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OGLASI

KDLU Gal in Vezilje DU 
Rečica ob Savinji vabi-
jo v društvene prostore na 
ogled razstave PRAZNIČ-
NIH DEL. Razstava bo na 
ogled med 3. in 31. januar-
jem 2022 v času uradnih ur 
Medgen borze ali po pred-
hodni najavi na 041 354 
540. Želimo vam prijeten, 
praznični ogled.

DPM Rečica ob Savinji  bo v času božično-novoletnih počitnic, če 
bodo to dovoljevale epidemiološke razmere, pripravili 3-dnevne POČI-
TNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE. Delavnice bodo predvidoma od 27. 
do 29. decembra od 9.30 do 11. ure v Medgen borzi Rečica ob Savinji. 

DPM Rečica ob Savinji organizira dobrodelno akcijo zbiranja higien-
skih pripomočkov, brisač in posteljnine za Materinski dom Mozirje  
(varna hiša). Zbirno mesto je v Medgen borzi v času delovnih ure, od 
6. do 21. decembra 2021.

DPM Rečica ob Savinji vabi 
starše otrok od drugega do še-
stega leta, ki niso vključeni v 
OE Vrtec Lipa ali Osnovno šolo 
Rečica ob Savinji, da po 20. 
decembru pridejo iskat BO-
ŽIČKOVO DARILO v Medgen 
borzo. V poštev pridejo otro-
ci, ki so do 1. decembra 2021 
dopolnili najmanj dve leti in 
največ šest let in imajo stal-
no bivališče v Občini Rečica 
ob Savinji.
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Kje smo in kam gremo?
Minevajo dnevi, tedni, meseci in leto 

2021 se bo počasi poslovilo. Za novo leto 
bomo zopet sanjali o različnih željah in 
si postavljali cilje in najbrž bo med prvi-
mi željami vsakega izmed nas, da bi se že 
končno znebili tega koronavirusa, ki ne-
prestano mutira in nas zastrašuje. 

Kje smo, vam ne znam odgovoriti. Vem 
toliko, kot vi vsi. Ni in ni konca in morda 
res nismo dovolj disciplinirani, da bi ga 
izničili. Zato še enkrat prosim vse, da po-
skušate upoštevati vsa vladna in strokov-
na priporočila, ker bomo le tako lahko po-
novno bolj sproščeno zadihali, se druži-
li, nasmejali v dobri družbi, obiskali so-
sede in preprečili še več smrti. 

Ob zaključku leta pa se običajno ozre-
mo v njegov začetek in ugotovimo, kaj 
nam je uspelo realizirati, kaj ne in zakaj 
ne. In najbrž jih ni malo, ki ugotovijo, da 
vsi cilji niso bili realizirani iz različnih 
razlogov. Vsi si predvsem želimo, da bi 
nam in svojcem služilo zdravje, ki je po-
goj za zadovoljstvo, funkcioniranje, sre-
čo … In vse prevečkrat smo slišali, koliko 
naših občanov ni imelo te sreče. Mnogi so 
se od nas žal za vedno poslovili. Naj po-
čivajo v miru!

Potem si želimo, da bi s svojim delom 
ali minulim delom zaslužili za dostojno 
življenje, tudi za kakšen del razvajanja. 
Pa vemo, da jih je mnogo, ki se jim te že-
lje ne bodo nikoli izpolnile. Vsa čast ve-
lja večini upokojencev, ki so čarovniki pri 
razporejanju denarja. Od naših upokoje-
nih občanov namreč redko slišim njiho-
vo stokanje. Tudi delovnih občanov je kar 
nekaj, ki se težko prebijajo skozi mesec. 
Želim vam seveda boljše življenje, a kaj, 
ko vsi vemo, da so to pobožne želje, pri 
katerih imamo le malo možnosti vpliva. 

Ostaja pa še mnogo ostalih želja vsake-
ga posameznika. In želje ter potrebe, ki 
so vezane na napredek Občine? Tako vi, 
spoštovani občani, kot svetniki, izvoljeni 
od vas, in mi, zaposleni v občinski upravi, 
si želimo isto. Urejeno, varno okolje, kjer 
se bomo počutili zares dobro. In tudi teh 
želja ni mogoče uresničiti v kratkem času. 
Vezane so predvsem na občinsko denar-
nico, torej proračun. 

Proračun Občine Rečica ob Savinji je na 
naši spletni strani dostopen vsem in je za 
leto 2021 znašal 3.594.031 EUR . Sliši se 
sorazmerno dobro, ko pa sredstva začne-

že poteka obnova vodovoda, električ-
na napeljava za javno razsvetljavo, ce-
vovodi za optično omrežje, kjer bo mo-
žno pa tudi priključki za odvajanje ko-
munalnih voda. 

V mesecu avgustu je bila dokončana ce-
sta Poljane Dol–Suha v dolžini 2,3 km. 
Res sem izredno hvaležna vsem kraja-
nom tega območja, ki so zaradi težko pri-
čakovane obnove ceste, brez vseh proble-
mov, brezplačno prenesli na Občino vsa 
potrebna zemljišča. Prav tako so vsi pre-
bivalci, živeči ob trasi ceste Trnovec–Po-
brežje že podpisali predpogodbe za brez-
plačen prenos zemljišč na Občino, na tra-
si Spodnja Rečica–Trnovec pa še nimamo 
podpisanih vseh predpogodb. Pogodbe-
na razmerja rešujemo tudi na odseku ce-
ste Rečica kapelica–Novo naselje, potem 
pa pride na vrsto še več odsekov (Reči-
ca–most pri Marovtu, Varpolje–Šentjanž, 
Šentjanž–Čebuli proti Majerholdu, Polja-
ne–Mesničar), katerih zemljiška razmer-
ja moramo rešiti v prihodnosti. Vendar je 
ta prihodnost varljiva, saj ste razbrali, da 
bi vsi ti cestni odseki morali biti obnovlje-
ni v roku dveh let. 

Torej se nam zelo mudi. V kolikor v nasle-
dnji prvi polovici leta ne bomo uspeli pri-
dobiti od krajanov teh zaselkov vseh pod-
pisanih predpogodb o predaji potrebnih ze-
mljišč, se posamezni odsek ne bo vključil v 
sanacijo. Potrebno bo izbrati nov cestni od-
sek tam, kjer predvidevamo, da bo podpis 
predpogodb lažje stekel. Izbrati prioriteto 
pa ne bo težko, saj je še mnogo cest dotra-
janih. Po podpisu predpogodb je namreč 
še mnogo dela z izdelavo dokumentacije, 
za posamezna dela pa bo potrebno prido-
bivati še gradbena dovoljenja. 

In vedno pišem OBČINA SMO LJUDJE. 
Vsi občani so se zgražali nad dotrajano-
stjo cest ter želeli, da se to stanje že en-
krat sanira. Sedaj pa je odvisno pred-
vsem od vas, če bodo ceste dejansko po-
stale bolj varne. Občina žal ne zmore ve-
čjih naložb in vse so za nas, za vas, za bolj 
urejeno občino. Verjemite, da sem z vsem 
srcem misleča kot vi in imam enake želje. 
Mnogokrat sem pod velikim pritiskom in 
težo želja in zahtev, ki se porajajo od po-

Županja Ana Nuša Rebernik

mo razporejati po obveznostih, ugotovi-
mo, koliko in kam lahko delimo. Delež 
vseh planiranih investicij je v letu 2021 
znašal 1.937.169 EUR, kar predstavlja cca 
53 % celotnega proračuna. 

Uvrščamo prioritete in v letošnjem letu 
je bila največja prioriteta vlaganje v ce-
stno omrežje ter vzporedno ureditev ko-
munalne infrastrukture. Večina teh sred-
stev je torej namenjenih za obnovo cest 
preko sklenjene pogodbe s koncesionar-
jem, izvajalcem del. VOC se je obvezal, da 
bo v približno dveh letih obnovil pribli-
žno 13 km dotrajanih cest. Zaradi različ-
nih vzrokov, predvsem pa zaradi pomanj-
kanja zadostnega števila delavcev (covid 
okužbe, karantene) tudi slabega vreme-
na … so dela v zaostanku, zato bo nekaj 
teh sredstev prenesenih v leto 2022, če 
bo predlog proračuna za to leto potrdil 
občinski svet. 

Cesta od gostišča Lesjak pa do križi-
šča za Gorico je že obnovljena, nadalju-
jejo pa se dela naprej po trasi proti Po-
brežjam in etapno do Homc (cca 4 km). 
Vzporedno z obnovo cest bo in ponekod 
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sameznikov še z dodatnimi zahtevami, ki 
jim žal ne morem ugoditi. 

Potem slišim, da se delajo izjeme. Niti 
ene izjeme nisem odobrila, ker je ne mo-
rem in ne smem, ker to ne dopušča pro-
račun. Če odobrim zahtevo enega, se zvr-
stijo še druge. In nastal bi kaos, ki mu ne 
bi bilo videti konca. Želim ostati korek-
tna in ne dajem praznih obljub, pa če je 
to še tako boleče tako zame kot za vas. 

In, poglejmo še naprej. V omenjeno vso-
to, namenjeno investicijam, smo uspe-
li sanirati še dva mostova. Zaključena je 
sanacija mostu pri gostišču Lesjak v Spo-
dnji Rečici, pred zaključkom pa je sana-
cija mostu Vimpasle. Ta dva projekta sta 
bila sofinancirana s strani MOP (Ministr-
stvo za okolje in prostor) iz sredstev za 
sanacijo po naravnih nesrečah.

Pred dokončno ureditvijo je tudi reči-
ški trg–amfiteater, s katerim se bo zao-
krožila čudovita podoba trškega jedra, 
ki bo v prihodnje še posebej gostoljub-
no pozdravljalo številne obiskovalce in 
nudilo občanom kraj zbirališča ob raz-
ličnih priložnostih. Preko projekta Mi 
smo SVETloba pa bomo v naslednjem 
letu posodobili tudi javno razsvetlja-
vo v delu trškega jedra. Oba navedena 
projekta sta sofinancirana s strani LAS. 
Skupaj z ostalimi občinami Zgornje Sa-
vinjske doline smo sofinancirali projek-
te ZD Nazarje in skupaj z Občino Nazar-
je in Mozirje še širitev oz. nadgradnjo 
čistilne naprave v Lokah. V prihodnjem 
letu pa bo potrebno predvsem za ZD za-
gotoviti še več sredstev.

V proračunu leta 2021 smo planirali 
prihodke za sofinanciranje investicij iz 
državnega proračuna in sredstev EU v 
višini 868.394 EUR. Za vse projekte, ki 
smo jih v  2021 uspeli realizirati, bomo 
sredstva do konca leta tudi prejeli. Izje-
ma ostajajo odobrena sredstva za posa-
mezne investicije (Centralna čistilna na-
prava Loke …), ki se v letu 2021 niso izve-
dle in se prenesejo v leto 2022.

Kar nekaj sredstev je šlo za izdelavo po-
trebne protipoplavne študije in OPN (Ob-
činski prostorski načrt) ter OPPN (Ob-
činski podrobni prostorski načrt), za na-
kup zemljišča v namen gradnje doma za 
integrirano oskrbo starostnikov, kjer pa 
obljubljeni del sofinanciranja ni realizi-
ran, zato bo v prihodnosti potrebno iska-
ti sredstva iz drugih eventualno razpolo-
žljivih virov.

Za boljšo predstavo teže proračuna naj 
omenim še izdatke, ki jih namenimo iz 
postavke za izobraževanje, kjer je bilo na-
črtovanih in bo porabljenih 552.200€EUR 
(cca 15 % proračuna). Sem sodijo dopla-
čila razlike od plačil staršev do višine 
ekonomske cene vrtca za vse male ob-
čane naše občine, ne glede na to, v kate-
rem kraju obiskuje otrok vrtec, sofinan-
ciranje dela zaposlenih v naši OŠ, mate-
rialni in investicijski stroški OŠ, material-
ni stroški glasbene šole, dnevni prevozi 
učencev … Ostali del proračuna pa pred-
stavljajo izdatki za blago in storitve, pla-
če in prispevke, odplačilo kreditov, trans-
fere posameznikom, društvom in gospo-
dinjstvom …

V prihodnjem letu se bo nadaljevala sa-
nacija cest preko koncesionarja, načrto-
vana je še obnova javne razsvetljave v ve-
čini trga na Rečici – projekt Mi smo sve-
tloba, s strani DRSI (Direkcije Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo), pa težko 
pričakovan začetek gradnje krožišča na 
Reneku. Na podlagi večkratnih prošenj 
in dogovarjanj z DRSV (Direkcija Repu-
blike Slovenije za vode) smo dobili tudi 

obljubo, da se bo izvedlo čiščenje stru-
ge potoka Rečice, ki ob poplavah ogro-
ža vse prebivalce najbolj strnjenega na-
selja v Občini. 

Poskrbeti moramo še za del energetske 
sanacije občinske stavbe skupaj z vrtcem 
(zamenjava kurilne naprave, dela stavb-
nega pohištva) in še več, če bomo uspe-
šni na kakšnih razpisih in bomo lahko za-
gotovili lasten del financiranja, saj je sko-
raj pri vseh razpisih zagotovljenih največ 
50-odstotni delež sofinanciranja. Nada-
ljujemo tudi s sofinanciranim projekta 
Mreža brezplačnih e-prevozov (prosto-
fer), s katerim omogočamo starejšim ob-
čanom brez lastnega prevoza brezplačne 
prevoze predvsem do zdravstvene oskr-
be in po potrebi še kam drugam. 

Torej: kje smo in kam gremo? 
Menim, da smo na dobri poti, seveda z 

vašim sodelovanjem, prispevki in potr-
pežljivostjo pri dolgotrajnem izvajanju 
del, za kar se vsem že v naprej zahvalju-
jem. Zahvaljujem se vsem članom Občin-
skega sveta in članom odborov ter komi-
sij, ki so soustvarjalci in kritični presoje-
valci razporejanja sredstev proračuna po 
potrebah, vendar sodelujemo maksimal-
no dobro. Vsa zahvala velja vsem mojim 
sodelavcem, ki vlagajo maksimum svo-
jih zmogljivosti za dobro vseh nas. Hva-
la podžupanu, članom društev, vsem in 
vsakemu posebej pa ŽELIM BREZSKRBEN 
BOŽIČ ter Z ZDRAVJEM, OPTIMIZMOM IN 
SREČO PREŽETO NOVO LETO 2022. 

Z vami in za vas 
ANA NUŠA REBERNIK, županja 

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. Na-
klada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v ob-
čini Rečica ob Savinji brezplačno.

V ponedeljek je dan za cepljenje 
Od 19. do 23.decembra bo v Sloveniji potekal Teden cepljenja, v okviru katere-

ga bo  Cepilni center ZSZD Nazarje izvajal cepljenje z vsemi razpoložljivimi cepi-
vi VSAK DAN od 8. do 20. ure. 

Posebej bo cepljenje organizirano tudi za občane Občine Rečica ob Savinji, in 
sicer v ponedeljek, 20. 12. 2021, od 15. do 20. ure v prostorih Osnovne šole. Va-
bljeni, da pred vstopom v novo leto poskrbite za svoje zdravje in zdravje bližjih. 

US
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Slovesno ob prazniku 

Označitev lokalnih kolesarskih poti 

V občini Rečica ob Savinji smo 17. ju-
nija s slavnostno sejo Občinskega sveta 
proslavili občinski praznik. V nagovoru 
je županja Ana Rebernik predstavila in-
vesticije in projekte, ki se ta čas izvajajo. 
Med drugim je povedala, da je občina le-
tos za investicije namenila preko 1,9 mi-
lijona evrov, od tega je nekaj manj 900 
tisoč evrov nepovratnih sredstev. Sicer 
je občane pozvala k sodelovanju, opo-
zorila pa je tudi na 30-letnico samostoj-
ne Slovenije. 

Na seji so bila podeljena letošnja pri-
znanja. Srebrni grb občine je prejel Ru-
dolf Krsnik, županjina priznanja pa so 
prejeli dr. Bojan Vršnak, ekipa pionirk 
PGD Rečica ob Savinji in Društvo upoko-
jencev Rečica ob Savinji. Županova pri-

V občini smo z letošnjim letom pričeli 
z realizacijo projekta Mreža kolesarskih 
povezav SAŠA, ki je predmet skupnega 
načrtovanja desetih občin, in se izvaja 
pod okriljem Razvojne agencije SAŠA. 

Cilj projekta je vzpostaviti mrežo lo-
kalnih kolesarskih poti na območju de-
setih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gor-
nji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Na-
zarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Me-
stne občine Velenje. V ta namen bomo 
v naši Občini zasnovane kolesarske poti 
opremili s prometno signalizacijo (kaži-
potnimi tablami), ki smo jih v večji meri 
že postavili. Na območju gradbenih del 
v občini bomo kažipotne table postavi-
li ob zaključku le-teh.

V okviru projekta je izdelan kolesarski 
zemljevid in mobilna aplikacija »Savinj-
ska2go«, ki jo je razvilo podjetje Mono-
lit d.o.o., vodilni proizvajalec prostor-
skih podatkov za GPS cestne navigaci-
je na področju Slovenije. Pri zbiranju 
podatkov o poteh in znamenitostih so 
sodelovali partnerji projekta Kolesar-
ske poti Savinjska2go: Razvojna agen-
cija SAŠA v sodelovanju z vsemi deseti-
mi občinami.

Zemljevid kolesarskih poti Savinjske in 
Šaleške doline bo v fizični obliki na vo-

znanja mladim je prejelo 5 devetošolcev, 
ki so vsa leta dosegali odličen uspeh. Vr-
hunski kulturni program so na priredi-

ljo predvidoma do konca letošnjega leta, 
mobilna aplikacija »Savinjska2go« pa bo 
uradno objavljena na Google Play ter 
App store predvidoma v teh dneh. Mo-
bilna aplikacija bo namenjena vsem, ki 
radi odkrivajo nove turistične kraje in 
znamenitosti na dveh kolesih. Aplikaci-
ja vsebuje podatke o 85 kolesarskih po-

tvi v Osnovni šoli pripravili učenci in 
mentorji Glasbene šole Nazarje.

US 
 

teh ter preko 200 različnih zanimivih lo-
kacij, kot so kulturne znamenitosti, na-
ravne znamenitosti, turistične ponud-
be, gostišča in nastanitve, turistično in-
formacijski centri, E-polnilnice. Aplika-
cija bo na voljo v slovenskem in angle-
škem jeziku. 

NK 

Prejemniki letošnjih priznanj Občine Rečica ob Savinji

Občane in občanke Rečice ob Savinji obveščamo, da se bo v naslednjih 
osemnajstih  mesecih v občini gradilo optično širokopasovno omrežje, s ka-
terim bo interesentom zagotovljena sodobna telekomunikacijska povezava, 
ki omogoča stabilne in visoke hitrosti prenosa podatkov. 

Podjetje GVO, d.o.o., ki gradi omrežje, ki se delno sofinancira iz Evropskega 
kohezijskega sklada za regionalni razvoj, bo v vsa gospodinjstva posredova-
lo Obvestilo o predvideni gradnji optičnega omrežja. Na tak način bo izvaja-
lec GVO, d.o.o. občane seznanil z osnovnimi podatki o omrežju in jih hkra-
ti pozval, da izrazijo svoj interes po priključitvi na optično omrežje. Pred-
viden začetek gradbenih del se načrtuje v mesecu marcu 2022, predviden 
zagon optičnega omrežja in priklop prvih naročnikov pa se načrtuje konec 
leta 2022. Predviden zaključek vseh del je predviden za september 2023.

OBVESTILO
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Projekt amfiteater zaključen 
Po različnih težavah smo uspešno za-

ključili prvi del projekta Energija: iz mo-
dre preteklosti v zeleno sedanjost oziro-
ma skrajšano kar »amfiteater«. V obdo-
bju do oddaje zahtevka oktobra 2021 
se je operacija izvajala v občini Rečica 
ob Savinji in občini Mozirje. V nadalje-
vanju se bo izvajala v središčih ostalih 
občin SA-ŠA regije, z izjemo Mestne ob-
čine Velenje. V nadaljevanju navajamo 
poročilo, ki smo ga pripravili za pristoj-
no ministrstvo. 

Aktivnosti v obdobju do oddaje zahtev-
ka oktobra 2021 so bile v glavnem inve-
sticijske narave, v nadaljevanju izvedbe 
pa se bodo v aktivnosti vključile vse ge-
neracije in skupine: brezposelni mladi, 
ženske, starejši in oskrbovalci, kot je to 
predvideno v prijavi operacije. Na ta na-
čin se bo omogočil prenos znanj med ge-
neracijami in izboljšanje socialne mreže.
Tematsko področje ukrepanja in 

cilji operacije
Operacija pomembno prispeva k dose-

ganju cilja tretjega tematskega področja 
»Ohraniti doseženo stopnjo varstva oko-
lja in izboljšati trajnostno rabo naravnih 
virov«. Z izvedbo operacije spodbujamo 
okoljsko naravnano operacijo ob upošte-
vanju energetske učinkovitosti in trajno-
stne mobilnosti.

Cilji operacije so:
- ohranjanje in obnova okolja – prepo-

znani zaščiteni naselbinski kulturni de-
diščini dati dodano uporabno vrednost 
– obnoviti staro podobo kraja ob upora-
bi okolju prijaznih materialov. S tem ne 
le ohranjamo, ampak izboljšamo naše 
kulturno okolje, z vgrajenimi materia-
li pa omogočamo trajnostno rabo na-
ravnih virov;

- zmanjšanje porabe energije in sve-
tlobne onesnaženosti z novo osvetlitvi-
jo cerkva na rečiškem in mozirskem trgu 
s čimer se zmanjšajo negativni vplivi na 
naše naravno okolje – predvsem habi-
tate. S tem prispevamo k okoljskim ci-
ljem – izboljšanju rabe naravnih virov 
in zmanjševanju podnebnih sprememb;

- koriščenje obnovljivih naravnih vi-
rov. Z zbiranjem in koriščenjem sončne 
energije za delovanje pametne klopi, ki 
omogoča napajanje mobilnih in računal-
niških naprav, prispevamo k energetski 
učinkovitosti;

- spodbujanje trajnostne mobilnosti z 
uporabo javnih prevoznih sredstev in 
zagotavljanje možnosti parkiranja, saj 
bomo v nadaljevanju izvedbe operacije 
z izvedbo delavnic in drugih dogodkov 
ter neposrednim nagovarjanjem obča-
nov k razmisleku o uporabi trajnostnih 
energetskih virov za njihove potrebe ter 

zmanjšanju uporabe prevoznih sredstev, 
spodbujali k okoljsko naravnanim aktiv-
nostim posameznikov;

- v nadaljevanju operacije bodo dose-
ženi tudi drugi cilji: izobraževanje in se-
znanjanje udeležencev aktivnosti (pred-
vsem ranljivih skupin) o okoljski proble-
matiki, njihovo opolnomočenje, prenos 
tradicionalnih znanj med generacijami, 
izboljšanje socialne mreže in končno z 
več znanja in spretnosti udeležencev iz-
boljšanje njihovega položaja, kar bo del 
izvedbe druge faze operacije in del zah-
tevka v letu 2022.

Izvajanje operacije

Aktivnost Opis opravljenega dela

Izgradnja amfiteatra V okviru operacije je bil zgrajen Am-
fiteater. Dela so se pričela izvajati v 
juliju in zaključila konec oktobra.  Z 
izvedbo amfiteatra smo prepozna-
ni zaščiteni naselbinski kulturni de-
diščini–trškem jedru, dali dodano 
uporabno vrednost, s tem smo izpol-
nili cilj ohranjanja in obnove okolja. 

Izvedba razsvetljave cerkva na 
Rečici in v Mozirju

Izvedena je bila osvetlitev cerkva. 
Dela so se izvajala v mesecu avgu-
stu. Z osvetlitvijo cerkva smo pri-
spevali k zmanjšanju porabe ener-
gije in svetlobne onesnaženosti, s či-
mer smo posledično zmanjšali nega-
tivni vpliv na okolje.

Izdelava pametne klopi Izdelana je bila pametna klop, in 
sicer v mesecu septembru. Pame-
tna klop omogoča, da sončno ener-
gijo preko le-te ponudimo uporab-
nikom za zastonjsko polnjenje na-
prav z USB-priključkom ali brezžič-
no.  S tem prispevamo k energetski 
učinkovitosti.

Nakup oglasne table Nakup oglasne table je bil izveden 
v mesecu septembru. Oglasna tabla 
služi za oglaševanje vsebin, katerih 
namen je promocija trajnostne mo-
bilnosti, energetske učinkovitosti in 
trajnostne rabe naravnih in kultur-
nih virov. 
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Izdelava novega OPN

Vpliv operacije in pregled 
kazalnikov učinka

Operacija neposredno vpliva na bolj-
šo gospodarsko in socialno vključenost 
skupnosti na območjih LAS. Že sam po-
seg v prostor – amfiteater – je zasno-
van tako, da odpira in povezuje dva si-
cer ločena svetova – posvetni in verski. 
Tako opominja na starodavno trško ži-
vljenje, ki ni bilo obremenjeno s potre-
bo po ločitvi posameznih segmentov ži-
vljenja in simbolno vabi vse socialno in 
drugače različne posameznike in skupi-
ne k druženju. 

Rezultati operacije so trajnostni. Za-
gotovljeno je vzdrževanje naložb, iz-
vajanje vsebin in omogočeno je izvaja-
nje novih vsebin in operacij tudi po za-
ključku operacije. Trajnost zagotavlja-
jo stabilni in v prihodnost naravnani 
partnerji, ki bodo vsebinsko in finanč-
no upravljali z rezultati tudi po zaključ-
ku operacije. Vključeni občini bosta skr-
beli za vzdrževanje izvedenih investicij 
(amfiteater, osvetlitev cerkva, pametna 
klop) in po potrebi dograjevanje le-teh. 
Amfiteater bo trajno predstavljal osre-
dnji prostor za druženje in bo generaci-
jam skozi prihodnje obdobje omogočal 
izvajanje najrazličnejših vsebin, vključ-
no s prijavljenimi. 

Osvetlitev kulturnih spomenikov – 
cerkva v Mozirju in na Rečici – se bo iz-
vajala tudi v prihodnje, vendar varč-
no, z zmanjšano stopnjo svetlobnega 
onesnaževanja. Prostor za promoci-
jo in oglaševanje na avtobusni posta-

ji bo ostal na razpolago za vedno nove 
aktualne vsebine, kakor jih bodo nare-
kovale zahteve razvoja trajnostne mo-
bilnosti in okoljskega obnašanja sko-
zi čas. Župnija Rečica bo blagoslov bu-
tar izvajala letno. Sama narava amfite-
atra kot prizorišča tega dogodka pa bo 
omogočala uvajanje novih oblik še dru-
gih tradicionalnih cerkvenih dogodkov 
na tem mestu. 

Partner Turistično društvo je na ob-
močju Občine Rečica ob Savinji aktiv-
no prisoten že desetletja. Z izvajanjem 
vsebin za dušo in telo občanov in tu-
ristov ne začenja na novo v okviru te 
operacije; s to operacijo pa dobiva za-
gon za usmeritev v bolj določne vsebi-
ne, ki dopolnjujejo že v preteklosti iz-
brano etnološko usmeritev društva – 
sejmarjenje – Lenartov sejem. Te nove 
vsebine, ki nadgrajujejo sicer v turizem 
zagledano prireditev, pa so samooskrb-
no pridelani pridelki in les ter aktivno-
sti za vsestransko vključevanje ranljivih 

skupin in ozaveščanje prebivalstva v 
nadaljevanju operacije. GLIN na obrav-
navanem območju predstavlja tradici-
jo in znanje generacij na področju ob-
delave lesa. S sodelovanjem v operaci-
ji zagotavlja prenos pridobljenih izku-
šenj in znanj, z nadaljnjo aktivno pri-
sotnostjo na trgu in v družbi pa traj-
nost operacije.

NIVES KREBS

Skoraj že pozabljena podoba rečiškega trga 

PODPIS

Občina Rečica ob Savinji je leta 2018 
sprejela sklep in začela s pripravo Od-
loka o Drugih spremembah in dopol-
nitvah Občinskega prostorskega načr-
ta Občine Rečica ob Savinji – SD OPN 
2, v katerega je vključenih dobrih 70 
pobud za spremembo namenske rabe 
in tekstualnega dela Odloka. 

V fazi postopka priprave akta je Obči-
na izdelala Hidrološko hidravlično štu-
dijo problematike poplavne varnosti ob 
potoku Rečica in hkrati idejno zasnovo 

problematike poplavne varnosti, ki je 
v fazi razprave in bo v prihodnje pred-
stavljena tudi javnosti.  Občina pa ob-
vešča vse občane, da je sprejemanje po-
bud za postopek SD OPN 2 zaključeno. 

Hkrati pa vas vabimo, da v kolikor že 
imate izdelano idejo in želite spremem-
bo v Odloku o OPN, svojo vlogo za na-
slednji postopek oddate na naši Obči-
ni, kjer vam bomo pri tem z veseljem 
pomagali.

ŠPELA POGORELČNIK
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Bogato leto na cestnem področju  

Previdno na cestah

V letu 2021 smo v občini Rečica ob Sa-
vinji izvajali več investicij. Veliko dela je 
bilo na področju koncesije, kar so naj-
bolj občutili občani na Dol-Suhi in Po-
brežju. Zahvaljujemo se za potrpežlji-
vost, hkrati pa se zavedamo, da so do-
bro urejene ceste še kako pomembne 
za vsakdanje življenje. 

Investicijsko vzdrževanje 
občinskih cest: 

Javna pot Krožišče trg Rečica–Vim-
pasle se sanira v dolžini 330 metrov. 
S projektom se ureja stabilizacija voz-
išča, odvodnja meteornih in zalednih 
voda, zamenjava dotrajane voziščne 
konstrukcije, nadomestitev neustrezne-
ga mostu čez potok Loznja, vzpostavi-
tev pretočnega profila struge v dolžini 
77 metrov in zavarovanje brežin v dol-
žini 131 metrov. Sočasno se obnavlja 
dotrajana komunalna infrastruktura 
ter novogradnja kanalizacije za teleko-
munikacije GVO. Vrednost projekta je 
slabih 262.000 evrov.

Lokalna cesta most Sp. Rečica–Trno-
vec se sanira v dolžini cca 160 metrov. 

S projektom se ureja stabilizacija in raz-
širitev vozišča, ureditev odvodnje mete-
ornih vod, zamenjava dotrajane in po-
škodovane voziščne konstrukcije in iz-
boljšanje prometno-tehničnih karakte-
ristik vozišča. Izvedena je tudi nadome-
stitev neustreznega mostu in prestavi-
tev in vzpostavitev pretočnega profila 
struge ter zavarovanje brežin v dolžini 
110 metrov. Vrednost projekta je slabih 
190.000 evrov.

Vzdrževanje gozdnih cest:
Kot vsako leto, so bila v občini tudi le-

tos izvedena vzdrževalna dela na goz-
dnih cestah v višini slabih 8.500 evrov.

BORUT ŠKRUBA 

Dela na pobreški cesti

Hitrostna ovira bo prispevala k večji varnosti.

Konec poletja je bila dokončana obno-
va ceste na Dol-Suho v dolžini cca 2360 
m. Uredila se je zamenjava dotrajane 
voziščne konstrukcije, odvodnja mete-
ornih in zalednih vod in zamenjava do-
trajanih propustov pod voziščem. Sani-
ran je bil most na Rečici pri Bidru. Po 
celotni trasi je bila položena tudi kana-
lizacija za telekomunikacije.

Trenutno poteka obnova ceste sko-
zi Pobrežje, kjer se skozi Trnovec, Spo-
dnje in Zgornje Pobrežje sočasno obna-
vljajo javni vodovod, javna razsvetlja-
va ter elektro omrežje, ki se polaga v 
zemljo. Po celotni trasi Sp. Rečica–Ho-
mec, na približno 4 kilometrih, se soča-
sno polaga kanalizacija za telekomuni-
kacije GVO.

Sanacije cest zaradi posledic 
naravne neposredne škode

Občina poziva vse občane, naj bodo 
v zimskih razmerah še posebej pozor-
ni in pazljivi na cestah ter pločnikih. 
Previdnost velja tudi glede na številna 
opozorila, da so robniki v trškem jedru 
zelo spolzki. 

Obveščamo vas, da je v sklopu redne-
ga vzdrževanja zimsko službo prevzel 
koncesionar, celjski VOC. Posledično za-
radi tega trenutno prihaja do manjših 
nevšečnosti, ki jih z medsebojnim do-
govorom sproti odpravljamo.

Vzdrževanje prometnih površin v zim-
skih razmerah se prednostno izvaja na 
avtocestah in državnih cestah, nato so 
na vrsti glavne in regionalne ceste ter 
lokalne ceste. Na koncu pa še javne poti, 
parkirišča ter površine za pešce. 

Omeniti je še treba, da je skladno z 

veljavnimi predpisi prevoznost na ce-
stah I. in II. prednostnega razreda (av-
toceste, hitre ceste, glavne in regional-
ne ceste) zagotovljena, če višina sne-
ga ne presega 10 cm, na drugih cestah 
pa 15 cm.

Doslej snega seveda ni bilo toliko, 
vendar smo se vseeno odločili za čišče-
nje in s tem omogočili večjo varnost v 
prometu. 

Občina nima zaposlenega, ki bi doda-
tno urejal površine, vseeno pa bomo 
v prihodnje poskušali poskrbeti še za 
boljšo očiščenost javnih površin in 
pločnikov. Kljub temu svetujemo in po-
zivamo vse udeležence v prometu, da so 
skrajno previdni in se prilagodijo zim-
skim razmeram. 

BŠ
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S ponosom odprli prenovljeno cesto
do mostu v Trnavče 

Suška cesta, 2.380 metrov dolga ce-
sta od t. i. Gruške do mostu v Trnav-
če, predstavlja pomembno povezoval-
no pot mod krajema Rečica ob Savinji 
in Mozirje, najbolj pogosto pa jo seve-
da uporabljajo številni domačini Dol–
Suhe, ki so ob zaključku gradnje pripra-
vili slovesen prevzem obnovljene ceste.

 »Veseli smo, da je po 44 letih cesta 
zasijala v posodobljeni podobi, za me-
ter širša in zgrajena po sodobnih stan-
dardih z uporabo najnovejše tehnolo-
gije reciklaže in ponovne uporabe ob-
stoječega materiala, s čimer je tudi sve-
tel zgled prepotrebnega varovanja naše 
ljube narave,« je povedal Marko Atel-
šek, ki je v nagovoru orisal zgodovino 
suške ceste, izpostavil pomembne mej-
nike ter nanizal dogodke v okviru izva-
janja del, ki jih je opravil koncesionar, 
celjski VOC. Suška cesta oziroma odse-
ka 6 in 7 sta se obnavljala v okviru kon-
cesijske pogodbe za opravljanje lokal-
ne gospodarske javne službe rednega in 
investicijskega vzdrževanja občinskih 
cest v občini Rečica ob Savinji. 

Pomembno vlogo pri obnovi je poleg 
izvajalca in občine odigral tudi  gradbe-
ni odbor, ki je spremljal izvajanje inve-

sticije. »Gradbeni odbor je ključno vlo-
go odigral pri pogajanjih in usklajeva-
njih, da je obnovljena cesta takšna, kot 
je – sodobna in udobnih 5 metrov ši-
roka, kot se za 21. stoletje tudi spodo-
bi,« je poudaril Atelšek in povedal, da 
je gradbeni odbor v začetku leta 2020, 
še pred izborom in podelitvijo koncesi-
je, samoiniciativno pristopil k pridobi-
vanju predpogodb za prenos zemljišč, 
po katerih poteka cesta, v občinsko last. 

»Priznati moram, da smo bili vsi izje-
mno pozitivno presenečeni nad nese-
bičnim odzivom. Še enkrat se je poka-
zal neizmerni čut za solidarnost in pri-
pravljenost nečemu se odreči v skupno 
dobro. V nekaj tednih smo imeli podpi-
sane prav vse predpogodbe – zajeten 
kupček 40 predpogodb za 40 parcel s 
strani 20 lastnikov, ki so Občini Rečica 
brezplačno odstopili v skupni količini 
6.170 m2 zemljišč.«

Na slovesnosti ob odprtju prenovlje-
ne ceste je bilo čutiti veselje med kra-
jani, na kar je bila ponosna tudi župa-
nja Ana Nuša Rebernik, ki se je zahvali-
la vsem domačinom za pomemben pri-
spevek pri prenovi cest. »Najbolj vesela 
in ponosna sem, da je pridobivanje ze-
mljišč na tem odseku potekalo brez pre-
velikih težav in nejevolje. Zaradi tega se 
vsem še enkrat zahvaljujem,« je pouda-
rila županja. 

Bogat kulturni program so pripravi-
li Suška banda, Družina Senica, Špe-
la Bider, Anja Glušič in Simon Brezov-
nik, cesto pa je blagoslovil diakon Stan-
ko Čeplak.

MA, US

Številne zbrane je pozdravila županja Ana Rebernik. 

Odprtje ceste je bila sijajna priložnost za družabno srečanje.
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Županja pripravila sprejem za 
devetošolce 

Za najmlajše 

Junija so se od Osnovne šole Rečica 
ob Savinji poslovili letošnji devetošol-
ci. Najboljše med njimi je na sprejem 
v občinske prostore povabila županja 
Ana Nuša Rebernik. 

Na sprejem je bilo od 19 devetošol-
cev povabljenih 8 učencev, ki so letos 
dosegli odlični uspeh. Županja je deve-
tošolcem želela, da široko razprejo kri-
la in poletijo sanjam nasproti, ob tem 
pa naj ne pozabijo, v kako lepi deže-
li in lepi občini živijo. Ravnatelj Peter 
Podgoršek je poudaril, da gre za speci-
fično generacijo, ki je bila zaradi epi-
demije kar nekaj časa »zaprta« v svoje 
domove. Vseeno pa so se učenci anga-
žirali tudi v različnih obšolskih dejav-

nostih, kjer so dosegli lepe uspehe in s 
tem pokazali veliko samoiniciativnosti 
tudi za stvari, ki niso bile del obvezne-
ga programa. 

Ravnatelj je še omenil, da rečiški 
otroci z vračanjem v šolo niso doži-
vljali večjih stresov, socialnih stisk 
ali čustvenih težav, za kar gredo za-
sluge okolju in dolini, v kateri živi-
mo. Generacijo je pohvalila tudi ra-
zredničarka Mihaela Lekše. Mladi so 
pri vpisu v srednje šole izkazali zelo 
širok nabor interesov, med stvarmi, 
ki jih pogrešajo v občini, pa omenili 
predvsem novogradnje in privablja-
nje mladih družin.

US

Sprejem pri županji pred počitnicami 

Sprejem na igrišču 

V septembru, po dobrem letu dni, so v 
občini Rečica ob Savinji pripravili spre-
jem za novorojenčke, na katerega so po-
vabili 25 novih občank in občanov z nji-
hovimi starši.

Tokrat je bil zaradi koronavirusa spre-
jem na športnem igrišču nekoliko okr-
njen, zato pa nič manj prisrčen. Zbra-
ne mlade družine so nagovorili župa-
nja Ana Rebernik, direktorica JVIZ Mo-
zirje Mateja Glušič in ravnatelj OŠ Re-
čica ob Savinji Peter Podgoršek. Pred-
stavili so delovanje inštitucij, starše pa 
spodbujali, da se odločijo za vpis otrok 
v vrtec oziroma šolo v domačem kraju. 
Da »iz malega raste veliko«, so spomni-
li govorniki, ob tem pa malčkom zažele-
li prijetno otroštvo v krogu najbližjih.

US 

Poslovil se je 
dr. Jezernik

Konec oktobra nas je zapustil dr. 
Anton Jezernik, dolgoletni redni 
profesor na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Mariboru in dekan Fa-
kultete za organizacijske študije v 
Novem mestu. Kot domačin je po-
memben pečat pustil tudi v delova-
nju Občine Rečica ob Savinji, in si-
cer kot prvi predsednik Občinske-
ga sveta Mozirje, kot občinski sve-
tnik ter eden od pobudnikov za iz-
gradnjo nove osnovne šole. Ohrani-
li ga bomo v lepem spominu. 

US
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Projekta vodovodov Trnovec–Pobrežje in Letošč 
Projekt vodovod Trnovec–

Pobrežje
JP Komunala d.o.o. Mozirje je v sep-

tembru 2021 pričela z izvedbo in obno-
vo vodovoda Trnovec–Pobrežje, v kate-
rega soinvestirajo občine Rečica ob Sa-
vinji, Ljubno in Gornji Grad. Predvide-
na ocena del je 232.925,66 EUR brez 
DDV. Obnova se izvaja v sklopu sanaci-
je cestišča oziroma koncesije na odse-
ku lokalne ceste LC267112. 

Na obravnavanem območju je neu-
strezen primarni vodovodni sistem iz 
azbestno cementnih cevi DN80 mm, 
izgrajen leta 1960. Nanj so vezani indi-
vidualni objekti oziroma priključki. Hi-
dravlične razmere v sistemu so zadovo-
ljive, vendar zaradi pogostosti okvar 
zelo spremenljive – nihaje tlakov. Izgu-
be na sistemu se ocenjujejo na cca 35 % 
pretočene vode. Obravnavani sistem se 
napaja iz vodohrana Potok, ki je v obči-
ni Nazarje in se nahaja na nadmorski vi-
šini cca 440 metrov. Obstoječi cevovod 
služi kot transportni cevovod za občino 
Ljubno, saj se preko njega napajata vo-
dohran Podhom, vodohran Okonina, 
naselje Okonina in manjši del občine 
Gornji Grad. 

Predvidena je izgradnja transpor-
tnega voda iz oplaščenih PE100 
DN125mm, PN16 cevi v skupni dolži-
ni 2.130 metrov in izgradnja sekundar-
nega voda iz oplaščenih PE100 DN63 
mm, PN16 cevi v skupni dolžini 1.330 
m. Na sistemu sta predvidena dva ar-
mirano betonska jaška, v katerih je 
predvidena redukcija tlaka za sekun-
darno omrežje. Na območju je predvi-
dena vgradnja več nadzemnih hidran-
tov DN80mm v INOX izvedbi. Vsi sta-
novanjski objekti se vežejo na sekun-
darno (reducirano) omrežje. Na siste-
mu je predvidena izvedba/obnova 43 
hišnih priključkov. 

Dela potekajo skladno z obnovo ceste 
LC267112, zaključek del je predviden v 
prvi polovici leta 2022.

Projekt vodovod Letošč
V marcu leta 2020 so občine Nazar-

je, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno 
in Gornji Grad sklenile dogovor o na-
daljevanju projekta vodovod Letošč. 

Občine so sprejele načrt vodenja pro-
jekta vodovod Letošč in imenovale no-
silce vlog na projektu. Ustanovile so 
projektni svet, sestavljen iz županov 
občin in direktorja JPKM. Vodja pro-
jektnega sveta je župan občine Nazar-
je, Matej Pečovnik. 

Ustanovile so tudi projektno sku-
pino, ki je sestavljena iz predstavni-
kov posameznih občin (vsaka občina 
= 1 član) in predstavnika JPKM. Vod-
ja projektne skupine je Rok Jamnikar 
(JPKM).

Do sedaj je bil izdelan koncept razvo-
ja vodovodnega sistema Letošč glede 
na omejeno višino stroškov izgradnje 
in vzdrževanja sistema ter terminski 
plan izvedbe projekta. V letu 2021 je 
bila izdelana idejna zasnova sistema 
v treh različnih variantah. V oktobru 
2021 je bila s strani projektnega sve-
ta izbrana najprimernejša varianta, 
varianta 3a. 
Kratek povzetek izbrane variante
V varianti 3a je predvidena obnova 

zajetja Letošč, izgradnja novega črpali-
šča, ki bo vodo iz zajetja črpalo cca 10 
metrov višje v novo vodarno. Vodar-
na Letošč je predvidena v neposredni 
bližini zajetja. Predvidena kapaciteta 
vodarne je 40 l/s. V sklopu vodarne 
je predvidena izgradnja bazena čiste 
vode V=200 m3. Po obstoječi trasi je 
predviden transportni cevovod od vo-
darne do novega VH Dobletina in na-
prej do Lačje vasi, Nazarja in Mozirja. 
Južni del občine Rečica ob Savinji (Tr-
novec, Zgornje in Spodnje Pobrežje, 
Homec) in južni del občine Ljubno (Me-
liše, Okonina, Juvanje, Radmirje) pri-
ključujejo na glavni transportni cevo-
vod Letošč–Mozirje v kraju Lačja vas. 
Črpališče Lačja vas prečrpava vodo v 

novi VH Homec. Iz VH Homec, ki leži 
na višinski koti 426 m. n. v. se voda 
nato prečrpava v VH Okonina, od ko-
der se gravitacijsko napajajo naselja 
Radmirje in Juvanje (občina Ljubno). 
Iz VH Okonina je mogoče napajati tudi 
del naselja Ljubno ob Savinji.

Severni del občine Rečica ob Savinji 
(Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje, Šen-
tjanž, Rečica ob Savinji) se priključuje-
jo na glavni vodovodni sistem Letošč– 
Mozirje v VH Dobletina. Iz VH Dobleti-
na se voda prečrpava v VH Rečica na 
višini 418 m. n. v., od koder se gravita-
cijsko napajajo naselja Spodnja Rečica, 
Nizka, Varpolje, Šentjanž, Rečica ob Sa-
vinji. Iz VH Rečica se voda prečrpava v 
VH Radegunda (538 m. n. v) za gravi-
tacijsko oskrbo naselij Dol-Suha, Dol, 
Radegunda in Brezje (občina Mozirje).

Varianta 3a predvideva izgradnjo 
38.760 m novih cevovodov, 11 novih 
vodohranov, 4 nova črpališča in 2 novi 
hidroforni postaji. Varianta 3a predvi-
deva oskrbo iz dodanega vodnega vira 
Ljubija, ki zajema izgradnjo 5.200 m 
cevovodov in oskrbo iz dodatnega vo-
dnega vira v občini Ljubno z izgradnjo 
vodarne. 

Ocena stroškov gradnje je 15.438.350 
EUR. Ocena stroškov obratovanja in 
vzdrževanja za obdobje 15 let je oce-
njena na 662.284 EUR.

Okvirni terminski plan
Občine investitorke bodo na podlagi 

izbrane variante v januarju 2022 izve-
dle postopek izbora projektanta DGD 
dokumentacije. Pridobitev gradbenih 
dovoljenj za celoten objekt se planira 
do konca leta 2023. 

Gradnja vodovodnega sistema se na-
črtuje v letih 2024–2029. Predvideva 
se gradnja v več fazah, v odvisnosti od 
višine pridobljenih sredstev, finančne-
ga stanja posameznih občin in dejan-
sko pridobljenih gradbenih dovoljenj.

ROK JAMNIKAR, 
JP Komunala Mozirje
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Občina uspešno oddala prvi zahtevek 
za LAS

Za LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bilo leto 2021 
kljub neugodnim razmeram uspešno. Poleg rednega dela smo 
veliko svojega časa namenili koordinaciji glede zmožnosti iz-
vajanja operacij, saj nekaterih aktivnosti prijavitelji zaradi epi-
demioloških razmer niso mogli izvesti v skladu z načrtovanim. 

Na območju LAS se trenutno izvajata dve operaciji sodelova-
nja, 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 je v začetku leta nastala slikanica in čebelarski kotiček 
– didaktično izobraževalni pripomoček, namenjen najmlajšim 
obiskovalcem knjižnic. Otroci bodo lahko čebelarski kotiček pre-
izkusili novembra 2021 v knjižnici v Mozirju, januarja 2022 v 
knjižnici Ljubno ter julija 2022 v knjižnici v Šmartnem ob Paki. 

Skupne operacije 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v preteklih mese-

cih največ svojega časa namenil pripravi dokumentacije za sku-
pno operacijo območja Mi smo SVETloba, ki bo sofinancirana 
iz preostanka sredstev iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR). Operacija bo vključevala vse občine na območju 
LAS, razen Mestne občine Velenje. 

Na območju urbanega dela občine Rečica ob Savinji je pla-
nirana zamenjava stare razsvetljave za varčnejšo. S strani 
Savinje, zavoda za razvoj podeželja in turizma ter Zavoda 
Mesto na vasi, je planirano ozaveščanje o podnebnih spre-
membah za potrebe priprave Načrta prilagajanja podneb-
nim spremembam. Zavod Savinja je v letu 2021 že izvajal 
delavnice na omenjeno temo tudi v občini Rečica ob Savi-
nji. Operacija je vložena v informacijski sistem MGRT in je 
v administrativnem pregledu. Dokončno potrditev pričaku-
jemo v naslednjih mesecih.

Pričeli bomo s pripravami na novo programsko obdobje. Za 
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP) je predvideno podaljšanje programskega ob-
dobja za najmanj dve leti, to je do sredine leta 2025. Gre za t. 
i. tranzicijsko obdobje, v katerem bodo veljala »stara 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 sklada za po-
morstvo in ribištvo (ESPR). V ta namen se bo za celotno Sa-
vinjsko statistično regijo ustanovil tako imenovan nov ribiški 
LAS. Obstoječi LAS namreč ne izpolnjuje pogojev za ustanovi-
tev, to je najmanj 50 ton letne količine proizvodnje rib in naj-
manj 5 delujočih gospodarskih subjektov, registriranih s po-

dročja vzreje in gojenja rib, ki imajo odločbo Uprave za var-
no hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o odobritvi akva-
kulture. Na nivoju Savinjske statistične regije so zagotovlje-
ni pogoji za oblikovanje ribiškega LAS, saj v regiji deluje 12 
upravičenih gospodarskih subjektov, ki skupaj zagotavljajo 
97.338 kg letne pridelave rib. 

Delovanje tudi na Rečici 
Občina Rečica ob Savinji je na 3. Javni poziv LAS Zgornje Sa-

vinjske in Šaleške doline uspešno prijavila operacijo Energi-
ja: iz modre preteklosti v zeleno sedanjost. Preko operacije je 

bil v prvem sklopu urejen Amfiteater, za varčnejšo je bila za-
menjana osvetlitev cerkve, kar bo pripomoglo k zmanjšanju 
porabe energije, k avtobusni postaji je bila vgrajena pametna 
klop in oglasna tabla, ki bo na trajnosten način skrbela za pro-
mocijo aktivnosti. 

Občina Rečica pa je vključena tudi v operacijo z naslovom 
Mreža brezplačnih e-prevozov. Gre za skupno operacijo obči-
ne Gornji Grad s partnerskimi občinami Nazarje, Rečica ob Sa-
vinji, Ljubno, Luče in Solčava. Cilj operacije je izboljšanje soci-
alne mreže, kar bo pripomoglo k večji vključenost mladih, žen-
sk in drugih ranljivih skupin na območju LAS. Omenjene obči-
ne so pridobile tri električne avtomobile za nudenje brezplač-
nih prevozov po vzoru »Prostofer«, ki ga izvajajo že v mnogih 
slovenskih krajih. S tem so socialno ogroženim občanom, ki 
nimajo lastnega prevoza in niti svojcev, omogočeni brezplačni 
prevozi do urbanih centrov. 

Vsem občanom in občankam želimo lepe in mirne praznike z 
upanjem na uspešna nadaljnja sodelovanja!

KOLEKTIV ZAVODA SAVINJA

Delavnice v okviru projekta Mi smo SVETloba 
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Predstavitev na prireditvi Rečica praznuje (Foto: Arhiv OKM)Uporabnik, ki potrebuje prevoz, po-
kliče na brezplačno številko 080 
10 10. V komunikacijskem centru 
nato zabeležijo njegove podatke in 
lokacijo prevoza. Po najavi prevo-
za klicni center obvesti prostovolj-
nega voznika o prevozu in to sporo-
či uporabniku, za katerega se opravi 
prevoz. Vozilo je zagotovljeno s stra-
ni občine, prav tako je poskrbljeno 
za zavarovanje tako voznika kot tudi 
sopotnikov. 

Klicni center je na voljo za rezer-
vacije prevozov vsak delovnik 
med 8. in 18. uro, rezervacijo 
prevoza pa je potrebno najaviti 
vsaj 3 dni pred izvedbo storitve.

Pestro jesensko dogajanje privabilo tako 
otroke kot odrasle

Kljub temu, da letošnje leto mineva v 
znamenju številnih omejitev v zvezi z 
epidemijo bolezni covid-19, je Knjižni-
ca Rečica ob Savinji lahko večino časa 
poskrbela za nemoten dostop svojih 
članov do knjižničnega gradiva. V prvi 
polovici leta je bilo dogajanje na po-
dročju kulture skorajda onemogočeno, 
bolj naklonjena pa nam je bila letošnja 
jesen. Nemoteno potekajo ure pravljic, 
srečevanja v okviru rečiškega bralnega 
kluba, za Rečičane smo v sodelovanju z 
Medgen borzo Rečica pripravili tudi li-
terarni večer.

Z Rečico je praznovala tudi 
knjižnica

Poletni čas smo tudi na Rečici preži-
veli sproščeno in naša knjižnica je z 
veseljem sodelovala na prireditvi Re-
čica praznuje. Na njej so svoje delova-
nje v občini predstavila številna dru-
štva in zavodi, med njimi tudi Osre-
dnja knjižnica Mozirje. Na naši stojnici 
so obiskovalci prejeli vse informacije o 
delu in storitvah, ki jih ponuja knjižni-
ca. Otroke smo pričakali s pestrim na-
borom slikanic, lahko so se pozabava-

li tudi s 3D pobarvankami. Tako je tudi 
knjižnica pripomogla k prijetnemu pra-
zničnemu vzdušju, ki ga je bilo ta dan 
čutiti na Rečici. 
Zaštrikane zgodbe smo pripeljali 

med Rečičane
Sredi oktobra smo v sodelovanju z 

Medgen borzo občane povabili na pred-
stavitev knjige Zaštrikane zgodbe – in-
timni kažipot po Mozirju. Knjigo sta 
predstavili Barbara Ana Fužir Schart 
in Katarina Fužir, predstavnici Kultur-
no-umetniškega kluba Potovke, nosilca 

projekta. Z njima se je pogovarjal sode-
lavec Matija Blagojevič. Sogovorniki so 
ustvarili sproščeno vzdušje, v katerem 
so zbrani izvedeli veliko o samem na-
stanku knjige, kot tudi o pomembnih 
zgodovinskih dogodkih, ki so zaznamo-
vali Mozirje in okoliške kraje.
V novo sezono ur pravljic stopili 

skupaj s čarovnikom
Hladnejši jesenski dnevi so primerni 

za ponovna druženja ob knjigi. Otroci 
so že konec septembra pričeli obisko-
vati naše ure pravljic, ki jih na Rečici 
izvajamo vsako drugo in četrto sredo 
v mesecu. V prostorih knjižnice se do-
bimo ob 17. uri, skupnemu branju pra-
vljice sledi živahno poustvarjanje zgod-

bice iz različnih materialov. Da pa je bil 
začetek nove sezone ur pravljic res ča-
roben, smo naše pravljičarje iz celotne 
doline povabili v Kulturni dom Mozir-
je na čarovniško predstavo Knjige ve-
likanke priljubljenega slovenskega ča-
rovnika Sam Sebastiana. Sam Sebasti-
an je s svojimi čarovnijami in vragoli-
jami poskrbel za polno uro prešernega 
otroškega smeha. Lepšega začetka nove 
sezone pravljic si skorajda ne moremo 
predstavljati. 

Berimo skupaj v klubu in bralni 

znački za odrasle
V septembru smo nadaljevali s sreča-

nji udeleženk rečiškega bralnega klu-
ba, ki potekajo tretjo sredo v mesecu 
ob 19. uri v knjižnici. Na srečanjih so ve-
dno dobrodošli tudi novi člani. V teku je 
tudi 17. bralna značka za odrasle Zgor-
njesavinjčani s knjigo v roki, na Reči-
ci se je letošnjemu projektu pridružilo 
okoli dvajset bralcev. Do aprila 2022 
je za opravljeno bralno značko potreb-
no prebrati sedem knjig s seznama tri-
desetih in eno pesniško zbirko. Časa je 
še dovolj, zato še vedno vabljeni, da se 
nam pridružite pri prebiranju kakovo-
stnih knjig.

TATIANA GOLOB



POD REČIŠKIM ZVONOM14

POLICIJA

Varnostna problematika na območju občine 
Policijska postaja Mozirje je do 15. 11. 

2021 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 22 (7 - 
podatki v oklepajih so za enako časovno 
obdobje v letu 2020) kaznivih dejanj, in 
sicer 2 goljufiji, 2 lahki telesni poškodbi, 
2 poslovni goljufiji, 2 poškodovanji tuje 
stvari, 2 tatvini, 2 veliki tatvini (vlom v 
stanovanjski hiši), 1 grožnjo, 1 izsiljeva-
nje, 1 kršitev nedotakljivosti stanova-
nja, 1 mučenje živali, 1 nasilje v druži-
ni, 1 povzročitev splošne nevarnosti, 1 
uporabo ponarejene listine, 1 uporabo 
ponarejenega negotovinskega plačilne-
ga sredstva, 1 zlorabljanje mladoletne 
osebe in 1 zlorabo negotovinskega pla-
čilnega sredstva.

Občina v številkah 
Prav tako smo obravnavali 56 (41) krši-

tev s področja prekrškov, in sicer 41 krši-
tev Zakona o nalezljivih boleznih, 10 kr-
šitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, 3 kršitve Zakona o tujcih, 1 kršitev 
Zakona o prijavi prebivališča in 1 kršitev 
Zakona o zaščiti živali.

Na splošno varnost v občini ocenjujemo 
kot dobro, kljub temu bi se morali tudi 
občani zavedati, da so storilci kaznivih 
dejanj vsakodnevno med nami in preži-
jo predvsem na našo nepazljivost. V več 
primerih bi lahko preprečili kaznivo deja-
nje s tem, da bi se oškodovanci vedli bolj 
samozaščitno. Od osnovnih samozašči-
tnih ravnanj, kot je zaklepanje vhodnih 
vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje av-
tomobilov, moramo biti pozorni tudi na 
to, da v svojih parkiranih vozilih ne pu-
ščamo 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 za-
beležite registrske številke avtomobila, 
s katerim se ti ljudje prevažajo in, da si 
poskusite zapomniti čim več podrobno-
sti osebnega opisa.

Na območju občine Rečica ob Savinji 
smo do 15. 11. 2021 obravnavali 6 (7) 
prometnih nesreč, od tega 2 (8) prome-
tni nesreči z lahko telesno poškodbo in 4 
(2) prometne nesreče z materialno ško-

do. Vzroki prometnih nesreč so bili 2 x 
nepravilni premik z vozilom, 2 x prebli-
zu desnega roba vozišča, 1 x nepravilno 
srečevanje in 1 x neustrezna varnostna 
razdalja, 1 povzročitelj prometne nesre-
če pa je bil tudi pod vplivom alkohola.

 Prave zimske pnevmatike
Ker je zima že tu, bi radi opozorili na 

uporabo predpisane zimske opreme na 
vozilih. Zakon o pravilih cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 109/2010 s spre-
membami in dopolnitvami) v 29. členu 
določa, da morajo biti motorna in pri-
klopna vozila na slovenskih cestah pozi-

mi (med 15. novembrom in 15. marcem 
naslednjega leta) in v zimskih razmerah 
(ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča 
ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (le-
dena ploskev) ali poledenelo (poledica)), 
opremljena s predpisano zimsko opremo. 
V skladu s Pravilnikom o delih in opremi 
vozil  (Uradni list RS, št. 44/2013) za zim-
sko opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, ka-
terih največja dovoljena masa ne prese-
ga 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih 
vlečejo:
• zimske pnevmatike na vseh kole-

sih ali 
• poletne pnevmatike in v priboru 

ustrezno velike snežne verige za po-
gonska kolesa ali verigam enakovre-
dni pripomočki za pogonska kolesa. 
Vozila s štirikolesnim pogonom mo-

rajo imeti v primeru stalnega pogo-
na snežne verige vsaj za eno os in v 
primeru priklopljivega pogona vsaj 
za stalno vklopljeno os. 

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

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, 
katerih največja dovoljena masa prese-
ga 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih 
vlečejo:
• zimske pnevmatike najmanj na po-

gonskih kolesih ali 
• poletne pnevmatike in v priboru 

ustrezno velike snežne verige za po-
gonska kolesa ali verigam enakovre-
dni pripomočki za pogonska kolesa. 
Vozila s štirikolesnim pogonom mo-
rajo imeti v primeru stalnega pogo-
na snežne verige vsaj za eno os in 
v primeru priklopljivega pogona 
vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg 
tega morajo imeti ta vozila v opre-
mi še lopato. 

 3) Kanali dezena pnevmatik, ki šteje-
jo v zimsko opremo, morajo biti globoki 
najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnev-
matike, ki imajo na boku proizvajalčevo 
oznako »M+S« ali ''M.S'' ali ''M&S''. 

Previdno s pirotehniko 
Ker pa se v »veselem decembru« pove-

ča uporaba pirotehničnih izdelkov, želi-
mo občane opozoriti še na pravilno upo-
rabo pirotehničnih izdelkov.  
• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 

ni dovoljeno prodajati mlajšim od 
14 let. Gre za ognjemetne izdelke, 
ki predstavljajo zelo majhno nevar-
nost, povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa in so namenjeni uporabi v str-
njenih naseljih, vključno z ognjeme-
tnimi izdelki, ki so namenjeni upora-
bi v stanovanjskih zgradbah in dru-
gih zaprtih prostorih. Tipični izdelki 
so bengalske vžigalice, pokajoči vlož-
ki za cigarete, pasje bombice, vžiga-
lice s pokom itd. 

• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno 
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prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki 
predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko ra-
ven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih obmo-
čjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna 
ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombi-
nacije, rakete itd. 

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

 Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, 
pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v 
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanj-
skih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno upora-
bljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni ta-
kšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

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

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, la-
stna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji 
ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepoveda-
ni uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso 
bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa 
oz. so bili kupljeni na črnem trgu.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrga-
nine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Previdno v prometu 
Glede na prihajajoče praznične dni v mesecu decembru poli-

cisti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v cestnem pro-
metu, 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 najhuj-
šimi posledicami. V zadnjih letih je na območju celotne Slove-
nije vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzro-
čil vinjen voznik. Zaskrbljujoča je tudi stopnja alkoholizirano-
sti povzročiteljev prometnih nesreč, ki že več let zaporedoma 
znaša več kot 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni vozniki z velikimi koncen-
tracijami alkohola, zato so spremembe Zakona o pravilih ce-
stnega prometa, z višjimi globami in možnostjo pridržanja vo-
znika, usmerjene prav v zmanjševanje števila vinjenih vozni-
kov v cestnem prometu.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prometu se nanaša tudi 
na pešce, ki jih posebej opozarjamo, da ob udeležbi v prometu 
nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo po površinah, 
namenjenih pešcem oz. po pravilni strani vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, 
predvsem zdravo, uspešno in varno leto 2022.

MATJAŽ SEM, spec.
pomočnik načelnika, policijski inšpektor I

Aktivnosti sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Rečica ob Savinji se vsa leta priključuje različnim akcijam, 
ki prispevajo k osveščanju prebivalstva. 

Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije Združenih na-
rodov (OZN), Svetovne Zdravstvene organizacije (WHO) 
in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) 
že od leta 2007 obeležuje in organizira aktivnosti ob sve-
tovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta 
dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prome-
tnih nesrečah, skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, so-
delavci in znanci.

V tem času po celem svetu, kot tudi po številnih slovenskih 
krajih, potekajo slovesnosti in obeležitve. Letošnji akciji, ki 
je bila izvedena v nedeljo, 21. novembra, so se pridružili tudi 
člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Rečica ob Savinji. Poleg osveščevalnih letakov so pred-
stavniki Sveta poskrbeli za simboličen prižig sveč.

US Otroci so z zanimanjem prisluhnili navodilom 
o varni hoji ob cesti
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ZAVOD ZA GOZDOVE, OBČINSKA UPRAVA

Zavod za gozdove Slovenije usmerja 
gospodarjenje z gozdovi v Republiki Slo-
veniji. Gozdovi v občini Rečica spadajo v 
območno enoto Nazarje, revir Rečica. V 
revirju Rečica dela opravlja revirni goz-
dar Rudi Mutec. Dela v gozdovih se iz-
vajajo na podlagi načrta gozdnogospo-
darske enote Nazarje in na podlagi po-
drobnejših gozdnogojitvenih načrtov.

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, zahvaljujoč zadostni 
količini padavin spomladi, ni bilo ve-
čjih žarišč podlubnikov. Rednih sečenj 
je bilo razmeroma malo. Veliko naporov 
se je vlagalo v obnovo ogolelih površin 
na področju Konjšce.

Zaradi ujem in smrekovega lubadarja 
se je sestava gozdov, na nekaterih de-
lih, že močno spremenila. Smreka izgi-
nja z južnih in sušnih nižinskih prede-
lov, rdeči bor se, zaradi okoljskega stre-
sa, vse pogosteje suši, hrasti so prizadeti 
zaradi sušnih obdobij, veliki jesen ogro-
ža jesenov ožig in bela trohnoba kore-
nin, pojavljajo se vedno nove tujerodne 

Spreminjanje gozdov
vrste, ki agresivno osvajajo gozd in iz-
podrivajo domače vrste.

Gozdarji bomo morali, skupaj z la-
stniki gozdov, vložiti veliko naporov in 
sredstev ter novih spoznanj, da bomo 
ohranili gozdove sonaravne in odpor-
ne na okoljske vplive.

Po gozdnih poteh
Revir Rečica v spodnjem delu porašča-

jo gozdovi, ki imajo poleg lesnoproizvo-
dne funkcije, izrazito poudarjene tudi 
ekološke in socialne funkcije. Gre pred-
vsem za obrečne gozdove na področju 
Sp. Rečice, Varpolja, Šentjanža in Po-
brežja, ki se razprostirajo na obrežjih 
Savinje. Pomembno je tudi področje 

okoli Blat, kjer gozdarji skupaj s kraja-
ni in občino skrbimo za redno vzdrže-
vanje bajerjev v Blatah. Iz Blat vodi do 
Mozirja gozdna pot, ob kateri si lahko 
ogledate tudi posamezna mogočna dre-
vesa. Gozdna pot je obnovljena z novi-
mi obvestilnimi in usmerjevalnimi ta-
blami, obnovljene so tudi brvi na poti, 
tako da je sprehod sedaj varnejši.

Marca letos, ko obeležujemo tudi med-
narodni dan gozdov (21. marca), smo 
sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije 
iz območne enote Nazarje varovancem 
Varstveno-delovnega centra SAŠA, eno-
ta Mozirje, začetek pomladi popestrili z 
izletom do bajerjev v Blatah. V projek-

Predstavniki Zavoda za gozdove so na zanimiv način približali gozd tudi 
obiskovalcem prireditve Rečica praznuje. 

tu LIFE-IP NATURA.SI smo pripravili iz-
obraževalno-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 tek-
movali v gozdnih igrah. Da bi gozd začu-
tili z vsemi čutili, so poslušali petje ptic, 
vonjali razpadajoči les, objemali drevesa 
in občudovali barvite stvaritve narave. 

Gozdarji Zavoda za gozdove Sloveni-
je želimo biti kakovostni servis lastni-
kom in drugim uporabnikom gozda. 
Na voljo smo za svetovanje o vseh vi-
dikih gospodarjenja z gozdom in nje-
gove širše rabe.

RUDI MUTEC, revirni gozdar,
kontakt: 041 657 631, 

rudi.mutec@zgs.si 

Želimo si čistega okolja
Lastnik zemljišč ob Savinji, Direkcija 

RS za vode, je na območju Šentjanža, v 
bližini Savinje, zaznal nedovoljeno od-
laganje večje količine odpadkov (grad-
beni odpadki, kupi vejevja, plastika …). 
Območje so sicer očistili, vendar je to-
vrstno čiščenje zelo drago, ob tem pa 
Direkciji zmanjkuje denarja za čiščenje 
vodotokov. V prihodnje bomo v Občini 
aktivirali inšpektorja, ki bo kršitelje ka-
znoval. Brezplačen odvoz odpadkov je 
vsem občanom omogočen na odlagali-
šču JPK Mozirje. Pozivamo občane, naj 
po svojih močeh pomagajo pri skrbi za 
čisto in urejeno okolje. 

US
Takšni prizori zagotovo ne sodijo ob 

Savinjo. 
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S sodelovanjem do prijetnega zaključka 

Iskanje poklicnega interesa

Prvi sneg je letos zgodaj pobelil našo 
dolino in nas razveselil kot že dolgo ne. 
Ne morem si kaj, da ne bi videl nekoli-
ko simbolike v tem. To jesen se je zače-
lo tretje šolsko leto, ki ga bo žal tako ali 
drugače zaznamovala epidemija covi-
da-19. Se strinjam, vsi smo je naveliča-
ni. Obljube vladajočih pa še vedno dr-
žijo in navkljub neprijetnim, morda ne-
razumnim, a vsekakor uspešnim ukre-
pom, šole ostajamo odprte, kar je tre-
ba izkoristiti tudi za prijetnejši del šol-
skega programa. 

Pohiteli smo torej s prijetnimi dejav-
nostmi. Po dveh letih učenci ponovno 
okušajo radosti šol v naravi. Bohinj, Li-
beliče, Kope – druga in tretja triada bo 
do božiča program opravila. Upam, da 
izpeljemo tudi poletni del z mlajšimi. 

V letošnjem šolskem letu sicer šolo 
obiskuje 216 učencev. Pouk je nekoli-
ko prilagojen in poteka v matičnih učil-
nicah. Interesne in druge popoldanske 
aktivnosti se izvajajo v zmanjšanem ob-

segu. Spletno orodje Teams, namenje-
no pouku na daljavo, pa ohranjamo 
»živo«, saj je namenjeno stiku z učenci, 
ki se zaradi različnih razlogov izobražu-
jejo doma, ter strokovnim delavcem za 
izvedbo konferenc, aktivov in roditelj-
skih sestankov. Izkušnje so nas nauči-
le, da je dobro biti pripravljen, saj lah-
ko vsak izmed nas ali vsi skupaj že ju-
tri ostanemo doma.

V veliko veselje mi je tudi izjemna ra-
zumnost in sodelovalni odnos staršev 
naših otrok. Smo v času, ki nas nedvo-
mno razdvaja, postavlja pred preizku-
šnje. Odloki Vlade, priporočila stroke, 
mediji, družbena omrežja, skrb za otro-
ke in želja po normalnem šolskem delu 
velikokrat prihajajo v navzkrižje. Zado-
voljiti vse vidike, prisluhniti vsakemu, 
odločiti se pravilno, ne vedno sebi všeč-
no, zahteva ogromno razuma, prilaga-
janja skupnosti in tudi poguma. Veliko-
krat je treba stopiti korak nazaj in ponu-
diti roko drugače mislečemu, spoštova-

ti njegovo mnenje ter najti skupno be-
sedo. Učenci in delavci šole stremimo 
k osmim krogom odličnosti, ki v tem 
času postajajo še kako pomembno vo-
dilo našega delovanja tudi v domačem, 
lokalnem okolju. Hvala vsem za to, da si 
bomo po koncu epidemije brez kančka 
slabe vesti lahko pogledali v oči.

Odhod na božične počitnice želimo 
proslaviti s prireditvijo in vsem obča-
nom tudi na ta način zaželeti zdravja, 
sreče in uspehov. Pridružite se nam. 
Če se bomo srečali v živo ali preko za-
slona, pa izrečene želje ne bodo nič 
manj iskrene. Gotovo pa je, da se ob 
koncu koledarskega leta za dobro so-
delovanje, pomoč in podporo iskre-
no zahvaljujem občinski upravi, dru-
štvom in organizacijam, podjetnikom 
in vsem krajanom, ki nam našteto nu-
dite. Vsem želim vesel božič ter sreč-
no in zdravo novo leto.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj

V ponedeljek, 22. 11. 2021, so imeli de-
vetošolci tehniški dan s področja poklic-

Tehniški dan za devetošolce 

ne orientacije z naslovom Iskanje po-
klicnega  interesa. Sooblikovali sta ga 

strokovni delavki Kariernega centra za 
mlade iz društva Novus Velenje ter šol-
ska svetovalna delavka.

Učenci so spoznali spletni program 
Kam in Kako, pripomoček za prepozna-
vanje poklicnega interesa. Pregledali so 
seznam primernih poklicev, izbranih 
na podlagi svojih odgovorov. Pridobi-
li so dodatne informacije o poklicih, ki 
jih zanimajo, njihove značilnosti, kate-
re veščine potrebujejo za opravljanje 
poklicev in kako  jih pridobijo.

V motivacijski delavnici so poklice 
primerjali med sabo, iskali prednosti 
in slabosti le-teh. Skozi socialne igre in 
osebnostne teste so prepoznavali svoje 
osebnostne lastnosti ter iskali primer-
no poklicno področje zase.

Tehniški dan s podobno vsebino so 
imeli tudi osmošolci, in sicer že 22. sep-
tembra 2021.

HELENA NAGLIČ
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Kulturni dan na razredni stopnji
V torek, 12. 10. 2021, smo na razredni 

stopnji izvedli kulturni dan na temo 8 
krogov odličnosti. Ti so skupek močnih 
življenjskih vrednot in načel, po kate-
rih živijo uspešni ljudje. Pot do naše 
osebne odličnosti pa smo začeli s kro-
gi: »odgovornost«, »predanost« in »go-
vori z dobrim namenom«. Spoznavali 
smo zgodbe in aktivnosti uspešnih lju-
di. Naloga učencev pa je, da te odlično-
sti pretvorijo v svoje navade. Ko bodo 
te postale del njihove vsakdanje poti, 
jih bodo popeljali do osebnega življenj-
skega uspeha.

Prvošolci so se letos prvič srečali z 8 
krogi odličnosti. Skupaj z radovednim 
in razigranim dečkom Rudijem so spo-
znali, kaj je »odgovornost«. Pogovar-
jali so se o dejanjih nad in pod tanko 
črto odgovornosti. Razmišljali so, ka-
tera odgovorna dejanja lahko upošte-
vajo v šoli, doma, za zdravje in okolje. 
Vsak učenec je izdelal plakat Moja odgo-
vornost. Z ilustracijami so prikazali od-
govornost z različnimi dejanji. S tem so 
naredili korak bliže zavedanju, da zmo-
re tudi vsak prvošolec ravnati odgovor-
no. Ob fotografijah športnikov in Rudi-
jevih modrostih so spoznali pomen be-

sede »predanost«. Bili so navdušeni nad 
uspehi in predanostjo naše plezalke in 
košarkarja. Mogoče je tudi to pripomo-

glo k njihovi odločitvi ob zaključku dne-
va, da bodo predani učenju.

ANKA STARIČ

Prvo srečanje z 8 krogi odličnosti 

Jesen

Ko poletje zbeži,
jesen na plano prileti.
Živali hrano iščejo,
za zimo se pripravljajo.

Drevesa se obarvajo
ter liste s sebe spuščajo.
Pridelkov več na vrtu ni, 
saj človek jih  pobirati hiti.

Zdaj slabo vreme pripravlja se,
a gobe rasti še hite.
Gobarji pa pogajajo se,
kdo lepšo gobo našel je.

Zato v gozd podaj se tudi ti,
da se mogoče gobarska sreča 
nasmehne ti. 

Neža Ugovšek, 6. r.

Martin Krpan v koronačasih
Pisalo se je leto Gospodovo 2021 in na Kranjskem je vladal predsednik Ja-

nez. Od tam so tudi na Vrh pri Sveti Trojici tu in tam pricurljale novice o neki 
koroni. A meni je bilo to malo mar, saj sem imel dosti z drugim delom opraviti.

Moja ekološka kmetija je bila znana daleč naokoli. Od vsepovsod so hodili 
ljudje po moje pridelke in dober glas raznesli v deveto vas. Seveda to meja-
čem ni bilo všeč, zato so mi večkrat kakšno ušpičili. Naj povem, da so enkrat 
stresli cel škaf rdečih polžev na njivo moje solate ledenke, da so se ti pasli kot 
gosenice na repišču. A ukanili Krpana s tem niso! Kupil sem tri race, pa so po-
zobale polže za malo malico in od takrat je bil mir.

Zgodi se pa tako nekega dne, da se k meni pripelje nek čuden voz. Kako je 
robantil šofer, ko je zapeljal v kupček konjskih fig na kmečkem dvorišču, ki 
jih je ravnokar naredila moja kobilica. Z voza so le stopili trije možje. Ministri, 
so rekli, da so, pa niso bili nič posebnega. »Saj si ti Krpan, kajne? Naš pred-
sednik te kliče, zatorej se brž očedi in pojdi z nami,« so mi ukazali. Malo sem 
godrnjal, nato pa le odšel z njimi. 

Ko smo prišli v belo Ljubljano, je bil ravno petkov večer. Zelo sem se začu-
dil, koliko ljudi se je po mestu vozilo s kolesi, žvižgali so in se drli: »Dol z vla-
do!« Ker sem bolj kratke pameti, nisem razumel, za kaj gre. Odpeljali so me 
v predsednikovo palačo. Tam sta me sprejela kar dva predsednika. Spet sem 
bil nemalo začuden, da imamo kar dva. Posedli so nas za veliko okroglo mizo 
in začeli smo sejo. Spraševal sem se, kam in kaj bomo posejali. A ni ni bilo 
nič od tega, le veliko besed. Na koncu so me s strahom vprašali, ali bi imel 
kakšen nasvet, kako pregnati korono in rešiti ljudstvo. Ko so me poučili, da 
so to zelo majhni virusi, sem imel rešitev na dlani. »Kadar pridejo na moje 
rastline male žival'ce, jih poškropim s koprivovo vodo. Tudi toplo sonce uni-
či škodljivca. Če pa rastlino zakrijem s slamo, listjem ali vejicami, do nje ne 
more priti prav nič,« sem povedal. »To je rešitev, Krpan! Ministri, ste slišali?« 
je skočil v zrak prvi predsednik. »Ljudem bomo ponudili cepivo in jih zašči-
tili z maskami ter tako uničili ta virus. Ti, Krpan, boš v zahvalo tega deležen 
prvi, v Lipici pa lahko izbereš najlepšega lipicanca za svojo kobilico.« 

Bil sem ponosen na svojo kmečko pamet in vesel poštenega plačila. Pred-
sednika sta se rokovala z mano in se poslovila. Ministri pa so le užaljeno gle-
dali v tla.

Ajda Julija Ozimic, 7. b
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Ustvarjanje varnega in prijaznega okolja  

Gibalne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami 

Preteklo šolsko leto je bilo za nas po-
sebno. Prineslo nam je kar nekaj novo-
sti in izkušenj, ki so postale del našega 
vsakdana. Na načrtovanje dela je moč-
no vplival pojav nalezljive bolezni co-
vid-19, saj je bilo ustaljeno delovanje iz 
preteklih let potrebno preoblikovati v 
varnejše oblike dela. Kljub razmeram, ki 
vladajo okrog nas, pa se trudimo ustvar-
jati varno in prijazno okolje, v katerem 
se otroci dobro počutijo in imajo veli-
ko priložnosti za ustvarjalno igro, spo-
znavanje domišljijskega sveta in učenje 
v različnih spodbudnih učnih okoljih.

Z novim vrtčevskim letom smo med 

sebe z veseljem sprejeli 88 otrok, od tega 
15 otrok, ki so v vrtec vstopili prvič. Tako 
smo organizirali varstvo otrok v 6 oddel-
kih, od katerih je eden oddelek  razvojni.

Velika pridobitev za naš vrtec, in lah-
ko rečem celo Zgornje Savinjsko doli-
no, je bilo v spomladanskem času  od-
prtje prostora za novo skupino otrok, 
ki smo jo poimenovali Črički. Razvojni 
oddelek je namenjen otrokom cele do-
line, vzgojno-izobraževalno delo pa je 
prilagojeno glede na individualni ra-
zvoj in zmožnosti vsakega otroka. V od-
delek so bili sprejeti štirje otroci s po-
sebnimi potrebami. Poskrbeli smo, da 

so se otroci ob vključitvi počutili dobro, 
varno in sprejeto. Delo v razvojnem od-
delku je povsem prilagojeno potrebam 
posameznega otroka, zato se za vsake-
ga od vključenih otrok v sodelovanju s 
starši izdela individualizirani program, 
v katerem se zastavijo cilji na različnih 
področjih otrokovega razvoja.

Pred nami so poti, ki nam ponujajo 
nove izzive in priložnosti. Ob izteku leta 
pa bi se vsem, ki ste kakorkoli vplivali 
na naše delovanje, zahvalila in zaželela 
vse dobro v prihajajočem letu.

MATEJA GLUŠIČ, 
ravnateljica

Telesni in gibalni razvoj je zelo pomem-
ben za otrokov celotni razvoj in življenje. 
Z gibalnim razvojem je povezan celostni 
razvoj otroka, razvoj otrokove samostoj-
nosti (razvoj samostojnega hranjenja, 
oblačenja, umivanja rok), različnih spre-
tnosti in aktivnosti, ki močno vplivajo na 
kakovost otrokovega življenja, socializa-
cijo, doživljanje sebe in sveta. 

V razvojnem oddelku vrtca Mozirje si 
prizadevamo, da v svoje delo z otroki 
vsakodnevno vključujemo gibalne de-
javnosti, ki so še toliko bolj pomembne 
pri otrocih s posebnimi potrebami, kate-
rih razvoj je upočasnjen zaradi različnih 
primanjkljajev, ovir oz. motenj. Gibanje 
je tako rekoč del naše vsakodnevne ru-
tine. Tako vsako jutro z otroki izvajamo 
krajšo gibalno aktivnost, preko katere 
otroci sprostijo svoje napetosti, se raz-
gibajo, si pridobivajo različne nove gi-
balne izkušnje ter zaupanje v svoje telo 
in svoje gibalne sposobnosti.  Področje 
gibalnega razvoja je naša prioriteta, saj 
oddelek obiskujeta deček, ki je gibalno 
oviran, ter deček, ki ima slabše razvito 
ravnotežje in zmanjšane gibalne sposob-
nosti, zato je potreba naših otrok po gi-
banju še toliko večja. Pri gibalnih dejav-
nostih dajemo velik poudarek na prido-
bivanju različnih senzornih dražljajev, 
preko hoje po čutni poti, poskakovanja 

na valj-žogi, pozibavanja na oblazinje-
nih valjih, ravnotežnostnih pripomoč-
kih ter igre,  masaže telesa z različnimi 
senzornimi žogami. 

Jeseni smo veliko gibalnih aktivnosti 
izvedli tudi zunaj, na travniku ali v goz-
du, kjer smo raziskovali okolico, opazo-
vali spremembe v naravi in se nadihali 
svežega zraka. Prav tako smo si malico 
privoščili kar v objemu narave. Naravni 
material smo prenesli tudi v našo igralni-

co in otroci so ga lahko ustvarjalno upo-
rabili pri svoji igri, likovnem ustvarjanju 
in pri drugih dejavnostih, ki so nam to 
omogočale. Strokovni delavci razvojne-
ga oddelka se zavedamo pomembnosti 
gibanja za otrokov razvoj, zato preko gi-
banja skušamo pri otrocih razvijati nji-
hov celostni razvoj in smo ob tem v po-
moč in v oporo njihovi družini.

KSENIJA GOMINŠEK,
mag. prof. inkl. pedagogike

Telesne in gibalne dejavnosti so za otrokov celotni razvoj izjemnega pomena.
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Jesenski plodovi
Vrtec Lipa že peto leto sodeluje v pro-

jektu NA-MA POTI (Naravoslovje, Ma-
tematika, Pismenost, Opolnomoče-
nje, Tehnologija, Interaktivnost). Pre-
ko otroške igre izvajamo veliko zani-
mivih naravoslovnih in matematičnih 
dejavnosti, s pomočjo katerih spodbu-
jamo kritično mišljenje, reševanje pro-
blemov in razvijamo odnos do naravo-
slovja in matematike. 

Ker pa nas zadnja leta precej omejuje 
virus Covid-19, se otroci med skupina-
mi ne smejo veliko združevati. Strokov-
ne delavke smo se zato odločile, da v 
avli pripravimo za otroke zanimive na-
ravoslovne in matematične kotičke z je-
senskimi plodovi, naravnimi materiali 
ter senzoričnimi vrečami. Material so v 
vrtec prinašali otroci, zato so tudi sami 
soustvarjali kotičke. Otroci so se posa-

mezno po skupinah udeleževali kotič-
kov in ustvarjali ter uživali ob spozna-
vanju in igranju z njimi. Glede na sta-
rostne skupine otrok smo prilagodile 
tudi težavnost kotičkov. Starejši otro-
ci so pokazali veliko domišljije pri igri 
in nastali so čudoviti izdelki. Mlajši pa 
so preko čutil spoznavali in raziskovali 
nove plodove in materiale.

KSENIJA KRANJC

Otroci so ustvarjali in spoznavali jesenske plodove. 
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Na obisku pri gasilcih  

Praznovanje jeseni 

Otroci in zaposleni iz Vrtca Lipa smo 
obiskali gasilce PGD Rečica ob Savinji, 
kjer so nam razkazali gasilsko opremo 
in vozila. Gasilci so nam na zanimiv 
in konkreten način pokazali, kakšna 
je njihova zaščitna oprema, kako se 
oblečejo v intervencijsko obleko, ka-
kšne gasilnike poznamo in kako z nji-
mi gasimo. Slišali smo lahko tudi si-
reno in videli utripajoče modre luč-
ke na cisterni ter si ogledali, kakšna 
oprema je v njej. Pokazali so nam, za-
kaj ne smemo z vodo nikoli gasiti go-
rečega olja v ponvi, saj ogenj postane 
še večji. Z razpihovalnikom dima so 
nam razmršili lase, ko so ga usmerili 
proti nam. Videli smo lahko tudi, kako 

daleč lahko brizgajo vodo, če uporabi-
jo prave gasilske cevi, sami pa smo se 
lahko preizkusili v zbijanju tarče z ve-

drovko ter pri tem neizmerno uživali. 
Lepo smo se imeli.

NATAŠA VRABIČ

Kljub epidemičnemu času smo v vrt-
cu izvedli praznovanje jeseni. Tetka Je-
sen je prišla k nam naravnost iz gozdne 
igralnice in s sabo prinesla košaro z raz-
ličnim naravnim materialom. V  kotič-
kih, razporejenih v avli, so uresničeva-
li naravoslovne ter matematične cilje. 
Oblikovali smo pet kotičkov ter jih po-
imenovali po gozdnih živalih. V Lisiči-
nem kotičku so se igrali z različnimi 
palčkami. Razporejali so jih po veliko-
sti, debelini ter iz palčk oblikovali svo-
je ime. Zajčkov kotiček je vseboval raz-
lično lubje. Otroci so ga tipali ter ubese-
dili občutke pri tipanju. Iz lubja so nato 
oblikovali različne skulpture. V Med-
vedovem kotičku so otroci imeli na vo-
ljo različne storže. Iz njih so oblikovali 
mandale. Veveričkin kotiček je vsebo-
val različne liste. Otroci so poimenova-
li, katerim drevesom pripadajo listi ter 
jih razvrstili po skupinah. V Miškinem 
kotičku pa so otroci z ličkanjem koru-
ze in natančnim postavljanjem koruze 
po črti uresničevali finomotorični cilj. 

Otroci so bili v kotičkih zelo aktivni. 
Igra v kotičkih je potekala več dni, tako 
da so se lahko otroci v kotičkih izmenjali. 

SKUPINA MUCE Z VESNO IN MAGDO

Pozdrav jeseni

Zanimiv obisk pri gasilcih 

Pozdrav jeseni 
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Skrbimo za naše zdravje
Kar nekaj časa smo že vpeti v situacijo 

epidemije covid-19, ki nam tako in dru-
gače kroji naša življenja in tudi vsakdan 
naših otrok. Zaradi epidemiološke slike 
smo se srečali z novim, vsiljenim nači-
nom življenja, ki nam ni bilo blizu. Ve-
liko je bilo novih predpisov, uredb, pra-
vil, ki smo jih morali upoštevati, kar je 
imelo velik vpliv na nas odrasle, posre-
dno pa so to doživljali tudi naši malčki.

Da bi  naši varovanci čim manj obču-
tili najrazličnejše stiske tako doma kot 
v vrtcu, se strokovni delavci trudimo, 
da oblikujemo prijetno okolje, v kate-

rem se otroci počutijo varni in začutijo 
pripadnost naši skupnosti. Kar nekaj 
let smo vključeni v nacionalni projekt 
pod okriljem NIJZ »Zdravje v vrtcu« in 
tako tudi letos sledimo rdeči niti »Po-
čutim se dobro – krepim (oblikujem) 
sebe in svojo skupnost«. Tako dajemo 
otrokom možnost, da preko zanimivih 
dejavnosti pridejo do novih spoznanj, 
izkušenj, priložnosti, srečati in dožive-
ti nekaj lepega. Poudarek je na razvija-
nju socialno čustvenih vsebin, kot je za-
znavanje, prepoznavanje svojih in tuji 
čustev, razvijanje empatičnega odno-

sa, gradnja strpnosti, odpravljanje ego-
centričnosti, spodbujanje prijateljstva. 
Otroci se bolj ali manj preko različnih 
socialnih iger, rajalnih, plesno-gibalnih 
iger, petja, vaj čuječnosti, govorno ma-
sažnih iger, joge za otroke  ter vsako-
dnevnega doživljanja narave šele učijo. 
Odrasli jih lahko z znanjem in veščina-
mi  za dobro počutje in premagovanje 
stisk opremimo za njihov lepši in bolj-
ši jutri. V veliko zadovoljstvo nam je, 
da naši malčki z veseljem sodelujejo in 
še neobremenjeni sprejemajo veščine.

JOŽICA ERMENC

Različne aktivnosti za boljše zdravje 
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Spoznavanje zgodbice Muca Copatarica  
V prvem starostnem obdobju z otro-

ki preko pravljic spoznavamo različ-
ne poučne tematike. Preko zgodbice 
Muca Copatarica otroke navajamo na 
prepoznavanje svojih copat in čevljev, 
na pravilno pospravljenje le-teh in na 
samostojno sezuvanje ter obuvanje co-
pat. Preko pravljičnega lika poskušamo 
otroke motivirati k večji koncentraciji 
in boljšemu sledenju poteka dejavno-
sti, s seznanjanjem z novimi stvarmi in 
preprečevanjem strahu pred neznanim.

Otroke obišče Muca Copatarica, v sku-
pini jih motivira k poslušanju zgodbice, 
nato otroke motivira k sezuvanju svojih 
copat in natikanju novih čevljev, ki jih 
je prinesla s seboj. Muca se zaveda po-

membnosti taktilnih izkušenj pri otro-
cih, zato jim pripravlja različne dejav-
nosti, pri katerih si otroci razvijajo ču-
tila in razvijajo svoje gibalne sposob-
nosti, kot so hoja po mucinih tacah iz 
jesenskih plodov, tipanje plodov, pre-
magovanje ovir skozi pajkovo mrežo. 
Muca ne pozabi niti na umetniške de-
javnosti, zato otrokom pripravi dejav-
nost, kjer ji pomagajo izdelati hiško, jo 
pobarvajo ter ji pomagajo pri olepša-
nju copat. Preko umetniških dejavno-
sti otroci spoznavajo različne materia-
le, se z njimi rokujejo ter izražajo vese-
lje pri opravljanju pomembnih nalog 
za našo muco. Ker so otroci res še zelo 
majhni in se skozi šolsko leto vključu-

jejo novi, jim je muca pomagala pri na-
vajanju skozi kratko izštevanko »Pridni 
mucek«, ki govori o mucku z žogo, ki je 
ne želi imeti sam, zato jo poda nasle-
dnjemu prijatelju, ki ga poimenuje. Da 
se otroci po razburljivih dejavnostih in 
pomembnem dnevu v vrtcu znajo umi-
riti ter sprostiti, jim muca ponuja po-
slušanje različne glasbe za motivacijo, 
opazovanje presipa peščene ure, raz-
lične masaže ter sproščeno počivanje 
na blazinah.

Zdaj pa muca že hiti pripravljati nove 
naloge, ki jih bodo najmlajši otroci iz 
vrtca Rečica ob Savinji, Polžki, poma-
gali opravljati v pravljičnem decembru.

URŠKA ROSENSTEIN, VANJA VOVK

Spoznavanje copat s pomočjo muce Copatarice 
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V znamenju prangerijade in odmevnih prireditev
V primežu korone se je letos znašlo tudi 

delovanje Turističnega društva Rečica ob 
Savinji, kjer smo pri organizaciji priredi-
tev dolžni spoštovati ukrepe vlade in na-
vodila NIJZ. Vse organizirane prireditve 
smo morali skrbno pretehtati in uskladi-
ti izvedbo z veljavnimi ukrepi, kar je pri-
našalo nemalo dodatnega dela. 

Zaradi prepovedi javnih prireditev je 
v začetku leta odpadel Koncert ob dne-
vu žena (karte, kupljene v letu 2019, še 

so pomerili trije kuharski mojstri, do-
mačini, ki so tako ali drugače poveza-
ni s tekmovanjem v Master Chefu. Iz-
vedli smo tekmovanje v igri med dve-
ma ognjema ter tradicionalni obračun 
med zaselki. Tudi letos je bilo nedelj-
sko dogajanje zanimivo, napeto in se-
veda pospremljeno z duhovitimi ko-
mentarji Francija Podbrežnika. V okvi-
ru razstave o jubilejih rečiške šole so 
tokrat sodelovali Osnovna šola Rečica 

Med zelo odmevnimi je bil tudi leto-
šnji Lenartov sejem, čeprav so nam ne-
kateri zamerili, ker smo za vstop pre-
verjali PCT pogoje, vendar, kot rečeno, 
smo v društvu dolžni spoštovati veljav-
ne ukrepe. Vseeno je bilo dogajanje na 
sejmu živahno in  prijetno, obogatili so 
ga številni liki, zgornjesavinjski staro-
dobniki, gornjegrajski gobarji in šte-
vilni drugi. 

Različne aktivnosti 
V okviru rednega delovanja smo več-

krat urejali in čistili Blate, ki postaja-
jo priljubljena izletniška točka. Podali 
smo se na strokovno ekskurzijo in so-
delovali pri promocijskih prireditvah 
Turistične zveze Slovenije. 

Za konec leta je najmlajše v doma-
čem okolju obiskal Miklavž s sprem-
stvom. Razdeliti smo morali 223 da-
ril na 121 naslovih, v snežnem vreme-
nu in ob okvari kombija pa se je zgodi-
la tudi kakšna napaka, zaradi katere se 
vsem prizadetim opravičujemo. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali pri miklavževa-Miklavž s spremstvom na pohodu 

Vlečenje štrika sodi med najbolj napete igre. 

ob Savinji, vezilje in člani Gala.  
Julija smo se skupaj s sejmarji pred-

stavili obiskovalcem v Kampu Menina 
na tradicionalnem Sejmu domačih do-
brot, avgusta pa pripravili izjemno do-
bro obiskan koncert v Blatah. Verja-
memo, da petje Rečiških pobov še da-
nes zveni pri posameznih obiskovalcih. 

vedno veljajo), ob koncu leta pa žal tudi 
izvedba Živih jaslic. Vse ostale priredi-
tve smo ob izdatni podpori Upravnega 
odbora in seveda obiskovalcev uspe-
šno izvedli. 

Bogato dogajanje 
Delovanje v prvi polovici leta je bilo 

v znamenju priprav na tradicionalno 
prireditev Od lipe do prangerja ter se-
veda izvedbo letošnje Prangerijade, 
srečanja slovenskih krajev s pranger-
jem. Na Rečici ob Savinji smo v začet-
ku julija gostili predstavnike desetih 
prangerskih krajev, ki so predstavili 
svoj kraj in navade. Dogajanje v šol-
skem atriju je bilo izjemno zanimivo 
in pestro, čudovit pa je bil pogled na 
povorko vseh prangerskih krajev, ki so 
jo v krogu od šole do trga vodili zgor-
njesavinjski godbeniki. Sobotno do-
gajanje smo obogatili še s prireditvijo 
Rečica praznuje, na kateri so se pred-
stavljala društva in inštitucije. Kuhal-
nice v kuhanju  »naj rečiškega piskra« 

nju ter seveda hvala tudi vsem ostalim, 
ki ste pomagali pri izvedbi vseh ostalih 
prireditev. 

Vsem občankam in občanom želimo 
mirne praznike, doživeto novo leto ter 
veliko dobrega v letu 2022. 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
Rečica ob Savinji 
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Iz analov zgodovine – želodec na dvoru   
Ob registraciji geografske zaščite zgornjesavinjskega želod-

ca tako v Sloveniji kot v EU smo dokumentirali zgodovino, 
tradicijo in posebnosti tega suhomesnatega proizvoda. Pri 
tem smo se opirali na zapiske in pričevanja izdelovalcev že-
lodca in raziskovalcev preteklosti, največ na zapise pokojne-
ga Aleksandra Videčnika. 

Nekatere podrobnosti pa so ostale dvomljive: Videčnik pov-
zema ustno pripoved hotelirja Franca Plesnika, po kateri sta 
v 30 letih (preverjeno avgusta 1934) angleški kralj Jurij V. in 
jugoslovanski kralj Aleksander Karađorđević odšla na lov na 
kozoroga v kraljevem lovišču Kamniška Bistrica. Po lovu naj 
bi sestopila v Logarsko dolino in malicala želodec v hotelu 
Plesnik. Britanski kralj naj bi bil izjemno navdušen nad že-
lodcem in je naročil gostitelju dostavo te specialitete na lon-
donski dvor za nekaj let vnaprej. 

V združenju smo te-
meljito raziskali vero-
dostojnost te zgodbe. 
Dogodki so resnični, 
le pri kronanih glavah 
je šlo za zamenjavo: lo-
vski gost ni bil tedanji 
britanski kralj Jurij V 
(sicer tudi eden zma-
govalcev I. svetovne 
vojne), ampak njegov 
sin - princ Albert, ki je dve leti za tem (1936) v resnici postal 
kralj Jurij VI. Po želodec za britanski dvor je več naslednjih 
let prihajal osebni avto britanskega konzulata iz Zagreba. V 

lesenih škatlah je želodec potoval po diplomatski pošti (ki 
je tudi carina ni smela pregledovati) v London. Odpremni-
ce, ki so to dokazovale, so žal zgorele ob nemškem požigu 
Plesnikovega hotela leta 1944. 

Ob tem smo odkrili še nekaj zanimivosti: zakaj je jugoslo-
vanski kralj povabil na lov princa (in ne kralja) prijateljske 
države? Kralj Jurij V. je bil tedaj že v letih (69) in bolehen. 
Verjetno visokogorskega lova in vzpona čez Kamniško sedlo 
ne bi zmogel. Po drugi strani pa je prav princa Alberta in Ale-
ksandra vezalo mladostno prijateljstvo – bila sta si blizu po 
letih, v času 1. svetovne vojne (1916) sta se v odprtem avto-
mobilu vozila po Londonu in pozdravljala, pa tudi hrabrila 
Angleže. Albert je bil tudi krstni boter jugoslovanskega prin-
ca Petra, poznejšega kralja Petra II. 

Če za zaključek še malce špekuliramo: Albertova hčerka Eli-
zabeta, današnja kraljica Elizabeta II., je bila v tem času sta-
ra okoli 10 let. Mogoče je tudi ona kdaj pokusila želodec pri 
mizi svojega očeta? 

Več kot dovolj razlogov, da bi nemara prav naš zgornjesavinj-
ski želodec upravičeno poimenovali tudi »kraljevo mesnino«. 

JOŽE TLAKER

Jurij VI. (1895–1952), kralj 
Združenega kraljestva 1936 –1952 

Hotel Franca Plesnika, Logarska Dolina, 1934 

Srečala sem Martina Krpana

Vrh pri Sveti Trojici, to je kraj, kjer je bival Martin Krpan, 
močan mož, moder, preproste kmečke pameti. V šoli smo 
brali o njem, zato sem se odločila, da obiščem njegov roj-
stni kraj.

Na poti do tja sem se izgubila. Hodila sem po ozki poti ob 
potoku. Nenadoma sem zaslišala glasno prepevanje. Skri-
la sem se za najbližje drevo. Glas je bil vse bližje in nena-
doma je utihnil. 

Ob potoku zagledam konja, ki pije vodo. Stopim proti nje-
mu, a ustavil me je močan glas. »Kam pa kam, deklič?« reče 
moški, sedeč v travi. Zelo se ga prestrašim: »Jaz, jaz sem na-
menjena k Martinu Krpanu, na Vrh pri Sveti Trojici,« rečem. 
Moški se nasmeji: »Če pa danes nimaš sreče! Jaz sem Mar-
tin Krpan.« 

Stopi k meni in mi močno stisne roko. »Pravkar prihajam 
iz Trsta. Tam sem ravnokar prodal nekaj vreč soli. Veš, vsak 
cekin prav pride.« Jaz ga poslušam z odprtimi usti. Pa to je 
res Martin Krpan! Nato me vpraša: »Hej, deklič, zakaj pa si 

namenjena k meni?« Odgovorim mu: »V šoli smo brali zgod-
bo o vas, pa sem prišla malo naokoli.« Krpan se popraska 
po bradi: »Zgodbo, kaj  pa piše o meni v tej zgodbi?« Odgo-
vorim mu: »Da ste zelo močan, da ste švercali angleško sol 
in premagali Brdavsa ...« Krpan se nasmeji: »O, to je pa res. 
Kakšni čudoviti časi so bili. Premagal sem Brdavsa, ja, res 
je. Od takrat naprej lahko tovorim angleško sol, ne da bi se 
moral pri tem skrivati. Glej, ta kij še vedno nosim s seboj. 
Nikoli ne veš, koga srečaš na poti.« 

Zaslišiva cerkveni zvon, ki odbije točno opoldne. Martin 
Krpan se zdrzne in reče: »Zdaj pa moram iti. Doma me čaka 
ljuba ženica in bo zelo jezna, če zamudim na kosilo. Lepo te 
je bilo spoznati, deklič. Pa pridi še kaj naokoli. Pozdravlje-
na,« reče in odjezdi na svojem konju. Pomaham mu in zakri-
čim za njim: »Tudi tebe je bilo lepo spoznati. Adijo!«

Prav takrat zaslišim še en zvon. To ni bil cerkveni zvon, am-
pak šolski zvonec. Zavem se, da sem med poukom malce od-
tavala v svet domišljije. Laura Polak, 7. a 
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Medgen borza kot stičišče generacij 
Letošnje leto je bilo v Medgen borzi ži-

vahno, pisano in ustvarjalno, res pa je, 
da smo se sproti prilagajali razmeram 
zaradi covida. 

Januarja smo v okviru Društva pri-
jateljev mladine pripravljali izjemno 
zahtevno prijavo za nadaljnje sofinan-
ciranje vsebin centra za družine. Kljub 
odlični ekipi in dobro zasnovanemu 
programu žal nismo bili uspešni, saj 
je našo prijavo iz nerazumljenih razlo-
gov ministrstvo zavrnilo. Sicer smo se 
na sklep pritožili, nato pa nismo nada-
ljevali spora, čeprav smo prepričani, da 
je bila naša prijava neupravičeno zavr-
njena. Tudi februarsko delovanje je bilo 
bolj v znamenju nudenja informacij in 
pomoči občanom, ki so nas za to zapro-
sili. Marca smo znova začeli izvajati raz-
lične aktivnosti, ki  na rečiški trg priva-
bljajo staro in mlado, pa tudi obiskoval-
ce iz drugih krajev. Vrstile so se števil-
ne odmevne razstave, delavnice, krož-
ki, različna izobraževanje, predavanja 
… Večkrat smo pomagali pri organiza-
ciji društvenih sestankov in drugih ak-
tivnosti, se pogovarjali z občani ali pa 
odprli prostore za vadbo, meditacijo, 
čajanke, ure pravljic … 

Zanimivo, poučno, ustvarjalno 
Avgusta je koordinacijo aktivnosti pre-

vzela Lidija Petrovič. Poletje v Medgen 

Ena od razstav, ki je letos gostovala v naših prostorih, je bila tudi razstava 
Jubileji rečiške šole, ki so jo pripravili Osnovna šola, vezilje, člani Gala in 

Turistično društvo. 

borzi so zaokrožili KDLU GAL z odpr-
tjem razstave Extempore Rečica 2021. 
September je postal pisano živahen z 
delavnicami za starejše v okviru Evrop-
skega tedna mobilnosti, ki je potekal od 
16. do 22. septembra. V tem času smo 
v Medgen borzi organizirali predstavi-
tev električnega kolesa starejšim obča-
nom, v sodelovanju z RK Rečica, orga-
nizirali merjenje krvnega tlaka in ho-
lesterola. Predstavili smo mrežo e-pre-
vozov starejšim občanom, izvedla se je 
delavnica KroNeBo.

Najmlajše smo v jeseni zopet razvese-
lili s težko pričakovanimi Uricami pra-
vljic, tako z naše strani kot s strani Osre-
dnje knjižnice Mozirje. Vso jesen smo 
radovedno brali, ustvarjali, se razgiba-
vali in  se igrali. V okviru DPM smo za 
otroke organizirali Helloween party, za-
bavo v maskah in s poslikavo obrazov.

V okviru vseživljenjskega učenja (od 
6. septembra do 10. oktobra)  smo v 
Medgen borzi organizirali delavnico 
z veziljami, za obuditev starih ročnih 
del in s pomočjo DPM izvedli sprošču-
jočo delavnico, kako z zvokom in dihom 
omilimo stres.

Oktober je bil v znamenju Lenartove-
ga sejma, ki so ga otvorili likovniki z od-
prtjem razstave Lenartova prepletanja.

Z otroki smo imeli izmenjevalnico 
igrač, knjig in namiznih iger, in kar je 
igrač ostalo, smo jih podarili Materin-
skemu domu v Mozirje, kjer so jih z ve-
seljem sprejeli.

November pa smo posvetili dobrodel-
nosti in obdarovanju. Sodelovali smo 
pri vseslovenskem zbiranju daril »Bo-
žiček za en dan« in projektu »Mala po-
zornost za veliko veselje«, katerega  po-
budnica je Ana Petrič, direktorica Cen-
tra za starejše Notranje Gorice. Zbirali 
in ustvarjali smo doma narejene voščil-
nice, ki se bodo razdelile strarejšim, ki 
bivajo v domovih in centrih za starej-
še po Sloveniji.

Vseskozi pa se je v Medgen borzi iz-
vajal preplet raznovrstnih kulturnih, 
likovnih, književnih, športnih in spro-
stitvenih dogodkov. V prihodnjem letu 
vabljeni na obisk, vsem našim zvestim 
obiskovalcem pa se zahvaljujemo za za-
upanje in podporo. 

Želimo vam prijazne praznike, ki jih 
bomo konec leta poskušali obogatiti 
tudi v Medgen borzi, seveda, če bodo 
razmere to dopuščale. Sicer pa vsem ob-
čankam in občanom želimo, da bi jim 
leto 2022 prineslo obilo prijaznih dni 
in nepozabnih doživetij.  

LIDIJA PETROVIČ, US

Čarovniško za noč čarovnic 
(foto: Tatiana Golob)
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Nagrajeni z zlato paleto za delovanje v letu 2021   
Delo Kulturnega društva likovnih 

ustvarjalcev Zgornjesavinjske doline 
GAL Rečica ob Savinji smo v začetku 
leta 2021 začrtali na upravnem odbo-
ru ter ga soglasno sprejeli na rednem 
letnem zboru društva. Glede na to, da 
smo vsi v društvu nekako pričakovali, 
da se bo stanje s covidom skozi leto umi-
rilo in dalo prosto pot našemu ustvar-
janju, smo temu primerno, smelo začr-
tali zgodbo našega delovanja.

• Razstava na temo za prireditev OD 
LIPE DO PRANGERJA

• Rečica praznuje – sodelovanje
• Razstava EX STEMPORE 2021
• Razstava »Lenartova prepletanja«
• Sodelovanje na festivalu likovne 

umetnosti – EX STEMPORE Gro-
žnjan, Hrvaška

• Razstava Praznični pogrinjki (v so-
delovanju z veziljami)

Poleg rednega druženja, sestankov in 
letnega zbora društva smo načrtovali 
tudi posamezna izobraževanja in sode-
lovanje na projektu Zlata paleta 2021.

Žal pa smo se, kot verjetno tudi dru-
gi, vsaj kar se covida tiče, pošteno mo-
tili in se praktično skozi celo leto mu-
čili z usklajevanjem posameznih pri-
reditev. Ob tem lahko rečem, da nam 
je uspelo in da smo izpolnili ves začr-
tan program, razen sodelovanja na fe-
stivalu likovne umetnosti v Grožnja-
nu na Hrvaškem, kjer je covid nare-
dil svoje. 

In kaj ob vsem tem dodati?
Z velikim veseljem dodajam, da je 

naše društvo med drugim nagrajeno 
s strani Zveze likovnih društev Slo-

Otvoritev razstave in podelitev 
priznanj za 5. Lenartova prepletanja

Domači likovni ustvarjalci z gosti, vsi skupaj pa so ustvarjali na Extemporu 
Rečica 2021.

Prireditve in priprava ter izvedba 
razstav

• Razstava Les v grafiki
• Odprti atelje ob tednu ljubiteljske 

kulture
• »Člani GAL-a se predstavijo«, raz-

stava članice Danice Janžovnik
• Razstava vseh članov društva – ab-

strakcija
• EX TEMPORE Rečica 2021, mešano
• Tematska razstava ZP (fotografija 

in kiparstvo)
• EX TEMPORE DEOS Gornji Grad

venije, z zlato paleto za aktivnost v 
letu 2021.

Uspelo nam je zaradi požrtvovalnih 
članov društva, ki so neumorno ustvar-
jali, tudi doma, uspelo nam je zaradi 
podpore Občine Rečica ob Savinji in 
tudi posameznih organizacij, ki nas fi-
nančno podpirajo, uspelo nam je tudi 
zaradi vas, vaših obiskov naših razstav 
in vsesplošne podpore likovni dejavno-
sti. Ob koncu se želim zahvaliti še vod-
stvu Medgen borze Rečica ob Savinji za 
vso pomoč in sodelovanje. Zatorej prej-
mite našo iskreno in globoko zahvalo.

Smo v predprazničnem času, ko si za-
želimo vsega dobrega in lepega. Ja, tudi 
tega bo v bodoče, če bomo vsi skupaj 
odgovorni do sebe, svojega bližnjega, 
prijatelja, znanca. Zavedajmo se, da je 
zdravje, še zlasti zdaj, samo eno in nad-
vse pomembno za naše lepo, odprto in 
sproščujoče življenje, takšno, kot smo 
ga že poznali v preteklosti.

Ostanite zdravi in pozitivnih misli, 
kjer bo prihodnost obarvana z najlep-
šimi, toplimi  barvami.

VINKO JERAJ,
KDLU Gal 
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Prispodobe iz narave 
Konec meseca novembra smo bili na 

nebu, nad Rečico ob Savinji, priča red-
kemu pojavu, vsaj za naše kraje. Preko 
neba se je vlekla gosta jata žerjavov, v 
obliki značilne črke V. Čez Slovenijo na-
mreč poteka ena izmed selitvenih poti 
žerjavov. Potujejo iz SV Evrope prek 
Madžarske in Slovenije v severno Itali-
jo ter delno naprej proti Franciji. Vsako 
sezono, zgodaj spomladi in pozno jese-
ni, leti preko Slovenije več 10.000 žer-
javov. Ne samo, da je bil prizor na nebu 
spektakularen, te ptice so bile tako ne-
navadno glasne, kot bi se nenehno po-
govarjale. Na ta način so te ptice v večini 
primerov prišle do krajev, kjer bodo na-
šle hrano in zaradi tega tudi preživele.

Skupinske migracije in oglašanje so 
lep primer prilagoditve na spremem-
be v okolju z namenom preživetja do-
ločenih živalskih vrst. Nekako tako kot 
žerjavi, tudi v Kulturnem društvu Re-
čica najboljše rezultate dosegamo ka-
dar smo skupaj, »letimo« v isti smeri 
in smo poleg vsega še neizmerno gla-
sni. Na ta način smo se poskušali tudi 
v letu 2021 prilagoditi spremembam in 
oviram. S skupnimi močmi smo izpelja-
li prireditve, se izobraževali in skušali 

triki riše nasmehe na obraze najmlaj-
ših občank in občanov. Vsakoletno nas 
nauči, da je še redno pomembno verje-
ti v čarovnijo. 

Projekt Sen rečiške kresne noči smo v 
letošnjem letu izvedli na rečiškem trgu. 
Pri pripravi smo sodelovali vsi člani, od 
zasedbe Smooth band, Rečiških pobov 
do Igralske skupine I.V.A.N. Buren ve-
čer je napovedala prava poletna nevih-
ta, ki nas ni ustavila, nasprotno, še do-
datno je vzpodbudila našo željo, da obi-
skovalcem pričaramo spektakularen 
program. S skupnimi močmi smo oži-

kateri sodelovalo tudi Kulturno društvo 
in se predstavilo s kratko igrano komič-
no predstavo. V teh trenutkih smo spo-
znali, kako zelo pogrešamo oder in igra-
nje. Vsi skupaj upamo, da se bomo lah-
ko kmalu vrnili na oder in pred polno 
dvorano, kamor tudi spadamo. 

V mesecu oktobru je lokalni fotograf 
Filip Eremita pripravil fotografsko raz-
stavo z naslovom: Gozd v malem. Raz-
stavo smo postavili na prosto, pred 
Osnovno šolo na Rečici ob Savinji. Po-
gled na fotografije, ki razkrivajo skriv-
nosti gozda, nas je spomnil, kako malo 

Na rečiški trg smo privabili kresno noč. 

Najmlajši so uživali s čarovnikom. 

čim bolj sodelovati na prireditvah dru-
gih društev v občini. 

Za vse generacije 
Najmlajše je že tradicionalno obiskal 

naš čarovnik, ki s svojimi čarovniškimi 

vili trg in dokazali, da lahko vsaka ne-
prilika iz ljudi izvleče najboljše. 

V letošnjem letu je občina Rečica ob 
Savinji gostila tradicionalno prireditev 
prangerskih krajev – Prangerijado, na 

vemo o čudovitem svetu okoli nas. Ve-
likokrat je preprost sprehod po gozdu 
tisti, ki nas spomni, da smo tudi ljudje 
le majhen del čudovitega organizma, ki 
ga imenujemo Zemlja. 

Kot zadnji dogodek smo organizirali 
druženje, ki je temeljilo na obuditvi ne-
katerih računalniških iger, ob igranju 
katerih je marsikdo podoživljal svoje 
srednješolske dni. Na ta način so se v 
preteklosti spletle prijateljske vezi, ki 
so močne še danes.

Povezovanje in skupno delo 
V letu 2021 so s svojim delovanjem 

nadaljevali Rečiški pobi, ki so skupaj z 
Alenko Podpečan pripravili kar nekaj 
novih skladb in se predstavili tudi na 
manjšem koncertu v Blatah. Navkljub 
omejitvam so s skupnimi močmi našli 
načine, s katerimi so lahko učinkovito 
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Celostna oskrba umirajočih in njihovih svojcev    
Slovensko društvo Hospic je nevla-

dna, neprofitna humanitarna organi-
zacija s statusom društva v javnem in-
teresu. Od leta 1995 je poslanstvo dru-
štva sočutna, celostna oskrba umira-
jočih in njihovih svojcev, ki se po smr-
ti nadaljuje s podporo žalujočim odra-
slim, mladostnikom in otrokom. Dru-
štvo deluje v okviru dvanajstih območ-
nih odborov po celotni Sloveniji. Eden 
izmed njih, hkrati pa tudi najmlajši, kaj-
ti ustanovljen je bil 20. januarja 2021, 
pa je tudi območni odbor Zgornja Sa-
vinjska dolina, ki se nahaja na Savinj-
ski cesti 39, 3330 Mozirje. 

Slovensko društvo Hospic pri svojem 
delu nenehno prepoznava potrebe lju-
di v lokalnem okolju. V ta namen se je 
z namenom ustanovitve novega območ-
nega odbora v Zgornji Savinjski dolini 
povezalo z Društvom za kulturo odno-
sov SPES. Široka mreža odborov po dr-
žavi prispeva k širjenju in osveščanju 
prostovoljskega dela v skupnem po-
slanstvu za detabuizacijo smrti, umira-
nja in žalovanja ter humanizacijo celo-
tne družbe. 

Programi Hospica 
Slovensko društvo Hospic kontinuira-

no izvaja 4 med seboj prepletene pro-
grame za pomoč ljudem v stiski. Pri-
zadeva si, da bi, tako kot rojstvo, tudi 
smrt postala naravni element živega, s 
tem pa naraven tudi odnos do umiran-
ja in žalovanja v slovenski družbi. Pro-
gram Spremljanje umirajočih in njiho-
vih svojcev se osredotoča na celostno 
obravnavo bolnika z neozdravljivo 
boleznijo in zagotavlja hkratno oporo 

svojcem v času bolezni ter kasneje tudi 
v času žalovanja. 

Osnovni namen programa je izbolj-
šati kakovost življenja bolnika ter nje-
govih bližnjih. Program Žalovanje od-
raslih, otrok in mladostnikov je name-
njen žalujočim, ki potrebujejo dodatno 
oporo po izgubi bližnje osebe. Program 
zajema individualne svetovalne pogo-
vore, telefonsko svetovanje, srečanja v 
strokovno vodenih skupinah za podpo-
ro žalujočim, udeležbo na klubu za ža-

Baner za kampanjo »Niso se mogli 
posloviti« 

lujoče ter različna tematska srečanja, 
predavanja in delavnice. 

Program za podporo žalujočim otro-
kom in mladostnikom je prilagojen sta-
rostni skupini med 5. in 17. letom staro-
sti. Otrokom in mladostnikom na ta na-
čin nudi oporo pri žalovanju, staršem 
in skrbnikom pa hkrati ponuja vpogled 
v razumevanje posebnosti v žalovanju 
odraščajočih oseb. Vključuje kreativne 
delavnice, individualna svetovanja ter 
tabor za žalujoče otroke in mladostni-
ke »Levjesrčni«. 

S programom Detabuizacija smrti 
društvo ozavešča javnost o minljivosti, 
smrti, umiranju in aktivnostih Sloven-
skega društva Hospic. V ta namen pri-
reja različna strokovna predavanja, se-
minarje, delavnice, umetniške projek-
te in druge dogodke, ki so namenjeni 
splošni in strokovni javnosti ter različ-
nim ciljnim skupinam (zdravstvenim 
delavcem, socialnim delavcem, nego-
valnemu osebju, svojcem, študentom, 
dijakom idr.). V okviru tovrstnih do-
godkov udeleženci spoznavajo sebe, 
raziskujejo lasten odnos do minljivo-
sti ter pridobivajo nova znanja. 

S programom Prostovoljstvo društvo 
usposablja prostovoljce, da postanejo 
del multidisciplinarnega tima društva, 
ki skupaj s strokovnimi delavci društva 
nudijo bolnim ter žalujočim sočutje, 
podporo in pomoč pri soočanju s tež-
ko življenjsko situacijo. 

V težkih življenjskih obdobjih lahko 
vsak od nas pomembno prispeva k lep-
šanju trenutkov. Predvsem, ne pozabi-
mo na ljudi, ki se decembrskih prazni-
kov ne veselijo, bodisi zaradi finančne 
stiske, bolezni, smrti ali drugih stisk. 
Včasih se zdi, da nikoli ne bo bolje. Ti-
sti, ki smo take poti že prehodili, vemo, 
da se radost vrne. Morebiti drugačna, 
poglobljena in mirnejša. Hvaležna za 
vsak obstoječ trenutek.

V Slovenskem društvu Hospic vam v 
novem letu 2022 želimo veliko takih 
trenutkov.

Tu bomo, ko nas boste potrebovali.
DARJA FALE,

OO  Zgornja Savinjska dolina

izvrševali svoje poslanstvo. Zagotavlja-
jo, da se jih bo v naslednjem letu  še ve-
liko slišalo in napovedujejo nove zani-
mive projekte in skladbe. 

Še ena ptica je »iznašla« čudovit na-
čin, kako preživeti surove razmere v 
okolju. To je cesarski pingvin. Druže-
nje je namreč skrivno orožje cesarskih 
pingvinov, ki jih ščiti proti mrazu in je 

njihova končna strategija preživetja. 
Ptice stojijo skupaj, blizu ene druge, 
z glavami zataknjenimi med rameni 
ptic pred sabo. Mogoče nam ni potreb-
no biti tako zelo blizu, kot so cesarski 
pingvini, vendar pa se moramo zave-
dati, da je naše največje orožje med-
sebojno povezovanje in skupno delo. 
Samo na ta način bomo lahko uspešni 

pri premagovanju ovir, ki nas čakajo v 
prihodnosti. 

V Kulturnem društvu želimo vsem 
občankam in občanom veliko zdravja, 
medsebojnega spoštovanja, iskrenih 
nasmehov in nepozabnih trenutkov v 
družbi tistih, ki so nam najbližje.

MOJCA EREMITA,
Kulturno društvo Rečica ob Savinji
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Odmevna revija na trgu  

Nemoteno opravljanje našega poslanstva  

Letošnje leto je bilo kljub koroni uspešno tudi za Harmoni-
karski orkester Primoža Zvira. Učenci in tudi orkester so na-
stopali na različnih prireditvah v 
domači občini, pa tudi širše. Naj-
bolj odmevna je bila zagotovo re-
vija učencev, ki smo jo pripravili 
v juniju. Po eni strani zaradi ome-
jitev, po drugi strani pa zaradi le-
pega vremena, so se učenci pred-
stavili na trgu pod lipo. Bilo je res 
prijetno druženje, starši in učen-
ci pa so Rečico zapuščali s prije-
tnimi vtisi. 

Upamo, da se bomo lahko v pri-
hodnjem letu še večkrat predsta-
vili, saj se mladi glasbeniki naj-
bolje kalijo na javnih nastopih. 

Beseda! Orodje v naših rokah, ki lahko povzroči veliko do-
brega, a žal tudi obratno. V zadnjem času se dogaja, da se 
vsakdo poistoveti z različnimi mnenji, da vsakdo komentira, 
da smo tako rekoč postali »strokovnjaki« za vse. Ogromno be-

Revija na trgu 

Vsem občankam in občanom pa želimo vse dobro v letu 2022. 
PRIMOŽ ZVIR

pakete, pomagali z nakupi v trgovini, opravili prevoze. Več-
krat smo poklicali po telefonu, povprašali po počutju, s pogo-
vorom poskušali odgnati osamljenost, ali biti le sogovornik, 
ki več posluša in manj govori. Mladi mamici samohranilki smo 
omogočili, da se je lahko preselila v neopremljeno stanovanje. 
Izvedli smo meritve krvnega sladkorja, holesterola in tlaka za 
vse občane v spomladanskem in jesenskem času. Pomagali pri 
nakupu šolskih potrebščin in plačali nekaj položnic.

Zaključena obnova hiše 
V Spodnji Rečici smo zaključili našo 2-letno akcijo, ko se je 

obnovila še streha na hiši. Projekt, ki je zahteval, do sedaj, 
v našem RK največ aktivnosti in delovnih prostovoljskih ur. 
Vsi smo ponosni, da ste se občani odzvali v tako velikem šte-
vilu. Vsem mojstrom še enkrat iskrena hvala ter vsem izven 
okvirjev naše občine. Čudovito se je zazreti nazaj in spomni-
ti, s kakšno energijo je projekt obnove hiše potekal s srčni-
mi ljudmi, ki so razumeli stisko matere in sina. 

V negotovem in turbulentem času, ki ga preživljamo, vam 
polagam na srce: ostanimo srčni, stopimo občasno iz cone 
udobja in samo prisluhnimo sočloveku. Ni potrebno finanč-
nih vložkov, da lahko nekomu polepšaš dan. Že stisk roke, 
prijazna beseda ali samo srčen nasmeh delajo čudeže. Ne ob-
sojajmo, ker nikoli ne vemo, zaradi česa se življenje včasih 
tako zaobrne. Ne bodimo sodniki, tanka je črta, ko se lahko 
življenje poigra tudi z našo usodo.

V novo leto stopimo z veliko mero optimizma, iskrenih na-
smehov, toplih in prijaznih besed. Vse dobro v letu 2022!

ANA ŠIMENC,
predsednica KORK Rečica ob Savinji

Dvakrat smo izvajali meritve krvnega sladkorja, holesterola 
in tlaka. 

sed, zelo bolečih, nedopustnih, neprimernih se vali po spletu 
in drugod. Le kdo daje pravico, da lahko komentiramo zade-
ve, ki jih ne poznamo, da pljuvamo po osebi, ki je ne pozna-
mo, poznamo le nepreverjene in marsikdaj izkrivljene zgod-
be. Zakaj? Smo res postali tako jezni na vse, na vsakogar, ki 
nam ni po volji, ki ima svoje mnenje, drugačno od našega? 

Prostovoljci RK v naši občini se skušamo neopredeljeno po-
staviti na stran tistih, ki izstopajo iz povprečja, ki težko ho-
dijo skozi življenje in katerih življenje je težje iz različnih ra-
zlogov. Ne ocenjujemo in ne obsojamo, ker je naše poslan-
stvo , da smo na voljo takrat, ko človek pomoč potrebuje.

Skozi leto smo opravljali svoje poslanstvo nemoteno. Držali 
smo se vseh navodil, obiskovali občane. Delili prehrambene 
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Aktivno in varno leto  
Ob pregledu dela in dogajanja ob za-

ključku leta 2021 ugotovimo, da je za 
člane PGD Pobrežje ob Savinji kljub epi-
demiološkim razmeram precej aktivno 
in varno leto. V letu, ki se bliža koncu, 
smo bili na pomoč klicani 7-krat. 

Med posredovanji izstopata dva do-
godka, ki sta bila ne samo v Zgornji Sa-
vinjski dolini temveč tudi drugod pre-
poznavna. V mesecu februarju smo 
bili klicani na pomoč pri gašenju po-
žara Mozirske koče, nedavno pa na ga-
šenje požara hale in tovornjaka na Go-
renjskem klancu pri mizarstvu Kovač. 
V prihodnje si želimo, da bi bilo čim 
manj nevšečnosti in pomoči potreb-
nih krajanov. 

Se pa zavedamo, da mora biti opera-
tivna sposobnost delovanja in posredo-
vanja na najvišji možni ravni, zato tudi 
iz leta v leto skrbimo za izobraževanje 
članov, da spoznavajo novo tehniko in 
pravila, ki veljajo za gašenje požarov, 
ravnanje v naravnih nesrečah in rav-
nanje z gasilsko tehniko. V letošnjem 
letu se je izobraževanja udeležilo več 
kot 10 članov. Opravljali so tečaje na ni-
voju GZZSD in tečaje iz specialnosti v iz-
obraževalnem centru za zaščito in reše-
vanje na Igu: tečaj za gasilca pripravni-

ka, tečaj za operativnega gasilca, tečaj 
za varno delo z motorno žago in tečaj 
za nosilca izoliranega dihalnega apara-
ta, prisotni pa smo bili tudi na Dnevu 
zaščite in reševanja, ki je potekalo na 
domačiji Dobrovc-Žuntar.

Prikazi za različne generacije 
Poleg izobraževanj smo imeli dve ope-

rativni vaji. Prva vaja je bila prikaz re-
ševanja ljudi iz avtomobila, gašenje po-
žara na avtu ter prikaz oskrbe ponesre-
čenca s pomočjo PGD Nazarje in teh-
nične opreme, s katero le-ti opravljajo 
na področju GZZSD. Druga operativna 
vaja je bila opravljena v sklopu GPO Re-
čica ob Savinji, ki smo jo izvedli v Var-
poljah, in sicer gašenje hiše, reševanje 

Požar v mizarstvu Kovač (Foto: Jakob Brunet) 

Najmlajši pri ustvarjanju na delavnici 
v gasilskem okolju 

(Foto: Barbara Žlebnik)

oseb iz stanovanj, uporaba trodelne 
raztegljive lestve ter  varovanje okolice.

V letošnjem letu smo izvedli dva tur-
nirja v nogometu in tako zbrali nekaj 
prepotrebnih sredstev za delovanje 
društva. Prvi turnir je potekal v mese-
cu juniju v sklopu občinskega praznika 
za praznik dan državnosti, drugi turnir 
pa je že znan tradicionalni turnir v no-
gometu za gasilce, ki pa je potekal v me-
secu avgustu, žal pa v tem sklopu nismo 
izpeljali veselične prireditve. 

Tekom leta smo izvedli izobraževalne 
delavnice za mladino. Na delavnicah so 
naši operativni člani pokazali opremo 

in rokovanje z njo, pokazali in izobrazi-
li pa so mlade, kako pogasiti požar olja 
in kakšne nevarnosti in nevšečnosti so, 
če se gašenja požara lotimo napačno. V 
mesecu novembru so najmlajši člani iz-
delovali voščilnice za starostnike ter jih 
predali v Medgen borzo.

Po dolgih letih pa je napočil tudi čas 
prenove tako želene infrastrukturne 
ureditve, ki bo pripomogla krajanom 
desnega brega Savinje boljšo požarno 
varnost  kot tudi prometno povezavo 
skozi naselja.

Ob koncu leta 2021 lahko zapišemo, 
da je bilo kljub vsem omejitvam leto 
2021 zelo aktivno in uspešno. Po pla-
nu dela, ki smo si ga zadali, investira-

mo v člane, podmladek PGD Pobrežja 
in nadgradnjo objektov, predvsem na 
poligonu »Žagca«. 

Ob praznovanju 100-letnice ustano-
vitve društva v letu 2024 si želimo ob-
noviti vozni park, predvsem pa kupiti 
vozilo za prevoz moštva. V letu 2022 
si želimo dobrega sodelovanja z vsemi 
društvi v občini, z Občinsko upravo in 
Občinskim svetom. Seveda pa PGD naj-
več pomeni podpora naših krajanov in 
podpornikov krajanov iz vasi Trnovec, 
Spodnje in Zgornje Pobrežje ter Homec.

ALOJZ MIKLAVC, 
PGD Pobrežje
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Uspešno delo na področju usposabljanja 
gasilske mladine   

Iztekajoče leto 2021 nam je postreglo 
tako s pozitivnimi kot tudi negativnimi 
dogodki, ki so pustili močan pečat v na-
šem društvu. Čeprav je tudi v letošnjem 
letu na delovanje društva močno vpli-
vala epidemija bolezni COVID-19, lahko 
ob koncu ocenimo, da se je ob upošteva-
nju protikoronskih ukrepov kljub temu 
marsikaj postorilo in izvedlo.

Na začetku bi radi izpostavili dobro 
delo na področju gasilske mladine. 
Plod dobrega dela je tudi rezultat na-
ših pionirk, ki so 5. junija na državnem 
gasilskem tekmovanju v Celju dosegle 
prvo mesto v svoji kategoriji in tako 
postale državne prvakinje, kar je eden 
izmed največjih uspehov na tovrstnih 
tekmovanjih za naše društvo in celo-
tno GZ ZSD. Zaradi znanih razlogov 
podelitev medalj in pokala ni bila iz-
vedena na samem tekmovanju, ampak 
smo medalje prejeli s kar precejšnjim 
zamikom ter podelitev za naše punce 
organizirali v našem gasilskem domu. 
S svojim uspehom so si pionirke prislu-
žile tudi občinsko priznanje, ki so si ga 
nedvomno zaslužile. Na državnem tek-
movanju sta sodelovali tudi ekipi ve-
teranov, ki so dosegli 21. mesto med 

51 enotami, kar je dober rezultat, in 
članov B, ki so se s 7. mestom uvrstili 
v kvalifikacije za gasilsko olimpijado. 
Vse naše enote si zaslužijo čestitke za 
dosežene rezultate.

Naše veselje pa ni dolgo trajalo, saj 
nas je konec junija kot strela z jasnega 
doletela novica, da je naš predsednik 
Peter Brezovnik zaradi nenadne bole-
zni moral v bolnišnico. Kljub upanju na 

Pionirke z mentorji z zasluženimi medaljami

Prikaz evakuacije v šoli 

najboljše, se je izteklo drugače, Peter je 
izgubil bitko. Njegova smrt nas je vse 
močno pretresla, še vedno ne moremo 
dojeti, kako je življenje včasih nepred-
vidljivo in kruto. Njegova prisotnost 
nam bo vsem močno manjkala, saj je 
bil Peter naš predsednik več kot deset 
let. Ves čas se je trudil za dobrobit dru-
štva, znal je prisluhniti drugim ter nas 
znal pomiriti, če smo se znašli na nav-
zkrižnih bregovih.

V letošnjem letu nas je za vedno za-
pustila tudi naša hišnica Vera Brezov-
nik, ki je prebivala v stanovanju gasil-
skega doma ter po svojih najboljših 
močeh pomagala in bila vedno na vo-
ljo gasilcem. Ker želimo, da stanovanje 

v gasilskem domu ne sameva, smo za-
vihali rokave in se lotili prenove do-
trajanega stanovanja. Zavedamo se, 
da nas čaka še veliko dela in finanč-
nega vložka, vendar verjamemo, da 
nam bo s skupnimi močmi uspelo re-
alizirati tudi to.

Aktivni na različnih področjih 
V letošnjem letu so bila druženja z 

mladino precej okrnjena, zato smo z 

namenom ohranjanja stika z mladimi 
pripravili konec poletja piknik za naše 
mlade gasilce. Druženje smo nadgradili  
z zanimivimi igrami in prikazi gašenja. 
Mladinci in mladinke so se lahko preiz-
kusili tudi v brizganju s pravimi cevmi 
ter se podali skozi zadimljeno stanova-
nje v gasilskem domu in tako spozna-
li, kako je potrebno ravnati v zadimlje-
nem prostoru. 

Rečiški gasilci smo sodelovali tudi pri 
nošenju slovenske olimpijske bakle ter 
se predstavili na prireditvi Rečica pra-
znuje. Oktobra smo sodelovali pri orga-
nizaciji mladinskega in članskega tek-
movanja GZ ZSD, ki je potekalo na Re-
čici ob Savinji. Pripravili smo tekmoval-
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Družabnost ni zamrla 

ne prostore in orodja, pomagali pri iz-
vedbi in poskrbeli za malico. V oktobru, 
mesecu požarne varnosti, smo izvedli 
tudi delovno akcijo v gasilskem domu, 
pregledali opremo in vozila. Otrokom 
vrtca smo predstavili gasilsko cisterno, 
zaščitno opremo, jim demonstrirali ga-
šenje z gasilnikom na prah ter jim po-
kazali, zakaj se goreče olje ne sme ga-
siti z vodo. V sodelovanju z OŠ Rečica 
ob Savinji smo v šoli izvedli evakuacijo 

ter s pomočjo lestve rešili učenca, ki je 
ostal ujet v najvišjem nadstropju šole.

Vseskozi smo se vključevali tudi na 
gasilska izobraževanja in usposablja-
nja, ki so v nekoliko bolj okrnjeni obli-
ki vendarle potekala. Izobraževanja 
so ključnega pomena za dobro uspo-
sobljenost gasilcev na intervencijah, 
ki jih je bilo tudi letos nekaj, njihova 
raznolikost pa zahteva od gasilcev ši-
rok nabor znanja.

V letu 2022 nas čaka velik dogodek, 
saj bomo praznovali že 140 let delova-
nja našega gasilskega društva. Upamo, 
da se bodo zdravstvene razmere do ju-
nija umirile, da bomo lahko obeležili 
naš jubilej na primeren način.

Za konec vam želimo prijetne in mirne 
praznike ter srečno in predvsem zdrav-
ja polno novo leto 2022.

NATAŠA VRABIČ,
PGD Rečica ob Savinji 

V letu 2021 DU Rečica ob Savinji žal ni 
uspelo izpeljati vseh zastavljenih ciljev. 
Na samem začetku leta smo bili primo-
rani vse cilje prstaviti na čas, ko bodo 
okoliščine to zopet dopuščale. Pover-
jeniki projekta »Starejši za starejše za 
boljše kakovostno življenje« kljub raz-
meram v naši državi redno preko tele-
fonov komunicirajo s člani  DU.

Zaradi razmer smo bili primorani pre-
staviti naš izlet na Roglo in ogled stol-
pa Pot med krošnjami, a smo ga v me-
secu avgustu uspeli izpeljati. Tako smo 
si ogledali rezgledni stolp, se sprehodi-
li med krošnjami in se prijetno podru-
žili ob kosilu na ekološki kmetiji, proti 
večeru pa vrnili domov.

V juniju je odpadel predvideni dopust 
v Izoli v hotelu Delfin. Letovanje smo 
izvedli kasnje v mesecu oktobru. Upo-
števali smo vsa priporočila in navodi-
la NIJZ, kljub temu pa je bilo letovanje 
sproščeno in prijetno. Vsak se je na svoj 
način poveselil in se vsaj malce odpo-
čil od vsakdanjih skrbi tega nedležne-
ga in nevarnega virusa, ki je še vedno 
med nami. Napolnili smo se s pozitivno 
energijo, dobro voljo vseh, ki so letova-
li. Tudi samo vreme je v veliki meri po-
skrbelo za čudovito letovanje. 

Z dobro voljo 
V mesecu avgustu smo izvedli srečanje 

naših članov, prijetno smo se podruži-
li, pokramljali in vseeno pazili drug na 
drugega.

Žal se je v drugi polovici oktobra po-
novno pričelo zaostrovanje ukrepov. Če 
se bomo strogo držali priporočil NIJZ in 
upoštevali ukrepe, bomo pripomogli k 
preprečevanju prenosa in širjenju co-
vid-19, ki nam je vsem spremenil življe-
nja.  Verjetno bomo še nekaj časa živeli 
v dani situaciji, a kljub vsemu hudemu 
bomo z veliko mero spoštovanja do so-
človeka, prijazno besedo, podporo, do-
bro voljo premagali tudi to.

Ob priložnosti, ki mi je bila ponujena, 
bi rad napisal še nekaj besed in se tako 

zahvalil vsem, ki mi pri delu v DU Re-
čica ob Savinji pomagajo, še posebaj v 
teh težkih časih. 

Zaradi vseh ukrepov, priporočil, na-
vodil nam v začetku leta 2021 ni bilo 
dovoljeno, da bi svoje člane pospre-
mili na njihovi zadnji poti, zato vsem 
svojcem umrlih članov izrekamo glo-
boko sožalje.

Vsem našim članom in prav tako vsem 
ostalim občanom pa želim, da ostane-
te zdravi. Upoštevajmo navodila in pri-
poročila strokovnjakov in tako zaščiti-
mo drug drugega. Če imamo zdravje, 
imamo vse! Srečno in predvsem zdra-
vo leto, ki prihaja!

ŽIVKO KOLENC, 
Društvo upokojencev Rečica ob Savinji

Izleti prinašajo pozitivno energijo. 
DU Rečica ob Savinji 
lahko kontaktirate v 
tajništvu na GSM št. 

040 314 701.
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Aktivni kljub koronavirusu    
Tisti bralci, ki redno spremljate vsak-

danje novice in pomembne informaci-
je iz sveta, veste, da je  beseda korona-
virus ponovno udarila v vse pore naše-
ga vsakdana. Znova in z novo različico 
virusa. Ni povsem jasno, ali si je dotični 
virus  za vedno izboril mesto v našemu 
srčnemu utripu in z vztrajnostjo vsiljiv-
ca oblikuje del našega življenja ali pa se 
bo naenkrat in skrivnostno tudi poslovil. 

Zgodovina pri tako imenovani španski 
gripi bi nas lahko marsikaj naučila. Vse 
skupaj je precej zapleteno. Vsekakor pa 
vemo, da je to prelomnica na premici ži-
vljenja. Ostal bo naš vsakdanji opomnik. 
Toda, ali ni minulo leto tudi dokaz, da 

čega proizvoda. Zlasti področja tehnolo-
gije in digitalnega poslovanja.   
V znamenju dnevnih sprememb 
Težka situacija, ki so jo in jo še, nepo-

sredno občutijo finančniki pri svojem 
delu, je edinstvena. Dnevne spremem-
be pri odlokih, nedorečenost, časovna 
in strokovna veljavnost posameznih 
odredb je mnoge finančnike prignala 
na rob obupa. Zavedati se moramo, da 
finančni delavci tako in drugače odgo-
varjajo za svoje izkazane številke. V spo-
mladanskem času je bil čas za oddajo za-
ključnih računov in pomembnih bilanc. 
V zadnjem trenutku je bil podaljšan rok 
za oddajo le-teh. S spremembami v od-

društva nekaj posameznikov, ki so go-
nilna sila društva in ne popuščajo niti 
v najtežjih situacijah. Povezujemo se 
tudi širše, izven naše doline. Z zavzeto-
stjo privabljamo ljudi, ki nam širijo ob-
zorja izven omejenih meja. Septembra 
smo izvedli odmevni seminar novosti 
pri obdavčitvi z ddv in povračilih stro-
škov. Seminar je bil odlično obiskan v 
dvorani kulturnega doma Nazarje. Lah-
ko rečem, da lepo teče tudi  sodelova-
nje s sekcijo računovodskih servisov v 
širšem kontekstu.  

Pisan mozaik aktivnosti 
Kljub preprekam smo izvedli letni 

zbor članov in začrtali pot, po kateri 
bomo hodili naprej. Določili smo smer-
nice in cilje za prihodnost. Nekaj aktiv-
nosti  smo prestavili na konec poletja, 
kot npr. vsakoletni pohod po hribih in 
dolinah, telesne vadbe, ure joge, neka-
tera predavanja, nekatera pa izvajali na 
daljavo (npr. meditacije). Nekaj načrtov 
je preprečila epidemija, druge pa smo 
z vso vnemo in dobro organizacijo iz-
vedli. Organizirali smo kulturno popol-
dne z ogledom in vodeno predstavitvijo 
Ruske Dače in ogled  zanimive strip ko-
medije v Ljubljani. Slednje smo zaradi 
okužb in protestov morali opustiti. Po-
membno pa je omeniti izredno udelež-
bo napolnjenega avtobusa. 

Prav prijetno smo izvedli tudi druže-
nje članov in povabili nekaj častivre-
dnih gostov v spomladanskem času. 
Vsakemu smo dali priložnost, da je opi-
sal in  povedal svoj pogled na naše do-
sedanje dosežke, opozoril na pomanj-
kljivosti in predlagal možnosti izbolj-
šanja. Posebej smo prisluhnili predlo-
gom strokovnega povezovanja izven 
doline in konkretno določili aktivno-
sti. Še v poletnem času smo se udeleži-
li tudi regijskega srečanja društev 2021 
v Slovenj Gradcu in  brez kančka dvo-
ma pohvaliti iznajdljivost organizacije 
ter zanimive poučne oglede.   

SILVA PRISLAN,
DRFR Zgornje Savinjske doline

Člani društva na enem od druženj 

se lahko gospodarstvo in družba v hipu 
preobrazita? V rekordnem času so raz-
vili več cepiv proti covid-19 in jih še raz-
vijajo, po potrebi prešli na delo na da-
ljavo, uvedli samotestiranje,  fascinan-
tna umetna inteligenca je rešila pol sto-
letja staro znanstveno uganko. Vijače-
nje beljakovin. Zgodovina se ponavlja, 
a vedno na edinstven, specifičen način. 
Svet, lahko povsem mirno trdim, je zme-
dena mešanica ekstremnih spoznanj in 
odkritij, pa tudi mizernih, slabšalnih raz-
mer vseh živih organizmov.  Tudi v eko-
nomiji. Cene delnic so v primerjavi z do-
bički visoke. Bloombergovi ekonomisti 
na podlagi opravljene raziskave napove-
dujejo nadpovprečno rast bruto doma-

lokih v zadnjem trenutku, kar je pome-
nilo popravljanje in spreminjanje že iz-
delanih izkazov bilanc.   

Pohvalna je dinamika v društvu, ki je 
želelo delovati po ustaljenih in zasta-
vljenih ciljih. Ne glede na vse smo tr-
dovratno izvajali interna izobraževa-
nja, sprva preko videokonferenc, ka-
sneje preko osebnih stikov s stalnim 
zbiranjem v prostorih Medgen borze 
na Rečici.  Težili smo  k temu, da z na-
vodili, znanjem,  sprotnim obveščanjem 
in osveščanjem, čim bolj pomagamo 
podjetnikom, računovodjem, strokov-
nim sodelavcem itd. Želeli smo, da no-
bena nedorečena finančna uganka ne 
ostane nerešena. Zato imamo na čelu 
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Nenavadno leto, v katerem je bolj kot program 
odločala epidemija

Izteka se še eno nenavadno leto, v ka-
terem je, bolj kot program in prizadeva-
nja, o našem delu odločala korona. Or-
ganiziranje vsake dejavnosti je bilo vna-
prej pod vprašajem. Mnoge so odpadle. 
V KO smo delo načrtovali, kot da bo vse 
teklo normalno, pa ni bilo.

Odpadel je letni zbor članov. Nereše-
na so ostala vsa kadrovska vprašanja. 
Uspešni smo bili na razpisu občine za 
sofinanciranje drugih društev. Odobre-
na sredstva so manjša kot preteklo leto, 
saj nam pada število članov.

3. julija se je 14 članov udeležilo lepe 
spominske prireditve na Menini, avgu-
sta je nekaj naših šlo na ekskurzijo na 
Notranjsko, kamor so nas povabili Na-
zarčani. Člane smo v novembru pova-
bili tudi na Čreto. Zaradi  pogoja PCT je 
bilo prijav premalo.

Najbolj vesel dogodek je bilo prazno-
vanje 90-letnice naše članice Antoni-
je. Obiskovalce je pričakala čila in pol-
na dobre volje. Naj bo še dolgo tako! 
Ostalim starejšim smo ob jubilejih po-
slali čestitke. Slovo od štirih umrlih čla-
nic je bilo drugačno kot doslej – skro-
men aranžma in sožalno pismo, brez 
prapora in udeležbe na pogrebu. Ob 
koncu leta smo obdarili starejše člane.

Aktivnosti in izzivi
Spomladi in jeseni smo poskrbeli za 

ureditev nasadov pri obeh osrednjih 
spomenikih. Popravilo spomenika na 
Medvedjaku je preloženo na naslednje 
leto, očiščena pa je okolica spomeni-
ka v Dol-Suhi. Letošnja novost je »pri-
hod« mesečnika Svobodna beseda v 
domove članov. Naročnino smo porav-
nali iz sredstev KO in Zgornjesavinjske-
ga združenja. V prihodnje bomo posku-
sili s soudeležbo članov pri plačilu na-
ročnine.

Sodelovanje z Občino in Združenjem 
je potekalo predvsem po telefonu in pi-
sno. Sej IO Združenja se je udeleževa-
la naša članica.

Komemoracija od dnevu spomina na umrle

22. oktobra smo pripravili komemo-
racijo ob dnevu spomina na mrtve. Pri-
sluhnili smo zelo lepemu kulturnemu 
programu, ki so ga pripravili učenci 
Osnovne šole z mentoricama Špelo Vi-
demšek in Matejo Seitl. 

Prireditev smo spremljali predvsem 
učenci, člani KO in posamezni občani. 
Žalostno! Žrtev ki jih je terjala vojna, ne 
moremo in ne smemo pozabiti. Nikoli. 

6. novembra je bila ob 77-letnici reše-
vanja posadke zavezniškega letala na 
Pobrežju spominska prireditev. Zbra-
lo se je precej več obiskovalcev, saj so 
prišli člani drugih KO, predstavniki le-
talcev in krajani. V programu so to-
krat sodelovali pobreški osnovnošolci 
z mentorico Špelo Videmšek. Recitaci-
je in glasbene točke so obiskovalci poz-
dravili s prisrčnim aplavzom. Prisrčna 
hvala vsem, ki so nam pomagali pri re-
alizaciji nalog.

Omeniti moram še mučno vprašanje, 
s katerim se spopadamo člani IO. Spra-
šujemo se, kako dolgo bomo še lahko 
vztrajali? Staramo se, člani umirajo, 
interesa za članstvo med občani pa ni. 
Prisiljeni se bomo priključiti Nazarča-
nom. Bo Občina Rečica prva v dolini iz-
gubila KO Združenja borcev za vredno-
te NOB? Nam bo vsem vseeno? Vse do-

bro vsem občanom ob koncu tega in v 
naslednjem letu.

JANA CAJNER, 
tajnica KO 

Jesenska pesem

Jesen je lepa, 
prelepa kakor naš veseli dan, 
ko listje zašelesti, 
ko v daljavi opazim jesenske 
živalice.

Ko hodim po gozdni potki,
in srečam živali, 
srce mi hitro poskoči. 
Od veselja pobožam jih, 
če le lahko.

In še jesensko listje opazim, 
vseh prelepih jesenskih barv je. 
Srce mi hitro poskoči, 
kakor jutranja budilka 
pozvoni. 
Mojega večjega veselja ni.

Neja Pečnik, 6. r.
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Skrb za okolje in divjad     

Prenos znanj in usposabljanje 

Lovska družina Rečica ob Savinji šteje 
36  članov in pokriva revir rečiške ob-
čine. Naše temeljno poslanstvo je varo-
vanje narave in divjadi, kar izvajamo 
celo leto.  

Sicer smo se letos posebej pripravljali 
na izbruh afriške prašičje kuge. Ta se v 
zadnjih letih nezaustavljivo širi in pred-
stavlja veliko grožnjo prašičjereji, saj za-
njo ni cepiva. Zato smo poskrbeli za ob-
javo nasvetov, kako ravnati v primeru 
izbruha te bolezni ter seveda spremlja-
li razmere. 

V prejšnjem mandatu smo zamenjali 
streho na Lovski koči na Stonu, sedaj pa 
se pripravljamo  na izvedbo prevzemni-
ce za divjad in postavitev hladilnika v Lo-
vskem domu v Poljanah. Gre za izjemno Koča na Stonu 

visoke stroške oziroma precejšen finanč-
ni zalogaj za našo družino. 

Tudi letos smo redno vzdrževali dve kr-
mišči, poskrbeli pa smo tudi za družabni 
del, saj smo v oktobru pripravili srečanje 
planincev in lovcev na Stonu. 

V zadnjem času se srečujemo z vsako-
dnevnimi problemi zaradi voženj z mo-
tornimi kolesi in štirikolesniki po lovi-
šču, vse več pa je tudi različnih kolesar-
jev na lovskih poteh.

Ocenjujemo, da smo leto preživeli de-
lovno, skrbeli smo za okolje ter za traj-
nostno upravljanje z divjadjo. Vsem ob-
čankam in občanom želimo uspešno in 
zdravo leto 2022. 

VLADO REPENŠEK
Lovska družina Rečica ob Savinji 

Kot prejšnje je bilo tudi to leto na 
vseh področjih zaznamovano s covid- 
virusom, ki je upočasnil utrip skoraj 
vseh in vsega.

V našem društvu smo se trudili, da 
kljub omejitvam poskušamo novim la-
stnikom štirinožcev prenesti kar čim-
več znanja. Mislimo, da nam je to do-
bro uspelo. Ravno pred kratkim so štir-
je vodniki s svojimi psi opravili izpit za 
psa spremljevalca.

Kot po navadi je bila tudi letos v na-
šem društvu najbolj aktivna naša enota 
reševalnih psov, ki sedaj šteje že 17 vo-
dnikov, kar je za majhnost naše doline 
velik uspeh. Imamo eno največjih enot 
na področju celotne Slovenije.

V letošnjem letu so naši vodniki opra-
vili kar 27 izpitov s področja reševanja 
izgubljenih v gozdu in zasutih pod ruše-
vinami. Na območju ki ga pokriva tudi 
naša enota, so bile v letošnjem letu 3 
iskalne akcije. Kar 11 naših vodnikov 
je v eni ali drugi vlogi del OE SIP3, kar 
pomeni, da so usposobljeni za iskanje 
na resničnih iskalnih akcijah in so tudi 
na spisku, da jih na te akcije lahko vpo- Kinologi so pomemben člen zaščite in reševanja. 

kličejo. Ena naših vodnic obiskuje tudi 
predavanja, po katerih bo opravljala 
strokovni izpit in si pridobila naziv »in-
štruktor za šolanje reševalnih psov«.

Imeli smo več večdnevnih usposa-
bljanj, bili smo aktivni s prikazi naše-
ga dela po šolah, vrtcih, v Varstveno 
delovnem centru SAŠA, sodelovali na 
Dnevu zaščite in reševanja, v organiza-
ciji Gasilske zveze Zgornjesavinjske do-

line ter seveda redno trenirali na dru-
štvenem poligonu v Varpolju ter v oko-
liških gozdovih.

Za naslednje leto si, kot večina, želimo 
predvsem zdravja, ki nam bo omogoči-
lo še naprej ukvarjati se s to našo lepo 
dejavnostjo in se še naprej se učiti, treni-
rati in rasti kot posamezniki in skupina.

ZORAN JANŽOVNIK, 
Kinološko društvo 
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Čebela zre v prihodnost

Vonj po morju

V letu, ko se ne cedi med iz točila in ko 
čebelar s cmokom v grlu odpre panj, je 
bodrilna beseda in dejanje pomemb-
nejše od kozarca prodanega medu. Le-
tos je leto zavedanja, da smo čebelarji 
majhni, pa vendar pomembni. 

Zbrali smo se na delovni akciji in posa-
dili preko 50 lip, ki jih je podarilo pod-
jetje BSH Nazarje. Lepo je, ko član dru-
štva v opravičilo namesto: »Ne morem, 
ker nimam časa«, reče: »Ne smem, da ne 
ogrozim zdravja drugih«. Tako se zara-
di epidemičnega stanja le 2 člana nista 
udeležila delovne akcije.

Prangerijado na Rečici smo izkoristili 
s stojnico, ki tokrat ni ponujala medu, 
propolisa, voska in cvetnega prahu, 
ampak mošnje semen medonosnih ra-
stlin. Tako smo na drobno razdelili več 

kilogramov semen. Pomembno je tudi 
osveščanje kmetovalcev za pozno pašo.

Semena medonosnih rastlin smo po-
darili tudi vrtcu, kajti iz malega raste 

veliko, zato je odnos do narave darilo, 
ki ga prinesemo iz otroštva.

DARKO GLUŠIČ,
ČD Rečica ob Savinji

Med akcijo sajenja lip 

Savinjska regata v organizaciji Jadral-
nega kluba Savinja je bila že šesta po vr-
sti. Žal se nam je lani izmuznila, letos pa 
smo jo uspešno izpeljali. 

Znane razmere so bile razlog, da je 
bilo nekaj manj ekip kot prejšnja leta, a 
boji na regatnem polju zato niso bili nič 
manj napeti. Na morju smo bili 4 dni in 
sicer zadnji oktobrski teden od 23. 10. 
do 26. 10. Lokacijo regate smo tokrat 
usmerili stran od Kornatskega otočja, 
ki smo mu bili zvesti v prejšnjih petih 
izvedbah regate. 

Otok Žut nam je dal varno zavetje pred 
močno burjo prvega dneva regate. Topla 
večerja v restavraciji pa nas je pogrela in 
ogrela za večerno zabavo z nepogrešlji-
vim Happy bandom, ki vedno poskrbi za 
nepozabne večere po napornem špor-
tnem dnevu. Naslednji dan so bile raz-
mere na regatnem polju povsem drugač-
ne. Premalo dopoldanskega vetra nam je 
omogočilo snemanje reklamnega video-
spota, ki ga bomo kmalu objavili na Fa-
cebook strani Jadralnega kluba Savinja. 
V popoldanskih urah je termika vendar-
le naredila svoje in v prijetnem maestra- Uspešno smo izpeljali šesto regato. 

lu smo uspešno izvedli regato v skladu s 
pravili in načrti sodniške ekipe. 

Savinjska regata sodi med monotipne 
regate, kar pomeni, da imajo vse ekipe 
enake barke z enako opremo v razredu 
B41, kar botruje precej izenačenim bo-
jem, predvsem med boljšimi ekipami. A 
vseeno je suvereno zmagala zdesetkana 
ekipa le treh punc s pomočjo natančne-

ga vodenja izkušenega skiperja Boštja-
na Podlesnika. Drugo mesto so zasedli 
močni fantje iz spodnje savinjske doli-
ne, ki jih vodi skiper Aljaž Sirše. Tretje 
mesto si je priborila uveljavljena ekipa 
Veseljaki z gostujočim skiperjem z Go-
renjske, Markom Kočilo. 

BOŠTJAN PODLESNIK, 
JK Savinja
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S hojo in rekreacijo v naravi do boljšega 
imunskega sistema     

Leto, ki se izteka, je bilo za večino nas 
posebno, polno prilagajanj, upošteva-
nja takih in drugačnih ukrepov, skrbi 
za naše zdravje in še bi lahko našteva-
li. Vsako društvo, posameznik in celo-
tna družba se je morala tem razmeram 
prilagodit. Tudi naše društvo se je soo-
čalo s tem. 

V začetku leta smo se lahko gibali le 
v okviru občinskih meja. Organizacija 
društvenih pohodov še ni bila možna. 
Prav zaradi tega smo v društvu pripra-
vili natečaj fotografij z zimskimi motivi, 
ki smo jih na družbenem omrežju obja-
vljali cel mesec februar vsak dan. Na ele-
ktronski naslov društva je prispelo pre-
ko 300 fotografij, avtorji so v objektiv 
ujeli zimsko naravo v vsej svoji lepoti. 
Vsak teden smo izžrebali eno fotogra-
fijo, avtorja pa nagradili s praktičnimi 
nagradami. Preko družbenega omrež-
ja smo člane obveščali o vseh pomemb-
nih dogodkih, izvedli tudi razne akcije 
in ohranjali stik s člani tudi preko ele-
ktronske pošte. 

V društvu se zavedamo, da ima giba-
nje v naravi pomembno vlogo pri ohra-
njanju zdravja, saj zmanjšuje med dru-
gim tudi stopnjo stresa, da o učinkih 
sonca in D-vitamina sploh ne govorimo. 
Takoj, ko so se ukrepi toliko sprostili, 
da smo lahko izvedli društveni pohod, 
smo pričeli z zimskimi pohodi. Tako so 
bili z upoštevanjem ukrepov organizi-
rani pohodi na Soriško planino, Debe-
lo peč in Komno ter Bogatinsko sedlo. 
S prihodom pomladi je bila tudi orga-
nizacija pohodov v naravi dovoljena in 
vodniki so pričeli z društvenimi pohodi 
po planu. Tako smo izvedli še 12 poho-
dov po sredogorju in visokogorju. Vsi 
so bili zelo številčno obiskani, pohodni-
ki pa uživali v čudoviti naravi in druže-
nju. Ob tej priliki bi se posebej iskreno 
zahvalil našima prizadevnima vodniko-
ma, saj svoje planinsko znanje nesebič-
no podajata naprej, prosti čas pa name-

nita društveni dejavnosti. Letos je tečaj 
za vodnico lahkih kopnih tur A katego-
rije opravila ena članica in s tem pri-
dobila naziv strokovni delavec v špor-
tu I kategorije. Čestitke in veliko sreče 
pri vodenju v društvu, veselimo se sku-
pnih pohodov. 

Za vse generacije 
Poleg društvenih pohodov smo izve-

dli tudi nekaj kratkih pohodov, ki so bili 
primerni za vse starostne skupine, tra-
jali so krajši čas in izvedeni so bili v do-
lini. Nekaj udeležbe je bilo, žal prema-
lo, tako da bomo proučili, ali ima smi-

Pomenljivo sporočilo 

Po strmih poteh 

sel s tem nadaljevati. Pohodi so bili or-
ganizirani na Goličnika, Dobrovlje, po 
mejah občine, Podvolovljek, Strelovec 
in na Ston. Nadaljevali smo tudi z me-
sečnimi druženji za upokojence. Ven-
dar zanimanja ni, čeprav je pohod or-
ganiziran samo enkrat na mesec in traja 
zelo kratek čas. Babice in dedki so vse 
preveč vpeti v druge stvari, zato zani-
manja za druženje in pohode v našem 
društvu ni. Dobrodošli so vsi predlogi, 
ki bi privedli do tega, da se bi pohodov 
udeležilo večje število ljudi v tretjem ži-
vljenjskem obdobju. 
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Delovnih akcij tudi letos ni manjkalo.

Ob srečanju planincev SMDO smo se 
udeležili tudi pohoda po poteh XIV. Di-
vizije, ki je letos potekal od Graške gore 
do Slemena.

Okrnjeno delo z mladimi
Na področju dela z mladimi je društvo 

naredilo mnogo premalo.  Razmere so 
tudi na tem področju omejile nekatere 
dejavnosti, ki niso bile izvedene zaradi 
epidemioloških razmer. Odpadla so vsa 
tekmovanja v orientaciji v ligi Smreko-
vec in s tem posledično tudi republiško 
tekmovanje v orientaciji SPOT 2021. 
Uspeli pa smo organizirati mladinski 
planinski tabor Raduha 2021 na turi-
stični kmetiji Zg. Zavratnik. Tabor je po-
tekal od 15. 8. do 22. 8. v čudoviti neo-
krnjeni naravi pod obronkom mogoč-
ne Raduhe. Organizirali smo ga skupaj 
s PD Podčetrtek, iz našega društva pa se 
je tabora udeležilo 20 mladih. Vodnik 
Matjaž Cvikl se je z mladimi družil cel 
teden, tako da več kot iskrena zahvala 
za njegovo požrtvovalnost.  

Društvo je skupaj z Osnovno šolo obe-
ležilo slovenski dan športa s pohodom 
vseh otrok v šoli na Kuglo. Učenci so 
bili razdeljeni v dve skupini, I. skupi-
na so bili od 1. do 5. razreda, II. sku-
pina pa od 6. naprej. Trasa je bila pri-
lagojena njihovim sposobnostim, laž-
ja in težja. Zanimivo je bilo, da sta obe 
skupini naenkrat prišli na Kuglo, če-
prav vsaka iz svoje strani. Na Kugli so 
vsi pohodniki dobili čokoladice, pode-
lili smo tudi dva kompleta pohodnih 
palic. Osnovnošolci, ki jih je bilo 216, 
ter spremljevalno osebje z učiteljicami 
in planinci smo poskrbeli, da so učen-
ci preživeli lep in sproščujoč dan v na-
ravi in se naužili sončnih žarkov. Hva-
la vsem sodelujočim, da se je dostojno 
proslavil dan slovenskega športa, ki se 
praznuje 23. septembra. V okviru te-
dna evropske mobilnosti, ki je trajal do 
30. 9., pa smo izvedli tudi pohod z naj-
mlajšimi iz Vrtca Rečica ob Savinji. Sku-
pina je bila zaradi varnostnih razlogov 
in upoštevanja vseh navodil NIJZ manj-
ša, vendar so pohodniki bili zelo zado-
voljni. V društvu si želimo, da bi bilo ta-
kih pohodov in druženj čim več, da bi 

najmlajši in osnovnošolci čim večkrat 
vključili hojo in gibanje v naravi v vsa-
kodnevno rutino.

Različne aktivnosti 
Osnovna dejavnost društva je res 

hoja, vendar smo v društvu izvedli tudi 
druge aktivnosti. Tudi markacisti so bili 
aktivni in s svojim delom pripomogli k 
aktivnosti društva. Pred dnevom OF in 
praznikom dela so postavili mlaj in ga 
po koncu občinskega praznika tudi po-
spravili. Ob prazniku državnosti so v 
Borseki pripravili in prižgali kres. Letos 
je bil kres postavljen že 30-tič po vrsti, 
bilo je zelo svečano, saj smo praznova-
li tudi 30 let naše domovine. V Borseki 
se je zbralo veliko ljudi, ob kresu smo 
se družili dolgo v noč. Pri kresovanju 
so sodelovali tudi gasilci iz Grušovelj in 
harmonikarski orkester Primoža Zvira. 
Markacisti so uredili tudi vse poti, kate-

ci na Stonu, ki se ga udeležilo lepo šte-
vilo lovcev in planincev. V začetku leta 
smo uvedli nagradno igro za obisk naj-
višjega vrha občine Medvedjaka. Obi-
skovalec, ki se je največkrat vpisal v 
vpisno knjigo, bo ob koncu leta prejel 
lepo praktično nagrado.

Varuhinja gorske narave je nas sko-
zi leto na družbenem omrežju vseskozi 
opozarjala na varovanje narave. Ob na-
tečaju zimska idila je prejemala in zbi-
rala slike. Izvajala je tudi žrebanje. Opo-
zarjala je na črna odlagališča, pripravi-
la članke ob dnevu gozdov in zemlje ter 
ob srečanju voditeljev o podnebnih spre-
membah. Njen moto je »varovanje gora 
se prične doma«. Občni zbor smo izvedli 
šele v začetku junija, ko so se razmere to-
liko sprostile, da je bilo druženje dovolje-
no. Na občnem zboru so najzaslužnejšim 
članom podelili priznanja PZS. 

Kljub posebnim razmeram smo bili 
aktivni, s člani smo vseskozi poskuša-
li ohranjati stike. Vsem in vsakemu po-
sebej hvala za sodelovanje pri nešte-
tih dejavnostih.  Veliko prostega časa 
ste namenili delovanju društva, vsak 
se je trudil po najboljših močeh. Vsak 
dobronameren nasvet je dobrodošel, 
da bi se delo društva še bolj približalo 
članom. Vabim pa seveda vse člane, od 
najmlajših do najstarejših, da se vklju-
čijo v delo društva, samo skupaj smo 
lahko močnejši.

V okviru PZS smo sodelovali v akci-
jah »Slovenija planinari« in »Dan pla-
ninskih doživetij«. 

Ne glede na to, kako, kje in s kom bo-
ste preživeli zadnje dneve starega leta, 
vam želim, da ustvarite lepe trenutke z 
mislimi v lepšo in boljšo prihodnost ter 
da se boste iztekajočega leta spominja-
li le po dobrih stvareh in izkušnjah, ki 
ste jih v tem letu doživeli na vseh po-
dročjih. Čeprav je bilo letošnje leto po-
sebno in zagotovo drugačno, kot smo 
jih vajeni, vam želim, da bi bili praznič-
ni dnevni prepredeni s prijateljstvom, 
mirom in ljubeznijo. Lepo praznujte in 
srečno 2022 na vseh poteh.

JANEZ JANŽE,
predsednik PD

rih skrbnik je društvo. Popravili so sto-
pnice, ki vodijo na Mozirsko kočo z Bele 
peči, na novo markirali poti in pokosili 
travo in grmovje na vseh poteh. Ob pla-
ninskih poteh so postavljene tudi klop-
ce, nekatere so opremljene tudi z zani-
mivimi napisi. Se pa bodo nove klopce 
še postavljale, tako da bodo poti še bolj 
zanimive za pohodnike.

Poleg pohodov je bilo organizirano 
kolesarjenje po štrekni. Štrekna je ko-
roški izraz za železniško progo. Opušče-
na železniška proga je sedaj urejena v 
čudovito kolesarsko stezo po Koroški. V 
oktobru je bilo izvedeno srečanje z lov-
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Najvišje priznanje Petru Kolencu     

Pred novimi izzivi      

Na predlog Planinskega društva je Pe-
ter Kolenc, dolgoletni aktivni član in bi-
vši predsednik, prejel najvišje prizna-
nje PZS – spominsko listino.

V obrazložitvi so zapisali: »Peter Kolenc 
je bil predsednik planinskega društva v 
letih od 1990 do 2000. V društvo se je 
včlanil leta 1988 in takoj začel aktivno 
delovati. Ni bil sicer navdušenec nad zah-
tevnimi in težkimi gorskimi turami. Or-
ganiziral je lažje ture, kjer so bile priso-
tne cele družine in člani vseh generacij. 
Tako je na pohod zvabil tudi do 80 ude-
ležencev, kar je še vedno rekord v dru-
štvu. Zlasti izlet za praznik narcis s poho-
dom na Golico je bil »hit« društva v času 
njegovega predsedovanja.  Na pohodu se 
je zbralo staro in mlado.  V času njegove-
ga predsedovanja je bilo veliko pozorno-
sti namenjeno izobraževanju članov, iz-
obrazilo se je več vodnikov in markaci-
stov.  V vrtcu je na njegovo pobudo pri-
čel delovati planinski krožek.  

Za člani rečiškega Športnega društva 
je uspešno leto, polno različnih tekmo-
valnih izzivov. Izvedli smo več turnirjev 
v tenisu, in sicer Masters Rečica, Memo-
rial dr. Mirka Ilešiča, turnir za ženske … 
Kar 94 tekmovalcev tekmuje v 8 različ-
nih ligah, in sicer 6 moških ter 2 žen-
skih, lige pa uspešno vodi Andrej Weiss. 
Omogočeno je tudi rekreativno igranje 
tenisa in lahko rečemo, da sta obe igri-
šči izjemno dobro zasedeni.  

Ponosni smo, da smo okrepili ligo ma-
lega nogometa, kjer se je tedensko me-
rilo deset ekip. To je dokaz, da igralci iz 
cele doline in širše radi prihajajo v naš 
športni center. Veterani, člani ŠD Mla-
dost, sodelujejo v ligi v Nazarjah. 

Med letom je bilo dokaj dobro zase-
deno tudi igrišče za odbojko na mivki, 
veseli pa smo, ko večkrat opazujemo 
mlade, ki igrajo košarko za rekreacijo. 

Lahko se pohvalimo, da se je konč-
no legaliziral tudi športni objekt in da 

V prelomnem letu 1991 so ob progla-
sitvi državnosti na njegovo pobudo za-
kurili kres v Borseki, kar je ostala tra-
dicija vse do danes. V času njegovega 
predsedovanja se je društvo tudi po-
vezalo z lovci, ko so organizirali zabav-
no tekmovanje za »Pokal Stona«. Dru-
ženje na tem tekmovanju je dolga leta 
privabljalo številne tekmovalce in obi-
skovalce od blizu in daleč. Še sedaj se 
vsako leto zadnjo nedeljo v septembru 
družimo z lovci na Stonu.  

Prav tako so leta 1996 v društvu pri-
čeli s sodelovanjem v planinski orien-
taciji, kjer so sodelovale ekipe osnov-
nošolcev in starejših članov. Veliko po-
zornosti se je posvečalo planinskemu 
krožku na Osnovni šoli. Ekipe marka-
cistov so sodelovale v delovnih akcijah 
pri urejanju poti na območju SMDO. V 
tem času so se v društvu izobrazili tudi 
prvi varuhi gorske narave. Vseskozi je 
spodbujal člane, da so spoštovali nara-

bomo lahko s pomočjo občine ter la-
stnih sredstev obnovili dotrajane pro-
store, električno in vodovodno napelja-
vo. Prepričani smo namreč, da si vse ge-
neracije, ki se športno udejstvujejo, za-
služijo primerne prostore in boljše po-
goje za rekreacijo in tekmovanja. Za-

vo, da so z veseljem hodili na pohode, 
da so sodelovali pri razvedrilnih dejav-
nostih društva. Poleg planinskega dru-
štva je bil aktiven tudi v več dejavnostih 
v kraju, ker je znal povezati ljudi, ki so 
z  veseljem sodelovali in se pri tem za-
bavali in uživali.«

radi navedenega nam izzivov za priho-
dnje zagotovo ne manjka.  

Ob prihajajočih praznikih želimo 
vsem občankam in občanom veliko 
zdravja ter uspešno leto 2022! 

DAVID HUDOBREZNIK, 
ŠD Mladost

Peter Kolenc (foto: Marija Šukalo) 

Eno od številnih teniških druženj 
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Odkup zemljišča varpoljskega športnega parka     
Po dvajsetih letih najema in po več le-

tih prizadevanj, dogovarjanj in uskla-
jevanj, je varpoljsko športno društvo 
končno postalo lastnik svoje športne 
infrastrukture, ki jo z vsem srcem, do-
brim sodelovanjem in predvsem s pri-
dnimi rokami gradi in ustvarja vsa ta 
leta. 

Sadovi več kot dvajsetletnega dela 
so še kako vidni in brez večjega preti-
ravanja lahko z gotovostjo trdimo, da 
je športni park gmajnskega športne-
ga društva prerastel v enega najlepših 
v Sloveniji. Kaj park pomeni za kraj in 
krajane, najbrž ni potrebno izgubljati 
besed, je vezni člen za vsa dogajanja v 
kraju, od rekreacije za vse generacije, 
do raznih srečanj in prijetnih druženj. 

Pri tej veliki pridobitvi pa seveda ne 
smemo pozabiti na prodajalce, Agrarno 
skupnost Spodnje Pobrežje, s katerimi 
je društvo vseskozi izredno dobro so-
delovalo in gojilo spoštovanje drug do 
drugega. Prav ta odnos ter poštena in 
pokončna drža vodstva agrarne skup- 
nosti je pripeljala do tega pomembnega 
dogodka, saj so obljubo, dano pred dav-
nimi dvajsetimi leti, pošteno izpolnili. 
Agrarni skupnosti Sp. Pobrežje zato iz 
srca vseh obiskovalcev športnega par-
ka na drugi strani Savinje še enkrat is-
krena hvala. Zahvala pa gre tudi obči-
ni Rečica ob Savinji, ki je spoštovala vse 
napore in aktivnosti društva okrog od-

DRUŠTVENI UTRIP

Športni park v Varpoljah je tudi uradno last ŠD Gmajna.

Golažijade se je udeležilo kar šest ekip. 

kupa in jim brez kakršnih koli zapletov 
prepustila predkupno pravico.

Prireditve po načrtu 
Sicer pa je bilo leto 2021 na podro-

čju rekreacije in organizacije priredi-
tev, kljub epidemiološki krizi, uspešno. 
Tako so v društvu za občinski praznik že 
tradicionalno izpeljali maraton odboj-
ke na mivki ter odprto prvenstvo obči-
ne Rečica ob Savinji v balinanju, za za-
ključek sezone pa organizirali vaški pi-
knik, ki je bil tudi tokrat v znamenju za-
bavnih športnih iger, otroškega živ-ža-
va, kuhanja golaža in izvedbe občnega 
zbora, ki ga v začetku leta slaba epide-
miološka slika ni dopuščala.

Vsem občankam in občanom obči-
ne Rečica ob Savinji želi Športno dru-
štvo Gmajna predvsem zdravja, ki ga v 
teh koronačasih še kako potrebujemo. 
Upajmo, da bodo ti nori časi kmalu mi-
nili in se bomo lahko čim prej vrnili v 
staro, normalno življenje.

FRANJO PUKART,
ŠD Gmajna

Slovenska 
bakla na Rečici 
Ogenj za letošnje olimpijske igre v To-

kiu je zagorel že marca lani, ko se je ba-
kla podala na svojo pot do Tokia. V že-
lji po vseslovenskem poklonu športu je 
Olimpijski komite Slovenije ob tej prilo-
žnosti pripravil projekt Slovenska bakla, 
ko je bakla med aprilom in julijem poto-
vala po vseh 212 slovenskih občinah. 

V četrtek, 15. 7. 2021, se je bakla usta-
vila tudi na Rečici ob Savinji, kjer smo 
pripravili pester program, ki je navdu-
šil tudi druge organizatorje. Baklo so po 
igrišču ponosno ponesli Erik Rosenste-
in, Bernarda Zvir, Blaž Weiss, Rok Me-
lavc, Sandra Melavc in »zlate« članice pi-
onirske desetine PGD Rečica ob Savinji. 

US
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FOTOREPORTAŽA

Utrinki z dneva, ko je praznovala Rečica

Mimohod po rečiških ulicah z godbo in v srednjeveških 
oblačilih

Člani Kulturnega društva, ki so predstavili sojenje na 
Rečici.

Kuharji »naj rečiškega piskra« z županjo Ano RebernikNajboljšo enolončnico je po mnenju obiskovalcev 
skuhala Simonne.

Državne prvakinje v pripravah na izvedbo vaje Izvedbo prireditve Rečica praznuje so s predstavitvijo 
svojega dela obogatili tudi predstavniki nekaterih društev 

in inštitucij.
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OGLASI



Pozabimo
 

na tegobe leta, ki odhaja,

jutrišnji dan, meseci in leto pa naj bodo s soncem,

novimi upi, optimizmom, srečo in radostjo obsijani.

Naj bo leto 2022 stkano iz zlatih niti zdravja, miru,

prijateljstva in dobrih del.
 

Županja Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik,
Občinski svet s člani delovnih teles in Občinska uprava


