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INTERVJU

Ponosen na delo, ljudi in občino
Občina Rečica ob Savinji je med
najmlajšimi v Slovenije, saj deluje
od 1. januarja 2007. Vsa leta jo je
kot župan vodil Vinko Jeraj, ki letos zaključuje svoje županovanje.
Na treh lokalnih volitvah je bil Jeraj vedno izvoljen v prvem krogu,
kar priča, da so mu volivci vedno
dovolj zaupali.
- Po 12 letih vodenja občine zaključujete svoje delo. Kaj bi najprej omenili, da vam je ostalo najbolj v spominu?
Spominov je res veliko. Spomnim se dokaj težkih začetkov, ko nismo imeli niti
prostorov niti kadrov, vse smo v bistvu
gradili na novo. Po drugi strani pa sem še
vedno ponosen, da smo ob razumevanju
obeh občinskih svetov dokaj hitro uredili
delitveno bilanco z občino Mozirje.
- Najbrž se še spominjate tistega zanosa, ki je nastal potem, ko je Rečica
»dobila svojo občino«. Bi rekli, da je
nastanek občine in seveda kasnejše
delo upravičilo pričakovanja ljudi?
Če bi vprašali tiste, ki niso niti za društveno življenje kaj šele za življenje lokalne skupnosti naredili ničesar, bi seveda
rekli, da pričakovanja niso upravičena.
Po mojem trdnem prepričanju pa smo odigrali svojo vlogo, saj če bi ostali v mozirski občini, nikoli ne bi izvedli toliko naložb oziroma toliko naredili ter bi nam
še vedno usodo krojili drugi, ne pa sami.
- V občini so vsi papirji, dokumenti, projekti in ostalo nastajali bistveno kasneje kot v drugih občinah. Je
bila to prednost ali slabost?
Škoda je, ker smo občino ustanovili štiri leta prepozno. Takrat, ko smo začeli
delovati, za urejanja javne infrastrukture, ki je v določenem segmentu še vedno
naša rak rana, ni bilo na voljo razpisov ali
evropskih sredstev. Ujeli smo samo še zadnji vlak za pridobitev sredstev za ureditev cestišča in most Trnovec, slednjega celo brez priključnih cest. Žal je bilo
tudi tako, da za Rečico praktično ni bilo
nobenega veljavnega načrta, dokumenta … Večino »papirjev« smo kasneje izdelali sproti, kakor so kazali čas in potrebe.
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Župan Občine Rečica ob Savinji,
Vincenc Jeraj

- Tri mandate nazaj ste si zastavili
program razvoja občine. Katere točke iz programa ste uresničili in kaj
je ostalo nedokončano?
Rekel bi, da smo uspeli uresničiti večino obljub, razlika je le v podrobnostih.
Recimo, napovedal sem takojšen sprejem prostorskega plana – ni bil takojšen,
ampak prostorski plan imamo. Napovedoval sem kakovostne projekte za črpanje evropskih sredstev, kanalizacijo Varpolje–Nizka–Spodnja Rečica, urejanje vodovoda, urejanje čistilne naprave, Trnočke brvi in mostu v Spodnji Rečici – za zadnji omenjeni most se tudi obeta rešitev.
Iz prvega mandata ostaja neurejeno krožišče na Reneku, za katerega upam in kot
kaže, da bo letos le zgrajeno, ter gradnja
pločnikov in kolesarske steze. Tudi slednje se ureja, ampak žal (pre)počasi. Kolikor je bilo v naši moči, smo uredili poplavno varnost ter bili uspešni pri delitveni bilanci.
Žal mi je, da smo bili na področju turizma oziroma pri urejanju Tavčarjevega dvora za minuto ali za točko prekratki. Vendar je projekt izdelan, potrebno je
počakati na pravi razpis. Podobno je še
pri nekaterih drugih odprtih vprašanjih.

Napovedal sem pomoč kmetijstvu, kar mislim, da smo izvajali, podpirali smo delo
društev, skrbeli za področje vzgoje in izobraževanje ter druga socialna vprašanja
… Mislim, da smo vključili tudi mlade, žal
pa nismo uspeli ustanoviti štipendijskega sklada. No, odprto je vprašanje vračanja Prihove – na občini smo naredili dva
koraka, tretjega pa morajo krajani, ampak doslej ni bilo nobene pisne pobude.
- Če se ozreva po posameznih mandatih – kaj bi v vsakem posebej izpostavili?
Iz prvega zaradi velikosti projekta in težav, s katerimi smo se ubadali, je zagotovo Trnočki most in primarni vod kanalizacije Varpolje–Nizka–Spodnja Rečica. Iz
drugega obdobja je seveda zaključek gradnje Trnočkega mostu, urejanje kanalizacije, odkup Tavčarjevega dvora, sofinanciranje rezervoarja pitne vode v Dol-Suhi. Izdelal se je Gošo, umestili smo krožišče Renek v državni proračun … V programu za volitve v letu 2010 sem zapisal, da bomo skrbeli za socialno varnost
»Ko obujam spomine, se čisto 'iz
prve' spomnim, da so nas praktično v prvem tednu po ustanovitvi, koncem leta 2006, oropali. Na občini sva bila sama s tajnico, v naše prostore pa so vdrli preko vrtca. Saj praktično ni
bilo ničesar, kar bi bilo vredno
ukrasti, pa vseeno je bil to precejšen šok. Seveda pa po drugi strani imeniten povod, da so kasneje
lahko prijatelji velikokrat zbijali
šale na ta račun.«
vseh občank in občanov ter poiskali prostor za druženje mladih. Leta 2015 smo
odprli Medgen borzo.
V tretjem mandatu bi omenil še dograditev čistilne naprave v Lokah, ureditev
ceste in dovoza do kampa Varpolje, ureditev t. i. hranilnice z Medgen borzo in
knjižnico. Sprejet je bil OPN, začenja se
obnova trškega jedra z vpadnicami …
Vmes je še veliko manjših stvari, od šolstva in vzgoje, kar prav tako financira ob-
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čina, do sociale – od posameznikov v institucionalni oskrbi do posameznikov, ki
se znajdejo v socialni stiski.
- Na kaj ste najbolj ponosni? In po
drugi strani, kaj bi lahko storili bolje ali več?
Ponosen sem, da smo s člani posameznih odborov in svetniki zgledno sodelovali, še zlasti v prvih dveh mandatih. In
da se je ravno zaradi medsebojnega spoštovanja, razumevanja marsikdaj naredilo več in bolje, kot bi se sicer. Še zlasti
pa sem ponosen na zaposlene v Občinski upravi, saj se zavedam, da svoje delo
opravljajo korektno in velikokrat žrtvujejo tudi svoj prosti čas.
Bolje ali več bi lahko storili, če bi bilo
na voljo več denarja, saj imamo v občinski upravi dovolj znanja, volje in tudi dobrih projektov. Ko se primerjamo z drugimi občinami, mi je žal, da nimamo kakšnega večjega gospodarstvenika s posluhom za lokalni razvoj, ki bi dopolnjeval naš proračun ter še dodatno spodbujal razvoj občine. Mimogrede pa naj le
omenim, da smo po zadnjih kazalnikih
tudi na področju gospodarskega razvoja
med najboljšimi občinami.
- V tem času smo v občini odprli kar
nekaj naložb. Zagotovo vsako gradnjo spremljajo svojstvene zgodbe
… Boste napisali knjigo spominov?
Zagotovo bi jo lahko. In če bi bilo vredno, bi marsikomu povedal svoje. Na srečo pa menim, da se nima smisla več obremenjevati s poleni, ki smo jih preskakovali. Najbolj me boli, da delo občine pogosto
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kritizirajo tisti, ki za skupnost niso naredili nič ali so naredili bore malo. Vem, da
bi lahko storili marsikaj drugače ali bolje,
vendar pa sem v končnem prepričan, da
v življenju nista najbolj pomembna denar ali kvadratni meter asfalta, temveč
sta pomembnejša zdravje in počutje občank in občanov.
- Kaj po vašem mnenju Rečica v teh
časih najbolj potrebuje? Kaj bi bilo
nujno, pa še nimamo?
Poleg letošnjega je sprejet proračun za
leto 2019, da bi olajšali delo novemu vodstvu. Seveda ga bo treba korigirati, čeprav so že zastavljene določene naložbe.
Urejalo se bo trško jedro, upam pa tudi na
ureditev Tavčarjevega dvora in gradnjo
kolesarskih stez. Sedaj je tudi čas, da obnovimo vse ceste, kar se bo zgodilo do
leta 2020, če ne bo prevelikih papirnatih
pretresov. S tem bo vožnja bolj varna, pa
»Slišimo: ni kolesarske steze,
ni pločnika … Ko pa pride čas,
isti ljudje, ki so kritizirali, nočejo odstopiti svoje zemlje. Kar nekaj naložb bi uredili hitreje in bolje, če bi ljudje malo drugače razmišljali. Saj razumem, da ima
vsak rad denar, ampak hkrati se
mora vsak zavedati, da tudi sam
uporablja tisto cesto. No, da ne
omenim, da ko gre za občinsko
lastnino, v očeh in ravnanju posameznikov meje niso več tako
pomembne.«

tudi kasneje bo potrebnega manj denarja za sprotno vzdrževanje cest.
- Lokalne volitve bodo v jesenskem
času. Kaj bi položili na srce svojemu
nasledniku, pa tudi članom Občinskega sveta, ki v končnem le krojijo
glavne odločitve?
Predvsem bi rekel, da v tako mali lokalni skupnosti, kot je Rečica ob Savinji, dejanj in ravnanja ne sme narekovati politika oziroma da ne sme prevladati strankarska pripadnost. Vsi bi morali vleči isti
voz, kasneje tudi pred občani zagovarjati
svoje odločitve in sklepe Občinskega sveta ter zastopati interese vseh občanov.
- Vemo, da ste bili pred prevzemom
županske funkcije gonilna sila nekaterih društev. Se vračate v društvene
vode ali boste kot upokojenec bolj
mirovali?
Slišal sem že, da kdor izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa se ne odloči za »penzijo«, mu v življenju ni šlo slabo oziroma
se na delovnem mestu ni ravno pretegnil.
Po drugi strani pa imam v glavi dogodek
izpred mnogih let, ko smo kot mladi zagnani člani turističnega društva sodelovali na nekem srečanju in se čudili, ker
so bili vsi okrog nas bistveno starejši. Kakor koli, mesece po upokojitvi bom, kolikor mi bo dopuščalo zdravje, posvetil
svoji družini, prijateljem in sebi, kar nekaj časa pa tudi čebelam. Da zadiham …
Potem pa, če bo se bo komu zdelo, da bi
bil primeren oziroma če bo kdo želel pomoč, bom seveda pomagal.
US

3

NAGRAJENCI

Letošnji prejemniki občinskih priznanj
Na predlog posameznikov in društev
sta najprej Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nato pa še
Občinski svet, na aprilski seji potrdila
letošnje dobitnike priznanj Občine Rečica ob Savinji. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slavnosti seji Občinskega
sveta, ki bo v nedeljo, 17. junija, ob 19.
uri v Osnovni šoli.
Častni občan:
prof. dr. JOŽEF MUHOVIČ,
izredni član SAZU
»Ta fant pa ni od muh!« so govorili učitelji v rečički osnovni šoli, ko so modrovali o učencu Jožefu Muhoviču. Imeli so
prav in danes se – tisti, ki so še živi –
lahko trkajo po prsih, da so mladeniču
vcepljali prva znanja na njegovi poti k
umetniški in znanstveni slavi.
Jožef Muhovič se je rodil leta 1954
pri Sv. Lenartu nad Gornjim Gradom.
Po maturi na celjski gimnaziji je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno
umetnost Univerze v Ljubljani (1973–
1977). Tam je opravil tudi podiplomski
študij slikarstva (1977–1980) in umetniške grafike (1979–1981). Paralelno
je vpisal študij filozofije na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je leta 1981, doktoriral pa leta 1986
s tezo s področja estetike. Zaposlen je
kot redni profesor za likovno teorijo na
Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani.
Lansko leto je bil kot drugi Zgornjesavinjčan izvoljen v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti v njeni osemdesetletni zgodovini.
Muhovičeva umetniška
dejavnost
Od prve samostojne razstave leta 1981
je avtor svojo umetniško ustvarjalnost
(slikarstvo, umetniška grafika) predstavil na 35 samostojnih razstavah doma
in v tujini in sodeloval na več skupinskih razstavah doma in po svetu. Njegova umetniška dela se nahajajo v zbirkah
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različnih muzejev in galerij doma (Ljubljana, Novo mesto) in po svetu (Avstrija, Nemčija in ZDA).
Znanstveno-raziskovalna
dejavnost
Posebnost Jožefa Muhoviča je, da
ni samo profesionalni likovni umetnik, ampak tudi profesionalno šolani znanstvenik s področja humanistike, filozof, estetik in teoretik likovne
umetnosti.
Njegova bibliografija obsega 361 bibliografskih enot, od tega 9 znanstvenih
monografij in 57 izvirnih znanstvenih
člankov. Med znanstvenimi monografijami velja zaradi obsega in pomena na
prvem mestu omeniti monumentalni

Jožef Muhovič

Leksikon likovne teorije. Gre za dolgo
pripravljano in temeljito delo, ki obsega 821 pojmov oziroma gesel s področja likovne teorije in njenih poddisciplin: fotologije, teorije barv, likovne
morfologije, likovne kompozicije, teorije likovnega jezika, likovne semiotike in
formalne likovne analize. Leksikografskemu delu je dodana obsežna, v prvi
vrsti primarna bibliografija.
Njegova posebnost so tudi ustreznice
iz angleške, nemške in francoske terminologije.

Izvirne znanstvene članke je objavil v
slovenščini, nemščini in angleščini. Izšli so v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah.
Delovanje v domačem
kraju
Kljub vsej študijski, umetniški in znanstveni dejavnosti v domovini in po svetu se ni odrekel svojemu domačemu
okolju. Z domačimi mladinskimi in kulturnimi društvi je sodeloval že kot dijak
celjske gimnazije in sodeluje še danes,
ko je svetovno znan umetnik in znanstvenik na področju likovne ustvarjalnosti, etike, estetike in filozofije.
Pred dobrimi desetimi leti je bil med
soustanovitelji KUD Utrip na Rečici. S
svojim ugledom in znanstvom s slovenskimi likovnimi ustvarjalci je omogočil, da je Utrip pripravil razstave umetniških del znanih slovenskih likovnih
umetnikov (Bogdan Borčić, Vladimir
Makuc, Emerik Bernard, Milena Usenik,
Andrej Jemec, Drago Tršar …).
Člani društva smo si na strokovnih
ekskurzijah ogledali več razstav, pri
čemer nam je z razumljivo razlago približal umevanje in vrednotenje likovnih stvaritev. Za člane društva je pripravljal predavanja s področja likovne teorije.
Nesebično je prispeval k likovni
vzgoji tudi v drugih krajih v dolini.
Med drugim je bil nekajkrat predavatelj tudi na likovnem bienalu v Mozirju. V KUD Utrip je od začetka predsednik strokovnega sveta, kjer s svojo
svetovljansko razgledanostjo usmerja društveno dejavnost na področju
likovne ustvarjalnosti in hkrati prispeva k sodobnemu pojmovanju estetike in etike.
Vse navedeno in njegov prispevek
k prepoznavnosti kraja je razlog, da
je Kulturno-umetniško društvo Utrip
prof. dr. Jožefa Muhoviča predlagalo
za pridobitev naziva »Častni občan Rečice ob Savinji«.
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Zlati grb Občine Rečica ob
Savinji:
JANKO ŽUNTAR
Janku Žuntarju je bilo nedvomno gasilstvo »položeno v zibelko«. V gasilske
vrste se je vključil že kot pionir, kasneje pa v vrstah PGD Pobrežje opravljal
najbolj odgovorne naloge. Leta 2003 je
prevzel vodenje Gasilske zveze Zgornje

Janko Žuntar

Savinjske doline, ki jo vestno opravlja
še danes, od leta 2013-2018 pa je predsedoval tudi GZ Savinjsko-šaleške regije. Nenehno se je aktivno zavzemal
za razvoj in napredek gasilstva tako v
smislu pridobivanja in obnove materialno-tehničnih sredstev kot izobraževanja gasilcev in reševalcev. Tem ciljem
je namenil večino prostega časa. Gasilska organizacija mu je podelila 6 odlikovanj in priznanj.
Aktivno je deloval tudi v organih civilne zaščite (CZ), kjer izpostavljamo
njegovo angažiranje pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. Znano je
njegovo angažiranje pri gradnji zaradi
plazu podrte Delejeve domačije na Trnovcu in pri novogradnji v požaru uničenega hleva družine Pečnik na Brdu.
Prejel je 3 odlikovanja CZ. Ni dvoma,
da je Janko Žuntar kot eden od vodilnih ljudi v gasilski organizaciji in pri CZ
mnogo prispeval ne samo k reševanju
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ogroženih življenj in premoženja, ampak tudi k pravočasnemu načrtovanju
preventivnih ukrepov za primer naravnih in drugih nesreč, kakor tudi k dolgoročnejši sanaciji posledic teh dogodkov in nudenju pomoči, potem ko večina drugih krajanov že pozabi na stisko
prizadetih občanov.
Janko Žuntar je sodeloval pri delu številnih organov nekdanje skupne občine
Mozirje, Krajevne skupnosti Rečica ob
Savinji in samostojne občine Rečica ob
Savinji. Posebej izpostavljamo sodelovanje pri gradnji osnovne šole ter ustanavljanju samostojne občine Rečica ob
Savinji. V času načrtovanja in gradnje
novega mostu Trnovec in priključnih
cest je večkrat umirjal razgrete strasti
krajanov in deloval spravljivo. Ni manjkal na nobeni prostovoljni akciji čiščenja okolja in sanacije divjih odlagališč.
V prostem času Janko aktivno deluje
še v drugih društvih in organizacijah,
kot so Čebelarska družina Rečica, Združenje šoferjev in avtomehanikov ZSD,
Konjerejsko društvo ZSD, Planinsko
društvo Rečica, Združenje izdelovalcev
zgornjesavinjskega želodca in drugih.

Vendarle je delovanje Antona Strnišnika mnogo širše: s svojim posluhom za
sočloveka in posledično nesebično pomočjo je v preteklosti že večkrat dokazal svojo iskreno skrb in sočutje do ljudi, ki pomoč potrebujejo.
Poleg naštetega je Anton oziroma
Toni Strnišnik dejaven tudi v ožjem in
širšem lokalnem okolju. Nenazadnje je

Srebrni grb Občine Rečica ob
Savinji:
ANTON STRNIŠNIK
Anton Strnišnik je nedvomno eden
od občanov, ki s svojim delom in aktivnostmi pripore k boljšemu življenju občanov ter promociji Občine Rečica ob Savinji v širšem slovenskem
prostoru. K temu nedvomno pripomore dejstvo, da kot predsednik Turističnega društva Rečica ob Savinji
ne opravlja zgolj samo strogih dolžnosti predsednika, temveč je njegovo prostovoljno delovanje širše
zastavljeno.
S posluhom za organizacijo, izvedbo in dodane aktivnosti je v zadnjih letih nedvomno obogatil delovanje društva, hkrati pa je s človeškim pristopom pripomogel k tkanju boljših odnosov v društvu, kraju in širše. Kot prostovoljec je namreč aktiven tudi v drugih društvih.

kot občinski svetnik v prvem mandatu samostojne občine Rečica ob Savinji aktivno sodeloval pri sprejemanju
različnih odločitev, še sedaj pa s svojim delovanjem vpliva na življenje in
delovanje občine.

Anton Strnišnik

Poleg naštetih nagrajencev
bodo na slavnostni seji podelil še priznanja župana mladim, in sicer devetošolcem,
ki so v letih šolanja v rečiški šoli dosegali najboljše
uspehe.
Priznanja župana bosta
prejela Športno društvo Mladost Rečica ob Savinji ter Radioklub Mozirje ob jubileju,
50-letnici delovanja.
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Naložbe v izvajanju
V maju se je v občini izvajalo več naložb, ki bodo olajšale življenje občanom.
Vodovod Grušovlje in obnova
ceste Homec
V sklopu obnove in dograditve vodovoda Grušovlje se izvaja še obnova lokalne ceste Homec, v dolžini približno
400 metrov. Cesta bo v kompletu obnovljena (spodnji ustroj in asfaltna površina) in bo širine 4,50 metra. Urejeno
bo odvodnjavanje ceste, ekološki otok
in javna razsvetljava.
Vrednosti investicije za obnovo ceste,
javno razsvetljavo in obnovo vodovoda je približno 135 tisoč evrov. Na de-

snem bregu Savinje je obnovljenih 400
metrov vodovodnega omrežja ter izveden podzemni AB jašek. Na levem bregu Savinje je dograjenih približno 2500
metrov vodovodnega omrežja, vključno s hišnimi priključki. Postavljena sta
dva nadzemna hidranta za delno zagotavljanje požarne vode. Izvajalec gradbenih del sta VOC Celje in Javno podjetje Komunala Mozirje.
Sanacija plazu Poljane
V okviru odprave posledic naravne
nesreče zaradi poplav med 27. in 28.
aprilom 2017 sta občina Rečica ob Savinji in Ministrstvo za okolje in prostor

Z deli so v času izdaje glasila že končali, uradno pa bodo obnovljeno cesto in
dograjen vodovod predali namenu v petek, 8. junija.

pristopila k sanaciji plazu na lokalni
cesti Žeronice–Tišler–odcep Poljane.
Predvidena je sanacija plazu in lokalne ceste v dolžini 400 metrov. Izvedeni bodo podporni zidovi iz kamna in
betona, sanirano bo cestišče, urejeno
bo odvodnjavanje meteorne in podzemne vode. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del podjetje
Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik
s.p. iz Prevorja. Pogodbena vrednost za
izvedbo gradbenih del je več kot 208
tisoč evrov. Občina je na Ministrstvu za
okolje in prostor pridobila približno
168 tisoč evrov nepovratnih sredstev
za izvedbo investicije. Dela so se začela maja, zaključek pa je predviden v avgustu. Med gradnjo bo spremenjen prometni režim.
Sanacija še enega plazu
V mesecu februarju se je na asfaltnem
odseku občinske ceste Negojnica–Klašte v Poljanah zaradi taljenja snega in
nekontroliranega delovanja zalednih
voda sprožil plaz. V sklopu nujnih del
bo občina Rečica ob Savinji sanirana
predmetni odsek z izvedbo podpornega zidu iz kamna in betona. Ocena investicije je približno 24 tisoč evrov. Dela
se bodo pričela v sklopu sanacije plazu Poljane.
RJ

Načrtovana ureditev trškega jedra
Za obnovo trškega jedra je objavljen
razpis za izbiro izvajalca, od samega postopka pa bo odvisno, kdaj se bodo začela gradbena dela.
V sklopu prostorske in oblikovne prenove trga bo izvedeno:
- novo tlakovanje trga,
- odstranitev obstoječega opornega
zidu in stopnic pred cerkvijo, prestavitev
spomenika NOB in vzpostavitev nove
povezave med nivojem trga in cerkve v
obliki »amfiteatra« oz. gradnje novih stopnic in polkrožnih prireditvenih sedišč,
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- gradnja novega podesta za pranger,
- prestavitev avtobusnega postajališča s trga,
- namestitev nove urbane opreme,
- nova zasaditev.
Urbana oprema
Na območju trga je predvidena namestitev naslednjih elementov urbane opreme:
- svetila javne razsvetljave – ulični
kandelaber,
- vgradna ambientalna svetila pri »amfiteatru« in prangerju,

- informativna tabla,
- klop iz brušenega betona,
- koš za odpadke s pepelnikom,
- stebriček,
- vgradni jašek/stojalo za novoletno
jelko.
Predlog rekonstrukcije prometa
Ker prometa do izgradnje obvoznice ni mogoče usmeriti drugam, je predlagan nov prometni režim, tako imenovani »shared space« oz. skupen prometni prostor.
Nova prometna ureditev ukinja kro-

POD REČIŠKIM ZVONOM

OBČINSKA UPRAVA
žno križišče in odpravlja tradicionalno
ločevanje udeležencev. Pred vstopom
na trg se na ulici 1 in 5 promet tudi fizično umiri z grbino višine 10-12 centimetrov v celotni širini ulice in dolžine 5 metrov.
Ulica 2 še naprej ostaja glavna tranzitna cesta, zato je pred vstopom na trg
predviden tudi znak, ki označuje glavno smer vožnje in lokalne priključke.
Zaradi jasnosti vodenja tranzita je na
vstopu iz trga v ulico 4 in 5 predviden
znak »prepovedan promet za ves promet« z dopolnilno tablo »dovoljeno za
lokalni promet«.
RJ

Predvidena ureditev trškega jedra.

Prikazovalnik hitrosti
Občina Rečica ob Savinji je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pridobila prikazovalno tablo za merjenje hitrosti, ki
se bo nameščala po različnih naseljih
v občini.

Za začetek je postavljena v občinskem
središču, pred blokom, in meri hitrost
vožnje v smeri proti krožišču. Nove lokacije se bodo določale glede na pobude in želje občanov, predvsem pa ob
šolskih poteh. Gre za »prijazne« siste-

Zaporedje povprečnih in maksimalnih hitrosti v aprilu

V opazovanem obdobju je 85 % vozil peljalo do hitrosti največ 55 km/h, 50 %
vozil je peljalo do hitrosti 46 km/h in 30 % vozil je peljalo do hitrosti 41 km/h.
Ostali so peljali nad temi hitrostmi.
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me za izboljšanje varnosti prometa na
kritičnih mestih in dvigovanje prometne kulture. Prikazovalnik, ki je v obliki table nameščen ob vozišču, izmeri in
izpiše hitrost mimovozečih vozil. Izmerjena hitrost je na tabli izpisana z jasno
vidnimi številkami, kar lahko postane učinkovito psihološko sredstvo za
zmanjšanje hitrosti voznikov. Rezultati
meritev bodo tudi statistično obdelani,
zbirali pa se bodo pri Občinski upravi.
Tako je bilo v obdobju od 1. do 30.
aprila bilo zabeleženih 73.983 meritev oziroma 28.200 vozil (eno vozilo
je lahko ob enem prehodu izmerjeno
večkrat, pomembna sta razdalja, kjer
začne senzor zaznavati vozilo in hitrost
vozila).Povprečna hitrost vozil je bila v
tem obdobju 45 km/h, najvišja izmerjena pa 94 km/h. Ta je bila zaznana 15.
4. 2018 ob 9. uri. Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti po
urah za izbrano obdobje.
US
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KNJIŽNICA

Dejavnosti za najmlajše in ostale
generacije
Za nami je dobro leto delovanja Knjižnice Rečica ob Savinji na novi lokaciji,
v samem trškem jedru. Statistično gledano lahko zatrdimo, da se je lokacija izkazala za uspešno, saj sta se v primerjavi z
letom 2015, ko je bila rečiška knjižnica
nazadnje odprta celo leto, opazno dvignila tako izposoja knjižničnega gradiva kot tudi obisk članov knjižnice.

ležili 1623 obiskov uporabnikov, v enoletnem obdobju do letošnjega maja pa
kar 2191 obiskov.
Odrasli zaposleni, ki so najpogostejši
obiskovalci knjižnice, so v 2015 knjižnico obiskali 540-krat, sedaj pa kar 849krat. V letu 2015 smo izposodili 2865
enot knjižnega gradiva, v enoletnem
obdobju do maja 2018 pa 3789 enot.

Helena Kotnik s psičko Auriko na obisku med rečiškimi otroki
(Foto: arhiv Knjižnice Mozirje)

V letošnjem letu smo tudi podaljšali delovni čas knjižnice in s tem olajšali obisk
tistim s celodnevnim delavnikom. Knjižnica je tako odprta ob torkih med 10. in
15. uro in ob sredah med 14. in 19. uro.
Porasla sta tako obisk kot
izposoja knjižničnega gradiva
V avgustu 2016 je rečiška knjižnica
začasno zaprla vrata svojih prostorov
in jih nato v marcu 2017 odprla, večja,
svetlejša in tako prijaznejša uporabnikom, na ugodnejši lokaciji v trškem jedru. Ob primerjavi statističnih podatkov iz leta 2015, ko je bila knjižnica odprta skozi vse leto na stari lokaciji, in iz
obdobja od aprila 2017 do maja 2018,
vidimo, da je obisk v knjižnici narasel.
V letu 2015 smo na stari lokaciji zabe-
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Najbolj je iskano leposlovno gradivo,
predvsem otroci pa si radi izposojajo
tudi knjige iz mladinske stroke. Sicer
pa je aktualna zbirka knjig konec leta
2017 v Knjižnici Rečica ob Savinji znašala 5458 enot knjižničnega gradiva.
Mladi bralci so pomemben del
naše skrbi za širjenje bralne
kulture
Druga kategorija najpogostejših obiskovalcev knjižnice na Rečici so osnovnošolski in predšolski otroci. Skupaj
smo v minulem letu zabeležili 387 njihovih obiskov. Otroci obiskujejo rečiško knjižnico tudi z Vrtcem Rečica ob
Savinji. Vse vrtčevske skupine pridejo
na obisk vsako leto v februarju, mesecu kulture. Ob obisku spoznajo delova-

nje knjižnice, skupaj preberemo pravljico, nato pa se otroci še sami razgledajo
med zanimivimi knjigami.
Sedmošolci vsako leto v okviru projekta Rastem s knjigo obiščejo tudi
našo osrednjo knjižnico v Mozirju. Če
je le mogoče, poskrbimo tudi, da je mladim bralcem na voljo dovolj potrebnega knjižnega gradiva za opravljanje šolske bralne značke in domačega branja,
sicer pa knjižno zbirko za mlade bralce redno dopolnjujemo z zanimivimi in
kakovostnimi knjižnimi naslovi.
Najmlajši uživajo na urah pravljic
in ob ustvarjalnih delavnicah
Za otroke v sodelovanju s Centrom
za družine Medgen borza pripravljamo tudi ure pravljic, in sicer dvakrat
mesečno. Skupnemu prebiranju pravljic in ustvarjalni delavnici se vsakič
pridruži od deset pa do petnajst, včasih tudi več otrok. Pravljična druženja
organiziramo od septembra do konca
aprila, otrokom pa nato v septembru
pripravimo skupno srečanje, navadno
v Kulturnem domu Mozirje, kamor vedno povabimo zanimive goste.
Na Rečici smo naša spomladanska srečanja zaključili v maju s posebno uro
pravljic, ki jo Osrednja knjižnica Mozirje izvaja v sodelovanju z Zavodom
PET, zavodom za posredovanje s pomočjo psov. Na druženju so otroci najprej
prisluhnili pravljici, nato pa jim je Helena Kotnik, vodnica terapevtskih psičk
Aurike in Senne, skupaj z Auriko predstavila življenje s kužkom, torej kako je
treba zanj skrbeti, kako ravnati v bližini neznanih psov in na kakšne številne
načine nam lahko dobro izučeni psi pomagajo v vsakdanjem življenju.
Pripravljamo z branjem ter
knjigami povezane dogodke in
srečanja
Pred tremi leti smo za Rečičane knjigoljube pričeli izvajati tudi bralni klub, po-
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imenovan »Druženje ob knjigi«. V teh letih se je izoblikovala stalna skupina razgledanih bralk in bralcev, ki klub redno
obiskujejo in z deljenjem svojih vtisov
o prebranih vsebinah ustvarjajo dodano vrednost druženju. Srečanja potekajo vsako tretjo sredo v mesecu, od septembra pa do maja, na naših druženjih
zbrani prisluhnejo tudi predstavitvam
knjižnih novosti.
Člani knjižnice so vabljeni, da se knjižnemu klubu pridružijo kadarkoli tekom leta. Rečičanom smo letošnjega
aprila pripravili tudi dogodek, na katerem smo jim predstavili spletni portal Kamra, ki združuje digitalizirane
vsebine s področja domoznanstva v
knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah, druženje pa zaključili
s predstavitvijo domoznanske dejavnosti Knjižnice Mozirje. V lanskem novembru, ob dnevu splošnih knjižnic, je
Osrednja knjižnica pripravila večdnevni program prireditev, ki so potekale
pod sloganom Gostija v deželi branja.

Eden izmed dogodkov, predstavitev slovenskih TOP 10 avtorjev, se je odvijal v
Knjižnici Rečica ob Savinji.
Novo včlanjenih bralcev kar 29,
številni radi sodelujejo v naših
projektih
Z odprtjem nove knjižnice smo v zadnjem letu pridobili tudi nekaj novih članov. V knjižnico se je od odprtja v marcu 2017 pa do konca letošnjega aprila na
novo včlanilo kar 29 prebivalcev občine
Rečica ob Savinji vseh starosti, ki so postali naši redni obiskovalci. Tudi pri projektu bralna značka za odrasle »Zgornjesavinjčani s knjigo v roki«, lahko pohvalimo bralce iz rečiške občine. K 13. bralni
znački za odrasle, s katero smo zaključili v aprilu, je namreč v lanskem letu pristopilo kar 16 bralcev Rečičanov, vsi so
bralno značko tudi uspešno zaključili.
Vsi ti projekti, ki jih izvajamo tudi v
Knjižnici Rečica ob Savinji, so dokaz, da
rečiški hram knjig živi skupaj z Rečičani in da je priljubljen tako med mlajši-

mi kot starejšimi generacijami. Seveda
pa si bomo knjižničarji Osrednje knjižnice Mozirje prizadevali, da program
različnih prireditev v naši rečiški knjižnici še razširimo in tako še naprej aktivno sooblikujemo dejavnosti kraja.
Tatiana Golob

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

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2017
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu
HACCP notranjo kontrolo kakovosti pitne vode na vseh vodovodih, s katerimi
upravlja. Poleg naše notranje kontrole
se izvaja tudi državni monitoring pitnih
vod. V nadaljevanju podajamo rezultate vseh pregledov.
V letu 2017 je bilo na vodovodnih

ne in clostridium perfringense.
V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 29 vzorcev za
preiskave na mikrobiološke parametre in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske
preiskave. Zahteve pravilnika o pitni
vodi je izpolnjevala večina vzorcev no-

Vsi rezultati kemijskih preiskav vode
so bili na vseh vodovodih v redu. V tabeli so podatki o vzorčenjih, ki se tičejo občine Rečica ob Savinji.
Glede na rezultate analiz vzorcev
vode je bila voda v letu 2017 primerne
kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporab-

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

Št. pregl.
enterokoki

Neskladni

Št. pregl.
escherichia coli

Neskladni

Državni
monitoring

Neskladni

18

1

18

0
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0

sistemih, ki jih upravlja JP Komunala
d.o.o. Mozirje v okviru notranjega nadzora, odvzetih 54 vzorcev za preiskave
na mikrobiološke parametre in 26 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg rednih preiskav smo na vseh vodovodih izvršili preglede na trihalometa-
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tranje kontrole in državnega monitoringa. Za vzorce, kjer so se pojavila neskladja, so se le-ta odpravila po pravilniku, vključno z vsemi ustreznimi ukrepi, ustreznost pitne vode pa smo preverili s ponovnim odvzemom vzorcev
in izvedenimi preiskavami.

nikov pa ocenjeno kot nizko.
Podatki o rezultatih laboratorijskih
preizkušanj pitne vode, pridobljenih
tako v okviru notranjega nadzora kot
tudi državnega monitoringa, so na vpogled pri upravljavcu.
Komunala Mozirje
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Varnost v letu 2017
V PP Mozirje so pripravili analizo stanja varnosti v letu
2017 za Občino Rečica ob Savinji. Analiza je razdeljena na
štiri glavna področja dela Policije (prometna varnost, kazniva dejanja, javni red in mir in ostali varnostni dogodki).
Analiza temelji na statistični obdelavi podatkov in je sestavljena na način, da so poleg podatkov za leto 2017 navedeni podatki tudi za leta 2016, 2015 in 2014. Podatki za leta
2016, 2015 in 2014 so podani v oklepaju, takoj za podatkom
za preteklo leto.
Prometna varnost
Na območju občine Rečica ob Savinji smo v letu 2017 obravnavali 6 (11; 14; 8; 4) prometnih nesreč. Od obravnavanih 6.
prometnih nesreč sta bili 2 (7; 10; 4; 3) prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Po kategorizaciji prometnih nesreč sta
bili obe (1; 3; 0) prometni nesreči 3. kategorije. V obravnavanih prometnih nesrečah, v katerih so bili udeleženci poškodovani, je v enem (3; 5; 2; 1) primeru kot vzrok nesreče opredeljena vožnja z neprilagojeno hitrostjo, v drugem
pa je bil vzrok nepravilna stran ali smer vožnje 1 (1; 3; 2).
V 2 prometnih nesrečah so bili udeleženci pod vplivom alkohola.

Raziskanost kaznivih dejanj

v družini in 1 (1; 3) kaznivo dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo
obravnavali 4 kazniva dejanja povzročitve lahke telesne
poškodbe.
Na področju kaznivih dejanj zoper pravice in svoboščine
smo obravnavali 1 kaznivo
Število PN glede na vzrok
dejanje grožnje.
Vzrok prometne nesreče
2017
2016
2015
2014
Na področju kaznivih dejanj zoper pravni promet smo
Vožnja z neprilagojeno hitrostjo
2
3
5
2
obravnavali 2 kaznivi dejanji
Nepravilna stran – smer vožnje
3
2
1
3
ponarejanja listin.
Na področju kaznivih dejanj
Nepravilen premik z vozilom
1
1
1
zoper pravosodje smo obravNeupoštevanje pravil prednosti
1
2
3
2
navali 1 kaznivo dejanje krive ovadbe.
Nepravilno prehitevanje
1
Obravnavali smo tudi 2 kaNepravilno srečevanje
1
znivi dejanji s področja zoper
gospodarstvo, in sicer uporaPrekratka varnostna razdalja
1
bo ponarejenega negotovinKazniva dejanja
skega plačilnega sredstva in zlorabo položaja ali zaupanja
V občini Rečica ob Savinji smo v letu 2017 obravnavali 28 pri gospodarski dejavnosti.
(20; 27; 39; 35) kaznivih dejanj. Kazniva dejanja so našteta
Uspešnost Policije pri delu s kaznivimi dejanji se lahko meri
glede na področja, opredeljena v KZ-1.
v številu ugotovljenih storilcev kaznivih dejanj. V letu 2017
S področja premoženjskih deliktov smo obravnavali 4 (6; smo podali 16 (9; 12; 11) kazenskih ovadb zoper znane sto11; 11; 14) tatvine, 4 (2; 2; 15; 10) velike tatvine (vlomi …), rilce (RKD) in 3 (7; 8; 17) zoper neznane (NKD). V 9 (3; 6;
4 (1; 4; 4; 2) kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 1 (1) 11) primerih pa smo tožilstvo o kaznivih dejanjih obveščali
kaznivo dejanje zatajitve in 1 (1; 2; 1) goljufijo.
s poročilom iz razlogov, da:
V sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in
- oškodovanci niso vztrajali na pregonu oziroma so preotroke smo obravnavali 2 (4; 1; 1 ;1) kaznivi dejanji nasilja gon umaknili,
Zoper kršitelje smo izvedli naslednje sankcije:

Obdolžilni predlog

Hitri postopek

Plačilni nalog

Opozorilo

Poročilo pristojnemu organu

1 (0;2; 0)

10 (2; 13; 2)

7 (5; 18; 19)

4 (0; 13; 2)

3 (0; 1; 0)
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- se je ugotovilo, da niso podani elementi kaznivega dejanja
- so bili podani razlogi za opredelitev kaznivega dejanja kot
bagatelno kaznivo dejanje.
Javni red in mir
S področja splošnih policijskih nalog smo obravnavali 26
(7; 47; 23; 9) prekrškov, od tega
- 15 (4; 27; 16; 6) prekrškov po Zakonu o prekrških zoper
javni red in mir,
- 4 (1; 4; 2; 2) prekrške s področja Zakona o proizvodnji in
prometu s prepovedanimi drogami,
- 1 prekršek po Zakonu o orožju,
- 1 prekršek po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije,
- 1 prekršek po Zakonu o prijavi prebivališča in
- 4 prekrške po Uredbi o odpadkih.
Ostalo
V letu 2017 smo na območju občine Rečica ob Savinji obravnavali 8 (3; 3; 6) dogodkov, in sicer 2 požara, dve nesreči pri

Center za družine
MEDGEN HIŠA Rečica ob Savinji

Prireditve v Centru za družine
MEDGEN HIŠA - junij 2018
Petek, 1. junij
od 18. do 20. ure: Zbiranje želodcev za ocenjevanje
(organizator Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega
želodca)
Sobota, 2. junij
ob 9. uri: Začetek ocenjevanja želodcev (organizator
Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca)
Torek, 5. junij
ob 10. uri: Dopoldanska čajanka
ob 18. uri: Test hoje na 2 km (izvajalec Zdravstveni
dom Nazarje)
Sreda, 6. junij
ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico
Petek, 8. junij
ob 19. uri: Predavanje Zdravje prehranskih kultur
(predavanje mag. Mojce Vozel, raziskovalke prehranskih
kultur, pripravlja KUD Utrip v okviru projekta Odstiranje
znanj prednikov)
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Izrečene sankcije s področja ZP-1

delu, 1 nesrečo pri igri, samomor, poskus samomora in nenadno smrt.
Sebastjan Miklavžina,
policist 1

Nedelja, 10. junij
ob 19. uri: Predavanje Štajerski megaliti (predavanje mag. Mateja Gabrielle Daskota organizira KUD Utrip)
Torek, 12. junij
ob 10. uri: Dopoldanska čajanka
ob 19.30: Vadba za telo in dušo (organizator DRFR)
Sreda, 13. junij
ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico
Četrtek, 14. junij
ob 19. uri: Vse o hipnozi (izvajalec Danilo Jezernik iz
Centra hipnoze iz Mozirja)
Nedelja, 17. junij
ob 8. uri: Meritve sladkorja, krvnega tlaka (izvajalec
OO RK Rečica ob Savinji)
Torek, 19. junij
ob 10. uri: Dopoldanska čajanka
Sreda, 20. junij
ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico
Sreda, 27. junij
ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalnimi delavnicami
Petek, 29. junij
ob 10. uri: Čarovniška predstava za otroke (organizator Kulturno društvo)
V juniju je na ogled razstava likovnih del učencev OŠ,
ki so sodelovali na natečaju Dan za Savinjo.
Od 2. do 6. julija bomo med 9.30 in 11. uro vsak dan izvajali počitniške aktivnosti z varstvom otrok pod skupnim
imenom SKOK V POČITNICE.
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OSNOVNA ŠOLA

Pred odhodom na počitnice
Ko prvi maj mine in pomlad zaživi v
polnem razcvetu, se vsi skupaj veselo zavemo, da je konec šolskega leta
pred vrati in da se bližajo brezskrbni
počitniški dnevi.
Na rečiški šoli se je letos šolalo 198
učenk in učencev v 11 oddelkih. Poleg rednega šolskega dela so jih družili in zaposlovali tudi različni dodatni projekti, izbirni predmeti in interesne dejavnosti. Skupek slednjega
je ponovno zbran v letni publikaciji, objavljeni na šolski spletni strani.
Seveda pa se čutim dolžnega, da vseeno omenim uspehe, ki so še posebej
izpostavili ime rečiške šole v širšem
lokalnem in slovenskem pomenu. Ponovno smo bili priča bogati kulturni
dejavnosti. Naši pevci, igralci in plesalci so ponovno razveseljevali gledalce in poslušalce na različnih doma-

čih prireditvah ter na gostovanjih po
dolini in širše. Deležni so bili tudi izredno spodbudnih strokovnih ocen.
Na športnem področju velja posebej
pohvaliti našega smučarja, Alena Hriberška, ki si je v svoji kategoriji prismučal naslov prvaka Slovenije.
Velik uspeh smo ponovno dosegli
tudi na likovnem in literarnem natečaju »Klic v sili«, na katerem je bilo nagrajenih kar 7 naših učencev. Sodelovali smo tudi na vseh tekmovanjih v
znanju različnih šolskih predmetov;
najuspešnejša pa sta bila Veronika
Starič in Izak Oblak, ki sta se uvrstila
na državno tekmovanje v geografiji.
Tudi šolska stavba in oprema je bila
deležna nekaterih nujnih vzdrževalnih del in posodobitev. S strani razpisa Sio 2020 smo prejeli 8 novih računalnikov in projektor za posodo-

bitev računalniške učilnice. Sanirali
smo kovinske obrobe na ostrešju telovadnice ter namestili kakovostna
zunanja senčila na vseh južnih učilnicah. Šolsko kuhinjo smo opremili z novim pomivalnim strojem, še
pred novim šolskim letom pa želimo
zamenjati dotrajan šolski kombi z novim vozilom.
Želja, idej, čestitk in zahval bi lahko
navedel še veliko. Kot se je hitro odvrtelo to šolsko leto, tako hitro je minilo tudi moje drugo obdobje ravnateljevanja. Vsem, še posebej pa odličnemu kolektivu, se zahvaljujem za vestno opravljanje učiteljskega poslanstva, sodelovanje, pomoč in zaupanje ter za podporo našemu skupnemu delu v bodoče.
PETER PODGORŠEK,
ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji

Obiskali smo Pekarno Mišmaš
V četrtek, 10. 5. 2018, smo se tretješolci z avtobusom odpeljali v Mozirje.
Dogovorjeni smo bili za ogled Pekarne Mišmaš. Tam nas je sprejel prijazen
gospod, ki je bil v tej pekarni pek. Naj-

prej nam je pokazal skladišče za moko,
olje ipd. Nato smo šli v prostor z raznimi stroji, ki pomagajo pekom pri delu.
En stroj je zgnetel testo. Drugi stroj
je to testo razdelil na manjše kupčke.

»Preizkusili smo se v vlogi pekov. Videti je bilo enostavno, a smo se morali zelo
potruditi, da so nastali različni izdelki …« (Foto: A. Starič)
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Pek nam je pokazal, kako iz testa oblikuje pletenico, rogljiček, presto, srce,
parklja, žogico, žemljo ... Zelo smo bili
veseli, ko je testo dal tudi nam. Umili
smo si roke, nadeli predpasnike in šli
na delo. Vsak je oblikoval, kar je želel.
Ko smo končali, je pek naše izdelke dal
na pladenj, da je testo vzhajalo. Izdelke
je nato dal v pečico.
Med peko smo se posladkali s pecivom
in sokom, peka pa smo spraševali o njegovem poklicu. Izvedela sem, da je njegovo delo zelo težko, saj dela ponoči.
Povedal nam je, da prodajo zelo veliko
žemelj. Ko je zadišalo, so bili naši izdelki pečeni. Shranili smo jih v papirnate
vrečke, se peku zahvalili in se za slovo
še fotografirali.
V Pekarni Mišmaš mi je bilo zelo
všeč, ker sem lahko pekla pekovske
dobrote in se naučila veliko novega.
Zdaj bom še bolj cenila vsako drobtinico kruha.
Ajda Julija Ozimic, 3. b

POD REČIŠKIM ZVONOM
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Otroci radi pojejo, saj jih petje
sprošča in razveseljuje

Matija Koren, 3. a

Na pomoč!
Halo, halo, halo!
Tukaj 112.
Tam pa je kdo?

Večkrat se vprašam, kaj je poslanstvo
dobrega vzgojitelja? Vsekakor biti ljubeč, prijazen, potrpežljiv, komunikativen, kljub vsemu pa dovolj profesionalen, da zna ločiti čustveno navezanost
od tega, kaj je dobro in prav za otrokov razvoj, da zna z otrokom vzpostaviti stabilen odnos, kjer se otrok počuti varno in sprejeto.
Kot vzgojiteljica se v vrtcu deset let
ukvarjam s pevskim zborom in na otroke prenašam ljubezen do glasbe in glasbeno znanje, ki si ga pridobim na glasbenih seminarjih, kamor me usmerja vrtec.

lik poudarek ritmu, saj se ritem povezuje z dojemanjem in povezovanjem
znanj z ostalimi področji, kot sta jezik in matematika.
S tremi pesmimi smo se tudi letos
predstavili na reviji pevskih zborov Pikapolonček, ki ima letos deseti rojstni
dan, zato ga je JSKD Mozirje organiziral
v sodelovanju z Glasbeno šolo Nazarje
in OŠ Nazarje. Pohvaliti moram organizacijo in vaje z glasbeno šolo in priznati, da je bilo to največje glasbeno doživetje in nagrada za moje pevce.
Seveda pa sem o tem, zakaj obiskujejo
pevski zbor, vprašala tudi otroke, ki so

Kje gori?
Kje vas boli?
Počakajte tam,
takoj bomo prišli!
Če se izgubiš
ali potrebuješ pomoč,
takoj so pri tebi,
saj niso daleč proč.
Karin Žlebnik, 5. r.

Klic na številko 112
Kadar rešilec ali
gasilec rabi se,
pokliči 112.

Med obiskom čebelarjev

Hiša gori,
noga boli,
na 112
pomagajo ti.
Hvala rešilec,
hvala gasilec
za tvojo pomoč.
Veseli in zdravi smo
dan in noč.
Jure Matko, 3. b

Prispevki so bili nagrajeni na
natečaju »Klic v sili 112«.

POD REČIŠKIM ZVONOM

Pri pevskem zboru se ne učimo samo
petja pesmi, temveč spoznavamo tudi
glasbila, se učimo igrati nanje, ritmične
vzorce pa odigramo tudi na lastna glasbila. Ob petju plešemo, se igramo glasbeno-didaktične igrice, se zabavamo …
Seveda pa pred nastopi resno poprimemo za delo in se naučimo primernega
obnašanja na odru, prihoda in odhoda z odra, kar otroku ni dano samo po
sebi. Ogledamo si posnetke nastopov
drugih pevskih zborov ter se seznanjamo z estetiko petja.
V letošnjem šolskem letu smo dali ve-

podali zanimive odgovore, zaradi katerih se vsako leto znova odločim za glasbeno navduševanje otrok.
»Pri pevskih nam je fajn, veliko se igramo, uporabljamo različne instrumente,
se učimo petja, ki nam ga ti zapoješ in
pokažeš, radi te gledamo. Trudimo se
lepo zapeti, ker so potem vsi veseli in
ploskajo ter nas povabijo na veliko nastopov,« se je glasilo nekaj odgovorov,
vse skupaj pa lahko zaokrožimo v eno
misel: RADI IMAMO GLASBO!
VESNA UGOVŠEK,
dipl. vzg. pred. otrok
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Blaž Jan iz doline zelenega zlata
Znano je, da je nekdanja hmeljišča in tudi objekt v rečiški občini
kupil hmeljar Blaž Jan, ki smo ga
povabili k predstavitvi svojega dela
na območju naše občine.
- Za začetek bi prosila za krajšo
predstavitev: kdo ste, od kod prihajate in seveda kak odgovor na
vprašanje »tako mlad, pa že hmeljar«.
Sem Blaž Jan, prihajam iz Šempetra v
Savinjski dolini, iz doline zelenega zlata. Po izobrazbi sem diplomiran pravnik, zaključujem tudi
magistrski študij, čaka me samo
še magistrska naloga, ki pa bo
morala počakati do jeseni zaradi pomanjkanja časa v poletnih
mesecih. Prihajam iz hmeljarske
družine, kjer se že peta generacija ukvarja s hmeljarstvom. Zadnjih 15 let smo se povsem specializirali, tako da nam je hmeljarstvo edina in glavna panoga.
Že od malih nog sem z zanimanjem spremljal to grenko rožo,
tako da je povsem normalno, da
je iz tega zrasla ljubezen do te rastline in da gre tradicija naprej.
- Prva dela na hmeljiščih se po navadi začenjajo okrog prvega maja.
Verjetno ste tudi sami že postorili
vse potrebno za rast hmelja?
Letos je zaradi zelo toplega aprila vse
malce prehitevalo, tako da smo bili kar
malo v časovni stiski. Zaradi tega smo
morali najeti še dodatno delovno silo.
Glavnina ročnih del je sedaj opravljena, potrebno je opraviti še zadnje navijanje, potem pa nas čaka dognojevanje, škropljenje in kultiviranje nasadov.
- Sedaj s svojim znanjem prihajate tudi na Rečico ob Savinji, kjer so
hmeljišča že oživela. Na prostoru
nekdanjega t. i. obiralnega stroja
hitro raste nova zgradba. Čemu jo
boste namenili?
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Tako je, hala bo namenjena obiranju
in sušenju hmelja. V planu je tudi izgradnja hladilnice, da je hmelj takoj skladiščen na optimalnih 2-5 stopinjah,
kar pripomore k ohranjanju kakovosti
hmelja. V hali bo obiralni stroj, ki obere do 1000 hmeljskih trt na uro in loči
hmeljske kobule od ostalih delov rastline. Hmeljske kobule potem potujejo po
transportnih trakih do vrha sušilnice,
kjer se hmelj suši na 60 stopinjah Celzija tako dolgo, da odstotek vlage pade

Blaž Jan (Foto: ML)

na minimalno vrednost. Ko je sušenje
zaključeno, gre hmelj v navlaževalno
komoro, kjer se mu s posebno napravo nazaj doda vlažnost. Optimalna vlažnost hmelja je od 9-11 % vlage. Takrat
se ne drobi več in je pripravljen za pakiranje v 60-kilogramske vreče. Celoten
proces bo potekal v novozgrajeni hali.
- Med starejšimi ljudmi, ki se spominjajo oblakov in neprijetnega vonja, kadar se je v preteklosti »šprical« hmelj, je občasno slišati kakšno vprašanje o tem, če se bo zgodovina ponovila. Kolikor je znano,
je tehnologija gojenja hmelja zelo
napredovala, kajne?
Sedaj so pripravki drugačni, kot so bili
pred leti, hmelj se škropi redkeje, kot se
je včasih. Tehnologija škropljenja se je

kar precej spremenila. Ni več zanašanja
škropiva zaradi specialnih antidrift šob.
Za primer: hmelj se škropi do 5-krat na
leto, medtem ko vinogradniki in sadjarji škropijo tudi do 15-krat letno. Tako,
da je strah odveč.
- Kako ocenjujete, kako so vas
sprejeli domačini v naših koncih?
Moram reči, da smo bili pozitivno presenečeni nad odzivom domačinov. Z
marsikom smo v stiku in se vsakodnevno srečujemo ter pogovarjamo o
aktualnih zadevah. Sprehajalci
z navdušenjem spremljajo dela
v hmeljiščih, se zanj zanimajo,
zdi se, kot da so zadovoljni, da
se tudi v tem delu Rečice nekaj
dogaja. Upam, da bodo odnosi
tudi v prihodnosti dobri, saj sta
medsebojna pomoč in solidarnost nujna za dobro počutje med
krajani v vsakem okolju.
- Znano je, da nekateri
hmelj imenujejo tudi »zeleno zlato«. S tem je povezano tudi kar nekaj običajev,
ki jih gojijo v Spodnji Savinjski dolini. Boste tudi na Rečico prenesli nekaj tega hmeljarskega dogajanja?
V Spodnji Savinjski dolini, natančneje v Braslovčah, je vsako leto hmeljarski praznik v sredini avgusta. Pestro
dogajanje s prikazom starih kmečkih
opravil se odvija skozi vikend in doseže vrhunec v nedeljo, ko se predstavita novi hmeljarski starešina in hmeljarska princesa. Na tem mestu bi povabil
tudi Zgornjesavinjčane, da si letos pridejo pogledat ta tradicionalni hmeljarski praznik. Mogoče pa bo komu tako
všeč in tudi na Rečici organizira kaj podobnega, morda ob zaključku obiranja
hmelja. Z veseljem bi se pridružili … Takšno druženje je odlično in nujno potrebno za ohranjanje pripadnosti kraju, regiji in dolini.
US
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Lenarčič zaključil nov podvig
Letalec in raziskovalec podnebnih
sprememb Matevž Lenarčič, doma z Rečice ob Savinji, je maja po 32 dneh letenja zaključil letošnji podvig. V okviru misije GreenLight WorldFlight Azija 2018 je preletel več kot 23.000 kilometrov in na svoji poti preko Azije zbiral podatke o onesnaženosti zraka na
tem območju.
Lenarčič je v povprečju v kokpitu ultra lahkega letala DYNAMIC WT9 prebil
med 6 in 7 ur dnevno, najdaljša etapa,
ki je bila hkrati zaradi vremena tudi najzahtevnejša, pa je bilo letenje čez Indijo. Zjutraj je vzletel iz Moskve, kjer se
je poslovil od kopilota Andreja Dubrovina, ki ga je spremljal čez Rusijo. Tam
je Lenarčič namreč uporabljal majhna
lokalna letališča, kjer v kontroli letenja
ne uporabljajo angleškega jezika. Zaradi tega je bila pomoč domačina neizogibna. Po podatkih ekipe vsak posta-

nek stane okoli tisoč evrov, k temu pa
je potrebno dodati še strošek goriva, ki
ga pilot dotoči v rezervoar. Ko so v eni
preteklih misij že leteli čez Rusijo, je liter goriva stal 12 ameriških dolarjev.
Koliko ur je skupno preživel v letalu, še ni seštel, meni pa, da več kot sto.
»Bilo je kar pestro letos. Različni pogoji, različna birokracija, vsako leto slab-

ša. Letos so bile na vrsti posebne države, tako da se človek spočije šele, ko se
jih reši,« je omenil Lenarčič in napovedal, da bodo podrobnejši rezultati meritev onesnaženja s črnim ogljikom na
preleteni poti znani kmalu. Ob tem je
še povedal, da je po njegovem občutku najbolj onesnažen zrak nad Kitajsko.
BS

Matevž Lenarčič

Druženja veteranov vojne za Slovenijo
V prekrasnem pomladanskem vremenu so veterani vojne za Slovenijo, člani
Območnega združenja Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline, pripravili tretji
pohod do Borseke oziroma do lokacije tajnega skladišča enot upravne zveze in ostalih civilnih struktur bivše občine Mozirje.

Na Borsečki domačiji so se zbrali pohodniki, ki so prihajali iz Okonine, z
Rečice in Žerovnic, skupaj pa so obujali spomine na dogajanje v času vojne
za Slovenijo. Kot je poudaril predsednik
Območnega združenja Maks Slatinšek,
je v njihovem druženju veliko simbolike, saj brez sodelovanja različnih struk-

Spominski posnetek pred Borsečnikovo domačijo
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tur in mnogih posameznikov v osamosvojitveni vojni ne bi toliko dosegli.
Veterani so na letošnji pohod povabili
tudi boljše polovice, tako da se je število udeležencev na spominski slovesnosti v Borseki več kot podvojilo, srečanje
pa so obogatili s tekmovanjem v streljanju z zračno puško.
Tudi župan občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj je izpostavil pomen druženja, ki ga je v današnjih časih vse premalo. Zahvalil se je Borsečnikovim, ki
so v tistem času sprejeli orožje ter tako
izpostavili sebe in svoje družinske člane. Hkrati je izrazil željo, da bi veterani tovrstne pohode pripravljali tudi v
naslednjih letih.
Člani društva bodo državni praznik,
dan državnosti, letos obeležili v soboto, 23. junija, na Vadbišču Kinološkega
društva Zgornje Savinjske doline v Varpolju. Proslavo, ki se bo začela ob 17. uri,
bodo obogatili z veteranskim srečanjem.
US
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Čistili smo Rečico
Občina Rečica ob Savinji je
sredi aprila v sodelovanju z
društvi organizirala čistilno
akcijo. Odziv je bil dober, nabrali smo kar precej odpadkov, očistili nekaj divjih odlagališč in urejali okolico društvenih objektov, čistilno akcijo pa zaključili z družabnim
srečanjem pred rečiškim gasilskim domom.
US

Čistilna akcija brežin in
travnikov ob Rečici.

Gasilci in krajani so čistili
Grušovlje in Homec ter obrežje
Savinje od Grušoveljskega
jezu do Šentjanža.
(Foto: Franc Bastl)

»Zakladi«, ki so jih ob
potoku Rečica odkrili člani
Jadralnega kluba Savinja.
(Foto: Blaž Bitenc)
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Ena izmed lokacij v
Varpoljah, kjer so
odpadke zbirali člani
Športnega društva
Gmajna Varpolje.
(Foto: Boža Cajner)

Člani turističnega
društva so urejali Blate,
vmes pa našli tudi dele
avtomobila.

Po delu prijajo županov
pasulj, počitek in
druženje.

POD REČIŠKIM ZVONOM
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Društva
z novim
vodstvom

Mednarodno tekmovanje v
Splitu

V pomladanskih mesecih je večina
društev v občini izvedla občne zbore,
na katerih so pregledali opravljeno
delo in si zastavili izhodišča za letošnje
aktivnosti, v nekaterih društvih pa izvedli tudi volitve.
Tako sta vodenje Društva upokojencev Rečica ob Savinji namesto dolgoletnega predsednika in tajnice, Hermana in Vide Pokleka, prevzela predsednik Živko Kolenc in tajnica Mira Kolenc iz Nizke. V Kulturnem društva Rečica ob Savinji je dosedanjo predsednico Mojco Eremita zamenjal Filip Pfeifer,
v Kulturnem društva likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline GAL
pa je mesto podpredsednice prevzela
Kelly Lazar.
Nekaj sprememb je tudi v gasilskih
vrstah, saj se je letos v vseh PGD-jih iztekel mandat. V PGD Rečica ob Savinji še en mandat ostajata predsednik
Peter Brezovnik in poveljnik Jože Prislan, prav tako v PGD Pobrežje predsednik ostaja Franc Finkšt, medtem ko je
novi poveljnik Uroš Debeljak. Vodenje
PGD Grušovlje je kot predsednik prevzel Jože Breznik, novi poveljnik pa je
Robi Slapnik. Na mestu poveljnika občinskega poveljstva je Franca Finkšta
zamenjal Jože Žerak.

Brigita Klinar z Dol-Suhe, študentka 2. letnika hortikulture na višji šoli
Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, je na mednarodnem tekNa tridnevnem slovenskem
državnem prvenstvu cvetličarjev v Kamniku, ki je bilo konec
maja, je Brigita Klinar zasedla
imenitno 3. mesto. Po točkah
se je zelo približala državni cvetličarski prvakinji Katarini Jasmina Dežman Zupančič in viceprvaku Matjažu Begušu.

movanju v Splitu v začetku maja osvojila odlično drugo mesto. Sotekmovalci so bili izkušeni floristi iz Madžarske,
Nizozemske, Poljske, Belgije, Danske,
Norveške in Hrvaške, zaradi česar smo
bili Brigitinega uspeha še bolj veseli.
Prvič se je tekmovanja kot pomočnica udeležila dijakinja 2. letnika cvetličar Tina Maurič.
Za Brigito Klinar so bile to tudi priprave na tekmovanje Euroskills v Budimpešti, kamor gre kot predstavnica cvetličarstva za Slovenijo.
Ana Sotošek,
mentorica

Brigita Klinar v Splitu

US
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PROGRAM PRIREDITEV

Prireditve ob občinskem prazniku
Občine Rečica ob Savinji 2018
Datum
Petek,
1. 6. 2018
Petek,
1. 6. 2018
Sobota,
2. 6. 2018
Petek,
8. 6. 2018
Sobota,
9. 6. 2018
Petek,
15. 6. 2018
Sobota,
16. 6. 2018
Nedelja,
17. 6. 2018
Četrtek,
21. 6. 2018
Petek,
22. 6. 2018

Sobota,
23. 6. 2018
Nedelja,
24. 6. 2018
Ponedeljek,
25. 6. 2018
Ponedeljek,
25. 6., do
sobote,
30. 6. 2018
Petek,
29. 6. 2018
Petek, 29. 6.,
do sobote,
30. 6. 2018
Petek,
29. 6. 2018
Sobota,
30. 6. 2018
Sobota,
30. 6. 2018
Nedelja,
1. 7. 2018
Sobota,
7. 7. 2018
Sobota,
7. 7. 2018

Prireditev
Dan za Savinjo

Izvajalec
Zavod za varstvo narave, OE Celje,
Občina in društva Rečica ob Savinji

Kraj
Poligon PGD Grušovlje

Čas
8.30 –
21.00

Razdelitev opreme prostovoljnim
gasilskim društvom

Občina Rečica ob Savinji

Poligon PGD Grušovlje

18.00

28. ocenjevanje želodca

Združenje izdelovalcev
zgornjesavinjskega želodca

Medgen borza

9.00

Otvoritev obnovljenega vodovoda
Grušovlje in ceste Homec

Občina in krajani

Križišče Homec

17.00

Izpred občinske zgradbe

8.00 in
9.00

Kulturni dom

19.00

PGD Rečica ob Savinji

Gasilski dom
Rečica

20.00

Občina Rečica ob Savinji

Osnovna šola

19.00

Župnija Sv. Kancijana

Farna cerkev

19.00

Turistično društvo, Osnovna šola,
Kulturno društvo Gal, Društvo
upokojencev – vezilje, Združenje
izdelovalcev ZS želodca

Osnovna šola

19.00

Območno združenje Veteranov vojne
za Slovenijo
Planinsko društvo, Harmonikarski
orkester Primoža Zvira, PGD Rečica
ob Savinji

Poligon Kinološkega
društva

17.00

Poljane

20.30

Športne igre

Turistično društvo

Športno igrišče Rečica

15.00

Teniški turnir

Športno društvo Mladost

Športno igrišče Rečica

Čarovniška predstava za otroke

Kulturno društvo

Medgen borza

24-urni maraton odbojke na mivki

Športno društvo Gmajna

Športni park Varpolje

19.00 –
19.00

Imitator Iztoka Mlakarja

Kulturno društvo

Zmajeva votlina

20.00

Športno društvo Mladost

Športno igrišče Rečica

10.00

Športno društvo Gmajna

Športni park Varpolje

15.00

Igre med naselji

Turistično društvo

Športno igrišče Rečica

15.00

Počastitev 50-letnice ŠD Mladost

ŠD Mladost

Osnovna šola

17.00

Večer pod trško lipo

Turistično društvo

Rečica

20.30

Pohod po trških mejah in na Kuglo
Komična predstava MAČ'K
Gasilska veselica z nočnim
gasilskim tekmovanjem za pokal
Občine Rečica ob Savinji
Slavnostna seja Občinskega sveta s
podelitvijo priznanj
Praznična sveta maša
Odprtje razstav OKUS PO
ŽELODCU, narodopisne razstave,
razstave likovnih in literarnih del
učencev OŠ, razstave del Društva
GAL in razstave del vezilj
Proslava ob dnevu državnosti in
veteransko srečanje
Kresovanje v Borseki

Likarjev memorial v malem
nogometu
Odprto prvenstvo Občine Rečica ob
Savinji v balinanju

POD REČIŠKIM ZVONOM

Vrtec, Osnovna šola in Planinsko
društvo
Kulturno društvo, gledališka skupina
I.V.A.N.

10.00

19

20

POD REČIŠKIM ZVONOM

