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Prireditve ob občinskem prazniku 
Občine Rečica ob Savinji 2017

2 POD REČIŠKIM ZVONOM

PETEK, 9. junij 2017
9.00–22.30 DAN ZA SAVINJO na poligonu PGD Gru-
šovlje, organizirajo Zavod RS za varstvo narave, OE Ce-
lje, Občina in društva Rečica ob Savinji 

SOBOTA, 10. junij 2017
9.00 POHOD PO TRŠKIH MEJAH IN NA KUGLO izpred 
občinske stavbe, organizirata Vrtec Lipa in Planinsko 
društvo, sodeluje OŠ Rečica ob Savinji

PONEDELJEK, 12. junij 2017
19.00 PRAZNIČNA SVETA MAŠA v farni cerkvi sv. Kan-
cijana, organizira Župnija sv. Kancijana Rečica ob Savinji

PETEK, 16. junij 2017
20.00 OKROGLA MIZA: Kulturni dogodki v cerkvi? v 
prostorih Medgen borze, organizira KUD Utrip

SOBOTA, 17. junij 2017
19.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PO-
DELITVIJO PRIZNANJ v OŠ Rečica ob Savinji, organi-
zira Občina Rečica ob Savinji

20.00 GASILSKA VESELICA Z NOČNIM GASILSKIM 
TEKMOVANJEM ZA POKAL OBČINE REČICA OB SAVINJI 
pri Gasilskem domu, organizira PGD Rečica ob Savinji

PETEK, 23. junij 2017
19.00 ODPRTJE NARODOPISNE RAZSTAVE »DO-
BER KOT KRUH«; RAZSTAVE LIKOVNIH DEL »ZLATO 
ZRNO«; RAZSTAVE LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL 
OSNOVNOŠOLCEV TER ROČNODELSKE RAZSTAVE 
VEZILJ v prostorih Osnovne šole, organizirajo Turi-
stično društvo, KD Gal, OŠ Rečica ob Savinji, vezilje Dru-
štva upokojencev 

PETEK, 23. junij,–SOBOTA, 24. junij 2017
19.00–19.00 24-URNI MARATON ODBOJKE NA MIV-
KI v Športnem parku Varpolje, organizira ŠD Gmajna 

SOBOTA, 24. junij 2017
20.30 KRESOVANJE V BORSEKI, organizira Planinsko 
društvo, sodeluje Harmonikarski orkester Primoža Zvira

NEDELJA, 25. junij 2017
10.00 NOGOMET STARI – MLADI na Športnem igri-
šču Rečica ob Savinji, organizira ŠD Mladost

15.00 ŠPORTNE IGRE na Športnem igrišču Rečica ob 
Savinji, organizira Turistično društvo 

PONEDELJEK, 26. junij,–SOBOTA, 1. julij 2017
TENIŠKI TURNIR na Športnem igrišču Rečica ob Sa-
vinji, organizira ŠD Mladost

ČETRTEK, 29. junij 2017
18.00 ODPRTJE TEMATSKE RAZSTAVE ZLATA PALE-
TA 2017: Fotografija in kiparstvo v prostorih Med-
gen borze, organizira KD likovnih ustvarjalcev Zgornje 
Savinjske doline Gal

PETEK, 30. junij 2017
17.00 ODPRTJE PRENOVLJENEGA CESTNEGA ODSE-
KA V VARPOLJAH, organizira Občina Rečica ob Savinji

SOBOTA, 1. julij 2017
10.00 LIKARJEV MEMORIAL IN TURNIR V ODBOJKI 
NA MIVKI na Športnem igrišču Rečica ob Savinji, or-
ganizira ŠD Mladost

15.00 ODPRTO PRVENSTVO OBČINE REČICA OB SA-
VINJI V BALINANJU v Športnem parku Varpolje, or-
ganizira ŠD Gmajna 

20.30 VEČER POD TRŠKO LIPO na trgu Rečica ob Sa-
vinji, organizira Turistično društvo

NEDELJA, 2. julij 2017
15.00 IGRE MED NASELJI OBČINE REČICA OB SAVINJI 
na Športnem igrišču Rečica ob Savinji, organizira Tu-
ristično društvo 

VLJUDNO VABLJENI! 

Občina Rečica ob Savinji 
v sodelovanju z društvi in ustanovami 

PROGRAM PRIREDITEV



POD REČIŠKIM ZVONOM 3

UVODNE MISLI, NAGRAJENCI

Nagrajenci Občine Rečica ob 
Savinji 2017 

Praznično razmišljanje 

V Občini Rečica ob Savinji bomo v ju-
niju desetič proslavili občinski praznik. 
Ta jubilej je velika večina drugih sloven-
skih občin slavila pred nami. 

Ko se spomnim vseh minulih let, se 
lahko s ponosom ozrem na opravljeno 
delo. Zagotovo smo vsaj malo polepša-
li vsakdanjost naših občanov, realizira-
li kar nekaj nalog na investicijskem po-
dročju, skrbeli za ranljive skupine naših 
občanov, omogočili kakovostno preži-
vljanje prostega časa, ob tem pa zasta-
vili kar nekaj trdnih temeljev za delo in 
razvoj Občine v prihodnjih letih. 

Skupno smo rekonstruirali kar nekaj 
cest, sanirali plazove, gradili kanaliza-
cijo, sanirali posledice po naravnih ne-
srečah, gradili velike in male mostove. 
To je le nekaj večjih naložb, veliko pa je 
v mojem spominu majhnih, za mnoge 
nepomembnih zadev, ki smo jih ureja-
li v Občinski upravi v želji, da bi vsak 
posamezni občan bil deležen enakih 
pravic. 

Verjetno bi se dalo kje storiti več in 
bolje. V imenu Občinske uprave pa za-
gotavljam, da smo delali po najboljših 
možnih močeh in se trudili, da bo življe-
nje v naši občini bolj prijazno. Za sode-
lovanje se zahvaljujem tudi občinskim 
svetnikom in članom delovnih teles, ki 

so žrtvovali svoj čas, da so sooblikovali 
življenje v občini. 

Seveda se najdejo tudi posamezniki, 
ki naše delo pogosto kritizirajo. Rad re-
čem, da je vsaka kritika, pobuda in pri-
pomba na delo Občinske uprave dobro-
došla, vendar pri tem mislim na pravo, 
konstruktivno kritiko in predloge, na 
pa na negativno gostilniško nergaštvo 
in osebne obračune.

Na srečo pa je v naši občini veliko ti-
stih drobnih, radostnih trenutkov, ki so 
v resnici pomembni za dobro počutje 

posameznika in dobrobit občine – od 
vsakega novorojenca do 90-letnika, ki 
relativno čil praznuje svoj rojstni dan. 
In seveda me veselijo mnogi posame-
zniki, ki s svojim delom lepšajo življe-
nje sebi in drugim. Naj tako tudi ostane. 

Vsem občankam in občanom izrekam 
iskrene čestitke ob prazniku naše obči-
ne – Občine Rečica ob Savinji! Hkrati pa 
vse vabim na številne prireditve, ki jih 
pripravljamo ob prazniku. 

Župan 
VINKO JERAJ 

Svetniki Občine Rečica ob Savinji so 
na majski seji potrdili prejemnike leto-
šnjih grbov, ki jih bodo podelili na slav-
nostni seji Občinskega sveta. Ta bo v so-
boto, 17. junija 2017, ob 19. uri. 

Zlati grb Občine Rečica ob Savi-
nji bo na predlog Športnega dru-
štva Gmajna Varpolje prejel Milan 
Cajner. 

Obrazložitev se glasi: »So ljudje, ki 
imajo pomembne funkcije in službe, 
tudi lastna podjetja, za svoj kraj pa na-
redijo bore malo. Po njihovem mnenju 
so za to zadolženi vsi drugi, od občine 
do države, medtem pa majhni kraji, 
tudi zaradi njim podobnim, ostajajo še 
naprej nerazviti in pozabljeni.

K sreči pa povsod ni tako in v Varpo-
ljah imamo Milana Cajnerja, ki je bil 
med glavnimi pobudniki in poznejšimi 
ustanovitelji Športnega društva Gmaj-
na. Dobro se je zavedal, kakšne potre-
be bo prinesla širitev kraja z mladimi 
družinami in prav šport mora pri tem 
odigrati pomembno vlogo.   

Kot človek dejanj je srčno verjel, da 
lahko s skupnimi močmi uresničimo 
zastavljene cilje. Predvsem izzivu iz-
gradnje varpoljskega športnega parka 

je posvetil največ svojega dragocenega 
prostega časa. Vedno je bil pripravljen 
organizirati gradbena dela, zagotoviti 
gradbeno mehanizacijo, velikokrat pa 
je tudi sam poprijel za kramp in lopa-
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to. Dela pod njegovo taktirko so bila ve-
dno skrbno načrtovana, premišljena in 
predvsem strokovna, v kar se lahko še 
danes prepriča prav vsak obiskovalec 
ali uporabnik športnega parka. 

Milanova umirjenost in preudarnost 
sta bili nenadomestljivi tudi pri pogovo-
rih z agrarno skupnostjo glede zemlji-
šča, vedno pa si je vzel čas tudi za do-
govore z donatorji in sponzorji za pre-
potrebna finančna sredstva. Veliko je 
prispeval tudi k ustanovitvi samostoj-
ne občine Rečica ob Savinji, v kateri 
je tvorno in konstruktivno deloval kot 
svetnik in podžupan.

Imeti ob sebi človeka, kot je Milan Caj-
ner, je nekaj najboljšega, kar se je zgo-
dilo našemu športnemu društvu in pre-
dlog za občinsko priznanje naj bo naša 
skromna zahvala za njegovo delo.«

Srebrni grb Občine Rečica ob Sa-
vinji bo na predlog Nastje Selišnik 
prejelo Turistično društvo Rečica 
ob Savinji. 

Obrazložitev se glasi: »Na lanskem 
občnem zboru je Turistično društvo Re-
čica ob Savinji proslavilo 30 let delova-
nja. Že na slovesnosti se je spletlo nič- 
koliko spominov na pretekla dogaja-
nja in na številne, včasih tudi nepozab-
ne prireditve, ki so jih izvedli člani dru-
štva in tako uspešno promovirali obči-
no Rečica ob Savinji v širšem prostoru.

Za dobrimi 30 leti dela se skriva na 

stotine prostovoljnih ur, vloženih v pri-
pravo zabavnih prireditev, razstav, sej-
mov, obdaritev otrok, koncertov, živih 
jaslic in drugih aktivnosti, ki jih izvaja-
jo v društvu. 

Seveda se je, podobno kot v mnogih 
drugih organizacijah, tudi v turističnem 
društvu v teh letih zgodilo veliko vzpo-
nov pa tudi padcev, vendar je turistično 
društvo eno izmed društev, ki vsa leta 
– seveda ob pomoči Občine Rečica ob 
Savinji – dobro dela, izvaja zastavlje-
ne aktivnosti in se trudi za kakovostno 
preživljanje prostega časa vseh občank 
in občanov. Zagotovo lahko trdimo, da 
je eno izmed najbolj aktivnih društev, 
ki skrbi tudi za zunanjo podobno posa-
meznih krajev. 

Člani se v teh časih, ko zmanjkuje de-
narja za prostočasne aktivnosti in ak-
tivnosti društev, trudijo za dvig kako-
vosti v delovanju, ob tem pa se odziva-
jo na potrebe posameznikov, pomaga-
jo pri prireditvah občine in drugih dru-

štev, pri tem pa jih odlikuje tudi dobro-
delnost do socialno ogroženih posa-
meznikov, o kateri je mogoče prema-
lo znanega.«

Bronasti grb Občine Rečica ob 
Savinji bo na predlog Turistične-
ga društva Rečica ob Savinji prejel 
Aleš Krančič s Trnovca. 

Na slavnostni seji bodo župa-
nova priznanja mladim preje-
li 4 učenci Osnovne šole Rečica 
ob Savinji, ki so vsa leta dose-
gali odličen uspeh. 

Županova priznanja bosta ob 
jubileju prejela Lovska družina 
Rečica ob Savinji in Društvo le-
talcev Zgornje Savinjske doline. 

Obrazložitev se glasi: »Aleš Krančič je 
s svojim delom bistveno pripomogel k 
prepoznavnosti občine Rečica ob Savi-
nji. Znane so njegova prizadevanja za 
izgradnjo Trnovčkega mostu, pa tudi 
sicer si je večkrat prizadeval za razvoj 
posameznih zaselkov v rečiški občini. 
Znana je tudi njegova uspešna podje-
tniška zgodba, povezana z lesom, ki ima 
v Krančičevi družini pomembno vlogo. 
Aleš si v vseh letih prizadeva za večjo 
promocijo lesa iz Zgornje Savinjske do-
line, kot podjetnik pa daje kruh tudi več 
družinam na tem območju. 

Znan je tudi njegov posluh za delo 
društev v občini Rečica ob Savinji, po-
sebej pa so za njegovo pomoč v različ-
nih oblikah hvaležni v Turističnem dru-
štvu. Aleš Krančič pomaga pri delu Turi-
stičnega društva ne le materialno, tem-
več se odzove tudi na druge prošnje, po-
bude in izzive.«

US
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Pod rečiškim zvonom. Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 
55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 830. Uredniški odbor: odgovorna urednica 
Urška Selišnik, Polonca Kolenc Ozimic in Franc Bastl. Fotografija na naslovnici: 
Tatiana Golob. Računalniški prelom in priprava za tisk: Savinjske novice d.o.o., 
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Lava 7 b, 3000 Ce-
lje. Naklada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat 
letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica ob Savinji brezplačno.

Nujna obnova trškega jedra 
Občina Rečica ob Savinji je že pred pe-

timi leti s potrditvijo projektne in inve-
sticijske dokumentacije pristopila k iz-
vedbi obnove trškega jedra, informaci-
jo glede projekta pa so potrdili tudi sve-
tniki v aktualnem mandatu, in sicer na 
majski seji Občinskega sveta. 

Projekt je razdeljen v dva dela: »Ure-
ditev vpadnih ulic naselja Rečica ob Sa-
vinji« in »Ureditev trškega jedra – trga 
naselja Rečica ob Savinji«.

Zaradi dotrajanosti cestnih površin 
trškega jedra, cestnih površin vpadnih 
ulic, javne infrastrukture (gre za javno 
meteorno kanalizacijo in javno fekal-
no kanalizacijo, javni vodovod, javno 
razsvetljavo) ter telekomunikacijskih 
in elektro vodov je ureditev trga nujna.

Urejanje trškega jedra
Investicija zajema ureditev:
• prometne in komunalne infrastruk-

ture,
• ureditev javne razsvetljave v ob-

močju trga,
• oblikovno in likovno prenovo trške-

ga jedra, ki zajema trg.
Obstoječe stanje trških površin je ne-

primerno. Omenjeno območje, ki pred-
stavlja funkcijo središča javnega življe-
nja naselja, je kot tako izgubilo svo-
jo funkcijo, saj je le-ta preoblikovan v 
prometno krožišče z asimetričnim za-
mikom zelenega otoka. 

Na trškem jedru se dnevno srečuje-
jo in zbirajo ljudje, predvsem otroci in 
mladostniki, ki jim trg predstavlja osre-
dnjo zbirno točko, posledično bi bilo iz 
tega naslova nujno preoblikovati obsto-
ječe površine v območje, ki bo prometno 
varno in bo navedenim družbenim sku-
pinam omogočalo varno in brezskrbno 
druženje. Površine trga so poškodovane, 
ni cestne razsvetljave, odvodnjavanje je 
neprimerno in ob večjih nalivih prihaja 
do poplavne ogroženosti objektov, ki so 
v neposredni bližini. Zaradi avtomobil-
skega in še posebej tovornega prometa 
je ovirano gibanje pešcev in kolesarjev.

Urbana oprema na območju je skro-
mna. Trenutno so zunanji prostori sta-
rega trškega jedra naselja Rečica ob 
Savinji namenjena izključno avtomo-
bilskemu prometu. Poleg enostranske 
uporabnosti pa je majhna tudi sama li-
kovna privlačnost območja.

Ureditev trga bo tako obsegala pre-
novo trga v prostorskem, oblikovnem 
in likovnem smislu ter rekonstrukcijo 
prometne in komunalne infrastruktu-

re. Trško območje bo oblikovano z na-
menom izboljšanja kakovosti življenja 
v naselju. 

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

Ureditev vpadnih ulic 
Obstoječe stanje vpadnic je slabo. Ce-

stno telo je dotrajano in razpokano, 
prometna varnost je slaba, potrebno 
je sanirati obstoječe dotrajane kanali-
zacijske vode in vodovod. Vpadnici ni-
mata urejenih površin za pešce in kole-
sarje, tako da se ves promet odvija po 
vozišču, prav tako ni urejene horizon-
talne prometne signalizacije in ustre-
zne javne razsvetljave

V okviru projekta bi se na Rečici ob Sa-
vinji uredili dve ulici, in sicer: 

• občinska cesta št.: 267063 (ulica 2) 
odsek krožišče–most,

• občinska cesta št.: 768061 (ulica 5) 
odsek krožišče–stara pošta.

V sklopu ureditev se izvede ureditev 
cestnega telesa in pripadajoče komu-
nalne opreme, ureditev javne razsve-
tljave ter urbanistična ureditev ulic. 

RJ

Ena od podob obnovljenega trga
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Predstavitev projekta »Biseri naravne 
dediščine« 

Razpis za evropski denar 
Savinja, zavod za razvoj podeželje in 

turizma, je kot vodilni partner Lokal-
ne akcijske skupine Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline objavil 1. javni poziv 
za izbor operacij za uresničevanje ci-
ljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline v 
letu 2017, ki se bodo financirale iz sred-
stev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih nepo-
vratnih javnih finančnih  sredstev zna-

ša 491.181 evrov iz sklada EKSRP in 
202.541 evrov iz sklada ESRR. Predlo-
ge operacij z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno osebno dostaviti v pi-
sarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do 
23. 6. 2017 do 12.00 ure ali poslati pri-
poročeno po pošti na naslov: LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 
3333 Ljubno ob Savinji do 23. 6. 2017.

Podrobnosti so objavljene na spletni 
strani: http://www.savinja.si/javni-po-
ziv-las-zssd.

US

Ideja za projekt s prvotnim nazivom 
»Savinja pri Šentjanžu« je nastala v času 
gradnje mostu preko Savinje na Trno-
vec kot nekakšna »protiutež« izvedenim 
posegom v naravo. 

Projektno idejo je potrdil takratni Ob-
činski svet v letu 2012, svetniki pa so se 
seznanili z aktivnostmi tudi na seji, ki 
je bila 25. maja 2017. Izkazuje se, da je 
modificirani projekt pod imenom »Bi-
seri naravne dediščine« mogoče prijavi-
ti na razpis za sofinanciranje – Interreg 
SI–HR; prednostna os 2: Ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih 
virov; specifični cilj 2.2: Zaščita in obno-
va biotske raznovrstnosti in spodbuja-
nje ekosistemskih storitev (Prednostna 
naložba 6d: Varovanje in obnavljanje 
biotske raznovrstnosti in tal ter spod-
bujanje ekosistemskih storitev, vključ-
no z omrežjem Natura 2000 in zeleni-
mi infrastrukturami).

Projektne aktivnosti bi bile izvedene 
na območjih Natura 2000 v Sloveniji in 
na Hrvaškem. Gre za območje Savinje 
od Grušovelj do Petrovč (Občina Reči-
ca ob Savinji), Potok Dolje (JU Maksi-
mir) in Park prirode (PP) Medvednica. 
Partnerji v projektu bi bili Občina Re-
čica ob Savinji, Zavod za varstvo nara-
ve, Območna enota Celje, Zavod RS za 

gozdove, območna enota Nazarje, Goz-
darski inštitut Slovenije, Park Maksi-
mir, PP Medvednica in BIOM. 

Vrednost celotnega projekta je ocenje-
na na približno 1,4 milijona evrov, od 
tega delež za Občino Rečica ob Savinji 

znaša 420 tisoč evrov. Projekt bi se začel 
izvajati z dnem odobritve s strani Odbo-
ra za spremljanje Nacionalne agencije in 
bi trajal do 30 mesecev. Sofinancirajo se 
le upravičeni izdatki do največ 85 odstot-
kov, 15 odstotkov in neupravičene stro-

ške bi krili projektni partnerji.
Projekt se bo osredotočil na izboljša-

nje stanja vrst netopirji in ribe (Barbus 
sp., Hucho hucho). Za dosego tega cilja 
bodo na območju Občine Rečica ob Sa-
vinji izvedeni naslednji ukrepi:    

- usmerjanje obiskovalcev na način, da 
se izvedejo sprehajalne poti z elementi 
urbane opreme za varovanje pred one-
snaževanjem (koši za smeti, stranišče/
slačilnica, parkirišče …), za počitek (klo-
pi, mize), za osveščanje o pomenu na-
ravnega območje (table, napisi …), za 
opazovanje (razgledna ploščad na de-
snem bregu),

- zapiranje območja zahodno od Kam-
pa Menina,

- odvoz gramoza in oživitev slepe stru-
ge Mlinščica,

- odstranitev invazivnih rastlin,
- sadnjo avtohtonih drevesnih vrst in 

odkup dreves,
- izvedbo delavnic,
- izdajo brošur …,
- zaposlitev »upravljavca« - »rangerja«.
Razpis, na katerega naj bi Občina pri-

javila projekt Biseri naravne dediščine, 
bo predvidoma objavljen septembra. 

MP

V okviru projekta bi se med drugim odstranile tudi invazivne rastline.
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Spremembe in dopolnitve OPN 
Rečica ob Savinji

V občini Rečica ob Savinji je bil mar-
ca 2016 sprejet Občinski prostorski na-
črt Rečica  ob Savinji (v nadaljevanju 
OPN). Objavljen je bil v Uradnem listu 
RS, št. 23/2016. 

OPN je nadomestil več kot dve desetle-
tji star prejšnji tovrstni dokument. Se-
stavljen je iz dveh delov: strateški del 
in izvedbeni del. V strateškem delu je 
občina sprejela dolgoročno vizijo svo-
jega razvoja v prostoru, izvedbeni del 
pa je dokument, ki natančno podaja 
pogoje, pod katerimi je možno pose-
gati v prostor.

Sedaj Občina pripravlja gradivo za 
spremembe in dopolnitve OPN. Razlo-
gi za pripravo sprememb in dopolni-
tev OPN so vsebinski in se nanašajo na 
razvojne potrebe drugih oseb oziroma 
pobude javnosti za spremembe in do-
polnitve OPN. Pobude za spremembo 
so lahko iz nestavbnega v stavbno ze-
mljišče kot tudi iz stavbnega v nestavb-
no zemljišče ...

Občina bo pobude za spremembe in 
dopolnitve OPN sprejemala do 30. 6. 
2017. Vloga (obrazec) je dostopen na 
spletni strani občine v elektronski obli-
ki http://www.obcina-recica.si ali na se-
dežu občine v papirnati obliki. Pobu-
de se lahko pošljejo na naslov Občina 
Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji ali na elektron-
ski naslov tajnistvo@obcina-recica.si, 
pri čemer se v rubriki »zadeva« nave-
dejo ključne besede »Pobuda za spre-
membo OPN«.

Pobude za spremembo namenske 
rabe zemljišč se obravnavajo v postop-
ku priprave sprememb in dopolnitev 
OPN v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO)  ter v skladu s podza-
konskimi predpisi.

PR

Gradnja vodovoda v Grušovljah 

Med gradnjo vodovoda se bo 
obnavljala tudi cesta. 

Občina Rečica ob Savinji namerava v 
letu 2017 izvesti investicijo gradnje vo-
dovodnega omrežja na območju naselja 
Grušovlje. Sredstva, nekaj več kot 119 
tisoč evrov, so zagotovljena v proraču-
nu občine Rečica ob Savinji.

Pobudniki za izvedbo investicije so 
krajani, saj to območje nima urejene 
javne vodooskrbe, obstoječi lokalni vo-
dovodi pa so dotrajani. Obstoječa vo-
dna zajetja so neustrezna, saj je kvalite-
ta vode večkrat letno oporečna in voda 
neprimerna za pitje. 

Z načrtovano gradnjo so bili na za-
dnji seji seznanjeni tudi občinski sve-
tniki. Pričetek gradnje je predviden v 
septembru 2017, vodovod pa mora biti 
zaključen v dveh mesecih, torej novem-
bra 2017. Na vodovod bo priključenih 
približno 20 domačij. V sklopu gradnje 

vodovoda bo obnovljena lokalna cesta 
od mostu čez Savinjo do odcepa za Ho-
mec. Občina predvideva še izvedbo po-
stajališča za šolski avtobus in ureditev 
ekološkega otoka. 

RJ

Odpravljena 
ožina 

Občina Rečica ob Savinji je z izvajal-
cem, podjetjem GP Brlec, poskrbela za 
novo ograjo ter razširitev in asfaltno 
podlago na nekdanji ožini na Trnovcu. 

Bivša betonska ograja na Trnovcu se 
je odstranila v začetku oktobra 2016 na 
podlagi odločbe pristojnega Inšpekto-
rata RS za okolje in prostor, ki je ugo-
tovil, da je bila ograja postavljena kot 
črna gradnja. Odstranitev ograje je iz-
vedla Občina Rečica ob Savinji kot la-
stnik zemljišča, dela pa je izvajalo pod-
jetje GP Brlec. 

Ker se je na Trnovcu v prvi polovici 
leta 2016 zgradila nova trafo postaja, 
je bilo po rušitvi ograje možno izvesti 
razširitev javne ceste na ozkem delu. V 
dogovoru s krajani Trnovca je Občina 
še v letu 2016 pridobila gradbeno do-
voljenje za gradnjo novega zidu na za-
hodni strani ceste. Nova ograja je viso-
ka 3 metre, dolga pa 33 metrov. Pozici-
ja ograje je bila zakoličena v prisotno-
sti inšpektorja za ceste iz Medobčinske 
inšpekcije, redarstva in varstva oko-
lja iz Velenja, ki je pristojen za občin-
ske ceste v občini Rečica ob Savinji. Na 
predmetnem odseku je hitrost omeje-
na na 30 km/h.

RJ

Širša cesta za večjo varnost 
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Nove poplave 
Aprila je Slovenijo zajelo močno de-

ževje, ki ni prizaneslo niti Občini Reči-
ca ob Savinji. 

Narasli vodotoki in površinske vode 
so zahtevali posredovanje gasilskih 
društev. Izvajala so se zavarovanja nasi-
pa na Grušoveljskem jezu in osmih sta-
novanjskih objektov na Rečici ob Savi-
nji in Pobrežjah, ob tem pa so gasilci od-
stranili panje na vodotoku Lučnik. Po-
rabljenih je bilo do deset strojnih de-
lovnih ur in preko 200 delovnih ur pro-
stovoljnih gasilcev. Poškodovani so bili 
tudi nekateri infrastrukturni objekti.

Na srečo tokrat delovanje vode ni bilo 
najhujše, z izjemo stanovanjske hiše na 
Spodnjih Pobrežjah so jo objekti odne-

sli z manjšo škodo. Nasip v Spodnji Reči-
ci je odigral ključno vlogo pred naraslo 
Savinjo, ob tem pa so krajani predlaga-
li povišanje nasipa. Hkrati so predlaga-
li tudi nekatere druge ukrepe (čiščenje 
melioracijskega jarka »igrišče–transfor-
mator«, razširitev cevi ob cesti od Blat 
proti Zavdamam, preprečitev toka po-
vršinske vode ...).

V naši občini je v nastali situaciji 
spet pomembno vlogo odigral člove-

ški faktor. Le z umirjenim in razso-
dnim poveljevanjem in primernim 
pristopom do pristojnih na občinski 
in državni ravni se namreč aktivno-
sti za zavarovanje ljudi in občanov iz-
vedejo najboljše.

Organizacija zaščite in reševanja 
v Občini Rečica ob Savinji

Operativno-strokovno vodenje Civil-
ne zaščite in drugih sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč se, skladno z Zakonom 
o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (ZVNDN) (Uradni list RS, št. 
64/94, 33/00 - odl. US, 87/01 - ZMatD, 
41/04 - ZVO-1, 28/06, 97/10), organizi-
ra in izvaja kot enoten sistem. 

V Občini Rečica ob Savinji je organizi-
ran Štab Civilne zaščite, ki mu povelju-
je Ciril Turk. Njegov namestnik je An-
drej Glušič, člani pa Bojan Kotnik, Franc 
Finkšt, Zvonko Tlakar, Martina Žunter, 
Irena Finkšt in Andrej Prislan. Povelj-
nik Civilne zaščite ali vodja intervenci-
je operativno in strokovno vodi aktiv-
nosti za reševanje občanov in premo-
ženja v primeru naravnih in drugih ne-
sreč. Med vodenjem zaščite, reševanja 

in pomoči lahko prepove dostop nepo-
oblaščenim osebam na kraj nesreče in 
promet mimo tega kraja ter tudi odredi: 

- umik ljudi, živali in premoženja iz 
ogroženih objektov in območij;

- vstop v stanovanje;
- uporabo določenih sredstev elek-

tronskih komunikacij oziroma njiho-
vo vzpostavitev;

- odstranitev ovir, ki onemogočajo 
uspešno intervencijo;

- uporabo tujega prevoznega sredstva 
za prevoz poškodovanih oseb oziroma 
potrebnih sredstev za zaščito, reševa-
nje in pomoč;

- obvezno sodelovanje državljanov 
pri reševanju v skladu z njihovimi spo-
sobnostmi in sredstvi, ki so primerna 
za reševanje;

- uporabo tujega zemljišča za izvajanje 
zaščite, reševanja in pomoči;

- uporabo zemljišča za začasno depo-
niranje ruševin, zemljin ali drugega ma-
teriala, ki nastaja pri izvajanju nalog za-
ščite, reševanja in pomoči za zagotovi-
tev osnovnih pogojev za življenje;

- porušitev objekta oziroma posek 
drevja.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko 
poveljnik Civilne zaščite ali vodja inter-
vencije odredi le, če ne more drugače 
zavarovati ljudi in premoženja ter za-
gotoviti izvajanja zaščite, reševanja in 
pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, 
kolikor je to nujno potrebno.

O zagotovitvi sredstev za stroške nuj-
nih del pri izvajanju zaščite, reševa-
nja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki jih vodijo pristojni orga-
ni lokalne skupnosti, odloča župan, 
ki je, skladno z določbami Statuta Ob-
čine Rečica ob Savinji in ZVNDN, poo-
blaščen tudi za:

- skrb za izvajanje priprav za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- sprejem načrtov zaščite in reševanja;
- določitev vrste in obsega sil za zašči-

to, reševanje in pomoč;
- skrb za izvajanje ukrepov za prepre-

Savinja je znova grozila. (Foto: Franc Finkšt)
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Malo 
zanimanja za 

MČN
Občina Rečica ob Savinji je marca ob-

javila javni razpis za sofinanciranje gra-
dnje malih čistilnih naprav, za kar je na-
menila 15 tisoč evrov. Na razpis sta pri-
speli samo dve vlogi. Tako so na tej pro-
računski postavki ostala nerazporejena 
sredstva, ki jih bomo prerazporedili za 
druge potrebe. 

RJ

Obnova 
dela ceste v 

Varpoljah 
Občina Rečica ob Savinji je 16. maja s 

podjetjem Remont NG iz Velike Pireši-
ce sklenila pogodbo za rekonstrukcijo 
cestnega odseka od bencinskega servi-
sa do križišča v Varpoljah. 

V  okviru gradbenih del bo izvede-
na tudi rekonstrukcija vodovodnega 
omrežja v skupni dolžini 240 metrov. 
Po pogodbi bo izvajalec obnovil ce-
stišče ter zamenjal obstoječe vodovo-
dno omrežje, vrednost gradbenih del 
pa presega 69 tisoč evrov. Izvajalec bo 
z delom začel v ponedeljek, 29. maja, 
rok za izvedbo pa je 30 dni. 

Občina Rečica ob Savinji v sodelova-
nju s krajani pripravlja v petek, 30. ju-
nija, ob 17. uri slavnostno odprtje pre-
novljenega cestnega odseka. Vljudno 
vabljeni! 

RJ

Partnerstvo za boljše ceste 

Dotrajane ceste potrebujejo večja vlaganja.

Občina Rečica ob Savinji se sooča z 
neustrezno urejenostjo občinskih lo-
kalnih cest in javnih poti (LC in JP). Ta-
kšno stanje je posledica dejstva, da ob-
čina ni sposobna večjih investicij v ce-
ste, posledično pa se stanje cest slab-
ša in se vedno večji del denarja vlaga v 
osnovno vzdrževanje.

Za  vzdrževanje občinskih cest je po-
oblaščeno Javno podjetje Komunala 
Mozirje. Občina letno za ceste namenja 
200 tisoč evrov, zato je Občinska upra-
va pripravila predlog za vzpostavitev 
javno-zasebnega partnerstva za na ce-
stnem področju. Predlog je na majski 
seji potrdil tudi Občinski svet Občine 
Rečica ob Savinji z 8 glasovi »za«. 

Izvedba javno-zasebnega partnerstva 
se zdi ustrezna rešitev, z njo pa bi se 
omogočilo močno investicijsko vlaga-
nje v ceste v začetnih treh letih partner-
stva – Občina predvideva, da bo v sklopu 
JPZ v prvih treh letih partnerstva rekon-
struiranih približno 15 kilometrov cest.

V nadaljnjih letih bodo potrebna 
manjša investicijska vlaganja oziroma 
bi bilo potrebno predvsem vzdrževa-
nje. Pomembna značilnost, ki izhaja iz 
javno-zasebno partnerstva, je, da je tve-
ganje na strani koncesionarja.

Za sklenitev javno-zasebnega partner-
stva obnove in vzdrževanja občinskih 
javnih cest v Občini Rečica ob Savinji 

bo potrebno pripraviti več aktov, med 
drugim Odlok o občinskih cestah, ana-
lizo izvajanja občinske gospodarske jav-
ne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest v Občini Rečica ob Savinji, ustrezno 
investicijsko dokumentacijo ter oceno 
ekonomske izvedljivosti projekta jav-
no-zasebnega partnerstva; seveda pa 

bo potrebno izvesti tudi postopek za 
vzpostavitev partnerstva. 

Vsa potrebna dokumentacija in raz-
pis za javno-zasebno partnerstvo bo-
sta pripravljena v roku enega leta. Tra-
janje partnerstva je predvideno za ob-
dobje 15 let. 

RJ

čitev in zmanjšanje posledic naravnih 
in drugih nesreč;

- vodenje zaščite, reševanja in pomo-
či ter odpravljanje posledic naravnih 
in drugih nesreč;

- skrb za obveščanje prebivalcev o ne-
varnostih, stanju varstva in sprejetih 
zaščitnih ukrepih.

Za operativno-strokovno vodenje za-
ščite, reševanja in pomoči ob naravnih 
in drugih nesrečah župan imenuje po-
veljnika Civilne zaščite občine ter (sek-
torske in krajevne poveljnike) in štabe 
Civilne zaščite.

Poveljnik Civilne zaščite občine je za 
svoje delo odgovoren županu in regij-
skemu poveljniku Civilne zaščite, zla-
sti za uresničevanje usmeritev ali od-
ločitev za izvajanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči, ki jih sprejme regij-
ski oziroma njemu nadrejeni povelj-
nik Civilne zaščite v skladu s svojimi 
pristojnostmi.

MP
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Pojasnilo glede usklajevanja 
cen

V letu 2016 je JP Komunala pripra-
vila Elaborat o oblikovanju cen stori-
tev javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja. 

Na tej osnovi smo pristopili k no-
vemu obračunu storitev za odpad-
ke, ki temelji na zbiranju odpadkov 
po posameznih frakcijah. Zato smo 
tudi pristopili k podrobni analizi od-
jemnih mest in števila uporabnikov, 
saj smo že več let opažali razhajanja 
med stalno prijavljenimi prebivalci 
po Centralnem registru prebivalstva 
(v nadaljevanju CRP) in po naših evi-
dencah, ki so jih uporabniki navedli 
ob prijavi pričetka koriščenja stori-
tve. Zakonodaja nam namreč prepo-
veduje, da bi lahko pridobivali podat-
ke direktno preko CRP, temveč samo 
preko posamezne Občine.  

Od leta 2016 imamo preko posame-
zne Občine dostop do CRP, zato smo 
lahko ugotovili, da je razhajanje med 

obema evidencama veliko. Na tej pod-
lagi  smo se odločili, da upoštevamo 
pri zaračunavanju storitev CRP in po-
zovemo uporabnike, da preverijo šte-
vilo zaračunanih oseb. 

Novo obliko računa smo prvič upora-
bili konec meseca januarja 2017 in ta-
krat smo s spremnim dopisom ob raču-
nu vse uporabnike pozvali, da si uskla-
dijo svoje evidence v primeru, da se te 
razlikujejo. Precej jih je to tudi storilo. 

Vsekakor je naš interes, da so v ob-
račun vključeni vsi koristniki storitev, 
saj je lahko na ta način tudi cena sto-
ritve realna (nižja), sledimo pa tudi 
evropski direktivi, ki zahteva, da za-
konodaja udejanji načelo »plača tisti, 
ki koristi«.  

Če se je uporabniku bistveno pove-
čal račun za odvoz odpadkov, je ra-
zlog v tem, da si ta ni uredil eviden-
ce v CRP oziroma na matičnem ura-
du Upravne enote, pri nas pa ni prija-
vil pravega števila oseb v gospodinj-
stvu. Na ta način smo mu v bistvu vsa 
leta zaračunavali storitve in dajatve 
za napačno (premajhno) število oseb. 

Za javljanje sprememb števila članov 
so namreč zadolženi uporabniki sami. 

V primeru spremembe bivališča, 
stalnega ali začasnega, so dolžni to 
prijaviti na matičnem uradu Uprav-
ne enote. S tem se ažurirajo podat-
ki v CRP. 

Evidenca je bila nazadnje osvežena 
preko Občine Rečica ob Savinji de-
cembra 2016 za potrebe novega ob-
računa položnic, ki so bile izstavlje-
ne konec meseca januarja 2017. Av-
tomatsko ažuriranje programa za ob-
račun ni možno. Vsako odjemno me-
sto ima svoje število oseb, skupaj za 
ta objekt pa se mora ujemati s CRP.

Informiranje občanov permanen-
tno poteka preko naše spletne strani, 
ob spremembah na računu, pa tudi v 
javnih občilih.  In to bo tudi v bodo-
če naša stalna naloga, saj bo naša na-
slednja faza ta, da v obračun vključi-
mo tudi tiste občane, ki pri nas nima-
jo naročene storitve zbiranja odpad-
kov, so pa lastniki stavb.

ANDREJ ERMENC,
direktor JP Komunala

Obnova odseka »Flosarjev klanec«

Dela na cestnem 
odseku se bodo pričela 
po podpisu pogodbe.

Občina Rečica ob Savinji v sklo-
pu odprave posledic neurja v juni-
ju 2016 pridobiva nepovratna sred-
stva za sanacijo 240-metrskega odse-
ka lokalne ceste na t. i. odcepu »Flo-
sarjev klanec«.

Občina je v ta namen na portalu jav-
nih naročil objavila javni razpis, na ka-
terem je bil kot najugodnejši ponudnik 
izbrano podjetje VOC Celje. Predviden 
začetek del je takoj po podpisu pogod-
be o sofinanciranju z ministrstvom za 
okolje in prostor. 

Predvidena je sanacija 240-metrske-
ga odseka ceste, kjer se bo zamenjala 

asfaltna podlaga in spodnji ustroj ce-
ste ter uredilo odvodnjavanje. Prav 
tako se bodo sanirali načeti podpor-
ni zidovi. Predviden rok izvedbe sa-
nacijskih je 45 dni. Vrednost sana-
cijskih del znaša približno 50 tisoč 
evrov, od tega bo ministrstvo za oko-
lje in prostor sofinanciralo približno 
40 tisoč evrov. 

RJ
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Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2016
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu 

HACCP notranjo kontrolo kvalitete pi-
tne vode na vseh vodovodih, s kateri-
mi upravlja. Poleg naše notranje kon-
trole se izvaja tudi državni monitoring 
pitnih voda. V nadaljevanju podajamo 
rezultate vseh pregledov.

V letu 2016 je bilo na vodovodnih sis-
temih, ki jih upravlja JP Komunala Mo-
zirje v okviru notranjega nadzora, od-
vzetih 49 vzorcev za preiskave na mi-
krobiološke parametre in 29 vzorcev 

za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg 
rednih preiskav smo na vseh vodovo-
dih izvršili preglede na trihalometa-
ne in clostridium perfringense. Zahte-
ve pravilnika o pitni vodi so izpolnje-
vali vsi vzorci.

V okviru državnega monitoringa pi-
tnih voda je bilo na omenjenih vodo-
vodnih sistemih odvzetih 29 vzorcev za 
preiskave na mikrobiološke parametre 
in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske pre-
iskave. Zahteve pravilnika o pitni vodi 

so izpolnjevali vsi vzorci.
Glede na rezultate analiz vzorcev 

vode je bila voda v letu 2016 primerne 
kakovosti za pitje in uporabo v gospo-
dinjstvih, tveganje za zdravje uporab-
nikov pa ocenjeno kot nizko.

Podatki o rezultatih laboratorijskih 
preizkušanj pitne vode, pridobljenih 
tako v okviru notranjega nadzora kot 
tudi državnega monitoringa, so na vpo-
gled pri upravljavcu.

KOMUNALA MOZIRJE

Vzorčenje v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji – vodovod Letošč

Mesto pregleda
Št. pregl.

enterokoki
Neskladni

Št. pregl. 
escherichia coli

Neskladni
Državni

monitoring
Neskladni

Mozirje
Nazarje
Rečica

16 0 16 0 9 0

Gneč-Slatina 5 0 5 0 2 0

Naložba za lepše okolje

Trak za odprtje prenovljene čistilna naprave v Lokah pri Mozirju so prerezali v 
petek, 26. maja.

V Lokah pri Mozirju je zrasla ena od 
najsodobnejših čistilnih naprav, zgra-
jena po sistemu biološke obdelave od-
padnih voda z aktivno bio maso. Gre 
za več kot milijon evrov vredno nalož-
bo treh občin, tudi Občine Rečica ob 
Savinji. 

Njena zmogljivost je blizu 6000 popu-
lacijskih enot ali za 2000 populacijskih 

enot več, kot je znašala pred posodobi-
tvijo in razširitvijo. Denar so zagotovile 
lokalne skupnosti same po dogovorje-
nem deležu: dobrih 44 odstotkov Obči-
na Mozirje, 22 odstoten delež stroškov 
je pokrila Občina Rečica ob Savinji, pre-
ostalo Občina Nazarje. Poleg omenjene 
naprave so med pomembne pridobitve 
uvrstili še asfaltirano cesto do nje.

Prizadevanja za izgradnjo okoljskega 
objekta so trajala pet let. Zadeva se je 
vlekla predvsem zaradi pomanjkanja 
denarja. Občine so projekt prijavile na 
državne razpise, vendar so bile pri tem 
neuspešne. 

Župan Vinko Jeraj je ob odprtju izra-
zil prepričanje, da so s skupnim vlaga-
njem v čistejše okolje lokalne skupnosti 
dokazale svojo skrb za okolje in s tem 
za trajnostni razvoj. 

Centralno čistilno napravo v Lokah 
pri Mozirju je gradil velenjski Esotech, 
ki so ga  investitorice izbrale na osnovi 
javnega razpisa. Marko Škoberne, pred-
sednik uprave omenjene družbe, je po-
vedal, da je zanje izziv izgradnja vsake 
čistilne naprave. Ta v Lokah pri Mozir-
ju je bila morda še nekoliko večji, ker 
gre za enega najsodobnejših sistemov, 
redkih v slovenskem prostoru – sistem 
mehanske biološke obdelave odpadnih 
voda z aktivno bio maso. »Omogoča op-
timum med vrednostjo naložbe, obra-
tovalnimi stroški in učinki naprave.« 

TP 
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Pogled na šolsko leto
Zaključujemo še eno uspešno šolsko 

leto. Letos je rečiško šolo obiskovalo 
194 učencev v 10 oddelkih. Za njihovo 
dobro počutje in uspešno pridobiva-
nje znanja je skrbelo 20 strokovnih in 
9 administrativno-tehničnih delavcev. 

Poleg rednega šolskega dela so svo-
je znanje, izkušnje in spretnosti učen-
ci izpopolnjevali v šolah v naravi (od 
2. do 9. razreda), vikend taborih in 
številnih interesnih dejavnostih. Po-
leg tega so obiskovali različne športne 
in glasbene dejavnosti, ki jih v popol-
danskem času v prostorih šole izvaja-
jo zunanji izvajalci. Uspešno smo izve-
dli tudi vse tečaje: smučarskega, kole-
sarskega, plavalnega.

Minulo šolsko leto pa so vendarle po-
pestrile tudi nekatere posebnosti. Osre-
dnji jesenski dogodek je bil prav goto-
vo odmevni koncert v organizaciji Na-
šega šolskega sklada, na katerem so 
nas poleg naših učencev zabavali šte-
vilni glasbeni gostje. Zimski čas je po-

pestrilo novo odrsko delo Pepelka, ki 
se je po številnih gostovanjih uvrstilo 
na regijsko srečanje gledaliških skupin. 
Enak uspeh je dosegel tudi pevski zbor. 
Uvod v pomladni del leta je pomenil 
tradicionalni nastop učencev razredne 
stopnje, namenjen staršem, sledil pa je 
zaključek projektov »V gozdu sem gost«, 
»Dan za Savinjo«, natečaja 112 in »Nasli-
kajmo Cinkarno«. Z odličnimi rezulta-
ti so se naši športniki dokazali na regij-
skem tekmovanju v atletiki, mladi moj-
stri kulinarike pa na »Zlati kuhalnici«. 

Seveda pa so naši učenci sodelovali na 
vseh tekmovanjih v znanju iz posame-
znih predmetov,  preizkusili svoje spo-
sobnosti v športu, sodelovali na števil-
nih natečajih, kulturnih prireditvah, 
likovnih razstavah ter na različnih po-
dročjih dosegali spodbudne rezultate.

Tudi šolska stavba je bila v tem letu 
deležna obsežne prenove, ki pa na zu-
naj ni opazna. Posodobil se je sistem 
ogrevanja, ki naj bi v bodoče prinesel 

znatne prihranke pri stroških energen-
ta. Zaradi večjega števila učencev smo 
pridobili nazaj dve učilnici, ki sta ju mi-
nula leta uporabljala krajevna knjižni-
ca in društvo GAL, med počitnicami pa 
nas čaka še zamenjava učnega pohi-
štva zaradi povečanja števila učencev 
v drugi triadi.

Med letom se je torej dogajalo resnič-
no veliko. Prispevek OŠ naj nas spomni 
na delček tistega, kar smo v minulem 
šolskem letu skupaj preživeli; na utrin-
ke tistih najlepših trenutkov, ki bodo še 
dolgo ostali v našem spominu, in naj v 
nas zbudi zavedanje, da se vsi skupaj re-
snično trudimo, da bi delali dobro in da 
bi naši otroci imeli kar največ od tega.

Želim vam mirne in hkrati razburlji-
ve počitniške dni; sproščujoč, a zani-
miv oddih; adrenalinske, a varne dogo-
divščine, in obilo dobre volje, smeha in 
veselja v sončnem poletju.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji

Pekarna Mišmaš

Tretješolci so spoznavali pekarno. (Foto: Melita Korošec)

V sredo in četrtek, 16. in 17. 5., smo se 
učenci tretjih razredov odpravili v pe-
karno Mišmaš v Mozirje. Tja smo od-
šli kar peš. 

Ob prihodu so nas lepo sprejeli in 
nas odpeljali v prostor, kjer pripra-
vljajo testo za peko dobrot. Vse to de-
lajo stroji. 

Nato smo si s sošolci nadeli vsak svoj 
predpasnik, zavihali rokave in se tudi 
sami spravili k delu. Vsak si je vzel svoj 
kos testa in po navodilu peka začel obli-
kovati izdelke. Izpod naših rok so začele 
nastajati prave umetnine: pletenice, že-
mljice, rogljiči, makovke in še marsikaj. 
Po koncu našega dela smo izdelke dali v 
pečico. Med čakanjem, da se izdelki spe-
čejo, smo se sladkali s keksi in sokom. V 
pekarni je bilo zelo toplo in lepo je di-
šalo. Po dvajsetih minutah je pek izdel-
ke z ogromnim lesenim loparjem vzel 

iz še bolj ogromne peči. Ugotovili smo, 
da smo pravi mali mojstri peke. Svoje 
izdelke smo odnesli domov. 

Da smo šolski dan zaključili popolno, 
smo si privoščili še sladoled. Zadovolj-
ni smo se z avtobusom vrnili v šolo.

Vsi smo se strinjali, da je v pekarni 
delo zelo naporno in da je trud pekov 
poplačan s tem, ko kupimo njihove do-
brote. Zato brž v MIŠMAŠ, da bo poln 
želodček vaš. 

Sara Časl, 3. a



POD REČIŠKIM ZVONOM 13

OSREDNJA KNJIŽNICA

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE, ENOTA REČICA OB SAVINJI 

Bogatejši za nove knjižnične prostore 

Župan Vinko Jeraj in direktorica knjižnice Petra Širko Poljanšek sta z rezanjem 
traku simbolno odprla nove prostore knjižnice. 

V  marcu smo na Rečici ob Savinji ura-
dno predali namenu srednjo etažo Hra-
nilnice, v kateri je novo domovanje na-
šla krajevna knjižnica. Urejeni so tudi 
društveni prostori, v katerih bo delova-
lo Kulturno društvo likovnih ustvarjal-
cev Zgornje Savinjske doline Gal. 

Na slovesnosti ob odprtju je direktori-
ca Osrednje knjižnice Mozirje Petra Šir-
ko Poljanšek spregovorila o zgodovini 
knjižničarstva, župan Vinko Jeraj pa je 
predstavil naložbo in pomen stavbe za 
kraj. V imenu društva Gal, ki je v svo-
jih prostorih pripravilo razstavo svojih 
nagrajenih del, se je za nove prostore 
zahvalila Branka Ermenc. V programu 
so nastopili vrtčevski pevski zbor pod 
vodstvom Vesne Ugovšek, Hajdi Sevč-

nikar, Veronika Starič in harmonikar-
ka Špela Bider, prireditev pa je vodila 
Polonca Kolenc Ozimic. 

Knjižnica je odprta ob torkih med 11. 
in 15. uro, ob sredah  med 14. in 17. uro.

US

V trškem jedru vas pričakuje sodobna nova 
knjižnica

Od srede meseca marca je Knjižni-
ca Rečica ob Savinji znova odprta. So-
dobno opremljeni prostori knjižnice v 
samem trškem jedru predstavljajo po-
membno pridobitev za rečiško lokalno 
skupnost, v kateri zgodovina ljubezni 
do knjig sega že v 19. stoletje. 

Prvi podatki glede obiska kažejo, da 
so začeli občani knjižnico znova z vese-
ljem obiskovati, veliko je tudi novo vpi-
sanih članov. Strokovni delavci knjižni-
ce se bomo trudili s knjižnično zbirko 
aktivno sooblikovati dejavnosti kraja in 
bomo še naprej izvajali že utečene de-
javnosti tako za otroke kot za odrasle, 
hkrati pa bomo stremeli k uvajanju do-
datnih aktivnosti.

Knjižnica kot kulturno središče 
kraja

Splošne knjižnice vse bolj postajajo in-
formacijska, kulturna in družabna sre-
dišča, in s svojim raznolikim delova-
njem v tej smeri delujemo tudi v Osre-

dnji knjižnici Mozirje. Knjižnica Rečica 
ob Savinji se je z delovanjem na novi 
lokaciji, v stavbi, kjer se nahaja tudi 
medgeneracijski center, še bolj pribli-
žala krajanom Rečice. Sicer pa smo tudi 
v času zaprtja knjižnice nekatere svoje 
dejavnosti izvajali nemoteno v prosto-
rih medgeneracijskega centra. Tako so 
nemoteno potekale predšolskim otro-
kom namenjene ure pravljic, ki jih izva-
jamo od oktobra do maja, vedno pa jim 
sledijo ustvarjalne delavnice. Na Rečici 
ob Savinji so na razporedu vsako dru-
go in četrto sredo v mesecu ob 17. uri. 

V lanskem letu je ure pravljic, ki jih 
izvaja naša knjižnica, v celotni dolini 
obiskalo 733 otrok, od tega na Rečici 
139. Tudi Vrtec Rečica nas je že obiskal 
v novi knjižnici. Prav vse skupine otrok 
so si ogledale novi hram knjig, malčki 
so z veseljem prisluhnili pravljici, po-
govorili pa smo se  o tem, kaj pravza-
prav knjižnica je in kaj nudi svojim obi-
skovalcem. 

Nemoteno so potekala tudi redna me-
sečna literarna srečanja z odraslimi 
bralci – t. i. bralni klub Knjižnice Reči-
ca ob Savinji.

Širjenje bralne kulture med 
odraslimi preko bralnih klubov …

Navdušeni bralci se radi pogovarjamo 
o knjigah, ki so v nas pustile sled. Zato 
knjižničarji v treh knjižnicah, na Rečici 
ob Savinji, v Nazarjah in Gornjem Gra-
du  vodimo bralne klube, ki poteka-
jo enkrat mesečno. Pogovori o dobrih 
knjigah v okviru bralnega kluba Reči-
ce ob Savinji potekajo od septembra do 
maja tretji ponedeljek v mesecu. Spo-
mladanska srečanja našega bralnega 
kluba smo skupaj z bralci ostalih dveh 
bralnih klubov zaključili sredi maja s 
skupnim izletom v Luče. 

Obiskali smo objekt kulturne dedišči-
ne in turistične točke, kamor nas je po-
peljala prijazna predstavnica Občine 
Luče, Aneta Šiljar. Ogledali smo si Ju-
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vanovo hišo, ki sodi med najstarejše 
hiše na območju Luč, nato so nam raz-
kazali Hišo Raduha in njene izjemne 
nastanitvene lesene objekte, obisk Luč 
pa smo zaključili v Delavnici Šlanger z 
ogledom unikatnih lesenih izdelkov Jo-
žeta Strmčnika.

… in preko projekta 
bralne značke za odrasle 

Zgornjesavinjčani s knjigo v roki
V začetku aprila smo s slovesno pri-

reditvijo zaključili že dvanajsto sezono 
bralne značke za odrasle Zgornjesavinj-
čani s knjigo v roki. Z zadovoljstvom 
lahko rečemo, da se je število naših čla-
nov, ki so se pridruževali bralni znački, 
skozi celotno desetletje konstantno po-
večevalo. Kot gosta smo na letošnjo za-
ključno prireditev povabili člana glas-
bene zasedbe MI2, Toneta Kregarja in 
Jerneja Dirnbeka. Gosta sta obiskoval-
cem pripravila prijeten glasbeno-lite-
rarni večer, na katerem se je njuna av-
torska poezija prepletala z akustičnimi 
priredbami skladb skupine MI2. 

Letos je priznanja osvojilo 133 dobrih 
bralcev, največ doslej. Med njimi je bilo 
tudi sedem Rečičanov, kar je nekoliko 
manj kot leto poprej, verjetno tudi na 
račun osemmesečnega zaprtja knjižni-
ce na Rečici. Prepričani smo, da bo nova 
lokacija knjižnice s svetlimi in prijazni-

mi prostori k projektu bralne značke za 
odrasle v prihodnje ponovno privabila 
več bralcev iz občine Rečica ob Savinji. 
Trinajsto sezono skupnega prebiranja 
kakovostne literature bomo začeli v po-
letnih mesecih, že sedaj pa vsi lepo va-
bljeni, da se pridružite.  Mnogi bralci, 

ki prvič posežejo po določenem avtor-
ju s priporočilnega seznama naše bral-
ne značke, si nato z veseljem izposodi-
jo še druge njegove knjige.

Prvič skupno prebirali z 
uporabniki VDC Saša, enoto Vrba
Splošne knjižnice smo z zakonom ob-

vezane, da v okviru javne službe izvaja-

mo tudi storitve za prebivalce s poseb-
nimi potrebami, zato smo  prve korake 
k boljšemu povezovanju z uporabniki s 
posebnimi potrebami naredili skupaj z 
Varstveno delovnim centrom Saša, eno-
to Vrba. V februarju in marcu so v njiho-
vih prostorih na Prihovi potekala bral-

na srečanja, kjer smo prebirali izbrane 
knjige in pravljice, se o prebranem po-
govarjali, na koncu pa je sledilo pou-
stvarjanje. V aprilu smo trinajstim so-
delujočim uporabnikom v Knjižnici Mo-
zirje pripravili manjšo slovesnost s po-
delitvijo priznanj in knjižnih nagrad. 
Projekt smo poimenovali Bralna znač-
ka Vrba, stremimo pa k temu, da se bo 
naše sodelovanje v nadaljevanju še nad-
gradilo z dodatno bralno dejavnostjo.

V dveh mesecih vpisanih 15 
novih članov

Ker je bila Knjižnica Rečica ob Savinji 
zaradi selitve zaprta od lanskega av-
gusta pa do letošnjega marca, pregled 
letne statistike izposoje ter obiska ni 
smiseln. Vsekakor pa je omembe vre-
den podatek, da se je od odprtja novih 
knjižničnih prostorov, od srede marca, 
v knjižnico vpisalo že 15 novih članov. 
V Knjižnici Rečica ob Savinji smo v tem 
času zabeležili preko 430 obiskov, čla-
ni pa so si v slabih dveh mesecih sku-
paj izposodili okoli 800 enot knjižnič-
nega gradiva.

TATIANA GOLOB

Letos mineva štirideset let, odkar je na Rečici zaživela knjižnica kot profesi-
onalna enota občinske matične knjižnice. Ponosni in veseli smo, da smo  lah-
ko pred dvema mesecema z odprtjem novih knjižničnih prostorov postavili 
nov mejnik na poti knjižničarstva v občini Rečica ob Savinji. Hvala gospodu 
županu in svetnikom Občine Rečica, da so prepoznali pomembnost in kori-
stnost knjižničnih storitev za svoje občane.

Novi prostori so simbol kulturnega razvoja. Gre za sodobno knjižnico, ki 
poleg gradiva na tradicionalnih in sodobnih nosilcih, uporabnikom omogo-
ča dostop do svetovnega spleta, elektronskih storitev in elektronskih baz po-
datkov. Knjižnica tudi z vlogo informacijskega središča občine pomembno po-
večuje kakovost bivanja občank in občanov, saj s posredovanjem informacij 
vsem in vsakomur uresničuje temeljno načelo naše demokratične družbe.

Občanom Rečice, sedanjim in bodočim obiskovalcem knjižnice, želim, da bi 
s pridom uporabljali njene storitve in se radi družili ob kulturnem in izobra-
ževalnem dogajanju v središču kraja. 

PETRA ŠIRKO POLJANŠEK,
direktorica Osrednje knjižnice Mozirje

Sedmošolci OŠ Rečica ob Savinji so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali 
knjižnico v Mozirju. 
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Dan z in za reko Savinjo



Ura Aktivnost Vsebina Kraj dogajanja

9.00 – 
13.30 

Delavnice, vodeni sprehodi, 
predstavitve, igre

Prikazali bomo vodno dinamiko, 
spoznavali  gozd in vodni prostor, vodne 

ptice, invazivne tujerodne rastlinske 
vrste, alge v Savinji. Spoznali bomo, kako 

deluje vodonosnik, katere ribe živijo v 
Savinji in kam z odpadki. Izvedli bomo 
igre za najmlajše, delo bodo prikazali 
gasilci, jamarji, kinologi, čebelarji …

Poligon PGD 
Grušovlje 

9.00 – 
13.30

Novinarsko-fotografska skupina 
OŠ na terenu

Skupina učencev bo v sliki in besedi 
povzela jutranje dogajanje in o njem kot 

pravi novinarji poročala na otvoritvi. 

14.00 – 
15.15

»DAN ZA SAVINJO«
Uradno odprtje dogodka

Kulturni program s pozdravom župana in 
predstavnika ZRSVN; 

Poročilo učencev novinarsko-fotografske 
skupine;

Podelitev nagrad likovnega natečaja; 
Otvoritev razstave Zgodovinskega arhiva 
Celje »Voda, vode, vodi« in razstave KD 

Gal »Kamen na platnu«

Medgen borza, 
Rečica ob Savinji

15.15  
VESELO NA POT Start pohoda proti poligonu PGD 

Grušovlje
(vodi Planinsko društvo)

15.30 – 
18.00 REČICA SE PREDSTAVLJA

Predstavitev dela društev;  Delavnice za 
otroke; 

Meritve krvnega sladkorja, tlaka in 
holesterola ter prikaz oživljanja; 

(sodelujejo Krajevna organizacija RK, 
Kinološko društvo, Čebelarska družina, 
Društvo prijateljev mladine, Kulturno 
društvo, Jadralni klub  Savinja, Primož 
Zvir; program povezuje Dejan Ikovic)  

Poligon PGD 
Grušovlje 

16.00 ŠALJIVO OB REKI Šaljive igre med občinskimi upravami 
(pripravlja Turistično društvo) 

18.00 SAVINJA IN NJENI LJUDJE

Predavanje Jožeta Tlakerja o povezanosti 
in soodvisnosti domačinov in reke 

Savinje (pripravlja Združenje izdelovalcev 
zgornjesavinjskega želodca); 

Nastop Darka Atelška

19.30 DRUŽABNI VEČER OB VODI Prepevanje pesmi ob tabornem ognju v 
izvedbi Kulturnega društva  

21.30 POKUKAJMO V ZVEZDE
Ogled in predstavitev nočnega ozvezdja 
s teleskopom (izvaja domačin, dr. Bojan 
Vršnak, s sodelavci zagrebške univerze) 

petek, 9. 6. 2017

VLJUDNO VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE!


