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OGLASI

PRIREDITVE V JUNIJU IN JULIJU 2021

OBČINSKI PRAZNIK
Datum

Prireditev

Izvajalec

Kraj

četrtek,
17. 6., ob 19. uri

Slavnostna seja Občinskega sveta
s podelitvijo priznanj

Občina Rečica ob Savinji

Osnovna šola

sobota,
19. 6., ob 8. uri

Pohod po občinskih mejah

Planinsko društvo
Rečica ob Savinji

pod trško lipo

sobota,
19. 6., ob 20. uri

Sen rečiške kresne noči

Kulturno društvo
Rečica ob Savinji

pod trško lipo

četrtek,
24. 6., ob 18. uri

Odprtje narodopisne razstave
REČIŠKA ŠOLA SKOZI ČAS

Turistično društvo, Osnovna
šola, KDLU GAL, DU – vezilje

Medgen borza

četrtek, 24. 6. – petek,
24-urni maraton odbojke na mivki Športno društvo Gmajna
25. 6., ob 19. uri

Športni park Varpolje

četrtek,
24. 6., ob 20.30 uri

Kresovanje v Borseki

Planinsko društvo
Rečica ob Savinji

Poljane

petek,
25. 6., ob 15. uri

Obujamo stare igre:
med dvema ognjema

Turistično društvo

igrišče Rečica

sobota,
26. 6., ob 10. uri

Čarovniška predstava za otroke

Kulturno društvo

Medgen borza

sobota,
26. 6., ob 14. uri

Odprto prvenstvo Občine Rečica
ob Savinji v balinanju

Športno društvo Gmajna

Športni park Varpolje

nedelja,
27. 6., ob 15. uri

Igre med naselji občine

Turistično društvo

igrišče Rečica

ponedeljek,
28. 6. – sobota, 3. 7.

Tenis turnir za pokal
Občine Rečica ob Savinji

Športno društvo Mladost

igrišče Rečica

Koncert za prijatelje

Turistično društvo

pod trško lipo

sobota,
10. 7., ob 10. uri

Prangerijada (srečanje slovenskih
krajev s prangerjem)

Turistično društvo

atrij Osnovne šole

sobota,
10. 7., ob 15. uri

REČICA PRAZNUJE

Občina, TD in ostala društva

atrij Osnovne šole

sobota,
3. 7. ob 18. uri

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb. Prireditve bodo izvedene skladno
z navodili Vlade in NIJZ.

VABLJENI!
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POGOVOR Z ŽUPANJO OBČINE REČICA OB SAVINJI

S ponosom praznujmo, v prihodnosti
še bolj sodelujmo
•Mineva še eno leto vašega poslanstva v Občini Rečica ob Savinji.
Zagotovo je bilo leto, ki je za nami,
povsem drugačno. Kako ocenjujete, kako je koronavirus zaznamoval
naša življenja?
Koronavirus je udaril na polno in zares
ohromil naša življenja. Celoten svet in način življenja, ki nam je bil samoumeven,
je postavil na glavo. Nastali so zmeda, negodovanja, stalna spreminjajoča se navodila ravnanj za zaščito lastnega in zdravja drugih. Zahvaljujem se vsem, ki so ravnali preudarno in kljub vsej zmedi reagirali odgovorno.
Najbolj občutljiva je bila izguba svojcev, ki jih je ta virus pokončal. Sočustvujem z vsemi, ki ste prenesli to trpljenje,
in upam, da smo na dobri poti, da ta stvor
umirimo. Najbolj stresno je bilo spreminjati občutljiv pogrebni protokol. Vedno,
kadar sem videla kje neodgovorna druženja, sem pomislila na te ljudi, ki so utrpeli izgube najbližjih.
Apeliram in prosim vse, ki se še niste
cepili, da to storite čim prej, saj se bomo
le tako lahko zavarovali pred nadaljnjimi, hujšimi okužbami in tragičnimi posledicami le-teh.
•V občini so bili solidarnost, pripravljenost na pomoč kar na visokem nivoju, kajne? Koga bi posebej
izpostavili?
Zelo hvaležna sem poveljniku Civilne
zaščite Miranu Kreflu, ki je skrbel za dostavo vse potrebne zaščite pred virusom
in bil vedno na razpolago za kakršnokoli pomoč. Tudi Gasilska zveza se je hitro
odzvala z navodili in bila pripravljena
pomagati. V okviru organizacije Območnega združenja Rdečega križa je več prostovoljk obiskovalo socialno šibke in osamele občane ter jim nudilo oporo v teh
težkih časih. Prav tako so se odzvali tudi
predstavniki Karitasa. Vsi obiski so potekali v skladu z navodili NIJZ. Otroci iz OŠ
Rečica ob Savinji pa so pošiljali po domovih za starostnike prisrčna, likovno opre-
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Županja Ana Nuša Rebernik

mljena sporočila. Zagotovo je bilo še več
takšnih, ki so pogledali k svojemu sosedu in mu že s tem izkazali dobrosrčnost
in skrb. Hvaležna sem vsakemu posebej
in vsem skupaj, saj je to pokazatelj, da
nam je mar za sočloveka.
•Kljub epidemiji pa je občina živela svoje življenje. Zagotovo je največji dosežek podpis in sedaj izvajanje
del v okviru koncesije …
V občini imamo približno 25 kilometrov
lokalnih cest, 33 kilometrov javnih poti
ter druge javne površine. Načrtovanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest sega že v
prejšnji mandat in ni bilo sprejeto. Sedanji svetniki so bili glede tega zelo enotni
in menim, da je tokratna odločitev in potrditev izbora koncesionarja velik uspeh
za občino kot občane. Na javni razpis so
se javili trije izvajalci del, najugodnejši je
bil VOC. V roku dobrih dveh let bo obnovil okoli 13 km daljših dotrajanih cest in
skrbel za redno vzdrževanje občinskih
javnih cest ter drugih prometnih površin
za dobo 15 let. Naložba je vredna več kot
5 milijonov evrov, od tega je za 2,3 milijo-

na evrov strošek investicij v obnovo cest,
letni strošek Občine pa bo približno 322
tisoč evrov za dobo 15 let odplačevanja.
Skladno s sklepi občinskih organov je bil
postavljen predpogoj za izvajanje investicijskega vzdrževanja brezplačni prenos lastništva obcestnih zemljišč na občino, saj
se bo nekaj cest širilo predvsem na pobudo lokalnih gradbenih odborov (Poljane–
Dol-Suha, Trnovec, Pobrežje), marsikje pa
lastništvo zemljišč pod cesto še ni urejeno.
Lastnikom omenjenih zemljišč so bile poslane v podpis predpogodbe za prenos lastništva potrebnih zemljišč. Po zaključeni
sanaciji cest se bodo izvedle odmere, nato
pa se bodo sklenile pogodbe za prenos lastništva. Vse nastale stroške v zvezi z urejanjem lastništva nosi Občina.
•Kakšen je načrt za vnaprej? Vemo,
da vsi problemi, predvsem mislim
zemljišča, še zdaleč niso rešeni.
Lastnike zemljišč, ki naj bi jih brezplačno predali na Občino, je bilo v veliki večini primerov nemogoče sklicevati, saj so
navodila NIJZ omejevala število prisotnih. Zato so prejeli predpogodbe v podpis po pošti, v mnogih primerih pa so svetniki in člani dveh imenovanih gradbenih
odborov predpogodbe posredovali lastnikom. Vem, da je odpor in negodovanje povzročilo tudi dejstvo, da naj bi posamezniki predali v naše lastništvo večje kvadrature zemljišč. Spoštujem vse,
ki so ta dejstva sprejeli z razumom, in se
zahvaljujem vsem, ki niso imeli pomislekov. Ob tem navajam tudi dejstvo, da je že
sedaj večina cest skupaj z bankinami široka skoraj ali točno toliko, kot je predvidena širina cest po obnovi. Poleg tega smo
dolžni gledati v prihodnost. Na cestah je
vedno več avtomobilov, v naši občini se
širi turistična ponudba, načrtujemo širitev zazidalnih območij, šoloobveznim
otrokom želimo zagotoviti varne poti v
šolo … Vse to zahteva sodobne in varne
ceste, pločnike, kolesarske steze.
Na začetku sem omenila, da je bilo potrebnih mnogo dogovarjanj in sprejetje
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konsenza glede umestitve cestnih odsekov v sklop investicijske obnove s koncesijo. Te umestitve so potekale po začrtanih kriterijih, kot so dotrajanost ceste,
gostota poseljenosti … Vzporedno z obnovo cest se bo obnavljala tudi večina potrebne infrastrukture (komunalni vodi,
vodovod, javna razsvetljava, optika). Za
ta del so v občinskem proračunu namenjena še dodatna sredstva.
Danes smo tu in nihče od zaposlenih
v občinski upravi ne bo katerekoli ceste
odnesel v žepu domov in res ne vem, zakaj nam občani mnogokrat izkazujejo
nezaupanje. Ceste so za vse vas in za vse
nas, poleg tega pa so bile večkrat izražene dolgoletne želje in zahteve po ureditvi. Končno smo prišli do te točke in zelo
mi bo hudo, če ne bomo uredili potrebnih prenosov lastništev zemljišč, kajti v
takih primerih bo potrebno posamezne
odseke izločiti iz predvidene sanacije in
jih nadomestiti z odseki, katerih lastniki
obcestnih zemljišč so pripravljeni predati zemljo in komaj čakajo na izvedbo posodobitve cest.
•Kot vemo, so se dela že začela …
Izvajanje del se je že pričelo na odseku
Dol-Suha, vse do meje z Občino Mozirje. Svetnik tega zaselka je skupaj s člani
odbora hitro uredil vse podpise predpogodb. Še letos je predvidena obnova ceste Trnovec (od križišča na Gorico) – Pobrežje, odcep, kjer je prav tako podpisanih že večina predpogodb. Ostale ceste
se bodo sanirale po vrstnem redu prejetih podpisanih predpogodb. Medtem se
bo letno še vedno planiralo urejanje krajših cestnih odcepov glede na prioritete,
ki jih bo potrdil Občinski svet.
Mnogo odzivov občanov slišim, da občina nič ali premalo naredi. Povem vam,
da se počutim ob tem osebno prizadeta,
saj se zelo trudimo, nismo pa vedno uspešni zaradi že omenjenih in raznih drugih
razlogov, ki jih pogojujete predvsem občani. Pa tudi skromen občinski proračun
ne zadostuje za hiter napredek, obnovo
in razvoj občine. Razmislite, prosim, in
sodelujmo v dobrobit vseh nas!
•V zadnjem obdobju je urejenih
kar nekaj krajših cestnih odsekov.
To pa verjetno prinaša večje zadovoljstvo med krajane?
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Izvajalec del, družba Tegar iz Žalca, je
zaključil investicijo na regionalni cesti v
Spodnji Rečici, kjer so bili zgrajeni pločnik, javna razsvetljava in vodovod. Obnovljena je bila obstoječa avtobusna postaja, ob gostišču Markelj pa zgrajena nova.
V celotni dolžini pločnika je bila rekonstruirana tudi državna cesta ter priključki na občinski cesti. Vrednost del je presegla 244 tisoč evrov. Občinska uprava
je uspela zagotoviti približno 93 tisoč
evrov nepovratnih sredstev, 151 tisoč
evrov pa DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo). O sanaciji odsekov na Homcu, v Kotah in Poljanah pa
smo že poročali.
•Ena bolj občutljivih zagat je upravljanje pokopališča in vežice. Letos
občina nima javnega delavca …
Res je, v letošnjem letu za urejanje okolja in občinskih površin nismo uspeli zaposliti javnega delavca, zato smo sklenili pogodbo za to leto z izvajalcem TISA.
Vsekakor je bilo za to potrebno zagotoviti več sredstev v proračunu. Javne površine občine so dokaj velike in dela je mnogo. Najbolj pereče je res urejanje pokopališča. Kot v večini primerov se tudi tu
izpostavlja, za kaj je dolžna skrbeti Občina. Žal se nikoli ne izpostavi, kako pa
v mnogih primerih reagirajo posamezniki. Na pokopališču vlada že pri odlaganju
odpadkov velik nered in nihče ni nič kriv.
V kompostnik, ki je namenjen le organskim odpadkom, se trpa vse od košar,
plastičnih ovojev, zasaditvenih lončkov,
gob za izdelavo ikeban … V zabojnike se
celo vozijo razni odpadki od vsepovsod.
Drage občanke, občani, prosim, nehajmo kazati s prstom na druge, poskrbimo
skupaj za urejenost našega pokopališča.
V tem času bujne rasti plevel kar puhti.
Bodite dobri in odstranite katerega tudi
na poti in okoli grobov. S takim ravnanjem bomo pokazali na splošno skrb za
naše okolje. Nam predstavlja vsako dodatno delo pogodbenika tudi dodatne stroške. Bolj ko jih delimo, bolj se razpršijo in
posledično je manj opazen efekt.
Zahvaljujem se vsakomur, ki bo pogledal preko svojih meja in bo pokosil tudi
kakšen javni, skupni del zemljišča, odstranil plevel in s tem prispeval k urejenosti okolja.

•Na katere naložbe ste še ponosni oziroma katere naložbe vam še
ostajajo?
O, ostaja še mnogo potreb in naložb. Za
nekaj teh pa imamo že dobre signale. Ob
koncu maja smo povabili v našo občino
predstavnike DRSI. Hvaležna sem lastnikom zemljišč na Reneku, da so podpisali
pogodbo, in sedaj upamo na zeleno luč
ureditve tega nevarnega križišča v bližnji
prihodnosti. V kolikor prejmemo od Ministrstva za okolje in prostor sofinanciranje kakšnega prijavljenega cestnega odseka, ki je bil poškodovan v neurju, bomo
zopet bogatejši.
V mesecu juniju pričnemo z izgradnjo
amfiteatra pred cerkvenim poslopjem. S
tem bo zaključena načrtovana obnova trškega jedra. S strani LAS smo uspeli pridobiti 80 % sofinanciranih sredstev za naložbo, ki je ocenjena na približno 80 tisoč evrov. V okviru tega projekta bo posodobljena tudi razsvetljava cerkvenega
poslopja, nameščena bo pametna klop.
Vse občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo se prijavile za pridobitev
sredstev v projektu »Mi smo SVETloba«.
V okviru tega projekta bo naša občina zamenjala stara svetila javne razsvetljave z
novimi, bolj varčnimi, in ponekod namestila tudi nova ter premestila prižigališča
izven transformatorja. To se bo izvajalo v
trškem jedru, kar je bil tudi razpisni pogoj. Skupna vrednost za našo občino je
nekaj več kot 20 tisoč evrov.
Pristopili smo h konzorciju PAMETNIH
MEST IN SKUPNOSTI, kjer bomo v prihodnosti prejeli merilnike kakovosti zraka,
in h Konzorciju 17, kjer načrtujemo nakup zemljišča za postavitev objekta, kjer
bi omogočili našim občanom dostojno
preživljanje starosti. Koncept temelji na
integrirani oskrbi starostnikov. Prvi projekt bo sofinanciran v večini investicije, za vzpostavitev objekta, kjer bi se vršila integrirana oskrba starostnikov, pa
še nimamo natančnih podatkov. Vsekakor pa bo in mora biti naša skrb usmerjena k zagotovitvi primernih prostorov in
programov za zagotovitev kakovostnega
preživljanja jeseni življenja naših občankin in občanov.
Ob koncu meseca aprila smo v 6 občinah ZSD uspeli tudi s sofinanciranjem

POD REČIŠKIM ZVONOM

NAGOVOR ŽUPANJE, NAGRAJENCI OBČINE
projekta MREŽA BREZPLAČNIH PREVOZOV po vzoru »prostoferja«. Mi si avtomobil delimo z Občino Nazarje.
Smo v zaključni fazi vzpostavitve lokalnih kolesarskih stez. Pravkar pridobivamo ponudbe za postavitev prometnih
znakov, načrtujemo tudi pohodne poti.
S tem želimo razširiti ponudbo za sprostitev domačinom in spoznavanje našega lepega okolja turistom.
•Kako bi na splošno ocenili opravljeno delo v preteklih letih?
Kot sem že omenila, se vsi zaposleni na
Občinski upravi resnično trudimo, prav
tako dobro sodelujemo in načrtujemo s
člani Občinskega sveta in delovnih te-

les. Sama sem vedno usmerjena k izpolnjevanju zadanih ciljev tako doma kot v
okviru Občine. Kandidirala sem, ker mi je
zelo mar za to naše lepo okolje, in upam,
da bom opravičila zaupanje ljudi. V prihodnjem letu se zaključuje moj mandat,
časa ni več veliko, postorjenega pa je bilo
in še bo, za to kratko obdobje, mnogo.
Občani naj presodijo o naši uspešnosti!
•Kakšno popotnico oziroma katere praznične želje bi sporočili občankam in občanom?
Ponosni bodimo na naše lepo in dokaj
neokrnjeno okolje, zato s ponosom in zanesenjaško praznujmo, v prihodnosti še
bolj sodelujmo, ne pozabimo na ljudi v

stiski, ne prepirajmo se s sosedom … Poiščimo pozabljene vrednote, bodimo dobronamerni in strpni. In še enkrat in vedno: OBČINA SMO LJUDJE. Kar bomo s
sodelovanjem ustvarjali, sejali, to bomo
želi, uživali!
Zahvala vsem, ki vse to nosijo v sebi in
širijo med ljudmi, zahvala vsem sodelavcem, občinskim svetnikom in članom delovnih teles, vsem članom društev, predstavnikom zavodov, gospodarskim subjektom, kmetom, prostovoljcem … občankam in občanom. PRAZNUJMO ZASLUŽENO!
Z vami in za vas
ANA NUŠA REBERNIK

Občinski nagrajenci 2021
Srebrni grb Občine Rečica
ob Savinji prejme
RUDI KRSNIK,
za prizadevno delo v kraju in za zasluge pri promociji zgornjesavinjskega želodca
Rudi Krsnik je rojen v Krapini, v Zgornjo Savinjsko dolino pa je prišel leta
1970. Kmalu si je na Pobrežjah ustvaril
družino in se s svojim delom dodobra
zasidral v delo svojega kraja, občine in
društev. Tesno sodeluje s Prostovoljnim
gasilskim društvom Pobrežje ob Savinji,
je član Športnega društva Gmajna Varpolje, deloval je v gradbenih odborih za
gradnjo cest. Številnim je pomagal lajšati bolečine kot bioenergetik prostovoljec,
bil pa je tudi skrbnik dveh mladoletnih
otrok, ki sta ostala brez staršev.
Največji pečat pušča v delovanju Združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega
želodca, ki ga vodi od leta 2015. V času
njegovega predsedovanja je Združenje
pridobilo status društva v javnem interesu, zamislil in izdelal je darilno embalažo za želodec, seveda pa je neprecenljiva njegova vloga pri izvedbi vsakoletnega ocenjevanja želodcev in certificiranju geografske zaščite.
Krsnik je kot predsednik združenja zaslužen za promocijo in prenos znanj pri
izdelavi te zgornjesavinjske specialitete.
Kot oseba je vztrajen, vedno pripravljen
delovati povezovalno, tudi pomirjeval-
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no, pomaga reševati spore po mirni poti
in išče konstruktivne rešitve.
Zaradi navedenega je Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca predlagalo Rudija Krsnika za prejemnika srebrnega grba Občine Rečica
ob Savinji.
Županjino priznanje prejme
dr. BOJAN VRŠNAK,
za izjemne dosežke na področju
raziskovalnega dela
Konec februarja nas je razveselila novica,
da je dr. Bojan Vršnak po raziskavah Univerze v Standfordu med 2 odstotkoma najbolj vplivnih hrvaških znanstvenikov na
svetu, lani pa je osvojil najpomembnejšo
nagrado vesoljske agencije na področju
raziskovanja vesoljskega vremena. Kot
znanstveni svetnik na Geodetski fakulteti
v Zagrebu in vodja observatorija na Hvaru se največ ukvarja z raziskavo aktivnosti Sonca s poudarkom na eruptivnih procesih v sončevi atmosferi.
Kljub znanstvenim nazivom in članstvu v številnih mednarodnih astronomskih organizacijah Bojan po duši
ostaja mlad fant, ki je dneve in počitnice preživljal s prijatelji na Rečici, se
kopal v Savinji, lovil ribe v potokih in
smučal na Golteh. Tudi sedaj nenehno
dokazuje, da je Rečičan po duši in s srcem, zato mu županja namenja posebno priznanje.

Županjino priznanje prejme
DRUŠTVO UPOKOJENCEV REČICA OB
SAVINJI za 70 let prizadevnega in zavzetega dela z ranljivimi skupinami
Društvo upokojencev Rečica ob Savinji
ima 327 članov. Ukvarja se predvsem z
društvenimi dejavnostmi, v okviru katerih organizirajo različne ekskurzije. Posebej dobro so obiskana družabna srečanja. V sklopu društva so aktivni tudi balinarji, vezilje pa negujejo tradicijo vezenja in prenašanja znanja iz roda v rod.
Skupaj s predstavniki Občine obiskujejo
člane društva, ki praznujejo 90. rojstni
dan. V mesecu decembru obiskujejo in
obdarijo tudi vse bolne člane in tiste, ki
so starejši od 80 let. Društvo je aktivno
tudi v programu »Starejši za starejše, za
boljše zdravje in višjo kakovost življenja
doma«. Prostovoljke so so v tem korona
času s svojimi obiski lajšale osamljenost
ter pomagale vsem, ki so pomoč potrebovali. Za Društvom upokojencev Rečica ob
Savinji je 70 let prizadevnega dela, zato
ob jubileju prejme županjino priznanje.
Županjino priznanje mladim
za odlične dosežke v času šolanja
na OŠ Rečica ob Savinji prejmejo:
- Devan Bajrič
- Matic Časl
- Tinkara Kolenc
- Katja Kovač
- Domen Ovčar
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Začenja se izvajanje koncesije, prva je
na vrsti Dol-Suha
V začetku maja je koncesionar, celjska
družba Voc, začel izvajati dela, opredeljena v podeljeni koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Rečica ob Savinji.
Glede na to, da so bila vprašanje glede lastništva obcestnih zemljišč najprej
rešena za cesto proti Dol-Suhi, je koncesionar začel z deli na tem območju. Obnavlja se cestni odsek od t. i. »gruške«
do meje z občino Mozirje. Koncesionar
naj bi z deli zaključil do 1. julija 2021.
V času gradnje promet poteka izmenič-

no enosmerno, občasno pa so izvedene tudi popolne zapore ceste z urejenimi obvozi ter dovoljenim dostopom za
stanovalce in intervencije. Dela se izvajajo od ponedeljka do sobote od 7. do
17. ure. Občina in koncesionar prosita
občanke in občane za razumevanje in
potrpežljivost zaradi krajših zastojev.
Pri koncesiji gre za kombinacijo rednega vzdrževanja in obnove cest, celotna vrednost koncesije za obdobje 15
let znaša približno 5,7 milijona evrov z
DDV. Naslednji odsek, predviden za obnovo, je cesta skozi Pobrežje, kjer pa
nekaj lastnikov zemljišč še ni podpisa-

lo predpogodb za brezplačen prenos
zemljišč, potrebnih za cesto. Pogoj za
brezplačen prenos zemljišč je skladen
s sklepom Občinskega sveta in velja za
vse odseke, opredeljene v koncesijski
pogodbi. Občina se že pogovarja tudi z
lastniki zemljišč v novem naselju, v naslednjih letih pa bodo obnovili tudi nekaj drugih krajših cestnih odsekov v posameznih zaselkih občine.
Koncesijska pogodba je bila v naši občini podpisana že lani. Kot je ob podpisu pogodbe povedala županja Rebernikova, imajo občani do koncesionarja precej visoka pričakovanja. »Zato

Karta obnove
odsekov
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upam, da bodo vsi zadovoljni – tako Občina in občani kot koncesionar,« je omenila županja in dodala, da je sklenitev
koncesije eden prvih tovrstnih primerov na tem območju. »Zelo smo veseli,
da smo uspeli na javnem razpisu za pridobitev koncesije. Maksimalno se bomo
potrudili, verjamem pa, da bomo skupaj dobro in plodno sodelovali,« je poudaril direktor Voca Matej Štingl.

Občina apelira in prosi občane, lastnike
zemljišč, naj se odločijo za podpis predpogodbe za brezplačen prenos zemljišča.
V večini primerov cesta ne bo bistveno
širša, kot je doslej. V občinski upravi so
se skladno s sklepom občinskega sveta
že odločili, da se v primeru nepodpisanih predpogodb sanacija posameznih cestnih odsekov ne bo izvajala.
BŠ

Tabela odsekov, predvidenih za obnovo
Zap.
št.

Št.
odseka

Odsek LC, ki so pripravljeni za
investicijsko obnovo

1.

1

LC 267-111_Most Sp. Rečica–Trno1.406,00
vec/Gorica

2021

2.

2

LC 267-112_Trnovec–Pobrežje–
2.675,00
odcep Brdo

2021

3.

3

LC 267-113_Brdo–Floser–odcep
Homec

2021

4.

6

LC 267-062_Mozirnica–Dol-Su2.060,00
ha–Poljane

2021

5.

7

LC 267-061_Trnavče–Dol–Mozirnica

2021

6.

8

LC 267-073_Žeronice–Tišler–Po1.046,00
ljane

2022

7.

9

JP767-491_Rečica (kapela)–novo
naselje

350,00

2022

8.

10

JP 768-061_Kote–Rečica/prosvetni dom

617,00

2022

9.

11

JP767-541_Rečica–novo naselje
ulica C

91,00

2022

10.

12

LC 267-132_Varpolje/Matavži–
1.200,00
Čebuli

2022

11.

13

LC 267-133_Čebuli–Grušovlje

977,00

2022

12.

14

JP 767-411_Majerhold RC–Čebuli

611,00

2022

13.

15

JP 768-231_Poljane–Mesničar

624,00

2022

SKUPAJ
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Dolžina
Terminski
ceste v m plan obnove

315,00

316,00

12.288,00

Zaključen prvi
odsek obnove
ceste v Spodnji
Rečici
Občina Rečica ob Savinji oziroma izvajalec del, družba Tegar iz Žalca, sta
zaključila investicijo v Spodnji Rečici,
kjer so bili zgrajeni pločnik, javna razsvetljava in vodovod. Sofinancer del je
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Obnovljena je
bila obstoječa avtobusna postaja, ob gostišču Markelj pa zgrajena nova. V celo-

tni dolžini pločnika je bila rekonstruirana tudi državna cesta ter priključki
na občinski cesti. Vrednost del je presegla 211 tisoč evrov, občinska uprava pa je uspela iz t. i. 23. člena pridobiti približno 90 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Za leto 2022 Občina načrtuje gradnjo
pločnika in javne razsvetljave od Bunkice do Češnovarja, za kar se letos pripravlja potrebna projektna dokumentacija. Na sestanku med predstavniki
Občine ter ministrstva za infrastrukturo, ki je bil konec maja, so predstavniki
Direkcije RS za infrastrukturo napovedali, da naj bi država v naslednjih letih
rekonstruirala celotno državno cesto
od Češnovarja do Grušovelj, vključno
z gradnjo dveh krožišč na Reneku in v
Nizki s priključkom za Varpolje.
BŠ
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Povabilo k uporabi brezplačnih prevozov
Tudi v naši občini je zaživel projekt
Mreža brezplačnih e-prevozov. Občani,
ki nimajo avtomobila ali svojcev, lahko
naročijo brezplačni prevoz do bolnišnice, zdravstvenih domov, tudi do lekarne ali trgovine.
Operacijo »Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e-mobilnosti« izvaja Občina
Gornji Grad s partnerskimi Občinami

Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Solčava. Občine so najele tri električne avtomobile za nudenje brezplačnih
prevozov po vzoru »prostofer«.
Kako deluje sistem?
Vozi se do bolnišnic, pa tudi po opravkih. Uporabnik, ki potrebuje prevoz,
pokliče na brezplačno številko 080
10 10. V komunikacijskem centru nato
zabeležijo njegove podatke in lokacijo
prevoza. Po najavi prevoza klicni cen-

KLICNI CENTER ZA REZERVACIJE PREVOZOV JE NA VOLJO
VSAK DELOVNIK MED 8.00 in 18.00 uro.
Za rezervacijo prevoza pokličete na tel. št. 080 10 10.
Rezervacijo prevoza je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve.
PROJEKT (NAZIV)

Zahvaljujemo se vsem, ki so se
pridružili mreži prostovoljnih
voznikov, občane pa vabimo, da
uporabljajo brezplačno možnost
prevozov.

ter obvesti prostovoljnega voznika o
prevozu in to sporoči uporabniku, za
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je
poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je
na voljo za rezervacije prevozov vsak
delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj
3 dni pred izvedbo storitve. Vse informacije so na voljo na tel. 031 692 848.
US

OCENJENA VREDNOST ROK ZA IZVEDBO

FAZA

Vzdrževanje občinskih cest - koncesija

2.470.000

15.03.2036

v gradnji

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest - koncesija

2.365.000

31.12.2022

v gradnji

Modernizacija makadamskih cest
*Rekonstrukcija ceste R1-225 odsek 1248
Radmirje–Mozirje
Vodovod - na trasah, ki so predmet
investicijskega vzdrževanja občinskih cest
Kanalizacija - Sp. Rečica desni breg
Letošč
Zbiralnica ločenih frakcij Loke
Energetska sanacija občinske stavbe
Odpravljanje posledic naravnih nesreč
Mi smo SVETloba
Pametni koridorji v medregijsko povezanih občinah

95.000,00

31.12.2021

v pripravi razpis za izvajalca del

233.000,00

31.12.2023

v pripravi projektna dokumenatcija

497.054,12

31.12.2022

v pripravi razpis za izvajalca del

80.000,00
vrednost naknadno
16.240,00
110.000,00
386.135,00
23.840,00
41.449,00

31.12.2022
31.12.2029
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
1.06.2023
31.08.2023

Kolesarske poti
Dolgotrajna integrirana oskrba v lokalni
skupnosti (Konzorcij 17)
Medgen - mansarda
Športno igrišče Rečica ob Savinji
Energija: Iz modre preteklosti v zeleno sedanjost
ETM
Mreža brezplačnih in e-prevozov

16.292,00
**208.000,00
33.000,00
75.000,00
85.366
11.500,00
30.000,00

v pripravi projektna dokumenatcija
v pripravi projektna dokumenatcija
v izvedbi
v pripravi projektna dokumenatcija
vloga za sofinanciranje oddana
vloga za sofinanciranje oddana
vloga za sofinanciranje oddana
pridobivajo se ponudbe za postavitev
31.12.2021
prometne signalizacije
izvaja se nakup zemljišč, v pripravi
do konca l. 2027
projektna dokumentacija
31.12.2021
v pripravi projektna dokumentacija
na razpisu pridobljena sredstva, v
31.12.2021
pripravi razpis za izvajalca del
na razpisu pridobljena sredstva,
30.04.2022
izbirajo se izvajalci del
1.09.2021
v pripravi vloga za sofinanciranje
1.06.2023
se izvaja

* projekt se načrtuje skupaj z RS, sredstva se nanašajo na del, ki ga izvaja občina, ** nakup zemljišč
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Rečica ob Savinji visoko med slovenskimi
turističnimi biseri
V reviji Moje finance so sredi maja objavili lestvico Top 30 slovenskih turističnih biserov 2021. Med 212 slovenskimi
občinami se je občina Rečica ob Savinji
uvrstila na 12. mesto.
Letošnje uvrščanje na lestvico so prilagodili spremenjenim razmeram in tokat imajo pomembno mesto v njihovi
metodologiji unovčeni turistični boni.
Prav tako so letos predrugačili metodologijo ocenjevanja in upoštevali šest kazalnikov, ki so jim pripisali različne uteži. Največjo, 30-odstotno utež, so pripisali številu ležišč glede na število občanov, 20-odstotno utež imata število prenočitev na prihod turista in znesek unovčenih turističnih bonov na ležišče. Preostali kazalniki, število prihodov turistov
na občana, delež tujcev v prenočitvah in
znesek pobranih turističnih taks na občana, imajo 10-odstotne uteži. Po naštetih kriterijih se je rečiška občina uvrstila
na 12. mesto, med 30 slovenskih turističnih biserov pa sta se iz Zgornje Savinjske
doline uvrstili še občini Solčava (23. mesto) in Mozirje (25. mesto).

»Visoka uvrstitev občine Rečica ob Savinji, glede na izbrane kriterije, niti ni
takšno presenečenje. Vemo, da imamo
v občini poleg Kampa Menina tudi več
drugih sobodajalcev, in da je v naši občini glede na število prebivalcev zelo
razvita nastanitvena infrastruktura.
Lani so imeli v času, ko je epidemiološka slika to dopuščala, vsi naši ponudniki zelo zasedene kapacitete, po informacijah v TIC-u pa je bilo med gosti tudi precejšnje število takšnih, ki so
unovčili bone – torej je šlo za slovenske
goste. Seveda pa to ne jemlje pomemb-

nosti dejstvu, da je očitno občina Rečica ob Savinji zanimiva turistična destinacija, ki jo gosti radi obiščejo. To nenazadnje dokazuje tudi znak Slovenija
Green, s katerim se ponašamo in ki nam
daje kar nekaj usmeritev za nadaljnja
prizadevanja. Upamo, da bodo tudi posamezniki, predvsem na področju storitvenih dejavnosti, še bolj prepoznali možnosti, ki jih nudijo naše prelepo
okolje in številni gostje, ki ga občudujejo,« so visoko uvrstitev občine komentirali v občinski upravi.
US

Največ zaslug za visoko uvrstitev Rečice ob Savinji ima glede na število postelj
in obiskovalcev zagotovo Kamp Menina.

Ponovno dobra letina želodca
Kljub omejevalnim ukrepom zaradi
pandemije smo v Združenju izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca tudi letos uspešno organizirali ocenjevanje te
vrhunske kulinarične specialitete.
V konkurenci 17 želodcev s področja
Zgornje Savinjske doline so najboljše

ocene prejeli izdelki izpod Mozirske
planine. Zlato priznanje je prejel mladi
gospodar Primož Kramer – Raztočnik
iz Šmihela, srebrni so bili štirje: Anže
Brezovnik (Rečica), Marjan Goličnik
(Šmihel), Primožev brat Franček Kramer (Mozirje) in Alojz Govek s Trnovca.

Komisija med ocenjevanjem

POD REČIŠKIM ZVONOM

Kot da bi se planina izdelovalcem pod
njo hotela vsaj malo odkupiti za letošnje
hude udarce turizmu, zlasti po februarskem požaru in uničenju Mozirske koče.
Povprečna ocena letnika je znašala 17,48
točke, kar je za 0,04 točke nad lanskoletno.
Sicer pa imamo v Združenju za letos
v načrtu še sodelovanje pri nastanku
knjige Etnografskega muzeja Slovenije
o nesnovni kulturni dediščini, certifikacijski postopek za pridobitev zaščitene
geografske označbe za zgornjesavinjski
želodec in pa sodelovanje na projektu
Slovenija – Evropska gastronomska regija. Če se bodo razmere glede pandemije izboljšale, bomo organizirali tudi
ekskurzijo članov na Koroško.
JOŽE TLAKER
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Reden odvoz blata iz greznice ali MKČN
Polne greznice povzročajo zamašitve
in neprijeten vonj, zato je redno čiščenje greznic pogoj za nemoteno delovanje odtočnega kanalizacijskega sistema. V skladu s predpisi o odvajanju in
čiščenju odpadnih voda ter ravnanju z
odpadki je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo. Prav tako je potrebno redno črpanje blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav (MKČN). V skladu s predpisi je
potrebno črpanje in odvoz greznic ter
MKČN pri izvajalcu GJS izvesti najmanj
1x na 3 leta.
Greznične gošče in blato vsebujejo
velike količine okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo v čistilno napravo, kjer se razgradijo, in tako ne
onesnažujejo našega okolja. Zaradi
vpliva, ki ga imajo na okolje, državna
zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Zakonodaja predvideva,
da bi gospodinjstva morala poskrbeti za redno praznjenje in obvezno obdelavo gošč na čistilni napravi. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, to je na vašem ob-

močju Javno podjetje Komunala d.o.o.
Mozirje (JPKM), je dolžno zagotavljati
prevzem blata iz MKČN ter obstoječih
greznic, o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za okolje in prostor.
Kot je razvidno iz letnih poročil, ki jih
pošiljamo na ministrstvo, praznjenje
greznic ni ustrezno – ali greznice niso
bile spraznjene ali pa so jih praznili nepooblaščeni izvajalci, ki niso poskrbeli za obdelavo gošč in blata na Centralni čistilni napravi v Mozirju. Zaradi opisanega stanja je Ministrstvo sprejelo
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Skladno z uredbo JPKM pričenja na
območjih občin Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Ljubno in Luče, kjer ni javne kanalizacije, sistematičen prevzem
in končno obdelavo grezničnih gošč in
blata iz MKČN. Storitve prevzema in
končne obdelave bo izvajalo JPKM ali
njeni pooblaščeni podizvajalci, vsako
nepooblaščeno odvažanje grezničnih
gošč in blata ter njihovo prečrpavanje
v javno kanalizacijo, okolje ali v vode
pa je strogo prepovedano.

V SOBOTO, 10. JULIJA, v atriju Osnovne šole
PRAZNUJE REČICA
PROGRAM

• od 10. do 14. ure – PRANGERIJADA – srečanje prangerskih
krajev Slovenije
- Predstavitve sojenj v posameznih krajih
- Predstavitev krajev na stojnicah
- Sejem domačih dobrot
• od 15. do 18. ure – REČICA PRAZNUJE
- Predstavitev društev
- Sejem domačih dobrot
- Tekmovanje za naj »rečiški piskr«
Vmes glasba, predstavitve, skeči, delavnice …
Moderator Franci Podbrežnik.
VABLJENI!
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Po izvedbi storitve bo JPKM vsakemu
lastniku objekta izdalo dokazilo o ustreznosti odstranitve grezničnih gošč ali
blata iz MKČN. JKPM bo prevzelo greznične gošče ali blato iz MKČN enkrat
na tri leta. Mesečni obračun storitev
je vezan na količino porabljene pitne
vode, odčitane na vodomeru, oziroma
izračunan iz števila oseb (150 l na osebo na dan), če objekt ni priključen na
javno vodovodno omrežje. Do sedaj se
je storitev prevzema in obdelave izvajala na osnovi naročila posameznega
uporabnika ter se je obračunavala v enkratnem znesku po opravljeni storitvi.
Novosti pri obračunu storitev, povezanih z greznicami in MKČN:
- obračun nove storitve prevzema in
obdelave blata se bo zaračunaval uporabnikom mesečno,
- točen znesek bo izračunan glede na
m3 porabljene pitne vode oz. pri objektih, ki niso priključeni na javni vodovod, glede na število prijavljenih oseb,
- strošek bo na položnici prištet k ostalim postavkam komunalnih storitev.
Zagotavljanje pogojev za izvajanje
dejavnosti prevzema in obdelave grezničnih gošč ter odpadnih vod in blata
iz MKČN sodi v okvir obveznih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
V letu 2021 bomo od 1. septembra naprej, skladno s sklepom Občinskega sveta, v vaši občini pričeli s sistematičnim
prevzemom in končno obdelavo grezničnih gošč in blata.
Potek dela je predviden tako, da se
prevzemi izvajajo po posameznih krajih po vnaprej predvidenem letnem
programu.
- Gospodinjstva bodo po pošti obveščena o dnevu in uri prevzema grezničnih gošč ali blata.
- Izvedba prve storitve prevzema je
možna tudi interventno, neodvisno od
triletnega programa prevzema.
- Izvedba dodatnih storitev, povezanih
z greznicami ali MKČN, je možna po veljavnem ceniku JPKM.

POD REČIŠKIM ZVONOM
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Izjema
Lastnik kmetijskega gospodarstva
(KMG) lahko na JP Komunala Mozirje
poda Vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami (samo za
stanovanjski objekt). Vlogi priloži Izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 17. člen
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uredba KOV, Ur. l.
RS, št. 98/2015), pravi, da so kmetijska
gospodarstva oproščena plačila odvoza
grezničnih gošč, v kolikor se blato obdela v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008),
ki določa, da je uporaba blata iz greznic,

nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu
prepovedana, razen za blato, ki nastaja
na istem kmetijskem gospodarstvu in
je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico
ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred
uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
Rok za vložitev vloge in izjave
Skrajni rok za vložitev vloge in izjave za uporabo blata v kmetijstvu je 15.
9. 2021. V kolikor do tega datuma JP
Komunala Mozirje ne dobi vaše vloge,
smatramo, da nimate kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje za uporabo blata in vam bomo storitev povezano z greznico pričeli zaračunavati in
v obdobju treh let izvajati.

Kmetijsko gospodarstvo, ki je na poselitvenem območju, kjer je zgrajena
javna kanalizacija, ni upravičeno do
uveljavljanja Vloge za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami. Za
kmetijska gospodarstva, ki so na poselitvenih območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, velja, da morajo komunalno odpadno vodo odvajati v javno
kanalizacijo.
Vlogo z izjavo lahko vročite po redni
pošti, skenirano po e-pošti ali z osebno izročitvijo na sedežu JP Komunala d.o.o. Mozirje. Upravičenci si lahko
obrazec vloge prenesete tudi s spletne
strani http://komunala-mozirje.si.
ANDREJ KLADNIK
JP KOMUNALA

Območje Blat kot učilnica v naravi
Zavod za gozdove Slovenije v okviru
svoje redne dejavnosti skrbi za ohranjanje in vzdrževanje vodnih virov v gozdnem prostoru. Eden izmed teh vodnih
virov je območje Blat, ki se nahaja v
gričevnatem svetu vzhodno od Rečice.
Območje Blat sestavljajo trije bajerji,
ki jih napaja potok z izvirom severno
od bajerjev. Vulkanska kamninska podlaga zagotavlja stalno vodnatost na območju bajerjev. Okolico bajerjev poraščajo smrekovo-jelovi gozdovi. Bajerji
v Blatah so v sodelovanju z lastnikom
in občino Rečica redno vzdrževani. Izvaja se čiščenje naplavin, košnja travnatih površin ob bajerjih in vzdrževa-

nje objektov, ki urejajo vodni režim v
bajerjih. Vzdržuje se oprema, ki omogoča uporabo poti ob bajerjih.
Ob bajerjih se začenja gozdna pot Blate–Brdce, ki preko Pahtina povezuje
Blate z Brdcami nad Mozirjem. Pot je
bila 2019 obnovljena z novimi obvestilnimi in usmerjevalnimi tablami ter novimi brvmi, ki zagotavljajo varno uporabo poti. Pot predstavlja idealno možnost za sprehod v objemu gozdov. Na
območju bajerjev je namreč zelo pester rastlinski in živalski svet, značilen
za močvirna območja. Zaradi svoje lege
so bajerji čudovit prostor za sprehod,
počitek in igro. Okoliška kulisa smre-

Prikaz aktivnosti v gozdu (foto: Marko Burger)
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kovo-jelovih gozdov in oblika naravnega amfiteatra je kot ustvarjena za izvedbo glasbenih prireditev. Območje
bajerjev v Blatah s pridom uporabljajo skupine predšolske in šolske mladine, ker bajerji predstavljajo učilnico v
naravi. Številni so pohodniki, ki ob bajerjih zavijejo na pot Blate–Brdce, proti Dol Suhi, ob Dohterjev izvir ali pa na
Inžičev vrh. Vsako leto se v poletnih mesecih v Blatah izvede glasbeni koncert.
Marca letos, ko obeležujemo tudi Mednarodni dan gozdov (21. marca), smo
sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije
iz območne enote Nazarje varovancem
Varstveno delovnega centra SAŠA, enota Mozirje, začetek pomladi popestrili
z izletom do bajerjev v Blatah. V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo pripravili izobraževalno-didaktične aktivnosti,
ki so naredile doživetje gozda res nepozabno. Na treh točkah so varovanci spoznavali živali in zanimivosti slovenskih
gozdov, ustvarjali iz materialov iz gozda in tekmovali v gozdnih igrah. Da bi
gozd začutili z vsemi čutili, so poslušali
petje ptic, vonjali razpadajoči les, objemali drevesa in občudovali barvite stvaritve narave.
RUDI MUTEC, SUZANA VURUNIĆ
Zavod za gozdove Slovenije,
območna enota Nazarje
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LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
v letu 2021 z visokimi cilji
Za LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bil pričetek leta 2021 precej aktiven. Poleg rednega dela smo veliko aktivnosti namenili koordinaciji glede zmožnosti izvajanja operacij, saj nekaterih
aktivnosti prijavitelji zaradi epidemioloških razmer niso mogli izvesti v skladu z
načrtovanim. Preko spletnih orodij smo
izvedli seje Upravnega odbora, Skupščine in Nadzornega odbora LAS.
Na območju LAS se trenutno izvajata dve
operaciji sodelovanja, ki jih je LAS uspešno prijavil na 5. javni razpis Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
sicer Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah in Čebela BERE med! Preko slednje sta v začetku leta nastala slikanica in čebelarski kotiček – didaktično izobraževalni pripomoček, namenjen najmlajšim obiskovalcem knjižnic. Otroci so
čebelarski kotiček že lahko preizkusili v
mesecu maju v knjižnici Ljubno.
Aktivnosti za prihodnje
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
bo v prihodnjih mesecih največ svojega
časa namenil pripravi skupne operacije območja, ki bo sofinancirana iz preostanka sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR). Operacija bo
vključevala vse občine na območju LAS,
razen Mestne občine Velenje, ter Zavod
mesto na vasi. Pričeli bomo s pripravami

na novo programsko obdobje.
Za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvideno podaljšanje programskega obdobja za najmanj dve leti, to je
do sredine leta 2025. Gre za t. i. tranzicijsko obdobje, v katerem bodo veljala »sta-

Med operacije LAS sodi tudi gradnja
t. i. amfiteatra, ki se bo začela v tem
mesecu.

ra pravila«, denar pa bomo črpali v okviru novega programskega obdobja. Poleg sredstev iz ESRR sklada bomo v novem programskem obdobju lahko črpali tudi sredstva iz Evropskega socialnega
sklada (ESS). Črpali bomo tudi sredstva
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). V ta namen se bo za celo-

tno Savinjsko statistično regijo ustanovil
tako imenovan nov ribiški LAS.
Sredstva tudi na Rečico
ob Savinji
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspešno sodeluje tudi z Občino Rečica ob Savinji. Z letošnjim letom je bila
uspešno zaključena operacija »Jejmo lokalno: ozaveščanje javnosti«, v sklopu katerega je nekatere aktivnosti operacije izvedlo Društvo prijateljev mladine. Preko
operacije Mreža brezplačnih e-prevozov,
prijavljene na 3. javni poziv, so na občini Rečica ob Savinji pričeli z izvajanjem
brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine. Občina je bila na 3. javnem
pozivu uspešna tudi pri prijavi operacije Energija: iz modre preteklosti v zeleno
sedanjost, ki bo sofinancirana iz sklada
ESRR. Gre za partnersko operacijo Občine Rečica ob Savinji in Občine Mozirje, Turističnega društva Rečica ob Savinji, Župnije Rečica ob Savinji in podjetja Glin
okna, okna, vrata in senčila d.o.o. Aktivnosti občin so investicijske narave, partnerji pa bodo dodali potrebne vsebine
za celovito izvedbo operacije.
Želimo si uspešnega nadaljnjega sodelovanja vseh lokalnih deležnikov tudi v
prihodnje.
ANJA KUMPREJ
IVANKA OREŠNIK

Varnostna problematika v občini v letu 2021
Policijska postaja Mozirje je do 15. 5.
2021 v občini Rečica ob Savinji na področju kriminalitete obravnavala 9 (2 –
podatki v oklepajih so za enako časovno
obdobje v letu 2020) kaznivih dejanj, in
sicer 2 poslovni goljufiji, 1 izsiljevanje,
1 zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, 1 tatvino, 1 lahko telesno
poškodbo, 1 kršitev nedotakljivosti stanovanja, 1 grožnjo in 1 povzročitev splošne nevarnosti.
Prav tako smo obravnavali 42 (15) kršitev s področja prekrškov, in sicer 41 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih in 1 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.
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Na splošno lahko ocenimo varnost v
občini kot dobro, kljub temu bi se morali tudi občani zavedati, da so storilci kaznivih dejanj vsakodnevno med nami in
prežijo predvsem na našo nepazljivost. V
več primerih bi lahko preprečili kaznivo
dejanje s tem, da bi se oškodovanci vedli
bolj samozaščitno. Od osnovnih samozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, moramo biti pozorni
tudi na to, da v svojih parkiranih 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 zabeležite registrske številke avtomobila, s katerim se ti ljudje prevažajo, in da
si poskusite zapomniti čim več podrobnosti osebnega opisa.
Stanje v prometu
Na območju občine Rečica ob Savinji
smo do 15. 5. 2021 obravnavali 4 (1) prometne nesreče, in sicer 1 z lahko telesno
poškodbo in 3 z materialno škodo. Vzroki navedenih prometnih nesreč so bili 2
x vožnja preblizu desnemu robu vozišča,
1 x neustrezna varnostna razdalja in 1 x
nepravilen premik z vozilom, 1 povzro-
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čitelj prometne nesreče pa je bil tudi po
vplivom alkohola.
Ker se v poletnih mesecih varnost cestnega prometa poslabša, policisti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo
v cestnem prometu, za katero lahko največ naredi vsak posameznik sam. Pri tem
gre posebna pozornost uživanju alkoholnih pijač, kar se odraža tudi v varnosti cestnega prometa. Alkohol je pomemben dejavnik za povzročitev prometnih nesreč,
zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V zadnjih letih je na območju celotne Slovenije
vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim
izidom povzročil vinjen voznik.
Previdnost za vse udeležence v
prometu
Opozorilo o varni udeležbi v cestnem
prometu se nanaša tudi na pešce, katere posebej opozarjamo, da ob udeležbi v prometu nosijo svetlejša oblačila in
odsevna telesa, hodijo po površinah namenjenim pešcem oz. po pravilni strani
vozišča. Prav tako na varno udeležbo
v cestnem prometu opozarjamo tudi
voznike enoslednih motornih vozil
(motornih koles in mopedov) ter kolesarje, ki so ena izmen najbolj ranljivih
kategorij v cestnem prometu, pri katerih,
v primeru udeležbe v prometnih nesrečah skoraj vedno pride do telesnih poškodb, velikokrat pa tudi do smrtnega izida. Vsem voznikom enoslednih motornih
vozil svetujemo, naj uporabljajo zaščitno
opremo in čelado, vedno naj imajo prižgane luči ter uporabljajo svetla in odsevna oblačila, da jih bodo drugi vozniki lažje in hitreje opazili. Prilagodite hitrost vožnje svojim sposobnostim in razmeram
na cesti, saj je lahko ravno pot ustavljanja motornega kolesa pri različnih hitrostih odločilna pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih posledic. Na prisotnost motoristov pa morajo biti pripravljeni tudi drugi vozniki. Pozorno morajo spremljati promet, tako v vzvratnih kot
tudi stranskih ogledalih, predvsem pa naj
vsakič preverijo t. i. mrtvi kot, saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše vidni.
Skrb za osnovne zaščitne ukrepe
Da bi poletni oddih preživeli čim bolj prijetno in varno, vam policisti svetujemo, da še
pred odhodom od doma poskrbite za nekaj
osnovnih zaščitnih ukrepov. S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje la-
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stnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se
izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil,
drzni ropi … Zato pred daljšo odsotnostjo z
doma zaklenite vrata in zaprite okna, pred
tem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih (da
vam zaradi 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 …
Ne puščajte doma dragocenosti in denarja (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, dviguje rolete;
vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov,
doma parkirana vozila zaklenite ter varno
shranite dokumente in ključe, tudi rezervne, ne puščajte orodja ali drugih priročnih
sredstev v okolici hiše, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, povejte sosedom, kako ste dosegljivi, preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri
vlomu, zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotografirajte,
po možnosti pa tudi označite (umetniške
slike, nakit, tehnične predmete). Če ostanete doma (zlasti to velja za starejše osebe in otroke), pa zaklepajte vrata, ne odpirajte vrat neznancem, varnostno verižico
imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste
sami, uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
Pazite na vozilo
Naj vaše vozilo na parkirišču ne postane
tarča tatov in vlomilcev. Parkirišča so poleti polna vozil ob večjih turističnih centrih,
ob morju, gorah, toplicah in drugih turističnih krajih. Priprto okno zaklenjenega
vozila je prava vaba za priložnostne tatove. Z malo truda in že v nekaj sekundah
lahko odprejo vaše vozilo, v katerem imate morda mobitel, denarnico, torbico ali
kovček ... Tudi odvzemi motornih vozil so
pogosti, zlasti tistih višjega cenovnega razreda ali slabše varovanih, parkiranih na
neosvetljenih mestih, v odprtih garažah.
Svetujemo, da svoja vozila zato primerno zavarujte, izogibajte se parkiranju na

slabo ali neosvetljenih ulicah ali parkiriščih, v vozilih na vidnih mestih (policah,
sedežih) ne puščajte denarnic, dokumentov, prenosnih računalnikov, dragih oblačil in drugih vrednih predmetov, zaščitite
avtoradio, zaprite vsa okna in vrata ter
zaklenite vozilo in prtljažnik, pa tudi volan in pokrov posode za gorivo, vklopite
alarmno napravo, prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne puščajte prtljage na strehi avtomobila, ki je parkiran
zunaj, na prostem, ne puščajte ključev v
avtomobilu brez nadzora (avtopralnice,
na servisu ...); preprečili boste ponareditev ključev in tatvino vozila, nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi
če zapustite vozilo le za hip.
Kako ravnati po vlomu?
Če kljub vsemu postanete oškodovanec
oz. žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj
obvestite policijo! Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno
telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.
Če ob prihodu domov opazite sledi 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 – pomembnejša naj bo vaša lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne
prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.
Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če
si poskušate zapomniti čim več podatkov
o njem: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ...
Glede na trenutno stanje glede novega
koronavirusa predlagamo, da upoštevate trenutno veljavne odloke Vlade Republike Slovenije in sprotno spremljate navodila, objavljena na internetni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Želimo vam varno, predvsem pa zdravo preživljanje poletnega dopusta in počitnic!
Po pooblastilu komandirja
MATJAŽ SEM, spec.
pomočnik komandirja PP,
policijski inšpektor I
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KNJIŽNICA

Rahljanje ukrepov omogoča več dogajanja
v knjižnici
Dogajanje na področju kulture je bilo
v prvi polovici letošnjega leta skorajda
onemogočeno, zato je tudi delo v knjižnici potekalo večinoma na področju izposoje gradiva našim članom. Veliko naših
članov se je prilagodilo razmeram, ki jih
je narekovala epidemija, zato smo tako
kot v lanskem kot tudi v letošnjem letu
zaznali zelo dobro izposojo elektronskih
knjig. Smo pa lahko v maju, ko so se raz-

daljujemo z večanjem nabora e-knjig, ki
jih imamo v ponudbi.
Z novim letom vsem članom Osrednje
knjižnice Mozirje omogočamo tudi izposojo zvočnih knjig v slovenskem jeziku na
daljavo. Storitev je še posebej dobrodošla za slabovidne in slepe, prav tako pa je
namenjena vsem, ki jim zaradi hitrega življenjskega tempa ne ostane dovolj časa
za branje tiskanih knjig. Izposoja zvočnih

Učenci OŠ na obisku v knjižnici (foto: arhiv Knjižnice Mozirje)

mere izboljšale in je omogočeno tudi druženje skupin ljudi, vendarle izvedli prvo
srečanje bralnega kluba na Rečici ob Savinji, v Mozirju pa so nas v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali sedmošolci iz
OŠ Rečica ob Savinji.
Izposoja na daljavo
V lanskem letu smo zaradi strogih
ukrepov in zaprtja knjižnice zabeležili
več kot 600-odstotno povečanje števila izposoj e-knjig, ki so dosegljive preko platforme Biblos. Pri tem je potrebno le urejeno članstvo v knjižnici ter dostop do svetovnega spleta. Tudi letos na-

e-knjig se izvaja v mobilni aplikaciji Audibook, dostopni v trgovini Play (za Android telefone) ali v aplikaciji App Store (za
Apple telefone). Zvočne knjige, ki jih ponujamo za izposojo, so namenjene vsem
starostnim skupinam. Postopek izposoje zvočnih e-knjig je enostaven, pogoj za
izposojo pa je le urejeno članstvo v knjižnici ter naložena aplikacija Audibook na
osebnem mobilnem telefonu.
Znova zaživel bralni klub
V Knjižici Rečica ob Savinji že šesto leto
izvajamo bralni klub, ki smo ga poimenovali Druženje ob knjigi. Žal smo se v za-

dnjem letu ljubiteljice knjig srečale zgolj
nekajkrat, zato smo bile vse vesele našega prvega letošnjega srečanja, ki smo ga
lahko izvedle v maju. V juniju nas v okviru spomladanskega cikla čaka še eno
srečanje, na katerem se bomo posvetile
obravnavi novih kakovostnih knjig in odkrivale že pozabljene knjižne bisere. Del
srečanja pa bo namenjen tudi predstavitvi novega bralnega seznama, ki smo ga
knjižničarji pripravili za 17. bralno značko za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo
v roki. Ta se uradno pričenja 1. junija, branje za bralno značko poteka v vseh krajevnih knjižnicah, tudi na Rečici. Število
sodelujočih Rečičanov se je v zadnjih letih močno dvignilo, kljub lanskemu neobičajnemu letu pa število bralcev Rečičanov ni bistveno upadlo. Vsem članom
knjižnice so tako s 1. junijem na voljo knjige s predlaganega seznama, bralci pa se
k bralnemu projektu prijavijo. Vsak, ki
želi prejeti priznanje, mora do aprila naslednje leto prebrati 8 naslovov, od katerih je obvezna tudi ena pesniška zbirka.
Sedmošolci iz OŠ Rečica obiskali
osrednjo knjižnico v Mozirju
Konec maja so v okviru nacionalnega
projekta spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo Knjižnico Mozirje obiskali
sedmošolci iz OŠ Rečica ob Savinji. Ob njihovem obisku smo jim knjižničarji po sklopih predstavili različne oddelke knjižnice,
jih seznanili s številnimi oblikami knjižničarskega dela, s prostorsko razporeditvijo
knjižnice in vsebinami, ki jim jih knjižnica nudi. V okviru projekta jih knjižničarji seznanimo tudi z našo muzejsko dejavnostjo, sedmošolci so si ob tem ogledali
tudi Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani
in Osebno zbirko Aleksandra Videčnika.
TATIANA GOLOB

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839
18 30. Uredniški odbor: Urška Selišnik, Polonca Kolenc Ozimic, Helena Tiršek. Računalniški prelom in priprava za
tisk: Savinjske novice, d.o.o., Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Tisk: Grafika Gracer, d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Naklada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica ob Savinji brezplačno.
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Ostanimo odgovorni
Ob pogledu skozi okno me obhaja prijeten, sproščen optimizem. Ukrepi preprečevanja nalezljive bolezni, ki so zaznamovali naše življenje v šoli, službi in
prostem času, se iz tedna v teden sproščajo. Lahko zapišem, da se ponavlja
lanska pomlad, ko smo se v tem času
vračali nazaj v normalnost po prvem
valu epidemije. Takrat sem zapisal, da
je bilo leto posebno, drugačno, za katerega si želimo, da se ne bi ponovilo. Motil sem se. Virus se je jeseni vrnil med
nas in naše življenje in delo v tem šolskem letu še bolj zaznamoval.
Zaposleni v šoli smo se zagotovo trudili
slediti vsem predpisanim ukrepom in ob
tem kakovostno podajati učno snov tako

v razredu kot na daljavo. Trudili smo se
biti kar se da razumevajoči, do učencev
in staršev, ter hkrati ohranjati nedotakljivost in profesionalnost svojega poslanstva. Menim, da nam je to dobro uspevalo, saj nismo bili deležni omembe vrednih
pripomb ali pritožb, starši pa so tudi naše
delo na daljavo v večji meri nagradili s pohvalami in zadovoljstvom. Tudi po vrnitvi v šolo smo se trudili ohraniti predpisane ukrepe na življenjski, razumni ravni, sprejemljivi za otroke in hkrati dovolj
varni za preprečevanje okužb. Uspevalo
nam je, saj večjega izbruha bolezni med
učenci in zaposlenimi ni bilo.
Bolezen, maske, razkuževanje, testiranja, varnostna razdalja, pouk na dalja-

Igriva matematika
Otroci se z matematiko srečujejo v
vsakdanjem življenju, a kljub temu jim
predstavlja nekaj neznanega. Projekt
smo začeli s preprostim vprašanjem:
Kaj pomeni beseda matematika? Najpogostejši odgovor je bil, da je nekaj
težkega, kar se učijo v šoli. Nekaj otrok
pa je matematiko povezalo s štetjem
in števili.
Zaradi širine pojma sva se odločili, da
znanje matematike v predšolskem obdobju pridobimo preko igre. Z dejav-

nostmi smo spoznavali matematično
izražanje, mišljenje, spretnosti ter doživljali matematiko kot prijetno izkušnjo. Otroci so se preko igre naučili, da
lahko nekatere matematične probleme s pomočjo matematičnih strategij
rešijo hitreje ter učinkovitejše. Otroci
so se med igro zabavali ter iskali različne načine rešitve problemov ter s tem
pridobivali potrditve načina in smeri
razmišljanja.
VESNA UGOVŠEK

vo … Sama neprijetna dejstva, ki so nas
in nas očitno bodo spremljala še lep čas.
A poglejmo na vse to iz drugega zornega kota. Predpisane cilje v učnih načrtih potisnimo za hip ob rob. Pedagogi
in starši, vprašajmo naše »uka željne«,
kaj nam je ta epidemija dala dobrega?
Razmislimo tudi sami … Česa smo otroke naučili?
Odgovori otrok nas bodo presenetili.
Osebno pa bi na prvo mesto postavil
besedo odgovornost. Pedagoški delavci
smo odgovorni za podajanje znanj, naučili smo se novih metod in pristopov, ki
so nam v drugačni situaciji omogočali
poučevanje. Učenci so naenkrat postali sami odgovorni za spremljanje pouka, sodelovanje, učenje, opravljanje nalog. Odgovornost staršev pa se je izkazala v podpori in pomoči svojim otrokom in nenazadnje tudi nam, učiteljem.
Uspeh se je poleg pridobljenih znanj
pokazal v številnih zanimivih likovnih, tehničnih, literarnih, plesnih, glasbenih in drugih »izdelkih«; v dvigu samostojnosti in ustvarjalnosti; v pridobitvi novih veščin s področja računalništva in komunikacije. Morda so se v
času dela od doma učenci naučili tudi
številnih drugih – domačih opravil, za
katera jim je prej zmanjkovalo časa in
volje. Marsikdo je verjetno začel gojiti nov hobi ali interesno dejavnost, da
si je krajšal čas, ko je bil doma sam in
mu je primanjkovalo motivacije za šolsko delo.
Epidemija nam je torej dala možnost,
da se naučimo veliko novega in se posvetimo tistim stvarem, za katere nam
ob rednem delovnem ali šolskem tempu sicer zmanjkuje časa.
Šolsko leto na Rečici te dni zaključuje
216 nasmejanih obrazov. Leto je bilo
drugačno, a uspešno. Ostanimo torej
še naprej odgovorni, spoštujmo ukrepe in pazimo na svoje zdravje. Vsem želim prijeten praznični mesec ter vesele,
sproščene, varne in zdrave počitnice.
PETER PODGORŠEK,
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji
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Presenečenje prvošolcev ob materinskem dnevu
Mesec marec s toplimi sončnimi žarki
začne prebujati spečo naravo, v jutranji
zori nas pozdravlja ptičje žvrgolenje,
na plan pokukajo prvi znanilci pomladi … Vse to veličastno prebujanje narave tudi v nas prebudi prijetna čustva in
energijo za nove izzive.
Tudi letošnje šolsko leto je bilo polno
izzivov, posebej za prvošolce. Poleg tega,
da so v tem šolskem letu prvič prestopili
šolski prag, so se prvič soočili tudi s poukom na daljavo. Po nekajmesečnem delu
na daljavo smo se v marcu spet srečali v
šoli. Veselje in zadovoljstvo ob ponovnem snidenju sta pripomogla tudi k pripravi posebnega presenečenja za starše.
Materinski dan smo običajno obeležili

s šolsko prireditvijo. Zaradi razmer ob
epidemiji pa le-te ni bilo mogoče organizirati. Skupaj z učenci smo se odločili, da bomo za starše, babice, dedke in
ostale družinske člane pripravili mini
prireditev. Ideja za ta projekt je »dozorela« kar naenkrat. Ko sva ga učiteljici predstavili učencem, so ga sprejeli z velikim navdušenjem. Glede na to,
da nam ga je uspelo realizirati v le nekaj dneh, smo s končnim izdelkom bili
vsi zelo zadovoljni. Presenetila naju je
zagnanost, pripravljenost na sodelovanje in motivacija učencev. Tudi to je dokaz, da so se za starše in vse, ki jih imajo
radi, želeli in bili pripravljeni potruditi.
Vsak izmed prvošolcev je prispeval ka-

menček v mozaik. Nastop smo posneli,
video posnetek pa objavili 25. 3. v spletni platformi Microsoft Teams, kjer si ga
je mogoče ogledati večkrat.
Čeprav je bila tudi tokrat največkrat
izrečena beseda »MAMA«, je to posebno presenečenje ob prazniku bilo namenjeno tudi očkom, babicam, dedkom
… To darilo je bilo pripravljeno in »zavito« z velikim navdušenjem in izjemno
energijo. V njem sta ljubezen in srčna
zahvala za trud, skrb, srčnost in pomoč
vsak dan, še posebej pa v teh časih, ko
imajo prijazna beseda, spodbuda in sodelovanje posebno vrednost.
ANKA STARIČ
KARMEN KOČEVAR

Narava je
postala naša
igralnica
Mini prireditev

Skupina črički
Meseca marca je v enoti Lipa nastala
nova skupina otrok, ki smo jo poimenovali Črički. Oddelek obiskujejo štirje
dečki s posebnimi potrebami. Vzgojno-izobraževalno delo je prilagojeno glede na individualni razvoj in zmožnosti
vsakega otroka. Ob odprtju oddelka
smo poskrbeli, da so se otroci v vrtcu
počutili dobro, varno in sprejeto. Osvajali smo dnevno rutino bivanja v vrtcu
in osnovne veščine pri skrbi zase. Veliko časa smo namenili gibalnim dejavnostim, tako v igralnici, skupni avli kot
tudi zunaj, kjer otroci še posebej radi
bivajo. Poleg gibalne dejavnosti smo
izvajali tudi veliko glasbenih dejavnosti, ki so otrokom blizu in jih pomirjajo.
KSENIJA GOMINŠEK
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Črički na sprehodu

Zaradi neugodnih razmer zaradi epidemije se je tudi življenje v vrtcu precej
spremenilo. Pristali smo v » mehurčku«.
To pomeni, da druženja z ostalimi skupinami v vrtcu nimamo. Zato smo se skupina Medvedkov odločili, da še več časa
preživimo v naravi in se izognemo zaprtim prostorom ter igralnico zamenjamo
za naravo. Vsak dan smo takoj po zajtrku odšli v gozd, na travnik … in tako spoznali še širšo okolico Rečice. Na travniku smo raziskovali in spoznavali krtine,
travniške cvetlice, živali in sodelovali pri
različnih gibalih in miselnih igrah.
V gozdu smo poslušali različne naravne in tudi živalske zvoke ter premagovali naravne ovire. Ob vsakodnevni
hoji smo pridobili kondicijo in se gibalno razvijali. Niti dež ni bil ovira. Obuli smo škornje, oblekli pelerine in se
podali novim dogodivščinam naproti.
Otroci so v naravi neizmerno uživali,
raziskovali in bili sproščeni. Veliko smo
se o njej tudi naučili, predvsem o tem,
kako jo moramo ceniti in spoštovati.
KSENIJA KRANJC

POD REČIŠKIM ZVONOM

VRTEC

Tradicionalni slovenski zajtrk v »mehurčku«
V našem vrtcu že nekaj let sodelujemo v državnem projektu Zdravje v vrtcu pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako vsako leto dobimo temo oz. rdečo nit vsebin, ki jih predstavljamo našim varovancem. Letošnja osrednja tema je namenjena dobremu počutju otrok.

čimi dobrotami lokalnih pridelovalcev; z medom, maslom,
domačim kruhom in mlekom ter slastnim slovenskim jabolkom. Po zajtrku smo si nadeli kostume čebel, matice in trota ter ob glasbi izvedli gibalno didaktično igro »Čebele nabirajo med«, s katero smo krepili našo vidno in slušno pozornost, ponavljali barve cvetlic in si izmenjevali vloge čebel delavk, matice in trota. Otroci so v igri neizmerno uživali, s čimer smo tudi ta dan poskrbeli za dobro počutje varovancev.
Kljub temu da nas letos člani Čebelarskega društva niso
mogli obiskati, smo z veseljem izvedli Slovenski tradicionalni zajtrk, čeprav malo drugače kot prejšnja leta. Naše znanje
in veščine smo še ponovili in nadgradili na 4. svetovni dan
čebel 20. maja.
JOŽICA ERMENC

Doživljanje sveta skozi
glasbo

Tradicionalni slovenski zajtrk

V času epidemije se še bolj trudimo, da na otrokom primeren način razložimo, kako lahko sami, z lastno aktivnostjo,
prispevajo k svojemu in skupnemu dobremu počutju, k preventivi in ohranjanju svojega zdravja. V tem šolskem letu
posebej intenzivno obravnavamo vsebine prav iz osebne higiene, higiene prostorov in igralnih sredstev, gibanja na prostem, hkrati otrokom predstavljamo različne tehnike za sproščanje, v igralnici in zunaj, na njim razumljiv način. Strokovno osebje se trudi, da se imajo otroci v skupinah – »mehurčkih« lepo, čeprav brez druženja z mlajšimi in starejšimi vrstniki po ostalih skupinah.
Kljub izoliranosti oddelkov smo tudi v letošnjem šolskem
letu izvedli že Tradicionalni slovenski zajtrk v novembru,
seveda drugače, kot prejšnja leta – v t. i. »mehurčku« nujnega varstva. Ves teden pred 20. novembrom smo spoznavali
lastnosti čebel, našo avtohtono kranjsko sivko – kranjico in
pomen njenega dela. Seznanjali smo se z medom: preko tipanja, okušanja, vonjanja in opazovanja viskoznosti ter njegove zdravilne učinke. Seveda nismo pozabili na pomembno delo naših čebelarjev.
Preko video vsebin smo spoznavali njihovo svečano nošo,
delovno obleko in seveda njihove pripomočke za uspešno točenje medu v čebelnjaku. Po celotnem tednu izobraževanja
smo se v velikem pričakovanju v petek posladkali z doma-
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Doživljanje sveta skozi glasbo

V skupini najmlajših veliko časa preživimo ob poslušanju
in igranju glasbe. Preko nje svet doživljamo v drugačni luči.
Zvok različnih glasbil nas ponese v gozd, na travnik, kmetijo, na nebo in v druge dežele. Poslušamo najrazličnejše zvrsti glasbe, jo ustvarjamo z glasbili in telesom in zraven prepevamo in plešemo. Vsako novo glasbilo, njegov zvok, otroke navduši in radi se preizkusijo v igranju. Tako smo se letos
srečali z zvončki, bobni, klaviaturami, flavto, kitaro, ukulelami, ksilofonom, trianglom, melodičnimi cevmi in drugim.
Najbolj pa so uživali v igranju na ropotuljice, ki smo jih sami
izdelali iz odpadne embalaže. Lepo je gledati nasmejane otroške obraze, kako uživajo ob različnih zvokih, se zibljejo in
mrmrajo. Glasba je zelo pomembna v našem življenju, nas
razvedri, razveseli in bogati.
TINA PAUČNIK

17

VRTEC, DRUŠTVENI UTRIP

Raziskovanje v projektu NA-MA poti
Naš vrtec je že nekaj let vključen v projekt NA-MA POTI, ki ga vodi Zavod RS za
šolstvo. Glavni cilj projekta je razviti in
preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k razvoju matematične, naravoslovne in drugih pismenosti
(finančne, digitalne, medijske …) otrok/
učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
V vrtcu izvajamo številne matematične in naravoslovne dejavnosti, ki otroke na zanimiv način preko igre spodbujajo k razmišljanju, raziskovanju, napovedovanju rezultata, iskanju in preizkušanju različnih rešitev in tudi ovrednotenju izvedene dejavnosti. V skupini
otrok Čebelice (4–5 let) smo med drugim raziskovali tudi, kako bi najhitreje
rešili igračke iz ledu. Otroci so podali
številne predloge, ki smo jih tudi pre-

izkusili ter izvedli raziskovalno dejavnost, kjer so imeli na voljo hladno, toplo in vročo vodo, kladivo, kapalke, posodice in žlice različnih velikosti. Motivirani in polni radovednosti so se lotili raziskovanja ter preizkušali, kako bi
najhitreje rešili igračke. Ugotovili so, da
se led hitro stali, če ga polivajo z vročo
vodo, če uporabljajo večje žlice in si zraven pomagajo tudi z razbijanjem ledu.
Med naravoslovnimi dejavnostmi so
bile otrokom zanimive tudi dejavnosti,
s katerimi smo raziskovali gibanje. Predvsem nas je zanimalo, kako vpliva trenje
oziroma hrapavost površin na gibanje. V
naše raziskovanje smo vključili igro z avtomobili ter izdelovanje cest in klančin z
različnimi površinami, drgnjenje različnih površin drugo ob drugo, še posebej

sta jim bili všeč dejavnosti potiskanja
škatle presenečenja ter vleka otrok po
različnih površinah, saj je bila tako izkušnja in doživljanje bistveno bolj celovita
in zanimiva. Ob koncu raziskovanja smo
pripravili klančine z različnimi površinami, po katerih smo spuščali avtomobilček. Glede na predznanje so otroci pred
izvedbo napovedali, po kateri klančini se
bo avto peljal najdlje, nato pa z izvedbo
in merjenjem prevožene razdalje preverili pravilnost svoje napovedi.
S takšnimi dejavnostmi poskušamo
otroke spodbuditi k naravoslovnemu
raziskovanju in preizkušanju, jih seznaniti z nekaterimi fazami raziskovanja, predvsem pa v njih vzbuditi radovednost in vedoželjnost.
NATAŠA VRABIČ

Lipe za jubilej
Lani je je podjetje BSH Hišni aparati
Nazarje obeležilo 50-letnico delovanja
na lokaciji Nazarje. Ob tem jubileju so
se odločili, da kot družbeno odgovorno
podjetje, ki skrbi in vlaga v razvoj lokalnega okolja in je usmerjeno v trajnostni
razvoj, Občini Rečica ob Savinji podarijo
50 medovitih lip. Akcija je še posebej pomembna, saj ima tudi Občina Rečica ob
Savinji v svojem grbu upodobljeno lipo.
Za saditev lip so se javili v Čebelarskem društvu Rečica ob Savinji, simbolno zasaditev prve lipe pa so predstav-

nik društva, občine Rečica ob Savinji
in podjetja BSH Hišni aparati izvedli v
neposredni bližini Trnovčkega mostu.
Ob tej priložnosti se je županja Ana
Nuša Rebernik zahvalila za donacijo,
predstavnik BSH-ja Toni Ploštajner pa
je podrobneje predstavil akcijo in tudi
prizadevanja nazarske tovarne, da postane brezoglično podjetje. »Lipa je simbol slovenskega naroda, simbol povezovanja, ki je nekoč prestavljalo stičišče vaškega dogajanja, kjer so oblasti
sprejemale pomembne krajevne zade-

Prevzem podarjenih lip
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Ostale lipe so čebelarji zasadili
ob cesti proti Trnovcu in na drugih
mestih, s čimer so počastili 20. maj,
svetovni dan čebel.

ve; simbol trajnostnega razvoja in povezovanja ljudi z naravo.«
Predsednik ČD Darko Glušič je omenil, da so čebelarji veseli, da imajo tako
podjetja kot občine v Zgornji Savinjski
dolini posluh za naravo in priznavajo
pomen čebel. Ob tem je še dodal; »Kar
čebele oziroma opraševalci pomenijo
za naravo, pomeni BSH za našo dolino.
Nazarska tovarna namreč tudi v svojih
osnovnih vrednotah v celoti izpolnjuje
zahtevne naravovarstvene standarde.«
US
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Mandala za Zeleni dan slovenskega turizma
Turistično društvo Rečica ob Savinji
se je pridružilo akciji Turistične zveze
Slovenije in ob pomoči otrok ustvarilo

zeleno mandalo, s katero so letos obeležili Zeleni dan slovenskega turizma.
Mandalo so ustvarili iz naravnih mate-

rialov, ki so jih našli v gozdu in na travniku. Izdelovanje mandale je potekalo v okviru vseslovenske akcije Zelena
mandala, v kateri je sodelovalo več kot
80 turističnih in kulturnih zavodov ter
organizacij. Namen akcije Zelena mandala je opozoriti slovenske državljanke
in državljane vseh generacij na pomen
ohranjanja bogastva naravnega sveta,
ki nas obdaja. Tako so tudi v TD Rečica
ob Savinji na svojstven način prispevali k biotski raznovrstnosti.
US

Planinci na
številnih poteh
Mandala, ki so jo ustvarili v TD Rečica ob Savinji.

Galovci med prejemniki
priznanj

Člani Planinskega društva med
postavljanjem mlaja

Prejemnice priznanj

Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline je kljub
negotovosti zaradi koronavirusa tudi
v letošnjem letu zelo aktivno.
V začetku junija so na Rečici ob Savinji izvedli letošnje Ex-tempore, konec
maja pa so se v Methansovi hiši udeležili odprtja razstave Zlata paleta –
Sodobno slikarstvo. Ob tej priliki so
bila podeljena priznanja in certifikati kakovosti štirih tematskih sklopov,
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med dobitniki so tudi člani Gala. Priznanje so prejeli Danica Janžovnik in
Blanka Božič na področju grafike, Blaž
Hribernik klasično slikarstvo, Marjeta
Špec in Erna Acman sodobno slikarstvo. Dobitnice certifikata kakovosti
pa so Danica Janžovnik, Darinka Marolt in Simona Zadravec na področju
grafike in Erna Acman na področju sodobno slikarstvo.
US

Člani Planinskega društva Rečica ob
Savinji so se tudi v letošnjem letu odpravili na številne poti in pohode, na
katerih so raziskovali lepote bližnjih in
bolj oddaljenih vršacev.
Tako so se poleg pohodov, na katere so se odpravljali člani, družili z upokojenci, razpisali so letošnji planinski
tabor za mladino, junija izvedli občni
zbor … Lotili so se tudi drugih del in
tako so konec aprila postavili mlaj, ki
krasi vhod v občinsko središče. Mlaj je
daroval Janko Žuntar.
US
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