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Naj vam božični čas prinese toplino in notranji mir,
v letu 2023 pa obilo zdravja, sreče, osebnih

in poslovnih uspehov.
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Spoštovane občanke, občani, 

Drugačen praznični dan 
zahvaljujem se vam za izraženo zaupa-

nje, za izvolitev. Čestitam vsem, ki ste se 
udeležili lokalnih volitev kot kandidati 
ali kot volivci, posebej pa izvoljenim sve-
tnicam in svetnikom. V času, ko je poli-
tika na zelo slabem glasu, sta tako kan-
didatura kot udeležba na volitvah znak, 
da se vendarle zavedamo, da smo za svoj 
kraj, občino, večinoma odgovorni sami.

Sestava občinskega sveta bo prvič v 
zgodovini rečiške občine pretežno žen-
ska. Od devetih svetniških mest jih bodo 
ženske zasedale pet. Iz prejšnjega sesta-
va sveta so ponovno izvoljeni štirje sve-
tniki. Občinski svet, ki je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pra-
vic in dolžnosti občine, čakajo zelo odgo-
vorne in zahtevne naloge. Verjamem, da 
jim bodo svetnice in svetniki kos.

Odgovornost, ki je legla name – novo-
izvoljeno županjo – je prav tako velika, 
saj v tej funkciji predlagam občinskemu 
svetu v sprejem akte iz pristojnosti občin-
skega sveta ter izvršujem njegove spreje-

te sklepe oziroma skrbim za njihovo iz-
vrševanje.

Vsaka skupnost je sestavljena iz različ-
no mislečih, kar ji daje očarljivo pestrost 
in predstavlja priložnost za izmenjavo 
idej. Včasih pa nam je drugačnost tež-
ko sprejeti, a v dnu srca se zavedamo, da 
je naravna in koristna. Zato iskreno pri-
čakujem, da bom lahko tudi s tistimi, ki 
me ne vidijo v funkciji županje, ustrezno 
komunicirala. Želim, da me pocukate za 
rokav in mi poveste, kaj vas moti, česa si 
želite … Moj namen je namreč jasen in je 

samo eden: ves čas županovanja delati v 
korist občine. 

Občankam in občanom in vsem osta-
lim spoštovanim bralcem glasila Pod re-
čiškim zvonom želim mirne, tople in upa-
nja polne božične in novoletne praznike. 
Naj bo novo leto zdravo, uspešno, sreč-
no. Hkrati vsem čestitam ob prihajajo-
čem dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Bodimo pokončni državljani Republike 
Slovenije in ponosni Rečičani!

MAJDA POTOČNIK, 
županja

Praznični dan občine Rečica ob Savinji 
je 17. junij, ki smo ga počastili s slavno-
stno sejo, tokrat prvič na novem amfi-
teatru. Zbrali so se številni gostje in do-
mačini, ki jim je županja Rebernikova 
predstavila nekatere naložbe. Program 
so pripravili vrtčevski in šolski otroci, 
na seji pa so bila podeljena tudi prizna-
nja za izstopajoče dosežke. 

Srebrni grb je prejel Janez Železnik, 
priznanje županje pa Osnovna šola Re-
čica ob Savinji, Mojca in Domen Križaj 
ter Prostovoljno gasilsko društvo Reči-
ca ob Savinji. Priznanje županje mla-
dim so prejeli odličnjakinji Ana Venin-
šek in Eva  Volk ter zlati maturant Jošt 
Vodovnik.

US

Prejemniki priznanj 

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: Četisk d.o.o., Bežigrajska ce-
sta 5, Celje, 3000 Celje. Naklada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica ob Savinji brezplačno.
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Zaključek
S kakšnim vtisom, priokusom? 

Mešanim. In zakaj?
S ponosom lahko trdim, da smo v tem 

mandatu postorili mnogo glede na zmo-
gljivost proračuna in mnogo tudi zato, 
ker smo bili uspešni pri pridobivanju 
sredstev iz različnih virov. Mnogo, ker 
smo garali, se pogosto sestajali z vami, 
občanke in občani, in z vami iskali poti, 
razloge in konsenz, potreben za napre-
dek in izboljšave našega okolja. Vsak-
do ve, da je eden mandat premalo, da 
bi župan/ja lahko pokazal/a svoje spo-
sobnosti, uresničeval/a  srednje in dol-
goročno vizijo razvoja občine. 

In kljub temu sem sprejela odločitev, da 
ne nadaljujem. Vso svojo energijo sem 
vložila v poslanstvo, ki sem ga odgovor-
no opravljala, a sem se preveč obreme-
njevala z zadevami, ki niso uspele. Za-
radi nerazumevanja posameznikov ne 
bo sanirana cesta iz Varpolj proti Grušo-
vljam in prečna cesta od Čebulov do Ma-
jerholda. Vprašljiva je tudi sanacija ceste 
s predvidenim pločnikom v Novem na-
selju Rečice. Glede prve omenjene ceste 
sem na svoj račun slišala mnogo natol-
cevanj, izmišljotin, izkrivljenih izjav in 
šikaniranja. Žal mi je vseh tistih, veči-
ne krajanov teh zaselkov,  ki bi odstopi-
li del svojih zemljišč za širitev in obno-
vo ceste, z druge strani pa tolikšnih ža-
litev nisem pripravljena prenašati. Lah-
ko bi sicer odmislila, kar mi mnogi do-
bronamerno svetujejo, a nerazumeva-
nje prihaja še z več strani. Poskrbeti mo-
ram še zase in svoje zdravje, zato  odloči-
tev o odstopu od ponovne kandidature.

Najpomembnejši projekti
Za zaključek pa bom še na kratko str-

nila nekaj najpomembnejših izvede-
nih projektov. 

Sanirali smo nekaj plazov (Poljane, 
Homec, Poljane–Mesničar, Žeronice–Ti-
šler); rekonstruirali 5 mostov (Lesjak v 
Spodnji Rečici, Trnovec–odcep Gorica, 
Mržičev most, most Vimpasle in most v 
Spodnji Rečici, katerega izgradnja je v 
teku). Za te sanacije smo pridobili ve-
čino sredstev s strani MOP, iz naslov sa-
nacij iz podnebnega sklada.

S strani koncesionarja VOC je že sani-
ranih več kot 8 km cest od skupno na-
črtovanih slabih 13 km, vzporedno pa 
skoraj povsod obnovljena komunalna 
infrastruktura (vodovod, kanalizaci-
ja v območjih aglomeracije, javna raz-
svetljava …). S sofinanciranjem MGRT 
je bila posodobljena cesta mimo gosti-
šča Čujež ter izgradnja pločnika in av-
tobusne postaje v Spodnji Rečici.  Iz re-
dnega vzdrževanja cest sta obnovljena 
dva krajša cestna odcepa, obnovljenih 
je bilo tudi nekaj gozdnih cest.

Z izgradnjo amfiteatra je tudi trg Re-
čice dobil zaključeno podobo. Tržani 
spodnjega dela smo bili s strani DRSV 

(Direkcije RS za vode) deležni čišče-
nja struge potoka Rečica in izgradnje 
dela škarpe. Za nekaj časa bomo mor-
da manj trepetali ob nalivih z deročo 
vodo in se bali poplav.

Saniran je del državne ceste od Šen-
tjanža do Grušovelj, največja pridobi-
tev pa je seveda izgradnja krožišča na 
Reneku.

Z varčnimi sijalkami je posodobljene 
nekaj javne razsvetljave in postavlje-
nih novih svetilk … Uspešno so poteka-
li tudi pogovori z lastnikom zemljišč na 
območju stare sušilnice hmelja o idej-
nem osnutku investicije v bivalne eno-
te. Potrebno bo prilagoditi podrobni 
prostorski načrt in si prizadevati za ure-
sničitev gradnje, ki bo omogočala pri-
tok mlajše populacije v Občino.

To vse in še več je s pomočjo pridnih 
sodelavcev, vzornega in konstruktivne-
ga sodelovanja s svetniki narejeno v do-
brobit vseh nas in prepričana sem, da 
bo izvoljena županja Majda Potočnik 
uspešno nadaljevala z delom na odpr-
tih projektih in skupaj s svetniki vodi-
la občino po poti uspehov.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 
dihali, me spodbujali, razumeli in sou-
stvarjali z mano. Hvala vsem članom 
društev, kolektivu OU, podžupanu, sve-
tnikom in članom odborov. Ne bom več 
v neposrednem stiku z vami, vesela pa 
bom vsakega napredka in morebiti ka-
kšne kavice ob naključnem srečanju.

Vsem želim doživetij poln dan samo-
stojnosti, brezskrben božič ter z zdrav-
jem, optimizmom in srečo prežeto 
novo leto 2023. Ne pozabimo: Občina 
smo ljudje!

ANA NUŠA REBERNIK, 
bivša županja

Bivša županja Ana Rebernik 

Rezultati lokalnih volitev 
V nedeljo, 20. 11. 2022, so bile redne 

lokalne volitve, na katerih smo občan-
ke in občani za novo županjo izvolili 
dr. Majdo Potočnik, v občinski svet pa 

so bili izvoljeni Karmen Rovšnik, Moj-
ca Eremita, Polonca Kolenc Ozimic, Ana 
Prislan, Barbara Žlebnik, Peter Kolenc, 
Franc Bastl, Ivan Kramer in Blaž Bitenc. 

Novoizvoljeni občinski svet z županjo je 
z delom pričel na konstitutivni seji ob-
činskega sveta, ki je bila 13. decembra.

JANA JURAK ZIDARN, 
predsednica OVK 
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Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Skladno z določbami 90. člena ZLV je Občinska volilna komisija pripravila poročilo o izidu glasovanja, kot sledi: 

OBČINA REČICA OB SAVINJI
VOLILNA UDELEŽBA

Število volilnih upravičencev: 1912

Skupaj glasovalo po imeniku: 1045

Število oddanih glasov - župan: 1045

Število neveljavnih glasov – župan: 11

Glasovalo s potrdilom - župan: 0

Udeležba: 54,65 %

LEGENDA: Kandidat je izvoljen

IZID ŽUPANOV – PRVI KROG

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. dr. Majda Potočnik NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 576 55,71 %

2. Jože Lenko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 367 35,49 %

3. Branko Hriberšek ALEŠ ZVIR in skupina volivcev 91 8,80 %

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 1

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Karmen Rovšnik MARKO ATELŠEK in skupina volivcev 140 100,00 %

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 2

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Mojca Eremita VESNA - zelena stranka 148 35,15 %

2. Peter Kolenc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 92 21,85 %

3. mag. Viktor Mikek TOMAŽ URLEP in skupina volivcev 91 21,62 %

4. Jožef Skončnik NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 90 21,38 %

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 3

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 4

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Franc Bastl JOŽICA JURAK in skupina volivcev 142 53,58 %

2. Ana Prislan SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 123 46,42 %

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Ivan Kramer SABINA KRAMER in skupina volivcev 165 43,77 %

2. Polonca Kolenc Ozimic SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 117 31,03 %

3. David Žunter STANE MAVRIČ in skupina volivcev 95 25,20 %

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 5

IZIDI ZA OBČINSKI SVET – VOLILNA ENOTA 6

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Barbara Žlebnik ALEŠ KRANČIČ in skupina volivcev 117 100,00 %

Mesto Kandidat Predlagatelj Število glasov Odstotek glasov

1. Blaž Bitenc ŠPELA KUMER in skupina volivcev 64 53,78 %

2. Drago Poličnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 32 26,89 %

3. Marija Korat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 23 19,33 %
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Koncesijske zgodbe z veselim koncem  
V občini Rečica ob Savinji smo se v 

letu 2021 intenzivno lotili obnove ce-
stnih odsekov. Obnovo izvaja konce-
sionar, celjsko podjetje VOC, v okviru 
investicijskega vzdrževanja občinskih 
cest. Po otvoritvi suške in pobreške ce-
ste so v poletnem času predali namenu 
odsek 15 (Canger–Mesničar) in odsek 
8 (odcep Poljane–Tišler).

Odprtje ceste proti Mesničarju 
Tako so v petek, 8. julija, slavnostno 

rezali trak na cesti proti Mesničarju, 
Otvoritev je pripravil gradbeni odbor 
za modernizacijo ceste Canger–Mesni-
čar. O zgodovini ceste in prizadevanjih 
za njeno modernizacijo je spregovoril 
Marko Atelšek, ki je med drugim ome-
nil zasluge Ferdinanda Atelška, v nago-
voru pa med drugim izpostavil:

»Cesta Canger–Mesničar je v celotnem 
koncesijskem sklopu edina, ki je asfalti-
rana na novo, pri vseh ostalih gre za za-
menjavo oz. obnovo obstoječe asfaltne 
prevleke, zato je po izvedbi tudi spre-
memba najbolj očitna in veselje toliko 
večje. Živimo v letu 2022 in venomer 
poudarjam, da v teh, t. i. sodobnih časih 

asfaltna povezava do vsakega gospo-
dinjstva ne bi smela predstavljati ne-
izmernega privilegija, ampak bi moral 
biti to eden od osnovnih samoumevnih 

Slavnostno rezanje traku 

Otvoritev je pomenila tudi priložnost za druženje. 

standardov, kot so vodovod in elektri-
ka. Iskreno upam, da bo trend razvoja 
v našem okolju sledil takšnim usmeri-
tvam tudi v prihodnje in da bo v dogle-
dnem času izpolnjen tudi ta cilj.«

Veselo tudi na odseku 8 
Odprtje ceste proti Tišlerju je v drugi 

polovici septembra organiziral  gradbe-
ni odbor Dol-Suha–Poljane. O moder-
nizaciji ceste je spregovoril Marko Ate-
lšek, o pomenu cestne povezave pa je 
v imenu domačinov spregovorila Nuša 
Korenjak, ki se je med drugim zahvali-
la lastnikom za brezplačno darovana 
zemljišča. Posebej je izpostavila pomen 
cest za povezovanje ljudi.   

Na obeh odprtjih je program pove-
zoval Luka Atelšek, cesto je z drugimi 
krajani odprla županja Ana Rebernik, 
ki se je domačinom zahvalila za sode-
lovanje. Varno vožnjo je z blagoslo-
vom pridobitev zaželel župnik Sandi 
Koren. Domačini so pripravili tudi bo-
gat kulturni program, otvoritvi pa za-
okrožili z družabnim srečanjem in ve-
liko dobre volje. 
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Občina Rečica ob Savinji ostaja v Zeleni shemi 
slovenskega turizma

Na Pobrežju so odpirali t. i. odseka 2 in 3. 

Slovesno na Pobrežju
Ena od julijskih sobot je bila še po-

sebej praznična za občane na desnem 
bregu Savinje, saj so domačini pripra-
vili slavnostno odprtje pobreške ceste. 

Na prisrčnem srečanju so program obli-
kovali otroci iz vseh treh zaselkov, nalož-
bo je predstavila Barbara Žlebnik, o po-
breški »tretji razvojni osi« pa je prego-
vorila tudi županja Ana Rebernik. Do-
mačine in njihovo sodelovanje je pohva-
lil predstavnik VOC Leopold Mikek, na-
ložbo v vodovodno omrežje pa je pred-
stavil direktor JP Komunala Andrej Kla-
dnik. Cesto je blagoslovil diakon Stan-
ko Čeplak, vsi pa so domačinom zaže-
leli varno vožnjo po prenovljeni cesti. 

US

Občina Rečica ob Savinji je v proce-
su ponovne presoje uspešno obnovila 
znak Slovenia Green, zato je destina-
cija Rečica ob Savinji na podlagi pre-
jete ocene v okviru Zelene sheme slo-
venskega turizma prejela znak Slove-
nia Green Destination Bronze. Za po-
novno pridobitev znaka je bilo potreb-

no odgovoriti na sto vprašanj, preko 
odgovorov pa je bilo potrebno prika-
zati stanje in dokazovati napredek Ob-
čine pri razvoju trajnostnega turizma.

Standard Slovenia Green se upora-
blja v projektu Zelena shema sloven-
skega turizma za:
a) analizo stanja trajnostnega poslova-
nja v destinaciji,
b) pripravo načrta izboljšav na po-
dročju trajnostnega turističnega po-
slovanja.

Zelena shema slovenskega turizma je 
sistem oziroma certifikacijska shema, ki 
pod znamko Slovenia Green (1) združu-
je vsa prizadevanja za trajnostni razvoj 

turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in 
ponudnikom ponudi konkretna orod-
ja za oceno in izboljšanje trajnostnega 
delovanja in (3) skozi znamko Slovenia 
Green zeleno delovanje tudi promovira.

Nosilec Zelene sheme slovenskega tu-
rizma je Slovenska turistična organiza-
cija. Barva znaka je odvisna od podat-
kov, ki jih destinacija vnese na platfor-
mo, in ocene presojevalca. Vnose pred 
podelitvijo znaka pregleda akreditira-
ni preveritelj iz Zavoda Tovarna traj-
nostega turizma GoodPlace, Ljubljana.

Destinacija Rečica ob Savinji je na le-
stvici od 1 do 10 dosegla povprečno 
oceno 7,3 v šestih kategorijah. Prido-
bljeni znak je potrebno obnavljati, in 
sicer je potrebno  v roku pol leta (to je 
najkasneje do 28. aprila 2023) izdela-
ti akcijski načrt ukrepov za triletno ob-
dobje do naslednje presoje. Načrt je po-
trebno predstaviti tudi na občinskem 
svetu. V nadaljevanju je potrebno do 
31. 1. 2023 oddati tudi letno poročilo o 
uresničevanju ukrepov. Znak Slovenia 
Green Destination Bronze je veljaven 
za triletno obdobje do naslednje pre-
soje, to je do 31. oktobra 2025.

US

Bronasti znak za našo občino 
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Javno podjetje Komunala Mozirje: poudarek na 
oskrbi s pitno vodo  

Javno podjetje Komunala Mozirje v so-
delovanju z občino Rečica ob Savinji in 
ostalimi občinami izvaja več projektov, 
pomembnih za občane in okolje. 

1. Vodovod Letošč
V marcu leta 2020 so občine Nazarje, 

Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in 
Gornji Grad sklenile dogovor o nada-
ljevanju projekta Vodovod Letošč. Ob-
čine so sprejele načrt vodenja projekta 
in imenovale nosilce vlog na projektu. 
Ustanovile so projektni svet, sestavljen 
iz županov občin in direktorja JPKM. 
Vodja projektnega sveta je župan obči-
ne Nazarje Matej Pečovnik. Ustanovlje-
na je tudi projektna skupina, ki je sesta-
vljena iz predstavnikov posameznih ob-
čin (vsaka občina = 1 član) in predstav-
nika JPKM. Vodja 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 izbrala najprimernejša varianta, va-
rianta 3 a.

Kratek povzetek izbrane variante: V 
varianti 3 a je predvidena obnova zaje-
tja Letošč, izgradnja novega črpališča, 
ki bo vodo iz zajetja črpalo cca 10 me-
trov višje v novo vodarno. Vodarna Le-
tošč je predvidena v neposredni bližini 
zajetja. Predvidena kapaciteta vodar-
ne je 40 l/s. V sklopu vodarne je pred-
videna izgradnja bazena čiste vode. 

Po obstoječi trasi je predviden tran-
sportni cevovod od vodarne do no-
vega VH Dobletina in naprej do Lačje 
vasi, Nazarja in Mozirja. Južni del ob-
čine Rečica ob Savinji (Trnovec, Zgor-
nje in Spodnje Pobrežje, Homec) in 
južni del občine Ljubno (Meliše, Oko-
nina, Juvanje, Radmirje) priključujejo 
na glavni transportni cevovod Letošč–
Mozirje v kraju Lačja vas. Črpališče La-
čja vas prečrpava vodo v novi VH Ho-
mec. Iz VH Homec, ki leži na višinski 
koti 426 m. n. v., se voda nato prečr-
pava v VH Okonina, od koder se gra-
vitacijsko napajata naselji Radmirje in 
Juvanje (občina Ljubno). Iz VH Okoni-
na 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 3 a predvideva izgradnjo 
38.760 m novih cevovodov, 11 novih 
vodohranov, 4 novih črpališč in 2 novih 
hidrofornih postaj. Varianta 3 a pred-
videva oskrbo iz dodanega vodnega 
vira Ljubija, ki zajema izgradnjo 5.200 
m cevovodov, in oskrbo iz dodatnega 

vodnega vira v občini Ljubno z izgra-
dnjo vodarne.

Ocena stroškov gradnje je več kot 15 
milijonov evrov, ocena stroškov obra-
tovanja in vzdrževanja za obdobje 15 
let pa  je ocenjena na dobrih 660 ti-
soč evrov. Občine investitorke so 23. 
novembra 2022 podpisale pogodbo 
o izdelavi DGD dokumentacije za opi-
san sistem s podjetjem Esotech d.d. in 
podjetjem Topos d.o.o., rok za izdela-
vo projektne dokumentacije DGD pa 
je 18 mesecev.

2. Vodovod Trnovec–Pobrežje
JP Komunala Mozirje je v letu 2021 iz-

delala projektno dokumentacijo za ob-
novo vodovodnega sistema, septembra 
lani pa pričela z gradbenimi in monta-
žnimi deli vodovoda Trnovec–Pobrežje, 
ki ga sofinancirajo občine Rečica ob Sa-
vinji, Ljubno in Gornji Grad. Vrednost 
projekta je slabih 233 tisoč evrov brez 
DDV, pri čemer delež občine Rečica ob 
Savinji presega 158 tisoč EUR. Odgovor-
ni vodja projekta in odgovorni vodja 
gradnje je bil Rok Jamnikar, odgovor-
ni nadzornik pa Rok Presečnik.

Na obravnavanem območju se je ob-
novil neustrezen primarni vodovo-
dni sistem iz azbestno cementnih cevi 
DN80 mm. Obstoječi cevovod služi kot 
transportni cevovod za občino Ljub-
no, saj se preko njega napajata vodo-
hran Podhom, vodohran Okonina, na-
selje Okonina in manjši del občine Gor-
nji Grad.

Izvedena je obnova transportnega 
voda iz oplaščenih PE100 DN125 mm, 
PN16 cevi v skupni dolžini 2.130 m in iz-
gradnja sekundarnega voda iz oplašče-
nih PE100 DN63 mm, PN16 cevi v sku-
pni dolžini 1.330 m. Na sistemu sta iz-
vedena dva armirano betonska jaška, v 
katerih je redukcija tlaka za sekundar-
no omrežje. Projekt je vbil zaključen v 
maju 2022.

RJ

Poleg smeti v JP Komunala Mozirje 
skrbijo tudi za vodovod. 
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KOMUNALA, ZAVOD SAVINJA

Preko CLLD zaključili 27 uspešnih zgodb 
Programsko obdobje 2014–2020 se 

počasi približuje koncu. Preko meha-
nizma CLLD smo uspešno zaključili ve-
liko uspešnih zgodb, ki bodo na naše 
območje prinesle svež veter ter tako 
popestrile dogajanje v občinah. Sku-
pno smo uspeli oddati 27 operacij za 
podukrep 19.2., 15 za sklad EKSRP in 
13 za sklad ESRR. V izvajanju sta še 2 
operacije iz EKSRP sklada in 2 operaci-
je iz ESRR sklada.

Na območju LAS se trenutno izvaja-
jo štiri operacije sodelovanja, ki jih je 
LAS uspešno prijavil na 6. javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, in sicer Iz drobnice, EKO 
gajbico, prosim!, Manj je več in Ko za-
dišijo zeli ... V letu 2022 sta bili zaklju-
čeni operaciji sodelovanja Čebela BERE 
med! in Mreža vodnih poti v Kamniško 
Savinjskih Alpah.

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doli-
ne uspešno sodeluje tudi z občino Reči-
ca ob Savinji. V letu 2022 je bila uspe-
šno zaključena operacija Energija: iz 
modre preteklosti v zeleno sedanjost, 

ki jo je občina prijavila na 3. javni poziv 
LAS. Preko omenjene je nastal amfitea-
ter pred cerkvijo Sv. Kancijana.  

Preko operacije Mreža brezplačnih e-
-prevozov, prijavljene na 3. javni po-
ziv, so na občini Rečica ob Savinji pri-
čeli z izvajanjem brezplačnih prevozov 
za socialno ogrožene skupine.  Opera-
cija Mreža brezplačnih e–prevozov je 
skupna operacija občine Gornji Grad s 
partnerskimi občinami Nazarje, Rečica 
ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Cilj 
operacije je izboljšanje socialne mreže, 
kar bo pripomoglo k večji vključenost 
mladih, žensk in drugih ranljivih sku-
pin na območju LAS. Omenjene obči-
ne so pridobile tri električne avtomo-

bile za nudenje brezplačnih prevozov 
po vzoru »Prostofer«, ki ga izvajajo že 
v mnogih slovenskih krajih. S tem so 
socialno ogroženim občanom, ki ni-
majo lastnega prevoza in niti svojcev, 
omogočeni brezplačni prevozi do ur-
banih centrov. 

V letu 2022 je bila potrjena za sofi-
nanciranje skupna operacija območja 
Za aktivnejši jutri. Gre za  operacijo, ki 
je sofinancirana iz preostanka sredstev 
iz Evropskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP). Operacija vključuje vsa ob-
močja oziroma občine Zgornje Savinj-
ske in Šaleške doline. Preko operacije 
bodo občine uredile rekreacijske pro-
store, ki so zaradi pomanjkanja na ob-
močju nujno potrebne, Mestna Občina 
Velenje pa bo uredila dva ekoremedia-
cijska otoka na Velenjskem jezeru. Ob-
čina Rečica ob Savinji bo v sklopu ope-
racije vgradila čistilno napravo na špor-
tnem igrišču.

Vabilo za sodelovanje  
Vabimo vas, da v prihajajočem obdo-

bju sodelujete pri pripravi strategije lo-
kalnega razvoja novega programskega 
obdobja ter se pridružite partnerstvu 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doli-
ne tudi v prihodnje. Več informacij bo v 
prihodnjih mesecih objavljenih na sple-
tni strani www.savinja.si.

Vsem občankam in občanom želimo 
čarobne in zdravja polne praznike.

KOLEKTIV ZAVODA SAVINJA

Zbirališče živalskih odpadkov od kolin 
 Javno podjetje Komunala v času, ko 

se po domovih v večji meri vršijo ko-
line, obvešča, da je v delovnem času 
Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju, 
za občane občine Rečice ob Savinji in 
Mozirje na razpolago poseben zaboj-
nik za zbiranje živalskih stranskih pro-
izvodov (ŽSP – živalski ostanki od ko-
lin, zakola perutnine, drobnice in po-
dobno).

V sodelovanju med občinama Reči-
ca ob Savinji, Mozirje in JP Komunalo 
Mozirje ter koncesionarjem – družbo 
Koto, je dogovorjeno, da lahko obča-
ni občine Rečica ob Savinji in Mozirje 

živalske stranske proizvode, ki nasta-
nejo pri zakolu za lastno domačo pro-
izvodnjo, predajo na lokaciji Zbirne-
ga centra v Lokah pri Mozirju. Preda-
ja omenjenih odpadkov je brezplač-
na. Za plačilo vseh stroškov sta se za-
vezali občini Rečica ob Savinji in Mo-
zirje. Uporabniki se ob predaji mora-
jo izkazati s plačano zadnjo položni-
co za ravnanje z odpadki. V namen-
ski zabojnik se živalski stranski pro-
izvodi (ŽSP) odlagajo brez embalaže 
ali izključno v posebnih 100 % biolo-
ško razgradljivih vrečkah za ŽSP.

RJ 

Saša kolesari 
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OBČINSKA UPRAVA, POLICIJA

Varnostna problematika na območju občine 
Policijska postaja Mozirje je do 30. 11. 

2022 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 14 
(22 – podatki v oklepajih so za enako 
časovno obdobje v letu 2021) kazni-
vih dejanj, in sicer 3 tatvine, 2 vloma 
v stanovanjski hišo, 2 poškodovanju 
tuje stvari, 1 poskus tatvine tovornega 
vozila, 1 grožnjo, 1 nasilje v družini, 1 
goljufijo, 1 lahko telesno poškodbo, 1 
nasilništvo in 1 uporabo ponarejene-
ga negotovinskega plačilnega sredstva.

Prav tako smo obravnavali 16 (56) kr-
šitev s področja prekrškov, in sicer, 11 
kršitev Zakona o varstvu javnega reda 
in miru, 2 kršitvi Zakona o zaščiti ži-
vali, 1 kršitev Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, 1 
kršitev Uredbe o odpadkih in 1 kršitev 
Uredbe o varstvu pred požarom. V lan-

skem letu je bilo kar 41 kršitev Zakona 
o nalezljivih boleznih, ki so se nanaša-
le na kršitve v zvezi zajezitev širjenja 
okužb oz. epidemije Covid-19.

Na splošno varnost v občini ocenjuje-
mo kot dobro, kljub temu bi se morali 
tudi občani zavedati, da so storilci ka-
znivih dejanj vsakodnevno med nami in 

mozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje 
vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zakle-
panje avtomobilov, moramo biti pozorni 
tudi na to, da v svojih parkiranih vozilih 
ne puščamo vrednejših predmetov na vi-
dnem mestu, do tega, da smo pozorni na 
pojav ljudi, ki jih ne poznamo v soseski, 
sploh, če se te osebe sumljivo vedejo. V 
veliko pomoč nam je, da si v takih pri-
merih zabeležite registrske številke av-
tomobila, s katerim se ti ljudje prevaža-
jo in, da si poskusite zapomniti čim več 
podrobnosti osebnega opisa.

Varnost v prometu
Na območju občine Rečica ob Savinji 

smo do 30. 11. 2022 obravnavali 6 (6) 
prometnih nesreč, od tega 1 (0) pro-
metno nesrečo s smrtnim izidom, 3 (2) 
prometne nesreče z lahko telesno po-
škodbo in 2 (4) prometni nesreči z ma-

prežijo predvsem na našo nepazljivost. V 
več primerih bi lahko preprečili kaznivo 
dejanje s tem, da bi se oškodovanci ve-
dli bolj samozaščitno. Od osnovnih sa-

Naložbe v občini 

Gradnja mostu v Spodnji Rečici bo zaključena predvidoma junija prihodnje leto. 

V občini Rečica ob Savinji so se letos 
izvedle različne naložbe, nekaj pa jih 
še načrtujemo. Tako je bila obnovljena 
in zamenjana stara javna razsvetljava 
z ustreznejšo in varčnejšo. S tem ukre-
pom smo pripomogli k manjši svetlob-
ni onesnaženosti okolja in posledično 
k manjši porabi električne energije. Na 
Rečici proti igrišču se je prav tako do-
gradila javna razsvetljava. Vrednost 
projekta presega 24 tisoč evrov, od 
tega  je občina pridobila več kot 16 ti-
soč evrov nepovratnih sredstev.

Fekalna kanalizacija Sp. Rečica 
desni breg

Za gradnjo fekalne kanalizacije na de-
snem bregu Savinje v Sp. Rečici je Obči-
na Rečica ob Savinji z JP Komunala Mo-
zirje  sklenila ustrezno pogodbo. Pred-
metno območje se nahaja v aglomera-
ciji ID7790 (Prihova 2019) in je potreb-
no zaradi gostote obremenjenosti na-
stajanja komunalne odpadne vode v 
skladu s veljavnimi predpisi le-to ure-
diti. Za investicijo je pridobljeno grad-
beno dovoljenje. Kanalizacija bo zgra-
jena istočasno z rekonstrukcijo ceste, ki 

se izvaja v sklopu koncesije za ceste in 
rekonstrukcijo starega mostu v Sp. Re-
čici. Predviden datum dokončanja del 
je spomladi 2023, pogodbena vrednost 
pa je več kot 209 tisoč evrov. 

Rekonstrukcija mostu v 
Spodnji Rečici

V izvedbi je rekonstrukcija starega 
mostu v Spodnji Rečici. Novi most je 
zasnovan kot integralna betonska kon-
strukcija preko dveh polj na krajnih 
opornikih ter eni ekscentrični vmesni 

podpori. Dolžina mostu znaša skupaj 
42,94 m (v prvem polju 28,79 m ter 
drugem 14,15 m). Ohranja se vozišče 
širine 3,5 m z enostranskim hodnikom 
za pešce. Izvajalec je podjetje VOC Ce-
lje, ki bo dela predvidoma dokončal do 
junija 2023. Pogodbena vrednost pre-
sega 834 tisoč evrov z DDV, občina pa 
je s strani Ministrstva za okolje uspela 
pridobiti sredstva v višini dobrih 225 
tisoč evrov. 

BORUT ŠKRUBA
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POLICIJA, NAŠI KRAJI IN LJUDJE

Uspešni v boju proti kovidu 

Diamantna poroka zakoncev Pokleka

terialno škodo. Vzroki prometnih ne-
sreč so bili  2 x neprilagojena hitrost, 
2 x nepravilna stran/smer vožnje, 1 x 
preblizu desnemu robu vozišča in 1 x 
nepravilen premik z vozilom,  povzro-
čiteljev prometnih nesreč, ki bi bili pod 
vplivom alkohola ni bilo (1).

Ne pozabite na opremo
Ker se zima že počasi približuje, bi radi 

opozorili na uporabo predpisane zim-
ske opreme na vozilih. Zakon o pravi-
lih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 109/2010 s spremembami in dopol-
nitvami) v 29. členu določa, da morajo 
biti motorna in priklopna vozila na slo-
venskih cestah pozimi (med 15. novem-
brom in 15. marcem naslednjega leta) 
in v zimskih razmerah (ko se ob sne-
ženju sneg oprijema vozišča ali je voz-
išče zasneženo, zaledenelo (ledena plo-
skev) ali poledenelo (poledica)), opre-
mljena s predpisano zimsko opremo. 

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

ča uporaba pirotehničnih izdelkov, že-
limo občane opozoriti še na pravilno 
uporabo pirotehničnih izdelkov.  

• Pirotehničnih izdelkov kategorije 
1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 
let. Gre za ognjemetne izdelke, ki pred-
stavljajo zelo majhno nevarnost, pov-
zročajo zanemarljivo raven hrupa in 
so namenjeni uporabi v strnjenih nase-
ljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki 
so namenjeni uporabi v stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih. 
Tipični izdelki so bengalske vžigalice, 
pokajoči vložki za cigarete, pasje bom-
bice, vžigalice s pokom itd. 

Nepremišljena, neprevidna in obje-
stna uporaba pirotehničnih izdelkov 
pogosto povzroči telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškod-
be oči itd.), moti živali ter onesnažu-
je okolje.

Brez alkohola v prometu
Glede na prihajajoče praznične dni v 

mesecu decembru policisti opozarja-
mo občane tudi na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, za katero lahko največ 
naredi vsak posameznik sam. Pri tem 
gre posebna pozornost uživanju alko-

holnih pijač, kar se odraža tudi v var-
nosti cestnega prometa. Alkohol je po-
memben dejavnik za povzročitev pro-
metnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. V zadnjih letih je na obmo-
čju celotne Slovenije vsako tretjo pro-
metno nesrečo s smrtnim izidom pov-
zročil vinjen voznik. Zaskrbljujoča je 
tudi stopnja alkoholiziranosti povzro-
čiteljev prometnih nesreč, ki že več let 
zaporedoma znaša več kot 0,80 miligra-
ma alkohola v litru izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni voz-
niki z velikimi koncentracijami alkoho-
la, zato so spremembe Zakona o pravi-
lih cestnega prometa, z višjimi globa-

mi in možnostjo pridržanja voznika, 
usmerjene prav v zmanjševanje števila 
vinjenih voznikov v cestnem prometu.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem 
prometu se nanaša tudi na pešce, katere 
posebej opozarjamo, da ob udeležbi v 
prometu nosijo svetlejša oblačila in od-
sevna telesa, hodijo po površinah, na-
menjenim pešcem, oziroma po pravil-
ni strani vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prije-
tne praznike ter srečno, predvsem zdra-
vo, uspešno in varno leto 2023.

MATJAŽ SEM, spec. 
načelnik policijske postaje, policijski 

inšpektor I

Pred začetkom zadnje seje občinskega 
sveta je županja Ana Rebernik na kraj-
ši slovesnosti podelila posebna prizna-
nja, ki so jih za uspešen boj proti kovi-

du in pomoč soobčanom prejeli posa-
mezniki iz naše občini. Prejemniki pri-
znanj so Ana Šimenc, Nuša Korenjak, 
Janko Žuntar in Miran Krefl. 

US

Prejemniki priznanj z županjo 

V občinskih prostorih sta diamantno poroko slavila zakonca Vida in Herman 
Pokleka. Poročne zaobljube sta obnovila pred županjo Ano Rebernik.
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KNJIŽNICA

Širjenje bralne kulture
Letos je po dveh letih prilagajanja 

epidemičnim razmeram Knjižnica Re-
čica ob Savinji znova polno zaživela. 
Leto je bilo zaznamovano z dobrim obi-
skom, zabeležen je tudi porast novih 
članov, znova se je povečalo zanimanje 
bralcev za sodelovanje v projektu Bral-
na značka za odrasle. Knjižnica Rečica 
krajanom v svoji knjižnični zbirki po-
nuja dobrih 6. tisoč izvodov knjig, v le-
tošnjem letu je bila zbirka obogatena z 
okoli 200 novimi naslovi. Srečanja čla-
nic bralnega kluba utrjujejo bralno kul-
turo na Rečici. Prijetna stalnica so tudi 
ure pravljic, ki jih pripravljamo dva-
krat mesečno.

Knjižnica praznuje z Rečico
Vpetost krajevne knjižnice v lokalno 

skupnost je velikega pomena za širjenje 
bralne kulture. Kot že nekaj let je naša 
krajevna knjižnica tudi v letošnjem ju-
liju z veseljem sodelovala na prireditvi 
Rečica praznuje. Na njej so svoje delo-
vanje v občini predstavila številna dru-
štva in zavodi, med njimi tudi Osrednja 
knjižnica Mozirje. Na naši stojnici so 
obiskovalci prejeli vse informacije o 
delu in storitvah, ki jih ponuja knjižni-
ca. V septembru smo sodelovali tudi na 
prireditvi Dan brez avtomobila. Dogo-
dek je v okviru Evropskega tedna mo-
bilnosti organizirala Občina Rečica ob 
Savinji, knjižnica pa se je pridružila do-
gajanju pred prostorom Medgen borze 

Rečica. Ob tej priložnosti smo otrokom 
ponudili literaturo, povezano s trajno-
stnim gibanjem, dogajanje pa poveza-
li z Nacionalnim mesecem skupnega 
branja 2022. 

Domoznanska čajanka
V oktobru smo v sodelovanju z Dru-

štvom prijateljev mladine Rečica v 
prostorih Medgen borze pripravili do-
moznansko čajanko s predstavitvijo 
starih razglednic Rečice. Domoznan-
ske vsebine so pomemben del knji-
žnične zbirke Osrednje knjižnice Mo-
zirje, prav posebno mesto med njimi 
pa imajo stare razglednice zgornjesa-
vinjskih naselij. Iz bogate zbirke so si 
udeleženci prireditve ogledali najbolj 
markantne razglednice, od najstarej-
še, ki jo hranijo v knjižnici, pa vse do 
novejših upodobitev. Ljubitelji starih 
podob, ki so se čajanke udeležili, so 
bili seznanjeni, kako lahko dostopajo 

do predstavljenih vsebin kar iz udobja 
svojih domov.

Beležimo dober vpis
Kar se tiče naše osnovne dejavno-

sti: zbiranja, obdelovanja, hranjenja 
in posredovanja knjižničnega gradiva 
ter zagotavljanja dostopa do knjižnič-
nega gradiva, smo lahko z delovanjem 
Knjižnice Rečica v iztekajočem se letu 
zadovoljni. Letos do decembra smo za-
beležili 1834 obiskov bralcev. V tem ob-
dobju so si Rečičani skupaj izposodili 
3010 enot knjižničnega gradiva. Tudi 
letos smo pridobili precej novih bral-
cev. Na novo se je včlanilo 12 prebival-
cev občine Rečica ob Savinji vseh staro-
sti, ki so postali naši redni obiskovalci. 
Največ novo vpisanih, kar devet, bele-
žimo med osnovnošolci. Tega podatka 
smo še posebej veseli, saj je za dober 
razvoj bralne kulture pomembno, da 
se obiska knjižnice navadijo že otroci.

Bralni znački za odrasle 
pridruženo večje število občanov 
Statistike kažejo, da knjižnico najpo-

gosteje obiskujejo odrasle zaposlene 
osebe in osnovnošolci, pridni bralci 
so tudi upokojenci. V primerjavi z leti 
2020 in 2021, ko so se številni ljudje za-
radi epidemičnih razmer izogibali obi-
sku javnih ustanov, v Knjižnici Reči-
ca letos spet beležimo porast odraslih 
bralcev, ki so se vključili v projekt bral-
na značka za odrasle »Zgornjesavinjča-
ni s knjigo v roki«. V letošnji 18. bralni 
znački za odrasle knjige z bralnega se-
znama prebira 22 Rečičanov. Do apri-

Vključili smo se tudi v Evropski teden mobilnosti.

Domoznansko druženje 
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la 2023 je za opravljeno bralno znač-
ko potrebno prebrati sedem knjig s se-
znama tridesetih in eno pesniško zbir-
ko, zato je še vedno dovolj časa, da se 
nam še kdo pridruži pri prebiranju ka-
kovostnega literarnega izbora.

V novo sezono ur pravljic s 
predstavo Buča debeluča

V času, ko so dnevi krajši, večeri pa 
hladni, imajo družine več časa za dru-
ženje ob knjigi. Pravljična druženja za 
najmlajše redno pripravljamo tudi v 
krajevni knjižnici na Rečici. Otroci so 
že oktobra pričeli obiskovati naše ure 
pravljic, ki jih v knjižnici izvajamo vsa-
ko drugo in četrto sredo v mesecu. Do-
bimo se ob 17. uri, skupnemu branju 
pravljice sledi ustvarjalna delavnica. 

Vsako jesen naše pravljičarje povabimo 
na pravljično obarvan dogodek. Letos 
jih je v Kulturnem domu Mozirje priča-
kala igrana predstava Buča debeluča. 

Redno izvajamo tudi nacionalni pro-
jekt spodbujanja bralne kulture Rastem 
s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem. 
Tudi učenci iz OŠ Rečica ob Savinji vsa-
ko leto obiščejo Knjižnico Mozirje, kjer 
jim knjižničarji predstavimo oddelke 
knjižnice in jih seznanimo s številnimi 
oblikami knjižničarskega dela.

V novembru smo praznovali 
teden splošnih knjižnic

V tretjem tednu novembra splošne knji-
žnice obeležujejo svoj praznik. Rdeča nit 
letošnjega Tedna in Dneva splošnih knji-
žnic je bilo povabilo Izvolite (v) knjižni-

co! V okviru praznovanja smo Zgornjesa-
vinjčane povabili k brezplačnemu vpisu 
v knjižnico, ki je potekal tudi v Knjižni-
ci Rečica. Poleg tega smo pripravili pe-
stro dogajanje in v vašo družbo povabi-
li pisatelja Avgusta Demšarja, ki je s se-
rijo romanov Primeri inšpektorja Vren-
ka navdušil ljubitelje detektivskega ža-
nra. Z njim se je v Zbirki Aleksandra Vi-
dečnika pogovarjal Nino Flisar, urednik 
njegovih knjig. V petek, 18. novembra, 
smo v knjižnici pripravili dogodek Tu 
smo doma – razstava starih razglednic 
Mozirja. To je bil zaključni dogodek v 
nizu prireditev, s katerimi smo v Tednu 
splošnih knjižnic knjižničarji promovi-
rali svojo dejavnost.

TATIANA ANGIOI

To dolgo poletje
Ob prvih snežinkah je tole morda 

malo pomenljiv naslov. A ko se zazrem 
nazaj v koledarsko leto, ki se poslavlja, 
je ta letni čas v dobesednem in prene-
senem pomenu močno zaznamoval ob-
dobje življenja in dela na Osnovni šoli 
Rečica ob Savinji. Ne pomnim, kdaj so 
bile jesenske počitnice, kar se vremena 
tiče, nadaljevanje poletnih. Na tradici-
onalni komemoraciji pri spomeniku so 
prevladovali »kratki rokavi«. Narava je 
prisluhnila in nam pomagala pri zniže-
vanju visokih cen energentov, ki so nas 
zadnje leto doletele. To jesen je bilo tre-
ba izkoristiti in »šole v naravi« so si po-
dajale roko. Zadnja se zaključuje v pred-
božičnem tednu.

Poletje pa nas še vedno spremlja pri 
našem delu, počutju in optimizmu. Epi-
demiji vztrajno mahamo v slovo, šolsko 
delo pa se je v celoti vrnilo na normal-
no pot. Šolo obiskuje 219 učencev, kar 
je ena izmed najvišjih številk v zgodovi-
ni kraja. Kot najpomembnejšo pridobi-
tev letošnjega leta zagotovo štejem ure-
ditev nove gospodinjske učilnice. Dona-
torsko jo je v največji meri podprlo pod-
jetje BSH Hišni aparati Nazarje. Seveda 
pa se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi 
vsem drugim, ki so kakor koli pripomo-
gli k izpeljavi projekta. Nova učilnica je 

že v septembru prinesla srebrno »Zla-
to kuhalnico« trem učenkam na kuhar-
skem tekmovanju.

Ime Rečica ob Savinji pa je bilo letos 
večkrat slišano tudi na Radiu Celje, kjer 
so naše učenke prepevale v okviru glas-
benega projekta Otroci pojejo sloven-
ske pesmi in se veselijo. Promocija in 
dobro ime šole je bilo slišano tudi na 
športnem področju, saj so bili uspehi v 
letu 2022 resnično izjemni: v košarki za 
starejše dečke smo dosegli 1. mesto na 
medobčinskem tekmovanju, v smuča-
nju je David Šmit dosegel 1. na področ-
nem in kasneje 2. mesto na državnem 
prvenstvu. Tine Rosenstein je bil 1. na 
področnem tekmovanju v namiznem 
tenisu, 2. mesto je osvojil na četrtfinal-
nem in 6. mesto na polfinalnem tekmo-
vanju. Na področnem prvenstvu je bila 
2. Trine Rosenstein, 3. mesto pa je osvo-
jila Manca Blekač. Na atletskem tekmo-
vanju na področni ravni sta 2. mesto do-
segla Gašper Koren v teku na 60 m in 
Jure Blekač v skoku v višino, 3. mesto 
pa sta osvojila Florijan Češnovar v teku 
na 300 m in Jakob Glušič v skoku v viši-
no. Jakob Glušič in Gašper Koren sta se 
s svojima rezultatoma uvrstila med 24 
najboljših v Sloveniji in s tem na držav-
no prvenstvo. Tudi uspehov na podro-

čju znanja je bilo precej. Šola je prejela 
tudi županjino priznanje za promocijo 
občine, strokovno delo ter za prizadev-
no delo z društvi in občani. To nas po-
stavlja pred zavezo, da se bomo z obilo 
dobre volje trudili še naprej.

Prihaja božično-novoletni čas, ko si 
bomo bolj kot kadar koli prej ob dolgih 
zimskih večerih lahko vzeli čas zase in 
za svoje najbližje, se posvetili drug dru-
gemu in optimistično kovali načrte za 
novo koledarsko leto. Poletje v naših 
srcih pa naj ostane! 

Vsem občanom želim vesel praznič-
ni čas ter srečno in zdravo novo leto.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj 

Jaz sem hruška

Jaz sem hruška debeluška,
vsak me rad ima.
Jež me s sabo vedno nosi,
da lahko se posladka.

Vsak me ježu rad bi vzel,
da bi zase me imel.
Ampak jež me ne izpusti,
zame vedno se bori.

David Ovčar, 5. r.
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Dejavni tudi med počitnicami 
V nedeljo, 6. novembra, smo v prosto-

rih naše šole gostili starejše občane ob-
čine Rečica ob Savinji. V družbi nasto-
pajočih, ki so poskrbeli za prijetno in 
sproščeno vzdušje, so doživeli drugač-
no nedeljsko popoldne. Pozabili so na 
vsakodnevne skrbi in si vzeli čas drug 
za drugega.

Prisotne je pozdravil ravnatelj šole 
Peter Podgoršek, in jim zaželel prije-
tno druženje. Županja Ana Nuša Reber-
nik se jim je zahvalila za njihovo aktiv-
no vlogo v družbenopolitičnem življe-
nju. Najstarejšima krajanoma je izroči-
la cvetje.

Ob tej priložnosti so v kulturnem pro-
gramu sodelovali tudi učenci naše šole. 
Petje, glasba in lepe misli so obiskoval-
cem narisali nasmeh na obraze. Na-
stopajoči so poudarili pomen sreče in 
zadovoljstva v vsakdanjem življenju. 
Skrivnost sreče ni v tem, da vedno de-
lamo tisto, kar imamo radi, temveč da 
imamo radi to, kar delamo. Tega se za-
vedamo tudi na OŠ Rečici ob Savinji. 
Učenci so svoje spretnosti sicer poka-
zali tudi pri pripravi pogrinjkov in v 
strežbi.

V spomin na angleške letalce smo po-
poldansko druženje nadaljevali ob spo-
minskem obeležju na Pobrežju, kot spo-
min na dogodke iz druge svetovne voj-
ne, ko so nad našimi kraji s padali spu-
ščali pomoč tukajšnjim prebivalcem.

V organizaciji Združenja borcev za 

vrednote NOB Zgornje Savinjske doli-
ne in Društva letalcev Zgornje Savinj-
ske doline ob vzletišču Pobrežje vsako 
leto poteka spominska slovesnost. Na 
njej so tudi letos s kulturnim progra-
mom sodelovali učenci naše šole, pri-
družile so se jim članice ženskega pev-
skega zbora iz Bočne. V imenu letal-
cev je na prireditvi spregovoril ravna-
telj OŠ Rečica ob Savinji Peter Podgor-
šek, v imenu Občine Rečica ob Savinji 
pa podžupan Ivan Kramer. Poudaril je 
pomen vrednot, kot so svoboda, enako-
pravnost, humanitarnost, solidarnost 
in sodelovanje. Vrednot, za katere so 
se borili naši predniki in ki bi nas mo-
rale povezovati tudi danes, ne pa raz-
dvajati. Ob koncu je vse prisotne poz-
dravil tudi predstavnik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Zgornje Savinjske 
doline Jože Rakun, ki je izpostavil vlo-

go ohranjanja tradicije in spoštovanja 
vrednot NOB, ter se zahvalil vsem izva-
jalcem kulturnega dogodka.

SABINA KRAMER

Srečanje starejših je minilo v prijateljskem vzdušju. 

Spominska slovesnost ob pobreškem vzletišču 

Premagal sem kralja 
Matjaža

»Hej, zaspanec, pokaži svoj meč!
Prišel sem ga iz nožnic vleč!«

»Ti dal bom, zaspanec, 
jaz sem kralj tvoj,
obnašaj se temu primerno, 
drugače bo joj!«

»Jaz bojim se te ne, zato izzivam te!
Bori se z menoj, kraljček moj!«

Kralj privoli, 
zgrabi meč trdno 
in se pripravi, 
da zamahne silno.

Zbijem mu meč, ki pade glasno,
nato pa izgine, zabliska se z'lo.
Podira se jama, kralj pravi glasno:
»Kar si naredil, boš plačal drago!«

Dandanes vsak me, junaka, pozna,
saj jaz sem tisti, 
ki kralja Matjaža
pogumno premagati zna.

Zala Žibret, 6. r.
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Teden mobilnosti in dan slovenskega športa 

Drugačen dan za prvošolce 

V okviru ETM so učenci hodili peš v šolo.

Letošnji Evropski teden mobilnosti je 
potekal pod sloganom Trajnostno pove-
zani. V to dejavnost smo se z namenom 
ozaveščanja vseh uporabnikov vključili 
tudi na OŠ Rečica ob Savinji. V tednu od 
19. do 23. septembra smo se trudili k de-
javnostim prihajati na trajnostni način 
– peš, s kolesi, avtobusom, kombijem …

Zaključek projekta pa smo združili z 
dnevom slovenskega športa, v petek, 
23. septembra. Ta dan je spomin na do-
godek iz leta 2000, ko so naši športniki 
osvojili prvi zlati olimpijski medalji pod 
slovensko zastavo. Danes nas zaradi 
športa pozna ves svet. Glavno sporočilo 
tega dne je, da bi se ljudje v čim večjem 
številu ukvarjali s kakršno koli obliko 
športa. Redna telesna dejavnost je izje-
mnega pomena za zdravje, ki je skupaj 
z duševnim zdravjem najpomembnejša 
sestavina zdravega življenjskega sloga. 
Tega se Slovenci dobro zavedamo. V so-
delovanju s Planinskim društvom Reči-

ca ob Savinji smo izvedli pohod za vse 
učence od 1. do 9. razreda. Trase poho-
da so bile izpeljane v treh težavnostnih 
stopnjah. Zjutraj smo se zbrali na šol-
skem dvorišču, kjer so se nam pridruži-
li člani Planinskega društva. Gospa žu-
panja Ana Nuša Rebernik je pozdravi-
la šolarje in jim zaželela lepo športno 
dopoldne. Planinsko društvo je za vse 
pripravilo prijetno kulinarično pre-
senečenje. Pred odhodom smo se po-

sladkali s slastnimi rogljički in domači-
mi jabolki ter se polni energije odpra-
vili na pot. Dobre volje smo se vrnili v 
šolo, saj smo v naravi aktivno prežive-
li sončno dopoldne.

Zavedajoč se pomena skrbi za okolje 
se bomo tudi v prihodnje trudili pri oza-
veščanju in udejanjanju načel trajno-
stne mobilnosti in zdravega življenjske-
ga sloga, k čemur vabimo tudi druge.

SABINA KRAMER

Na prvi šolski dan je v prostore Osnov-
ne šole Rečica ob Savinji pogumno za-
korakalo 23 prvošolčkov, za katere je 
prvi šolski dan res posebno doživetje. 
Novim učencem so prisrčno dobrodošli-
co izrekli ravnatelj Peter Podgoršek, ki 
je predstavil načela delovanja šole, pod-
župan Ivan Kramer in učiteljici Erika Ja-
mnik in Karmen Kočevar. Vsi so malim 

učenjakom zaželeli prijetno šolsko leto 
ter veliko novih prijateljstev.

Ob prvem šolskem dnevu so rečiškim 
prvošolčkom nepozaben dan pričarali 
tudi voditelji Radia 1. Skupaj z Zavaro-
valnico Triglav so jih pospremili v šolo, 
jim namenili nekaj vzpodbudnih besed 
in jih razveselili s prav posebnim pake-
tom šolskih potrebščin.

NK 

Pozdrav za prvi šolski dan 

Blue

Ime mi je Blue,
kličejo me Lu,
a najbolj sem jim zanimiv
kot kužek Blue.

Lajam noč in dan,
vse preženem stran.
A ko gost v hišo vstopi,
uležem se na tla,
da me hitro malo požgečka.

Z vsemi se razumem,
le pešce, kolesarje in avtomobile 
rad preženem.
A ko na vrsti je priboljšek, 
čisto tiho sem,
ležem, tačko dam in priboljšek 
zdaj dobim.

Neja Pečnik, 7. r.
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Naš vrtec je domek

S požarno varnostjo seznanjamo 
tudi najmlajše

V vrtcu se trudimo biti spodbuden in 
prijeten prostor za otroke, ki nam jih 
starši zaupajo v varstvo. Skozi delo ure-
sničujemo svoje osnovno poslanstvo: 
vzgajati otroke, da postanejo samostoj-
ni, radovedni, razmišljujoči, s prebuje-
no ustvarjalnostjo, razvitimi spretnost-
mi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, 
ki  jim bodo dobra popotnica za nadalj-
nje življenje.

To leto obiskuje enoto Lipa  88 otrok. 
Vse skupine so  polno zasedene, razen 
razvojnega oddelka, ki ga obiskujejo  

3 otroci, in skupine najmlajših otrok, 
ki bo z novim letom polno zasedena.

Gottfried Benn je zapisal: »Kdor hoče 
veliko razumeti, se mora veliko igra-
ti« in temu želimo v našem vrtcu sledi-
ti. Strokovne delavke načrtujejo najra-
zličnejše  dejavnosti,  s pomočjo kate-
rih  krepijo njihova močna in tudi šib-
ka področja. Trudijo se, da so skozi cel 
dan čim bolj aktivni. Veliko čas preživi-
jo na prostem, v naravi, travniku, goz-
du, ki jim predstavlja naravno učilnico. 
Sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo, 

društvi … in nekaj teh utrinkov lahko 
preberete v spodnjih zapisih.

Pred nami  je čaroben božični čas, 
poln pričakovanj in želja. Ob iztekajo-
čem letu pa se v imenu vseh zaposle-
nih Vrtca zahvalim županji, občinski 
upravi, svetu zavoda, svetu staršev, 
društvom, organizacijam in vsem po-
sameznikom za dobro sodelovanje in 
vam želim vse dobro in naj bo vsako 
leto dobro leto.

MATEJA GLUŠIČ, 
ravnateljica

V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
smo tudi v Vrtcu Lipa Rečica ob Savinji 
več pozornosti namenili varstvu pred 
požarom in gasilcem. Gasilci, gasilska 
oprema in delo gasilcev so otrokom 
zelo zanimivi in se o tem zelo radi po-
govarjajo. Ob slikah in slikanicah smo 
spoznavali, kakšni so preventivni ukre-
pi pred požarom, kaj storimo ob poža-
ru ter se seznanjali z delom gasilcev ob 
različnih nesrečah. 

Ugotovili smo, da delo gasilcev ni po-
vezano le z gašenjem požarov, ampak 
je njihova paleta delovanja bistveno šir-
ša. Preverili smo opremljenost našega 
vrtca z gasilnimi aparati, jih kot detek-
tivi poiskali in se pogovorili o njihovi 
uporabi. Preko igre smo se naučili, kaj 
storimo ob morebitnem požaru v vrt-
cu ter izvedli vajo evakuacije. 

Organizirano vajo evakuacije izvaja-
mo v vrtcu vsako leto, vendar na način, 
ki otroke čim manj vznemiri. Z evakua-
cijsko vajo navajamo otroke na pravil-
no reagiranje ob  požaru, predvsem pa 
strokovni delavci vrtca obnovimo po-
stopke odzivanja. Temo o požarni var-
nosti smo zaokrožili z obiskom gasil-
skega doma, kjer so nam gasilci razka-
zali gasilski dom, različne vrste gasil-
skih oblačil, gasilsko opremo in vozila. 

lahko preizkusili v brizganju z vodo in 
zbijanju tarče z vedrovko. Prav gotovo 
bo otrokom druženje z gasilci ostalo v 
lepem spominu. 

NATAŠA VRABIČ

Starejše skupine otrok so se odpravile 
tudi v dvorano, kjer imajo gasilci shra-
njen star gasilski voz, ter ugotovile, da 
so gasilcem v preteklosti ob požarih po-
magali tudi konji. Najbolj zanimiva pa 
je bila otrokom dejavnost, kjer so se 

Spoznavanje osnov požarne varnosti 
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Pohod na Pobrežje

Obisk čebelarja

Gibanje je primarna potreba otroka. 
Gibanje je zapisano v naše možgane 
– hoje se ne naučimo prisilno s pripo-
močki, pač pa spontano, skladno z ra-
zvojem. Večina otrok uživa v gibanju 
in se z veseljem vključuje v spontane 
in vodene športne dejavnosti. V vrtcu 
spodbujamo in spremljamo gibalni ra-
zvoj  otroka, poleg tega pa se skupaj z 
njimi sprostimo in zabavamo. 

Tudi v letošnji prečudoviti jeseni smo 
izvedli pohod s člani Planinskega dru-
štva Rečica ob Savinji, ki so nas pospre-
mili na zanimivo pot po stranskih po-
teh do na novo urejenega Kampa Savi-
nja na Pobrežje. Lastnica kampa Ida Bi-
tenc  nas je prijazno sprejela in  nas po-
gostila z domačimi dobrotami. Družini 
Bitenc se lepo zahvaljujemo. 

Narava nas je bogato obdarila z jesen-
skimi plodovi, zato smo po poti nabra-
li orehov, iz katerih smo v predpraznič-
nem času spekli medenjake. Obiskali 
smo še igrišče PGD Pobrežje, kjer smo 
se preizkusili v brcanju žoge na gol in Mali pohodniki 

se igrali z igračami na vrvici, ki so nam 
jih podarili člani planinskega društva. 
Prijetno utrujeni ter polni lepih vtisov 
s prehojene poti smo se skupaj s planin-
ci vrnili v vrtec. 

Otroke na različne načine motivira-
mo za gibanje že v zgodnjem obdobju 

njihovega življenja. Planinci Planinske-
ga društva Rečica so nam zelo dober 
vzgled, s katerim upamo, da bodo naši 
otroci obdržali pozitiven odnos do giba-
nja tudi v odrasli dobi. S tem jim posta-
vljamo temelje za nadaljnje življenje.

VESNA UGOVŠEK, MAGDA ČOPAR

V našem vrtcu  imamo že vrsto let tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Po dolgem 
času, zaradi epidemije, je ponovno k 
nam prišel čebelar Dare Glušič, predse-
dnik Čebelarske družine Rečica ob Savi-

nji. Seznanil nas je, kdo je čebelar, kaj 
dela ter kako nastane med. Delo čebe-
larja je, da skrbi za čebelnjak in panje. 
Pomaga čebelam pri ohranjanju njiho-
vega zdravja in pridobiva med iz satov-

ja ter poskrbi za končni izdelek. Vsak če-
belar mora imeti osnovno opremo, ki 
ga obvaruje pred piki čebel. Potrebni 
so čebelarski klobuk, čebelarska opre-
ma ter posebne rokavice. S sabo je  pri-
nesel čebelarski klobuk, da so otroci vi-
deli,  kako in zakaj se uporablja. Čebe-
lar prideluje različne vrste medu, kot so 
cvetlični, gozdni, lipov, kostanjev, smre-
kov in še druge vrste,  propolis, čebelji 
vosek itd. Pokazal nam je tudi kozarec 
pravega cvetličnega medu. 

Čebele so zelo pomembne za nas in 
za naravo, saj z opraševanjem skrbijo, 
da lahko ljudje pridelujemo in jemo ja-
bolka, češnje, slive, paradižnik, jagode, 
… Za konec nas je pogostil s svojim sla-
stnim domačim medom. Zahvaljujemo 
se Čebelarski družini Rečica ob Savinji 
za obiske in predstavitve. 

TAMARA ŽLEBNIKOtroci so z zanimanjem prisluhnili čebelarju.
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VRTEC, OSNOVNA ŠOLA

Praznovanje jeseni 

Povabilo za najmlajše

11. oktobra 2022 smo v vrtcu Lipa 
Rečica imeli v popoldanskem času Pra-
znovanje jeseni. Letos smo ga obarva-
li gibalno.

Najprej je bila dramatizirana igrica 
Pod medvedovim dežnikom, ki so jo 
zaigrali strokovni delavci vrtca Lipa 
Rečica. Sledila so navodila, vsi otro-
ci so pri svojih vzgojiteljicah prejeli 
kartončke, na katerih so zbirali štam-
piljke. Na vsaki postaji gibalnega po-
ligona je otrok po opravljeni nalogi 
prejel štampiljko. Gibalni poligon je 
imel 6 postaj. Ko je otrok zbral vseh 
6 štampiljk, si je za odlično opravlje-
no nalogo prislužil pečen kostanj in 
grozdni čaj. 

Pri poligonu so tudi starši imeli na-
logo, da spodbujajo svoje otroke in se 
tudi sami vključijo pri gibalnih nalogah.

Naše druženje je bilo namenjeno 

spodbujanju gibalne aktivnosti, vzbu-
janju veselja do gibanja, vztrajnosti in 
razvijanju naravnih oblik gibanja. Kaj-
ti gibanje vpliva na vsa področja otro-

kovega razvoja: govorni, telesni, spo-
znavni, socialni, osebnostni, čustveni 
in intelektualni razvoj.

IRENA ŠKULJ

Pozdravili smo jesen. 

Zima

Zima je prav lep letni čas,
ki pride vsako leto nazaj med nas.

Radi imamo jo vsi,
še posebej, ko polne dobrot so 

kleti.

Božiček da darilo ti,
pod smrečico ga položi.

Na koncu, ko odhaja Božiček,
mu v slovo iz jaslic pomaha osli-

ček.

Še Jožef se mu nasmeji,
Jezušček pa v jaslicah mirno spi.

Ko pa pride novo leto,
vse naokoli je veselo.

Po zimi nastopi pomlad,
ki razveseli se je vsak.

Daša Ovčar, 8. b 

Konec septembra  so se v avli Vrtca 
Lipa na Rečici ob Savinji zbrali starši 
s svojim naraščajem, ki so se odzva-
li povabilu županje na sprejem novo-
rojencev. Na sprejem je bilo povablje-
nih 20 dojenčkov, ki so se rodili v za-
dnjem obdobju.

Družine so pozdravile in jim zaželele 
prijazno dobrodošlico županja Ana Re-
bernik v imenu Občine, Mateja Glušič v 
imenu Vrtca ter Polonca Kolenc Ozimic 
v imenu Osnovne šole Rečica ob Savi-
nji. Vse so poudarile, da se razveselimo 
vsakega novorojenčka posebej. Župa-
nja je izrazila obžalovanje, ker v obči-
ni ni na razpolago dovolj stavbnih ze-

mljišč, ki bi bila na voljo mladim druži-
nam, in izrazila upanje, da se bo v pri-
hodnjih letih to spremenilo. Ravnate-
ljica Glušičeva je predstavila delo vrt-
ca in strokovnih delavk, nekatere doda-
tne ugodnosti, ki jih omogoča Občina, 
ter omenila, da so igralnice v rečiškem 
vrtcu med večjimi v Sloveniji. Polonca 
Kolenc Ozimic je izrazila upanje, da bo 
družinam uspelo ostati v domačem kra-
ju, ki lahko veliko ponudi.

Malčke so s prisrčnim programom 
»pozdravili« starejši vrstniki oziroma 
vrtčevski otroci, ki so največ poudar-
ka namenili prijateljstvu.

US

Malčki prvič v prostorih vrtca 
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Izjemen odziv obiskovalcev   
Po negotovosti v začetku leta glede iz-

vajanja prireditev so člani Turistične-
ga društva Rečica ob Savinji  v nada-
ljevanju delali na polno. Vodenje dru-
štva je prevzel Boštjan Čopar, upravni 
odbor pa je ostal nespremenjen do re-
dnih volitev. Še pred občnim zborom 
so se pričele priprave za Koncert dal-
matinskih klap, na katerem smo letos 
gostili Klapo Kampanel in Mojco Bi-
tenc Križaj. Ker so mnogi že pozabili 
na čas korone, naj omenimo, da so lah-
ko obiskovalci vnovčili karte, kuplje-
ne v letu 2020!

Pomladanski čas je bil namenjen či-
ščenju okolja in urejanju prostora v 
Blatah ter seveda pripravi na tradici-
onalno prireditev Od lipe do pranger-
ja. Dogajanje smo pričeli z razstavo ob 

janje se je prevesilo v večerni koncert 
oziroma Večer pod trško lipo, na kate-
rem smo gostili Adija Smolarja. Večer je 
mnogim ostal v nepozabnem spominu, 
člane TD pa je pozitivno presenetil iz-
jemen odziv obiskovalcev. Vmes smo 
se člani Turističnega društva udeležili 
Prangerijade na Ptujski Gori, kjer smo 
predstavljali občino in našo kulinariko. 

Julija smo se skupaj s sejmarji predsta-
vili obiskovalcem v Kampu Menina na 
tradicionalnem Sejmu domačih dobrot, 
avgusta pa pripravili ponovno izjemno 
dobro obiskan koncert v Blatah. Med 
zelo odmevnimi je bil tudi letošnji Le-
nartov sejem, na katerem je bilo živah-
no in  prijetno, obogatili pa so ga števil-
ni liki, gornjegrajski gobarji in številni 
drugi. V kratkem poročilu je nemogo-

če opisati, koliko priprav, prostovoljnih 
ur, prizadevanja in dela zahteva organi-
zacija tovrstnih prireditev.

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 smo izvedli ob pomoči 
Osnovne šole miklavževanje, po dveh 
letih znova na rečiškem trgu. Kot soor-
ganizatorji vabimo obiskovalce na bo-
žično-novoletni koncert Okteta Žetev, 
ki bo 23. decembra ob 19.30 uri v cer-
kvi sv. Kancijana. Za podoživljanje bo-
žičnih skrivnosti pa vabljeni tudi na 
ogled Živih jaslic, ki jih pripravljamo 
25. decembra v  bližini gostišča Atelšek. 
Predstavi bosta ob 17. in 18.30 uri, go-
stje pa bodo Band Tona vokala. 

Vsem, ki se udeležujejo naših priredi-
tev, se iskreno zahvaljujemo in jih vabi-
mo tudi v prihodnjem letu. Hkrati se za-
hvaljujemo članom upravnega odbora, 
posameznikom, ki so nam priskočili na 
pomoč, ter seveda Medgen borzi oziro-
ma Lidiji Petrovič za pomoč in podporo 
pri delu. Občankam in občanom želimo 
mirne praznike, doživeto novo leto ter 
veliko dobrega v letu 2023. 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
Rečica ob Savinji Pražnje urejeni predstavniki TD na Prangerijadi na Ptujski Gori. 

Trije rodovi Atelškovih so obogatili program ob odprtju gasilske razstave. 

140-letnici PGD Rečica ob Savinji, za 
pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo ga-
silcem in družini Atelšek. Kot po nava-
di smo v okviru tradicionalne priredi-
tve pripravili še turnir v igri med dve-
ma ognjema, vsi skupaj pa navijali za 
svoje na Igrah med naselji. Pokal so si 
tokrat priborili Pobrežani. Tudi letos je 
bilo nedeljsko dogajanje zanimivo, na-
peto in seveda pospremljeno z duhovi-
timi komentarji Francija Podbrežnika. 

Izjemno delovni smo bili prvo julij-
sko soboto, ko smo organizirali prire-
ditev Rečica praznuje s predstavitvijo 
društev in inštitucij. Popoldansko doga-
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- Delovni čas zbirnega centra Mozirje 
je od ponedeljka do petka od 8. do 14. 
ure,  vsako soboto pa od 8. do 12. ure. 
Med prazniki in ob nedeljah je zbirni 
center zaprt.

- V zbirnem centru lahko oddajo od-
padke vsi uporabniki storitve zbiranja 
komunalnih odpadkov iz občine Rečica 
ob Savinji. Dokazilo je položnica. Jav-
no podjetje Komunala vodi evidenco. 
Na zbirni center lahko občani brezplač-

no pripeljejo odpadke večkrat letno, in 
sicer v delovnem času centra. Odlaga-
jo se lahko vsi odpadki, skladno s prilo-
go 2 Uredbe o obvezni občinski gospo-
darski javni službi zbiranja komunal-
nih odpadkov.

- Kosovni odpadki se bodo v letu 2023 
zbirali na poziv povzročitelja pri indivi-
dualnih objektih, in sicer na podlagi pred-
hodnega naročila z »vlogo«, ki je objavlje-
na na spletni strani JPKM, in s katero pov-

zročitelj naroči enkraten odvoz kosov-
nih odpadkov.

- Povzročitelj naroči odvoz na podla-
gi predhodnega naročila z »vlogo«, ki 
je objavljena na spletni strani JPKM, s 
katero naroči enkraten odvoz kosov-
nih odpadkov.

Na območju večstanovanjskih objek-
tov se kosovni odpadki zbirajo v zaboj-
nikih, ki jih dostavi izvajalec javne služ-
be v dogovoru z upravljavcem bloka.

Zbirni center Loke pri Mozirju



POD REČIŠKIM ZVONOM22

DRUŠTVENI UTRIP

Medgen borza – stičišče vseh generacij 
Društvo prijateljev mladine Rečica ob 

Savinji že več kot pet let uspešno orga-
nizira in koordinira dogajanje v večge-
neracijskem centru Medgen borza Re-
čica ob Savinji. Medgen borza je tudi v 
letošnjem letu prostor, kjer se družijo 
vse generacije na različnih delavnicah, 
predavanjih, sproščanjih, tečajih in iz-
obraževanjih. 

Tudi v letu 2022 se lahko pohvalimo 
z organizacijo številnih dogodkov, pri-

bližno 20 na mesec, veliko pa je osta-
lih srečanj, sestankov, druženj … Poleg 
tega izvajamo številna svetovanja, po-
magamo občanom, vključujemo se v 
različne akcije. Z gotovostjo lahko zatr-
dimo, da je Medgen borza našla prostor 
v naši občini in da ob raznih dogodkih 
slišimo veliko pohvalnih besed. V nada-
ljevanju bomo obudili spomin na neka-
tere dogodke.

LIDIJA PETROVIČ ZAJC

DPM Rečica ob Savinji do konca ju-
nija izvaja projekt Mreža brezplač-
nih e-prevozov. Brezplačni prevozi 
so v prvi vrsti namenjeni starejšim 
občanom, ki nimajo lastnega prevo-
za niti svojcev, ki bi jih peljali do že-
lenega cilja. 

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, 
pokliče brezplačno številko komu-
nikacijskega centra 080 10 10, kjer 
bodo zabeležili njegove podatke in 
lokacijo prevoza. Po najavi prevoza 
bo klicni center obvestil prostovolj-
nega šoferja o prevozu in to sporo-
čil uporabniku. Vabljeni k uporabi!

Februarja smo gostili šeme, ki jih je obiskal Pust Mozirski. 

Srede so skozi celo leto rezervirane 
za pravljično urico z ustvarjalnico, 
ki jo organizirata DPM in Osrednja 

knjižnica Mozirje. 

Pred veliko nočjo smo organizirali 
medgeneracijsko delavnico 

tradicionalne izdelave rož iz krep 
papirja, skupaj z DU – sekcijo vezilje, 
učili smo se izdelovati butare. Z Ano 
Sotošek smo ustvarjali velikonočno 

dekoracijo, dogajanje pa zaokrožili z 
razstavo. 

Med zimskimi, pomladnimi, poletnimi in jesenskimi  počitnicami smo se z otroki 
zabavali, ustvarjali in rajali. 
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Ustaljeno 
poslanstvo 

Prostovoljci krajevnega odbora Rdečega 
križa naše občine poslanstvo opravljamo 
po ustaljenem ritmu. Obiskovanje obča-
nov, majhne pozornosti, pomoč pri drob-
nih opravilih, delitev prehrambnih pake-
tov. Le-teh je v tem letu malce manj, ker 
smo od države dobili manj. Spremljamo 
situacijo, vendar lahko poudarim, da se 
stanje ni spremenilo in zaenkrat nismo 
zasledili večjega odstopanja pri vlogah 
za pomoč. 

Opravili smo brezplačne meritve krvne-
ga sladkorja in holesterola pred poletjem, 
sodelovali pri občinskem prazniku, pove-
zujemo se z občino, CSD-jem, karitasom 
in ostalimi, kjer s skupnimi močmi skuša-
mo našim ranljivim občanom prisluhni-
ti in pomagati. Včasih samo kratek obisk, 
stisk roke, prijazne besede ali da jih samo 
poslušamo prinesejo dobro voljo in pred-
vsem spoznanje, da ti je mar zanj! 

Izposodila si bom besede Jerneja Šugma-
na, ki nagovarjajo vse nas: »Ne se ozirati 
ne naprej ne nazaj, ampak uživati in živeti 
zdaj in danes. Danes je vedno, jutri nikoli!« 

V tem decembrskem času se marsikomu 
življenje vrti drugače, ko gledaš vso to 
potrošništvo, založene trgovine. Praznič-
ni dnevi, dobri možje, prireditve, vse nas 
vabi. Pa je pomen pravi, je vse to tisto, kar 
želimo in kar nam to družba ponuja? In kaj 
bomo izbrali? Lahko se ozremo naokrog, v 
naše lokalno okolje, izberemo bližnjega so-
seda, osamljenega in mu namenimo obisk, 
pogovor, drobno pozornost. Naš vložek v 
to drobno pozornost je majhen, zanj pa ne-
precenljivo izkustvo, ki ga bo napolnilo s 
toplino. Besede »Manj je več!« držijo. Ne 
potrebuješ materialnih vložkov in učeno-
sti, drobne pozornosti štejejo. Zatorej bo-
dimo »dobri možje« mi sami, z drobno po-
zornostjo, obiskom, toplino naših besed. 

Vsem želim topline v srcu, miru, zdravja 
skozi vse leto, v novo, 2023. leto, pa vsto-
pite s pogumom in srečo!

ANA ŠIMENC, 
predsednica 

Skupaj z OŠ Rečica, Karitasom in Krajevno organizacijo RK smo zbirali pomoč 
za Ukrajino, v decembru se je v naših prostorih nabralo izjemno veliko daril v 

akciji Božiček za en dan, med letom pa smo izvajali projekt ETM.

V Medgen borzi so se skozi celotno leto vrstila raznovrstna in pestra 
dogajanja, kot so potopisi, predstavitve knjig, predavanja o zdravju in 
zdravem načinu življenja, tečaji joge, pravljične joge, joge za mamice z 

dojenčki, zvočne kopeli. 

Gostili smo odprtja razstav KDLU Gal, Planinskega društva Rečica ob 
Savinji, razstavo ob 140-letnici PGD Rečica ob Savinji; navdušujejo pa nas 

tudi razstave, na katerih posamezniki predstavijo svoje delo. 



POD REČIŠKIM ZVONOM24

DRUŠTVENI UTRIP

Polnost pričakovanega in obljubljenega
Pozdrav velja vsem ustvarjalcem tega 

glasila, njegovim bralcem, še zlasti pa 
vsem ustvarjalcem na kulturnem kot 
tudi umetnostnem področju. Skrat-
ka vsem, ki sta vam preprosti besedi-
ci kultura in umetnost prirasli k duši 
in ki ju, vsaj občasno, nosite tudi vi v 
svojem srcu.

Kultura in umetnost nista zgolj potro-
šno blago, ki ga eni ustvarjajo in drugi 
kupujejo glede na trenutno razpolože-
nje in ponudbo. V njima se zrcali raz-
merje med osebami, ki sporočajo in 
izmenjujejo duhovno bogastvo, ki ga 
človeška misel opredeljuje kot dobro 
in lepo. Oboje označuje veličino, ki je 
najvišja dobrota in lepota, s tem pa tudi 
kaže na vrednoti, za kateri je vredno za-
staviti življenjska prizadevanja.

In vsa prizadevanja v preteklih letih 
so se zastavljala v delovanje našega 
društva, KD likovnih ustvarjalcev Zgor-
njesavinjske doline – GAL, Rečica ob Sa-
vinji, njegovo članstvo, v uspešnost de-
lovanja in posamezno osebnostno rast 
na področju likovne ustvarjalnosti. S 
prizadevanjem in doživetjem tega se 
človek odpira območju prihodnjega 
sveta, v katerem bo dosegel polnost pri-
čakovanega in obljubljenega.

Zato mi dovolite, da za vse bralce gla-
sila povzamem besede Leva Nikolajevi-
ča Tolstoja: »Izzvati v sebi že nekoč do-
življeno čustvo in nato s kretnjami, li-
nijami, barvami, podobami, izraženi-
mi z besedami, predati to čustvo tako, 

da drugi doživijo isto čustvo, to je stvar 
umetnosti.«

In kako smo se s temi izzivi 
soočali?

Skozi celotno leto, razen v času dopu-
stov, smo se tedensko dobivali v prosto-
rih društva in ustvarjali dela, ki smo jih 
kasneje prikazali tudi vsem obiskoval-
cem na posameznih razstavah, razde-
ljeno po mesecih, in sicer:
• Razstava Povodni mož ob mesecu 

kulture, februar 
• »Člani GAL-a se predstavijo«, razsta-

va člana Blaža Hribernika, v aprilu, 
ob tednu ljubiteljske kulture

• Razstava vseh članov društva, april
• Extempore Rečica 2022, maj
• Extempore DEOS Gornji Grad, 

maj, junij
• Razstava na prireditvi Od lipe do 

prangerja, junij 
• Razstava Extempore Rečica 2022, 

avgust
• Razstava Extempore Gornji Grad, 

september
• Razstava »Lenartova prepletanja«, 

oktober
• Zaključna božično-novoletna raz-

stava ikon, december
Tudi v letošnjem letu pa nismo pozabi-

li na dobrodelnost oziroma srčnost na-
ših ustvarjalcev. 

Tako smo se v Kulturnem društvu li-
kovnih ustvarjalcev Zgornjesavinjske 
doline GAL z Rečice odločili, da ob pra-
znovanju 140-obletnice domačega gasil-

skega društva posamezni člani izdelajo 
likovna dela na temo gasilstva in ta dela 
priložnostno razstavimo na svečani seji 
PGD ter jih nato podarimo kot darilo za 
vso nesebičnost, pomoč sočloveku in za 
dobro sodelovanje. Po besedah kipar-
ja Zorana Pozniča, nekdanjega ministra 
za kulturo in mentorja društvu GAL, so 
bila dela visoke kakovosti in vrednosti. 
Podarjena dela sedaj krasijo domači ga-
silski dom na Rečici.

Aktivno pa smo hoteli sodelovati tudi 
v delu likovne zveze Slovenije, pa je žal 
le-ta v prvi polovici leta razpadla in s 
tem so propadli vsi projekti (Zlata pa-
leta). Žal je sindrom razpada zveze del-
no vplival tudi na naše društvo, vendar 
smo z vztrajnostjo in željo, da dokaže-
mo, da smo na pravi poti, uspeli in v 
prihodnje želimo pokazati še marsikaj.

Razmišljam, da smo postali žrtev po-
trošniške družbe, hlastanja po dobič-
ku, nenehnega in nenasitnega zadovo-
ljevanja svojih materialnih potreb, ob 
tem pa zanemarili, da je človek srečen 
in zadovoljen predvsem takrat, ko se 
tako počuti tudi njegova duša. Kadar je 
zadovoljen z majhnimi uspehi, kadar se 
zna nasmehniti in razveseliti ob še tako 
majhnih stvareh.

Morda je prav kriza pravi čas, da po-
gledamo v svojo dušo in razmislimo o 
teh stvareh. Morda je čas, da si na novo 
postavimo vrednote v svojem življenju.

Če bomo znali najti prave vrednote v 
življenju in poti do njih, bomo tudi to in 
vse ostale težave premagali dosti lažje.

Zazrti v prihodnost 
Mogoče bo kdo rekel, da bi lahko sto-

rili več. Mogoče res ... Toda ta mogoče 
ne sme biti in ostati le zapisan. Postati 
mora tudi zavest o tem, da je društvo 
namenjeno vsem, da smo društvo, pa 
kakršno koli je že, mi vsi, zato je nihče 
ne more odrekati nikomur in zato tudi 
ne sme biti predmet nesoglasij. 

Včasih, res samo včasih, se mi zdi, da 
premalo razumemo, da je pot do pol-
nega življenja društva, skupnosti, tako 
kot pot do resnice, dolga in vijugasta. Galovci med ustvarjanjem
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Opazni po različnih krajih 

Bodimo torej strpni do sebe in drug do 
drugega. Poskušajmo biti boljši do sebe 
in do drugih – tako na osebni ravni kot 
v različnih razpravah. Predvsem pa ne 
podcenjujmo tega, kar smo že dosegli. 

In seveda razmišljajmo in razpravljaj-
mo o naši skupni prihodnosti. Skupaj 
dobesedno ustvarjajmo boljšo priho-
dnost! O naši prihodnosti razmišlja-
mo in razpravljamo veliko premalo in 
s premajhno skrbnostjo. S tem se bomo 

še najbolje oddolžili vsem, ki so pisali 
našo zgodovino. 

Verjemite, da je tudi to leto minilo, 
kot bi trenil, kot da se je hitrost, s kate-
ro teče čas, podvojila. Bilo je delovno 
leto zame, bilo je delovno za naše in ver-
jamem, da tudi za ostala društva. Naj 
se ob tej priložnosti iskreno zahvalim 
vsem za konstruktivno sodelovanje, za 
vse pripombe in sugestije ter za vso mo-
ralno in finančno pomoč. Naš skupni 

končni cilj je korist, napredek in lepše, 
bogatejše življenje občine in nas vseh.

Še enkrat hvala vsem, vam drage ob-
čanke in občani pa čestitam ob bližajo-
čih praznikih, z željo, da se ob njih po-
veselite in doživite polnost prireditev, 
ki se bodo odvijale do konca tega me-
seca. Bodite zdravi, veseli, polni opti-
mizma in srečno!

VINKO JERAJ,
predsednik 

»So desetletja, v katerih se ne zgo-
di nič, in so tedni, v katerih se zgodijo 
cela desetletja.« Te besede je leta 1863 v 
enem od svojih pisem Friedrichu Engel-
su zapisal Karl Marx in dodal, da dvajset 
let »ne pomeni nič več kot en dan, kadar 
gre za pomembne dogodke«. 

Leto, ki odhaja, je bilo bogato in bur-
no tudi za Kulturno društvo Rečica ob 
Savinji. Naše ideje in cilji so se preple-
tali z vsemi ostalimi dogodki, ki so 
vplivali na svet in tudi na dojemanje 
pomena ustvarjanja in druženja. Leto 
smo pričeli z organizacijo Otvoritve-
ne slovesnosti meseca kulture 2022 v 
našem Kulturnem domu na Rečici ob 
Savinji. Skupaj z JSKD smo pripravi-
li priredbo pesnitve Povodni mož. So-
delovali so člani zasedbe Rečiški pobi 
in Smooth band, ki so skupaj s člani 
igralske skupine I.V.A.N. obiskovalce 
popeljali v svet glasbe in ljubezni. Po-
nosni smo bili, da so bili med nagra-
jenci JSKD člani zasedbe Rečiški pobi, 
nagrado JSKD za življenjsko delo pa je 
prejel eden od utemeljiteljev Kulturne-
ga društva, umetnik z veliko začetnico, 
gospod Darko Atelšek. 

V mesecu aprilu smo organizirali med-
generacijsko delavnico – uporaba pa-
metnih telefonov in tablic za starejše, 
kjer so člani nudili strokovno in moral-
no podporo vsem tistim, ki jim je upo-
raba te tehnologije tuja. Veseli smo bili 
odziva, ki je pokazal, da je tovrstno dru-
ženje koristno za mlade in starejše. Spo-
znali smo, da je širjenje obzorij in zna-
nja pomembna naloga in bogati življe-

nja vsakega posameznika. Tudi v nasle-
dnjem letu načrtujemo organizacijo po-
dobnega druženja. 

Skozi celotno leto sta se zasedbi Re-
čiški pobi in Smooth band pripravljali 

na velik dogodek, ki je potekal v mese-
cu juniju. Smooth band je na Ljubnem 
ob Savinji organiziral velik koncert – 
King's night, kjer so sodelovali Oto Pe-
stner, Godba Zgorjesavinjske doline in 
Rečiški pobi. Spektakel, ki so ga pripra-
vili, je bil nepozaben. Zasedba je pro-
jekt predstavila tudi na Festivalu LENT 
v Mariboru. 

Tradicionalno je konec šolskega leta 
Rečico obiskal prijatelj Kulturnega dru-
štva – Čarovnik Grega, ki vsako leto na-
šim najmlajšim pričara nepozaben do-
godek, poln čarovnije in glasbe. V Med-
gen borzi smo v jesenskem času gostili 
dva potopisni predavanji, ki ju je izve-
del gospod Anton Komar. 

V mesecu novembru je potekal LAN 

party, kjer člani Kulturnega društva go-
stijo ljubitelje računalniških iger. Na ce-
lodnevnem dogodku se poleg iger pre-
pletajo tudi skupni spomini in prigode 
iz mladostniških let. Zaključek novem-

bra so obeležili z Movember Party-jem, 
ki smo ga podnaslovili »Brivnica pri Ta-
mari« in je združeval kratek skeč z kon-
certom Smooth banda. Člani Kulturne-
ga društva smo udeležencem dogodka 
skušali pričarati zabaven in interakti-
ven večer, katerega rdeča nit je bilo oza-
veščanje o pomenu gibanja Movember 
– ozaveščanje o raku na prostati. 

V letu, ki prihaja, nas čaka kar nekaj 
dogodkov, s katerimi bomo skušali pri-
vabiti čim širšo množico obiskovalcev 
in poudariti pomen sodelovanja, do-
brodelnosti in prijateljstva. Vsem ob-
čankam in občanom želimo mirne pra-
znike in veliko poguma ter smeha v pri-
hajajočem letu 2023. 

MOJCA EREMITA

Čarovnik Grega je spet navdušil otroke. 
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V znamenju štrukljev  

Zgornjesavinjski želodec, specialiteta

Kulturno-turistično društvo Bazilika je že od same ustano-
vitve zelo aktivno predvsem na kulturnem področju. Čla-
ni društva so med drugim sodelovali pri več reklamah, te-
levizijskih serijah (Leninov park, Primeri Inšpektorja Vren-
ka …) in filmih (Dedek gre na jug, Wild Urge ...). Društvo pa 
producira tudi spote za mlade, obetavne glasbenike, ter jim 
s tem pomaga pri prvih korakih v svet kulture in promocije. 

Glavni paradni konj društva je gotovo dogodek Štrukljifest, 
ki je tudi odlična promocija Zgornje Savinjske doline, tako 
širom Slovenije kakor tudi preko meja. 

Dogodek Štrukljifest združuje bogat izbor domačih, ročno 
narejenih štrukljev različnih vrst ter tradicionalno in mo-
derno slovensko glasbo. 

Je tudi odlična priložnost za povezovanje različnih genera-
cij – tako med sodelujočimi in nastopajočimi kakor tudi med 
samimi gosti. Društvo je v želji po boljši izvedbi naslednjega 
Štrukljifesta organiziralo že kar nekaj izobraževalnih ekskur-
zij po sorodnih festivalih v Sloveniji in sosednjih državah. 

Eden izmed vidnejših mejnikov letošnjega leta je tudi nova 
spletna stran društva. Na voljo je tudi podstran „štrukljifest“, 
kjer obiskovalce pričakajo različni recepti za štruklje kakor 
tudi nasveti, kam na dobre štruklje in še mnogo več.

ROK HVALA,
predsednik

Nekateri slovenski suhomesni proizvodi so zaradi svoje ka-
kovosti, tradicije in predanosti proizvajalcev že dosegli pre-
cejšen sloves doma v Sloveniji, prodirajo pa tudi na global-
ne trge. Med njimi je kar sedem takih, ki uživajo status pro-
izvoda z zaščiteno geografsko označbo: kraški pršut, kraška 
panceta in kraški zašinek, prleška tünka, kranjska klobasa, 
prekmurska šunka in zgornjesavinjski želodec, ki ga pisni 
viri omenjajo že leta 1620. 

Zgornjesavinjski želodec je sušena domača mesnina, ki jo že 
več stoletij izdelujejo na območju Zgornje Savinjske doline. Iz-
delana je iz najboljšega mesa in slanine prašičev. Izbor in pri-
prava mesa ter slanine, začimbe in edinstveni mikroklimatski 
pogoji, v katerih zori, močno prispevajo k značilnemu okusu. 
Zaradi kakovostnih sestavin ima želodec visoko hranilno vre-
dnost, zaradi predalpskega podnebja in naravnega sušenja 
na lesenih deskah pa tudi svojstveno, tek vzbujajočo aromo.
Tradicija, edinstvena formula, ki se je ne da kupiti
Način izdelave zgornjesavinjskega želodca je še vedno tra-

dicionalen. Sveže svinjsko meso s stegna in pleč zmeljejo ter 
zmesi primešajo še trdo, na kocke narezano slanino. Maso za 
nadev začinijo le z morsko soljo, poprom in česnovo vodo. Z 
dobro premešano maso nato napolnijo svinjske mehurje, ki 
jih zašijejo, odcedijo in za nekaj dni stisnejo, da dobijo zna-
čilno ploščato obliko. V leseni sušilnici se postopno in pov-
sem naravno sušijo štiri do pet mesecev. A tu se delo še zda-
leč ne konča. Želodce je treba dnevno pregledovati, obrača-
ti in skrbno nadzirati postopek sušenja.

Dobro osušen Zgornjesavinjski želodec narežemo na tan-
ke rezine in ga ponudimo kot narezek ali predjed. Domači-

ni menijo, da je mesnina najboljša, če se uživa z domačim čr-
nim kruhom in jabolčnikom.

Pravi je samo eden – iz Zgornje Savinjske doline
Potrošniki zgornjesavinjskega želodca ne smemo zame-

njevati z drugimi izdelki podobno zvenečega imena (deni-
mo “želodec” ali “Savinjski želodec”), ki so naprodaj v pre-
nekateri večji trgovini. Teh industrijskih izdelkov s pristnim 
Zgornjesavinjskim želodcem res ne moremo primerjati – ne 
po okusu ne po aromi ne po videzu.

Promocija evropsko zaščitenih kmetijskih 
proizvodov 2022/23

V Združenju izdelovalcev pozdravljamo akcijo obsežne 
predstavitve zaščitenih izdelkov, v katero smo se tudi mi ak-
tivno vključili. Široko zastavljeno medijsko kampanjo vodi 
in financira Ministrstvo za kmetijstvo. Glavni dogodki so ča-
sovno umeščeni od jeseni 2022 do spomladi 2023. Država 
je za promocijo v tisku, TV in elektronskih medijih nameni-
la 350.000 EUR. Verjamemo, da bo to dobro naložen denar.

JOŽE TLAKER

Želodec na promocijski razstavi, Brdo pri Lukovici, 16. 
november 2022 

Štruklji zahtevajo skrbno pripravo.



POD REČIŠKIM ZVONOM 27

DRUŠTVENI UTRIP

Medoviti rečiški gozdovi   
Čebela najde človeku še tako skrito 

medičino v naravi. Opazujemo, kako 
z vnemo nekam letijo in diši pred pa-
nji, pa pogosto lahko le ugibamo, kaj 
medi. In letos JE medilo predvsem v 
gozdu. Gorski javor je obilno cvetel in 
na listih so se množile ušice, ki izloča-
jo mano, kar je dalo dobro spomladan-
sko pašo. Močnejše čebelje družine so 
že v maju napolnile medišča. 

Travniki pa žal že dolgo niso več to, 
kar so bili. Večje travniške površine so 
povečini v najemu intenzivnih kmeto-
valcev, ki s pogosto košnjo in poliva-
njem gnojevke iztrebijo sobivanje ra-
znovrstnih cvetic in z njimi tudi žuželk. 
Izjeme so pa še vedno dobri kmetje, ki s 
pozno košnjo sena omogočajo, da se ra-
stline same zasejejo. Tam žuželke nabe-

rejo prepotreben cvetni prah in mediči-
no. Poletna suša je prekinila medenje, 
saj v drevesih ni bilo sokov, ki so pred-
pogoj za medičino na bujnem cvetju. 

Med pri rečiških čebelarjih torej lahko 
dobite. Strd in ostali pridelki iz doma-
čega okolja so človeku najbolj koristni, 
zato samooskrba zopet postaja eden od 
temeljev človeškega obstoja. To se opa-
ža tudi na Lenartovem sejmu, saj kraja-
ni radi posegajo po pridelkih iz doma-
čega kraja. Slovenski zajtrk z maslom, 
medom in mlekom pa je tradicija že pri 
mnogih. Letos smo ga zopet obudili sku-
paj s svetniki občine, obiskom v vrtcu 
in osnovni šoli. Odnos do narave je na-
mreč darilo, ki ga prinesemo iz otroštva 
in podarimo naslednji generaciji.

DARKO GLUŠIČ
Medeni zajtrk z občinsko upravo in 

svetniki 

Pogled v leto, ki mineva, in naprej
December je mesec inventur. Tudi v 

KO Združenja borcev za vrednote NOB 
se oziramo v odhajajoče leto in pre-
verjamo, kako nam je uspelo realizi-
rati program, ki smo ga sprejeli na le-
tnem zboru 2. aprila. Zadovoljni smo 
in žalostni hkrati. Večino zastavljenih 
nalog nam je uspelo v celoti ali vsaj 
delno opraviti. Na letnem zboru je 
bilo treba izvoliti organe KO. Ker no-
vih kandidatov nismo dobili, smo IO 
in NO le dopolnili. Še vedno smo brez 
predsednika.

Med letom je delo potekalo po spre-
jetem programu. Udeležili smo se spo-
minskih prireditev. Na obletnico stre-
ljanja talcev v Zrečah so bili tokrat va-
bljeni le sorodniki žrtev. Tam je bil go-
spod Miklavc.  Bili smo na osrednji pro-
slavi ob 27. aprilu v Mozirju. Na tej pri-
reditvi je bila 26. aprila podeljena sre-
brna plaketa Združenja borcev za vre-
dnote NOB naši osnovni šoli za dolgo-
trajno vzorno sodelovanje s KO Rečica 
ob Savinji. Dobro sta bili obiskani spo-
minski slovesnosti na Menini in Čreti. 
Naši predstavniki so bili tudi na prire-

ditvi Vranov let v Gornjem Gradu in na 
proslavi v Bočni.

Skupaj s člani KO Nazarje smo bili na 
ekskurziji v Podljubelju in Radovljici. 
Ogledali smo si spominski park in mu-
zej, posvečena spominu na podružnico 
koncentracijskega taborišča Mauthau-
sen. Tudi letos smo skupaj z osnovno 
šolo pripravili komemoracijo ob dnevu 
spomina na umrle. Bili smo soorganiza-
torji prireditve na Pobrežju, kjer se vsa-
kega 6. novembra spomnimo pristan-
ka britanskega letala leta 1944, uspe-
šne rešitve zavezniške posadke in juna-
ške vloge Pobrežanov pri tem dejanju. 

Naših starejših članov smo se spomni-
li s čestitko ob osebnih praznikih. Skro-
mna darila bodo pospremila tudi do-
bre želje v božično-novoletnem času. 
Tri 90-letnike  smo obiskali in skromno 
obdarili ob njihovem praznovanju. Pre-
treseni smo se oktobra poslovili od dol-
goletne aktivne članice Olge Banjević.

Kot doslej smo sodelovali z občino, 
Združenjem borcev za vrednote NOB 
Zgornje Savinjske doline in bližnjimi 
KO. Največje in najlepše presenečenje 

pa so nam pripravili člani Planinskega 
društva Rečica ob Savinji, ki so jeseni 
očistili okolico spomenika na Medved-
jaku, obnovili spominsko ploščo in na-
pise na njej, ograjo okrog spominskega 
obeležja in pred dnevom spomina na 
mrtve položili k obeležju cvetje in eko-
loške sveče. Ekipi prostovoljcev, ki so 
trikrat obiskali Medvedjak, da so opra-
vili vse to delo, se iskreno zahvaljuje-
mo. Pa to še ni vse. Zelo dragocena je 
obljuba, da bodo bdeli nad tem in spo-
minskim obeležjem na Stonu.

Naj proti koncu ponovimo tisto, kar 
nas žalosti. Člani se staramo. Ne uspe-
mo pomladiti in povečati članstva, zato 
ponavljamo povabilo vsem občanom: 
PRIDRUŽITE SE NAM. Dobrodošli vsi, 
ki menite, da se groze in žrtev 2. sve-
tovne vojne ne sme pozabiti, ki spre-
jemate vrednote, za katere so umirali 
naši ljudje, in verjamete, da lahko tudi 
mi prispevamo svoj delček v mozaik 
prizadevanj za prijaznejši danes in ju-
tri. In končno – vse dobro in lepo vsem 
občanom Rečice v novem letu.

JANA CAJNER
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V znamenju praznovanja 140 let delovanja  
Leto 2022 je zaznamovalo praznova-

nje 140-letnice Prostovoljnega gasil-
skega društva Rečica ob Savinji. Naše 
gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 
leta 1882 kot tako imenovana »požarna 
bramba« in je najstarejše gasilsko dru-
štvo v Zgornji Savinjski dolini.

Čeprav je bilo naše delovanje usmer-
jeno predvsem v pripravo in izvedbo 
prireditve ob 140. obletnici društva, so 
bili naši člani zaposleni tudi s številnimi 
drugimi aktivnostmi, ki jih ni bilo malo. 
Že na začetku leta smo na občnem zbo-
ru izvolili Jožeta Lenka za novega pred-
sednika društva, ki je skrbno in odgo-
vorno prevzel svoje delo. Polni delov-
ne vneme smo nadaljevali tudi z obno-
vo stanovanja v gasilskem domu, saj ga 
je bilo potrebno v celoti obnoviti, kar je 
bilo ob službah včasih kar izziv. V sklopu 
obnove stanovanja so se na novo uredi-
li tudi prostori spodnjih sanitarij in ho-
dnik gasilskega doma. Čeprav so veliko 
dela opravili člani sami, so nam pri zah-
tevnejših delih pomagali obrtniki. Dela 
v stanovanju smo v večji meri zaključi-
li do junijske prireditve 140 let PGD Re-
čica ob Savinji. Rečiški gasilci in gasilke 
se s ponosom oziramo na prehojeno pot, 
zato smo želeli naš jubilej primerno obe-
ležiti z dvodnevno prireditvijo. 

V petek, 10. 6. 2022, smo izvedli od-
prtje prostorov stanovanja ter slavno-
stno sejo. Poleg številnih gostov in go-
vornikov sta na seji spregovorila tudi 
predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Janko Cerkovnik in generalni direk-
tor Uprave Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje Darko But. Sejo so s 
kulturnim programom popestrili Reči-
ški pobi in Hajdi Sevčnikar. S svojimi li-
kovnimi deli na temo gasilcev so prire-
ditvi vnesli dodaten čar člani Kulturne-
ga društva likovnih ustvarjalcev Gal, ki 
so svoja likovna dela na koncu podarili 
gasilcem, za kar se jim iz srca zahvalju-
jemo. Na seji so bila podeljena tudi pri-
znanja zaslužnim članom, pri čemer bi 
radi izpostavili eno izmed najvišjih ga-
silskih priznanj »plaketo gasilca«, ki jo 

je prejel Franc Matjaž. Plaketo je prejel 
na Plenumu Gasilske zveze Slovenije za 
svoje srčno in zgledno delovanje tako 
v domačem gasilskem društvu kot tudi 
na nivoju GZ ZSD. 

Praznovanje naše 140-letnice smo na-
daljevali v soboto, 11. 6. 2022, s sveča-
no gasilsko parado in veselico. Na ga-
silski paradi so s svojimi vozili in člani 
sodelovala vsa gasilska društva v Zgor-
nji Savinjski dolini, ki so ob koračnici 
Godbe Zgornje Savinjske doline lepo 
popestrila praznovanje naše obletni-
ce. Minister za obrambo Marjan Šarec 
je v svojem govoru pohvalil delo gasil-
cev ter zaželel našemu društvu dobro 
delovanje tudi v prihodnje. Prireditev 
smo zaokrožili z veliko gasilsko veseli-

stim enotam uspelo uvrstiti na držav-
no gasilsko tekmovanje, ki bo nasle-
dnje leto v Gornji Radgoni. Pohvaliti 
moramo enoto članov B, ki so sodelo-
vali tudi v zaključnih kvalifikacijah za 
gasilsko olimpijado, kar je velik uspeh, 
kljub temu da se jim na koncu na olim-
pijado ni uspelo uvrstiti. 

Uspešno pa nismo le sodelovali na tek-
movanjih, ampak smo jih tudi uspešno 
organizirali. Konec septembra smo or-
ganizirali in izpeljali mladinsko gasil-
sko tekmovanje GZ ZSD, ki je bilo hkra-
ti tudi 4. pokalno tekmovanje mladine 
SAŠA regije. V začetku oktobra smo iz-
vedli tudi regijsko gasilsko tekmovanje 
mladine. Zaradi velikega števila prija-
vljenih enot sta bili obe tekmovanji kar 

Praznovanje 140-letnice 

co z ansamblom Veseli Svatje.  Ob na-
šem jubileju smo izdali tudi knjigo 140 
let gasilstva na Rečici ob Savinji, v ka-
teri smo opisali predvsem delovanje, 
delo in dosežke društva v zadnjih dese-
tih letih, saj je bila starejša zgodovina 
društva podrobno opisana že v knjigi, 
izdani ob 130-letnici društva.

Izjemni tekmovalni uspehi 
Kljub pripravi in organizaciji priredi-

tve ob naši obletnici nismo počivali na 
drugih področjih. Gasilskega tekmo-
vanja na nivoju GZ ZSD se je naše dru-
štvo udeležilo z enajstimi enotami. Do-
bri rezultati so nam prinesli uvrstitve 
na regijsko tekmovanje, kjer se je še-

velik organizacijski in logistični zalogaj.  
Delo gasilcev je čedalje bolj raznoli-

ko, intervencije pa velikokrat zahtev-
ne in nevarne, zato se naši operativni 
člani vseskozi izobražujejo in usposa-
bljajo. V našem domu smo organizira-
li izobraževanje gasilcev s simulator-
jem varne vožnje, kar je bila zanimiva 
in poučna izkušnja za šoferje gasilskih 
vozil. Med letom smo opravili kar ne-
kaj intervencij. Med drugim smo sode-
lovali tudi pri gašenju požara na Kra-
su. Prav gotovo pa moramo omeniti 
požar mizarske delavnice Potočnik, 
ki je bil eden izmed večjih in bolj zah-
tevnih intervencij na območju naše 
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Poudarek na obnovi dvorišča 

občine. Ogenj je kljub trudu gasilcev 
iz več gasilskih društev uničil večino 
stavb Mizarstva Potočnik.

Uspešno in varno delo gasilcev brez 
sodobne in brezhibne gasilske opreme 
seveda ni mogoče. Glede na to, da je 
inšpekcijski nadzor ugotovil, da naša 
gasilska cisterna ne ustreza normati-

vom za gasilsko društvo II. kategorije, 
kamor spada naše društvo, smo resno 
pristopili tudi k nabavi novega vozila 
s cisterno, GVC-1. Upamo, da uspemo 
realizirati nakup gasilske cisterne v 
čim krajšem času in brez večjih težav.

Za konec bi se radi iskreno zahvalili 
vsem članom društva, donatorjem in 

vsem, ki so nam na kakršen koli način 
pomagali pri obnovi stanovanja, pripra-
vi knjige, organizaciji in izvedbi prire-
ditve ob 140-letnici društva ter drugih 
dogodkov v tem za nas res pestrem letu.

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

NATAŠA VRABIČ

Ob pregledu dela in dogajanja ob za-
ključku leta 2022 ugotovimo, da je bilo 
za člane PGD Pobrežje ob Savinji aktiv-
no in delovno živahno. Aktivno smo 
sodelovali pri gašenju požara v naravi 
na Krasu, kjer so bila aktivirana skoraj 
vsa gasilska društva iz Slovenije, tudi 
PGD Pobrežje ob Savinji. Obvladova-
nje ognjene stihije »v živo«, na požari-
šču, je bil za udeležence življenjska iz-
kušnja. Rek, da nesreča nikoli ne poči-
va, smo v novembru doživeli tudi v naši 
občini, kjer smo gasili velik požar na in-
dustrijskem objektu.

Obnova
Da člani PGD Pobrežje že od nekdaj 

zgledno skrbimo za obnovo in poso-
dabljanje gasilskega imetja, je splošno 
znano in priznano. Obnova cestišča, za-
menjava vodovodnega omrežja, pola-
ganje električnih vodov v zemljo in po-
laganje optike mimo gasilskega doma, 
je  vodstvo PGD, UO in NO,  prepoznalo 
kot priložnost in nujnost, da vse ome-
njene instalacije prenovimo na dvori-
šču pred gasilskima domovoma. Ker 
sta praktično vsa dela obnove cestišča 
in vodovodnega omrežja izvajala VOC 
Celje in Komunala Mozirje, smo se  z 
njima dogovorili za ugodno ponudbo 
in izvedbo del. V dogovoru z VOC Celje 
smo s cisterno zagotavljali polivanje ce-
stišča za utrjevanje na celotni trasi ob-
nove pobreške ceste, vrednost opravlje-
nih ur pa kompenzirali.

Pozitivno mnenje in pomoč pri finan-
ciranju smo pridobili tudi od občinske 
uprave občine Rečica ob Savinji, ki bo 
prispevala dogovorjen delež. Izvajalca 
sta kljub drugim obveznostim dogovor-
jeno storitev zaključila do 27. avgusta, 

ko smo s tradicionalno veselično prire-
ditvijo prostor že koristili.

Pomoč pri obnovi 
Za pomoč pri zbiranju denarja smo 

se obrnili na vse domove Trnovca, 
Pobrežja, Homc in širše. Ob tej prilo-
žnosti se moramo zahvaliti vsem do-
natorjem in krajanom, ki razumejo 
prizadevanja vodstva in članov dru-
štva, da skupaj gradimo dobre pogo-
je za delovanje in razvoj društva v 
prihodnje. Tudi pobuda poveljnika in 
PGD Pobrežje, da bi v sklopu obnove 
vodovodnega omrežja tega razširili z 
odcepom, Zg. Pobrežje od križišča za 

Dobrovo do naselja, kjer je velika in 
požarno nevarna lesno predelovalna 
dejavnost in vedno bolj prepoznav-
no vzletišče, je bila realizirana. V ne-
posredni bližini vzletišča je bil posta-
vljen nadzemni hidrant. 

Načrti za prihodnje
Ob koncu lahko zapišemo, da smo v 

preteklih letih precej investirali v obno-
vo gasilskih objektov, predvsem v vad-
beni poligon »Žagca«, letos pa v posodo-
bitev dvorišča pred gasilskim domom.

Naslednjo leto sedanjim organom 
društva poteče petletni mandat. Izvo-
lili bomo novo vodstvo v upanju, da 
bo nadaljevalo uspešno delo tudi v pri-
hodnje, kajti čaka jih pomembna pre-
lomnica.

Leta 2024 društvo praznuje 100-letni-
co ustanovitve. Ta visoki jubilej želimo 
dostojno proslaviti tudi z nakupom no-
vega vozila za prevoz moštva.

V letu 2023 si želimo dobrega sodelo-

vanja z vsemi društvi v občini, z novo iz-
voljenim  občinskim svetom in novo iz-
voljeno županjo občine Rečica ob Savi-
nji. Seveda pa PGD največ pomeni pod-
pora naših članov in podpornikov, kra-
janov iz  Trnovca, Spodnjega in  Zgor-
njega Pobrežja ter Homc.

ALOJZ MIKLAVC

Zaključena prenova dvorišča 
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Delo v društvu in sekcijah 
Društvo upokojencev Rečica ob Savi-

nji je društvo, ki združuje upokojence 
v občini med sabo. Aktivno deluje v ob-
čini Rečica ob Savinji, letno organizira 
kar nekaj dogodkov, med katere sodi-
jo tudi izleti. Pohvaliti moram naše čla-
ne, saj so izleti zaradi njih dobro obisko-
vani. Redno se organizirajo naša sreča-
nja in  prav tako tudi druge dejavnosti.  
V bodoče si seveda želim, da bi še več 
članov sodelovalo pri vseh dogajanjih 
znotraj društva. 

Želel bi pohvaliti vezilje, ki svoje iz-
delke razstavljajo doma in tudi na med-
narodnih razstavah. V času občinske-
ga praznika na Rečici ob Savinji z ve-
seljem pokažejo izdelke, ki so nastali 
izpod njihovih pridnih rok. V času ob-
činskega praznika Sivi panterji društva 
organizirajo tekmovanje v balinanju in 
so dobro organiziran tim. Člani projek-

ta Starejši za starejše skrbijo in poma-
gajo starejši populaciji v naši občini.  V 
zimskem času pa poskrbimo za rekrea-
cijo naših članov in občanov. Prav vse 
bi želel pohvaliti za njihovo dobro, pre-
dano delo. Menim, da je takšno poveza-
nost potrebno vzdrževati. 

Hvala vsem, ki mi pri izvajanju nalog 
kot predsedniku društva pomagate. 
Vsem članom in tudi ostalim občanom 
Rečice ob Savinji pa želim vesele božič-
ne praznike ter srečno novo leto 2023.

ŽIVKO KOLENC,
predsednik

Z neba nad Rečico
Letalci Zgornje Savinjske doline za-

ključujemo še eno uspešno sezono. Vre-
me nam je letos odlično streglo in vsak 
izmed nas je lahko preživel v zraku obi-
lo lepih letalnih ur. Poleg osebnega na-
leta pa smo uspešno izpeljali dve letal-
ski prireditvi ter soorganizirali spomin-
sko proslavo skupaj z Zvezo borcev.

Že drugo leto smo zadnjo marčevsko 
soboto otvorili letalsko sezono s »pri-
stankom za malico«. Za nekaj ur je na 
pobreškem vzletišču »parkiralo« kar 14 
letal. Prileteli so iz Kamnika, Libelič, 
Slovenj Gradca, Šoštanja, Murske So-
bote, Celja in najbrž še od kod. Tokra-
tno druženje je poleg okušanja zgornje-
savinjskih dobrot postreglo tudi s stro-
kovnim predavanjem o postopkih lete-
nja v slovenskem zračnem prostoru.

Prvo soboto v juniju so si nebo nad Re-
čico lastili padalci. Vsakdo, ki je zbral 
dovolj poguma, je lahko izkusil skok v 
tandemu z višine 4000 m. Letalo Pila-
tus Porter ter inštruktorje padalce je za-

gotovilo podjetje Aviofun, člani društva 
pa smo skrbeli za organizacijo, varnost 
ter spremljajočo ponudbo na vzletišču. 

Zadnje letošnje srečanje z občani na 
našem vzletišču, v začetku novembra, 
pa je ponovno obudilo spomin na pri-
stanek bombnika Halifax med 2. sve-
tovno vojno. Skupaj z Zvezo borcev in 
Osnovno šolo Rečica ob Savinji smo pri-
pravili proslavo, ki je bila zaradi tople-
ga vremena tudi zelo dobro obiskana.

Društvo letalcev Zgornje Savinjske 

doline sicer združuje 20 članov, v han-
garju na vzletišču pa domujejo 4 leta-
la. Največja želja članov je podaljšanje 
vzletno-pristajalne steze, ki bi zagotovo 
pripomogla k večji varnosti letenja ter 
k razširitvi turistične ponudbe v smeri 
letalskega športa v dolini. Odlična geo-
grafsko - meteorološka lega vzletišča je 
zagotovo potencial, ki bi ga bilo smisel-
no v bodoče še bolj izkoristiti.

SANDRA MELAVC,
predsednica društva

Upokojenci na enem od potepov 

Živahno dogajanje na pobreškem vzletišču 
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Praznovali smo 60 let 

Pozdrav svetovnega podprvaka 

Vedno daljše noči in odpadlo listje na 
drevju nakazujejo, da se leto 2022 po-
časi izteka. Prihaja božični čas, čas to-
plih stiskov rok in lepih želja. Je pa tudi 
čas, ko premišljujemo o minulih  dogod-
kih in našem delu, ki smo ga opravili. Pa 
preletimo, kaj vse se je v Društvu raču-
novodij, finančnikov in revizorjev Zgor-
nje Savinjske doline zgodilo tekom leta. 

Mimo zbora članov vsekakor ne mo-
remo. Tega vsako leto organiziramo v 
drugi občini in tokrat smo se srečali v 
Gornjem Gradu. Najprej smo si ogleda-
li tamkajšnji zeliščni vrt, v strokovnem 
delu obravnavali in potrdili zaključni 
račun za preteklo leto, druženje pa za-
ključili v prijetnem vzdušju ob čajan-
ki z zelišči.

Letošnje leto je bilo za naše društvo 
volivno leto. Zbor članov je na predlog 
upravnega odbora za naslednja štiri 
leta izvolil nove organe Društva in za 
predsednico, glede na njeno dosedanje 
izjemno delo, ponovno izvolil Zdenko 
Presečnik Firšt.

Tudi na področju izobraževanja in 
družabnega življenja se je veliko do-
gajalo, saj smo v celoti uresničili vse, 
kar smo načrtovali. V današnjem času 
je praktično nemogoče slediti vsem 
spremembam zakonodaje, zato je iz-
menjava strokovnih mnenj nujna. Zna-
nje mora krožiti! V ta namen smo me-
sečno izvajali interna izobraževanja v 
obliki video seminarja z izbrano temo. 
Z zunanjo strokovno predavateljico 
smo izpeljali seminar na vedno aktual-
no temo Vse o davkih, ki se ga je ude-
ležilo presenetljivo veliko slušateljev.  
Večino seminarjev in internih izobra-
ževanj poslušamo v Medgen borzi na 
Rečici ob Savinji, ki nudi res pravo oko-
lje za takšne prireditve. Pa ne samo iz-
obraževanja, tudi sprostitvene vaje in 
meditacije enkrat mesečno izvajamo v 
teh prostorih.  

V znamenju jubileja 
Največ pozornosti in priprav pa smo 

namenili  praznovanju naše 60-letnice. 

Ja, 60 let je že minilo, od kar je bilo usta-
novljeno Društvo računovodij, finanč-
nikov in revizorjev Zgornje Savinjske 
doline! In na to smo zelo ponosni, po-
nosni, da sodelujemo, se vzpodbujamo, 
da vsa ta leta Društvo aktivno deluje in 
da vsak član lahko v tej zgodbi najde en 
delček mozaika tudi zase.  Vse to smo 
povzeli v biltenu, ki smo ga pripravili 
ob tem jubileju. Čestitala nam je tudi 
županja Ana Rebernik in poudarila, da 
je dozorelo spoznanje, da je znanje ra-
čunovodstva nujen pogoj za uspešnost 
in poslovno odličnost. 

V času dvodnevnega praznovanja smo 
en dan posvetili stroki in v naše vrste 
povabili priznanega strokovnjaka na 
področju davkov, mag. Ivana Simiča. 
V Kulturnem domu Nazarje je s svojim 
predavanjem vsekakor popestril suho-
parno temo, kot je davčna zakonodaja.

Najbolj odmevna pa je bila osrednja 
prireditev v Kulturnem domu na Ljub-
nem, svečana akademija, kjer smo po-
delili priznanja in plakete našim najza-
služnejšim članom. Najvišji naziv častne 
članice je prejela Darja Dobovičnik, ki je 
bila predsednica v letih 2001 do 2014. 

Prireditev so s svojimi čudovitimi gla-
sovi in ubranim petjem popestrili Reči-
ški pobi, ki so pričarali pravo praznično 
vzdušje in vse v dvorani zelo navdušili.  
Nasmejal pa nas je nihče drug kot stand 
up komik Dejan Ikovic Bushi. Prijetno 
je bilo! Zato en velik hvala vsem, ki ste 
nam obe prireditvi na kakršen koli na-
čin omogočili.

V letu, ki je pred nami, želimo vsem ve-
liko pozitivne energije, naj se nadalju-
je vse, kar je dobro, naj se želje po sre-
či in zdravju uresničijo! 

DARJA PLANINŠEK,
podpredsednica

Kolesar Erik Rosenstein z Rečice ob 
Savinji je na svetovnem prvenstvu v 
12-urnem kolesarjenju v Borrego Sprin-
gsu v Združenih državah Amerike po-
novno osvojil odličje. 

V svoji kategoriji je postal svetovni pod-
prvak, v absolutni konkurenci pa se je 
uvrstil na četrto mesto. V 12 urah je pre-
vozil 415 kilometrov, njegova povpreč-
na hitrost je bila 35 kilometrov na uro. 
Pred odhodom na svetovno prvenstvo je 
uspešnega amaterskega kolesarja spreje-
la rečiška županja Ana Rebernik, ki ga je 
pozdravila tudi po vrnitvi. Erik je pripo-
vedoval o tekmi ter opisal zahtevne raz-
mere v puščavi.  Kot je ponovno pouda-
ril, je vesel podpore cele svoje družine. 

US

Županja je Erika Rosensteina 
pozdravila tudi po vrnitvi v domači 

kraj in mu podarila slovensko zastavo. 

Čestitke ob jubileju 
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lo, dobre planinske navade in običaje, 
predvsem tiste, ki so zapisani v častnem 
kodeksu slovenskih planincev.  Gojimo 
prostovoljstvo in brezplačno delo čla-
nov, ki na svojih interesnih področjih 
uresničujejo programe društva. Poskr-
bimo tudi za nabavo planinske in alpi-
nistične opreme, ki je potrebna za var-
no hojo v gore, po cenah, ki so ugodnej-
še za člane in nečlane.

Za pohodnike 
Že v začetku leta smo na upravnem od-

boru društva sprejeli plan pohodov. Po-
hode smo izvedli po načrtu, razen takrat, 
ko to ni bilo mogoče zaradi slabega vre-
mena. Neizvedeni pohodi bodo dobili 
mesto v planu za naslednje leto. Povzpeli 
smo se na hribčke, planine in gore v Slo-

Pohodi, taborjenje, urejanje poti ...
Planinsko društvo je tudi v tem letu 

nadaljevalo s svojim poslanstvom. Za 
svoje člane, druge gornike ter mladino 
je organiziralo pohode, vzpone, orien-
tacijska tekmovanja in taborjenja. Izva-
jali smo tudi druge oblike planinske de-
javnosti, svoje člane smo tudi izobraže-
vali in vzgajali.  

Vzdrževali smo planinske poti in skr-
beli za njihovo označevanje z marka-
cijami ter smernimi tablami.  Vsesko-
zi spodbujamo člane k aktivnemu do-
življanju narave, predvsem gora, spo-
znavanju naravnih lepot ter skrbimo 
za rekreacijo tudi najmlajših v vrtcu in 
osnovnošolske mladine. Društvo goji 
in razvija slovensko planinsko izroči-

veniji, pa tudi v sosednji državi. Pohodi 
so bili zadovoljivo obiskani, pogrešali pa 
smo udeležbo predvsem osnovnošolske 
mladine.  Skupaj z Vrtcem in Osnovno 
šolo Rečica ob Savinji smo organizirali 
pohod na Kuglo ob zaključku šolskega 
leta. Ob dnevu slovenskega športa, 23. 
septembra, smo skupaj z Osnovno šolo 
izvedli pohode po okolici, letos so bili 
učenci razdeljeni v tri skupine. V okvi-
ru Evropskega tedna mobilnosti smo iz-
vedli še pohod najmlajših. 

Kadar so bili društveni pohodi orga-
nizirani na lažje dostopne destinacije, 
smo zraven povabili tudi osnovnošol-
ce, odziv ni najboljši, pa upamo, da se 
bomo počasi vsi zavedali, da je gibanje 

na svežem zraku zelo pomembno. Za 
vodenje pohodov skrbijo trije zelo pri-
zadevni planinski vodniki, ki opravijo 
res veliko prostovoljnih ur in pohodni-
ke na turah tudi izobražujejo. Planin-
ci našega društva smo se udeležili tudi 
dneva planincev SMDO, spominski po-
hod po poteh XIV. divizije je potekal od 
Slemena do Smrekovca. Letos je osnov-
no izobraževanje za planinskega vodni-
ka A opravil še en član, zato računamo, 
da bo naslednje leto že aktivno sodelo-
val pri vodenjih.

Veliko dela za markaciste
Poleg vodnikov so aktivni tudi marka-

cisti. Razen urejanja poti poprimejo še 
za druga dela, ki jih je pri društvu ve-
dno veliko. Pred praznikom dela so po-

stavili mlaj in ga na koncu tudi pospra-
vili.  Pripravili so vse potrebno za kres, 
ki ga društvo prižge na predvečer dneva 
državnosti.  Prižgali smo ga že 31-tič, le-
tos prvič ne v Borseki, ampak pri turistič-
ni kmetiji Tiršek v Poljanah. Markacisti 
sodelujejo tudi pri postavljanju in podi-
ranju tabora, kjer mladi planinci tabori-
jo 8 tednov. Lotili so se tudi obnove regi-
striranega vojnega grobišča na Medved-
jaku in uredili še nekaj klopi, ki so posta-
vljene ob planinskih poteh, katerih skrb-
nik je društvo. Pri delih so priskočili na 
pomoč tudi drugi člani društva. 

V planu je obnova stopnic, ki so na 
poti od Bele peči do Mozirske koče, saj 
so stare že dotrajane. V maju  smo or-
ganizirali in gostili 48. zbor markaci-
stov SMDO. Udeležilo se ga je 90 mar-
kacistov in drugih povabljencev. Vsi go-
vorci so poudarjali, da so markacisti po-
memben člen pri varnostnem vidiku ce-
lotne planinske izkušnje. Prav njim gre 
zahvala, da pohodniki hodimo po ure-
jenih in varnih poteh.

Za vse generacije
Nadaljevali smo tudi z druženji za 

upokojence. Zanje je vsak mesec or-
ganiziran pohod, večinoma na lokaci-
je v Zgornje Savinjski dolini. Pohodov 
se udeleži zelo malo udeležencev, če-
prav so kratki in primerni za starejše, 
ki imajo kolikor toliko kondicije. Tudi 
v tretjem življenjskem obdobju je giba-
nje še kako pomembno. 

Pri društvu se trudimo, da bi vsi člani 
našli nekaj zase. Tako smo organizirali 
tudi smučanje na smučišču Vogel. Smuka 
je bila odlična, tudi vreme je pripomoglo 
k nepozabnemu dnevu. V septembru so 
člani odšli še na kolesarjenje ob sloven-
ski obali in si ogledali še kulturne zname-
nitosti Pirana in drugih obalnih mest. V 
oktobru je bilo tudi tradicionalno sreča-
nje lovcev in planincev na Stonu. 

Nagradili smo prve tri, ki so se največ-
krat vpisali v vpisno knjigo na najvišjem 
vrhu občine, Medvedjaku. Tudi v leto-
šnjem letu se akcija nadaljuje, razdelje-
ne bodo lepe praktične nagrade. Poti do 

Prizor s Tabora mladih planincev 
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vrha so lahke in lepo vzdrževane. Prav 
vsak  lahko izkoristi vzpon za nabira-
nje kondicije, je pa pri tem še nagrajen. 

Varuhinja narave
Zelo aktivna je tudi varuhinja gorske 

narave. V okviru praznika občine Rečica 
ob Savinji je v Medgeneracijskem centru 
pripravila fotografsko razstavo na temo 
»Zimska idila«. Fotografije so bile čudo-
vite in ogledalo si jih je veliko obiskoval-
cev. Ob odprtju razstave je organizirala 
tudi debatni večer na temo »Varovanje 
gora se prične doma«. Debatnega veče-
ra se je udeležilo veliko udeležencev, ki 
so aktivno sodelovali s svojimi predlo-
gi in mnenji. Vseskozi je aktivna na dru-
štvenem portalu, kjer opozarja na črna 
odlagališča, pripravlja članke ob dnevu 
gozdov, Zemlje itd. V juliju je pripravi-
la spet nov natečaj za naj fotografijo na 
temo »Sonce v gorah«. Na natečaj je pri-
spelo veliko prelepih fotografij, ki bodo 
od sredine novembra naprej pet tednov 
zapored objavljene na društvenem por-
talu. Fotografije z največ prejetimi »všeč-
ki« bodo nagrajene. Vse pa bodo raz-
stavljene v naslednjem letu in bodo na 
ogled vsem zainteresiranim. 

Orientacijskega tekmovanja se je letos 
udeležila samo ena učenka s svojim oče-
tom. Žal je zanimanje za to obliko udej-
stvovanja mladih na naši šoli tekom 
dveh let popolnoma upadlo. Animatorka 
na šoli je odšla na porodniško, vmes se 
je zgodil še »koronski čas«, pa smo tam, 
kjer smo. Upamo, da bomo lahko z no-
vimi animatorkami spet motivirali učen-
ce. Ni potrebno posebej poudarjati, da je 
pridobljeno znanje zelo koristno, saj se v 
naravi lažje orientiramo. Ob tej priliki bi 

se zahvalil vodstvu Osnovne šole in Vrt-
ca za zgledno sodelovanje z društvom.

Tabor mladih planincev
Tabor mladih planincev je letos po 

dveh letih spet potekal pod platneno 
streho. Letošnji tabor je bil že 37. po 
vrsti, organiziran skupaj s planinskimi 
društvi iz Savinjskega meddruštvenega 
odbora, in je trajal za našo izmeno od 
13. 8. do 20. 8. 2022. Taborili smo nad 
vasjo Dovje pri Mojstrani, kjer smo se 
v lepih jutrih zbujali s pogledom na s 
soncem obsijani očak Triglav in skupi-
no vršacev okoli njega. Trudili smo se, 
da je bilo naše delo prijazno in zanimi-
vo 56 udeležencem. Iz tabora smo se po 
zmožnostih mladih planincev in v raz-
ličnih starostnih skupinah podajali na 
zanimive planinske ture. Vsi udeležen-
ci pa so se kopali tudi v notranjem ko-
pališču v Kranjski Gori.  

Izvedli  smo tudi planinsko šolo, se ob 
večerih greli ob tabornem ognju, uživa-
li ob različnih animacijah in si ogledali 
zanimiv film o junaku Kekcu. Pod šotori 
smo v osmih dneh preživeli prijetne tre-
nutke v medsebojnem druženju. Srečali 
smo nove prijatelje in se naučili kar ne-
kaj planinskih veščin. Domov smo se vr-
nili s polnim nahrbtnikom nepozabnih 
doživetij in lepih spominov. Naše dru-
štvo je bilo nosilec tabora, potrebno je 
bilo postoriti veliko organizacijskega 
dela, veliko prostovoljnih ur je vlože-
nih v brezhibno izvedbo tabora. Hvala 
vsem in vsakemu posebej, da smo sku-
paj pričarali lepe trenutke, preživete 
pod vojaškimi šotori. Hvala staršem, da 
sta nam zaupali v varstvo svoje zaklade 
– vaše otroke. Zato velja že sedaj vabilo 

– vidimo se na taboru mladih planincev 
v letu 2023, spet na čudoviti lokaciji. 

Družabni utrinki 
V okviru PZS smo sodelovali v akci-

ji »Slovenija planinari«. Aktivni član in 
vodja markacistov  Janez Železnik je 
tudi na pobudo PD prejel občinsko pri-
znanje – srebni grb občine. Predsednik 
z najdaljšim stažem Ciril Kunst st. je le-
tos praznoval 90 let. Ob tej priliki je dru-
štvo predlagalo, da mu PZS ob visokem 
življenjskem jubileju podeli spominsko 
plaketo. Plaketo bo prejel iz rok predse-
dnika PZS v začetku decembra na sve-
čani podelitvi.

Obnova spomenika na Medvedjaku 

Tudi za letos lahko rečem, da smo bili 
zelo aktivni, da smo delovali na veliko 
področjih in da se je vsak član društva 
trudil po svojih najboljših močeh. Posku-
šamo organizirali razne dejavnosti, da bi 
se čim bolj približali našim članom. Va-
bim vse, da se vključujete v delo društva, 
posebno mlade, saj na vas stoji priho-
dnost društva. Za prizadevno delo sko-
zi vse leto pa iskrena hvala vsem in vsa-
kemu posebej, saj je zaradi vas in z vami 
naše društvo zelo uspešno in aktivno.

Leto se počasi izteka, načrti so že 
usmerjeni v leto, ki prihaja. Ne glede 
na to kako, kje in s kom boste preživeli 
zadnje dni starega leta, vam želim, da 
ustvarite lepe in nepozabne trenutke. 
Vsi praznični dnevi naj bodo prepre-
deni s prijateljstvom, mirom in ljube-
znijo; v novem letu pa srečno in varno 
na vseh poteh.

JANEZ JANŽE,
predsednik

Stalnica našega dela so tudi 
organizirani pohodi za najmlajše. 
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Gmajnčani v iztekajočem letu zelo aktivni    
Leto 2022 smo začeli, kot nam je že v 

navadi, z večjo čistilno akcijo. Naš pre-
lep športni park smo uredili in pripra-
vili  za ponovno uporabo. Zbralo se je 
okoli 40 prostovoljcev, delovno akcijo 
pa smo izkoristili tudi za super druže-
nje ob okusno pečenih čevapčičih in ko-
vanju planov za sezono.

V letu 2022 smo zamenjali ves dotra-
jan les na klopeh in mizah, uredili ze-
lenice, zasadili grmičevje, popravili gu-
galnice v zgornjem delu parka, popra-
vili dotrajano ograjo na otroških igra-
lih, uredili igrišča za odbojko na miv-
ki in kosili ter urejali okolico športne-
ga parka. 

vih panterjev v moški ter ženski ka-
tegoriji. 

V vroče poletje smo vstopili z organi-
zacijo kampiranja za najmlajše v našem 
športnem parku. Postavljali smo šoto-
re, pripravili žerjavico za peko čevapči-
čev in hrenovk na palicah, na koncu pa 
nismo smeli pozabiti niti na peko slad-
kornih penic, ki so seveda pika na i vsa-
kemu takšnemu dogodku. 

Na prvo septembrsko soboto smo, kot 
že sedaj nekaj let zapored, pripravili Va-
ški piknik, na katerem so ekipe tekmo-
vale v kuhanju golaža, odbojki na miv-
ki, metu na koš ter pikadu. Naši najmlaj-
ši člani pa so se lahko brezskrbno po-

dili po velikih napihljivih igralih. Med 
piknikom smo opravili tudi uradni del 
občnega zbora, slišali ter sprejeli smo 
vsa poročila za leto 2021 in zaključili 
piknik z zabavo dolgo v noč. 

Ker smo se v letu 2022 v upravnem 
odboru odločili popestriti dogajanje v 
našem društvu tudi za najmlajše, smo 
tako v mesecu oktobru pred začetkom 
krompirjevih počitnic organizirali pla-
ninski vikend na Farbanci. Prijavljenih 
je bilo 15 otrok iz našega društva in tudi 
nekaj iz širše okolice, v starosti od 5 do 
13 let. Smeh in veselje po koncu tabora 
na otroških obrazih sta bila pokazate-
lja, da je ves trud, ki smo ga vložili v or-
ganizacijo tega podaljšanega vikenda, 
poplačan. Ob tej priložnosti se še pose-
bej zahvaljujemo PD Nazarje, ki nam je 
omogočilo bivanje v super urejeni koči 
na Farbanci. 

Zahvala za uspešno delovanje društva 
gre vsem članom, podpornikom, spon-
zorjem in obiskovalcem našega parka. 
V društvu se bomo potrudili, da bomo 
program in dogajanje nadgrajevali. Va-
bimo vas, da nas spremljate  tudi na so-
cialnih omrežjih, kjer objavljamo novo-
sti, ali nas obiščete v športnem parku 
Gmajna v Varpoljah. 

FILIP SLOKAN, 
predsednik 

Seveda pa je v društvu pomemben 
tudi čas za druženje, o čemer pričajo 
tudi vsi naši dogodki, ki so izpeljani v 
okviru športnega društva. Tako smo or-
ganizirali že 9. zaporedni tradicional-
ni 24-urni maraton v odbojki na miv-
ki. Udeležilo se ga je 35 tekmovalcev, 
ki so pokazali ogromno dobre igre in 
odličnega sodelovanja na  vroči varpolj-
ski mivki. Dogajanje na maratonu smo 
popestrili z  velikimi napihljivimi igra-
li za vse naše najmlajše člane. 

Poleg maratona smo v okviru občin-
skega praznika organizirali tudi pr-
venstvo v balinanju. Zmage sta se le-
tos veselila domača člana iz sekcije Si-

Delovni na delovni akciji 

Super vikend na Farbanci 
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Druženje vseh generacij
Leto 2022 je bilo za člane Športnega 

društva Mladost Rečica ob Savinji uspe-
šno, polno različnih tekmovalnih izzi-
vov, predvsem pa v znamenju obnove 
objekta ob igrišču. 

Poleg povsem prenovljenega objekta 
je bilo poskrbljeno za vgradnjo male 
čistilne naprave, menjali smo tlakov-
ce, obnovili otroško igrišče in opravi-
li več različnih vzdrževalnih del. Ob 
članih društva je pri obnovi sodelova-
la predvsem občina z županjo Ano Re-
bernik, za kar se ji v imenu ŠD najlep-
še zahvaljujemo.    

Kar se športnih aktivnosti tiče, sta na 
Rečici ob Savinji še vedno v ospredju te-
nis in nogomet. Izvedli smo več turnir-
jev v tenisu, in sicer Masters Rečica, Me-
morial dr. Mirka Ilešiča, turnir za žen-
ske … Kar 94 tekmovalcev tekmuje v 8 
različnih ligah, in sicer 6 moških ter 2 
ženskih, lige pa uspešno vodi Andrej 
Weiss. Omogočeno je tudi rekreativno 
igranje tenisa in lahko rečemo, da sta 
obe igrišči izjemno dobro zasedeni. Do-
bro je potekala tudi liga malega nogo-
meta, kjer se je tedensko merilo deset 
ekip. To je dokaz, da igralci iz cele doli-

Med drugim smo pripravili tudi turnir, na zaključku pa počastili umrlega 
Franja Vezočnika. 

ne in širše radi prihajajo v naš športni 
center. Veterani, člani ŠD Mladost, so-
delujejo na ligi v Nazarjah. 

Med letom je bilo dokaj dobro zasede-
no tudi igrišče za odbojko na mivki, ve-
seli pa smo, ko večkrat opazujemo mla-
de, ki igrajo košarko za rekreacijo. Tudi 
sicer postaja igrišče vse bolj priljubljen 

kraj za srečevanje različnih generacij in 
sproščenega druženja. Želimo, da tako 
ostane tudi v prihodnje, ko nas čakajo 
novi izzivi. 

Ob prihajajočih praznikih želimo 
vsem občankam in občanom veliko 
zdravja ter uspešno leto 2023! 

DAVID HUDOBREZNIK 

Skrivnost Praznikovih gomil 
Arheološko zavarovano območje Var-

polje – Gomilno grobišče Praznikove go-
mile leži na severnem robu Rečičkega po-
lja, zahodno od Rečice ob Savinji, na nji-
vskih in travnatih površinah severno od 
vasi Varpolje, ter zajema 27 parcel. Proti 
jugu je zamejeno z makadamsko cesto, ki 
se od Rečice ob Savinji proti zahodu pri-
ključi na cesto proti Varpolju. Na vzhodu 
se razprostira do meje med katastrskima 
občinama Rečica ob Savinji in Spodnja 
Rečica. Na severu pa se zaključi v gozdu. 

Na lokaciji je bilo po pripovedova-
nju več rimskih gomil, ki so bile v pre-
teklosti z oranjem povsem izravnane. 
Danes sta vidni še dve gomili, od ka-
terih je ena prekopana. Geofizikalna 
raziskava je potekala na gomili, ki leži 

na dveh lastniških zemljiških parcelah 
444/1 in 445/1 k.o. Spodnja Rečica. 
Raziskovana gomila naj bi bila tudi že 
delno uničena. 

Območje je bilo 18. 7. 1987 razglašeno 
za spomenik lokalnega pomena. V maju 
so na omenjenem območju izvedli geo-
fizikalno raziskavo, izsledke pa sta dr. 
Igor Medarič in Iztok Vrenčur predstavi-
la v začetku decembra v Medgen borzi. 

Rezultati raziskave 
Na rezultatih magnetne metode jasno 

prepoznamo številne različne magnetne 
anomalije, ki jih razvrščamo na podlagi 
njihovih oblik in jakosti. Arheološko za-
nimive so predvsem anomalije pozitiv-
nih gradientov vertikalne komponente 
magnetnega polja, ki tvorijo homogene 

tlorisne oblike. To so: krožna anomali-
ja, ki poteka po notranjem robu plašča 
gomile; podolgovati linearni anomaliji 
severno in južno od plašča, s približno 
usmeritvijo JV–SZ; podolgovate anoma-
lije, ki se povezujejo v skoraj pravokotno 
obliko severozahodno od gomile, ter po-
samezne ovalne anomalije v centralnem 
delu plašča gomile in v njegovi neposre-
dni okolici. Anomalije predstavljajo šib-
ke razlike v magnetni susceptibilnosti 
med tlemi in materiali, ki so lahko uči-
nek tako inducirane kot tudi termorema-
nentne magnetizacije različnih arheolo-
ških ostalin. Nekatere izmed njih so lah-
ko povsem naravnega izvora in odraža-
jo učinek nasutja gomil, sedimentov ge-
ološke podlage, lateralnih sprememb v 
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Varpolje – Gomilno grobišče Praznikove gomile. Rezultati magnetnih meritev 
z magnetometrom G-858 na gradientni način. Magnetni gradienti v reliefnem 

prikazu s pomočjo barvnih palet na lidarski podlagi (vir: gisportal RKD.) Nekateri 
izmed višjih magnetnih gradientov obarvanih v rdeče (v razponu vrednosti med 

+ 2 do + 5 nT/m), so lahko posledica arheoloških virov magnetnih anomalij 
(območja akumuliranega arheološkega materiala: keramika, žganina ipd.). 

Dipolarne magnetne anomalije izrazito povišanih vrednosti (med 100 in 300 
nTt/m – v najvišji točki amplitude presegajo 500 nT/m) obarvani v modro in 

rdeče, so posledica fero magnetnega tipa magnetizacije železnih predmetov.

tleh oziroma preoblikovanja terena v 
preteklosti. 

Drugi tip anomalij so točkovne dipo-
larne anomalije, izrazitejših pozitivnih 
gradientov. Značilne so predvsem za fe-
ro-magnetni tip magnetizacije železnih 

predmetov, ki pa jih ne moremo zane-
sljivo opredeliti kot arheološke pred-
mete, saj se njihov magnetni učinek 
ne razlikuje od kosov sodobnega žele-
za. Anomalije so simetrično razporeje-
ne znotraj plašča gomile. Nekatere iz-
med teh anomalij – predvsem tiste s 
šibkejšimi gradienti, bi lahko bile tudi 
posledica termoremanentne magneti-
zacije grobnih ostankov in situ, kot so 
npr. keramične žare, ustrine, prežgana 
glina ipd. Večina izmed teh točkovnih 
anomalij se povsem ujema z območji 
nižjih in kaže na (recentne?) vkope ali 
praznine v kompaktnejši strukturi re-
lativno višje upornosti. 

S in J od gomile so razvidni tudi podol-
govate anomalije negativnih gradien-
ti, ki bi jih lahko pripisali magnetnemu 
učinku nekdanjih jarkov. 

Rezultati geoelektričnega 
kartiranja 

Rezultat geoelektričnega kartiranja 
kažejo nekoliko drugačno sliko kot re-
zultati magnetne metode, vendar po-
menljivo dopolnjujejo rezultate ma-
gnetometrije. Uniformno ozadje odra-
ža boljšo električno prevodnost v oko-
lici gomile (razpon vrednosti med 20 
in 25 ohm) in jasno poudari relativno 
povišane vrednosti upornosti znotraj 
plašča gomile, ki tvorijo v tlorisu kro-
žno – morda celo nekoliko podkvasto 
obliko približnega premera 27 x 27 m. 
Razvidna je tudi očitna razlika v razpo-
nih vrednosti upora v S, SZ delu gomi-
le (razpon med 60 ohm in 130 ohm) in 
J delu, kjer vrednosti dosegajo med 40 
ohm in 60 ohm. To razliko lahko del-
no pripišemo nižji globini, na kateri se 

nahajajo kartirani objekti v severnem 
delu in/ali njihovi ohranjenosti. Večje 
območje nižjih vrednosti upora oziro-
ma višje prevodnosti v centralnem in 
južnem delu plašča gomile nakazujejo 
na oblike, ki so posledica uničenja (vko-
pa). To ustreza tudi položaju manjših 
anomalij pozitivnih magnetnih gradi-
entov, ki prav tako lahko predstavljajo 
vkopane oblike, premešano zemljo ali 
pa arheološke strukture znotraj plašča.

Poenostavljeno povedano se po bese-
dah Vrenčurja v notranjosti gomile ver-
jetno nahaja zidana arhitektura krožne 
oziroma obročaste oblike (radij slabih 
deset metrov) z debelimi zidovi iz vsaj 
dveh vrst gradbenega materiala. Jarek 
se zdi na južnem delu posut oziroma 

poškodovan. Instrumenti so po ravni-
ci okoli gomile zaznali ograjo/dodatni 
zid, ki skupaj z obsežnim pravokotnim 
arealom omejuje parcelo gomile, in da-
nes na terenu ni več viden. Magnetome-
trija je zaznala več območij povečanih 
vrednosti v notranjosti, ki pomenijo 
prisotnost kovinskih predmetov.  Hkra-
ti je bilo odkritih še več elementov, ki 
jih je potrebno še ovrednotiti.

Zaradi tega Vrenčur predlaga ustanovi-
tev inštituta, ki bi imel sedež na Rečici, 
kot ustanove, ki bi pokrivala raziskova-
nje preteklosti Savinjske doline. Predsta-
vljal bi bazo za nadaljnje raziskave Pra-
znikovih gomil in Kugle kot tudi drugih 
arheoloških potencialov občine in širše.

US

Tekst je povzet po Poročilu o geo-
fizikalni raziskavi na arheološkem 
najdišču Varpolje – Gomilno grobi-
šča Praznikove gomile (EŠD:4460), 
avtorja dr. Igorja Medarića.

NAŠI KRAJI IN LJUDJE
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Odlikovanje Mirku Strašku 
Predsednik Republike Slovenije Borut 

Pahor je na posebni slovesnosti v Pred-
sedniški palači vročil državna odlikova-
nja, ki so jih prejeli Marjan Pipenbaher, 
Anka Lipušček Miklavič in Bogomir Mir-
ko Strašek. Mirko Strašek, ki mu je pod-
poro izrekla tudi Občina Rečica ob Savi-
nji, je prejel red za zasluge za prispevek 
k razvoju slovenskega gospodarstva in 
utrjevanju poslovne kulture ter za bo-
gatitev kakovosti življenja in dela v Sa-
vinjski dolini.

Po kakovosti je KLS Ljubno med 
najboljšimi na svojem področju
V obrazložitvi je zapisano: »Bogomir 

Mirko Strašek je ustanovitelj, direk-
tor in lastnik družbe KLS Ljubno, ki iz-
deluje zobate obroče za avtomobilsko 
industrijo in letos praznuje 50-letnico 
delovanja. Podjetje ima več kot 250 za-
poslenih, z njimi pa v svoji niši dosega 
18-odstotni tržni delež v svetovnem in 
70-odstotni delež v evropskem merilu. 
Tudi po kakovosti je KLS Ljubno med 
najboljšimi na svojem področju. Izvo-
zi najmanj 96 odstotkov proizvodnje 
in se uvršča med odstotek najboljših 
podjetij v srednji Evropi po stopnji av-
tomatizacije, robotizacije in digitalizaci-
je. Produktivnost v podjetju je v zadnjih 
20 letih narasla za desetkrat, dodana 
vrednost na zaposlenega pa je skoraj 
trikrat večja od slovenskega povprečja.

V rast in razvoj podjetja vložil 
tako rekoč vse življenje

Bogomir Mirko Strašek je v podjetju 
od vsega začetka in je v njegovo rast in 
razvoj vložil tako rekoč vse življenje. 
Na Ljubno se je priselil leta 1972 in pri 
26-ih letih prevzel vodenje kovinskega 
obrata v tedanjem podjetju Gradbenik. 
Začetki niso bili obetavni: več kot po-
lovica proizvodnje je potekala na pro-
stem ali pod kozolcem, pozimi ni bilo 
ogrevanja, zaposlenih je bilo 30 ljudi, 
prihodnost je bila negotova. Do zadnje-
ga desetletja prejšnjega stoletja je direk-

tor Strašek s sodelavci uvedel marsika-
tero izboljšavo, vendar pa je razpad Ju-
goslavije povzročil tudi izgubo nekda-
njega trga ter podjetju in zaposlenim 
prinesel težke čase. Leta 1996 je Bogo-
mir Mirko Strašek zastavil novo, drzno 

strategijo. Odločil se je za specializaci-
jo in podjetje ozko usmeril v proizvo-
dnjo zobatih obročev, ki so še danes nje-
gov glavni proizvod. A skrivnost uspe-
ha, pravi, je v resnici preprosta: visoka 
kakovost izdelkov in storitev, pravoča-
sna dobava, skrbno spremljanje sve-
tovne konkurence ter nenehno uvaja-
nje inovacij.

Človek z velikim 
srcem

Bogomir Mirko Strašek pa ni le uspe-
šen strateg in podjetnik, je človek z izje-
mnim občutkom za sodelavce, za potre-
be lokalne skupnosti, za ljudi. Bistvo vo-
denja je zanj medosebno spoštovanje, 
to, da si ljudje med seboj pomagajo in 
da si vsi prizadevajo za isti cilj. Tako se 
je KLS Ljubno pod njegovim vodstvom 
razvil v podjetje z visoko stopnjo druž-
bene odgovornosti in navdihujočo no-
tranjo pripadnostjo. Večino ustvarjene-
ga dobička podjetje vlaga v razvoj in za-

poslovanje, vsako leto pa namenijo ve-
lik del dohodka v podporo človekoljub-
nim, športnim, zdravstvenim in kultur-
nim dejavnostim v zgornjesavinjski re-
giji. Prepričani so, da lahko za promo-
cijo podjetja več kot z bleščečimi ogla-

si naredijo s podporo posameznikom 
in društvom ter z zagotavljanjem ustre-
znih razmer za kakovostno in zdravo 
preživljanje prostega časa vseh prebi-
valcev regije.

Bogomir Mirko Strašek zato že leta te-
sno sodeluje z župani sedmih zgornje-
savinjskih občin: v širši regiji najbrž ni 
gasilskega ali reševalnega vozila, kate-
rega nakupa ne bi finančno podprlo 
podjetje KLS, celjski bolnišnici so poda-
rili robota za avtonomno dezinfekcijo 
prostorov, že od najskromnejših začet-
kov sponzorirajo tekme deklet v smu-
čarskih skokih, ki so se razvile v prven-
stvo za svetovni pokal, so pobudnik in 
sofinancer izgradnje kulturno-poslov-
nega centra in kongresnega centra v 
Ljubnem ter najvidnejši donator tradi-
cionalnega Flosarskega bala. In to je le 
nekaj drobcev vsega, kar je Bogomir 
Mirko Strašek s svojim podjetjem dal 
svoji širši okolici.«

US
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Predsednik Borut Pahor je Mirku Strašku izročil red za zasluge. 
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Ledinska imena v našem okolju     
Ledinska imena so bila v preteklosti 

posebno pomembna, da se je človek 
lahko orientiral v določenem prostoru. 
Najpogosteje so to imena gričev, dolin, 
pašnikov, planin, delov gozda pa tudi 
poimenovanje njiv, travnikov, studen-
cev, manjših potokov in tudi del nase-
lij, ki nimajo uradne veljave. Ledinska 
imena običajno niso zabeležena. Prena-
šala so se iz roda v rod, da so se ljudje 
po njih orientirali.

Na enem izmed predavanj na Rečici 
nas je dr. Peter Weiss vzpodbudil na 
ohranjanje ledinskih imen, ki so bila v 
preteklosti zelo pomembna, da se je člo-
vek znašel v določenem prostoru. Pred 
vami je večina ledinskih imen iz sever-
nega dela rečiške občine, ki so mi bolj 
poznana, manj pa jih je iz spodnjega in 
zahodnega dela, ki ga ne poznam tako 
podrobno kot zgornjega in osrednje-
ga, kjer sem preživljal otroštvo in mla-
dost, ko so še te pojme pogosteje upo-
rabljali kot danes.

Mogoče bom s tem sestavkom koga 
vzpodbudil, da bi me še dopolnil, saj 
tudi to spada v prizadevanje za ohra-
nitev kulturne dediščine, ki vse bolj 
tone v pozabo. 

ZDRAVKO NOVAK

ANŽIČEV–ŠTEFNOV VRH – razgledna 
točka na južnem pobočju Križnikov, pri-
ljubljena pohodniška postojanka, pove-
zana z urejenimi, markiranimi gozdni-
mi potmi iz Rečice, Mozirja in Nazarij. 

BLATE – nekdaj znane kot trška gmaj-
na, kjer so do šestdesetih let prejšnjega 
stoletja pasli živino pastirji lastnikov tr-
ških pravic iz Predkrižnika, Zavdam in 
trga od spomladi do jeseni, ko se je zače-
la paša na domačih travnikih. Blate so 
raztegnjena jasa – globača vzhodno od 
Predkrižnika in ob potoku Globovšek.

CEGUNCE – svet v vzhodnem vznožju 
Punšelj, kjer so do šestdesetih let dvaj-
setega stoletja izdelovali in žgali ope-
ko. Bile so spodnje in zgornje Cegunce.

BOROVJE – z bori poraščena vzpetina 
nad Zavrhom (trški gozd).

ČARTVEŠ – obronek nad graščinskimi 
travniki med Pristavo in spodnjim de-
lom zaselka Suha.

DOBRAVA – samotna lepa jasa sredi 
gozda na Zg. Pobrežju, kjer je znana 
kmetija iz srednjega veka. Valovit rav-
ninski svet. Imenovana je po hrastu 
dobu, ki je rastel tam, preden so zasa-
dili smreko.

DOLGE BLATE – podaljšek Blat proti 
škofijskemu gozdu Pahtin.

GLOBOVŠEK – potok, ki izvira pod Kr-

tjanška, Varpoljska, Trnovčka, Zgornje-
pobreška, ki je segala tudi na levi breg 
Savinje, Spodnjepobreška in Homčka 
gmajna. Samostojne pašnike – pasov-
nike so imele samo tri večje domačije: 
Dobrovci, Kosmači in Slatinski.

GOMILE – polje v vznožju Hude mla-
ke, kjer naj bi po pripovedovanju sta-
rejših ljudi bila rimska grobišča (Pra-
znikove gomile).

GORICE – gozdnat greben med Pobrež-
jem in Zadretjem – podaljšek Homa na 
vzhodu. Nekdaj so tam lončarji kopali 
kakovostno glino za izdelovanje lonče-
ne posode (kokarski piskrci).

glovcem, teče skozi Blate in se pri Jur-
čevem pesku (nekdanjem lastniku goz-
da nad Blatami) obrne proti jugu, sko-
zi sotesko mimo Kot in se niže Spodnje 
Rečice izliva v Savinjo. V srednjem veku 
je bil meja trškega sodišča.

GMAJNA – pust, slabo rodoviten svet, 
poraščen s travo, grmovjem in redkim 
drevjem. Primeren je le za pašo. Gmaj-
no so v preteklosti dobile v koriščenje 
za pašo živine posamezne vaške sku-
pnosti. Na območju rečiške občine so 
bile znane naslednje gmajne: Rečiška 
gmajna (Blate, Zavrh in Cegunce), Su-
ška, Spodnjerečiška, Prihovska, Šen-

GRIFNCA – jasa sredi Hude mlake. Ime-
novali so jo tudi konjski britof (pokopa-
lišče), kamor so pokopavali poginule ži-
vali. Košnjo trave na tej jasi je za nagra-
do dobil trški sodnik – rihter, ki je vo-
dil nadzor nad trškim premoženjem.

GRINTAVCI – gozd med Dobravo in 
Polcami.

HUDA MLAKA – močvirnat in gozdnat 
predel z vmesnimi jasami med reči-
škim in šentjanškim poljem, kjer so se 
po pripovedovanju starejših ljudi doga-
jale čudne reči. Tam naj bi večkrat stra-
šilo tako otroke kot tudi odrasle ljudi. 

KLJUČ – vhod v Tesno.

Rečica z okolico. Razglednica, odposlana 1918, retuširana (avtor FKG). 
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KONJSKI OLTARJI – skalnat previs nad 
potokom Globovšek ob cesti iz Blat v 
zaselek Kote.

KRGLOVC – gozdnata vzpetina (previs) 
južno od zaselka Suha na desnem bre-
gu potoka Mozirnice.

KRIŽNIKI – prostran gozd z vmesnimi 
jasami med Rečico na zahodu ter poto-
kom Mozirnico na vzhodu. Na severu 
sega do Dol–Suhe, na jugu pa do Priho-
ve. Ime je dobil po številnih križpotjih.

KUGLA – osamljeni grič sredi prostra-
nega graščinskega polja, o katerem so 
znane pripovedke o padlem turškem 
poveljniku, ki je padel v spopadu med 
obleganjem gradu Rudeneka in bil tam-
kaj pokopan.

LEDINA – pogosto ime za boljši trav-
nik v ravnini.

LIPA – vrh nad Šentjanžem z lepim raz-
gledom po dolini. 

LISIČJE JAME– del gozda med Tičarjem 
in Krglovcem.

LOKA – obsežen travnik med potokom 
Lučnik in Ceguncami severno od trga.

MALINSKI VRH – gozd v vznožju Med-
vedjaka. Ime je dobil, ker je bil pred sto 
leti posekan na goličavo in so se tam za-
rasle maline. Danes je ta lepi gozd doži-
vel podobno usodo.

MENIŠKO – sosednji grič zahodno od 
Rudeneka, ki je bil v posesti gornjegraj-
skega samostana.

NA GRADEH – majhna vzpetina nad za-
selkom Negojnica, kjer so ohranjeni le 
še skromni ostanki negojniškega gradu.

NA POTOKIH – del zaselka Vimpasle ob 
potoku, ki priteče izpod Lipe.

NA PUŠI – spodnji del zaselka Suha ob 
potoku Rečica.

NA VESI (na vasi) – osrednji južni del 
zaselka Vimpasle zahodno od Punšelj.

NOVA AMERIKA – raztegnjeno naselje 
med Varpoljami in Grušovljami na le-
vem bregu Savinje, kjer so izseljenci 
– povratniki iz Amerike zgradili nova 
domovanja.

OLKER – razgledna vzpetina zahodno 
od trga nad pokopališčem.

PAHTIN – obsežen škofijski gozd vzho-
dno od Dolgih Blat.

PECA – samotna domačija na majhni 
vzpetini ob vznožju Borovja.

PEKEL – brezno, o katerem so nasta-
le zgodbe, da je tam nekdaj strašilo ali 
pa da se je na tem kraju kdo ponesre-
čil. Takšna primera zasledimo v Vimpa-
slah nad zaselkom Na Potokih in v Dol 
Suhi v globači nad potokom Mozirnico.

PENŽARE – porobek v vznožju Punšelj 
nad Ceguncami.

PIZDNEK – tolmun Savinje na njenem 
desnem bregu med Spodnjo Rečico in 
Trnovcem. Ime je dobil po skali nad tol-
munom, v katero je vdolbeno sedalo z 
vulgarnim izrazom za zadnjo plat člo-
veškega telesa.

POLCE – jasa sredi Goric v vznožju Br-
dega.

POŽAR – običajno brežnat svet ob ka-
kšnem potoku ali ob robu gozda, kjer 
so naši predniki v preteklosti z dovolje-
njem zemljiškega gospoda očistili pust, 
z grmovjem in redkim drevjem pora-
ščen svet in tako pridobili plodno ze-
mljo za travnike, pašnike in sadovnja-
ke. Takih primerov je v naših vaseh in 
zaselkih ohranjenih več.

PRINC – pešpot preko Zgornje trate sko-
zi gozd v Blate.

PRISTAVA – svet v vznožju Rudeneka, 
kjer se graščinski travnik končajo ob 
cesti v Poljane. Tam so podložniki do-
stavljali dajatve zemljiškemu gospo-
du. Nekdaj marof, hiša z gospodarski-
mi poslopji.

PRUH – opuščen kamnolom in pesko-
kop med zaselkoma Zavdame in Pred-
križnik.

PUNŠLJE – gričevnat, deloma z gozdom, 
travniki in sadovnjaki porasel svet med 
trgom in Vimpaslami.

PUSTOTA – pust, neobdelan svet, obi-
čajno uporaben le za pašnik. Znana pu-
stota je jasa zahodno od Jermance.

REBRE – gričevnato pobočje vzhodno 
od Pece.

RENEK – križišče ob odcepu ceste na 

Rečico, kjer je propadla mogočna re-
nečka domačija.

RISNICA – predel gozda nad Kotami ob 
potoku Globovšek.

ROBINEK – pobočje nad Zavdamami 
vzhodno od Zavrha.

RUDE – peskokop in kamnolom v Po-
ljanah – danes je tam Tišlerjev pruh.

SIVČNIK – gozd med Vimpaslami in Po-
ljanami ob potoku Lučnik.

SPODNJA TRATA – majhen travnat gri-
ček nad Predkrižnikom, kjer je bilo zbi-
rališče predkrižniških in zavdamskih 
pastirjev, preden so odgnali živino na 
pašo v Blate.

STON – prostrana jasa sredi gozda v 
vznožju Medvedjaka in Konjšce. Prilju-
bljena izletniška točka, od koder je lep 
razgled na dolino.

STRŽINCA – rokav med Savinjo in Stru-
go, ki se višje Trnovčkega mostu izliva v 
Savinjo. Na njej so vezali splave (flose).

ŠIBJE – z grmovjem in mešanim goz-
dom poraščen svet ob cesti v Borseko.

ŠTUK – spačeno ime za del njive na 
polju.

TESNA – ozka soteska v Suhi, skozi ka-
tero samo ob večjih nalivih teče hudo-
urnik. Ob vhodu vanjo je Ključ, višje pa 
Komat, Štenge, Grtanc in Škarje.

TIČAR – gozdnata vzpetina severozaho-
dno od Predkrižnika nad Dobrovčevim 
pasovnikom (pašnikom).

VINGRAD – ime se je ohranilo po nek-
danjih vinogradih med Suho in Dolom.

ZADNJA PLANINA – gozd severovzho-
dno od Stona pod Malinskim vrhom.

ZAVRH – jasa na vzpetini vzhodno od 
trga, od koder je lep razgled na osrednji 
del Zgornje Savinjske doline. Pred dru-
go svetovno vojno so ga uporabljali kot 
športno igrišče. Pastirji pa so tu pasli le 
ob nedeljah.

ZGORNJA TRATA – vzpetina, ki se na-
daljuje od Spodnje trate proti gozdu 
Križniku.

ŽRELO – skalnat previs, kjer priteče na 
površje potok Rečica, ki je poniknil v 
soteski Tesna.




