota Vrba v Nazar-
jah. Žive jaslice smo prvič že postavili, 
saj smo sodelovali pri snemanju vide-
ospota. Za obiskovalce bodo v opušče-
nem kamnolomu na Dol-Suhi na ogled 
25. decembra. Predstavi, ki ju bodo 
obogatili Rečiški pobi, bosta ob 17. in 
18.30 uri. Upamo samo še, da bomo 
do božiča deležni kakšne snežinke, ki 
bi dogajanju na predstavah zagotovo 
dale dodatno čarobnost. 

Sicer smo v TD tudi letos poleg načrto-
vanih prireditev aktivno sodelovali pri 
bogatem dogajanju  v občini. V začetku 
marca smo organizirali odmeven kon-
cert ob dnevu žena, v goste pa povabi-
li dalmatinsko klapo Kampanel. Posta-

vitev prizorišča v telovadnici osnovne 
šole je zahtevala obilo prostovoljskih 
ur, nakupili smo nekaj dodatne opre-
me, vse dame pa ob njihovem prazni-
ku razveselili z rožico. Izjemni odmevi 
pričajo, da so tovrstni dogodki še kako 
dobrodošli v naši dolini. Priskočili smo 
na pomoč pri kresovanju ob dnevu dr-
žavnosti ter s pomočjo likov z Lenarto-

vega sejma obogatili dogajanje na Po-
doknici Nedeljskega v Lešju. 

Prireditve, ki bogatijo 
Sicer se je delovno leto začelo z obč-

nim zborom, na katerem smo v uprav-
ni odbor izvolili nekatera nova imena. 
Letos sta precejšen izziv in tudi strošek 
povzročila nakup in poslovanje z davč-
no blagajno. Kot vsa leta je bil v leto-
šnjem letu precejšen zalogaj organiza-
cija tradicionalne turistične prireditve 
Od lipe do prangerja, vseeno pa si upa-
mo trditi, da je bilo tudi letos poskrblje-
no za različne generacije in okuse. Mno-
gi so se iz srca nasmejali stari, že skoraj 
pozabljeni igri Med dvema ognjema, 

mnogi so se ustavili na imenitnih raz-
stavah v osnovni šoli, zaplesali na Ve-
čeru pod trško lipo ali pa stiskali pesti 
na Igrah med naselji. Na osrednji raz-
stavi smo z razstavo Godec gode svo-
jo vižo počastili številne domače god-
benike. Seveda te razstave ne bi uspeli 
postaviti brez posameznikov, ki imajo 
posluh za preteklost in nekdanje nava-

de ter skrbno hranijo predmete, ki so 
jih uporabljali naši predniki. Le s po-
močjo posameznikov, ki se radi odzo-
vejo na naše prošnje in nam pomagajo 
pri pripravi razstav, bomo lahko ohra-
nili ta zgodovinski spomin, zato jim še 
enkrat izrekamo zahvalo.  

Avgusta smo s koncertom v Blatah raz-
veselili ljubitelje lepe pesmi. Oktobra, 
na datum Lenartovega sejma, je nara-
va pokazala svojo muhavost in v zadre-
go spravila vse organizatorje in razsta-
vljavce. Kljub jutranjemu dežju pa smo 
Lenartov sejem uspeli dobro speljati, k 
čemur so zagotovo pripomogli tudi po-
poldansko sonce in številni domačini, 
ki so med stojnicami barantali z dežni-
ki nad glavami. 

Na strokovni ekskurziji smo spozna-
vali lepote in posebnosti slovenskega 
primorja, kar nekaj pozornosti smo na-
menili ureditvi prireditvenega prosto-
ra v Blatah, v načrtu pa imamo kar ne-
kaj novosti. Čez celo leto pa z različni-
mi aktivnostmi, tudi objavami v medi-
jih, skrbimo za promocijo kraja, obči-
ne in celotne Zgornje Savinjske doline. 

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 2017. 

TONI STRNIŠNIK,
predsednik  TD

Nekateri člani društva, ki smo pomagali Miklavžu … 

… da je obdaril pridne male in velike otroke. 
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Državno tekmovanje in še veliko drugega  
V Občini Rečica ob Savinji so aktivna 

različna društva, brez slabe vesti pa se 
z delom lahko pohvalimo tudi gasilci 
iz PGD Rečica ob Savinji. Leta 2016 se 

bomo spominjali ne le po uspešno iz-
peljanih nalogah, intervencijah in iz-
obraževanjih, temveč tudi po števil-
nih gasilskih tekmovanjih, ki smo se 
jih udeležili.

Zelo velik organizacijski in finančni 
zalogaj sta bili državni gasilski tekmo-
vanji mladine in članov, ki sta bili juni-
ja v Kopru, in kamor so se uvrstile tri 
naše enote.  Pohvaliti moramo enoto 
naših pionirjev, ki so svoj nastop odlič-
no opravili, enota starejših gasilcev pa 
je med 65 ekipami dosegla odlično 16. 
mesto. Še posebej pa moramo izposta-
viti enoto članov B, ki so med 54. eno-
tami pristali na odličnem 7. mestu. Do-
ber rezultat je prinesel našim članom 
B uvrstitev v nadaljnje kvalifikacije 
oziroma na izbirno tekmovanje za na-
stop na olimpijadi, ki bo julija 2017 v 
avstrijskem Beljaku. Aprila bomo tako 
vsi stiskali pesti za naše člane, da do-
bro opravijo vajo na izbirnem tekmo-
vanju in se uvrstijo na olimpijado. Ver-
jamemo, da z uvrstitvijo naših enot na 
tako pomembnih tekmovanjih širimo 
ne le prepoznavnost našega društva, 
ampak tudi našega prelepega kraja. Ob 

tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem 
našim donatorjem, ki so nam pomaga-
li, da smo se teh tekmovanj lahko udele-
žili, ter vsem ostalim, ki ste nam na ka-

kršen koli drug način pomagali in nam 
nudili podporo.

Med pokali in mladino
Udeležili smo se tudi tekmovanj Ga-

silske zveze Zgornje Savinjske doline, 
ki so potekala v začetku septembra v 
Radmirju. Sodelovali smo s tremi eno-
tami mladine in sedmimi enotami čla-

nov, ki so se vsi domov vrnili s pokali.
Junija smo organizirali že 6. nočno ga-

silsko tekmovanje za pokal občine Re-
čica ob Savinji, ki so se ga udeležile ga-
silske enote iz cele Slovenije. Žal je bilo 
zaradi slabega vremena enot nekoliko 
manj, vsi pa so svoj nastop kljub slabe-
mu vremenu odlično opravili.

Zavedamo se, da je prihodnost dru-
štva odvisna tudi od mlajših, ki jim na-
menjamo veliko pozornosti. Našim naj-
mlajšim gasilcem smo junija popestrili 
dogajanje in jim pripravili pravi piknik 
s posebnimi zabavnimi igrami. Lahko 
povemo, da niso bili mokri le otroci, 
ampak tudi gledalci.

Starejši gasilci so tudi letos pripra-
vili za otroke iz vrtca ogled gasilske-
ga doma, vozil in orodja. V mesecu po-
žarne varnosti smo v gasilskem domu 

organizirali pregled gasilnih aparatov, 
krajani so imeli možnost naročiti nove 
gasilne aparate, predstavili smo jim 
tudi detektorje ogljikovega monoksi-
da, vsi obiskovalci so si lahko ogledali 
gasilska vozila.

Številne aktivnosti 
Oktobra smo gasilci zavihali rokave 

Mladi v »akciji« 

Na tekmovanju 
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Investicije v dobrem vzdušju

in uredili naš gasilski dom in opremo. 
Že nekaj let si želimo zamenjati okna 
na gasilskem domu ter s tem zmanjša-
ti toplotno izgubo, zato srčno upamo, 
da nam energetska sanacija doma uspe 
mogoče že v letu 2017. Zavedamo se, da 
bo to velik projekt, a gasilci zmoremo in 
znamo stopiti skupaj in z malo pomoči 
nam zamenjava oken tudi uspe.

Odpravili smo se tudi na strokovno 
ekskurzijo, kjer so nam predstavili Ste-
klarno Rogaška. Tamkajšnji prostovolj-
ni gasilci  so nam orisali zgodovino na-

stanka društva, sodelovanje s steklarno 
in nas za popestritev popeljali z okrog 
trideset metrov dolgo lestvijo v višave. 

Intervencij na srečo ni bilo veliko, več-
krat pa je bilo potrebno pripeljati vodo 
do krajanov, ki jim je zmanjkalo te nuj-
ne dobrine v njihovih zbiralnikih. Po-
magali smo tudi pri državni orientaci-
ji na Golteh ter sodelovali kot požarna 
straža na prireditvah.

Iz opisanega se da razbrati, da v izte-
kajočem se letu gasilci vsekakor nismo 
počivali, ampak smo na tekmovalnem 

področju upravičili sloves »rečiških de-
setin«, v operativnem delu pa se trudi-
mo iti v korak s časom, se stalno izo-
braževati in usposabljati, da bi s sodob-
no tehniko in pravim pristopom varno 
in kakovostno posredovali ob morebi-
tnih nesrečah.

Vesele praznike in vse dobro v novem 
letu vam želimo rečiški gasilci!

NATAŠA VRABIČ,
PGD Rečica ob Savinji

Potrebna menjava stavbnega pohištva 

Objekt je bil v času  gasilskega nogometnega turnirja že v funkciji. 

Ko se ozremo nazaj v iztekajoče se 
leto 2016, smo v PGD Pobrežje poleg 
del in nalog, ki jih po naši dolžnosti 
opravljamo vse dni v letu, dodali še 
dve pridobitvi. 

Prva je leseni objekt, brunarica, pri 
športnem poligonu »Žagca«, druga pa 

zamenjava stavbnega pohištva v novem 
gasilskem domu.

Ideja o postavitvi brunarice je nasta-
la na osnovi potrebe po skladiščenju 
športne in gasilske opreme v času pri-
rejanja športnih prireditev in usposa-
bljanja gasilcev. Zagato, kje dobiti ma-
terial in sredstva za postavitev objek-
ta, so odločno rešili lokalni podjetni-
ki in člani PGD. Za lesnino, ostrešje in 
strokovno storitev postavitve objekta 
smo poskrbeli z donacijami, delo pri 
pripravi in sami postavitvi objekta pa 
je bilo opravljeno s prostovoljnimi ura-

mi  članov društva. V naslednjem letu 
bomo brunarico »zaprli« z brunami, da 
bo objekt v celoti funkcionalen in upo-
raben, kot je zamišljeno.

Velik zalogaj
Zamenjava starega in dotrajanega 

stavbnega pohištva na novem gasil-

skem domu je bila načrtovana že kar 
nekaj let, vendar smo šele letos uspeli 
prihraniti dovolj sredstev. V zimskem 
času je potrebno v gasilskem domu za-
gotavljati temperaturo, ki preprečuje 
zmrzovanje vode v cisterni. Stroškov-
no je bil to velik zalogaj. Z zamenjavo 
stavbnega pohištva pa  naj bi prihrani-
li na stroških ogrevanja. Stavbno pohi-
štvo je najbolj ugodno izdelal in vgra-
dil Mik Celje.

Sicer pa delo in življenje v PGD Po-
brežje poteka v dobrem vzdušju, zada-
ne naloge se v glavnem uresničujejo in 
izvajajo  po planu. Za vse navedeno skr-
bi sposobno vodstvo s predsednikom 
in člani UO na čelu, ostalimi člani PGD 
Pobrežje in krajani zaselkov na desnem 
bregu Savinje. 

ALOJZ MIKLAVC, 
PGD Pobrežje 



Pod rečiškim zvonomPod rečiškim zvonom3232

PGD GRUŠOVLJE, DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 

Sodelovanje v kraju

Obiskal nas je Božiček

Lani smo v PGD Grušovlje s ponosom 
praznovali 90 let delovanja PGD Grušo-
vlje. Gasilstvo na območju Grušovelj, 
Šentjanža, Homca ter dela Poljan se je 
pričela z ustanovitvijo požarne brambe 
Šentjanž-Grušovlje leta 1925 na pobu-
do takratnega prvega predsednika Jo-
sipa Lužnika. 

Vzporedno s praznovanjem 90-letnice 
smo svojemu namenu predali še novo 
moštveno vozilo GVM-1 znamke Ford 
ter tako povečali požarno varnost na 
našem območju. Letos posebnih inve-
sticij ni bilo, pa tudi celotno leto je bilo 

v znamenju nalog, ki jih opravljamo v 
gasilskih društvih. Skrbeli smo za iz-
obraževanje, zdravniške preglede in 
opremljenost operativcev, tehnično 
brezhibnost vozil, urejanje gasilskega 
poligona in doma, poskrbeli za dosto-
pnost do struge v primeru intervencij 
v okolici, predvsem pa skrbeli za dru-
ženje in medsebojno pomoč med naši-
mi člani od najstarejših do najmlajših. 
Prav to je uspeh povezovanja med na-
šim članstvom. 

Pohvalimo se lahko s 115 člani in pre-
ko 100 podpornimi člani društva.  Da-

nes društvo razpolaga s 35-40 operativ-
ci, staro brizgalno iz leta 1925, brizgal-
no iz leta 1969 ter brizgalno iz leta 2011, 
ki so vse dobro vzdrževane in delujoče. 
Posedujemo AC iz leta 1997, moštveno 
vozilo GVM-1, nabavljeno leta 2015, 
ter moštveno vozilo VW, nabavljeno 
leta 2000, ki je bilo v tem letu predela-
no v orodno vozilo, ki bo služilo svoje-
mu namenu, kot tudi vsa ostala vozila.

Udeležili smo se tekmovanja gasilskih 
enot Zgornje Savinjske doline v Radmir-
ju, kjer je naša pionirska ekipa osvojila 
tretje mesto. Vsem tekmovalcem in nji-
hovim mentorjem čestitamo. Na vse do-
sedanje delo smo ponosni, zadane ima-
mo naloge za v bodoče: pridobivanje in 
izobraževanje mladine, ki je temelj naše-
ga društva, skrb za zdravje naših opera-
tivcev, povezovanje 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 PGDPodelitev priznanj na letošnjem občnem zboru (Foto: Marija Šukalo) 

Na veselje otrok Božiček na Rečico pride vsako leto.

V Društvu prijateljev mladine smo tudi 
letos največ aktivnosti namenili povabi-
lu Božička, da je ob pomoči Občine Reči-
ca ob Savinji obiskal najmlajše. Božiček 
je malčke razveselil s svojim prihodom 
in skromnimi darili. Da je bilo srečanje 
s tem dobrotnikom še bolj zanimivo, je 
poskrbela Alja Kapun, sicer domačinka, 
ki je tokrat predstavila lutkovno predsta-
vo z naslovom Nagajivi škrat. 

V občini je nekaj manj kot 130 otrok 
med drugim in šestim letom starosti, 
ki smo jih povabili na srečanje ter jim 
tako polepšali decembrski čas. V dru-
štvu vsem občanom želimo prijetne 
praznike, radostno doživet božič in sre-
čo v novem letu. 

LARA SELIŠNIK, 
Društvo prijateljev mladine
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DRUŠTVO RAČUNOVODIJ FINANČNIKOV IN REVIZORJEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Številne aktivnosti in sproščanje 

Nasvet za prenos vrednostnih 
papirjev 

Društvo pripravlja v Medgen borzi različna predavanja in srečanja. 

December je tu, poslovno leto podje-
tij,  ki jim člani DRFR vodimo knjige, 
se zaključuje. Smo  sredi cele vrste ak-
tivnosti. Sreča, da se v okviru društva 
finančniki, računovodje, simpatizerji 
tega področja ali pa samo naši prijate-
lji družimo tako na formalno-strokov-
ni ravni kot v okviru prireditev, ki spro-
ščajo naše telo, našo dušo in um.

Tudi v letošnjem letu se zakonodajni 
organi niso »umirili«. Komaj smo se na-
vadili na davčne blagajne, že so bile tu 
spremembe Zakona o davčnem postop-
ku, pa spremembe Slovenskih računo-
vodskih standardov, »Mini davčna re-
forma« … Še strokovnjaki za posame-
zna področja niso povsem gotovi, kako 
in kaj storiti, mi pa bi morali obvladati 
vsa področja? Preprosto ne gre! Zato je 
tako pomembno, da se lahko družimo. 

Naša interna izobraževanja v Mozirju 
so odlično obiskana. Dobimo se vsak 
prvi torek v pisarni Alenke Skok. Zla-
sti zaradi sodelovanja Sekcije računo-
vodskih servisov Velenje in predane 
predsednice Petre Pleterski so ta sre-
čanja strokovna, pa tudi razvedrilna. 
Naša skupna organizacija strokovnih 
seminarjev je dosti bolj ekonomična in 
kar iskri zaradi vprašanj iz konkretnih 
praktičnih primerov. V takem vzdušju 
je potekal junijski seminar z Majo Dubo-
kovič na temo novosti Zakona o DDV, ki 
je bil v Medgen Borzi na Rečici.

Junija smo se srečali z društvi vzho-
dne Štajerske. Skupaj smo si ogleda-
li moderno  tovarno Boxmark Leather 
in se navduševali nad usnjenimi sedeži 
prestižnih avtomobilov, ki jih iz Kidri-
čevega dobavljajo po vsem svetu. Biser 
tega druženja je bil ogled Dominikan-
skega samostana in knjižnice na Ptuju. 

Tudi letos nas je Zdenka Pavlin vodi-
la tako na vajah sproščanja kot tudi na 
pohodu iz Nazarij preko Blat do  Reči-
ce ob Savinji in nazaj preko Štefnove-
ga vrha. Sledil je spust po lepi gozdni 
poti do Remerjevega studenca v Kotah.

V začetku decembra smo obiskali Na-
rodno galerijo in si ogledali baletno 

predstavo Romeo in Julija v ljubljan-
ski Operi.

Leto smo zaključili v Medgen borzi s 
srečanjem vseh, ki so se želeli sprosti-
ti ob zvokih tibetanskih posod, se spo-
znati z meditacijo in notranje pomirje-
ni stopiti letošnjim prazničnim dnem, 
v letu 2017 pa novim delovnim podvi-
gom naproti.

Vabim vse občanke in občane, da se 
nam zlasti pri neformalnih druženjih 
pridružite. Če pa potrebujete strokov-
no pomoč s področja računovodstva 
ali davkov, je tukaj za vas Društvo RFR 
Zgornje Savinjske doline. 

ZDENKA PRESEČNIK,
predsednica DRFR 

Občani so v minulih dneh večkrat za-
stavili vprašanje, kaj se bo po novem 
letu zgodilo z njihovimi vrednostnimi 
papirji, kot večkrat berejo v medijih. 

Kot pojasnjujejo v Društvu revizor-
jev, finančnih svetovalcev in računo-
vodij Zgornje Savinjske doline, gre za 
vrednostne papirje (delnice), ki jih je 
za nas doslej brezplačno vodila KDD 
(državna institucija – klirinško depo-
tna družba). S spremembo zakonoda-
je je potrebno najkasneje do 31. decem-
bra 2016 vrednostne papirje prenesti 
na borzno posredniške hiše ali banke, 
ki se s tem ukvarjajo. Pri njih odpre-
mo trgovalni račun, na podlagi izpisa, 
ki smo ga dobili od KDD nam prenese-
jo naše delnice na trgovalni račun. Lah-
ko jih obdržimo in jih za nas vodijo v 
»hiši«, za katero smo se odločili, lahko 
pa jih tam prodamo. 

Če so delnice z dobrimi donosi, bodo 
ti večji od stroškov in jih je smiselno 
obdržati. Če delnice ne prinašajo divi-
dend (finančni dohodek lastnika del-
nic vezan na profitabilnost poslovanja 

podjetja), bodo že naslednje leto zara-
čunani stroški vodenja delnic na trgo-
valnem računu večji od donosa. Vsak 
se odloča glede na svoje interese. Mor-
da bo nekdo kljub stroškom hotel ime-
ti nekaj »za vsak slučaj«.

Kdor delnic ne bo prenesel iz KDD, jih 
bo moral zahtevati preko sodišča (rok 
5 let) in sam kriti stroške uveljavljanja. 
Po tem roku bodo vrednostni papirji 
podržavljeni.

»To je trenutna slika. Gre za veliko šte-
vilo delnic, ki jih najverjetneje ne bodo 
zmogli urediti v tako kratkem roku. Tre-
nutno ni bilo objavljenih še nobenih 
sklepov, da bi bili roki zamaknjeni,«.
pravijo v Društvu, kjer dodajajo, da za 
ureditev prenosa potrebujemo veljaven 
osebni dokument, davčno številko, spi-
sek delnic od KDD (fizične osebe) ter 
številko TRR pri eni od bank. 

Za kakšna natančnejša navodila ali 
individualni  izračun in nasvet, kaj se 
komu splača, bodo pomagali v Dru-
štvu, ki ga vodi Zdenka Presečnik (tel. 
041 248 724). 
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ZDRUŽENJE IZDELOVALCEV ŽELODCA 

Ljubenska kuharska ekipa z želodci v 
Washingtonu

Utrinek z evropskega prvenstva

V maju so se na enajstdnevno kulina-
rično potovanje v Washington poda-
li člani kuharske ekipe ljubenske šole. 

Sodelovali so na dnevu odprtih vrat 
slovenske ambasade, pripravili mede-
ni zajtrk in na štirih šolah delili svoje 
kuharsko znanje s sovrstniki. Med svo-
jim obiskom so pustili nepozaben pečat 
o lepotah svoje domovine, gostoljub-
nosti, predvsem pa o kulinaričnih do-
brotah. Jurij Jurjevec, Maša Černivšek, 
Maja Ermenc in Blaž Ermenc pod vod-
stvom mentorice Marije Ermenc iz OŠ 
Ljubno ob Savinji, že nekaj let sodelu-
jejo na tekmovanjih in ostalih aktivno-
stih projekta KuhnaPaTo. V Washingto-
nu so pripravili in predstavili za Zgor-

njo Savinjsko dolino značilne jedi: aj-
dnek, jabolčni fižol, mohot s savinjskim 
želodcem, kruhov čips iz ajdovega kru-
ha z orehi, koruznega z bučnimi seme-
ni in pšeničnega ter sveži ajdov kruh. 

Ljubenski učenci so s sabo odnesli 
zgornjesavinjski želodec, ki jim ga je 
podarila domačija Selišnik iz Podvolo-
vljeka, pri promociji želodca pa jim je 
pomagal tudi Edi Jurjevec.

Majsko ocenjevanje 
Združenje izdelovalcev zgornjesavinj-

skega želodca je seveda tudi letos orga-

niziralo tradicionalno, že 26. ocenjeva-
nje želodca za celotno Zgornjo Savinj-
sko dolino. V konkurenci 29 vzorcev 
je bilo podeljenih 8 srebrnih in 11 bro-
nastih priznanj ter 5 potrdil o kvalite-
ti. Zlatega priznanja letos niso podelili.

Iz naše občine sta srebrno prizna-
nje prejela Slavko Brezovnik z Rečice 
in Pavel Koren s Homca, bronasta pri-
znanja so prejeli Tomaž Arnič iz Gru-
šovelj, Božo Štiglic z Rečice, Ivan Kra-
mer iz Nizke in Anže Brezovnik z Re-
čice. Potrdilo o kvaliteti je prejel Jože 
Štorgel iz Varpolj. 

ME, US, foto: arhiv OŠ Ljubno Open house na slovenski ambasadi v Washingtonu, kjer so pogostili 
4 tisoč ljudi.

Na sedežu evropske delegacije, prav tako v Washingtonu, so pripravili medeni 
zajtrk za preko 160 ljudi ob dnevu čebel, k medenemu zajtrku pa so priložili tudi 

zgornjesavinjski želodec. 

Konec septembra se je v Gelsenkirc-
hu v Nemčiji zaključilo evropsko prven-
stvo v ju-jitsu za kadete, na katerem sta 
sodelovali tudi domačinki Neža Pahič in 
Špela Pistotnik iz JJK Samuraj. 

Tekmovalki sta nastopili v kategoriji 
duo-ženske in pridobili obilo izkušenj 
za nadaljnja tekmovanja, med drugim 
tudi za svetovno prvenstvo v ju-jitsu, ki 
bo marca prihodnje leto. 

US Neža Pahič in Špela Pistotnik 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB REČICA OB SAVINJI 

Povabilo mladim

Martinove vezenine rečiških 
vezilj 

Skupaj s krajani in Društvom letalcev Zgornje Savinjske doline smo se spomnili 
zasilnega pristanka in uspešne rešitve posadke zavezniškega letala. 

(Foto: Marija Šukalo)

December je mesec, v katerem se ozi-
ramo nazaj in zremo v prihajajoče leto. 
Tudi v Združenju borcev delamo obra-
čun za leto 2016. Kot ugotavljamo, smo 
se precej trudili in marsikaj od načrto-
vanega tudi postorili.

Tako kot doslej smo se udeleževa-
li prireditev v počastitev spomina na 
pomembne dogodke v 2. svetovni voj-
ni. Bili smo na Osankarici, pri Peršma-
nu v Podpeci in na pokopališču v Že-
lezni Kapli, na Menini in na Čreti. Dan 
upora proti okupatorju smo obeležili 
s proslavo v Mozirju. Septembra smo 
se udeležili spominske prireditve Vra-
nov let na partizanskem letališču Otok 
v Beli krajini.

Prvega septembra smo, skupaj z na-
šim združenjem,  pripravili proslavo in 
družabno srečanje na Stonu, kjer smo 
se zbrali pri obnovljenem spomeniku 
in se spomnili tudi zgornjesavinjskega 
dela poti zavezniških vojnih ujetnikov 
s Štajerske v Belo krajino.

Ob dnevu spomina na mrtve je bila 
pred spomenikom na trgu komemora-
cija. Učenci in kolektiv OŠ so tudi tokrat 
pripravili lep kulturni program. Pogled 
na trg bi bil brez njihove udeležbe do-
kaj žalosten. Iskreno se jim zahvaljuje-
mo, prav tako tudi praporščakom, Jože-
tu Grudniku in lovcem.

6. novembra smo se zopet srečali na 
Pobrežju, kjer smo se skupaj s krajani 
in Društvom letalcev Zgornje Savinj-
ske doline spomnili zasilnega pristan-
ka in uspešne rešitve posadke zavezni-
škega letala.

Naši člani so ob praznovanju 90-letni-
ce obiskali gospo Zvirovo in z njo pre-
živeli zelo prijetno popoldne. S čestit-
ko smo se spomnili tudi ostalih starej-
ših članov. 

Žal so se tudi letos redčile naše vrste. 
Poslovili smo se od osmih članov.

Ko se ozremo nazaj in ocenjujemo 
delo, smo ponosni, da nam je uspelo, 
skupaj z občino, županom in predsedni-
kom našega združenja obnoviti spome-

nik na Stonu. Sedaj so vsa obeležja v re-
čiški občini obnovljena in v zadovolji-
vem stanju. Za razumevanje in sodelo-
vanje smo dolžni zahvalo županu Jera-
ju in sodelavcem.   

Za prihodnje želimo, da bi se naša kra-
jevna organizacija pomladila in številč-
no okrepila. Zato vabimo vse, ki spoštu-
jejo spomin na žrtve okupatorja in vre-

dnote NOB, da se nam pridružijo. Še po-
sebej vabimo mlade. Ni pomembna na-
zorska ali politična opredelitev, saj ni-
smo stranka. Želimo le, da se ohranja 
spomin in spoštovanje.

Vsem občanom želimo vse dobro in 
lepo v letu 2017. 

IDA HRIBERNIK, 
predsednica

Rečiške vezilje, ki delujejo v okviru 
društva upokojencev, so s svojimi iz-
delki sodelovale na 4. mednarodnem 
festivalu vezenja v Velenju.

Na dvodnevnem festivalu je svoje ve-
zenine predstavljalo približno 200 raz-
stavljavcev, dogajanje pa so obogatili 
s številnimi spremljevalnimi priredi-
tvami. Tema festivala je bila »Praznič-

ne vezenine za martinovo«. Rečiške 
vezilje so za svoje sodelovanje preje-
le priznanje, razveselilo pa jih je en-
kratno vzdušje v Rdeči dvorani. Poleg 
tega so spoznale kar nekaj novih nači-
nov vezenja ter pridobile številne iz-
kušnje, ki jih bodo s pridom uporabi-
le pri svoje delu. 

US

Vezilje se sestajajo vsak četrtek ob 16. uri v Medgen borzi na Rečici ob Savinji.
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ČEBELARSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI, DRUŠTVO UPOKOJENCEV REČICA OB SAVINJI

Bogastvo iz čebeljega panja

Živa medgeneracijska vez 

Da je vsaka tretja žlica hrane odvisna 
od čebel, dokazuje dejstvo, da so lani ja-
blane slabše rodile, ker je bilo prejšnjo 
pomlad občutno premalo čebel. 

Letos pa so čebele rečiških čebelarjev 
odlično prezimile in v aprilu je vse ka-
zalo na odlično leto, kar se tiče opra-
ševanja in medenja, vendar pa je na-

rava konec aprila pokazala svojo moč. 
Zmrzal je uničila, kar je brstelo in cve-
telo. Tako cvetnega medu nismo točili, 
ampak smo ga pustili čebelam. Do le-
tos manj pomemben veliki kapar se je 
klub snegu lepo razširil in močno izlo-
čal mano. Manina paša na smreki je bila 
edina paša, ki je napolnila medišča če-

beljih družin, ki niso izrojile v tem »ro-
jevem« letu. Marsikje po Sloveniji se na-
mreč točila niso vrtela.

Poleg dela pri čebelah je čebelar Dar-
ko z opazovalnim panjem obiskal vr-
tec, čebelar Marko je vodil čebelarski 
krožek, v katerem so učenci spoznava-
li skrivnostni svet čebel, dan odprtih 
vrat v čebelnjaku čebelarja Jožeta je bil 
rekordno obiskan. Na Lenartovem sej-
mu smo imeli kar dve medeči stojnici. 

Letos smo beležili 10. obletnico tradi-
cionalnega slovenskega zajtrka, med 
katerim smo v šoli in vrtcu skupaj z 42 
tisoč pevci po vsej Sloveniji peli Slako-
vo pesem »Čebelar«. 

Da Rečica vedno bolj živi s čebelami, 
dokazuje tudi to, da je vse več ljudi, ki 
se s pomočjo čebel povezujejo z naravo.

V prihodnje bomo čebelarji nudi-
li mentorstvo začetnikom. V planu je 
pa tudi medena tržnica, kjer bodo ob-
čanom ponujena bogastva iz čebelje-
ga panja.

DARKO GLUŠIČ,
ČD Rečica ob Savinji

Delo z mladimi se vse bolj obrestuje.

Društvo upokojencev Rečica ob Savi-
nji je bilo ustanovljeno leta 1951. V te-
kočem letu smo v glavnem realizirali 
vse naloge, ki smo jih sprejeli na obč-
nem zboru.

Predsednik društva upokojencev Her-
man Pokleka je v mesecu februarju 
2016 pri aktivnih delavnicah v osnov-
ni šoli učencem višjih razredov pokazal, 
kako se iz vrbe pletejo različni izdelki. 
Ob tej priložnosti so mu podarili zelo 
lepo pokrajinsko sliko, izdelek ene od 
rečiških učenk. Z osnovno šolo dobro 
sodelujemo, saj vsako leto učenci raz-
ličnih razredov nastopajo na rednem 
letnem občnem zboru. 

Vezilje, ki v društvu delujejo kot sek-
cija, vsako leto v času občinskega pra-
znika razstavljajo svoje izdelke v pro-
storih osnovne šole v Rečici ob Savinji. 
Prav tako so sodelovale na 4. mednaro-

dnem festivalu vezenja meseca novem-
bra v Velenju.

V času občinskega praznika so na tek-
movanju v balinanju sodelovali tudi 
štirje Sivi panterji, predsednik DU Po-
kleka pa osvojil četrto mesto.

Tudi na Projekt starejši za starejše za 
boljšo kakovost življenja na domu ne 

smemo pozabiti. Želimo si še boljše-
ga sodelovanja z drugimi ustanovami, 
da bi še druge spodbujali in nesebično 
pomagali starejšim, pomoči potrebnim 
občanom, seveda brez pričakovanega 
plačila za storjene usluge.

HERMAN POKLEKA,
Društvo upokojencev 

Prikaz pletenja za učence OŠ 
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KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO UTRIP 

Različni obrazi kulture
December je tu in pravi čas je, da se 

ozremo nazaj in opravimo pregled de-
javnosti društva v tem letu. Člani KUD 
Utrip smo v tem letu organizirali pet-
najst dogodkov. 

Začeli smo s potopisnim predavanje 
gornika Igorja Gruberja Via Alpina in 
njegovi prehojeni poti skozi 8 alpskih 
držav v 100 dneh. 

Bert Savodnik je predstavil knjigo o 
svojem otroštvu in Celju v času druge 
svetovne vojne z naslovom Moja voj-
na proti Nemcem. Dr. Jožef Muhovič je 
v razgovoru z doc. dr. Leonom Debev-
cem predstavil več kot 800 gesel obse-
gajoč slovar likovnoteoretskih izrazov 
Leksikon likovne teorije. Slavica Tesov-
nik je skupaj z Ladom Jakšo skozi po-
ezijo, glasbo in slikarstvo predstavila 
svojo knjigo poetične proze, Naročje 
spirale. Marko Jenšterle je v knjigi La-
tinska Amerika zbral intervjuje bolj ali 
manj znanih imen iz literature, gledali-
šča, filma in glasbe, manj znana ali pov-
sem neznana imena zanimivih osebno-
sti in ljudi, ki jih je srečal in s katerimi 
je uspel opraviti razgovor. 

Muzikologinja mag. Simona Moličnik 
je predstavila pomen ljudskega petja. 
Z ubranim petjem so predstavitev po-
pestrili ljudski pevci iz Luč ter Jožica 
Pustoslemšek in Ivko Retko. Na čital-
niškem večeru je bila gostja specialist-
ka psihiatrije, psihoterapevtka Ana Ma-
rija Žunter Nadj. O pešpoti iz Francije, 
preko Pirinejev, preko štirih španskih 
pokrajin Nevarro, La Riojo, Castilijo in 
Leon ter Galicijo do cilja v svetišču Sve-
tega Jakoba v Santiagu de Compostele 
na severozahodnem delu Španije smo 
prisluhnili Erminu Oblaku. 

Od oper proslave 
Orkester Lucky & The Pipes z dirigen-

tom Francem Cizljem je pripravil kon-
cert arij iz oper in musicalov, zaplesa-
la pa sta se tudi plesalca argentinske-
ga tanga Alja Ferme in Sašo Živanovič. 
Bert Savodnik se je v okviru pogovorov 
s prijatelji in znanci najprej pogovarjal 

z dr. Tonetom Kregarjem, profesorjem 
zgodovine in sociologije, dolgoletnim 
kustosom v celjskem Muzeju novejše 
zgodovine ter vodilnim piscem bese-
dil in pevcem v skupini Mi2, pred krat-
kim pa še z znano slovensko humorist-
ko Ičo Putrih. 

V času praznovanja občinskega pra-
znika smo pripravili arhitekturno raz-
stavo del Plečnikovih nagrajencev. Zgo-
dovinske slike Gornjega Grada z oko-

lico so bile tema predavanja dr. Petra 
Weissa. Franc Retko je mogoče katere-
ga od poslušalcev navdušil za preuče-
vanje družinskega porekla, raziskova-
nje družinske zgodovine in  izdelavo 
družinskega drevesa. V sklopu večera 
slovenske besede se je predstavila pi-
sateljica in literarna zgodovinarka Ka-
tarina Marinčič, letošnje aktivnosti pa 
smo zaključili s proslavo ob Prešerno-
vem rojstnem dnevu, tokrat v zname-
nju pesnika in pesmi Janeza Menarta 
ob glasbeni popestritvi učencev Glas-
bene šole Nazarje. 

Iztekajoče se leto je bilo za društvo 
tudi volilno leto, saj so člani društva na 

svojem občnem zboru podelili mandat 
novemu vodstvu in potrdili program 
dela v društvu.

Člani društva smo si na dveh strokov-
no vodenih ekskurzijah pod vodstvom 
profesorja Mihe  Dešmana med drugim 
ogledali muzej Liaunig, romarsko cer-
kev Gospe Svete na avstrijskem Koro-
škem, cistercijanska samostana v Stič-
ni in Kostanjevici na Krki, grad Žužem-
berk, dolenjski muzej ter še več kultur-

nih znamenitosti avstrijske Koroške in 
Dolenjske.

Verjamem, da smo letos marsikate-
remu občanu omogočili ogled kakovo-
stnega kulturnega dogodka in mu pri-
kazali različne obraze kulture, kar je 
eden izmed osnovnih ciljev društva. 

Članom društva, podpornikom, po-
kroviteljem, Osnovni šoli in Občini Re-
čica ob Savinji ter Glasbeni šoli Nazar-
je se zahvaljujem za pomoč pri realiza-
ciji programa. 

Zvestim obiskovalcem naših priredi-
tev in ostalim občanom želim prijetne 
praznike in uspešen vstop v leto 2017.

ALEKSANDER OBLAK, 
predsednik KUD Utrip
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Harmonika in Siva pot 

Še eno aktivno leto  

Harmonikarski orkester deluje že de-
set let, jubilej pa smo proslavili z veli-
kim koncertom v maju. Na dan koncerta 
bo izšla tudi druga zgoščenka Siva pot, 
na kateri je 12 priredb.

Še vedno radi igramo, radi se druži-
mo in nastopamo, seveda pa tudi ve-
liko vadimo. Posledica teh aktivnosti 
so odmevni nastopi na različnih prire-
ditvah. V iztekajočem se letu smo med 

drugim gostovali v oddaji Slovenski 
pozdrav, zaigrali smo na Večeru pod tr-
ško lipo, kot nagrajenci pripravili pro-
gram na slavnostni seji Občinskega sve-
ta. Predstavljali smo se v številnih do-
mačih krajih in tudi v tujini ter nasto-
pali na raznih dobrodelnih koncertih 
in drugih prireditvah.

Učenka Tanja Podkrižnik je zmaga-
la na 10. mednarodnem tekmovanju 
za pokal Slavka Avsenika, zagotovo 
pa bi našteli še več uspehov. Vendar 
raje primemo harmoniko v roke in 
zaigramo. 

Vsem občankam in občanom želi-
mo prijazen božič ter vso srečo v no-
vem letu. 

PRIMOŽ ZVIR, 
harmonikarski orkester Z enega od nastopov 

Prejemnice najvišjih priznanj (Foto: Marija Šukalo)

V letu 2016 je v društvu delovalo 25 
amaterskih likovnih ustvarjalcev iz Zgor-
nje in Spodnje Savinjske doline. Približno 
polovica nas redno sodeluje na delavni-
cah in razstavah, nekateri le občasno.

Društvo je v tem letu izvedlo več de-
lavnic slikarstva pod  mentorstvom aka-
demske slikarke Terezije Bastelj, likov-
nega ustvarjalca Emila Škrbca in Mili-
ce Zupan. Organizirali smo  predava-

nje z magistrom Zoranom Pozničem 
na temo »zakonitosti realističnega sli-
karstva«. Pri našem delu si mnogokrat 
med sabo izmenjujemo izkušnje o raz-
ličnih likovnih tehnikah, kar nas doda-
tno bogati v našem izražanju. Organizi-
rali smo kiparsko delavnico pod men-
torstvom naše članice Blanke Božič. So-
delovali smo na likovnih kolonijah: »Vr-
bovški dnevi« v Nazarjah, Tabor sloven-

skih likovnikov in fotografov v Velenju, 
Ex tempore Piran, kjer je Blanka Božič 
prejela certifikat kakovosti, Ex tempo-
re – podobe Ljubljane, kjer je prav tako 
Blanka Božič kot edina ustvarjalka pre-
jela dve priznanji. 

Svoje znanje članice in člani pogla-
bljamo tudi z ogledom razstav zna-
nih umetnikov. Letos smo si v Ljublja-
ni ogledali dela španskega slikarja Sal-
vadorja Dalija.  

Članice in člani razstave postavljamo 
skupinsko kot KD GAL, se predstavljamo 
na samostojnih razstavah ali pa sodeluje-
mo v okviru širših postavitev. Tako smo 
sodelovali na razstavah na Rečici ob Sa-
vinji, v Nazarjah, Gornjem Gradu, na Pol-
zeli, v Velenju, Topolšici, Trbovljah, Pira-
nu, Gornji Radgoni 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. 

Tudi z najvišjimi priznanji 
Člani KD GAL smo aktivni tudi v Zve-

zi likovnih društev Slovenije – ZLDS, 
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Prireditve v veselje obiskovalcev 

KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV ZGORNJESAVINJSKE DOLINE - KD GAL, KULTURNO 
DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI 

ki povezuje 29 likovnih društev iz cele 
Slovenije. V letu 2016 smo sodelovali 
na vseh tematskih razstavah za Zlato 
paleto, ki jih organizira ZLDS. 12 čla-
nic in članov je »na ogled postavilo« 64 
del v različnih tehnikah, pridobili smo 
8 priznanj in 4 certifikate. Dve članici 
sta prejeli najvišji priznanji – paleto. 
Marjeta Špec je prejela zlato paleto v 
grafiki, Neva Kolar pa srebrno paleto 

v sodobni umetnosti. Društvo se je le-
tos uvrstilo na peto mesto.

Pripravljamo načrt za leto 2017, ki 
vključuje sodelovanje na Zlati paleti 
2017, organizacijo tematske razstave 
»Fotografija in kiparstvo«, enodnevno 
likovno kolonijo, ogled razstave zna-
nega umetnika … V bližnji prihodno-
sti pričakujemo pridobitev  prostorov 
za ustvarjanje, ki bodo hkrati omogo-

čali  postavitev stalne prodajne razsta-
ve slikarskih in kiparskih del članov in 
članic KD GAL.

Vsem Vam, spoštovane občanke in ob-
čani, velja prisrčno povabilo na naše 
razstave, prijetno praznovanje božič-
no-novoletnih praznikov in vse dobro 
v letu 2017!

BRANKA ERMENC, 
predsednica KD GAL

V letu 2016 smo člani Kulturnega dru-
štva Rečica ob Savinji pripravili kar ne-
kaj prireditev, s katerimi smo želeli pu-
stiti pečat in razveseljevati obiskovalce.

Poleg tega smo nadaljevali z izobraže-
vanjem članov ter delovali v pevskem 
zboru Rečiški pobi, v mešanem pev-
skem zboru, z malimi baletkami in men-
torico Aljo Kapun. Člani smo se udele-
žili tudi plesnih vaj pod vodstvom ple-
sne učiteljice Mojce Robič.

V letošnjem letu smo praznovali gre-
gorjevo, in sicer z odraslimi in z otroki. 
Za odrasle smo prebirali erotično poezi-
jo, z otroki pa smo izdelovali ladjice in 
jih spuščali po potoku. Tako smo s sku-
pnimi močmi priklicali pomlad. Sode-
lovali smo pri pripravi in izvedbi pred-
stavitve občine Rečica ob Savinji na pu-
stnem karnevalu v Mozirju. Organizira-
li smo predstavitev knjige Reci življenju 
JA, pobirali jajca in v gasilskem domu 
praznovali Jajčnco. 

V poletnem času smo organizirali 
IGRARIJE za otroke – Poletni festival, 
ki je trajal 2 dni.

Godbeniki Suške bande, ki je članica 
Kulturnega društva Rečica ob Savinji, 

so pripravili predstavitev videospota, 
ki so ga posneli skupaj z Ansamblom 
Golte, kar je bil lep uvod v izdajo zgo-
ščenke Darka Atelška – Savinja poje pe-
smi moje. Ob jubileju delovanja je bil 

pripravljen tudi veliki koncert z gosti, 
na katerem so razni izvajalci peli in pre-
igravali pesmi Darka Atelška. 

Organizirali smo Movember in foto-
grafsko razstavo Rečica, avtorja Filipa 
Eremite. Leto smo zaključili s predstavi-
tvijo zgoščenke Darka Atelška in tradici-
onalnim Predprazničnim koncertom, s 
podnaslovom Rečica je talent. 

Vsem občankam in občanom želimo v 
prihajajočem letu veliko smeha, ljube-
zni in medsebojnega spoštovanja ter že 
vnaprej vse vabimo, da se udeležijo na-
ših prireditev.

MOJCA ŠTORGELJ, 
predsednica KDErotična poezija na gregorjevo 

Na lanskem predbožičnem koncertu v organizaciji Kulturnega društva se je 
predstavil tudi mešani pevski zbor pod vodstvom Matije Veninška.
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Za varen korak 
Planinsko društvo Rečica ob Savinji je 

v letu 2016 na letnem občnem zboru  v 
okviru rednih volitev izvolilo novo – 
staro vodstvo. Sicer pa je bilo Planin-
sko društvo  vseskozi aktivno na vseh 
področjih.  

Dokazali smo, da mladost ni ovira za 
ljubitelje planin, saj so naši mladi pla-
ninci sodelovali pri tekmovanjih v pla-
ninski orientaciji, se udeležili  planin-
skega tabora v Dovjah in sodelovali 

tudi na tradicionalnem pohodu na Ku-
glo. Gre za pohod Sladoled in rožice, 
ki ga pripravimo v okviru občinskega 
praznika. Na teh pohodih in projektih 
je  hvalevredno sodelovanje z Vrtcem 
Rečica ob Savinji in Osnovno šolo Reči-
ca ob Savinji. V okviru občinskega pra-
znika smo se odpravili tudi na pohod 
po mejah naše občine, kjer smo preho-
dili del poti proti Blatam in nazaj pre-
ko Brdc do izvira Suhe. Druge priredi-
tve v okviru občinskega praznika nismo 
organizirali. Na pohodu po mejah obči-
ne so sodelovali tudi učenci 4. in 5. ra-
zreda osnovne šole.

Od lige do doživetij
V okviru Lige Smrekovec je društvo or-

ganiziralo tekmo v planinski orientaci-
ji v Osnovni šoli na Rečici ob Savinji, ki 
se je je udeležilo 21  ekip iz Savinjske in 
Šaleške regije. Sodelovali so tudi člani 

našega društva.  Tekmovanje se je od-
vijalo v A, B, D, E in G kategoriji. Za or-
ganizacijo je bilo potrebno veliko pro-
stovoljnega dela, tako na terenu – po-
stavljanje proge, kot tudi pri pripravi 
pogostitve tekmovalcev.

Dan planinskih doživetij je bil v juni-
ju na Golteh. To je vseslovenski praznik 
planinstva, letos pa je aktivno vlogo pri 
organizaciji igralo tudi naše društvo. 
Zastavonoša je sodeloval v mimohodu 

praporščakov s prapori 120 planinskih 
društev. Planince iz Kočevja in Metlike 
smo z Rečice pospremili na Golte mimo 

Goličnika in jih sproti seznanjali z na-
ravnimi lepotami občine in doline. Se-
veda so pri vodenju sodelovali vodniki 
našega društva. Na Golteh smo na stoj-
nicah delili reklamni material in poma-
gali pri vodenju udeležencev srečanja 
po planoti in na Boskovec. 

Planinski tabor smo organizirali v 
Dovjah, udeležili pa so se ga mladi pla-
ninci iz več planinskih društev. Prija-
vljenih iz našega društva namreč ni 
bilo dovolj, pripravili pa smo ga od 6. 
do 15. 8. 2016. 

Urejanje poti in izleti
Dolžnost našega društva je urejanje 

dveh planinskih poti v smeri Mozir-
ske koče (s Stona in od kmetije Golič-
nik). Tudi v tem letu so  markacisti dru-
štva temeljito  očistili in uredili  poti. 
Veliko dela so postorili že kar v juni-
ju, ko so pripravljali poti za prireditev 
na Golteh. 

Seveda pa smo preko celotnega leta iz-
vajali veliko število društvenih izletov, 
od Primorske, Štajerske, Gorenjske in 
Dolenjske. Obiskali smo Stolpnik, Koj-
nik, Črno prst in Rodico, Škrlatico, Pla-
njavo, Gorjance z Gospodično. Posebno 
doživetje je bil obisk Županove jame z 
njenim čudovitim podzemnim svetom 
in gradom Turjak ter obisk soteske na 
avstrijskem Štajerskem Mixnitz. Poku-

Rečiški planinci na Rodici

Dan planinskih doživetij na Golteh
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V znamenju jubileja 

kali smo tudi k sosedom in se povzpe-
li na  čudovito razgledno goro Obir. 
Na  Hrvaškem smo v 4 dneh prehodi-
li severni del Velebita, od Baških Ošta-
rij do Zavižana. Področje slovi po izje-
mnih naravnih lepotah, bogastvu fav-
ne in flore ter po neokrnjeni naravi. 
Hodili smo tudi po Premužičevi poti, 
vendar pa nam je vso lepoto in razno-
likost narave znal pričarati vodnik Mi-
ran Vratanar. 

Izlet v neznano je letos bil organiziran 
na Kočevsko, kjer smo obiskali muzej, 
izvedeli veliko o zgodovini Kočevarjev, 
njihovem pragozdu in o nesrečni ljube-
zni Veronike Deseniške, saj smo obiska-
li tudi vrh, kjer so ruševine gradu Fridri-
hštajn. Tudi  Robijevega pohoda smo se 

udeležili in se srečali z lovci na Stonu. 
Vseh izletov in pohodov pa ne bi bilo 
možno izpeljati brez prizadevnih vodni-
kov in udeležencev pohodov, kajti pred-
vsem njim so vse aktivnosti namenjene.

V tem letu smo izobraževanje omo-
gočili tudi dvema  kandidatoma za 
vodnike, ki sta v Planinskem učnem 
centru PZS v Bavšici uspešno opravi-
la usposabljanje za planinske vodnike 
A kategorije. Ostali vodniki so opravi-
li tudi licenčna usposabljanja za B in 
D kategorijo.

Med željami 
Našteli smo le nekaj dejavnosti dru-

štva. Seveda se vsem in vsakemu pose-
bej za sodelovanje iskreno zahvaljujem, 
saj brez prizadevanja vseh naše društvo 

ne bi bilo tako uspešno. Vsak član je po-
memben, zato bomo pozitivno energi-
jo prenašali še naprej na mlade in manj 
mlade.  V prihodnje si želimo, da bi bili 
naši izleti še naprej tako obiskani in bi 
se naših akcij še naprej udeleževalo to-
liko planincev.

December je tudi čas, ko se oziramo 
nazaj in delamo inventuro leta, ki se 
izteka, in je hkrati tudi čas, ko se ozira-
mo naprej v prihodnost, v leto, ki pri-
haja. Obljube, zaobljube in želje. Že-
lje zase in za bližje. Zato vam ob kon-
cu leta želim, da se vam uresničijo vse 
želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, 
ki ste jih postavili visoko nad oblake. 
SREČNO 2017!

PD REČICA OB SAVINJI

Spominska fotografija ob 30-letnici (Foto: Jože Miklavc)

Zahvala zvestim članom

Kinološko društvo Zgornjesavinjske 
doline je v letošnjem letu praznovalo 
30-letnico delovanja.

V mesecu marcu smo imeli že tradici-
onalno zimsko usposabljanje v Logar-
ski dolini, kjer se je poleg naših članov 
usposablja za delo na lavini udeležilo 
tudi nekaj povabljenih reševalnih pa-
rov iz drugih društev.

Aprila smo bili organizatorji izpitov 
reševanja  pogrešanih v naravi, na iz-
pitih pa je svoje znanje preizkušalo 32 
reševalnih parov.

Prav tako v aprilu smo imeli društve-
ne izpite šolanih psov, kjer so vodniki 
in njihovi psi pokazali, kaj so se nauči-
li v pasji šoli.

V mesecu oktobru smo se sešli na slav-
nostnem zboru  ob 30-obletnici delova-
nja. Ob tej priliki smo se vsem zvestim 

članom zahvalili za mnoge uspešne ak-
cije, vadbe, tekmovanja in reševanja po-
grešanih oseb, redkim sponzorjem pa 
za njihov prispevek k delovanju dru-
štva. V zahvalo in spomin smo jim  po-
delili društvena priznanja, 8 najbolj za-
služnih pa je prejelo priznanja Kinolo-
ške zveze Slovenije. 

DUŠKA HROVAT,
Kinološko društvo 



Pod rečiškim zvonomPod rečiškim zvonom4242

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA, DRUŠTVO LETALCEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

Humano delo prostovoljcev 

V spomin izjemnega dogodka 

December je mesec, ki vnaša v domo-
ve veliko veselja, lepih želja, darov ter 
na drugi strani ogromno stisk, žalosti 
in neskončnih vprašanj, zakaj dobrine 
niso pravičnejše razdeljene. 

Velikokrat si zatiskamo oči pred stisko 
drugih, hodimo mimo domov, kjer se 
zdi, da je za zidovi vse dobro, vse tako 
urejeno, kot pričakujemo. Marsikdaj 
nam zunanja podoba ne pokaže situ-
acije, v kateri se v zadnjem času tudi v 
naši občini skrivajo ljudje, ki potrebu-
jejo pomoč, vendar zanjo ne zaprosi-
jo. Še vedno je težko povedati sosedu, 
znancu, prijatelju, da je materialna sti-
ska huda, situacija brezizhodna in sko-
rajda nerešljiva. Zimski čas je tudi ob-
dobje, ko potrebujemo več sredstev za 
ogrevanje ter za ostale stroške, ki mar-
sikoga prehudo obremenijo v doma-
čem proračunu. 

KO RK naše občine si ravno zaradi 
tega prizadeva, da se stiske občanov 
omilijo z različnimi oblikami pomoči, ki 
jo nudimo v delitvi prehrambenih pake-
tov, z občasnim plačilom položnice …, 

pri iskanju rešitev pomoči potrebnim, 
ki se zaradi težje finančne stiske, bole-
zni ali brezposelnosti sami težko izvije-
jo iz nakopičenih težav. Prav tako se v 
našem odboru vključujemo v akcije na 
različnih področjih, ki prinašajo večjo 
blaginjo za pomoči potrebne. 

Prostovoljci RK skušamo s svojim de-
lom pokazati, da je biti prostovoljec hu-
mano delo, ki  človeka spodbudi, da zač-
ne razmišljati širše, da ne gleda samo 

sebe, temveč pogleda tudi izven svo-
jega okolja ter ponudi pomoč sočlove-
ku. Vedno imejmo v mislih, da se tudi 
naše življenje lahko hitro obrne. Niko-
li ne vemo, kdaj bomo tudi sami potre-
bovali roko nekoga drugega. 

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

ANA ŠIMENC,
predsednica KO RK Rečica

V prostorih Medgen borze je Območno združenje RK obeležilo 150 let delovanja 
te človekoljubne organizacije na Slovenskem. Med prejemniki priznanja je bil 

tudi KO RK Rečica ob Savinji.

V organizaciji Združenja borcev NOB 
Zgornje Savinjske doline in Društva le-
talcev Zgornje Savinjske doline so na 
vzletišču Pobrežje pripravili spominsko 
slovesnost v spomin na angleške letal-
ce, ki so 6. novembra 1944 malo pred 
tretjo uro popoldan prileteli nad Zgor-
nje Savinjsko dolino in pričeli s padali 
spuščati pomoč. 

Letalo je kar naenkrat pričelo izgublja-
ti višino, zatem pa je zasilno pristalo na 
travnike na Zgornjem Pobrežju – prav 
tam, kjer je sedaj vzletišče. Posadka sed-
mih letalcev je bila nepoškodovana in 
se je po pristanku s pomočjo partizanov 
pričela vračati proti Beli krajini, kjer je 
bilo partizansko letališče. Pot seveda 
ni bila enostavna, ker je vodila po oze-
mlju, ki ga je nadziral sovražnik. Ko so 

prispeli v Belo krajino, pa letalo, ki bi 
jih odpeljalo v njihovo bazo v Brindisi-
ju, ni moglo pristati. Vzrok je bil dež in 
namočena, premehka pristajalna steza. 
Tako so pot nadaljevali preko nevarne 
Hrvaške, ki je bila takrat v rokah usta-
šev. Nekje v bližini Zadra jih je po uspe-
šnem pohodu pobrala hitra torpedov-
ka in jih odpeljala v južno Italijo v nji-
hovo letalsko bazo v Brindisiju.

Kot je na slovesnosti povedal predse-
dnik letalcev Zgornje Savinjske Sašo 
Kronovšek, so na področju sedanje-
ga hmeljišča ob Rečici ob Savinji parti-
zani s pomočjo lokalnega prebivalstva 
zgradili letališče s pristajalno stezo dol-
žine 1000 metrov in širine 100 metrov 
ter dodal: »Letališče je bilo zgrajeno z 
namenom, da omogočijo prevoz ranje-Spominsko obeležje 
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DRUŠTVO LETALCEV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE, JADRALNI KLUB SAVINJA 

Delovno leto na morju in celini 

nim borcem v bolnice v južni Italiji. Žal 
je jesensko deževje preprečilo pristan-
ke letal, tako da tam ni pristalo nobeno 
zavezniško letalo. Po dosegljivih podat-
kih pa je bilo to edino zavezniško leta-
lišče, ki je bilo znotraj meja 3. rajha. V 
tem času je na ozemlju Slovenije nasta-
lo tudi nekaj osvobojenih ozemelj. Pole-
ti 1944 je tako osvobojeno ozemlje ob-
segalo tudi celotno Zgornje Savinjsko 

Jadralci v sproščenem vzdušju 

dolino. Prebivalstvo je bilo naklonje-
no boju proti okupatorju in tudi mno-
žično vstopalo v partizanske vrste. Po-
sledično se je pojavila potreba po orož-
ju, strelivu, saniteti ter uniformah. Na 
polju pod Radmirjem so zato uredilo 
spuščališče, kamor so zavezniki iz le-
tal s padali odmetavali pomoč sloven-
skim partizanom.«

Na koncu je Kronovšek izrazil zado-

voljstvo, da se spominjamo tega izje-
mnega dogodka, ki se je zgodil pred 
72 leti in sklenil: »Prav tako smo lahko 
ponosni tudi na svoje dedke, ki so se 
pokončno in junaško uprli okupator-
ju, ki je takrat hotel Slovence potujči-
ti in izbrisati z zemljevida Evrope. Nji-
hov upor in domoljubje pa nam je lah-
ko vzor tudi v današnjih časih.«

DRUŠTVO LETALCEV 

Jadralni klub Savinja je eno izmed naj-
mlajših društev v občini. Ustanovlje-
no je bilo v letu 2015. Ker smo si konec 
ustanovnega leta zadali kar nekaj na-
črtov, nas veseli, da smo skozi leto vse 
tudi uspešno izpeljali. 

Največji zalogaj, tako finančni kot or-
ganizacijski, je organizacija regate. Po 
lanskih dobrih odzivih smo bili letos 
po 2. Savinjski regati še veliko bolj ve-
seli in zadovoljni. Dobro delo društva 
je dokaz, da smo uspeli pridobiti še ne-
kaj novih jadralcev in tako je letošnja 
regata štela že 9 ekip. V zavetju Kor-
natov v Dalmaciji se je na regatnem 
polju dva jadralna dneva devet bark 
borilo za najbolj ugodne razmere za 
jadranje. Uspelo nam je izpeljati šti-
ri plove, mati narava je poskrbela za 
optimalne razmere, ki so potrebne za 
dobro jadranje. To pa je najbolj izko-
ristila ekipa Marinci s skiperjem Stan-
kom Kolarjem. Gre za mešano jadral-
sko ekipo, ki jo sestavljajo trije moški 
in tri ženske predstavnice.

Drugo mesto so zasedli Lufterji s ski-
perjem Boštjanom Podlesnikom, tretje 
mesto pa ekipa BIOMASA Sailing team, 
skiper ekipe je bil Primož Zvir. Od tre-
tjega mesta so si sledile ekipe Kamp 
Menina lega, Avtoličarstvo Špur, JK Ži-
vaana, LogHouse, Pohotni pastirji in 
Odpisani. 

Dogajanje na regati je tudi izobraže-
valnega pomena, vsi člani ekip in vod-
je so imeli vsak jadralni dan možnost iz-
obraževanja ki ga je vodil izkušeni ja-
dralec in velik prijatelj Jadralnega klu-
ba Savinja, Bojan Gerič. Ob večerih je 

seveda sledilo kratko druženje ob do-
bri morski hrani in melodijah dalma-
tinske glasbe. 

Izobraževanja in druge regate
Jadralni kub Savinja je v mesecu apri-

lu organiziral tečaj za voditelja čolna. V 
prostorih Medgen borze na Rečici se je 
zbralo lepo število tečajnikov. V dveh 

dneh predavanj so si vsi slušatelji pri-
dobili dovolj teoretičnega znanja, da so 
kasneje bolj ali manj uspešno opravlja-
li zagovore izpita pred strogo komisijo 
Uprave za pomorstvo v RS. 

Organizirali smo tudi tečaj VHF, člani 
društva so tudi tega opravili uspešno. 
V mesecu septembru pa smo v prosto-
rih Medgen borze organizirali preda-
vanje izkušenega morjeplovca Janeza 
Kuntariča.

Ekipa Savinjska grla se je tudi letos 
udeležila dveh regat, ki jih organizi-

rajo drugi jadralni klubi. Tako smo se 
spomladi odpravili branit prvo mesto 
na POETOVIO CUP. Žal nam prvega me-
sta ni uspelo obdržati, smo pa zasedli 
dobro drugo mesto.

V mesecu oktobru smo se udeležili 
Pomurske regate, na kateri smo zase-
dli 12. mesto.

Jadralni Klub Savinja ima za nasle-
dnje leto kar nekaj načrtov. V prvi vr-
sti je pridobivanje novih članov, želj-
nih jadranja in izobraževalnih tečajev. 
Ponovno bomo organizirali tečaj za vo-
ditelja čolna in tečaj uporabe VHF na-
prav, v jesenskem delu pa kakšno zani-
mivo predavanje. 

Začeli pa smo že priprave za 3. Savinj-
sko regato, ki bo naslednje leto prav 
tako v mesecu oktobru.

SEBASTIAN PODLESNIK,
Društvo jadralcev 
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KONJEREJSKO DRUŠTVO ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE, ŠPORTNO DRUŠTVO GMAJNA VARPOLJE

Konj kot spremljevalec človeka 

Volitve prinesle nov zagon

Na našem območju je konj že od nek-
daj zvest spremljevalec človeka. Dela 
na polju, v gozdu, prevažanja lesa si 
ni bilo mogoče zamisliti brez pomo-
či konjev. 

Z gospodarskim razvojem je konje v 
veliki meri nadomestila mehanizacija. 
Ljubitelji konj jih danes vzrejamo pred-
vsem za lažja kmečka dela, za meso ter 
tudi za rekreacijo. Za dosego tega cilja 
smo že pred 36 leti ustanovili konjerej-
sko društvo, ki skrbi za smotrno rejo 
konj. V društvu nas povezujeta nave-
zanost in ljubezen do konj. 

Konj je občutljiva in zaupljiva žival. 
Zato za zdravo vzrejo pripravljamo pre-
davanja o zdravstvenem varstvu, reji 
in reprodukciji konj. Na njih predavajo 
priznani strokovnjaki veterinarske ozi-
roma živinorejske stroke. Vsako leto or-
ganiziramo strokovno ekskurzijo v zna-
na rejska središča. Redno organiziramo 
ogled sejmov in razstav. Rejce konj re-
dno obveščamo o veterinarskih in dru-
gih predpisih, ki zadevajo rejo konj, nji-
hovo zdravljenje in promet z njimi. 

Za varno ježo za jahače organiziramo 
tečaj jahač I in jahač II. Na jurjevo or-
ganiziramo žegnanje konj na sejmišču 
v Mozirju, na god sv. Štefana, zavetni-

ka konjev, pa v Šentjanžu. Na Rečici ob 
Savinji sodelujemo pri miklavževanju 
in drugih prireditvah.

S temi aktivnostmi smo uspeli znatno 
povečati število in kakovost konj. Na dr-
žavni razstavi konj slovenske hladno-

krvne pasme je član iz naše občine kot 
lastnik kobile v kategoriji do 5 let in v 
kategoriji od 5 do 10 let dvakrat zase-
del drugo mesto. Tudi v športu dosega-
mo dobre rezultate. V Lipici na držav-
nem prvenstvu v vožnji dvovpreg (dre-
surna vožnja, maraton s fiksnimi ovira-

mi in spretnostna vožnja) je v kategori-
ji A2 naš tekmovalec že tretje leto osvo-
jil prvo mesto.

Veseli smo, ko ugotavljamo, da so ko-
nji med našimi občani vsak dan bolj pri-
ljubljeni. Zato se tudi radi udeležujemo 

prireditev, na katere smo povabljeni. 
Ob koncu leta želimo, da vam pred-

praznični čas mine v najlepšem vzduš-
ju, leto 2017 pa naj bo zaznamovano s 
srečo in zadovoljstvom. 

JANKO PRISLAN, 
predsednik društva

Udeleženci jesenskega konjerejskega pohoda 

Športni park Varpolje z novim travnatnim igriščem 

V varpoljskem športnem društvu se 
držimo sprejetih, zastavljenih ciljev in 
jih uresničujemo pod taktirko pomlaje-
nega vodstva, izvoljenega na letošnjem 
volilnem občnem zboru. 

Za začetek smo se odpravili v Planico 
na zaključek svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih, kjer smo uživali v vr-
hunskih predstavah naših orlov, obe-
nem pa smo slovenski nacionalni pra-
znik izkoristili  za prijetno druženje in 
kovanje novih načrtov. 

Sezono športa in rekreacije smo v 
športnem parku odprli s turnirjem ma-
lega nogometa na mivki, kjer je domi-
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Rakun osvojil naslov državnega prvaka 

ŠPORTNO DRUŠTVO GMAJNA VARPOLJE

Zaključek svetovnega pokala  Planica 2016

Aleš Rakun 

nirala domača ekipa Gmajna, ki na to-
vrstnih turnirjih še ne pozna poraza. 

Aktivno smo se vključili v praznova-
nje občinskega praznika in organizira-
li kar štiri odmevne prireditve. Najprej 
smo za naše najmlajše pripravili veliki 
otroški živ-žav s klovnoma v glavni vlo-
gi, tradicionalni Colnarič-Žunterjev me-
morial smo ob 15. obletnici popestrili z 
revialno tekmo nekdanjih Jožetovih in 
Ljubovih soigralcev, v soju žarometov 
so na igriščih, pokritih z mivko, blesteli 
odbojkarski maratonci, za konec pa so 
se na odprtem prvenstvu občine Rečica 
ob Savinji pomerili še balinarji. Nad pe-
strim, zabavnim in predvsem tekmoval-
nim dogajanjem so bili navdušeni šte-
vilni gledalci. Za konec občinskega pra-
znika smo skupaj z Nizkovaščani nasto-
pili na vaških igrah na Rečici, kjer smo 
se izključno držali pravila, da je potreb-
no sodelovati in ne zmagati.

Prireditve in naložbe
Seveda tudi letos nismo pozabili na 

družabne, društvene prireditve, kjer je 
bil v ospredju dobro obiskan tradicio-
nalni vaški piknik, obarvan s športom, 
kuhanjem golaža in šaljivimi igrami, za-

nimivo in predvsem okusno pa je bilo 
na društveni pokušini savinjske suho-
-mesnate specialitete v režiji »varpolj-
skih želocmojstrov«.

Leto 2016 je bilo pestro tudi na delov-
nem področju, saj smo v parku marsi-
kaj postorili. Poleg rednih vzdrževal-
nih del smo dokončali skladiščno bru-
narico, posodobili obe balinišči, zraslo 

pa je tudi novo, travnato igrišče na za-
hodnem delu kompleksa. Vse se da, če 
je jedro društva zdravo, pridno in po-
vezano, pomembno pa je tudi dobro 
sodelovanje s krajani, sosedi, lastni-
ki zemljišč in predvsem lokalno sku-
pnostjo.

FRANJO PUKART,
predsednik ŠD Gmajna

Aleš Rakun iz Poljan pri Rečici ob Savi-
nji je osvojil prvi naslov državnega pr-
vaka v razredu skuter do 70 ccm. 

22-letni elektroenergetik Aleš Ra-
kun se je najprej krajši čas preizkušal 
v motokrosu, potem pa je težjega je-
klenega konjička trajno odložil. Uspe-
šno je nastopil le na treh klubskih tek-
mah pri nas in v Avstriji, kjer je dva-
krat padel. Potem si je kupil mali dir-
kalni skuter z močjo 22 kilovatov v ra-
zredu 70 kubičnih centimetrov in lani 
začel resno trenirati na dveh pistah v 
Sloveniji, pozneje pa še na Hrvaškem 
in v Italiji. Vse skupaj je hitro obro-
dilo sadove, saj je letos že postal dr-
žavni prvak v omenjeni kategoriji. Na 
treh tekmah je zmagal, osvojil pa je še 
po eno drugo in tretje mesto. Ob zma-
goslavju na domačih tleh je bil najhi-

trejši tudi na dirki za italijanski pokal 
v Milanu in na preizkušnji v Viroviti-
ci na Hrvaškem.

V tem tekmovanju dosegajo hitrosti 
od 150 do skoraj 170 km/h, Rakun pa 
je treniral v glavnem na poligonu var-
ne vožnje na Vranskem ter v Vrtojbi 
pri Novi Gorici, nekaj malega v Jastre-
barskem na Hrvaškem ter še največ na 
progi v Preceniccu pri Udinah v Italiji. 
Kot so poročali mediji, se Rakun kot le-
tošnji slovenski prvak (član AMD Gori-
ca) že spogleduje z italijanskim prven-
stvom v prihodnji sezoni, saj meni, da 
so pri nas bistveno slabše razmere za 
treninge, nagrade na tekmah pa so le 
pokali brez kritja stroškov potovanja, 
goriva, servisiranja ter nakupa motor-
ja in opreme. 

SU
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ŠPORTNO DRUŠTVO MLADOST REČICA OB SAVINJI

Društvo kot vez med ljubitelji različnih športov 
Kot vsako leto, se je tudi v letu 2016 

zvrstilo v našem športnem parku na Re-
čici mnogo raznovrstnih športnih aktiv-
nosti, ki so bile dobro obiskane tako s 
strani športnih akterjev kot s strani 
navdušencev opazovalcev. Sezono smo 
odprli v začetku maja in zaključili kon-
cem oktobra. 

Člani upravnega odbora Športnega 
društva Mladost Rečica ob Savinji smo 
se v letu 2016 sestali 10-krat. Načrtovali 
smo niz prireditev, ki so bile uspešno iz-
vedene, skrbeli pa smo tudi za urejanje 
športnega parka in potrebno obnovo 
posameznih rekvizitov, pripravo igrišč 
na sezono in posezonsko pospravljanje. 

V začetku sezone se na Rečici že tradi-
cionalno izvaja medobčinska liga v ma-
lem nogometu. V letošnjem letu je so-
delovalo osem ekip tako spomladi kot 
kasneje v jesenskem delu.

V okviru praznika Občine Rečica ob 
Savinji smo sodelovali z izvedbo no-
gometne tekme med ekipama STARI-
-MLADI in s tem ponovno oživili med-
generacijsko igro, ki je pomembna s 
stališča sodelovanja. Vedno so bili in 
še bodo starejši, izkušeni športniki re-
kreativci, vzor in povezovalni člen za 
navduševanje mladih po tovrstni igri. 
Prav tako smo v času občinskega pra-
znika, od 27. 6. pa do 2. 7., organizira-
li tenis turnir igralcev Zgornje Savinj-
ske doline. Ob zaključku tenis turnirja 
smo s tekmami na mivki in turnirjem 
v malem nogometu izvedli še Likar-
jev memorial, posvečen spominu re-
kreativnega športnika Aljoše Likarja. 

V začetku meseca septembra je bil tudi 
letos tenis turnir v počastitev spomina 
na Mirka Ilešiča - Ilešičev memorial, ki 
ohranja prijateljske vezi med Mirkovi-
mi sorodniki in prijatelji ter ožjimi čla-
ni našega športnega društva, ki so prav 
tako prijateljevali z njim. Drugič zapo-
red je bila 10. 9. množična prireditev z 
naslovom Festival športa. Že samo ime 
pove, da gre za celodnevno, sočasno iz-
vajanje več športnih iger. Košarka 3 na 
3, odbojka na mivki, tenis in aktivnosti 
za najmlajše so privabili različne gene-
racije ljudi iz več zaselkov občine Reči-
ca ob Savinji. Ker je bilo poskrbljeno 
tudi za hrano in pijačo, so mnogi obi-
skovalci te prireditve spremljali potek 
iger skozi cel dan.

Vse prireditve so bile realizirane po 
planu in dobro obiskane, posebno pa 
tenis turnir in Festival športa, ki pove-
zujeta mnoge ljubitelje različnih špor-
tnih zvrsti iz vseh občin Zgornje Savinj-
ske doline. 

Druženje na »igrišču«
Pomembno je omeniti, da na »igrišče«, 

kot imenujemo športni park Rečičani, 
zahaja vedno več staršev s svojimi otro-
ki, saj je to kraj, kjer se otroci družijo 
ob igri, nabirajo veščine na igralih in 
ob elementarnih oblikah gibanja, hkra-
ti pa spoznavajo osnove različnih špor-
tov. Zato se bomo člani Športnega dru-
štva Mladost v bodoče še bolj trudili z 
organizacijo aktivnosti, ki bodo priva-
bljale vedno več otrok in mladine, ker 
se zavedamo, da so pridobljene pozitiv-
ne navade v zgodnjem otroštvu mnogo-
krat porok za zdrav način preživljanja 
prostega časa v kasnejšem obdobju zre-
losti vsakega posameznika.

Na področju investicij in vzdrževanja v 
letu 2016 ni bilo večjih vlaganj, pred za-
ključkom leta pa imamo še namen reali-
zirati zamenjavo strešnih oken. Velja pa 
povedati, da smo zelo hvaležni zvestim 
donatorjem in Občini Rečica ob Savinji 
za letno sofinanciranje. Lahko pa bi po-

Teniški igrišči sta bili tudi letos dobro obiskani. 

Večni derbi STARI-MLADI na rečiškem igrišču. 

storili še več, če bi bilo tovrstnih pod-
por še več. Žal pa v današnjem času tudi 
področna zakonodaja temu in delova-
nju društev ni več tako naklonjena, saj 
zaostruje pogoje s preveč administraci-
je in davki na prejemke. Prostovoljstvo 
s tem počasi zamira, saj nosijo posame-
zniki veliko odgovornost za vsesplošno 
dobro in zdrav razvoj družbe.

ANA NUŠA REBERNIK,
ŠD Mladost Rečica ob Savinji
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Pogled skozi pozitivno lečo

DOGODKI IN LJUDJE

Med prireditvami, ki so letos zbudile 
kar nekaj pozornosti, je bila novembr-
ska razstava fotografij Filipa Eremite. 
Fotografije so pokazale delčke Rečice v 
povsem drugačni luči, tako da so števil-
ni obiskovalci z navdušenjem pregledo-
vali mojstrske posnetke mladega foto-
grafa, ena od fotografij pa krasi tudi na-
slovnico glasila Pod rečiškim zvonom, 
ki ga držite v rokah.

Filip se  je rodil leta 1982 v Celju, obi-
skoval je prvo gimnazijo v Celju in ka-
sneje študiral na Biotehniški fakulteti 
– smer gozdarstvo. Pred šestimi leti je 
začel delati pri grafičnem podjetju MVM 
servis v Mozirju.

Očitno imaš kar srečo – tvoje de-
lovno mesto je vsaj malo poveza-
no s tvojo največjo strastjo, foto-
grafijo?

Tako je, tudi v okviru svoje službe lah-
ko izživim vsaj delček svoje strasti. V 
podjetju namreč tudi izvajam produk-
tno in industrijsko fotografijo ter fo-
tografiranje poslovnih prostorov, kar 
omogoča našim naročnikom najboljšo 
možno predstavitev.

Znaš opredeliti, od kod to navdu-
šenje nad pogledom skozi objek-
tiv?

Že od malih nog je moje življenje te-
sno povezano z naravo. Večino otroštva 
sem preživel v gozdu, ob reki in na po-
ljih ter travnikih, kjer se je pričela moja 
življenjska zaljubljenost – v naravo. Le-
pote, ki jih najdemo v naravi – pokraji-
ni, živalih in delno tudi ljudeh  – so me 
pred dobrimi petimi leti pripeljale do 
tega, da nepozabne trenutke v naravi 
ujamem tudi v fotografski objektiv. S 
tem želim širiti zavedanje o lepotah in 
krhkosti narave, katero moramo nepre-
nehoma čuvati in je nikoli ne jemati za 
samoumevno.

Kakšno opremo uporabljaš?
Že preden sem posegel po DSLR-jih, 

sem uporabljal Nikona, ki sem mu, vsaj 
kar se ohišja tiče, zvest še naprej. Glede 
objektivov pa se v moji torbi znajdejo 

tudi proizvajalci, kot sta Tamron in Si-
gma. Poleg tega seveda ne gre brez sta-
tiva, brezžičnega prožila, odbojnikov, 
bliskavice, raznih filtrov ...

Kar nekaj tvojih del smo se ogle-
dali na razstavi Podobe Rečice.  
Kaj ti je najbližje: pokrajina, nara-
va, ljudje?

V naravo so zajeti pokrajina, živali in 
tudi ljudje.  Glede na to moram priznati, 
da mi največ pomenita čakanje na ugo-
den trenutek, ki ti ga naklonijo živali, 
in adrenalin, ki se sprosti ob perfektni 
fotografiji iz živalskega sveta. Vedno pa 
je na teh fotografijah prisoten vsaj del-
ček pokrajine in kdaj pa kdaj tudi ljudi.

Vem, da so obiskovalci razstave 
spraševali, koliko so fotografije 
obdelane. Jih še posebej obdelu-
ješ ali pustiš takšne, kot jih ujame 
fotoaparat?

V današnjih časih, ki so obdobje digi-
talne fotografije, je postprodukcija sko-
raj neobhoden del končnega izdelka. 
Tekom tega procesa se že tako kakovo-
stna fotografija samo izboljša, s čimer 
lahko fotografi prikažemo tematiko fo-
tografije še v boljši luči. Ne glede na vse 
možnosti, ki jih ponujajo orodja za so-

dobno postprodukcijo, sam še vedno 
stavim na to, da posnamem optimalno 
fotografijo na kraju samem.

Tvoje fotografije sončnih vzho-
dov v Sloveniji so bile objavljene 
na spletnem portalu National Ge-
ographic. Mislim, da če nič druge-
ga, si moral za te fotografije kar 
precej zgodaj vstati. Kako so prav-
zaprav nastajale in kako si prišel 
do sodelovanja  na tem prestižnem 
portalu?

K sodelovanju me je povabil urednik 
poljske revije National Goegraphic, ki 
me je čisto naključno odkril na enem 
izmed drugih portalov.Fotografije so 
nastajale dlje časa, gre za sklop foto-
grafij z več lokacij po Zgornji Savinjski 
dolini. Zgodnje vstajanje je seveda po-
goj za dobro fotko, seveda je treba lo-
kacijo pogledati že prej. V nasprotnem 
se lahko zgodi, da hitro zmanjka časa. 
Dve uri po sončnem vzhodu pogoji že 
niso več tako dobri, kot so bili v prve 
pol ure po njem. Velikokrat so pogoji 
najboljši pozimi, ko vlada temperatur-
na inverzija in imamo v dolinah meglo, 
nad določeno nadmorsko višino pa je 
situacija čisto drugačna.

Na Mednarodnem natečaju Nara-
va Contest.si s fotografijo dreves v 
megli izmed 4700 fotk in 468 foto-
grafov iz 59 držav dosegel »FD Grča 
Honourable mention«. Je to – to?

Da, to je to! :) Prav tako sem prejel 
bronasto medaljo FZS-ja na 8. medna-
rodnem natečaju Živali in ljudje.

Skozi katero lečo pa na splošno 
gledaš na svet?

Na svet gledam pozitivno in vedno 
skušam najti lepoto in smisel v majhnih 
stvareh. Ta odnos mi pomaga tudi pri 
fotografiji narave, kjer so najpomemb-
nejše veščine  vztrajnost, potrpežljivost 
in smisel za lepoto.

US

Filip Eremita 
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DOGODKI IN LJUDJE 

Ko živiš v svetu brez meja 
Nekateri, predvsem mlajši Rečičani, ki 

novice spremljajo preko Facebooka, so 
pred dnevi stiskali pesti za našega obča-
na Jureta Urlepa, ki je na tekmovanju v 
Londonu navdušil s popolno izobliko-
vanostjo svojega telesa. 

Jure se je namreč udeležil tekmovanja 
– WBFF (World Beauty, Fitness & Fashi-
on) – Evropskega odprtega prvenstva 
2016, kategorija fitnes model. 

Sodeč po fotografijah in tudi za-
piskih je bilo doživetje v Londonu 
zate verjetno nepozabno? 

Odkar sem prvič obiskal London, se 
mi je resnično vtisnil v spomin. Lon-
don je kljub 7 milijonom prebivalcev 
najvarnejše evropsko mesto. Tam lahko 
srečaš ljudi s celega sveta in seveda tudi 
vidiš stvari s celega sveta. Ljudje so vsi 
zelo prijazni in odprti. Super pa je, ker 
dejansko vidiš v živo lokacije, ki si jih 
prej samo preko televizije ali računalni-
ka (Buckhingham Palace, Big Ben, Lon-
don Tower, Greenwich, Cutty Sark …).

Si po tekmovanju zadovoljen z do-
seženim in  s seboj ali pa misliš, da 
bi lahko bilo bolje od tega, kar si 
predstavil? 

Z doseženim sem zelo zadovoljen, saj 
je bilo to zame prvo takšno tekmova-
nje. Organizirano je bilo resnično na 
najvišjem možnem nivoju, kar je seve-
da kot vsako leto pritegnilo najboljše s 
celega sveta.

Zakaj si se sploh odločil za sode-
lovanje na tem tekmovanju?

Vedno sem govoril, da so takšna tek-
movanja brez veze in da to ni zame. 
Ampak po par letih druženja s prija-
telji, ki vsi tekmujejo, ti to nekako zle-
ze pod kožo in želiš tudi sam posku-
siti. To tekmovanje sem si izbral rav-
no zato, ker mi je najbolj ustrezalo. 
Ni tipično bodybuildersko tekmova-
nje, ampak je nekakšna mešanica fi-
tnesa in mode. 

Na fotografijah smo te videva-
li v družbi z različnimi, prav tako 
odličnimi tekmovalci. Kaj praviš o 
konkurenci? 

Konkurenca je bila vrhunska tako v 
moških kot tudi ženskih kategorijah. Je 
pa za WBFF značilno, da smo kot mala 
družina. Seveda je prisotna tudi tekmo-
valnost, ampak v zaodrju vsi pomaga-
mo in spodbujamo eden drugega. Re-
snično super izkušnja.

Vemo, da gre tudi pri tako zah-
tevni vadbi v fitnesu za izjemen ži-
vljenjski stil, ki zahteva kar nekaj 
točnih postopkov in odrekanja – 
kako ti vse to vklapljaš v svoje ži-
vljenje? 

Najpomembnejša je seveda prehrana. 
Če si večer prej ali pa zgodaj zjutraj ne 
pripraviš hrane za celoten dan, je po-
polnoma nemogoče, da karkoli dose-
žeš.  »Prava« hrana mora biti vedno pri 
roki, ko jo potrebuješ, saj greš v drugem 
primeru po kakšen sendvič ali podob-
no in potem je hitro vsega konec. De-
jansko pa se ni treba veliko odrekati, 
samo v ravnovesje moraš priti.

Kako pa je s hrano – je potrebno 
paziti, kaj poješ? Zdi se mi, da si po-
stal neke vrste strokovnjak tudi na 
tem področju. 

Definitivno moraš poznati sestavo ti-
ste hrane, ki jo ješ. Če ne poznaš tega, 
ne moreš vedeti, kaj si dejansko poje-
del. Za sestavo jedilnika moraš biti že 
mali strokovnjak o prehrani, predvsem 
pa njenem ravnovesju. Vsako pretirava-
nje ne bo zdržalo dolgo. Moraš vedeti, 
kdaj lahko kaj poješ in zakaj. S časom 
ti pride v kri in je popolnoma enostav-
no. Spoznaš pa tudi svoje telo in potre-
be in točno veš, kako priti do zastavlje-
nega cilja.

Sicer se ukvarjaš s prodajo špor-
tnih oblačil za fitnes, na podlagi iz-
kušenj iz Londona pa napoveduješ 
druge aktivnosti … Je vse to mogo-
če z Rečice?  

Hahaha ... Seveda je mogoče. Zaradi 
interneta dejansko živimo v svetu brez 
meja. Po navadi je samo izgovor, da smo 
doma iz majhne države ali pa vasi. Res, 
da nam je težje kot pa recimo Nemcem 
ali pa Američanom, ampak ne sme pa 
biti to izgovor za to, da ne poskusimo. 
Saj na koncu ti je žal samo tistega, kar 
si nisi upal poskusiti in ne tistega, kjer 
ti ni uspelo.

Ko sva že pri Rečici – kako se po-
čutiš v tem kraju, glede na to, da 
mladih let nisi preživljal tu? 

Življenje na Rečici je super. Še pose-
bej zato, ker smo vsi tako povezani in 
aktivni. Vsi že vedo, da se na Rečici ve-
dno kaj dogaja! 

Jure v značilnem položaju 

Pot do tako izklesanega telesa ver-
jetno ni lahka. Kaj vse si počel, da 
si prišel v formo? 

Za formo je zelo pomembna vztraj-
nost pri treningih in prehrani. Žal se re-
zultati ne pokažejo hitro, ampak samo 
če vztrajaš dovolj dolgo. Imel sem 10 
treningov tedensko z utežmi in 5 »kar-
dio« treningov po navadi takoj zjutraj. 
Priprave so trajale 20 tednov.

Med treningom 
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Pozdrav najmlajšim občanom 

DOGODKI IN LJUDJE, OGLASI

Napovedal si, da bo leto 2017 neverjetno leto. Zakaj? 
Te čaka še kakšno tekmovanje ali se boš posvetil dru-
gim stvarem? 

Tako je. Najpomembneje v prvi polovici leta bo tekmova-
nje v Birminghamu (Anglija) maja 2017, kamor sem se kva-
lificiral in za katerega začnem s pripravami že takoj januar-
ja. Drugače sem pa ravno začel z Youtube kanalom, kjer me 
lahko spremljate. »Gledalci« bodo spremljali in spoznavali 
aktiven način življenja, torej treninge, pripravo hrane, po-
tovanja, igranje košarke in podobno.

Imam prav, da je moški »top off«, sploh v tujini, na 
primer v BBC-jevih nadaljevankah, neke vrste velik 
hit? Tudi na teh tekmovanjih kar precej razkazujete 
svoje mišice. Čeprav lahko rečem, da so vsi komen-
tarji na tvoje delo izjemno pozitivni, bi vseeno vpra-
šala: se kdaj počutiš opredmeteno? Kakšen je sploh 
tvoj odnos do tega vprašanja? 

Zanimivo vprašanje. Ja, seveda dobiš opazke, kompli-
mente in podobno, predvsem na socialnih omrežjih, kot 
sta Facebook in Instagram. Do sedaj še ni bilo negativnih 
izkušenj. V bistvu se ne slikaš »zgoraj brez« zaradi samega 
sebe, ampak s tem motiviraš ostale, ki so na isti poti, kot 
si sam. Tudi sam dobim največ motivacije ravno iz social-
nih omrežij od ostalih tekmovalcev oziroma tistih, ki ima-
jo »izklesana« telesa.

US 

V občini Rečica ob Savinji se veseli-
jo vsakega novega občana, kar nena-
zadnje dokazujejo tudi s finančno po-
močjo ob rojstvu otroka ter župano-
vim sprejemom za novorojence, ki ga 
pripravljajo vse od ustanovitve občine. 

Tako so tudi v decembru povabili star-
še in njihove malčke na sprejem in prvi 
ogled »drugega doma«, saj sprejem pri-
pravljajo v vrtčevskih prostorih, kjer 
bo verjetno večina sedaj še dojenčk-
ov kasneje preživljala zgodnja otroška 
leta. Vsaj takšno upanje je na zadnjem 
sprejemu izrazila ravnateljica Vrtca Ma-
teja Glušič, ki je predstavila organizacij-
sko delovanje Javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda, kamor sodita reči-
ška osnovna šola in obe vrtčevski eno-
ti v Mozirju in na Rečici ob Savinji. »Po-
slanstvo vrtca je, da pomaga staršem 
pri  vzgoji in varstvu otroka, da bo zra-
sel v samostojnega in odgovornega raz-
iskovalca, ki bo laže potoval skozi življe-

nje,« je omenila Glušičeva in vsem zaže-
lele veliko sreče v letu, ki prihaja. 

Željam se je pridružil župan Občine 
Rečica ob Savinji Vinko Jeraj, ki je ome-
nil, da se ob podobnih dogajanjih vidi, 
da ni bojazni za število najmlajših pre-
bivalcev občine. Sicer so na sprejem po-

vabili starše dojenčkov, rojenih od maja 
do novembra. Najmlajše  so s pesmica-
mi o gugalnici, prijateljstvu, smrečici in 
bobnu na najlepši možni način pozdra-
vili njihovo starejši vrstniki, ki pojejo v 
vrtčevskem pevskem zboru. 

US

Decembrskega sprejema se je udeležilo sedem od desetih povabljenih družinic. 
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REPORTAŽA

Savinja poje pesmi moje 
»S to zgoščenko vas želim popeljati 

skozi glasbeno zgodbo, ki sem jo pol 
stoletja pisal s svojimi glasbenimi pri-
jatelji. Na plošči se slišijo viže in pesmi, 
ki smo jih v različnih zasedbah trosi-
li med ljudi.« 

Tako je zapisano v tanjši zgibanki, ki 
spremlja zgoščenko Darka Atelška Savi-
nja poje pesmi moje. Zgoščenko, ki so 
jo spremljale tudi številne skladbe,  sta 
v Medgen borzi v sproščenem klepetu 
predstavila oče in sin, Darko in Marko 
Atelšek. S koncertom, ki je bil novem-
bra v Mozirju, in izdajo zgoščenke so 
počastili pet desetletij Darkovega glas-
benega ustvarjanja in njegov okrogli ži-
vljenjski jubilej. 

V pogovoru je Atelšek orisal svojo ži-
vljenjsko in glasbeno pot, pripoved za-
činil s kakšno anekdoto ali šalo, vse sku-
paj pa so v šopek povezale Darkove pe-
smi, objavljene na zgoščenki. »Za zgo-
ščenko smo zbrali 27 komadov, ki jih je 
prijetno poslušati,« je omenil Atelšek, ki 
je napisal kar nekaj lastnih skladb: »Ve-
čina je nastala kar sproti. Kak dogodek 
me je spodbudil in že sem imel v glavi 
besedilo, že je zazvenela primerna me-
lodija …«

Čas, preživet na vajah 
Darkova glasbena pot se je začela že v 

zgodnjih letih rečiške osnovne šole, ko 
ga je glasbeni pouk izredno zanimal. Po 
končani osnovni šoli se je v Ljubljani iz-

učil za urarja, ob tem začel igrati troben-
to in bariton ter zaključil srednjo glas-
beno šolo – smer klarinet in saksofon.

Kljub temu da je živel v Ljubljani, je 
ves čas vzdrževal stike z domačo Reči-
co. V začetku sedemdesetih let so usta-
novili pevski kvartet Veseli drenovci, 
leta 1971 pa je prevzel vodenje Prosve-
tnega zbora na Rečici ob Savinji.  Atel-
šek se je v domače kraje vrnil po 18 le-
tih bivanja v Ljubljani in poroki. 

Z ženo sta najprej našla stanovanje v 
Mozirju v bloku, kjer sta živela z druži-
no sedem let. V tem času sta si na do-
mačiji v Poljanah nad Rečico zgradila 
dom, kamor so se preselili sredi osem-
desetih let prejšnjega stoletja. V teh le-
tih je deloval kot organist, vodil je cer-

kveni pevski zbor in Prosvetni zbor. Na-
stopali so na številnih slovesnostih, za 
marsikatero prireditev je sam pripra-
vil tudi scenarij.

S Triom Darka Atelška ali z Veselimi 
drenovci pa tudi s Suško bando je igral 
na približno 800 porokah (»na nekate-
rih celo dvakrat,« je šaljivo omenil sla-
vljenec), z Drenovci gostoval na različ-
nih prireditvah, veliko so snemali na ra-
diu, televiziji, izdajali LP plošče in zgo-
ščenke ... »Oh, koliko časa sem preži-
vel na vajah! Spomnim se vaj v Zidar-
novem cimru, sploh tega, koliko kumi-
novca smo spili. Zdi se mi, da šele sedaj 
'prinašam noter' ves čas, ki sem ga pre-
živel zdoma.« 

Družinski ansambel 
V zgibanki je posebej omenjen brat 

Nanda, s katerim sta skupaj muzicirala 
in med ljudi delila dobro voljo od otro-
ških dni pa do danes. Na svoj način se je 
Darko zahvalil tudi ženi Jerici: »V zaku-
lisju pa je še ena oseba, ki mi je v opo-
ro in pomoč vsa ta leta. Ne vem, kako bi 
zmogel brez nje, pa še vedno mi pravi 
'Kar tako naprej'.« Nenehen stik z glas-
bo je namreč pustil sled tudi v družini. 
Hčerka Jerica ter sinova Darko in Mar-
ko na njegovo veliko veselje in zado-
voljstvo nadaljujejo glasbeno tradicijo 
– tako ob posebnih priložnostih zaigra-
jo kar z družinskim ansamblom Atelšek.   

Darko je na večeru na Rečici obudil ve-
liko spominov, tudi anekdot in različnih 
prigod. Ob koncu je poudaril, da je bilo 
v njegovem glasbenem ustvarjanju ve-
liko trdega dela, mnogo naporov in te-
žav. Vseeno mu je sin Marko naročil, naj 
do naslednje zgoščenke ne čaka 70 let 
– izdaja novega CD-ja bo po pol stole-
tja ravno prav. Ob koncu je Atelšek po-
vedal, da vedno zaigra dva komada. V 
skladbi z naslovom Raduha se besedilo 
dotika Savinje in kraja, kjer je doma. Se-
veda je tako tudi s skladbo Savinjski gaj. 
Saj poznate: »Saj to je košček moje do-
movine, saj to je ljubi moj domači kraj.« 

USDarko Atelšek v klepetu z obiskovalci večera 

Oče in sin sta povezana tudi v glasbi 
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Naj bo prihajajoče leto
 obžarjeno z ljubeznijo in 

prijateljstvom, polno malih 
presenečenj in presenetljivih radosti. 

Drobnih nepričakovanih daril, 
ganljivih in čudovitih objemov, 

zašepetanih zahval 
in otroških poljubov.

Srečno 2017
 

želimo župan, Občinski svet 
in Občinska uprava

 Občine Rečica ob Savinji  


