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OGLASI

• Občina Rečica ob Savinji pripravlja SLAVNOSTNO 
SEJO OBČINSKEGA SVETA, ki bo v sredo, 17. junija, 
ob 19. uri v prostorih Osnovne šole Rečica ob Savinji.

• Planinsko društvo Rečica ob Savinji organizira v so-
boto, 20. junija, tradicionalni POHOD NA KUGLO.  Po-
hod se bo za učence OŠ začel ob 8. uri, za otroke iz vrt-
ca pa ob 9. uri. Vabljeni!

• Športno društvo Gmajna Varpolje vabi člane na 
občni zbor, ki bo v soboto, 20. junija, ob 17. uri v Špor-
tnem parku Varpolje. 

• Planinsko društvo Rečica ob Savinji vabi na KRE-
SOVANJE V BORSEKI, ki ga pripravljajo na predvečer 
državnega praznika,  v sredo, 24. junija, ob 20.30 uri. 

• Turistično društvo Rečica ob Savinji pripravlja tur-
nir v igri MED DVEMA OGNJEMA. Staro igro bomo 
obujali v četrtek, 25. junija, ob 15. uri na igrišču pred 
Osnovno šolo. Vabljeni gledalci in ekipe!  

• Športno društvo Gmajna Varpolje prireja tradicio-
nalni MARATON ODBOJKE NA MIVKI. Turnir se bo 
začel v četrtek, 25. junija, ob 19. uri in se zaključil v 
petek, 26. junija, ob 19. uri. Vabljeni ekipe in gledalci! 

• Kulturno društvo Rečica ob Savinji vabi na priredi-
tev SEN REČIŠKE KRESNE NOČI, ki jo pripravlja v  pe-
tek, 26. junija, ob 20.30 uri pri Lovskem domu. 

• Turistično društvo Rečica ob Savinji bo v nedeljo, 
28. junija, ob 15. uri na igrišču na Rečici pripravilo IGRE 
MED NASELJI. Vabljeni gledalci in ekipe! 

• Kulturno društvo Rečica ob Savinji za konec šole 
pripravlja posebno predstavo, in sicer ČAROVNIJE Z 
NAJMLAJŠIMI. Čarovnik, ki na predstavo vabi male in 
velike otroke, bo pokazal svoje znanje v petek, 3. juli-
ja, ob 10. uri na trgu na Rečici. 

PRIREDITVE V CENTRU ZA DRUŽINE MEDGEN HIŠA 
(MEDGEN BORZA)

- petek, 12. junij 
• ob 17. uri: Odprtje razstav EXPRESIONIZEM – članov 

društva GAL in akvarelov Blanke Božič – Moja pot (orga-
nizator  Kulturno društvo likovnih umetnikov Zgornje Sa-
vinjske doline GAL)

• ob 18. uri: Keramična delavnica (izvedba KUD Koncen-
trat, aktivnost je plačljiva; info na kud.koncetrat@gmail.
com ali na tel. 040 419 996) 

- nedelja, 14. junij 
• ob 17. uri: Harmonikarska revija učencev Primoža Zvi-

ra (organizator Harmonikarski orkester Primoža Zvira) 

- torek, 16. junij
• ob 20. uri: Meditacija z Milanom Zemljičem (organiza-

tor Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Zgor-
nje Savinjske doline) 

- petek, 19. junij 
- ob 18. uri: Pogovor z direktorico Zdravstvenega doma Na-

zarje Boženo Hercog. Na srečanje vabljeni vsi, ki bi se radi 
pogovorili o problematiki ter podelili izkušnje in predloge 
za delo ZD Nazarje.

- sreda, 24. junij
• ob 18. uri: Predavanje  Upočasnitev degenerativnih po-

stopkov – Upočasnitev staranje – Daljše življenje (z nami 
bo zasebni raziskovalec Srečko Pisnik, ki bo spregovoril o 
življenju brez bolečin) 

- ponedeljek, 29. junij
• ob 9.30 uri: Skok v počitnice (aktivnosti za predšolske 

otroke in učence I. triade, poskrbljeno bo za varstvo otrok) 

- torek, 30. junij
• ob 9.30 uri: Skok v počitnice (aktivnosti za predšolske 

otroke in učence I. triade, poskrbljeno bo za varstvo otrok) 

PRIREDITVE V 
JUNIJU 2020

OBVESTILO ZA OTROKE
V juniju zaradi znanih razlogov Ur pravljic z ustvarjalnimi delavnicami še ne 

bomo pripravljali. Vseeno pa vas od 29. junija do 3. julija, vsak dan ob 9.30 
uri, vabimo na aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru vsebine SKOK V PO-
ČITNICE. Vsak dan se bomo družili in igrali, pripravljali različne delavnice, 
skupaj ustvarjali … Druženje bomo zaključili v petek, 3. julija, ko nas bo obi-
skal čarovnik, ki ga bo v goste povabilo Kulturno društvo Rečica ob Savinji. 
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NAGOVOR ŽUPANJE

Prisrčen, topel in oseben pozdrav vam želim, 
spoštovane občanke, občani!

Prisrčen pozdrav, ker bi bil čas, da se 
ponovno začutimo, bolj družimo, bolj 
povežemo; topel, ker vsi potrebujemo 
toplino odnosov in pričakovano toplo 
pomlad, ki že počasi prehaja v poletje; 
oseben, ker bi si po tem obdobju koro-
na omejitev želela srečanj in osebnih 
stikov, komunikacije!

Minilo je skoraj pol leta, odkar smo 
preko medijev spremljali pojav in širi-
tev koronavirusa, in dobra dva meseca, 
odkar smo morali začeti živeti z omeji-
tvami na področju socialnih stikov in 
gibanja, da smo ščitili lastno zdravje in 
zdravje drugih. Na občinski upravi smo 
neprestano sprejemali obvestila s stra-
ni različnih državnih in drugih institu-
cij, najpomembnejša pa smo posredo-
vali na občinski spletni strani. 

Na mnogih področjih se je življenje 
dobesedno ustavilo in to predvsem za 
skupine ljudi, kamor sodijo starostni-
ki, bolniki, tudi mlajši otroci in mlado-
stniki. To so populacije, ki so najbolj in-
tenzivno občutile spremenjen življenj-
ski tok in so bile, nekatere so še, najbolj 
prizadete. Otroci in mladina so že po ra-
zvojnih fazah nagnjeni k druženju in na-
vezovanju stikov, pa niso smeli v vrtce, 
šole. Bolniki so ostali osameli v bolni-
šnicah ali bili doma v izolaciji. 

Starostniki v domovih za ostarele so 
še vedno prikrajšani za obiske, saj so le-
-ti mogoči le po v naprej dogovorjenem 
urniku in ob strogi distanci. Obsojeni so 
na asocialno hiranje brez podpore in ob-
jema domačih, kot bi bili pozabljeni od 
vseh. Pogrebne storitve so bile omeje-
ne, tudi poroke in rojevanje mater brez 
podpore partnerjev in še  … Življenje je 
vsem nam pokazalo drugo plat, poza-
biti smo morali na ustaljene navade in 
način preživljanja časa tako na delov-
nih mestih kot doma.
Tudi na občinski upravi se je mnogo 
aktivnosti vrtelo okoli koronavirusa. 

Prestavljeni so bili vsi roki za kandid-
iranje na pridobitev morebitnih sred-
stev iz različnih razpisov. Potrebno je 
bilo pošiljanje različnih poročil, vsa-
kodnevno poročati o aktivnostih za 
preprečevanje okužb s tem zahrbtnim 
in skoraj nepoznanim virusom, ki je 
obvladoval in potuhnjeno še obvladu-
je naš planet, se igra z nami, našim 
zdravjem in življenji. Odpovedane so 
bile uradne ure na Občini …

Pa vendar, so vsi razumeli smisel ome-
jitev? Večina da, kot pa se dogaja v vseh 
primerih, nekateri tudi ne. V celotni 
naši državici je skoraj do konca mese-
ca maja bilo od vseh 212 slovenskih ob-
čin le 8 takšnih, ki niso imele registrira-
nih okužb s koronavirusom. Med teh 8 
sodi tudi naša občina, za kar se moram 
zahvaliti vsem vam. Ta podatek kaže na 
dejstvo, da ste upoštevali priporočene 
ukrepe in se vedli odgovorno tako do 
sebe kot vseh drugih. 

Spremenjeni način življenja je pokazal 
tudi mnogo pozitivnega. Družine so se 
bolj posvečale otrokom, bolj smo znali 
ceniti okolje in naravo, ki nas obdaja, 
se posvetili samooskrbi ipd. Zelo so se 
izkazali tudi prostovoljci Rdečega križa, 

Karitasa, prostovoljke v okviru Društva 
upokojencev in posameznice. Šivali so 
zaščitne maske, obiskovali ranljive sku-
pine ljudi, jim bili s pogovori in prina-
šanjem nujnih življenjskih potrebščin v 
veliko oporo in pomoč. Vsem se res is-
kreno zahvaljujem. 

Vse to in še več, kar je v zadnjih nekaj 
mesecih obstalo in nas morda tudi za 
prihodnost zaznamovalo, bo počasi po-
niknilo ali pa pokazalo še ostrejše zobe. 
Zato apeliram na vas, spoštovane ob-
čanke in občani, da nikar ne odmislite 
vseh, še aktualnih omejitev pred širje-
njem virusa in da se nikar preveč ne vži-
vite v normalo nedavnega sproščenega 
življenja. Koronavirus ples še ni zaklju-
čen in srčno upam, da nas ne bo zvlekel 
nazaj na svoj neusmiljeni plesni oder.

Približuje se občinski praznik in v 
okviru odgovornosti smo skupaj s pred-
stavniki Občinskega sveta sklenili, da 
želimo obvarovati vse nas pred more-
bitnim ponovnim preživljanjem koro-
na pekla, zato bo nekaj množičnih pri-
reditev odpovedanih in/ali prestavlje-
nih na kasnejše obdobje. Vsem pa že-
lim kolikor se da prijetno preživljanje 
začetka poletja in našega skupnega pra-
znika. Hvala za pomoč, podporo in ra-
zumevanje. 

Ana Rebernik

SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE, ZA 
ZDRAVJE DRUŽINSKIH ČLANOV IN 
OSTALIH LJUDI. SPOŠTUJTE DRUG 
DRUGEGA, SOSEDA. CENITE NESEBIČ-
NO POMOČ POSAMEZNIKOV, LEPOTE 
NAŠEGA OKOLJA, NAŠE NARAVE. POI-
ŠČITE V SEBI POZITIVIZEM, GA DELI-
TE MED LJUDI IN CENITE VSAKO ŽI-
VLJENJE!!!

Z vami in za vas 
ANA NUŠA REBERNIK, 

županja
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NAGRAJENCI OBČINE

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 
830. Uredniški odbor: Urška Selišnik, Polonca Kolenc Ozimic, Helena Tiršek. Računalniški prelom in priprava za tisk: 
Savinjske novice, 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.

Praznični utrip 
Zaradi znanih okoliščin bomo v občini 

Rečica ob Savinji letos nekoliko prilago-
jeno proslavili občinski praznik. Poseb-
nih prireditev ob prazniku občina ne bo 
pripravljala, bodo pa različna društva 
izvedla svoje že tradicionalne priredi-
tve. Bo pa tudi letos slavnostna seja Ob-
činskega sveta, na kateri bodo podelili 
občinska priznanja za leto 2020. Slav-
nostna seja bo v prostorih Osnovne šole 
v sredo, 17. junija, ob 19. uri. 

Letošnji nagrajenci 

Zlati grb občine Rečica ob Savinji 
za leto 2020: KUD Utrip 

Šestnajstletno delovanje KUD Utrip 
bo v spominih mnogih Rečičanov od-
zvanjalo še mnogo let. Na Utripovih pri-

reditvah so obiskovalci lahko spoznali 
številne znane Slovence: pesnike, pisa-
telje, glasbene in likovne umetnike, gle-
dališke igralce in režiserje. Tudi znani 
Rečičani, ki so zasloveli kot strokovnja-
ki in znanstveniki v svetu, so se radi vra-
čali v domači kraj in na priljubljenih Či-
talniških večerih izpovedovali svoje ži-
vljenjske zgodbe in govorili o svojih po-
teh do doseženega uspeha. Bili so vzor 
in spodbuda mnogim mladim, da je z 
voljo in trudom možno doseči tudi širši 
družbeni ugled. In res, mnogi mladi čla-
ni Utripa so danes že ugledni ustvarjal-
ci na glasbenem, gledališkem ali likov-
nem področju. 

Neprecenljiva so gotovo bila tudi Utri-
pova strokovna druženja ob spoznava-
nju mojstrovin Jožeta Plečnika, Maksa 
Fabianija in drugih znanih Slovencev. 
V približno 250 aktivnostih se je po-
leg omenjenih zvrstilo še lepo število 

likovnih in drugih razstav, koncertov 
in glasbenih prireditev, okroglih miz, 
literarnih večerov in druženj s prijate-
lji Berta Savodnika, pa tudi raznih pre-
davanj in strokovnih izobraževanj, do 
dveh lastnih gledaliških predstav. Člani 
Utripa so bili tudi organizatorji občin-
skih in medobčinskih proslav, bili so ak-
tivno sodelujoči v odboru EMS. Za svo-
je delo so bili člani nagrajeni tako z ob-
činskimi kot priznanji JSKD OI Mozirje.

Zaradi dolgoletnega aktivnega in ustvar-
jalnega delovanja na kulturnem podro-
čju na območju občine Rečica ob Savinji, 
v Zgornji Savinjski dolini in širše po Slo-
veniji, je KUD Utrip dobitnik Zlatega grba 
Občine Rečica ob Savinji za leto 2020.

Županova priznanja 2020 
Krajevni odbor Rdečega križa Re-

čica ob Savinji  za prostovoljno in ne-
sebično pomoč posameznikom ter pri-
spevek prostovoljcev k boljši kakovosti 
življenja v občini 

Župnijska Karitas sv. Kancijana 
Rečica ob Savinji za uresničevanje člo-
vekoljubnega poslanstva ter učinkovi-
to delo v dobrobit ljudi 

Marko Marovt za vse  prostovoljne 
ure in aktivno pomoč pri izvedbi hu-
manitarne akcije za reševanje stano-
vanjskega problema  

Čebelarska družina Rečica ob Sa-
vinji ob 50-letnici aktivnega in vestne-
ga dela ter skrbi za ohranitev čebel in 
znanja s področja čebelarstva  

Županovo priznanje mladim za 
odlične učne dosežke v času izobraže-
vanja na OŠ Rečica ob Savinji prejme-
jo: Aneja Bitenc, Anže Breznik, Zara 
Govek, Kaja Jerovčnik, Hajdi Sevčni-
kar, Veronika Starič 

Lani marca so v KUD Utrip pripravili odmevno predavanje o savinjskem 
splavarstvu.
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Leto, polno načrtov za investicije na področju 
gospodarske javne infrastrukture

Leto 2020 se je začelo precej neugo-
dno, z razglasitvijo epidemije zaradi CO-
VID-19. Vendar je za Občino Rečica ob Sa-
vinji polno načrtov na področju gospo-
darske javne infrastrukture, predvsem 
cestne, ki jo, kot pomoč županji, vse-
binsko pokriva podžupan Ivan Kramer. 

Mržičev most
Že lani – pozno jeseni – je občina pri-

dobila državna sredstva za izgradnjo 
nadomestnega mostu čez potok Lučnik. 
Gre za enega osrednjih mostov v kraju 
Rečica ob Savinji, in sicer za t. i. Mrži-
čev most, na cesti od trga proti Dol-Su-
hi. Obstoječi most je bil povsem dotra-
jan, ni ustrezal prometni varnosti niti 
prevodnosti struge potoka Lučnika. Na-
vezovalna cesta z leve in desne brežine 
je bila širša kot sam most, ki ni dopuščal 
dvosmernega prometa.

Celotna investicija s projektno doku-
mentacijo in nadzorom nadomestne-
ga mostu je presegla 189 tisoč evrov, 
od tega pa je skoraj 132 tisoč evrov pri-
speval državni proračun. Z investicijo 
je občina pridobila nadomestni most 
armirano betonske izvedbe, ki omo-
goča normalni dvosmerni promet vo-
zil. Preko njega je enostransko urejen 
tudi hodnik za pešce in javna razsvetlja-
va. V območju mostu se je uredila tudi 
struga potoka. 

Dela je sicer že lani zaključilo gradbe-
no podjetje Nizke gradnje Kladnik, An-
ton Kladnik, s. p., ki je letos takoj po 
prvomajskih praznikih poskrbelo za 
manjša zaključna dela, zato je bila ce-
sta preko mostu v začetku maja letos 
krajši čas zaprta. 

Sanacija plazu Homec
Občina Rečica ob Savinji je s strani Mi-

nistrstva za okolje in prostor pred krat-
kim prejela podpisano pogodbo za sa-
nacijo plazu Homec. Skupna vrednost 
predvidene sanacije presega 240 tisoč 
evrov, za kar je občinska uprava ob so-
delovanju ministrstva pridobila 179 ti-
soč evrov nepovratnih sredstev. Javni 

razpis za izvajalca del je bil že objavljen 
in končan z izbiro izvajalca – podjetja 
Novitta. To bo v kratkem pričelo z deli. 
Dela bodo predvidoma zaključena me-
secu avgustu 2020.

Denar za sanacijo plazu Homec je Ob-
čina pridobila iz t. i. podnebnega skla-
da, od koder se pričakuje tudi sofinan-
ciranje sanacije udora na relaciji Kote - 
Kulturni dom. Investicija, v predračun-
ski vrednosti 49 tisoč evrov, je v fazi jav-
nega naročila.

Avtobusna postaja v Spodnji 
Rečici

V veljavnem občinskem proračunu 
za leto 2020 se za avtobusno postajo 
in pločnik v Spodnji Rečici zagotavlja 
110 tisoč evrov, od tega 80.500 evrov 
za novogradnje, ostalo za projektno 
dokumentacijo. Projektna naloga je v 
zaključni fazi izdelave in potrditve na 
DRSI. Vključuje tudi izvedbo ekološke-
ga otoka. Pričakuje se, da bo do začet-
ka poletja izdelala tudi projektna do-
kumentacija za izvedbo, sama izvedba 
pa naj bi bila dokončana v pozni jeseni. 

Koncesija 
Razpis za izbiro koncesionarja za 

opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe rednega in investicijskega vzdr-
ževanja občinskih javnih cest v Občini  
Rečica ob Savinji je v tretji – zaključni 
fazi. Kombinira redno vzdrževanje in 
obnovo in v prvem letu znaša 315 ti-

soč evrov. Celotna vrednost koncesije 
za obdobje 15 let znaša približno  5.7 
milijona evrov z DDV. Trem izbranim 
ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje za 
pristop k zaključni fazi razpisa, je bilo 
posredovano povabilo k oddaji končne 
ponudbe. Izbira ponudnika je bila 4. ju-
nija, a ni gotovo, da bo takrat ponudnik 
tudi že izbran. 

Občinska uprava si bo še naprej priza-
devala, da koncesionar prične z vzdrže-
valnimi deli vsaj z uvedbo zimske sezo-
ne, z investicijami pa po možnosti čim 
prej. V okviru koncesije se načrtuje ob-
novo približno 14 km občinskih cest, za 
katere se že pridobivajo potrebna so-
glasja lastnikov pripadajočih zemljišč.

Kolesarske povezave 
Območna razvojna agencija SAŠA je 

izvedla projekt Kolesarske povezave, 
v okviru katerega naj bi v vsaki občini 
označili kolesarske poti. Glede na oce-
no stroškov bi postavitev znakov samo 
v Občini Rečica ob Savinji veljala več kot 
15 tisoč evrov, pridobiti pa bi bilo po-
trebno soglasja 55 lastnikov zemljišč. S 
tem projektom se označujejo samo sme-
ri, ne določa se javnih površin za kole-
sarje, zato se je treba zavedati, da kole-
sarji ceste uporabljajo na lastno odgo-
vornost. V občini se pri oznakah sreču-
jemo še z dodatnim problemom, pred-
vsem z vidika prometa, in sicer s teža-
vami pri prečkanju glavne oziroma  re-
gionalne ceste. Prehodov ni, križanja z 
državno cesto v projektni dokumenta-
ciji niso predvidena, zato je zaenkrat 
še precej odprtih vprašanj v zvezi z de-
jansko izvedbo.

Kot povsod v življenju se tudi na po-
dročju investicij srečujemo z ovirami, ki 
jih skušamo razumeti kot izziv na poti 
dosege želenega cilja. Cilj, ki je težko 
dosegljiv, je toliko več vreden, ko preč-
kamo »ciljno črto«, zato bomo vztraja-
li na preudarnih odločitvah in jih pod-
krepili s kančkom modrosti.

IK

Mržičev most je dograjen.
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Odlaganje odpadkov
V skladu z veljavno zakonodajo za var-

stvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravljanje druge dejav-
nosti varstva okolja skrbi lokalna sku-
pnost. Za zbiranje in odvoz odpadkov 
je z odlokom pooblaščeno Javno podje-
tje Komunala Mozirje (v nadaljevanju: 
JP), za odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov 
pa Regionalni center za ravnanje s ko-
munalnimi odpadki Celje. Tako občina 
celovito ureja odpadke na način, ki čim 
manj obremenjuje okolje.

Vendarle pa se dogaja, da smo pogosto 
premalo natančni pri skrbi za okolje. Po 
nemarnem odvržemo rastlinske ostan-
ke, odpadke iz gradbeništva in podobne 
materiale na rob svojih ali tujih zemljišč, 
v gozdove, ob potoke … in si ob tem ne 
predstavljamo, da bo iz teh ostankov 
morda v naslednjem letu pognala aler-
gena invazivna rastlina ali se bo v vodo 
sprala škodljiva snov ali bo zbolela ka-
kšna žival, ki bo takšno snov zaužila. Ali 
pa bomo navadili posamezne divje živa-
li, da bodo zahajale v naše bližnje oko-
lje, kamor zagotovo ne sodijo. 

Pogosto smo površni tudi pri odlaga-
nju plastične in kartonske embalaže. S 
stiskanjem le-te lahko veliko prihrani-
mo na prostoru v zabojniku in posle-
dično pogostosti odvozov.

Veliko je razlogov, da odpadke odlaga-
mo skrbno in urejeno tja, kamor spada-
jo. Z doslednim ločevanjem odpadkov na 

izvoru (torej pri nas, doma) pa lahko celo 
neposredno vplivamo na ceno storitve 
odvoza, zbiranja in obdelave odpadkov. 

Ravnanje z odpadki
V naši občini so postopki zbiranja od-

padkov naslednji:
- občani imajo doma zabojnike za lo-

čeno zbiranje odpadkov. Ločujejo bio-
loške odpadke (kompostnik oz. zaboj-
nik z rjavim pokrovom), plastika/ko-

vina (rumeni pokrov), ostale odpadke 
(zeleni pokrov). Odvažanje odpadkov 
je organizirano na vsakih 14 dni, izme-
nično glede na vrsto;

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

- enkrat letno se organizirano zbirajo 
nevarni odpadki;

- kosovne odpadke lahko občani brez-
plačno oddajo na deponiji JP v Lokah 
pri Mozirju, pri čemer se izkažejo z za-
dnjo plačano položnico;

- na deponiji JP v Lokah pri Mozirju je 
za občane urejen tudi prevzem »žival-
skih« odpadkov (od kolin); občani se za 
upravičenost do odložitve teh odpad-
kov prav tako izkažejo z zadnjo plača-
no položnico. 

Navodila za pravilno ravnanje z od-
padki, abecedno kazalo odpadkov in 

navodilo v zvezi zbiranjem in odvozom 
bioloških odpadkov so objavljena tudi 
na občinski spletni strani https://www.
obcina-recica.si/objava/65689. 

Odstopanja oz. kršitve
V zadnjem času je na območju Varpolj 

opaziti ponovno kopičenje odpadkov. 
Žal tudi na posebej občutljivih obmo-
čjih, na primer ob Savinji, v zavarova-
nem območju Natura 2000. Neustrezno 

sortiranje in odlaganje opazimo tudi na 
sicer organiziranih zbirnih mestih. Tako 
občani opozarjajo na velike kupe meša-
nih odpadkov na ekološkem otoku v Var-
poljah, kjer odpadki ležijo poleg zabojni-
kov ali so odloženi v napačnih zabojni-
kih. V kompostnikih na pokopališču pa 
se najde kamenje, plastiko, kovino ipd.

Tudi zaradi tega je Občina v mesecu 
maju ob ekološkem otoku v Varpoljah 
in na pokopališču namestila opozorilne 
table, s katerimi dodatno osvešča obča-
ne glede pravilnega odlaganja, sortira-
nja odpadkov in morebitnih posledic. 
Do nadaljnjega bo poostren nadzor nad 
pravilnim odlaganjem odpadkov izva-
jala Medobčinska inšpekcija, ki je me-
sta kršitev letos že obiskala, kršitelje 
pa bo sankcionirala v skladu z predpi-
si veljavne zakonodaje. 

BORUT ŠKRUBA

Sredstva za 
MKČN

Občina Rečica ob Savinji obvešča ob-
čane, da so še vedno na voljo razpolo-
žljiva sredstva za nakup male čistilne 
naprave. Podrobnosti so na voljo na ob-
činski spletni strani https://www.obci-
na-recica.si/objava/248670

BŠ

Neprimerno odlaganje odpadkov
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Nujna 
zobozdravstvena 
pomoč tudi v ZD 

Velenje
Občina Rečica ob Savinji je podpi-

sala Pogodbo o izvajanju nujne zo-
bozdravstvene pomoči v ZD Vele-
nje. Občani, ki imajo stalno bivali-
šče v Občini Rečica ob Savinji, lah-
ko odslej ob sobotah, nedeljah in 
praznikih brezplačno koristijo nuj-
ne zobozdravstvene storitve v de-
žurni zobozdravstveni ambulanti 
ZD Velenje. 

NK

Poziv za manjšo porabo sveč 
V občini Rečica ob Savinji se, podobno 

kot skoraj po celi Sloveniji, pogosto sre-
čujemo s problematiko prekomerne ko-
ličine odpadnih sveč. Slovenci smo na-
mreč še vedno eden od vodilnih naro-
dov po porabi nagrobnih sveč. Skupna 
letna poraba nagrobnih sveč v Sloveniji 
znaša 16 milijonov, zanje pa se odšteje 
32 milijonov evrov. Tako v Sloveniji za-
radi uporabe nagrobnih sveč letno na-
stane med 8.000 in 10.000 ton odpad-
kov, ki končajo v zbirnih centrih za ko-
munalne odpadke. Odpadne nagrobne 
sveče niso nevaren odpadek, škodljiv 
vpliv na okolje pa ima njihovo odstra-
njevanje. Teh negativnih učinkov se lju-
dje včasih niti ne zavedajo. 

Več kot 95 % vseh nagrobnih sveč v 
Sloveniji ima ohišje iz PVC-plastike, ki 
zaradi svojih neustreznih lastnosti ni 
primerno za snovno reciklažo. Reši-
tev pa bi lahko prispevali  uporabniki 
s spremembo navad in nakupom oko-
lju prijaznih sveč ter popolnim zmanj-
šanjem uporabe nagrobnih sveč iz PVC.

Zato občanke in občane ter vse dru-
ge, ki se na pokopališču poklonijo spo-
minu mrtvim,  pozivamo, da čim manj 
uporabljajo sveče za enkratno upora-

bo. Predlagamo, da se raje odločite za 
ekološke sveče, mogoče za sveče za več-
kratno uporabo, kjer se zamenja PP lon-
ček, ki je reciklabilen. Uporabijo se lah-
ko tudi oljne ali solarne sveče, najbolj-
ša možnost pa je prižgati virtualno sve-
čo ali pa namesto sveč uporabiti zasta-
vico rečiške Karitas, katere nakup je na 
razpolago čez celotno leto. 

Še enkrat pa opozarjamo tudi na tako 
imenovano »sožalnico«, ki jo lahko svoj-
ci ob pogrebih postavijo ob vežico na 

rečiškem pokopališču in je namenje-
na zbiranju finančnih prispevkov na-
mesto prinašanja sveč in drugih žalnih 
aranžmajev. 

Nad naravo in okolje je celotno zemelj-
sko človeštvo že ustvarilo toliko nespa-
metnih posegov in agresije, da nas ve-
dno pogosteje opozarja na naše napake. 
S spremembo miselnosti in utečenih na-
vad pa lahko mnogo prispevamo za do-
bro naših otrok, vnukov in pravnukov. 

US
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Zdravje v občini 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 

(NIJZ) je pripravil posodobljene po-
datke o zdravju prebivalcev v sloven-
skih občinah. Objavljeni so na spletni 
strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) 
v zavihku 2020. Z omogočanjem boljše 
dostopnosti in dosegljivosti podatkov 
o zdravju na nivoju lokalne skupnosti 
NIJZ spodbuja krepitev zdravja in pre-
prečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje 
živijo in delajo.

Že peto leto zapored so na osnovi raz-
ličnih podatkovnih virov pripravljene 
kratke publikacije ter interaktivne te-
matske karte za vsako slovensko ob-

čino. Zbrani kazalniki omogočajo tudi 
primerjave za nazaj. Tako kot doslej so 
tudi v tokratni objavi pri posameznih 
kazalnikih vidne velike razlike med ob-
činami. 

 
Nekateri kazalniki kažejo na 

izboljšanje zdravja
V primerjavi z lanskoletno objavo 

opažamo na ravni Slovenije izboljša-
nje kazalnikov zdravja na več podro-
čjih. Manj je bolnišničnih obravnav za-
radi astme pri otrocih in mladostnikih 
in zaradi klopnega meningoencefaliti-
sa. Manjše število prebivalcev je prejelo 

zdravila zaradi povišanega krvnega tla-
ka in duševnih težav. Zmanjšuje se sto-
pnja novo odkritih rakov debelega čre-
vesa in danke v nasprotju z drugimi lo-
kacijami raka, kjer stopnje novo odkri-
tih rakov še vedno naraščajo.

Nadaljuje se trend zmanjševanja umr-
ljivosti, k čemur veliko prispeva stalno 
zmanjševanje prezgodnje umrljivosti  
na račun srčno-žilnih bolezni in raka-
vih obolenj. Postopno zmanjšanje šte-
vila samomorov opazujemo že peto leto 
zapored. V primerjavi z objavo pred pe-
timi leti, se je umrljivost zaradi samo-
mora zmanjšala v skoraj 60 % sloven-
skih občin.

Vzpodbuden podatek je, da se je 
zmanjšalo število bolnišničnih obrav-
nav zaradi bolezni, neposredno pripi-
sljivih alkoholu. Ob tem pa število pro-
metnih nesreč z alkoholiziranimi pov-
zročitelji še vedno ostaja visoko nad 
vrednostmi izpred petih let, ko smo za-
čeli spremljati ta kazalnik.

Podatki za občino Rečica ob 
Savinji 

Rečica ob Savinji je ena mlajših in 
manjših slovenskih občin in sodi v Sa-
vinjsko regijo. 

Zdravstveno stanje in umrljivost
• Bolniška odsotnost delovno aktiv-

nih prebivalcev je trajala povprečno 
19,9 koledarskih dni na leto, v Slove-
niji pa 16,4 dni.

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil 
blizu slovenskemu povprečju, za slad-

Plaketa tudi naši občini 

Županja Ana Rebernik s predstavniki drugih slovenskih občin, ki se zavedajo 
pomena varovanja okolja.

Skupnost občin Slovenije je skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor slav-
nostno podelila plakete občinam brez 
plastike za enkratno uporabo na dogod-
kih. Med prejemniki plakete je tudi Ob-
čina Rečica ob Savinji. 

Predsednik Skupnosti občin Sloveni-
je, dr. Aleksander Jevšek je z MOP no-
vembra lani podpisal sporazum o spod-
bujanju zmanjšanja uporabe plastične-
ga pribora v slovenskih občinah. K do-
govoru, ki je prostovoljen, lahko ka-
darkoli pristopi občina, ki v okviru svo-
jih aktivnosti organizira različne obli-
ke javnih ali internih prireditev in se-

stankov, kjer se ne nudi plastičnega pri-
bora (plastična slamica, plastični kro-
žnik, plastični lonček ali plastični je-
dilni pribor). 

Občine tako s svojimi ravnanji pri-
spevajo k povečanju ozaveščanja o re-
snosti problematike in posledicah pre-
komerne uporabe plastičnih izdelkov 
za enkratno uporabo pri občankah in 
občanih. 

To je le eden od korakov k skupnemu 
boljšemu okolju, za kar si prizadevamo 
v občini Rečica ob Svinji, ki je tudi nosi-
lec bronastega znaka Slovenia Green. 

US
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Lov na zaklad
V majhni koči v gozdu sta bivala brat 

in sestra. Ime jima je bilo Nejc in Tina. 
Njuna mama je bila raziskovalka. Umr-
la je že dolgo nazaj v džungli. 

Bil je pomladni deževni dan, ko sta 
otroka v skrinji na podstrešju našla ze-
mljevid do zaklada in prvi namig. Za-
klad je bil v okolici njunega doma. Od-
ločila sta se, da ga bosta poiskala.      

Nehalo je deževati in lov se je začel. Na 
prvem namigu je pisalo: »Ko mavrica na 
nebu pojavi se, pojdi do konca njenega, 
tam drugi namig skriva se in sto zlatni-
kov še.« Na nebu se je prikazala velika, 
močna mavrica. Nejc je vzkliknil: »Tina, 
glej mavrico, kakšno naključje!« Vzel je 
nahrbtnik in odšel ven. Tina pa je vzela 
hrano in pohitela za njim. 

Odhitela sta do konca mavrice. Hodila 
sta zelo dolgo in kar naenkrat sta zagle-
dala njen konec. Tam ni bilo ravno sto 
zlatnikov, bil pa je drugi namig. Na njem 
je pisalo: »Pojdi do močvirja, kjer voda 
blizu žvrboli, tam naslednji namig tiči.« 

Gozd sta poznala kot lasten žep. Od-
pravila sta se do močvirja. Paziti sta 
morala, da ne padeta v graben ali sto-
pita v živo blato. Ko sta prišla k močvir-
ju, sta ugotovila, da je to močvirje, kjer 
so vrtinci. Tina je rekla: »Če hočeva priti 
do namiga, morava prečkati močvirje.« 
Nejc ji je odgovoril: »Ja, ampak kako?«  
»Že vem, poiščiva desko ali nekaj po-
dobnega, da bova lahko šla po njej,« se je 
spomnila Tina. Res sta našla desko in jo 
vrgla čez močvirje. Na drugi strani ju je 
čakal naslednji namig. Pisalo je: »Rano 
zjutraj na travnik pojdi, tam križ velik je, 
kjer pod zemljo namig skriva se.« Ker se 
je že znočilo, sta odšla  domov. 

Naslednje jutro pa sta se že zelo zgo-
daj odpravila na travnik. V okolici goz-
da je bil samo en travnik. Ni bil daleč 
ob njune hiše, zato sta hitro prišla tja. 
Tina je rekla: »Travnik zjutraj izgleda 
čisto drugače kot dopoldan ali proti 
večeru.« Nejc ji je odgovoril: »Se stri-
njam, ampak zdaj morava najti križ in 
novi namig, ker mislim, da prihaja ne-
vihta.« Komaj sta našla križ. Bil je le-
sen in v visoki travi. Odkopala sta ze-
mljo in našla skrinjo, v njej pa so bile 
slike njune mame in namig. Pisalo je: 
»Draga Tina in Nejc, če to bereta, sta 
našla namig. Pojdita na podstrešje. V 
zaklenjeni skrinji je nov in tudi zadnji 
namig. Ključ je pod preprogo. Rada 
vaju imam.« 

Začelo je deževati. Stekla sta domov. 
Res sta na podstrešju našla namig, na 
katerem je pisalo, da je zaklad pod nji-
ma. Vedela sta da to pomeni, da je za-
klad pod hišo. Ampak zunaj je bila ne-
vihta. 

Čez tri dni je nehalo deževati. Loti-
la sta se kopanja. Ko sta izkopala pri-
bližno pol metra, sta zadela v nekaj tr-
dega. Našla sta zaklad. V veliki skrinji 
je bilo njuno družinsko drevo in ogro-
mno denarja. 

S pomočjo družinskega drevesa jima 
je uspelo poiskati sorodnike. Izvedela 
sta tudi, kdo je bil njun oče. Tudi on je 
že umrl. Preselila sta se k sorodnikom. 
Bili so zelo prijazni do njiju. Začela sta 
se šolati. Postala sta raziskovalca kot 
njuna mama.

Ameli Hanžekovič, 6. b
(Nagrajeno besedilo na »Besedičici«)

Problematika 
pokopališča 

Pokopališče na Rečici ob Savinji velja 
za lepo urejen zadnji dom naših obča-
nov, v prihodnjih mesecih pa bo potreb-
nih nekaj sprememb. Verjetno se bo Ob-
čina, ob sodelovanju z drugimi zgornje-
savinjskimi občinami, lotila postopka 
podeljevanja koncesije za urejanje po-
kopališča, na kar opozarja tudi pristoj-
no ministrstvo. Predvsem bo treba ure-
diti gospodarsko javno službo 24-urne 
dežurne pogrebne službe.  

Novosti bo deležen tudi novi del poko-
pališča, saj bo treba glede na želje obča-
nov čimprej  urediti ustrezen prostor za 
raztros pepela. V prihodnje se bo Obči-
na verjetno odločila za postavitve obo-
dov oziroma temeljev za nove grobove. 

Ob cestni  površini proti pokopali-
šču se bodo zaradi korenin in posle-
dično pokanja asfalta podrli borovci, 
ki se bodo nadomestili z novimi dre-
vesi. Ta naj bi bila nasajena bolj pro-
ti šoli, da bi preprečili zajedanje kore-
nin v cestišče ali parkirišče. Poleg bo-
rovcev se bodo zaradi pritožb najemni-
kov grobov podrle še štiri smreke ob 
starem delu pokopališča. Smrek naj ne 
bi nadomestili. 

US

korno bolezen prav tako.
• Stopnja bolnišničnih obravnav za-

radi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 pre-
bivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveni-
ji pa 2,1.

• Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Slo-
veniji pa 6,5.

• Delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil blizu slovenskemu pov-
prečju.

• Stopnja umrljivosti zaradi samomo-
ra je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v 
Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in pre-
ventiva

• Telesni fitnes otrok je bil blizu slo-
venskemu povprečju.

• Stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi poškodb v transportnih nezgodah 
je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Slove-
niji pa 1,4.

• Delež prometnih nezgod z alkoholi-
ziranimi povzročitelji je bil višji od slo-
venskega povprečja.

• Odzivnost v Program Svit – pre-
sejanju za raka debelega črevesa in 
danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 
64,6 %.

• Presejanost v Programu Zora – pre-
sejanju za raka materničnega vratu je 
bila 76,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

US
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Skokovita rast izposoje e-knjig 
V letošnjo pomlad je nepričakovano 

zarezala razglasitev epidemije in z njo 
so prišli izredni ukrepi. Posledično so 
vse enote Osrednje knjižnice Mozirje 
svoja vrata zaprle 16. marca. Uporabni-
ki knjižnice so tako čez noč ostali brez 
dostopa do knjig in branja. Pričakova-
no se je v tem času izkazalo, da upo-
rabniki potrebujejo gradivo, zato smo 
v Osrednji knjižnici Mozirje konec apri-
la omogočili izposojo knjižničnega gra-
diva na prilagojen način. 

Krajevna Knjižnica Rečica ob Savi-
nji je svoja vrata znova, za prilagojeno 
brezstično izposojo, odprla v  sredo, 29. 
aprila. V ponedeljek, 11. maja, pa so se 
vse krajevne knjižnice v Zgornji Savinj-
ski dolini, z izjemo gornjegrajske, odpr-
le po običajnem delovnem času. Ob obi-
sku knjižnice je seveda še zdaj potrebno 
upoštevati določene varnostne ukrepe, 
saj je število obiskovalcev omejeno gle-
de na velikost knjižnice.

V času zaprtja knjižnice smo 
nudili izposojo e-knjig

Ker je bila Osrednja knjižnica Mozirje 
zaradi interventnih ukrepov za prepre-
čevanje širjenja epidemije z novim koro-
navirusom dlje časa zaprta, smo svojim 
uporabnikom omogočili dostop do raz-
ličnih elektronskih virov, najbolj iskane 
pa so bile e-knjige. Izposoja teh je sko-
kovito rasla. Knjižnice so namreč v času 
karantene ponudile edini način izposo-
je slovenskih e-knjig preko Biblosa, edi-

ne slovenske e-knjižnice. Ta je v času epi-
demije zabeležila rekorden obisk in izpo-
sojo. To potrjujejo statistike uporabe e-
-knjižnice. Biblos je konec aprila beležil 
že 25 tisoč uporabnikov in v povprečju 
okoli 1500 izposoj na dan. V času epide-
mije so zabeležili 90 tisoč skupnih izpo-
soj, lani v celem letu pa 98.000 izposoj.

Tudi v Osrednji knjižnici Mozirje smo 
vseskozi bdeli nad ustreznim naborom 
novih knjig, ki smo jih ponujali svojim 
uporabnikom v Biblosu. Statistika je po-
kazala, da so tudi zgornjesavinjski ljubi-
telji dobrega branja osvojili Biblos. Med 
njimi je bilo tudi precej občanov Reči-
ce ob Savinji. V celotnem lanskem letu 
so člani naše knjižnice opravili 196 iz-
posoj e-knjig. V času epidemije je sledi-

la skokovita rast izposoje, ki se je usta-
vila pri številki 540.  V tem času so si 
uporabniki v povprečju izposodili 10 
e-knjig dnevno. Naši člani so si v febru-
arju izposodili 40 e-knjig, v marcu pa 
je takoj zaznati velik porast na 199 iz-
posoj. April je prinesel še dodatno zvi-
šanje izposoje, zabeležili smo kar 224 
izposoj e-knjig. Največkrat izposojena 
knjiga je bila Belo se pere na devetde-
set avtorice Bronje Žakelj, ki je v tem 
obdobju dočakala 25 izposoj.

Več kot štiri tisoč izposoj 
Knjižnična zbirka v Knjižnici Rečica se 

je v lanskem letu (na dan 31. 12. 2019) 

povečala na 5.836 enot knjižničnega 
gradiva. Nakup kakovostnega leposlov-
nega gradiva nam narekujejo tudi bral-
ne aktivnosti za odrasle: bralni projekt 
Bralna značka za odrasle; mesečna sre-
čanja za bralce v tretjem življenjskem 
obdobju, ki jih izvajamo tudi v rečiški 
knjižnici, kjer bralcem predstavimo ter 
priporočimo nove kakovostne leposlov-
ne knjige. 

Kar se tiče izposoje knjižničnega gra-
diva na dom in v čitalnici, je le-ta v lan-
skem letu v krajevni knjižnici na Rečici 
dosegla praktično enako izposojo kot 
leto prej. Člani knjižnice so si v letu 
2016 na dom in v čitalnici izposodili 
2.617 enot knjižničnega gradiva, v letu 
2017 3.518 enot, v letu 2018 že 4.156 

enot, pri zelo podobnem številu pa smo 
ostali tudi v lanskem letu, ko smo zabe-
ležili izposojo 4.153 enot.

V času do zaprtja knjižnice v marcu 
so redno potekale tudi bibliopedago-
ške urice za skupine otrok iz domačega 
vrtca in osnovne šole, dvakrat meseč-
no pripravljamo popoldanske ure pra-
vljic. Te so na Rečici izredno dobro obi-
skane, v povprečju se jih vedno udele-
ži preko 10 otrok, ki uživajo v skupnem 
prebiranju pravljice, ustvarjalni delav-
nici in sproščenem druženju. V lanskem 
letu smo zabeležili 180 obiskov otrok, 
letos do začetka marca pa že 75.

TATIANA GOLOB
Februarja smo v Medgen borzi 

predstavili portal Biblos.

Knjižnico Rečica so obiskali otroci iz vrtca.
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Varnostna problematika  v občini 
Policijska postaja Mozirje je do 15. 5. 

2020 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 2 (9 – 
podatki v oklepajih so za enako časov-
no obdobje v letu 2019) kaznivi deja-
nji, in sicer 1 vlom v stanovanjsko hišo 
in 1 tatvino.

Prav tako smo obravnavali 15 (5) krši-
tev 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 gostinstvu in 9 krši-
tev Zakona o nalezljivih boleznih.

Na splošno lahko ocenimo varnost v 
občini kot dobro, kljub temu bi se mo-
rali tudi občani zavedati, da so storil-
ci kaznivih dejanj vsakodnevno med 
nami in prežijo predvsem na našo ne-
pazljivost. V več primerih bi lahko pre-
prečili kaznivo dejanje s tem, da bi se 
oškodovanci vedli bolj samozaščitno. 
Od osnovnih samozaščitnih ravnanj, 
kot je zaklepanje vhodnih vrat stano-
vanjskih hiš in avtomobilov, moramo 
biti pozorni tudi na to, da v svojih par-
kiranih vozilih ne puščamo vrednejših 
predmetov na vidnem 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 primerih zabeleži-
te registrske številke avtomobila, s ka-
terim se ti ljudje prevažajo in da si po-
skusite zapomniti čim več podrobnosti 
osebnega opisa.

Varnost v prometu 
Na območju občine Rečica ob Savinji 

smo do 15. 5. 2020 obravnavali 1 (4) 
prometno nesrečo, in sicer z material-
no škodo, vzrok katere je bilo nepravil-
no prehitevanje.

Ker se v poletnih mesecih varnost ce-
stnega prometa poslabša, policisti opo-
zarjamo občane tudi na varno udelež-
bo v cestnem prometu, za katero lahko 
največ naredi vsak posameznik sam. Pri 
tem gre posebna pozornost uživanju al-
koholnih 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. 

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem 
prometu se nanaša tudi na pešce, ki jih 
posebej opozarjamo, da ob udeležbi v 
prometu nosijo svetlejša oblačila in od-
sevna telesa, hodijo po površinah, na-
menjenih pešcem oz. po pravilni strani 
vozišča. Prav tako na varno udeležbo v 
cestnem prometu opozarjamo tudi voz-
nike enoslednih motornih vozil (motor-
nih koles in mopedov) ter kolesarje, ki 
so ena izmen najbolj ranljivih kategorij 
v cestnem prometu, pri katerih v prime-
ru udeležbe v prometnih nesrečah sko-
raj vedno pride do telesnih poškodb, 
velikokrat pa tudi do smrtnega izida. 

Vsem voznikom enoslednih motornih 
vozil svetujemo, naj uporabljajo zašči-
tno opremo in čelado, vedno naj ima-
jo prižgane luči ter uporabljajo svetla 
in odsevna oblačila, da jih bodo dru-
gi vozniki lažje in hitreje opazili. Prila-
godite hitrost vožnje svojim sposobno-
stim in razmeram na cesti, saj je lahko 
ravno pot ustavljanja motornega kole-
sa pri različnih hitrostih odločilna pri 
preprečevanju prometnih nesreč in nje-
nih posledic. 

Na prisotnost motoristov pa morajo 
biti pripravljeni tudi drugi vozniki. Po-
zorno morajo spremljati promet, tako 
v vzvratnih kot tudi stranskih ogleda-
lih, predvsem pa naj vsakič preverijo  t. 
i. mrtvi kot, saj so motoristi zaradi ozke 
silhuete slabše vidni.

Osnovni zaščitni ukrepi
Da bi poletni oddih preživeli čim bolj 

prijetno in varno, vam policisti svetu-
jemo, da še pred odhodom od doma 
poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih 
ukrepov. S preventivnim ravnanjem 
in zavarovanjem svoje lastnine lahko 
že sami precej zmanjšate priložnosti 
za izvršitev kaznivih dejanj in se izo-
gnete neljubim dogodkom, kot so vlo-
mi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine 
vozil, drzni ropi ipd. Zato pred daljšo 
odsotnostjo z doma zaklenite vrata in 
zaprite okna, pred tem ne pozabite za-
preti plina in vode ter izklopiti elektri-
ke, predvsem na aparatih (da vam zara-
di puščanja vode ali požara ne bo treba 
predčasno prekiniti dopusta), vklopite 
alarmno napravo, ključev ne puščajte 
na »skritih mestih«, kot so nabiralniki, 
predpražniki, lončki za rože ipd., ne 
puščajte doma dragocenosti in denar-
ja (med dopustom raje najemite sef), 
o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil 
(na telefonskem odzivniku, na listkih), 
poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo 

vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed 
redno prazni poštni nabiralnik, dvigu-
je rolete) vgradite časovna stikala za sa-
modejno prižiganje luči, odpovejte do-
stavo časopisov,  doma parkirana vozi-
la zaklenite ter varno shranite doku-
mente in ključe, tudi rezervne, ne pu-
ščajte orodja ali drugih priročnih sred-
stev v okolici hiše, z vidnih mest uma-
knite vrednejše predmete, povejte so-
sedom, kako ste dosegljivi, preglejte za-
varovalne police, kako je s kritjem ško-
de pri vlomu, zapišite si serijske števil-

Za lastno zaščito lahko sami storite 
največ. 
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ke vrednejših predmetov ali jih celo fo-
tografirajte, po možnosti pa tudi ozna-
čite (umetniške slike, nakit, tehnične 
predmete idr.). 

Če ostanete doma (zlasti to velja za 
starejše osebe in otroke), pa zaklepaj-
te vrata, ne odpirajte vrat neznancem, 
varnostno verižico imejte vedno zata-
knjeno, še zlasti, če ste sami, uporabljaj-
te domofone in videodomofone ter ku-
kala na vhodih.

Varujte tudi vozilo 
Naj vaše vozilo na parkirišču ne po-

stane tarča tatov in vlomilcev. Parki-
rišča so poleti polna vozil ob večjih tu-
rističnih centrih, ob morju, gorah, to-
plicah in drugih turističnih krajih. Pri-
prto okno zaklenjenega vozila je pra-
va vaba za priložnostne tatove. Z malo 
truda in že v nekaj sekundah lahko od-
prejo vaše vozilo, v katerem imate mor-
da mobitel, denarnico, torbico ali kov-
ček ... Tudi odvzemi motornih vozil so 
pogosti, zlasti tistih višjega cenovne-
ga razreda ali slabše varovanih, parki-
ranih na neosvetljenih mestih, v odpr-
tih garažah. 

Svetujemo, da svoja vozila zato pri-
merno zavarujte, izogibajte se parki-
ranju na slabo ali neosvetljenih ulicah 
ali parkiriščih, v vozilih na vidnih me-
stih (policah, sedežih) ne puščajte de-
narnic, dokumentov, prenosnih raču-
nalnikov, dragih oblačil in drugih vre-
dnih predmetov, zaščitite avtoradio, 
zaprite vsa okna in vrata ter zakleni-
te vozilo in prtljažnik, pa tudi volan in 
pokrov posode za gorivo, vklopite alar-
mno napravo, prtljago naložite v vozilo 
tik pred potovanjem. Ne puščajte prtlja-
ge na strehi avtomobila, ki je parkiran 
zunaj, na prostem, ne puščajte ključev 
v avtomobilu brez nadzora (avtopralni-
ce, na servisu ...); preprečili boste pona-
reditev ključev in tatvino vozila, nikoli 
ne puščajte ključa v kontaktni ključav-
nici, tudi če zapustite vozilo le za hip.

Tatvine, zlasti t. i. priložnostne tatvi-
ne, sodijo med najpogostejša kazniva 
dejanja. Z odloženo denarnico na pul-
tu v trgovini, z vozilom v pogonu, ko 

na hitro »skočimo« po sladoled, z odlo-
ženo kamero in fotoaparatom na pla-
ži, medtem ko veselo čofotamo v vodi, 
storilce kratko malo »privabljamo«. Na 
samozaščitno ravnanje ne smemo po-
zabiti niti, ko smo na dopustu v novem 
okolju, kjer nas ne poznajo.

Navodila 
Če kljub vsemu postanete oškodova-

nec oz. žrtev kaznivega dejanja, o tem 
takoj obvestite policijo!

Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje 
ali kakšen drug neprijeten dogodek ta-
koj prijavite najbližji policijski postaji 
oz. pokličite na interventno telefonsko 
številko policije 113 ali anonimno šte-
vilko policije 080 1200.

Če ob prihodu domov opazite sle-
di vloma, ne vstopajte, kajti storilec 
se lahko še vedno zadržuje v objektu. 
Ob morebitnem soočenju s storilcem 
se ne izpostavljajte, zlasti če je fizično 
močnejši, oborožen ali jih je več – po-
membnejša naj bo vaša lastna varnost! 
Do prihoda policistov tudi niče-
sar ne prijemajte ali premikaj-
te, da se ne bi poškodovale ali uni-
čile sledi, ki bi lahko pripeljale do 
odkritja storilca kaznivega dejanja. 
Če postanete žrtev kaznivega deja-
nja, lahko pomagate pri izsleditvi 
storilca, če si poskušate zapomniti 
čim več podatkov o njem: videz storil-
ca, smer bega, prevozno sredstvo, s ka-
terim se je odpeljal ...

Glede na trenutno stanje glede no-
vega koronavir usa predlagamo, 
da sproti spremljate navodila ob-
javljena na internetni strani Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje. 

Želimo vam varno, predvsem pa 
zdravo preživljanje poletnega do-
pusta in počitnic!

Po pooblastilu komandirja
MATJAŽ SEM, spec.

pomočnik komandirja PP 
policijski inšpektor I

Pokloni 
zvezek 

Naša šola vsako leto sodeluje v Karita-
sovi dobrodelni akciji »Pokloni zvezek«. 
Letošnja bo zaradi izrednih razmer ko-
ronavirusa potekala na drugačen na-
čin, kot ste bili vajeni do sedaj. Vsee-
no pa vas ponovno vabimo, da skupaj 
z otroki poklonite nov, velik, črtan zve-
zek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji 
potrebujejo tovrstno pomoč.

Zvezek lahko poklonite:
•v trgovskih centrih,
•v spletni trgovini (Kupljen zvezek bo 

dostavljen Slovenski Karitas.),
•v šoli (V šolo lahko prinesete zvezke 

starši ali učenci, ki bodo prihajali k po-
uku. Tudi pred šolo bo posebna škatla, 
v katero boste lahko oddali zvezek.),

•s SMS sporočilom ZVEZEK ali ZVE-
ZEK5 na 1919. Tako boste darovali 1 
ali 5 EUR. (Za kakovosten zvezek sta 
potrebna 2 EUR.)

Vse podrobnosti, e-razglednica, zgod-
be družin v Sloveniji in kratki filmi so 
na voljo na: www.karitas.si/pokloni-
-zvezek

»Vsi smo povabljeni, da pomagamo 
družinam in otrokom v stiski. Vsak 
človek se v življenju kdaj znajde v te-
žavah. Biti solidaren, pomeni prisko-
čiti na pomoč človeku, ki te potrebuje. 
Načinov za dobro delo med sovrstniki 
je veliko. Lahko jim poklonimo zvezke, 
namenimo lepo misel, jim pomagamo 
pri učenju …«

V želji, da se tudi letos izkažemo v so-
lidarnosti do tistih, ki jih je življenje 
prikrajšalo, se vam že vnaprej, tudi v 
imenu Slovenske Karitas, iskreno za-
hvaljujemo.

KOLEKTIV OŠ
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Grozi poplava, 
pazi se

Dežek, dežek pada,
voda zbira se.
Vremenar opozarja,
da poplava bliža se.

Jurček se le smeje,
misli si tako:
»Hiša je na bregu,
brežina reke čista je,
žlebovi so pretočni,
pelerina, dežnik in škornji
za dež pripravljeni,
zato pri nas poplave ni.«

Tjaša Zidarn, 3. razred
(Nagrajeno besedilo na natečaju 

»Naravne in druge nesreče«)

Potok
Zunaj zelo močno dežuje,
deklica pred oknom stoji in se sprašuje:
»Kaj se dogaja? Potok ob hiši nam rad ponagaja.«
Škornje obuje, pelerino obleče
in na vrt hitro steče.
Potok vse večji in večji postaja,
deklica, brž stran od tega pobesnelega zmaja!

Pokliče mamico in očeta ter jima pove, kaj se dogaja:
»Potok  gromozanski postaja!«
Očka hitro steče, s protipoplavnimi vrečami zavaruje vse,
da nam voda slučajno v hišo ne priteče.

Še pravi čas preneha deževati,
tokrat nam potok k sreči ne more škodovati,
drugače bi morali še 112 poklicati.

Laura Polak, 5. a razred
(Nagrajeno besedilo na natečaju 

»Naravne in druge nesreče«)

Pomladna samota na rečiški šoli
Nikoli si ne bi mislil, da bom prispevek 

za občinsko glasilo pisal sredi tedna, na 
sončen dan pozne pomladi, skoraj po-
polnoma sam med šolskimi stenami. 
Tudi dejstvo, da smo šolsko leto v ve-
čini razredov zaključili že sredi marca, 
me navdaja z nemirom. Nalezljiva bo-
lezen Covid-19 je ustavila šolski vrvež 
in nas sprva priklenila v okolje svoje-
ga doma. Nacionalna preverjanja zna-
nja so bila odpovedana. Odpovedane so 
tudi zaključne šole v  naravi ob sloven-
skem morju. Izletov in ekskurzij ne bo. 
Valeta je vprašljiva … Ob razmišljanju, 
koliko nas bo do poletja še sedlo v šol-
ske klopi, pa kljub kislim obetom po-
skušam najti tudi tisto pozitivno, kar 
je zaznamovalo šolsko leto 2019/20.

Šolsko leto smo dejansko zaključili z 
dobrodelnim koncertom Rad bi bil sre-
čen, 6. marca, s katerim smo obeležili 
tudi 20 let delovanja nove rečiške šole. 
Bil je uspešen, odmeven, bogat in zaba-
ven! Lepše pike na koncu letošnje, pre-
hitro končane zgodbe, si sploh ne bi mo-
gli želeti! Čeravno se v šoli z učenci tre-
nutno srečujemo, je ta dogodek šolsko 

leto na zelo primeren način že zaključil. 
Na počitnice bomo lahko odšli z lahkim 
srcem. Naše delo je bilo opravljeno. Na 
to smo lahko resnično ponosni.

Krajše šolsko leto pa je zaznamovalo 
še nekaj dogodkov in pridobitev, ki jih 
je seveda treba omeniti, saj so nedvo-
mno zaznamovala naše delo od sep-
tembra do marca. Število učencev se 
je letos ponovno povečalo. Kar 218 jih 
je obiskovalo rečiško šolo. Jeseni je za-
služen pokoj nastopil hišnik Maks Ju-
rak, ki je svoje delo opravljal od usta-
novitve. Zamenjal ga je domačin Marko 
Vrabič. V jesenskem delu leta smo izve-
dli šole v naravi za 2. in 3. triado in ko-
ledarsko leto zaključili s prireditvijo v 
kulturnem domu. 

Kar se tiče investicij, smo v okviru 
projekta SIO 2020 prenovili brezžično 
omrežje na šoli in z novimi računalni-
ki ter drugo IKT-opremo opremili ve-
čino učilnic. Posodobitve, z nakupom 
modernih kuhinjskih pripomočkov, 
je bila deležna kuhinja; pouk tehnike 
in računalništva je popestril 3D-tiskal-
nik. Največja pridobitev pa je bila zago-

tovo montaža pregradne, dvižne zave-
se, ki razdeli telovadnico na dva dela 
in bo omogočala lažje izvajanje soča-
snega pouka dvema skupinama špor-
ta. Vse omenjeno bo nedvomno pripo-
moglo k zvišanju udobja, kakovostnej-
šemu učnemu delu in izboljšanju pogo-
jev za pridobivanje in podajanje znanja 
naših učencev in učiteljev.

Dogodkov in zanimivosti, s katerimi 
nam je postreglo to drugačno šolsko 
leto, boste na spletnih straneh šole na-
šli še veliko. Jaz pa svoje razmišljanje 
zaključujem z ugotovitvijo: šola je te 
dni res videti bolj prazna in žalostna, 
ampak mi smo vsi zdravi. Tako učite-
lji kot učenci. Upam, da tudi vsi doma-
či, bližnji, tisti, ki jih imamo radi. Bole-
zen Rečice ni zaznamovala. Naj bo torej 
tudi to naš uspeh!

Želim vam prijetno praznovanje ob-
činskega praznika, učencem in sode-
lavcem prijeten zaključek šolskega 
leta, lepe počitnice in obilo zdravja 
prav vsem.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji
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Nisi 
poplavljen, če 
si pripravljen

Dežuje, dežuje,
zelo nas skrbi,
da voda k nam pridrvi.

Prinesla bo blato,
uničila stvari, ki so v hiši,
zato bo vse za v smeti,
nam pa solze bodo prišle v oči.

A k sreči se to ni zgodilo,
ker smo upoštevali ukrep,
ki rešil je našo posest.

Če hočeš, da pred poplavo si 
varen tudi ti,
upoštevaj, kar smo mi:
»Bolje je biti pripravljen
kot poplavljen.«

Tako boš miren vse dni,
čeprav bo deževalo,
naj prav nič te ne skrbi.

Kristjan Starič, 3. razred
(Nagrajeno besedilo na natečaju 

»Naravne in druge nesreče«)

Praznovanje 3. svetovnega dne čebel
20. decembra 2017 je generalna skup-

ščina Organizacije združenih narodov 
(OZN) v New Yorku, na pobudo Slo-
venije, 20. maj razglasila za svetovni 
dan čebel. S tem se je končal dolgotraj-
ni postopek razglasitve, ki se je pričel 
v letu 2014. Razglasitev je za R. Slove-
nijo pomenila pomembno diplomat-
sko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne če-
bel smo organizirali v Žirovnici na Go-
renjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, 
naš največji čebelar, ki se je rodil 20. 
maja 1734 in po katerem smo določili 
dan za praznovanje SDČ. 

Od razglasitve naprej se za praznova-
nje SDČ odločajo številne institucije, 
organizacije in različna združenja po 
celem svetu. Glavne aktivnosti, pove-
zane s praznovanjem svetovnega dne 

čebel, koordinira Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano ob so-
delovanju s Čebelarsko zvezo Sloveni-
je, ki sta v ta namen tudi vzpostavila de-
lovanje spletne strani www.worldbee-
day.org na kateri so prisotne koristne 
informacije, povezane s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznova-
nje SDČ spodbuja Organizacija za pre-
hrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v 
Rimu, ob sodelovanju z mednarodno 
čebelarsko organizacijo APIMONDIA. 

V letošnjem letu naše aktivnosti moč-
no kroji širjenje virusa COVID-19, zato 
v zvezi s praznovanjem SDČ nismo or-
ganizirali večjih dogodkov, bo pa za-

radi tega več aktivnosti potekalo pre-
ko medijev, spletnih javljanj in različ-
nih objav na družbenih medijih, da 
so informacije čim bolj dosegljive šir-
ši javnosti. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, 
ampak predvsem ozaveščanje širše jav-
nosti, da so:

1. Čebele in ostali opraševalci izredno 
pomembni!

2. Čebele v zadnjem obdobju na veli-
ko področjih ogrožene!

3. Kaj moramo kot skupnost in po-
samezniki narediti v prihodnosti, da 
bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše prežive-
tje čebel:

• Sajenje avtohtonih medovitih ra-
stlin (seznam rastlin je dosegljiv na 
spletni strani ČZS).

• V okrasne namene (na balkonih in 
drugih zunanjih prostorih) sejemo, sa-
dimo medovite rastline.

• Ohranjamo travnike z večjo pestro-
stjo rastlin.

• Setev travnikov z medonosnimi ra-
stlinami.

• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pri-

delkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije 

za začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam ško-

dljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadov-

njakih in vinogradih pred škropljenjem 
s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lah-
ko vsakdo najde ideje, kaj lahko nare-
di dobrega za čebele in ostale opraše-
valce. Ob tem pa moramo še vedeti, da 
s tem, ko pomagamo čebelam, poma-
gamo tudi ostalim organizmom in ne-
nazadnje tudi ljudem. Čebele namreč 
za dober razvoj in življenje potrebuje-
jo skoraj enake življenjske pogoje kot 
ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo oko-
lje brez onesnaženosti. Takšno okolje 
pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

Zato varujmo okolje in tudi sami 
bomo živeli v bolj zdravem okolju!

Dr. PETER KOZMUS
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Gozdove bo treba obnoviti 

Rudi Mutec, ing. gozd.
Kontakt: 041 657 631

Email: rudi.mutec@zgs.si

Zavod za gozdove Slovenije usmer-
ja gospodarjenje z gozdovi v Republi-
ki Sloveniji. Gozdovi v občini Rečica 
spadajo v območno enoto Nazarje, re-
vir Rečica. V revirju Rečica dela opra-
vlja revirni gozdar Rudi Mutec. Dela v 
gozdovih se izvajajo na podlagi načrta 
gozdnogospodarske enote Nazarje in 
na podlagi podrobnejših gozdnogoji-
tvenih načrtov.

Revir Rečica ob Savinji v spodnjem 
delu poraščajo gozdovi, ki imajo poleg 
lesnoproizvodne funkcije izrazito pou-
darjene tudi ekološke in socialne funk-
cije. Gre predvsem za obrečne gozdove 
na področju Sp. Rečice, Varpolja, Šen-
tjanža in Pobrežja, ki se razprostirajo na 
obrežjih Savinje. Pomembno je tudi po-
dročje okoli Blat, kjer gozdarji skupaj 
s krajani in občino skrbimo za redno 
vzdrževanje bajerjev v Blatah. Iz Blat 
vodi do Mozirja gozdna pot, ob kateri 
si lahko ogledate tudi posamezna mo-
gočna drevesa. Gozdna pot je bila v le-
tošnjem letu obnovljena z novimi obve-
stilnimi in usmerjevalnimi tablami, ob-

novljene so tudi brvi na poti, tako da je 
sprehod sedaj varnejši.

Sestava gozdov se spreminja 
Gozdove v revirju Rečica je v zadnjih 

letih prizadelo več naravnih ujm in na-
množitev smrekovega lubadarja. V goz-
dovih je bilo ogromno škode, predvsem 
na območju Sp. Rečice, Pobrežij, Šen-
tjanža in Poljan. V letošnjem letu so fe-
bruarski močni vetrovi ponovno podi-
rali drevje, a tokrat, na srečo, v manj-
šem obsegu. Razmeroma hladno vre-
me brzda razvoj novih generacij smre-
kovega lubadarja.

Z namenom preprečitve pojava večjih 
žarišč smrekovega lubadarja se je, na 
pobočjih pod Medvedjakom, zaključi-
la večja sečnja smreke. Ti gozdovi pora-
ščajo strma južna pobočja, kjer je spra-
vilo možno samo z gozdarsko žičnico, 

zaradi lege pa so izjemno občutljivi na 
pojav smrekovega lubadarja.

Zaradi ujm in smrekovega lubadarja 
se je sestava gozdov, na nekaterih de-
lih, že močno spremenila. Smreka izgi-
nja z južnih in suhih nižinskih prede-
lov, rdeči bor se, zaradi okoljskega stre-
sa množično suši, hrasti so prizadeti za-
radi sušnih obdobij, veliki jesen ogroža 
jesenov ožig in bela trohnoba korenin, 
pojavljajo se vedno nove tujerodne vr-
ste, ki agresivno osvajajo gozd in izpo-
drivajo domače vrste.

Gozdarji bomo morali, skupaj z lastni-
ki gozdov, v obnovo gozdov vložiti ve-
liko naporov in sredstev ter hkrati ob-
novo izvesti na način, da bo sestava ob-
novljenih gozdov sonaravna in odpor-
na na okoljske vplive.  

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije 
želimo biti kakovosten servis lastnikom 
in drugim uporabnikom gozda. Na voljo 
smo za svetovanje o vseh vidik gospo-
darjenja z gozdom in njegove širše rabe.

RUDI MUTEC, 
revirni gozdar

Stopite korak naprej …
… in se vključite v program socialne 

aktivacije
Socialna aktivacija je pilotni projekt 

Ministrstva RS za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, ki je v 
letu 2017 nastal kot odziv na posledice  
gospodarske krize. Sofinancirata ga  Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada.

Registrirana brezposelnost se je pove-
čala, večinoma zaradi izteka zaposlitev 
za določen čas. Konec meseca je bilo na 
Območni službi Velenje registriranih 5. 
719 brezposelnih, od tega 2. 106 oseb, 
ki so brezposelne že več kot leto dni. 

Ker s trajanjem brezposelnosti upa-

dajo sposobnosti, zmožnosti in tudi in-
teres za vrnitev na trg dela, mnogi dol-
gotrajno brezposelni niso neposredno 
zaposljivi na trgu dela. Nekateri ima-
jo zdravstvene in kakšne druge teža-
ve, nimajo več delovne kondicije ali pa 
ne potrebnega znanja in spretnosti pri 
delu, drugi se soočajo s socialno izklju-
čenostjo ali imajo status začasno neza-
posljive osebe. 

Vključitev v programe socialne aktiva-
cije poteka preko enotne vstopne točke, 
centra za socialno delo in urada za delo. 
Obe organizaciji pripravita nabor oseb, 
ki so potencialni kandidati za vključi-
tev, ter jih napotita na informativne se-

stanke h koordinatorkama socialne ak-
tivacije. Sam program in aktivnosti iz-
vajajo na razpisu izbrani izvajalci. 

Izvajanje programa 
V Savinjski regiji program izvajajo šti-

ri organizacije: Ljudska univerza Celje, 
Društvo NOVUS v partnerstvu z Zavo-
dom USPEŠEN. SI in Andragoškim zavo-
dom Ljudska univerza Velenje, ki pro-
gramske aktivnosti izvaja v Upravnem 
centru Mozirje, za iskalce zaposlitve iz 
Zgornje Savinjske doline. 

V vsako skupino je vključenih 15 ude-
ležencev, ki program obiskujejo šest 
mesecev. Prvi del je namenjen infor-
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miranju, svetovanju, pridobivanju so-
cialnih veščin, drugi del pa aktivno-
stim za spoznavanje trga in pridobitvi 
kompetenc za vstop oziroma lažje pri-
bliževanje trgu dela. V sklopu drugega 
dela udeleženci pod vodstvom mentor-
ja spoznavajo delo pri konkretnem de-
lodajalcu ali pa so vključeni v delovni 
oziroma učni projekt znotraj izvajalske 
organizacije. Tako pridobijo praktične 
delovne izkušnje, krepijo odnos do dela 
ter navezujejo stike s potencialnimi de-
lodajalci. »Vzpostavili smo stik z različ-
nimi deležniki in delodajalci ter udele-
žencem glede na njihove želje in formal-
no pridobljena znanja omogočili vklju-
čitev v delovni proces pri izbranem de-
lodajalcu. Odziv na strani delodajalcev 
kot tudi pri udeležencih je bil pozitiven 
in spodbuden,« razlaga Edita Tamše, iz-
vajalka programa socialne aktivacije v 

Mozirju. V zaključni fazi, v kateri je tre-
nutno izvajanje programskih aktivno-
sti prve skupine, iščejo rešitve, spodbu-
jajo k aktivaciji, z udeleženci evalvirajo 
pridobljena znanja in veščine ter skupaj 
iščejo nadaljnje obravnave za uspešno 
vključevanje na trg dela. Skupaj z ude-
leženci se veselijo pozitivnih premikov 
in sprememb ter postavljenih temeljev, 

tako po merilih razpisa kot tudi tistih, ki 
so zelo merljivi na strani vsakega ude-
leženca programa. Tako bo po merilih 
razpisa kar šest udeležencev, ki so bili 
vključeni v programske aktivnosti v Mo-
zirju, imelo pozitiven izhod, kar pome-
ni, da se bodo oziroma so se tekom iz-
vajanja programa zaposlili, se vključili 
v programe aktivne politike zaposlova-
nja, usposabljanj in izobraževanj. 

V pripravi je nov nabor primernih 
kandidatov, ki si želijo ponovne social-
ne vključenosti, krepiti zaposlitvene in 
funkcionalne kompetence za učinkovi-
to spopadanje z ovirami, ki jim prepre-
čujejo vstop na trg dela. »Torej je pro-
gram nedvomno priložnost za preboj 
tistih, ki so zainteresirani za pozitivne 
spremembe v svojem življenju,« še do-
daja izvajalka programa.

ET

Socialna aktivacija je pilotni projekt 
Ministrstva RS za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti.

Pomlad in gore

Zmagovalna fotografija na 
natečaju Pomlad in gore

Planinsko društvo Rečica ob Savinji 
(v nadaljevanju PD) je v lanskem letu 
praznovalo 40 let obstoja. Letos je izte-
kel drugi mandat predsednici društva 
Olgi Berložnik. Na občnem zboru je bil 
izvoljen nov predsednik Janez Janže. In 
nato je prišel Covid-19 …

Običajno planincem ponagaja vreme. 
Da bo to vlogo prevzel virus, nihče od 
nas ne bi nikoli pomislil. PD je zaradi 
tega odpovedalo vse pohode. Da pa je 
v vsakem slabem nekaj dobrega, je tudi 
virus poskrbel, da si je lahko narava do-
dobra odpočila. 

PD v tem času ni mirovalo, temveč je 
bil organiziran natečaj za najboljšo fo-
tografijo na temo Pomlad in gore. 

Eden od pogojev natečaja je bil, da fo-
tografije niso smele biti letošnje, saj je 
bilo priporočeno, da se zaradi varnosti 
izogibamo tudi izletov v gore.

Prejeli smo več kot 180 fotografij od 
20 avtorjev. Komisija je naredila ožji iz-
bor, ki je bil objavljen na Facebook PD. 
Ostalo delo so opravili všečki obisko-
valcev Facebook PD. 

Nagradili smo štiri fotografije z največ 
glasovi. Tretje mesto si delita Veronika 

Strmšek s fotografijo Čemšeniška plani-
na in Sead Čurak s fotografijo Kontra-
sti na Kamniškem sedlu.

Drugo mesto je pripadlo Žanu Kolar-
ju s fotografijo Pomlad prihaja na Le-
penatko.

Prvo mesto je nesporno z velikim na-
skokom pripadlo fotografiji Ptice na 
Raduhi, avtorice Teje Ermenc. Razsta-

vo najboljših fotografij bomo pripravi-
li junija v prostorih Medgen borze na 
Rečici ob Savinji. 

Zaradi odličnega odziva na naš foto-
grafski natečaj smo se v PD Rečica ob Sa-
vinji odločili, da ga v prihodnje zoper or-
ganiziramo. Verjetno že naslednjo zimo.

IRENA JAKUŠ, 
varuh gorske narave  

pri PD Rečica ob Savinji
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Prestavitev in urejanje poti 
Urejanje planinskih poti v slovenskih 

gorah se je začelo že v 19. stoletju. Leta 
1922 se je začelo poenotenje označeva-
nja planinskih poti s Knafelčevo marka-
cijo in smernimi tablami, kot ga pozna-
mo še danes. Leta 1933 je bila sprejeta 
posebna uredba Dravske banovine o 
markacijah poti, po desetletjih priza-
devanj pa je bil leta 2007 na predlog 
poslancev sprejet Zakon o planinskih 
poteh, ki je prinesel veliko obveznosti 
planinski organizaciji za vzdrževanje 
planinskih poti. Danes imamo v Slove-
nji skupno več kot 10.000 km planin-
skih poti, od tega je 81 km zahtevnih 
in 50 km zelo zahtevnih, ostale pa so 
lahke poti. 

Vso to mrežo v 198 planinskih dru-
štvih, ki so skrbniki planinskih poti, 
vzdržujejo prostovoljni markacisti, ki 
letno opravijo več kot 32.000 ur prosto-
voljnega dela.  Tudi PD Rečica ob Savinji 
je skrbnik dveh planinskih poti in sicer 
Rečica – Ston - Bela peč -Mozirska koča 
in Rečica – Dol-Suha – Goličnik - Mozir-
ska koča. Obisk planinskih poti vsako 
leto narašča, s tem tudi obremenitev 
poti, pride tudi do naravnih katastrof 
(žledolom, vetrolov), vsako leto planin-
ske poti preči čedalje več na novo zgra-
jenih gozdnih vlak, nakar je potrebno 
poti na novo urediti. Tudi v letošnjem 
letu ni bilo nič drugače. Markacisti so 
skupaj z vodniki temelj in gonilna sila 
društva, zato je njihovo delo za vsako 
društvo zelo pomembno in dragoceno.

Obnova poti na Mozirsko 
planino 

Prizadevni markacisti in seveda tudi 
drugi člani društva so se lotili temelji-
te obnove in urejanja obeh poti na Mo-
zirsko planino. Pot proti Stonu je bila 
zaradi novozgrajenih gozdnih vlak po-
trebna temeljite obnove, ker graditelji 
vlak planinskih poti niti niso nakazali, 
še manj pa označili. Zaradi podrtega 
drevja tudi markacij ni bilo več. Mar-
kacisti so na novo narisali Knafelčeve 
markacije na več delih  in poti uredili s 

stopnicami, da se v vlako in iz nje lahko 
normalno vstopa in izstopa. Prav tako 
je bilo potrebno registrirano in vrisa-
no pot, ki je peljala čez paintball igri-
šče, speljati drugod in na novo označi-
ti in očistiti.

Ta del poti bo uradno vrisan v kata-
ster slovenskih planinskih poti. Tudi 
pot proti Golički loki so na novo očisti-
li, označili z  markacijami  in smernimi 

tablami, kjer jih ni bilo zaradi novozgra-
jenih gozdnih vlak.  Obnovile  so se sto-
pnice proti Mozirski koči in zamenjala 
se je dotrajana ograja. Postavilo se  je  
več smernih tabel na obe poti.

Za utrujene popotnike 
Markacisti in njihovi pomočniki, člani 

PD, pa seveda niso pozabili na utruje-
ne pohodnike, saj so postavili več klo-
pi na obe poti. Prva je na Golički loki 
takoj pri izstopu iz gozda, kjer je raz-
gled na Savinjsko in del Šaleške doline.  
Druga klop pa je ob vstopu na  novo pot 
na Ston, ki pelje mimo paintball igrišča.  
Tretja klop je postavljena pri Golički do-
mačiji v bližini kapele, kjer se razprosti-
ra prekrasen pogled na dolino. 

Studenec pri Beli peči sedaj tudi teče v 
majhno korito, zato si lahko pohodniki 
natočijo svežo vodo v steklenico ali pa 
si bodo pri studencu potešili žejo. Pri 
koritu bo tudi lonček. Korito in dotok 
vode je čudovito uredil član PD Rečica 
ob Savinji. Ob studencu je postavljena 
sedaj tudi klop, od tam je tudi lep raz-
gled po dolini in na okoliške hribe, ki 
se dvigujejo na jugu obeh dolin. Še ena 
klop pa bo postavljena na razgledni toč-
ki na najvišjem vrhu občine Rečica ob 
Savinji, Medvedjeku. Klop je izdelana, 
vendar zaradi teže materiala prevoz 
na vrh ni bil mogoč. Bo pa klop v krat-

kem s traktorjem prepeljana na vrh, po-
tem pa tudi takoj postavljena in pripra-
vljena za uživanje v razgledih po plani-
ni in dolini. 

S tem pa urejanje poti še zdaleč ni za-

Postavljanje klopi

Klop pri Golički domačiji
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Voda ima moč
Dežek pada cele dni
in poplavo naredi.
Črni oblaki po nebu drvijo
in gasilci na intervencijo hitijo.

Reka prestopila je bregove
in porušila mostove,
mi pa vreče smo kupili
in jih pred hišo namestili.

Tudi živali v hlevih smo zavarovali
in jim hrano dali.
Mi na suhem smo doma,
dokler se neurje ne konča.

Ko vse je spet suho,
gremo ven, da pomagamo.

Ema Planovšek, 3. razred
(Nagrajeno besedilo na natečaju 

»Naravne in druge nesreče«)

Pomoč v težkih časih 
Vsi nosijo maske, jaz nočem se skri-

ti … (Feri Lainšček)
Zgornji stavek pesnikovega besedila, 

prispodoba, resničnost … Nenavadni 
dogodki, nenavadna stanja, strahovi, 
veliko informacij … Kaj vam kot prosto-
voljka želim povedati? Nihče izmed nas 
si verjetno ni predstavljal, da je sploh 
mogoče vse, kar se je v zadnjih mesecih 
dogajalo. Corona, virus, ki je ustavil ze-

meljsko oblo, ustavil navade, rutine …V 
trenutku smo se znašli v položaju,  iz ka-
terega smo se počasi začeli prebujati, se 
veseliti drobnih stvari, se učiti stvari, ki 
se nam niso zdele pomembne, ko smo 
imeli kar naenkrat več časa za domača 
opravila. Učili smo se kuhati, se veseli-
li drobnih stvari, nas je bilo strah, smo 
si pomagali med seboj. Ali smo ta čas iz-
koristili v dobro ali obratno?

Prostovoljci KORK naše občine smo se 
takoj organizirali ter preverili, kako se 
počutijo vsi tisti občani, ki živijo sami, 
kdo potrebuje pomoč pri nabavi stva-
ri iz trgovine, lekarne, kdo potrebuje-
jo spodbudno besedo. Želeli smo po-
vedati, da smo tukaj mi, ki bomo opra-
vili vsa drobna opravila, da bo življe-
nje teklo po ustaljenih tirnicah. V vsem 
tem času smo tedensko izvajali pomoč, 

s tem  olajšali posledice virusa. Ker so 
postale maske obvezne, smo organizi-
rali tudi šivanje teh. Tri občanke so se 
javile ter zašile preko 200 kosov. Razde-
lili smo jih starejšim, bolnim in vsem ti-
stim, ki se težje znajdejo sami. Hvala go-
spem Bernardi, Magdi in Sonji.

Zagotovo smo iz tega nenavadnega 
položaja izšli močnejši, solidarnost 
in nesebičnost sta se zopet postavili v 

prvo vrsto. Prisoten je bil strah, še ve-
dno ga je nekaj ostalo. Nismo še zma-
govalci, vendar vem, da bomo skupaj 
tudi to prebrodili. Že dejstvo, da se 
med nami ni pojavila bolezen, lahko 
štejemo za dobro, držali smo se pra-
vil, pazili drug na drugega. Hvala vam 
vsem, ki ste pomagali. Srečno, skupaj 
smo močnejši. Ostanite strpni, osta-
nite srčni, pazite nase in na vsakogar 
okrog sebe.

ANA ŠIMENC, 
predsednica KORK Rečica

Med drugim smo preko KO RK delili tudi zaščitne maske.

ključeno. Markacisti in člani PD Rečica 
ob Savinji načrtujejo še več ureditev 
stopnic iz vlak, postavili bodo še smer-
ne table, kjer bo potrebno. Dela bo čez 
celo leto še dovolj, saj je potrebno po-
žeti tudi praprot, koprive in grmovje, 
ki se razraste po poteh. 

Zahvala za pomoč 
Iskrena zahvala vsem, ki ste poskrbe-

li, da so planinske poti vzdrževane, da 
ohranjajo urejenost in so s tem tudi bolj 

varne. Hoja je najbolj naraven način re-
kreacije in pozitivno vpliva na zdravje, 
doda tudi par let življenja brez težav s 
srcem in ožiljem. Hodimo lahko sami 
ali v družbi, je zastonj, zahteva le do-
bro voljo. Pohodništvo ustvarja nepo-
zabne spomine, nam da priložnost, da 
se umirimo in sprostimo. Vedno lahko 
spremenimo pot, uživamo v razgledih, 
včasih je tišina najlepši zvok,  lahko se 
ustavimo in zadihamo, kadar si zaželi-
mo, starost je samo številka …

Sploh pa je super, da imamo v okviru 
občine tako lepe in zanimive poti, da si 
lahko nabiramo fizično kondicijo tudi 
v času, ko se pojavijo izredne razmere, 
ki smo jim bili priča pred kratkim. Po-
hodnike pa prosimo tudi, da na naslov 
društva posredujejo svoje predloge in 
pobude, kako bi poti čim bolj popestri-
li in jih naredili še bolj zanimive. Vsak 
predlog bo dobrodošel.

JANEZ JANŽE,
predsednik PD Rečica ob Savinji
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USPEŠNO JUBILEJNO OCENJEVANJE ŽELODCA

Vsa tri zlata priznanja ostala na Rečici

V rečiški občini se lahko letos 
pohvalijo z dobro letino želodcev.

Združenje izdelovalcev zgornjesavinj-
skega želodca je organiziralo že 30. oce-
njevanje te zgornjesavinjske vrhunske 
kulinarične specialitete. Letos zaradi 
ukrepov protivirusne zaščite ocenje-
vanja ni bilo v sklopu javne prireditve, 
ampak kot delovni sestanek ocenjeval-
ne komisije  pod vodstvom dr. Lee Dem-
šar  brez prisotnosti javnosti. 

Ocenjenih je bilo 20 želodcev, kar or-
ganizator spričo letošnjih omejitev oce-
njuje kot dober rezultat.

Največ uspeha so poželi izdelovalci iz 
občine Rečica ob Savinji: vsa tri zlata 
priznanja so ostala doma. Zmagal je že-

lodec Ivana Pavliča iz Sp. Pobrežij 15a 
(19,13 točk), drugo mesto sta si razdeli-
la oče in sin Slavko in Anže Brezovnik z 
Rečice ob Savinji 108a (oba 19,00 točk). 

Srebrno priznanje je od rečiških ob-
čanov prejela Vesna Ugovšek s Sp. Po-
brežij 1 (18,13), bronasti pa Tadej Jeraj 
z Zg. Pobrežij 13 (17,75) in Jože Štorgel 
iz Varpolj 40 (17,13).

Svečana razglasitev rezultatov, pode-
litev nagrad najboljšim in tradicional-
na pokušina želodca bodo prišle na vr-
sto po ukinitvi splošnih omejevalnih 
ukrepov.

JT

Pitna voda je največja naravna dobrina človeštva
Popolnoma normalno se nam zdi, da 

odpremo pipo in iz nje priteče čista pi-
tna voda. Na žalost pa se premalokrat 
zavedamo, da voda po svetu in celo v 
drugih krajih Slovenije ni samoumev-
na in je marsikje primanjkuje. Sloveni-
ja je sicer z vodo bogata država, ven-
dar to ni zagotovilo, da bo tudi v priho-
dnosti enako.  Pitno vodo namreč po-
leg uživanja izdatno uporabljamo tudi  
kot sanitarno in tehnološko vodo, kar 
pomeni, da z njo mnogokrat ne ravna-
mo dovolj varčno. Zato je prav, da že da-
nes kot družba in posamezniki naredi-
mo vse, kar je v naši moči, da bo voda 
še naprej ostala čista in je bo tudi v bo-
doče za vse dovolj.  

Dejstvo je, da se v Evropi zaradi oči-
tnih klimatskih sprememb, ki se poja-
vljajo v zadnjih desetletjih, v prihodno-
sti napoveduje pomanjkanje vode. Npr. 
alpske reke v Evropi oskrbujejo z vodo 

kar 170 milijonov ljudi. Zaradi podneb-
nih sprememb se bo razpoložljivost 
vode v Alpah občutno zmanjšala. Manj 
padavin, vedno pogostejša sušna obdo-
bja poleti in občutno manj snežnih pa-
davin pozimi so le nekatere od napove-
danih posledic podnebnih sprememb; 
vse te pa vodijo v smer vedno manjših 
zalog vode. Zato Evropa izvaja ukrepe 
in razvija instrumente za trajnostno 
ohranjanje vode.  Predvsem želi spod-
buditi in razviti konkretne primere do-
bre prakse za okolju prijazno in učinko-
vitejše ravnanje z vodami. Tudi sama 
sodelujem kot strokovnjakinja pri oce-
njevanju evropskih projektov na tem 
področju in ugotavljam trend inovacij 
v smeri manjše porabe  in predvsem re-
cikliranja vode.  

Pa poglejmo, kakšne so razmere v Slo-
veniji in kakšni so trendi podnebnih 
sprememb ter posledično spremembe 

vodnega režima pri nas. Podatki so pov-
zeti po Agenciji RS za okolje (ARSO). V 
Sloveniji se je povprečna temperatura 
zraka v obdobju 1961-2011 dvignila za 
1,7 °C. Najbolj so se ogrela poletja in 
pomladi, nekoliko manj zime. Narašča-
nje temperature zraka se bo v Sloveniji 
v 21. stoletju nadaljevalo, velikost dvi-
ga pa je zelo odvisna od količine izpu-
stov toplogrednih plinov. Optimistič-
ne napovedi so, da bo temperatura do 
konca stoletja v primerjavi z obdobjem 
1981-2010 zrasla za približno 1,3 °C, v 
primeru pesimističnega scenarija izpu-
stov pa za približno  4,1 °C. Napovedu-
jejo, da bo najbolj zrasla temperatura 
pozimi. Skladno z dvigom temperature 
zraka se bo ogreval površinski sloj tal, 
oboje pa bo vplivalo na razvoj rastlin in 
dolžino rastne dobe. Spomladanski ra-
zvoj rastlin bo zgodnejši. V primeru op-
timističnega scenarija izpustov bo oli-
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stenje gozdnega drevja približno dva 
tedna, v primeru pesimističnega sce-
narija izpustov pa celo do približno 40 
dni zgodnejše kot v primerjalnem ob-
dobju 1981-2010. Dolžina rastne dobe 
se bo podaljševala skladno z dvigom 
temperature, zgodnejši bo njen začetek 
spomladi, kasnejši bo zaključek jeseni. 

Višina padavin se je v obdobju 1961-
2011 na letni ravni zmanjšala za okoli 
10 do 15 odstotkov. Najbolj se je višina 
padavin zmanjšala spomladi in poleti. 
Skupna višina snežne odeje se je v ob-
dobju 1961-2011 zmanjšala za približno 
55 odstotkov. Poudariti velja, da je sneg 
pomemben vir zalog podzemne vode. 
Kazalniki povedo, da se bosta povečali 
tako jakost kot pogostost izjemnih pa-
davin.  Izhlapevanje iz tal se je v obdo-
bju 1971-2012 povečalo za okoli 20 od-
stotkov, najbolj na račun spomladi in 
poleti.  Ocenjujejo, da se bo šestdeset-
dnevni vodni primanjkljaj v primerjavi 
z obdobjem 1981–2010 povečal v sredi-
ni 21. stoletja, v poletnem in jesenskem 
času, do 70 mm. 

Srednji pretoki rek v Sloveniji se 
od šestdesetih let prejšnjega stoletja 
zmanjšujejo. Največji upad srednjih 
pretokov je zaznan spomladi in pole-
ti. Po drugi strani se je pogostost veli-
kih pretokov ponekod v osrednjem in v 
vzhodnem delu države povečala. Ti po-
datki napovedujejo, da se bomo v Slo-
veniji kljub bogati vodnatosti dežele v 
prihodnosti soočali z zmanjševanjem 
zalog vode in vedno pogostejšimi ob-
dobji suše.  

Krovno upravlja vode država z Zako-
nom o varstvu voda, lokalne skupnosti 
pa imajo pristojnosti, ki izvirajo pred-
vsem iz Zakona o varstvu okolja, v smi-
slu varovanja lokalnih virov in tako za-
gotavljanja neoporečne pitne vode. Pri 
tem morajo občine upoštevati načela 
trajnosti in sonaravnega upravljanja 
voda. Sonaravno upravljanje z voda-
mi pomeni uporabo načinov, ki omo-
gočajo zadovoljevanje potreb po vodi 
na način, da se zagotavlja voda tudi pri-
hodnjim generacijam. To je bistvo traj-
nostnih načel ravnanja z vodo. Lokalna 

skupnost tako lahko uporabi različne 
programe in načine, s katerimi omogo-
ča trajno ravnanje z vodnimi viri. Npr.: 
spodbuja ljudi k varčevanju z vodo, k 
recikliranju vode, k uporabi deževni-
ce, k izkoriščanju privatnih virov (vo-
dnjakov) za sanitarno uporabo ali zali-
vanje. Poleg tega pa izvaja tudi aktivno-
sti zmanjševanja onesnaževanja voda 
in osvešča prebivalce o problematiki  
varčnega ravnanja z vodo in vodnimi 
viri. Pomembno načelo EU in Sloveni-
je je tudi zagotovitev samooskrbe dr-
žav, lokalnih skupnosti in prebivalcev.

Občina Rečica ob Savinji ima kot vira 
za možnost lokalne samooskrbe kar 
dva vodna vira, to sta Župnekovo žre-
lo in Žegnani studenec. Oba izvira ima-
ta kraški in hudourniški značaj, kar po-
meni povečano občutljivost hidrogeo-
loškega zaledja za lokalno onesnaženje. 
Posledično predstavlja ta lastnost veli-
ko nihanje vodnatosti teh dveh virov. 
Fizikalno kemijske analize so pokazale 
občasno oporečnost vode iz teh dveh vi-
rov, zato so napajanje iz teh dveh virov 
morali umakniti iz javnega vodovodne-
ga sistema. Vsekakor pa danes v svetu 
obstajajo zelo učinkoviti načini preči-
ščevanja vode, ki bi lahko omogočili 
varno uporabo omenjenih dveh virov 
vode v občini Rečica ob Savinji tudi za 

namen pitne vode. Zanimivi so podat-
ki iz sveta, kjer predvsem v afriških in 
arabskih državah reciklirajo že 50 do 
80 odstotkov tehnološke vode za na-
mene kmetijstva ali sanitarnih voda. 
Vse pogostejši pa so tehnološki projek-
ti očiščevanja odpadnih komunalnih 
voda za namen pitne vode. Takšni pro-
jekti se imenujejo »Iz stranišča do pipe« 
in so uveljavljeni za delno oskrbo pitne 
vode v Avstraliji v mestu Perth, od leta 
1969 v glavnem mestu  Namibije, Sin-
gapurju in San Diegu v ZDA.

Slovenci imamo k sreči ogromno 
vode, ki je izredno kakovostna. Njene 
lastnosti so takšne, da jo lahko izvaža-
mo kot vrhunski izdelek. Za našo vodo 
so zanimiva tržišča, kjer primanjkuje 
vode, predvsem države v puščavskih 
območjih. Zato je strateško pomemb-
no, da tako država kot občine izvaja-
jo ukrepe za ohranjanje kakovosti na-
ših voda, spodbujajo ekonomično rabo 
vode in zagotavljajo samooskrbo. Pred-
vsem pa, da ohranijo lastništvo nad to 
dobrino, ki nam omogoča življenje in 
povečuje konkurenčnost naše dežele. 
Poudariti pa velja, da je potrebno ne-
prestano osveščanje ljudi, da vsak po-
sameznik s pozitivnim ravnanjem pri-
speva k ohranjanju slovenskih in tudi 
globalnih voda. Z zavestnim osebnim 
zmanjševanjem onesnaževanja in pred-
vsem porabe vode lahko namreč vsak 
človek kot posameznik ogromno pri-
pomore k ohranjanju kakovosti in za-
log pitne vode.  

Doc. dr. MARTA SVETINA VEDER, 
Visoka šola za varstvo okolja

Viri:
• Vpliv podnebnih sprememb na 

razpoložljivost vodnih virov, B. Bra-
čič-Železnik, T. Zajc-Benda, P. Sou-
vent, B. Čenčur-Curk, sr. 92. 22. Miši-
čev vodarski dan 2011. 

• Ocena podnebnih sprememb v 
Sloveniji do konca 21. stoletja, ARSO, 
2018.

• Spletni vir: Is the wastewater black 
new gold?

https://www.un.org/africarenewal/
news/wastewater-new-black-gold 

Znane podobe Župnekovega žrela
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O vodi in njenih lastnostih 
Občina Rečica ob Savinji je konec maja v sodelovanju s šte-

vilnimi izvajalci pripravila »mini« Dan za Savinjo. 
Dan za Savinjo smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 

narave, Območna enota Celje, prvič pripravili v letu 2017. 
Tudi leto dni kasneje je bil gasilski poligon v Šentjanžu gosti-
telj odmevnega dogodka, ki ga je obiskalo več kot 500 otrok 
iz vseh zgornjesavinjskih šol.  Letos smo se že pripravljali na 
ponovno izvedbo Dneva za Savinjo, vendar pa smo ga v so-
glasju z Zavodom zaradi epidemije odpovedali.

Namesto množično obiskanega dogodka smo se odločili 
za pripravo »mini« Dneva za Savinjo v atriju Osnovne šole 
Rečica ob Savinji, kjer smo se o pomenu vode pogovarjali 
predvsem z učenci od 1. do 3. razreda, pri izvedbi delavnic 
pa so nam pomagali devetošolci pod vodstvom Zvonke Kla-
dnik. Poleg učencev in Občine so delavnice pripravili še Vi-
soka šola za varstvo okolja Velenje, Javno podjetje Komuna-
la Mozirje in celjska enota Zavoda za varstvo narave, z nami 
so bili Osrednja knjižnica Mozirje, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta – oddelek za geologijo in Društvo prijateljev mladi-
ne Rečica ob Savinji.  

Na mini Dnevu za Savinjo smo predstavili projekt Žegnan 
studenec, skupaj z učenci spoznavali pomen pitne vode, pri-
pravili različne poskuse in ugotavljali lastnosti vode, pripra-
vili vulkan, spoznavali lončke iz biomateriala, se družili ob 
knjigah in  ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah. 

US

Pomen Žegnanega studenca so predstavili sodelavci 
občinske uprave in JP Komunala.

Učenci so se s študentko Nastjo Selišnik pogovarjali tudi o 
tem, kako nastane vulkan. 

Na delavnici z Mojco Tomažič so spoznavali filtriranje vode.

Devetošolci so mlajšim učencem predstavili zanimive 
poskuse z vodo.

Na ustvarjalnih delavnicah, ki jih je za DPM vodila Jožica 
Jeraj, so nastajali različni izdelki. 
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»Dan za Savinjo« 
pred šolo

Letošnji tradicionalni »Dan za Savinjo« je potekal v 
petek, 29. 5. 2020. Zaradi trenutnih razmer je bil iz-
veden v precej okrnjeni različici in stran od reke Savi-
nje. Na ploščadi pred šolo so potekale delavnice, ki jih 
je Občina Rečica ob Savinji pripravila v sodelovanju z 
DPM in drugimi izvajalci. Učenci so na delavnicah či-
stili vodo in tako ozavestili pomen pitne vode, sodelo-
vali so pri izvajanju poskusov, povezanih z vodo, spo-
znavali pomen pitne vode za občino Rečica, prebirali 
knjige, izdelovali letala ter ustvarjali na balone in pa-
pirnate krožnike.

Ne glede na lokacijo je bil dopoldan zanimiv, poučen 
in ustvarjalen. Pa še vreme je bilo naklonjeno, kar je v 
zadnjem času prava redkost.

ERIKA JAMNIK

O vodi in njenem pomenu so marsikaj zanimivega izvedeli 
tudi od knjižničark Tatiane Golob in Maše Juvan.

Obvestilo TD
V Turističnem društvu Rečica ob Savinji sporočamo, da 

moramo zaradi znanih razlogov koncert Klape Kampanel 
na Rečici ob Savinji prestaviti – predvidoma bo koncert  12. 
marca 2021.

Že kupljene vstopnice bodo veljale tudi za prihodnje leto, 
lahko pa jih vrnete na kraju nakupa in vam bomo vrnili de-
nar. Hvala za razumevanje v želji, da se letos vidimo na ka-
teri od naših prireditev na prostem.

TD

Po epidemiji normalno 
delo 

Tudi v Centru za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji smo 
se v »korana času« skušali prilagoditi nastalim razmeram, 
seveda v skladu s smernicami vlade, NIJZ in Ministrstva RS 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki so-
financira naše delo. 

Svoje delovanje oziroma 
aktivnosti smo najprej izva-
jali za zaprtimi vrti, preko 
telefona, spletnih strani, e-
-pošte, stikov na daljavo. V 
prostor smo namestili ele-
ktronski razkužilnik rok ter 
kupili maske in rokavice. 
Dnevno smo izvajali pogo-
vore z družinami glede nji-
hovih potreb (računalniki, 
kopije, pomoč pri učenju) 
ter občasno tudi na pobu-
do družinskih članov izva-
jali pogovore s starejšimi 
osamljenimi posamezni-
ki, ki smo jim nudili ustre-
zno pomoč (nakupi, obisk 
lekarne, pomoč na vrtu). V 
sodelovanju z RK smo organizirali delitev prehrambenih pa-
ketov ter izvedli še številne druge aktivnosti, s katerimi smo 
poskušali posameznikom in družinam olajšati življenje. Upa-
mo, da smo svojo vlogo dobro izpolnili, saj smo v maju že za-
čeli z izvajanjem prijavljenega programa. 

Vabljeni, da se nam pridružite – podobno, kot se je po na-
ših evidencah od 1. januarja do 31. maja na različnih aktiv-
nostih in neformalnem druženju pridružilo več kot 1.500 po-
sameznikov, tako odraslih kot otrok. Naša vrata bodo odpr-
ta tudi v poletnem času. 

 US

Območno združenje Rdečega 
križa Zgornje Savinjske doline 

je v sodelovanju s KO RK in 
prostovoljkami konec marca 

tudi v prostorih Medgen borze 
delilo prehrambene pakete. 
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