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OGLASI

SOBOTA, 15. junij 2019
20.00 GASILSKA VESELICA Z NOČNIM GASILSKIM 

TEKMOVANJEM ZA POKAL OBČINE REČICA OB SAVI-
NJI pri Gasilskem domu, organizira PGD Rečica ob Sa-
vinji

NEDELJA, 16. junij 2019
9.30 SLOVESNOST OB ODPRTJU SPOMENIKA PA-

DLIM BORCEM IN ŽRTVAM OKUPATORJEVEGA NA-
SILJA IZ II. SV. VOJNE v spominskem parku pred poko-
pališčem, organizira ZZB za vrednote NOB, KO Rečica

15.00 REČICA PRAZNUJE na trškem jedru, organizira 
Občina Rečica ob Savinji v sodelovanju z društvi

PONEDELJEK, 17. junij 2019
19.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO PRIZNANJ v Osnovni šoli Rečica ob Sa-
vinji, organizira Občina Rečica ob Savinji

PETEK, 21. junij 2019
18.00 ODPRTJE RAZSTAVE DEL VERE BENDA v pro-

storih Medgen borze 

19.00 PRAZNIČNA SVETA MAŠA v farni cerkvi sv. 
Kancijana, organizirata Župnija sv. Kancijana in Obči-
na Rečica ob Savinji

20.30 SEN REČIŠKE KRESNE NOČI pri Lovskem 
domu, organizira Kulturno društvo Rečica ob Savinji

SOBOTA, 22. junij 2019
9.00–16.00 EKSTEMPORE NAŠIH 20 na Rečici, or-

ganizira KD likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske do-
line GAL 

14.00 »PRELETIMO« POBREŽJE – TEK PO POBREŽ-
JU, organizira PGD Pobrežje

PONEDELJEK, 24. junij – SOBOTA, 29. junij 2019
TENIŠKI TURNIR na Športnem igrišču Rečica ob Sa-

vinji, organizira ŠD Mladost

PONEDELJEK, 24. junij 2019
20.30 KRESOVANJE V BORSEKI, organizirajo Planin-

sko društvo, Harmonikarski orkester Primoža Zvira in 
PDG Rečica ob Savinji 

TOREK, 25. junij 2019
14.00 ODPRTO PRVENSTVO OBČINE REČICA OB SA-

VINJI V BALINANJU v Športnem parku Varpolje, orga-
nizira ŠD Gmajna

15.00 OBUJAMO STARE IGRE na Športnem igrišču Re-
čica ob Savinji, organizira Turistično društvo 

PETEK, 28. junij 2019
19.00 ODPRTJE NARODOPISNE RAZSTAVE »ŽIVETI 

Z LESOM«; RAZSTAVE DEL DRUŠTVA GAL; RAZSTAVE 
LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL OSNOVNOŠOLCEV; 
RAZSTAVE DEL VEZILJ v prostorih Osnovne šole, orga-
nizirajo Turistično društvo, KD Gal, OŠ Rečica ob Savinji, 
vezilje Društva upokojencev

20.00 STANDUP VEČER Z IMITATORJEM IZTOKA 
MLAKARJA v atriju OŠ, organizira Kulturno društvo Re-
čica ob Savinji

PETEK, 28. junij – SOBOTA, 29. junij 2019
21.00–21.00 24-URNI MARATON ODBOJKE NA MIV-

KI v Športnem parku Varpolje, organizira ŠD Gmajna 

SOBOTA, 29. junij 2019
9.30 OTROŠKE ČAROVNIJE v prostorih Medgen bor-

ze, organizira Kulturno društvo Rečica ob Savinji

NEDELJA, 30. junij 2019
15.00 IGRE MED NASELJI OBČINE REČICA OB SA-

VINJI na Športnem igrišču Rečica ob Savinji, organizira 
Turistično društvo 

SOBOTA, 6. julij 2019
20.30 VEČER POD TRŠKO LIPO na trgu Rečica ob Sa-

vinji, organizira Turistično društvo

    VLJUDNO VABLJENI!

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
Občine Rečica ob Savinji
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NAGOVOR ŽUPANJE

Ana Rebernik

Pozdravljene občanke, pozdravljeni občani!  
Verjeli ste vame in mi dodelili vode-

nje naše male, a lepe občine. Na župan-
ski stol sem sedla 13. decembra 2018, 
na 13. leto obstoja občine, in upam, da 
te magične številke ne bodo usodno 
vplivale na moje delo in razvoj naše 
skupnosti. 

Vemo pa najbrž vsi, da stanje ni ravno 
idealno. Delam cele dneve, postavljam si 
cilje, a pot do uresničitve je vedno pre-
dolga že zaradi preobilice birokracije, fi-
nančne zmogljivosti občine in podpore 
naše države, ki ni ravno naklonjena ra-
zvoju podeželja. Opiram se na program, 
ki sem vam ga predstavila pred volitva-
mi, in vedno bolj ugotavljam, da ga bo 
težko izpeljati. Ob tem moram sicer po-
udariti, da ne zgubljam volje, a čas teče 
prehitro in uresničitev posameznih na-
log se odmika. Odmika se tudi zaradi re-
ševanja nepredvidljivih situacij in težav, 
o katerih slišite mnogo v zadnjem obdo-
bju. Mednje sodi jalov boj za ohranitev 
naše poštne poslovalnice in reševanje fi-
nančnega stanja v Zdravstvenem domu 
Nazarje ter odhoda zdravnikov, posle-
dično pa okrnjene osnovne zdravstve-
ne oskrbe vseh nas in še ... 

Za ohranitev poštne poslovalnice na 
Rečici sem si prizadevala na vseh mo-
žnih naslovih, z utemeljitvami v mno-
gih dopisih pri samem vodstvu Pošte 
Slovenije, s podporo bivšega poslanca 
dr. Darija Krajčiča v Državnem zboru, 
preko SOS-a (Skupnosti občin Sloveni-
je), vpliva predsednika Računskega so-
dišča Tomaža Vesela, a žal, odgovori so 
povsod negativni. Država diktira način 
poslovanja Pošte in država daje nalogo 
ukinjanja manjših poštnih poslovalnic 
po Sloveniji. Žal bo naša poštna poslo-
valnica kmalu ukinjena in vse občane 
prosim, da se bodo prilagodili novemu 
načinu posluževanja poštnih storitev, 
ki bo kmalu objavljen na občinski sple-
tni strani in oglasni deski, na vseh treh 
objektih gasilskih društev ter obstoje-
či poštni poslovalnici na Rečici.

Naslednja težava je Zdravstveni dom 
Nazarje, katerega soustanoviteljice in 

solastnice smo vse občine iz naših dveh 
dolin, 7 občin. Vsakoletna izguba zdra-
vstvenega doma se je povečevala iz leta 
v leto vse od 2008 dalje in sedaj dose-
ga že blizu milijon evrov. Skup različ-
nih faktorjev pa je pogojeval odpoved 
treh zdravnikov družinske medicine in 
kolaps je popoln. Občine smo sicer dol-
žne skrbeti za investicijska vlaganja v 
objekt in opremo ter skrbeti za uvaja-
nje novih programov ali ukinjanje le-
-teh, nismo pa ravno dolžne pokriva-
ti izgub, nastalih zaradi stroškov dela. 
Za stroškovni del plač je odgovorno Mi-
nistrstvo za zdravje v soglasju z Zavo-

dom za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, kar pa v mnogih segmentih ni 
sinhronizirano. Na ta del tudi MZ nima 
odgovorov in mislim si, kam pes taco 
moli. V ne ravno dobro smer podpore 
manjšim zdravstvenim zavodom, ka-
mor sodi tudi naš. 

A za osnovno zdravstveno oskrbo pre-
bivalcev tako zaprte doline, kot je naša, 
je definitivno treba poskrbeti, zato smo 
nekaj že in še bomo občine prispevale 
deleže za sanacijo dolga in vnaprej skr-
bele tudi za skrbno izvajanje sanacijske-

ga programa zdravstvenega doma, da 
ne bo prihajalo do ponovnih izgub. Pri-
spevali smo tudi za nabavo novega re-
ševalnega vozila in dokumentacijo za 
gradnjo prizidka k obstoječi stavbi ZD 
Nazarje. Kar se ostalih ukrepov tiče, pa 
smo v navezi z upravnim odborom ci-
vilne iniciative, ki je bila osnovana na 
podlagi problematike. 

Velika skrb, ki sledi, je tudi obnova 
dotrajanega vodovodnega omrežja, ki 
je vezano na Letošč, in seveda obnova 
naših dotrajanih cest, ki se bodo, s skle-
pom Občinskega sveta, začele obnavlja-
ti morda že v prihodnjem letu, v kolikor 

bomo na podlagi razpisa v letošnjem 
letu pridobili ustreznega koncesionar-
ja. Moram pa poudariti, da je priorite-
to obnove cest prav tako izglasoval Ob-
činski svet na podlagi razpoložljive fi-
nančne kvote, ki je še vzdržna za občin-
ski proračun, in predvideva nekaj manj 
kot 14 km obnove cestišč, torej ne vseh.

Upam, da bom v prihodnosti lahko 
povedala tudi kaj bolj konkretnega v 
zvezi z načrti s propadajočo sušilnico 
v trškem jedru in krožiščem na Rene-
ku. Pogovori potekajo, prav tako se pri-
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pravlja novelacija razvojnega progra-
ma naše občine, pri kateri boste občani 
imeli svoj vpliv. Da ne bo občina stagni-
rala in/ali celo nazadovala, potrebuje-
mo predvsem priliv mladih. Razmišljaj-
te skupaj z mano, z vsemi zaposlenimi 
v Občinski upravi in s predstavniki, ki 
ste jih izvolili v Občinski svet, da bomo 
složno iskali poti in ustrezne rešitve. 

Krajani Rečice me sprašujejo o po-
stavitvi avtobusne postaje. Ker je tr-
ško jedro zaščiteno kot kulturna dedi-
ščina, poteka obnova pod budnim oče-
som nadzora Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, ki meni, da po-
stavitev manjše čakalnice avtobusne-
ga postajališča ne sodi v naš trg. Pote-
kajo usklajevanja z utemeljitvami, da je 
zdravje občanov definitivno na prvem 
mestu in menim, da nam bo uspelo.

Tudi spomenik, posvečen padlim bor-
cem v II. svetovni vojni, je dobil novo 
mesto pri pokopališču, kjer se bodo vsi 
živeči svojci in ostali, ki jih vežejo soču-
tje ter vrednote, za katere so se padli 
borili, lahko v miru poglobili spomi-
nu osebam, navedenim na spomeniku.

Tako, naštela sem nekaj realizacij ter 
najbolj perečih, ključnih nalog, projek-
tov, ki nas čakajo v prihodnosti in  mor-
da boste rekli: »Ta županja samo stoka«. 
Odgovarjam pa z odločnim NE!!! Imam 
voljo, veliko željo in dobro podporo v 
sodelavcih in Občinskem svetu, vendar 
sem želela prikazati stanje, ki zahteva 
milijonske investicije in ga je mogoče 
reševati v obdobju več let, let, ko me ne 
bo več na čelu občine. Nimam čarobne 
paličice, da bi hitro realizirala želeno, 
imam pa se za gospodarja in znam raz-
porejati skopa sredstva. 

Potrebno bo tudi v občini varčevati, 
a kje, na katerih področjih? Žal je ve-
dno tako, da ravno tam, kjer občutijo 

primanjkljaj občani, morda razna dru-
štva, ki so s svojimi prispevki na različ-
nih področjih družbenega življenja ne-
obhodno potrebna za pestrost doga-
janj. Vem, da bo za vse nas to zelo bole-
če, istočasno pa sem prepričana, da so 
tam odgovorni ljudje, ki jim je še kako 
mar za preživljanje naše starosti, za pre-
življanje mlajših generacij, naših otrok, 
ki jih želimo obdržati v domači občini 
ter pridobiti še nove, saj bomo le tako 
lahko obdržali različne servise in mor-
da ustvarili celo boljše bivalne pogoje, 
kot jih imamo. 

Revolucija? Napad za tako malo pri-
hrankov bo zopet vprašanje! Da, le par 
tisoč na leto in, če prištejem še prispev-
ke dobrih občanov, ki tudi kaj donira-
jo, če računam še na razumevanje la-
stnikov raznih zemljišč, ki so potrebna 
za realizacijo napredka vseh nas, na ne-
sebično podporo vseh občanov, na str-
pnost …, potem bomo lahko načrtovali 
obnovo še tega in onega cestnega odse-
ka, morda zgradili nov vrtec, poskrbeli 
za starostnike in druge ogrožene skupi-
ne, z vašo voljo in vloženim trudom raz-
vili turizem, kmetijstvo, protipoplavno 
varnost in še, še, vendar z začetnim OD-
REKANJEM IN RAZUMEVANJEM ...

Potem me boste vprašali še: »Kaj pa 
prijave za pridobitev sredstev za razne 
načrtovane projekte?« Nedolgo nazaj 
sem razmišljala kakor vi. Le zakaj se ne 
pridobi več nepovratnih sredstev? Zdaj 
sem spoznala, kako mizerne možnosti 
imamo manjše občine, saj so razpisa-
ni projekti prirejeni predvsem na kožo 
večjih, mestnih občin. Če pa bi že uje-
li kakšno možnost sofinanciranja, je za 
uresničitev finančno težjih in zahtev-
nih projektov lasten, torej delež obči-
ne, tolikšen, da ga proračun težko oz. 
ga ne prenese.

Je pa v teku projekt Žegnan studenec 
in preko raziskav o kakovosti in količini 
te izvirske vode bomo morda kmalu ob-
veščeni. Ni zanemarljivo, če izvemo do-
bre novice, kar pomeni, da bomo ime-
li možnost dodatnega vira pitne vode.  
Julija se bo začelo urejanje trških vpa-
dnic, za obnovo Mržičevega mostu pa 
že nekaj časa čakamo odgovore pristoj-
nih ministrstev. Nedolgo nazaj smo pre-
jeli bronasto priznanje kot slovenska 
Zelena destinacija, saj želimo ohraniti 
naše okolje čim bolj naravno in zdra-
vo za bivanje, ob upoštevanju varova-
nja naših življenjskih virov. In še veli-
ko drugega se dogaja, kar boste izvede-
li od sodelavcev.

Zavedam se, drage občanke, občani, 
da bi želeli slišati le dobre novice in vi-
deti dobro izpeljane, velike projekte. 
Vendar vem in morda veste tudi vi, da 
je skrajni čas temeljitega premisleka o 
naši prihodnosti in verjamem v vašo 
pomoč. 5. ljubljanski škof Peter pl. See-
bach (1500–1568) se je davno tega spu-
ščal po cesti izpod Črnivca in zagledal 4 
tedanje trge: Gornji Grad, Ljubno, Reči-
co, Mozirje in izjavil, da vidi naš trg kot 
bogatijo. To je dejstvo, ki da vedeti, da je 
naš kraj, naša sedanja občina, v tistem 
času zelo napredovala. Skozi različna 
obdobja je že marsikaj izgubila in ne 
dovolimo, da bi še izgubljala, DVIGNI-
MO JO NA VIŠJO RAVEN. 

Približuje se občinski praznik, želim 
ga doživeti z vami, zato vse in vsakega 
posebej vabim, da se udeležite priredi-
tev, ki bodo potekale v času od 15. ju-
nija, pa vse do tradicionalne sklepne 
prireditve Od lipe do prangerja, 6. juli-
ja 2019. Čestitke vsem in hvala za vsak 
doprinos. Občina smo ljudje, občani.

Ana Nuša Rebernik, 
županja

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 830. 
Odgovorna urednica: Urška Selišnik. Lektorirala: Polonca Kolenc Ozimic. Računalniški prelom in priprava za tisk: Savinj-
ske novice, d. o. o., Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gracer, d. o. o., Lava 7b, 3000 Celje. Naklada: 
850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica 
ob Savinji brezplačno.
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Občinski nagrajenci 2019 
Na zadnji seji Občinskega sveta so sve-

tniki na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja potr-
dili prejemnike letošnjih priznanj. Te 
bodo podelili na slavnostni seji Občin-
skega sveta, ki bo v ponedeljek, 17. ju-
nija, ko slavimo občinski praznik. 

Prejemnik ZLATEGA GRBA 
OBČINE REČICA OB SAVINJI za 

leto 2019 je Vincenc Jeraj. 
Obrazložitev: Vincenc Jeraj je eden 

tistih, ki svoj domači kraj dobesedno 
obožujejo in so pripravljeni storiti mar-
sikaj, da bi prispevali k njegovemu ra-
zvoju. 

G. Vinko se je od mladih let zavedal in 
nenehno dokazoval, da je pristni Reči-
čan. Že zgodaj, v najstniških letih, se je 
vključil v delo različnih društev, kjer je 
z leti prevzemal najpomembnejši funk-
cije. Med drugim je več let vodil Turistič-
no društvo, Kinološko društvo Zgornje 
Savinjske doline in Prostovoljno gasil-
sko društvo Rečica ob Savinji. S svojim 
delom je tlakoval ne le delo društev, 
temveč tudi prispeval h gradnji popol-
ne osnovne šole in nastanku samostoj-
ne Občine Rečica ob Savinji. Že takrat 
je s svojim delom in idejami poskrbel 
za realizacijo različnih dogodkov in 
prireditev, ki imajo še danes pomen za 
razvoj, ugled in promocijo Občine Re-
čica ob Savinji. 

Le-to je vodil od njene ustanovitve v 
letu 2007. Gradil je temelje mlade ob-
čine, se spoprijemal z izzivi in skupaj s 
sodelavci iskal najboljše rešitve za ra-
zvoj občine, vseh krajev in v dobrobit 
občank in občanov. Mnogi bi rekli, da 
je bila to samo služba. Vendarle je Vin-
ko Jeraj na mestu župana ničkolikokrat 
dokazal svojo izjemen posluh za stiske 
in težave vseh posameznikov, v mnogih 
primerih je zmagal njegov čut za člove-
ka, ki ga bo, prepričani smo tako, vodil 
tudi v tretjem življenjskem obdobju.

V društvih ocenjujemo, da ima Vin-
ko Jeraj posebne zasluge za razmah 
društvenega dela, povezovanje ljudi 
ter tudi za druge izjemne dosežke, ki 

imajo trajen pomen za Občino Rečica 
ob Savinji.

Zaradi prispevka k napredku in razvo-
ju občine Rečica ob Savinji ter aktivne-
ga dela v društvih, so Vincenca Jeraja 
za prejemnika priznanja predlagali Tu-
ristično društvo, Združenje izdeloval-
cev zgornjesavinjskega želodca, Kultur-
no-umetniško društvo Utrip, Kulturno 
društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje 
Savinjske doline Gal, Društvo prijate-
ljev mladine in Prostovoljno gasilsko 
društvo Rečica ob Savinji, 

Prejemnik SREBRNEGA GRBA 
OBČINE REČICA OB SAVINJI za 

leto 2019 je Franjo Pukart. 

Obrazložitev: Čut za povezanost je 
bila Franju Pukartu položena že v zibel-
ko in v vsakdanjem življenju še vedno 
deluje kot povezovalni člen v ožjem in 
širšem okolju. Poznan je po svojih pozi-
tivnih mislih in na vsakem koraku svo-
jega delovanja uspe dajati in združe-
vati pobude in ideje lokalnega okolja.

Desetletja je Pukart deloval kot vo-
dilni mož v gasilskih vrstah, kjer je ne-
sebično prenašal svoje znanje in izku-
šnje na mlajše rodove. V prejšnji, sku-
pni Občini Mozirje, je bil predstavnik 
občanov, ob ustanovitvi sedanje Obči-
ne Rečica ob Savinji pa bil eden nosil-
nih tvorcev samostojnosti in dva man-
data tudi občinski svetnik.

Svoj športni duh je udejanjil z osnova-
njem Športnega parka Varpolje, kjer je s 
pomočjo krajanov Varpolj in Nizke zra-
sel sodoben športni kompleks, ki letos 
praznuje že 20-letnico. V njem je čuti-
ti utrip pravega medgeneracijskega po-
vezovanja s kotički za najmlajše in ba-
liniščem za t. i. »Sive panterje«. Poleg 
tega je Franjo Pukart že četrti mandat 
zgledni predsednik Športnega društva 
Gmajna Varpolje, ki veliko pripomore k 
razvoju in prepoznavnosti samega kra-
ja in občine tudi v širšem okolju.

Prejemnik SREBRNEGA GRBA 
OBČINE REČICA OB SAVINJI 
je Združenje izdelovalcev 

zgornjesavinjskega želodca

Obrazložitev: Združenje izdeloval-
cev zgornjesavinjskega želodca se je 
ustanovilo leta 2003 in leto kasneje na-
daljevalo tradicijo ocenjevanja želodca 
kot ene najpomembnejših kulinaričnih 
posebnosti Zgornje Savinjske doline, ki 
je bilo dolga leta v okviru TD Rečica.

Združenje ima vseskozi sedež na Reči-
ci, deluje pa na območju celotne Zgor-
nje Savinjske doline. Včlanjenih je 330 
izdelovalcev želodca, od tega preko 70 

Vincenc Jeraj

Franjo Pukart
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iz občine Rečica. Med pomembnejšimi 
mejniki omenimo leto 2004, ko je Zdru-
ženje registriralo zgornjesavinjski želo-
dec kot kulinarično posebnost pri Mini-
strstvu za kmetijstvo in zaščitilo izvir-
no recepturo izdelave in sušenja. Leta 
2007 je izdalo in založilo obširno knji-
go Želodec in jedi Zgornje Savinjske do-
line, leta 2010 pa v stari Kovačiji v Mo-
zirskem gaju odprlo stalno razstavo o 
tradiciji želodca. Leta 2011 je Združe-
nje pridobilo blagovno znamko Zgor-
njesavinjski želodec, leto kasneje pa 
tudi naziv »Zgornjesavinjski želodec z 
zaščiteno geografsko označbo«, ki velja 
v Republiki Sloveniji in v Evropski uni-
ji. Konec leta 2018 je na pobudo Obči-
ne Združenje pripravilo informacijske 
osnove za vpis priprave zgornjesavinj-
skega želodca v register nesnovne de-
diščine Republike Slovenije.

Združenje skrbi za nadaljevanje tra-
dicije in popularizacijo želodca preko 
vsakoletnega ocenjevanja, organizira 
certificiranje, preko sredstev javnega 
obveščanja, okroglih miz, delavnic, te-
matskih razstav in stalne razstave v Mo-
zirskem gaju pa skrbi za popularizacijo 
domače kulinarike in s tem tudi znatno 
podpira prepoznavnost domačega kra-
ja in prizadevanja za napredek turistič-
ne ponudbe. 

Zaradi dolgoletnega aktivnega dela 
ter truda za zaščito zgornjesavinjske 
kulinarične specialitete, je Turistično 
društvo predlagalo Združenje izdelo-
valcev zgornjesavinjskega želodca za 
prejemnika srebrnega grba Občine Re-
čica ob Savinji. 

Županova priznanja 
Županja Občine Rečica ob Savinji Ana 

Rebernik bo podelila priznanja dru-
štvom, ki slavijo jubilej: 

Planinskemu društvu Rečica ob 
Savinji ob 40-letnici predanega delo-
vanja na področju planinstva in ohra-
njanja narave; 

Kulturnemu društvu likovnih 
ustvarjalcev Zgornje Savinjske doli-
ne GAL za 20 let aktivnega in organizi-
ranega delovanja društva (na področju 
ljubiteljskega likovnega ustvarjanja);

Športnemu društvu Gmajna Var-
polje za 20 let vsestranskega delova-
nja na področju športa in družabne-
ga življenja.
Županovo priznanje mladim 2019

Županjino priznanje mladim prejme-
jo učenci OŠ Rečica ob Savinji za odlič-
ne učne dosežke v času osnovnošolske-
ga izobraževanja, in sicer:

Špela Bider, 
Klara Blekač, 
Nika Tominšek, 
Žiga Vrabič,
Tobija Žuntar. 
Učenci so v času osnovnošolskega iz-

obraževanja dosegli odlične učne uspe-
he. Svoje redne učne obveznosti so iz-
polnjevali vestno, odgovorno in kako-
vostno, velikokrat so samoiniciativno 

posegali po dodatnih znanjih. Tudi v 
razredni in šolski skupnosti so delovali 
povezovalno in spodbudno, bili so pri-
pravljeni nuditi učno pomoč sošolcem, 
ki so jo potrebovali. Aktivno so se ude-
leževali različnih šolskih, področnih in 
državnih tekmovanj iz naravoslovnega, 
družboslovnega ter jezikovnega podro-
čja in pri tem osvojili številna bronasta, 
srebrna ter zlata priznanja. Omenjeni 
učenci so se vključevali tudi v izvenšol-
ske dejavnosti, obiskovali in uspešno so 
zastopali glasbeno šolo, aktivni so v šte-
vilnih društvih. Opazno je bilo tudi nji-
hovo sodelovanje pri različnih šolskih 
in krajevnih prireditvah in projektih, s 
čimer so pomembno prispevali k prepo-
znavnosti šole v ožjem in širšem okolju. 

PKO, US

Županje na tretjem srečanju 

Na srečanju v Dravogradu je sodelovala tudi županja Ana Rebernik.

Marijana Cigala, županja občine Dra-
vograd, je sredi maja gostila 3. sreča-
nje Kluba županj. Županje so si ogle-
dale lepo obnovljeno cerkev Sv. Vida, 
v obnovljenem dvorcu Bukovje pa so 
se srečale s predsednikom Računskega 
sodišča RS, Tomažem Veselom.

Predsednik računskega sodišča je na 
kratko predstavil delo Računskega so-
dišča ter ključne razmisleke glede neka-
terih, za občine in državo izjemno po-
membnih tem. Tako je izpostavil nuj-
nost državnega strateškega pristopa 
k spodbujanju gospodarskega razvoja 
različnih delov Slovenije. Za ohranja-
nje poseljenosti so nujna delovna me-
sta, država pa mora najti model spod-

bujanja odpiranja novih delovnih mest 
skozi principe davčne politike. Na dru-
gi strani so naloge občin nudenje ustre-
znih storitev, za izvajanje katerih pa ob-
čine seveda morajo prejeti ustrezna fi-
nančna sredstva. 

V razpravi so županje izpostavile vr-
sto problemskih zadev, glede katerih 
so želele preveriti mnenje predsedni-
ka. Oboji so ugotavljali, kako pomemb-
na so srečevanja te vrste, saj omogoča-
jo širjenje znanj, informacij ter sooča-
nje s problemi, s katerimi se srečujejo 
občine. Županje so se dogovorile, da 
bo 4. srečanje Kluba županj v začetku 
septembra.

US
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Naložbe v občini 
ZAKLJUČENI PROJEKTI

1. LC267063 Poljane–krožišče trg 
Rečica ob Savinji

Sanirana je bila lokalna cesta 
LC267063 na odseku od »Mržičevega 
mostu« do odcepa za Poljane, v dolžini 
približno 460 m in širini 5 m. Izvedena 
je bila sanacija cestišča, odvodnjavanje 
in preplastitev z asfaltom v debelini 10 
cm. Za izboljšanje poplavne varnosti je 
izveden nov podporni zid v dolžini 175 
m. Izveden je bil nov odsek vodovoda v 
dolžni 80 m, s katerim bo v prihodnje 
zagotovljena krožna zanka za trg Reči-
ca, s čimer se bo povečala varnost oskr-
be s pitno vodo.

Celotni stroški gradbenih del so 
234.254,92 EUR, občina pa je od tega 
pridobila 168.226,33 EUR nepovratnih 
sredstev. Gradbena dela je izvajalo pod-
jetje GP Brlec, d. o. o.

2 .  S a n a c i j a  l o k a l n e  c e s t e 
LC267073 Poljane

Sanirana je bila lokalna cesta 
LC267073 v Poljanah v dolžini 310 m 
in širini med 4–4,50 m, odvisno od 
konfiguracije terena. V kompletni dol-
žini ceste je bila izvedena sanacija ce-
stišča, odvodnjavanje in preplastitev 
z asfaltom v debelini 7 cm. Za izboljša-
nje poplavne varnosti je bil obnovljen 
prepust in izveden manjši zadrževalnik 
plavja. Celotni stroški gradbenih del 
so bili 73.896,93 EUR, občina pa je od 
tega pridobila 58.471,25 EUR nepovra-
tnih sredstev. Gradbena dela je izvajalo 
podjetje NG Remont, d. o. o.

3. Sanacija JP768231 Poljane–
Mesničar

Sanirana je bila javna cesta JP768231 
v Poljanah v dolžini 200 m in širini med 
3,5–4 m, odvisno od konfiguracije te-
rena. V kompletni dolžini ceste je bila 
izvedena sanacija cestišča, odvodnja-
vanje in preplastitev z asfaltom v de-
belini 7 cm. Zaradi stabilizacije tere-
na je bil izveden podporni zid. Celotni 
stroški gradbenih del so bili 69.009,00 
EUR, občina pa je od tega pridobila 
53.916,34 EUR nepovratnih sredstev. 

Gradbena dela je izvajalo podjetje NG 
Brlec, d. o. o.

4. Dograditev in obnova vodovo-
dnega omrežja v Šentjanžu – faza 1

Občina je na območju Šentjanža (rela-
cija Varpolje–Šentjanž) dogradila vodo-
vodni sistem v dolžini cca 400 m ter iz-
vedla pripravo za širitev javne razsve-
tljave. Z izvedbo 1. faze dograditve vo-
dovoda je bil izveden prvi korak k iz-
gradnji krožne zanke vodovodnega 
sistema, s katero bo izboljšana oskrba 
s pitno vodo in požarna varnost za na-
selja Šentjanž, Nizka, Varpolje, Pobrež-
je, Homec. 

Prav tako je z dograditvijo vodovo-
dnega sistema sedaj zagotovljena po-
žarna voda v naselju Šentjanž. Občina 
bo z dograditvijo in obnovami vodovo-
da nadaljevala v naslednjem letu. Grad-
bena dela je izvedlo podjetje JP Komu-
nala, d. o. o., Mozirje.

5. Postavitev spomenika
Občina Rečica ob Savinji je v aprilu 

2019 izvedla postavitev spomenika 
padlim borcem in žrtvam iz II. svet. 
vojne na novi lokaciji pred pokopali-
šču. Spomenik je bil pred obnovo lo-
ciran v samem trgu. Ob tem se je izve-

dla tudi obnova poškodovanega dela 
spomenika ter dostopne poti in pla-
to, na katerem je možna izvedba ko-
memoracije.

6. Žegnan studenec
Že desetletja potekajo prizadevanja, 

da se usposobi poleg obstoječega vo-
dnega sistema dodatni vodni vir pitne 
vode. Žegnan studenec je v preteklosti 
že oskrboval določena naselja v občini, 
a se je izkazalo, da ni popolnoma zane-
sljiv. Občina Rečica ob Savinji je skupaj 
s partnerji pridobila cca 54.000 EUR ne-
povratnih sredstev za izvedbo raziskav 
vodnega vira. Z raziskavo se želi preve-

riti ustreznost Žegnanega studenca in 
zalednih vodnih virov za pitje. Usposo-
bil bi se rezervni vodni vir, ki je poleg 
tega, da predstavlja rezervo pitne vode 
ali celo osnovni samooskrbni vir iz vidi-
ka ekonomičnosti in okoljske vzdržno-
sti veliko bolj ustrezen, saj glavni rezer-
voar polni »gravitacijsko« in prečrpava-
nje ni potrebno. Trajnost operacije bo 
zagotovljena z osveščanjem občanov o 
pomenu pitne vode in spoznavanjem 
območja, kjer se izvir nahaja. V okviru 
projekta pa bo razvit tudi promocijski 
lonček iz biomateriala. 

V Poljanah je bilo obnovljenih kar nekaj odsekov ceste.
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Pri projektu sodelujejo tudi partner-
ji Visoka šola za varstvo okolja Vele-
nje, Javno podjetje Komunala Mozir-
je, Znanstveno raziskovalni center Slo-
venske akademije znanosti in umetno-
sti, Inštitut za krasoslovje, Plastika Ska-
za ter Društvo prijateljev mladine Reči-
ca ob Savinji. Trajanje projekta je od 1. 
1. 2019 do 30. 6. 2020.

PRIHODNJI PROJEKTI
1. Dograditev CČN Mozirje
Občine investitorke (Mozirje, Nazarje 

in Rečica ob Savinji) so pristopile k do-
datnemu urejanju odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode, skla-
dno z veljavno slovensko zakonodajo in 
evropskim pravnim redom. Projekt bo-
sta delno financirali Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj, in Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor. Projekt se 
bo izvajal v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, 6. pred-
nostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja 
ter spodbujanje učinkovite uporabe vi-
rov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v 
vodni sektor za izpolnitev zahtev prav-
nega reda Unije na področju okolja ter 
za zadovoljitev potreb po naložbah, ki 
jih opredelijo države članice in ki prese-
gajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanj-
ševanje emisij v vode zaradi izgradnje 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda.

Projekt obsega izgradnjo čistilne na-
prave kapacitete 6.000 PE in dogradi-
tev 2.040 m kanalizacije.

Projekt je skladen z vsemi splošnimi 
pogoji OP 2014–2020, in sicer: 

1. je usklajen s cilji 6. prednostne osi 
OP EK »Ohranjanje in varstvo okolja ter 
spodbujanje učinkovite uporabe virov«;

2. prispeva k doseganju rezultatov 
specifičnega cilja Ohranjanje in var-
stvo okolja ter spodbujanje učinkovite 
uporabe virov;

3. je opredeljen v okviru obdobja 
upravičenosti;

4. je skladen s pravili o državnih po-
močeh;

5. je skladen s horizontalnimi načeli 

trajnostnega razvoja, nediskriminacije, 
enakih možnosti in dostopnosti, vključ-
no z dostopnostjo za invalide ter ena-
kosti moških in žensk.

Projekt bo imel vpliv v Vzhodni ko-
hezijski regiji. Investicija je predvide-
na v letu 2019 in 2020, za občino Reči-
ca ob Savinji pa ima naslednje finanč-
ne posledice:

obremenitev letošnjega proračuna 
v višini 50.988,52 EUR ter povrnitev 
že porabljenih lastnih sredstev iz leta 
2016 in 2017 v višini 65.948,12 EUR in 
118.685,99 EUR.

2. Obnova trškega jedra – vpa-
dnice

Občina Rečica ob Savinji bo v letu 
2019 nadaljevala z obnovo trškega je-
dra, in sicer z vpadnico v trško jedro 
na relaciji Medgen borza–Prosvetni 
dom in vpadnico v trško jedro na rela-
ciji gostišče Čujež–Gasilski dom Rečica 
ob Savinji. Ocenjena vrednost projekta 
je približno 156.000 EUR. 

Finančna konstrukcija projekta je 
sestavljena iz lastnih sredstev v viši-
ni 52.000 EUR ter porabo nepovra-
tnih(52.000 EUR) in povratnih sred-
stev (52.000) v sklopu ZFO-1. V sklo-
pu obnove se bosta obnovila cestišče 
in mešani kanalizacijski sistem, ure-
dilo odvodnjavanje, obnovil vodovo-
dni sistem, vključno s hišnimi priključ-
ki, obnovila javna razsvetljava, izvedla 
priprava za kabelski sistem (CATV), te-
lekomunikacijski sistem (Telekom Slo-
venije d. d.) ter kabliranje za elektriko 
(Elektro Celje). Predviden začetek del 
je v juniju 2019, trajanje gradnje pa pri-
bližno dva meseca.

V sklopu ureditve trškega jedra se bo 
v letu 2019 izvedla tudi postavitev več 
klopi, košev za smeti ter lesenih cve-
tličnih korit. Prav tako pa se bo izvedel 
nadstrešek nad bankomatom in pred 
vhodom v Medgen borzo. 

3. Postavitev oznak kolesarskih 
stez 

V letu 2019 je predvidena postavitev 
označb za kolesarske steze v občini. Po-
stavitev označb je predvidena tako na 
državnih cestah kot tudi na občinskih 

cestah. Dela na državnih cestah bo iz-
vedlo podjetje VOC Celje d. d., dela na 
občinskih cestah pa podjetje JP Komu-
nala, d. o. o.

4. Obnova Mržičevega mostu
Za obnovo Mržičevega mostu je obči-

na kandidirala za pridobitev nepovra-
tnih sredstev v višini približno 130.000 
EUR. V primeru odobritve nepovra-
tnih sredstev bo projekt izveden v letu 
2019. Višina lastnih sredstev za gradbe-
na dela znašajo približno 30.000 EUR. 
Z obnovo mostu bo zaključena obnova 
lokalne ceste LC267063 v celoti, sama 
obnova mostu pa bo izboljšala poplav-
no varnost naselja Rečica.

5. Sanacija cestnega odseka na ce-
sti Homec

Projekt je prijavljen na MOP v sklo-
pu odprave posledic naravnih nesreč. 
V primeru pridobitve zadostnih nepo-
vratnih sredstev v prihodnjem obdobju 
bo projekt šel v izvedbo. Obnova se na-
črtuje v letu 2020 ali kasneje.

6. Sanacija cestnega odseka na ce-
sti Poljane

Projekt je prav tako prijavljen na MOP 
v sklopu odprave posledic naravnih ne-
sreč. V primeru pridobitve zadostnih 
nepovratnih sredstev v prihodnjem ob-
dobju bo projekt šel v izvedbo. Obno-
va se načrtuje v letu 2020 ali kasneje.

7. Dograditev  in obnova vodovo-
dnega omrežja v Šentjanžu – faza 2

Skladno s finančnimi zmožnostmi bo 
občina v letu 2020 nadaljevala z gra-
dnjo/obnovo vodovodnega sistema na 
relaciji Varpolje–Šentjanž–Grušovlje 
in tako zaključila krožno povezavo med 
naselji in zagotovila boljšo oskrbo s pi-
tno vodo ter izboljšala požarno varnost.

NUJNI PROJEKTI
Občino v prihodnje čakajo tudi pro-

jekti, ki jih bo na nek način potrebno 
izvesti. Med te uvrščamo: 

- vodovod Letošč,
- obnova vodohrama Olker,
- sanacija mostu čez Savinjo v Spo-

dnji Rečici,
- obnova sekundarnega vodovodnega 

omrežja v naselju Rečica.
ROK JAMNIKAR
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Priprava razvojnega programa 
za naslednje obdobje 

Čeprav se nekaterim zdi, da je leto 
2020 še daleč, se vendarle počasi izte-
ka veljavnost Občinskega razvojnega 
programa 2014–2020. Zato bo Občina 
Rečica ob Savinji začela s pripravo ra-
zvojnega programa za obdobje 2021–
2027, o čemer so se seznanili občinski 
svetniki na zadnji seji.

Predlogi za pravočasen pristop k ob-
likovanju razvojnega programa za na-
slednje obdobje so bili že podani na 
Občinskem svetu, pa tudi županja se 
zaveda dejstva, da je razvoj smiselno 
zastaviti sistematsko oziroma širše. 
V Občinski upravi smo predlagali, da 
bi sami začeli s pripravo razvojnega 
programa, po potrebi pa bi prihodnje 
leto vključili zunanjega izvajalca. 

JESENI UVODNE DELAVNICE ZA 
OBČANE 

Zato bomo predvidoma v jesenskem 
času začeli izvajati uvodne delavnice 
na Rečici ob Savinji in v treh naseljih 
(Varpolje, Pobrežje, Dol-Suha). Na teh 
delavnicah bomo predstavili realizaci-
jo v prejšnjem razvojnem programu za-
stavljenih ciljev; iz vodene razprave in 

rezultatov drugih metod vključevanja 
občanov (izvedba anket, pisna posve-
tovanja …) pa bomo razbrali, kaj ima-
mo in kaj želimo (SWOT). 

Na delavnicah bi radi ugotovili tudi 
interes za aktivno sodelovanje različ-
nih deležnikov. V primeru, da občane 
uspešno pritegnemo k sodelovanju na 
različnih področjih življenja in dela, se 
oblikujejo ožje vsebinsko različne sku-
pine. Skupine bi skupaj aktivno delale 
preko zime 2019/2020, svoje predloge 
pa naj bi oblikovale v prvi polovici na-
slednjega leta. V nadaljevanju bi vse 
prejete informacije, mnenja in predlo-
ge primerno obdelali, o rezultatih pa 
obveščali tudi občane. 

Prihodnje leto naj bi nato na Občini 
proučili predloge in sprejeli odločitve, 
Občinski svet pa naj bi do konca leta 
2020 sprejel končni dokument. 

Vse občanke in občane vabimo, da se 
s svojimi predlogi, razmišljanji, priča-
kovanji … aktivno vključijo v pripravo 
razvojnega programa. Le s skupnimi 
močmi bomo soustvarjali razvoj občine. 

MP

Spomenik na 
novi lokaciji 

Ob spomeniku bo v nedeljo, 16. junija, 
krajša slovesnost v izvedbi Združenja 
borcev za vrednote NOB, KO Rečica ob 

Savinji, in OŠ Rečica ob Savinji.

Izvajalec gradbenih del, podjetje 
Lebe, je ob pokopališču znova posta-
vil spomenik padlim borcem in žr-
tvam okupatorjevega nasilja iz II. sve-
tovne vojne. 

Spomenik, ki je visok 9,8 metra,  je 
delo arhitekta Edvarda Ravnikarja 
in se je zaradi obnove prestavil iz tr-
škega jedra. Sedaj se ureja še okolica 
spomenika, vključno z izgradnjo pla-
toja, na katerem se bodo lahko izva-
jale komemoracije. Vrednost del je 
približno 22 tisoč evrov brez DDV. V 
okviru tega se bodo po koncu pouka 
zgradile še stopnice med šolo in par-
kiriščem, kjer bo urejeno novo posta-
jališče za dovoz šolskih otrok. Poleg 
tega se bodo sanirale še stopnice pri 
stari mrliški vežici.

RJ

Vrednotenje razvojnih ciljev v dejavnostih, 
za katere Občina načrtuje razvoj:
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Raziskave Žegnanega studenca 

Čudovito okolje Žegnanega studenca

Rečica tudi uradno zelena občina

Skupinska fotografija nagrajencev 

V sredo, 22. maja, je Slovenska turi-
stična organizacija za 11 destinacij, no-
silcev znaka Slovenia Green, med kate-
rimi je tudi Občina Rečica ob Savinji, na 
Zelenem dnevu slovenskega turizma  v 
Rogaški Slatini pripravila uradno pode-
litev plaket. 

Tako je Rečica ob Savinji kot ena od 
občin, ki so uspešno zaključile posto-
pek ocenjevanja v okviru Zelene she-
me slovenskega turizma, prejela znak 
Slovenia Green Destination, in sicer Slo-
venia Green Bronze. Na slovesnosti je 
plaketo prejel tudi Kamp Menina, ki je 
po znaku Green Key postal še novi nosi-
lec znaka Slovenia Green Acomodation.

Občina Rečica ob Savinji se je tako 
odločila aktivno slediti ključni razvoj-
ni prioriteti Slovenske turistične orga-
nizacije (STO) in slovenskega turizma, 
ki temelji na  oblikovanju konkurenč-
ne, trajnostno naravnane turistične po-
nudbe, ki bo Slovenijo na globalnih tr-
gih pozicionirala kot trajnostno usmer-

jeno zeleno, aktivno in zdravo turistič-
no destinacijo.  

V postopku pridobivanja znaka SLO-
VENIA GREEN smo informirali prebi-
valce, anketirali turiste, turistična pod-
jetja in lokalno prebivalstvo. Obliko-
vana je bila Zelena ekipa, skupaj z Ob-
činsko upravo pa smo pridobili podat-
ke s področij naravne in kulturne de-
diščine ter njene zaščite, okolja, pro-
meta, energetike, trajnostne arhitek-

ture, družbene odgovornosti, ravnanja 
z odpadki, upravljanja z vodami, pod-
nebnih sprememb, turizma, varnosti in 
gastronomije. 

S podelitvami plaket pa postopki v 
pridobivanju znaka še niso zaključeni, 
saj moramo v Občini pripraviti in po-
trditi akcijski načrt ukrepov, izpolniti 
obrazec Zeleni DNK ter zahtevati tudi 
terenski obisk.

US

Znano je, da Občina Rečica ob Savi-
nji s pomočjo partnerjev izvaja projekt 
»Trajnostno zagotavljanje endogenih 
virov – Žegnan studenec«. V okviru iz-
vajanja projekta bo ugotovljeno stanje 
aktualne rabe pitne vode, razpoložlji-
vost endogenih potencialov vodnih vi-
rov na obravnavanem območju in po-
trebe po dodatni oskrbi. Poleg tega bo 
analizirano razmerje med obstoječo 
rabo in možnostmi uporabe vseh vo-
dnih virov na območju operacije ter 
ugotovljene biološke in kemične zna-
čilnosti Žegnanega studenca in prispev-
nega zaledja. 

Dokazane bodo smeri in načini podze-
mnega pretakanja voda proti Žegnane-
mu studencu ter ocenjeni morebitni po-
trebni posegi za usposobitev vira pitne 
vode, razvit pa bo promocijski lonček 
iz biomateriala. V projektu, ki je ovre-
dnoten na dobrih 72 tisoč evrov, je Ob-

činska uprava pridobila dobrih 55 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev.

Občina Rečica ob Savinji je nosilec 
operacije, sodelujejo pa še Visoka šola 
za varstvo okolja Velenje, Javno pod-
jetje Komunala Mozirje, Plastika Ska-
za, Društvo prijateljev mladine Rečica 
ob Savinji in Znanstveno raziskoval-
ni center Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti – Inštitut za raziskova-
nje Krasa.  Ravno s pomočjo ZRC SAZU 
so pred dvema tednoma na izvirih Že-
gnan studenec in Župnekovo žrelo ter 
v soteski Suhe snemali oddajo Ugrizni-
mo znanost – Po sledeh kraških voda. 

O Žegnanem studencu je bila posneta 
tudi TV–oddaja, v kateri je bilo predsta-
vljeno delo znanstveno raziskovalnega 
centra in tudi delni rezultati.  Oddaja je 
na ogled na https://4d.rtvslo.si/arhiv/
ugriznimo-znanost/174609769. 

US
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Zelena shema slovenskega turizma – analiza anket 

Merila za podelitev znaka SGD 
Ocena je destinaciji izdana v petih kate-

gorijah: Destinacijski management, Nara-
va in pokrajina, Okolje in podnebje, Kul-
tura in tradicija ter Družbeno-ekonomska 
situacija. Ocene so na lestvici od 1 do 10.

Znak SGD gold dobi destinacija, ki v 
najmanj treh od petih kategorij prejme 
oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena 
od teh treh kategorij direktno vezana 
na turizem (Destinacijski management 
ali Družbeno-ekonomska situacija), in 
ki ima najmanj en nastanitveni objekt 
z veljavnim znakom Slovenia Green Ac-
commodation.

Rečica ob Savinji je oceno 8,0 ali več 
prejela v treh izmed petih kategorij, 
vendar pa sta obe kategoriji nepo-
sredno povezani s turizmom (Desti-
nacijski management in Družbeno-
-ekonomska situacija) ocenjeni precej 
nižje. Destinacija se je najbolje odre-

zala na področju Kulture in tradicije. 
Pričakujejo, da se bo destinacija še le-

tos lotila priprave kakovostne strategi-
je razvoja turizma, saj je tak dokument 
ključen za razvoj turizma v destinaciji 
in vpliva na izpolnjevanje vrste meril iz 
standarda (v strategijo lahko npr. zapi-
šete tudi vizijo trajnostnega razvoja tu-
rizma, ukrepe za zmanjševanje sezon-
skosti, strategijo za razvoj turističnih 
produktov ipd.). Poleg strategije je klju-
čen sprejem akcijskega načrta, v uresni-
čevanje katerega morajo biti vključeni 
deležniki. Ukrepi v načrtu morajo biti 

finančno ovrednoteni, izpolnjevanje ci-
ljev pa destinacija nadzoruje ter po po-
trebi uvaja popravne ukrepe.

PRIPOROČILA
V kategoriji Okolje in podnebje naj 

destinacija več pozornosti nameni ra-
zvoju mehke mobilnosti in prilagoditvi 
javnega prevoza za obiskovalce. Potreb-
no je identificirati predvidene lokalne 
podnebne spremembe in njihove vpli-
ve na turizem. Svetujejo tudi razvoj pi-
lotnega projekta za merjenje in izrav-
navo ogljičnega odtisa obiskovalcev.

Za napredovanje v kategoriji Družbe-
no-ekonomska situacija destinaciji pri-
poročajo, da za turistične ponudnike or-
ganizira aktivnosti, ki turistične ponu-
dnike osveščajo o rabi vode in energije, o 
ravnanju z odplakami, zmanjševanju tr-
dih odpadkov, pravičnem zaposlovanju.

US

Rezultati anektiranja prebival-
cev, turističnega gospodarstva in 
obiskovalcev občine Rečica ob Sa-
vinji v letu 2018:

Turistično gospodarstvo, občani in obi-
skovalci Rečice ob Savinji podpirajo vstop 
v Zeleno shemo slovenskega turizma, 
hkrati pa opozarjajo na pomanjkljivosti 
turistične ponudbe. 

V procesu Zelene sheme slovenskega 
turizma in pridobitve znaka SLOVENIA 
GREEN je Občina izvedla več anket, z že-
ljo aktivne participacije občanov, turistov 
in turističnega gospodarstva pri oblikova-
nju oziroma ocenjevanju turistične desti-
nacije. Občane, obiskovalce in turistične 
ponudnike smo anketirali od junija do no-
vembra 2018, velika večina odgovorov pa 
je bilo pridobljenih v poletnih mesecih.

PREBIVALCI
Kar 100 % turističnih ponudnikov, ki je 

sodelovalo v anketi, podpira dejstvo, da 
se je Občina Rečica ob Savinji vključila v 
Zeleno shemo slovenskega turizma. Prav 
tako slednje podpira velika večina obča-

nov občine Rečica ob Savinji (kar 88 % od 
77 oseb, ki so pravilno odgovarjali na an-
keto). Proti tej odločitvi je bilo le 4 % obča-
nov, ostali so bili neopredeljeni. Kot pra-
vilno kar 66 % občanov ocenjuje odloči-
tev občine, da se razvija v smeri spodbu-
janja in razvoja turizma, kar še dodatno 
potrjuje, da se je Občina Rečica ob Savinji 
odločila za pravo razvojno pot. 

Polovica (50 %) občanov je s turistično 
ponudbo zelo zadovoljnih v poletnih in 
spomladanskih mesecih, 32 % je zado-
voljnih s turistično ponudbo jeseni in 18 
% jih je zadovoljnih pozimi. 

Na vprašanje, kakšen vpliv ima turi-
zem na značilnosti in lokalno identite-
to, kulturo in dediščino naše destinaci-
je, 44 % vprašanih občanov meni, da tu-
rizem pomaga pri izboljšanju, 38 % jih 
meni, da pomaga pri ohranjanju lokalne 
identitete in kulture dediščine. Precej vi-
sok odstotek (18 %) vprašanih meni, da 
turizem nima vpliva, preostali odstotek 
vprašanih pa odgovarja, da turizem ško-
duje. Velika večina tudi meni, da turizem 

pomaga pri ohranjanju (41 %) oziroma 
izboljšanju (30 %) kakovosti življenja v 
naši destinaciji.

Približno 10 odstotkov občanov je zelo 
zadovoljnih z vključenostjo in vplivom 
prebivalcev pri načrtovanju in razvoju 
turizma; četrtina ali 26 % od 88 občanov 
je na splošno zadovoljnih z vključenostjo 
in vplivom prebivalcev pri načrtovanju 
in razvoju turizma; podobno število ob-
čanov pa pri tem vprašanju ni opredelje-
nih. S trditvijo se ne strinjajo ali se sploh 
ne strinjajo preostali anketirani. 

Velika večina občanov se zelo (20 %) 
ali se strinja (70 %) s trditvijo, da ima od 
turizma in turistov, ki nas obiskujejo, lo-
kalna skupnost koristi. Povsem drugačno 
pa je strinjanje oziroma nestrinjanje s tr-
ditvijo, da ima od turizma in turistov, ki 
nas obiskujejo, koristi tudi občan – s trdi-
tvijo se ne strinja 10 % vprašanih. Samo 
odstotek vprašanih meni, da imajo od tu-
rizma tudi osebne koristi. 

Med prednostmi občine Rečica ob Savi-
nji na področju ponudbe turizma, v pri-
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merjavi z drugimi turističnimi destinacija-
mi, 53 % anketiranih meni, da so predno-
sti na kulturnem področju, približno po-
lovica je izpostavila naravne danosti, 30 
% prireditve, 17 % vprašanih pa gastro-
nomsko ponudbo. 

Vprašani so nanizali številne predloge, 
kje vidijo še dodatne potenciale za razvoj 
turizma v destinaciji. Po njihovem mne-
nju bi bilo potrebno urediti peš in kole-
sarske poti (6 odgovorov), označiti za-
selke, kmetije in znamenitosti (5), obno-
viti kulturne spomenike in druge objek-
te (3), sestaviti ekipo ljudi za načrtovanje 
organizirane turistične ponudbe, uredi-
ti razgledne točke ter poskrbeti za rekla-
mni material (po 2 odgovora), drugi pa 
so nizali še predloge za boljšo gostinsko 
ponudbo, predstavitev lokalnih običajev 
in opozarjali na pomanjkanje interesa pri 
domačinih oziroma omenjali potrebo po 
vzgoji gostov.

OBISKOVALCI
Med gosti je na anketo odgovarjalo 57 

tujih in 31 domačih gostov. Nekaj več kot 
50 % se jih je prvič ustavilo v občini Rečica 
ob Savinji, kar tretjina obiskovalcev pa je 
destinacijo obiskalo več kot dvakrat. Veči-
no (88 %) tujih obiskovalcev je pritegnila 
narava, več kot tretjina pa jih je zadovolj-
nih s športno infrastrukturo ter nastani-
tveno ponudbo. Domači gostje so najbolj 
(63 %) zadovoljni z nastanitveno ponud-
bo, narava pa je drugi razlog za obisk de-
stinacije. Številni domači gostje so zado-
voljni tudi s športno infrastrukturo ter 
sakralno dediščino, manj kot 10 % pa se 
jih za obisk destinacije odloča zaradi obi-
ska prireditev, sorodnikov ali kulinarič-
ne ponudbe. 

Tuji gostje so se v destinaciji ustavili za-
radi oddiha, prostora za otroke, spozna-
vanje dežele, pa tudi na poti v sosednje de-
stinacije. Praktično vsi tuji gostje so pov-
sem (62 %) ali zadovoljni (38 %) z obi-
skom destinacije. Podobna je slika tudi pri 
domačih gostih, kjer se samo 2 nista opre-
delila glede zadovoljstva, vsi ostali pa so 
zadovoljni ali zelo zadovoljni z obiskom. 
Večina domačih gostov (86 %) je na Reči-
co ob Savinji pripotovala od doma, med 
tujimi gosti pa jih je 60 % vprašanih pripo-

tovalo od doma, skoraj tretjina pa iz dru-
ge destinacije. V času obiska destinacije so 
tuji gostje največ uporabljali osebni avto-
mobil, hodili ali kolesarili, podobno pa so 
odgovarjali tudi domači gostje. Samo 5 % 
domačih gostov je med obiskom destina-
cije uporabljalo javni prevoz, pri tujih go-
stih pa je odstotek še manjši. 

Domači gostje ostajajo v naši destina-
ciji več dni, tudi po več kot 10 dni, po-
gosto pa prihajajo med vikendi ali med 
dopustom. Tudi odgovori pri tujih go-
stih kažejo, da se odločijo za večdnev-
no bivanje – tudi po 14 oziroma 21 dni 
– v naši destinaciji. 

Dve tretjini domačih gostov med biva-
njem porabi od 25 do 50 evrov dnev-
no (podobno tudi tuji gostje), po 10 % 
vprašanih pa ali manj kot 10 ali več kot 
50 evrov dnevno. Tuji gostje so nekoli-
ko bolj zapravljivi, saj jih približno pe-
tina ocenjuje, da bodo zapravili od 50 
do 100 evrov dnevno. 

Tuji in domači gostje so si enotni še 
pri eni trditvi: pri kar 60 % vprašanih bi 
bivanje podaljšale urejene kolesarske 
poti. Domači gostje v ospredje (po 30 
%) postavljajo še prireditve v poletnih 
mesecih ali druge razloge, medtem ko 
tujci v večji meri (42 %) pogrešajo po-
hodniške poti oziroma navajajo druge 
razloge. Domači gostje si v kategoriji 
»drugo« želijo več predstavitev lokal-
nih običajev, otroških delavnic, špor-
tnih dogodkov in več prostega časa, 
opozarjali pa so tudi na nekoliko slab-
šo infrastrukturo (elektrika, signal) v 
kampu. Tujci bi se za daljše bivanje pri 

Zgornja Savinjska dolina postaja trajnostna destinacija – zelenim občinam se 
je poleg Občine Rečica ob Savinji pridružila Občina Ljubno. Logarska dolina je 

prejela znak za park, Kamp Menina pa za nastanitve.

nas odločali v primeru daljšega dopu-
sta, več sonca, tekaških poti ... 

TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Turistični ponudniki na območju ob-

čine so vedno bolj osveščeni glede upo-
rabe trajnostnih načel poslovanja. Tako 
66 % turističnih ponudnikov sodeluje v 
priznanih programih za podpiranje do-

stopnosti, dve tretjini jih je sprejelo ene-
ga izmed ukrepov varčevanja z vodo, po-
dobno število jih uporablja obnovljive 
vire energije in razsvetljavo z nizko po-
rabo energije, nihče pa ne uporablja re-
ciklirane vode. Vsi ločujejo različne vrste 
odpadkov, reciklirajo oziroma zbirajo lo-
čene odpadke,  vendar pa večina (66 %) 
ni vključena v sheme blaženja podneb-
nih sprememb.

Polovica jih sodeluje pri kakršnih koli 
ukrepih prilagajanja na podnebne spre-
membe (ločeno zbiranje odpadkov na 
prireditvah), menijo pa tudi, da se njiho-
va organizacija nahaja na ranljivem ob-
močju. Dve tretjini jih predvsem z izobra-
ževanjem sodeluje pri ukrepih za spod-
bujanje lokalne biotske raznovrstnosti, 
varstva, ohranjanja in upravljanja kraji-
ne. Manj kot polovico zunanjih storitev 
jim zagotavljajo lokalni ponudniki, med-
tem ko je slika pri hrani povsem drugač-
na – več kot 50 % blaga, hrane, pijače, ki 
jo ponujajo, izvira iz lokalnega okolja. Pri 
tem so še posebej pozorni na njihov izvor 
(ekološka pridelava). Turistični ponudni-
ki vidijo velik potencial izboljšanja trajno-
stnega razvoja občine v omejitvi in ureja-
nju prometa.

US
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UPRAVNA ENOTA, KOMUNALA MOZIRJE

Mesto 
pregleda

Št. pregl.
enterokoki Neskladni Št. pregl.

escherichia coli Neskladni Državni 
monitoring Neskladni

Mozirje
Nazarje

Rečica ob 
Savinji

14 0 14 0 9 0

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2018

Menjava osebnih dokumentov
Osebni dokumenti, ki jih uporabljamo 

za dokazovanje istovetnosti, so: osebna iz-
kaznica, potna listina, obmejna prepustni-
ca, vozniško dovoljenje, orožni list in potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 

Osebna izkaznica je javna listina, s ka-
tero državljan Republike Slovenije izka-
zuje svojo istovetnost in državljanstvo in 
s katero lahko potuje v določene države. 
Tudi potni list je javna listina, ki sloven-
skemu državljanu služi za prehod držav-
ne meje ter dokazovanje njegove istove-
tnosti in državljanstva. Do osebne izkazni-
ce in potne listine je upravičen vsak drža-
vljan Republike Slovenije.

V Upravni enoti Mozirje se v letošnjem 
letu izteče veljavnost 1.228 osebnim iz-
kaznicam in 237 potnim listom, k tej šte-
vilki pa je potrebno prišteti še tiste, ki do-
kumente urejajo prvič oziroma jih menja-
jo iz drugih razlogov – zaradi spremem-
be osebnega imena, bivališča, izgube ipd. 
Na okencih, kjer poteka sprejem vlog, je 
pred začetkom poletja vedno povečano 
število strank. Z zamenjavo dokumen-
tov zato ni priporočljivo odlašati, saj lah-

ko dokumente zamenjate že pred iztekom 
roka veljavnosti.  

Za zamenjavo osebne izkaznice in po-
tnega lista je potrebna fotografija veliko-
sti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati pravo po-
dobo in ne sme biti starejša od 6 mesecev 
ali referenčna številka iz E-fotograf (sli-
ka v digitalni obliki). Za potni list mora 
biti fotografija ustrezna za zajem biome-
trije oči, ista fotografija se lahko upora-
bi za oba dokumenta. Vlogo mora obve-
zno vložiti vsak sam zaradi ugotavljanja 
istovetnosti in  lastnoročnega podpisa 
ter zajema prstnih odtisov za potni list, 
za mladoletne otroke pa zakoniti zasto-
pniki. Otrok, starejši od osmih let, mora 
biti prisoten, ker se mora podpisati sam. 

Cena osebne izkaznice z veljavnostjo 
10 let za osebo starejšo od 18 let je 18,86 
evra, cena potnega lista pa 46,10 evra. 
Cena osebne izkaznice z veljavnostjo 5 
let za otroka v starosti od 3 do 18 let je 
14,26 evra, cena potnega lista pa 39,30 
evra. Cena osebne izkaznice z veljavno-
stjo 3 let za otroka od rojstva do 3 let je 
14,26 evra, cena potnega lista pa 35,20 

evra. Če oseba rabi osebno izkaznico ali 
potni list prej, kot je rok za izdelavo, go-
vorimo o t. i. prioriteti. Če vloži vlogo na 
upravni enoti do 11. ure, dobi dokument 
isti dan na Upravni enoti v Celju. Za pri-
oriteto se plača dvojna taksa.

BREZ KRAJEVNE PRISTOJNOSTI
Državljani lahko vložijo vlogo za zame-

njavo osebne izkaznice in potnega lista 
na katerikoli upravni enoti. Krajevne pri-
stojnosti ni. Ob vložitvi lahko izberejo na-
čin vročitve, osebno na upravni enoti ali 
po pošti.  Na Upravni enoti Mozirje spre-
jemamo vloge vsak dan ves poslovni čas, 
ki je ob ponedeljkih, torkih in  četrtkih od 
8. do 15. ure; ob sredah od 7. do 17. ure in 
ob petkih od 8. do 13. ure.

Dokumente izdeluje pogodbeni proi-
zvajalec Cetis, d. o. o. Glede na izkušnje 
iz preteklih let se rok izdelave dokumen-
tov v poletnih mesecih podaljša, zato dr-
žavljane pozivamo, da vlogo za izdajo no-
vega dokumenta vložijo vsaj 10 delovnih 
dni pred potekom veljavnosti starega do-
kumenta oz. nameravanega potovanja. 

MILENA CIGALE, načelnica

Na podlagi določil 34. člena Pravil-
nika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 
19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 
in 25/2009), JP Komunala d.o.o. Mozirje 
objavlja naslednje Letno poročilo o kako-
vosti vode v letu 2018.

JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu 
HACCP notranjo kontrolo kakovosti pit-
ne 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 2018 je bilo na vodovodnih siste-
mih, ki jih upravlja JP Komunala d. o. o. 
Mozirje, v okviru notranjega nadzora od-
vzetih 54 vzorcev za preiskave na mikro-
biološke parametre in 25 vzorcev za fizi-
kalno-kemijske preiskave. Poleg rednih 
preiskav smo na vseh vodovodih izvršili 
preglede na trihalometane in clostridium 
perfringens-e. 

V okviru državnega monitoringa pitnih 
vod je bilo na omenjenih vodovodnih sis-
temih odvzetih 29 vzorcev za preiskave 
na mikrobiološke parametre in 29 vzor-

cev za fizikalno-kemijske preiskave. Zah-
teve pravilnika o pitni vodi je izpolnjeva-
la večina vzorcev notranje kontrole in dr-
žavnega monitoringa. Pri vzorcih, kjer so 
se pojavila neskladja, so se le-ta odpravila 
po Pravilniku, vključno z vsemi ustrezni-
mi ukrepi, ustreznost pitne vode pa smo 
preverili s ponovnim odvzemom vzorcev 
in izvedenimi preiskavami.

Vsi rezultati kemijskih preiskav vode 
so bili na vseh vodovodih v redu. Glede 
na rezultate analiz vzorcev vode je bila 
voda v letu 2018 primerne kakovosti za 
pitje in uporabo v gospodinjstvih, tve-
ganje za zdravje uporabnikov pa ocenje-
no kot nizko. Podatki o rezultatih labora-
torijskih preizkušanj pitne vode, pridob-
ljenih tako v okviru notranjega nadzora 
kot tudi državnega monitoringa, so na 
vpogled pri upravljalcu.

ANDREJ ERMENC, direktor

Vzorčenje v naši občini:



POD REČIŠKIM ZVONOM14

POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE

Varnostna problematika v rečiški občini 
Policijska postaja Mozirje je do 15. 5. 2019 v občini Rečica 

ob Savinji na področju kriminalitete obravnavala 9 (4 – po-
datki v oklepajih so za enako časovno obdobje v letu 2018) 
kaznivih dejanj, in sicer 3 zanemarjanja otroka in surovo 
ravnanje, 1 grožnjo, 1 tatvino, 1 vlom v stanovanjsko hišo, 
1 vlom v avtomat za pijačo, 1 zalezovanje oz. nadlegovanje 
po telefonu in 1 zatajitev.

Prav tako smo obravnavali 5 (6) kršitev s področja prekr-
škov, in sicer 3 kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
1 kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami in 1 kršitev Zakona o zaščiti živali.

Na splošno lahko ocenimo varnost v občini kot dobro, kljub 
temu bi se morali tudi občani zavedati, da so storilci kazni-
vih dejanj vsakodnevno med nami in prežijo predvsem na 
našo nepazljivost. V več primerih bi lahko preprečili kazni-
vo dejanje s tem, da bi se oškodovanci vedli bolj samozašči-
tno. Od osnovnih samozaščitnih ravnanj, kot sta zaklepanje 
vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, 
moramo biti pozorni tudi na to, da v svojih parkiranih vozi-
lih ne puščamo vrednejših predmetov na vidnem mestu, do 
tega, da smo pozorni na pojav ljudi, ki jih ne poznamo v so-
seski, sploh, če se te osebe sumljivo vedejo. V veliko pomoč 
nam je, da si v takih primerih zabeležite registrske številke 
avtomobila, s katerim se ti ljudje prevažajo, in da si poskusi-
te zapomniti čim več podrobnosti osebnega opisa.

PROMETNA STATISTIKA 
Na območju občine Rečica ob Savinji smo do 15. 5. 2019 

obravnavali 4 (4) prometne nesreče, in sicer 3 z lahko tele-
sno poškodbo in 1 z materialno škodo. Vzroki prometnih ne-
sreč so bili 2 x nepravilna stran/smer vožnje, 1 x neprilago-
jena hitrost in 1 x nepravilno prehitevanje, vinjenih vozni-
kov, ki bi povzročili prometne nesreče, ni bilo.

Ker se v poletnih mesecih varnost cestnega prometa poslab-
ša, policisti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, za katero lahko največ naredi vsak posame-
znik sam. Pri tem gre posebna pozornost uživanju alkohol-
nih pijač, kar se odraža tudi v varnosti cestnega prometa. Al-
kohol je pomemben dejavnik za povzročitev prometnih ne-
sreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V zadnjih letih je 
na območju celotne Slovenije vsako tretjo prometno nesre-
čo s smrtnim izidom povzročil vinjen voznik. 

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prometu se nanaša 
tudi na pešce, ki jih posebej opozarjamo, da ob udeležbi v 
prometu nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo 
po površinah namenjenim pešcem oz. po pravilni strani voz-
išča. Prav tako na varno udeležbo v cestnem prometu 
opozarjamo tudi voznike enoslednih motornih vozil 
(motornih koles in mopedov) ter kolesarje, ki so ena iz-
men najbolj ranljivih kategorij v cestnem prometu, pri kate-
rih v primeru udeležbe v prometnih nesrečah skoraj vedno 

pride do telesnih poškodb, velikokrat pa tudi do smrtnega 
izida. Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, 
naj uporabljajo zaščitno opremo in čelado, vedno naj imajo 
prižgane luči ter uporabljajo svetla in odsevna oblačila, da 
jih bodo drugi vozniki lažje in hitreje opazili. Prilagodite hi-
trost vožnje svojim sposobnostim in razmeram na cesti, saj 

je lahko ravno pot ustavljanja motornega kolesa pri različ-
nih hitrostih odločilna pri preprečevanju prometnih nesreč 
in njenih posledic. Na prisotnost motoristov pa morajo biti 
pripravljeni tudi drugi vozniki. Pozorno morajo spremljati 
promet tako v vzvratnih kot tudi stranskih ogledalih, pred-
vsem pa naj vsakič preverijo  t. i. mrtvi kot, saj so motoristi 
zaradi ozke silhuete slabše vidni.

OSNOVNI ZAŠČITNI UKREPI
Da bi poletni oddih preživeli čim bolj prijetno in varno, 

vam policisti svetujemo, da še pred odhodom od doma po-
skrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov. S preventiv-
nim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že 
sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih de-
janj in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v sta-
novanja, hiše, vozila, tatvine vozil, drzni ropi ipd. Zato pred 
daljšo odsotnostjo z doma zaklenite vrata in zaprite okna. 
Pred tem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti ele-
ktrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode 
ali požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta). Vklo-
pite alarmno napravo, ključev ne puščajte na »skritih me-
stih«, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd. 

Ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopu-
stom raje najemite sef), o svoji odsotnosti ne puščajte spo-
ročil (na telefonskem odzivniku, na listkih). Poskrbite, da 
bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj 
ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete). 
Vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, od-
povejte dostavo časopisov,  doma parkirana vozila zakle-
nite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezerv-
ne, ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v oko-
lici hiše, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete. Po-
vejte sosedom, kako ste dosegljivi, preglejte zavarovalne 
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police, kako je s kritjem škode pri vlomu, zapišite si serij-
ske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotografiraj-
te, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, 
tehnične predmete idr.). Če ostanete doma (zlasti to velja 
za starejše osebe in otroke), pa zaklepajte vrata, ne odpi-
rajte vrat neznancem, varnostno verižico imejte vedno za-
taknjeno, še zlasti, če ste sami, uporabljajte domofone in 
videodomofone ter kukala na vhodih.

VARNO NA PARKIRIŠČIH 
Naj vaše vozilo na parkirišču ne postane tarča tatov in 

vlomilcev. Parkirišča so poleti polna vozil ob večjih turi-
stičnih centrih, ob morju, gorah, toplicah in drugih turi-
stičnih krajih. Priprto okno zaklenjenega vozila je prava 
vaba za priložnostne tatove. Z malo truda in že v nekaj se-
kundah lahko odprejo vaše vozilo, v katerem imate mor-
da mobitel, denarnico, torbico ali kovček ... Tudi odvzemi 
motornih vozil so pogosti, zlasti tistih višjega cenovnega 
razreda ali slabše varovanih, parkiranih na neosvetljenih 
mestih, v odprtih garažah. 

Svetujemo, da svoja vozila zato primerno zavarujte, izo-
gibajte se parkiranju na slabo ali neosvetljenih ulicah ali 
parkiriščih, v vozilih na vidnih mestih (policah, sedežih) 

Film o sporazumevanju 
z gluhimi 

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje, ki po-
kriva celotno območje Šaleške in Savinjske regije, so posneli 
film o tem, kako se sporazumevati z gluho, naglušno in glu-
ho-slepo osebo. Film najdete na naslednji spletni povezavi:

https://youtu.be/-9M2dztr9Tc. 
US

Zdravje v občini 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je letos že četrtič pri-

pravil publikacije Zdravje v občini. Tudi letos so pripravili 
podrobne informacije o zdravju prebivalcev za vsako od 212 
občin. Kot aktualno javnozdravstveno vsebino, ki jo objavlja-
jo v osrednjem delu publikacij, so izbrali okolje in zdravje, 
saj je zdravje ljudi neločljivo povezano z okoljem, v katerem 
živijo in delajo. Skrb za okolje pa je ena izmed pomembnih 
aktivnosti na lokalnem nivoju.

Publikacijo za občino Rečica ob Savinji s posodobljenimi 
podatki, kartografske prikaze, primerjave kazalnikov med 
leti in druge zanimive vsebine si lahko ogledate na spletni 
strani obcine.njiz.si. 

US

ne puščajte denarnic, dokumentov, prenosnih računalni-
kov, dragih oblačil in drugih vrednih predmetov, zaščitite 
avtoradio, zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite vozilo in 
prtljažnik pa tudi volan in pokrov posode za gorivo, vklo-
pite alarmno napravo, prtljago naložite v vozilo tik pred 
potovanjem. Ne puščajte prtljage na strehi avtomobila, ki 

je parkiran zunaj, na prostem, ne puščajte ključev v avto-
mobilu brez nadzora (avtopralnice, na servisu ...); prepre-
čili boste ponareditev ključev in tatvino vozila, nikoli ne 
puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite 
vozilo le za hip.

PRILOŽNOSTI ZA TATVINE 
Tatvine, zlasti t. i. priložnostne tatvine, sodijo med najpo-

gostejša kazniva dejanja. Z odloženo denarnico na pultu v 
trgovini, z vozilom v pogonu, ko na hitro »skočimo« po sla-
doled, z odloženo kamero in fotoaparatom na plaži, med-
tem ko veselo čofotamo v vodi, storilce kratko malo »priva-
bljamo«. Na samozaščitno ravnanje ne smemo pozabiti niti, 
ko smo na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo.

NASVETI
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev ka-

znivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug ne-

prijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski posta-
ji oz. pokličite na interventno telefonsko številko policije 
113 ali anonimno številko policije 080 1200.

Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vsto-
pajte, kajti storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu. 
Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, 
zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več – po-
membnejša naj bo vaša lastna varnost!

Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali 
premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki 
bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri 
izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čimveč podat-
kov o njem: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, 
s katerim se je odpeljal ...

Želimo vam prijetno in varno preživljanje poletnega do-
pusta in počitnic!

MATJAŽ SEM, spec.
pomočnik komandirja PP



POD REČIŠKIM ZVONOM16

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE

Prijetna knjižnica privablja vedno več bralcev
Prostori krajevne knjižnice Rečica ob Sa-

vinji obiskovalca, ki prvič stopi vanjo, pri-
jetno presenetijo s svojo toplino in dobro 
osvetljenostjo. 

Nekaterim se na prvi pogled zdi, da je 
knjižnica majhna in da je v njej malo knji-
žnega gradiva. Po sprehodu med polica-
mi pa naši bralci ugotovijo, da je bogato 
založena z leposlovjem, ne manjka niti 
strokovnega gradiva. Vsem članom knji-
žnice v primeru povpraševanja želene na-
slove, ki so dostopni v naših drugih eno-
tah, dostavimo na Rečico. Tega se precej 
poslužujejo otroci, ki sodelujejo v različ-
nih bralnih značkah, vzgojiteljice, ki išče-
jo otroško čtivo različnih tematik, odzove-
mo pa se tudi na želje drugih članov knji-
žnice. Zato lahko zatrdimo, da je naše so-
delovanje z občani Rečice ob Savinji do-
bro, kar dokazujejo tudi statistike. Fizični 
obisk knjižnice na Rečici zaradi izposoje 
gradiva je namreč v letu 2018 še narasel, 
kar je v digitalni dobi, nasičeni z elektro-
niko, lep uspeh. Prav tako narašča obisk 
naših prireditev za otroke.

NARAŠČA IZPOSOJA 
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DOM
Knjižnična zbirka v Knjižnici Rečica se je 

v lanskem letu (na dan 31. 12. 2018) pove-
čala na 5.711 enot knjižničnega gradiva. 
Nakup kakovostnega leposlovnega gradi-
va nam narekujejo med drugim tudi bral-
ne aktivnosti za odrasle: bralni projekt 
Bralna značka za odrasle; mesečna sreča-

nja za bralce v tretjem življenjskem obdo-
bju, ki jih izvajamo tudi v rečiški knjižni-
ci, kjer bralcem predstavimo ter priporo-
čimo nove kakovostne leposlovne knjige. 

Kar se tiče izposoje knjižničnega gradi-
va na dom in v čitalnici, je le-ta v lanskem 
letu narasla tako v Knjižnici Mozirje kot 
v Knjižnici Rečica. V rečiški knjižnici so si 
člani knjižnice v letu 2016 na dom in v či-
talnici izposodili 2.617 enot knjižničnega 
gradiva, v letu 2017 3.518 enot in v lan-
skem letu že 4.156 enot. V lanskem letu 
smo v vseh enotah knjižnice evidentirali 
113.535 izposojenih enot gradiva.

VEČ TUDI OBISKOVALCEV 
Zgornjesavinjčani smo dobri bralci. V 

lanskem letu smo evidentirali 3.938 ak-
tivnih članov, kar pomeni 24,48 % vseh 
prebivalcev področja. Zabeležili smo 207 

aktivnih članov več kot v letu 2017. V ce-
lotni strukturi je največ vpisanih zapo-
slenih, in sicer 34,8 %, nato osnovnošol-
cev ter predšolskih otrok z 28,8 % zasto-
panostjo. Sledijo jim upokojenci z 11,7 
% zastopanostjo in dijaki z 10,1 % zasto-
panostjo. Na novo se je vpisalo 285 čla-
nov. Krajevno knjižnico Rečica aktivno 
obiskuje skoraj 10 % Rečičanov oziroma 
224 oseb. Od tega je največ predšolskih 
in osnovnošolskih otrok ter odraslih za-
poslenih. V lanskem letu je Knjižnica Re-
čica pridobila 10 novih članov. Naraslo je 
tudi število obiskovalcev knjižnice. V letu 
2017 smo v Knjižnici Rečica zaradi izposo-
je gradiva zabeležili 1.872 obiskov, v lan-
skem letu pa 2.304 obiskov.

Poudariti je treba, da je dejanskih upo-
rabnikov knjižnice na območju Zgornje 

Savinjske doline bistveno več, po ocenah 
je okoli 40 odstotkov prebivalcev, ki ko-
ristijo storitve knjižnice. Tudi v Knjižnici 
Rečica našim obiskovalcem nudimo brez-
plačno uporabo interneta, fotokopiranje 
ter skeniranje dokumentov, za kar ni po-
trebna članska izkaznica.
ODRASLI ZA SVOJEGA VZELI TUDI 

PROJEKT BRALNE ZNAČKE ZA 
ODRASLE

Pomemben del dejavnosti Osrednje 
knjižnice Mozirje so tudi prireditve in do-
godki, namenjeni tako odraslim kot otro-
kom. V lanskem letu smo organizirali 50 
prireditev in dogodkov za odrasle, obi-

Bralna značka za odrasle

Srečanje bralnih klubov
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skalo pa jih je 1.325 obiskovalcev. Veliko 
pozornosti namenjamo našemu najve-
čjemu bralnemu projektu, bralni znački 
za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v 
roki. V aprilu smo s slavnostno prireditvi-
jo zaključili že 14. bralno značko za odra-
sle, na zaključno prireditev smo povabili 
vsestranskega slovenskega ustvarjalca Ta-
deja Goloba. Z zadovoljstvom lahko reče-
mo, da se je število naših članov, ki so se 
pridruževali bralni znački, skozi vsa leta 
trajanja konstantno povečevalo. Letos je 
priznanja prejelo 152 bralcev, kar je naj-
več doslej. Branje za bralno značko za od-
rasle poteka v vseh krajevnih knjižnicah. 
Število sodelujočih Rečičanov se je v za-
dnjih dveh letih močno dvignilo. Med-
tem ko je v skupnem branju pred dvema 
letoma sodelovalo zgolj sedem bralcev, 
ki obiskujejo Knjižnico Rečica, se je leto-
šnje število sodelujočih dvignilo na 21 
bralcev. Vsem članom knjižnice so na vo-
ljo knjige s predlaganega seznama, bralci 
pa se k bralnemu projektu prijavijo. Vsak, 
ki želi prejeti priznanje, mora prebrati 8 
naslovov, od katerih je obvezna tudi ena 
pesniška zbirka.

NEPOGREŠLJIV POSTAJA TUDI 
BRALNI KLUB DRUŽENJE OB KNJIGI

V Knjižici Rečica ob Savinji že od leta 
2015 izvajamo bralni klub, ki smo ga po-
imenovali Druženje ob knjigi. Pogovori 
o dobrih knjigah potekajo od septembra 
do vključno junija tretjo sredo v mesecu. 

Letošnja srečanja našega bralnega kluba 
smo skupaj s člani bralnih klubov v Knji-
žnici Nazarje in Knjižnici Gornji Grad za-
ključili s skupnim izletom v Šoštanj, kjer 
smo si ogledali velikonočno razstavo na 
dvorcu Gutenbuchel. Prav pred kratkim 
pa smo v sodelovanju s Centrom za dru-
žine Medgen hiša pripravili potopisno 
predavanje Sardinija – evropski muzej 
na prostem, na katerem so Rečičani z za-
nimanjem prisluhnili  o tem rajskem oto-
ku sredi Sredozemlja.

LANI 188 OBISKOV OTROK NA 
URAH PRAVLJIC

Velik del naše pozornosti je namenjen 
tudi dejavnostim za otroke. V Knjižni-

ci Rečica pripravljamo bibliopedagoške 
urice za skupine otrok iz domačega vrt-
ca in osnovne šole, dvakrat mesečno pri-
pravljamo popoldanske ure pravljic. Te 
so na Rečici izredno dobro obiskane, v 
povprečju se jih vedno udeleži vsaj 12 
otrok. Otroci uživajo v skupnem prebi-
ranju pravljice, ustvarjalni delavnici in 
sproščenem druženju. V lanskem letu 
smo zabeležili 188 obiskov otrok, letos 
do maja pa že 127. 

V vseh krajevnih knjižnicah smo v lan-
skem letu v naši dolini izvedli 90 pravljič-
nih ur in ustvarjalnih delavnic, ki sledi-
jo pravljičnim uram. Zabeležili smo 900 
obiskov predšolskih otrok. Za začetek 
nove sezone ur pravljic  smo v dvorani 
Kulturnega doma Mozirje v oktobru pri-
pravili čarovniško predstavo Po čarovni-
jo v knjižnico s čarodejem Joletom  Co-
letom. Obiskalo jo je 150 otrok s starši. 

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 po sklopih predstavi-
mo različne oddelke knjižnice, jih se-
znanimo s številnimi oblikami knjižni-
čarskega dela, s prostorsko razporedi-
tvijo knjižnice in vsebinami, ki jim jih 
knjižnica nudi.

TATIANA GOLOB, foto: arhiv Knjižnice 
Mozirje

Rastem s knjigo

Ura pravljic
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Pred počitnicami
Pomlad se letos s temle dežjem že 

kar malo preveč heca. Nič čudnega, 
saj se je zima res prezgodaj poslovila, 
narava pa, kot vemo, »ničesar ne po-
dari« in vse se tekom leta lepo izrav-
na. Kakor koli že, če se drugje ne kaže, 
pa v šoli vemo, da je poletje blizu, saj 
naše delo krojijo številne aktivnosti 
bližajočega se konca šolskega leta.

Različni kulturni, športni in družab-
ni dogodki krojijo delo naših učencev 
in učiteljev v teh pomladnih mesecih. 
Vodilo našega vzgojnega dela je bilo 
»8 krogov odličnosti in tanka črta od-
govornosti«. Kako to načelo udejanja-
ti, so učenci na razrednih prireditvah 
nazorno predstavili staršem. 

V šoli smo gostili tudi pevsko revi-
jo »Pikapolonček«, kjer so se občin-
stvu predstavili predšolski in mlajši 
otroški pevski zbori Zgornje Savinj-
ske doline. Dva tedna kasneje so se 
na koncertu, v soorganizaciji Našega 
šolskega sklada, predstavili še zbori, 
glasbene in plesne skupine naše šole. 
Dogodek je bil nekaj posebnega, saj 
so člani Našega šolskega sklada sku-

paj s starši in učenci za ta dan spekli 
in obiskovalcem delili piškote; zbrani 
prostovoljni prispevki se bodo v ce-
loti namenili plačilu šolskih zaključ-
nih ekskurzij. 

Bližajoč občinski praznik je ponov-
no spodbudil naše učence k ustvarja-
nju na likovnem, literarnem in tehni-
škem področju. Letošnja tema je »Ži-
veti z lesom«, ki tudi v osnovni šoli 
nudi obilo možnosti ustvarjalnega 
dela. Udeležili smo se Dneva za Savi-
njo, ki ga je letos gostila občina Ljub-
no, ter tradicionalnega pohoda na Ku-
glo, skupaj z vrtcem Lipa in Planin-
skim društvom Rečica. Pomladni dne-
vi pa ostajajo najbolj primerni za de-
javnosti na prostem. Učenci so zaklju-
čili s kolesarskimi izpiti in plesnim te-
čajem, obiskali so kmečki mlin, balet 
v Glasbeni šoli Nazarje ter Lutkovno 
gledališče v Mariboru. 

Na športnem področju izpostavljam 
uvrstitev Tineta Rosensteina in Hafi-
ze Sejdić na državno polfinale v na-
miznem tenisu. Tine si je priboril 16. 
mesto v državi, Hafiza pa uvrstitev 

v državno finale. Alen Hriberšek je 
v paralelnem slalomu postal sloven-
ski državni prvak. Tretjega mesta na 
medobčinskem tekmovanju so se ve-
selili mlajši dečki v mali odbojki in 
v košarki. Odlično pa sta svoje zna-
nje izkazala še Veronika Starič in Ma-
tic Časl. Veronika s srebrnim prizna-
njem na državnem tekmovanju iz zna-
nja Vesele šole, Matic pa z zlatim pri-
znanjem na državnem tekmovanju 
iz znanja geografije. Številni učenci 
so tekmovali na različnih razpisih in 
ponovno pridobili veliko priznanj in 
praktičnih nagrad.

V letošnjem šolskem letu se je na re-
čiški šoli izobraževalo kar 207 učenk 
in učencev, ki jim želim kar se da 
uspešen zaključek šolskega leta ter 
sproščene, zabavne počitnice. Še po-
sebej uspešen naj bo prehod v sre-
dnješolsko izobraževanje našim de-
vetošolcem. Hkrati se zahvaljujem ce-
lotnemu kolektivu za zavzeto delo in 
še eno prijetno preživeto šolsko leto.

PETER PODGORŠEK, 
ravnatelj

Humanitarnost ima svoje mesto tudi v osnovni 
šoli

Ko se kot posamezniki oziramo na de-
lovanje osnovne šole, se nam najprej od-
stirajo pogledi na pouk in druge izobra-
ževalne vsebine. Pa vendar, če dobro po-
mislimo, je že v samem nazivu sistema 
na prvem mestu vzgoja, pri kateri ima 
pomembno vlogo tudi humanitarnost.

To plemenito dejavnost opredeljuje tudi 
krovni šolski zakon, saj ustanovam pred-
pisuje spoštovanje drugačnosti, sodelova-
nje z drugimi in spoštovanje človekovih 
pravic. Eden pomembnejših ciljev delova-
nja osnovne šole pa je uresničevanje ena-
kih možnosti za vzgojo in izobraževanje 
otrok iz socialno manj spodbudnih okolij. 

Na rečiški šoli k uresničevanju teh ciljev 
sledimo vsi zaposleni, vloga koordinator-

ja pa pripada šolski svetovalni delavki, ki 
skupaj z vodstvom oblikuje načrt dejav-
nosti, s katerimi preko šolskega leta vodi 
in usmerja ter skrbi za realizacijo različ-
nih projektov.

Šolska svetovalna delavka tako v sode-
lovanju z razredniki opravljala individu-
alne obravnave učencev s področja ve-
denjske, učne in družinske problematike, 
ki so posledica manj spodbudnega okolja. 
Poleg tega skrbi za izvajanje številnih de-
javnosti, v katere so vključeni učenci, za-
posleni, starši in drugi in so z leti postale 
že tradicionalne, in sicer:

- zbiranje plastičnih zamaškov za ljudi v 
stiski – zamaške zbiramo za nakup vozič-
kov in drugih posebnih pripomočkov za 

slovenske invalidne otroke in mladostni-
ke. Na ta način skrbimo za okolje in kar je 
najpomembnejše, pomagamo sočloveku;

- v sodelovanju z Medobčinskim dru-
štvom prijateljev mladine Celje in Rde-
čim križem Slovenije, območnim odbo-
rom Mozirje, koordiniramo letovanje na 
morju med poletnimi počitnicami. Učenci 
se lahko udeležijo brezplačnega letovanja 
za šolsko mladino na Debelem Rtiču v me-
secu juniju ali zdravstvenega letovanja v 
organizaciji MDPM Celje julija v Savudriji; 

- z Rdečim križem in Karitasom Mozir-
je sodelujemo pri pripravi in posredo-
vanju vlog staršem za brezplačne šolske 
potrebščine;

- učenci in starši vsako leto družno pri-
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Naučimo se plavati

V plavanju so uživali in prav vsi napredovali.

Prvošolci so se v začetku meseca mar-
ca udeležili 10-urnega plavalnega teča-
ja v Velenju. Z različnimi izkušnjami in 
predznanjem so komaj čakali, da poka-
žejo, kaj že znajo. Razdelili so se v tri sku-
pine in ob pomoči plavalnih učiteljev iz-
vajali različne vaje in igre. Prijetno utruje-
no so se vračali v šolo, a že naslednji dan 
polni energije ponovno nadeli svoje ko-
palke. Zadnji dan so pokazali pridoblje-
no znanje in s svojim trudom navdušili. 

URŠA KAHRIN KOŠIR

Naši vtisi
ANA: Plavali smo žabico.
TRINE: Vesela sem bila, ker mi je 

uspelo preplavati celo dolžino velike-

skočijo na pomoč v projektu Slovenske 
Karitas Pokloni zvezek, ko v začetku juni-
ja zbiramo nove zvezke za otroke v stiski;

- z Društvom za boljši svet organiziramo 
prodaja novoletnih voščilnic;

- svojo dobrodelnost učenci z učitelji po-
kažejo tudi v akciji Podarite nam modro 
srce, v kateri se sredstva zbirajo v učni 
sklad Nivea, iz katerega se nato štipendira 
šolanje otrok iz socialno šibkejših okolij;

- učencem omogočamo neposredno spo-
znavanje delovanja različnih humanitar-
nih društev in aktivnega udejstvovanja 
(npr. sodelovanje z Rdečim križem), da 
bi tudi sami čim prej prepoznali potre-
bo po pomoči.

Zelo pomembno vlogo ima tudi Naš šol-

ski sklad, ki se v reševanje socialnih in 
ekonomskih stisk družin naših učencev 
vključuje redno in zelo zavzeto. V letih 
svojega delovanje je poskrbel za finanč-
no pomoč številnim družinam, ki jih je 
prizadela ekonomska stiska ali kakšna ne-
sreča, vsako leto nudijo pomoč pri plači-
lu šolskih potrebščin ali prehrane ter za-
gotavljajo nadstandardne dejavnosti – 
tako se iz sredstev sklada plačajo strokov-
ne ekskurzije, šole v naravi, nakupi različ-
nih pripomočkov za obogatitev pouka, v 
preteklem letu je sklad doniral tudi k na-
kupu novega šolskega kombija. Prav pred 
kratkim so člani organizirali dobrodelni 
koncert, na katerem so se predstavili vsi 
šolski pevski zbori, dogodek pa so goto-

vo popestrili piškoti, ki so jih pripravili 
starši skupaj s svojimi otroki in jih nato 
ponudili obiskovalcem. Ti so z donirani-
mi sredstvi znatno pripomogli k plačilu 
zaključnih ekskurzij, ki se jih bodo ude-
ležili vsi učenci.

Vse te in druge dejavnosti nas pove-
zujejo, z njimi krepimo odgovornost in 
zavedanje, da v stiski ljudje ne smejo 
ostati osamljeni. Iskreno hvaležni smo 
vsem, ki nas pri teh dejavnostih podpi-
rate in nam pomagate po svojih močeh. 
Trudili se bomo, da nam nesebična po-
moč ostane pomembno vodilo, saj bomo 
najmočnejši takrat, ko bomo pomagali 
drug drugemu.

POLONCA KOLENC OZIMIC

ga bazena brez pomoči črva.
TIAN: Naučil sem se plavati hrbtno.
ARMIN: Imeli smo črve in mi je bilo fajn, 

ker smo plavali.
DOMEN: Odlično sem plaval. Na začet-

ku me je bilo malo strah.
LUKA: Učili smo se plavati mrtvaka.
GAŠPER: Lahko smo skočili s skakalnice.
JAN: Držali smo se za kolena in smo se 

potopili.
ZOJA: Preplavala sem celo dolžino veli-

kega bazena.
NACE: Učiteljica je metala igračke in smo 

se morali potopiti. Brez črva smo skakali 
v vodo s skakalnice.

PETRA: Šli smo iskat igračke pod vodo.
NEJC P.: Skočili smo v vodo in plavali 

najprej s črvi, potem pa brez.
NEJC Ž.: Plavali smo na hrbtu. Delali smo 

se kot mrtvaki na vodi.
MATIC: Plavali smo v velikem bazenu.
KATJA H.: Lahko smo se igrali. Skakali 

smo z blazine v vodo. Naučila sem se gle-
dati pod vodo.

BLAŽ: Glavo sem potopil pod vodo.
NEŽA: Potapljali smo se v velikem baze-

nu. Sama sem plavala, brez črva in deske.
ŽIGA: Všeč mi je bilo, ko sem plaval ža-

bico.
ROŽLE: Iskal sem igračke pod vodo.
DAVID: Na koncu smo se igrali.
GLORIJA: Skakali smo v vodo.
KATJA B.: Všeč mi je bilo, ko smo po-

topili glavo v vodo in brcali.
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Ocenjevanje želodcev v 
znamenju jubileja 

Šola
Vsaka ocena, 
ki jo dobim,
vsaka pripomba,
ki jo slišim,
prav vsaka mi nekaj pove,
prav vsaka mi vdahne upanje.

V šoli s sošolci se veselim,
berem, pišem, k znanju hitim.
Hitim, hitim in se veselim,
saj vsako leto v šoli 
nekaj znanja pridobim.

Staš Breznik, 6. r.

Osem krogov odličnosti

Vrednote so postale del šolskega vsakdana. 

Aprila so učenci od 6. do 9. razreda s 
poučno in zabavno prireditvijo zaklju-
čili niz roditeljskih sestankov na temo 
osem krogov odličnosti. 

Pred številnim občinstvom so v avli 
šole predstavili osem načel, po kate-
rih se trudimo ravnati v letošnjem šol-
skem letu. Poučno vsebino so predsta-
vili z zabavnimi skeči in s tem teorijo 
prikazali bolj zanimivo in razumljivo. 
Marsikdo od gledalcev se je tiho namu-
znil, ko se je prepoznal v kateri izmed 
situacij. Prikazano je ponujalo kar ne-
kaj snovi za razmislek in predlogov za 
spremembo našega ravnanja. Za pre-

dah med izobraževalnimi točkami so 
učenci poskrbeli z glasbenimi in celo 
akrobatskimi vložki. 

Prireditev se je začela in končala s po-
zitivnimi sporočili Smolarjevih popevk. 
Optimistično petje nastopajočih, ki jih 
niso zmedle niti manjše tehnične teža-
ve, je potrdilo, da so fleksibilnost, odgo-
vornost in ostalih šest vrednot že postale 
del našega vsakdana in nas bodo, upam, 
spremljale tudi izven šolskih zidov. Obi-
skovalci so ob koncu prejeli še simboli-
čen spominek, ki jih bo v prihodnje spo-
minjal na pozitiven namen prireditve.

KATJA ATELŠEK

Združenje izdelovalcev zgornjesavinj-
skega želodca je v soboto, 25. maja, v 
Medgen borzi organiziralo 29. ocenje-
vanje želodca. Ocenili so 28 izdelkov, od 
katerih sta dva prejela zlato priznanje, 
7 je bilo srebrnih, 15 bronastih, štirje 
pa so prejeli potrdilo o kvaliteti.

Zmagal je želodec mladega izde-
lovalca – domačina z Rečice Anžeta 
Brezovnika, drugi je bil Franc Mikek 
iz Delc in tretji Anton Kumer iz Krni-
ce. Ti trije so prejeli tudi praktične 

nagrade pokrovitelja B/S/H Nazarje.
Od izdelovalcev iz naše občine so pri-

znanja prejeli še: srebrno Slavko Bre-
zovnik in Jože Štorgel, bronasto Vesna 
Ugovšek, Ivan Kramer in Ivan Pavlič, 
potrdilo o kvaliteti pa Pavel Koren. Po-
prečna ocena vseh vzorcev  je znaša-
la doslej rekordnih 17,66 točke od 20 
možnih, kar priča o stalni rasti kakovo-
sti želodcev.

Prerezali so tudi 6-metrskega velikana. 

Ob razglasitvi rezultatov je Združe-
nje zaznamovalo in skromno proslavi-
lo tudi 15-letnico delovanja. O uspehih, 
prehojeni poti in pomenu dejavnosti 
združenja sta spregovorila predsednik 
Rudi Krsnik in županja Ana Nuša Reber-
nik. Posebna priznanja za dolgoletno 
sodelovanje so prejeli: Marija Bezovšek, 
Bernarda Brezovnik, dr. Stanislav Ren-
čelj, Vinko Jeraj, Jože Skončnik, Silve-
ster Zdolšek in podjetje B/S/H Nazarje.

ŽELODEC VELIKAN
Kot atrakcijo so predstavili želodec ve-

likan, dolg rekordnih 6 metrov. Izdelal 
ga je Franc Tratnik – Rak iz Pustega Po-
lja. Zaradi izjemne dolžine so ga na Re-
čico pripeljali kar s  tovornjakom vla-
čilcem. Približno polovico želodca ve-
likana so »pospravili« kar na prireditvi, 
drugi del pa je varno shranjen v hladil-
nici in ga bodo občani Rečice lahko po-
skusili ob priliki praznovanj ob občin-
skem prazniku v tem mesecu. Vabljeni!

JT
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Želodec v registru nesnovne dediščine 

Predsednica komisije dr. Lea Demšar v pogovoru z Jožetom Tlakerjem in Rudijem 
Krsnikom. 

Občina Rečica ob Savinji je ob izdatni 
pomoči Združenja izdelovalcev zgor-
njesavinjskega želodca dosegla, da se 
je priprava zgornjesavinjskega želod-
ca vpisala v Register nesnovne kultur-
ne dediščine. 

Postopek smo začeli v letu 2015 v okvi-
ru izvajanja evropskega projekta Kre-
pitev medgeneracijske pomoči na rav-
ni lokalne skupnosti – Medgen borza, 
ko smo v okviru enega od zapisanih ci-
ljev podali pobudo za vpis izdelave že-
lodca v omenjeni register. V novembru 
2015 smo od Koordinatorja varstva žive 
kulturne dediščine prejeli odgovor, da 
prijavljena kulturna dediščina odgovar-
ja kriterijem, dokončno pa so pripravo 
zgornjesavinjskega želodca vpisali v re-
gister decembra 2018 pod številko Rzd-
01-18-00020-03. 

V registru je sedaj vpisanih 67 enot  
nesnovne kulturne dediščine. To pred-
vsem pomeni prakse, predstavitve, iz-
raze, znanja, veščine in z njimi pove-
zani orodja, predmete, izdelke in kul-
turne prostore, ki jih skupnosti, sku-
pine in včasih tudi posamezniki pre-

poznavajo kot del svoje kulturne dedi-
ščine. Skupnosti in skupine nesnovno 
kulturno dediščino, preneseno iz roda 
v rod, nenehno poustvarjajo kot od-
ziv na svoje okolje, naravo in zgodovi-
no, in zagotavljajo občutek za identite-
to in neprekinjenost s prejšnjimi gene-
racijami, s čimer spodbujajo spoštova-
nje do kulturne raznolikosti in človeške 
ustvarjalnosti.

Združenje izdelovalcev zgonjesavinj-
skega želodca, s sedežem na Rečici ob 
Savinji, ki letos slavi 15-letnico, vsako 
leto organizira senzorično ocenjeva-
nje zgornjesavinjskega želodca. Z akci-
jo ocenjevanja in preizkusom kakovo-
sti izdelkov so začeli v Turističnem dru-
štvu pred skoraj tremi desetletji, saj je 
bilo letos na vrsti že 29. ocenjevanje.

US

Pohod po treh občinah 

Pohodnikom je družbo kot meliški domačin delal tudi gornjegrajski župan 
Toni Špeh.

Med društvi, ki niso omejena samo 
na delovanje ene občine, je tudi Dru-
štvo računovodij, finančnikov in revi-
zorjev (DRFR) Zgornje Savinjske doli-
ne, ki ima trenutno sedež na Rečici ob 

Savinji. Društvo je med aktivnimi sou-
stvarjalci dogajanja v Centru za druži-
ne Medgen hiša, kjer mesečno omogo-
čajo različna izobraževanja in izvajajo 
številne druge aktivnosti. 

V petek, 24. maja, je DRFR ob podpo-
ri Medgen hiše organiziral pohod na 
Hom. Gre za vzpetino nad vasjo Meli-
še, ki postaja čedalje bolj priljubljena 
pohodniška točka, razprostira pa se na 
območju občin Ljubno, Gornji Grad in 
Rečica ob Savinji.  Pohodniki so na lep 
sončen dan prečkali Savinjo, si ogleda-
li eno najlepših vasi – Meliše, ter se pod 
vodstvom Marjana Kolenca in Bojana 
Kotnika odpravili na Hom. 

Ob vračanju so si med drugim ogle-
dali ribjo stezo na Grušoveljskem jezu, 
pohod pa zaključili z druženjem in po-
gostitvijo. Kot je povedala predsednica 
DRFR Zdenka Presečnik Firšt, so s poho-
dom obeležili tudi dan računovodij, ki 
je sicer aprila, vendar imajo takrat vsi, 
ki se ukvarjajo s številkami, največ dela. 

US



POD REČIŠKIM ZVONOM22

DOGODKI IN LJUDJE

Voščilo Antoniji Bezovšek 

Slavljenka je z veseljem nazdravila z županjo. 

Erik Rosenstein je konec maja dosegel nov uspeh v 
kolesarjenju. 

V občini imamo kar precej posameznikov, ki so učakali ča-
stitljivih 90 in več let. Kot zadnja je 90. rojstni dan prazno-
vala Antonija Bezovšek s Trnovca, ki ji je županja Ana Reber-
nik v sredini maja zaželela še veliko zdravih let. 

Tončka, kot rečejo slavljenki, dobro skriva svoja leta. Še pred 
petimi leti je vozila avto, potem pa si je zlomila nogo, tako da je 
opustila »šofiranje«, čeprav ima še vedno veljaven vozniški izpit. 
Zaradi posledic zloma si pri hoji pomaga s kakim pripomočkom, 
drugače pa ji zdravje dobro služi. V lepem vremenu rada pose-
di pred hišo, veliko bere, gleda televizijo … »Le križanke mi za-
dnje čase nekoliko slabše gredo,« se je prešerno nasmejala sla-
vljenka, ki je vsa delovna leta preživela na tedanjem Glinu, svo-
je delo v komerciali pa je še nekoliko podaljšala.   

Županjine čestitke 

Še dve slavljenki 

Voščilo žal pokojni Antoniji Jeraj (foto: MŠ) 

Antonija je bila rojena v Šmartnem ob Dreti v družini s 6 
otroki, starša pa sta kupila domačijo na Trnovcu, kjer sta sezi-
dala novo hišo. Ker ni bila poročena, je več skrbi in crkljanja 
namenila nečakovim otrokom. V družini ji vračajo skrb, saj 
sedaj zanjo skrbita nečak Branko z ženo Marijo, ki je očitno 
tudi Tončkina sogovornica tako pri španskih nadaljevankah 
kot pri preganjanju bolezni v zimskem času. Seveda gospe 
Tončki želimo še veliko zdravja in prešernega razpoloženja!

US

Letos je županja Ana Rebernik je s predstavniki Društva 
upokojencev Rečica ob Savinji voščila tudi sedaj že žal po-
kojni Antoniji Jeraj iz Nizke, ki je januarja slavila 100 let, fe-
bruarja pa so predstavniki društev in občine obiskali tudi 
90-letno Ivo Jeraj  iz Nizke

US

V začetku leta je županja občine Rečica ob Savinji Ana Re-
bernik je pripravila sprejem za domačina, ultramaratonske-
ga kolesarja  Erika Rosensteina, posebej pa je čestitala tudi 
direktorju KLS Ljubno Mirku Strašku za priznanje za življenj-
sko delo na področju managementa. 

Mirko Strašek, ki živi v Varpoljah, je županjo sprejel na 
svojem delovnem mestu. Predstavila mu je aktualno sta-
nje v občini. 

Kolesar Erik Rosenstein je uresničil napoved s sprejema, da 
njegova kolesarska pot še ni zaključena, saj je pred kratkim 
znova zmagal na ekstremni dirki Slo Ultra. 

US
Med obiskom Ive Jeraj (foto: MŠ) 
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VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

št. glasov %
1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0 0,00

2 ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA 1 0,31

3 ZELENI SLOVENIJE 0 0,00

4 DD DOBRA DRŽAVA 2 0,63

5 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 6 1,88

6 POVEŽIMO SE 77 24,14

7 LISTA MARJANA ŠARCA 30 9,40

8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 29 9,09

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 116 36,36

10 DOM – DOMOVINSKA LIGA 2 0,63

11 SOCIALNI DEMOKRATI - SD 25 7,84

12 LEVICA 10 3,13

13 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 18 5,64

14 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 3 0,94

1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0 0,00

2 ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA 0 0,00

3 ZELENI SLOVENIJE 1 0,84

4 DD DOBRA DRŽAVA 0 0,00

5 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 6 5,04

6 POVEŽIMO SE 40 33,61

7 LISTA MARJANA ŠARCA 18 15,13

8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 6 5,04

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 23 19,33

10 DOM – DOMOVINSKA LIGA 1 0,84

11 SOCIALNI DEMOKRATI - SD 8 6,72

12 LEVICA 5 4,20

13 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 6 5,04

14 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 5 4,20

Rezultati volitev v evropski parlament 2019

1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0 0,00

2 ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA 3 4,48

3 ZELENI SLOVENIJE 1 1,49

4 DD DOBRA DRŽAVA 0 0,00

5 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 2 2,99

6 POVEŽIMO SE 13 19,40

7 LISTA MARJANA ŠARCA 9 13,43

8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 1,49

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 20 29,85

10 DOM – DOMOVINSKA LIGA 1 1,49

11 SOCIALNI DEMOKRATI - SD 7 10,45

12 LEVICA 2 2,99

13 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 5 7,46

14 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 3 4,48

Vol. enota: 5 Celje, vol. okraj: 6 Mozirje

Volišče: 17 Medgeneracijski 
center, Rečica ob Savinji 61
Vpisanih v vol. imenik: 1.017
S potrdilom je glasovalo: 0
SKUPAJ VOLIVCEV: 1.017
Glas. volivcev po imeniku: 323
Glas. volivcev s potrdili: 0
SKUPAJ GLASOVALO: 323 = 31,76 %
Oddanih glasovnic: 323
Neveljavnih glasovnic: 4 = 1,24 %
SKUPAJ VELJAVNIH: 319

Volišče: 18 Gostilna Markelj, 
Spodnja Rečica 63
Vpisanih v vol. imenik: 202
S potrdilom je glasovalo: 0
SKUPAJ VOLIVCEV: 202
Glas. volivcev po imeniku: 69
Glas. volivcev s potrdili: 0
SKUPAJ GLASOVALO: 69 = 34,16 %
Oddanih glasovnic: 69
Neveljavnih glasovnic: 2 = 2,90 %
SKUPAJ VELJAVNIH: 67

Volišče: 19 Tehnično 
pregledni center A. M. Miklavc
Vpisanih v vol. imenik: 408
S potrdilom je glasovalo: 0
SKUPAJ VOLIVCEV: 408
Glas. volivcev po imeniku: 119
Glas. volivcev s potrdili: 0
SKUPAJ GLASOVALO: 119 = 29,17 %
Oddanih glasovnic: 119
Neveljavnih glasovnic: 0 = 0,00 %
SKUPAJ VELJAVNIH: 119

Volišče: 20 Gasilski dom Spodnje 
Pobrežje, Spodnje Pobrežje 2
Vpisanih v vol. imenik: 233
S potrdilom je glasovalo: 0
SKUPAJ VOLIVCEV: 233
Glas. volivcev po imeniku: 72
Glas. volivcev s potrdili: 0
SKUPAJ GLASOVALO: 72 = 30,90 %
Oddanih glasovnic: 72
Neveljavnih glasovnic: 1 = 1,39 %
SKUPAJ VELJAVNIH: 71

1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0 0,00

2 ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA 0 0,00

3 ZELENI SLOVENIJE 0 0,00

4 DD DOBRA DRŽAVA 0 0,00

5 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 4 5,63

6 POVEŽIMO SE 11 15,49

7 LISTA MARJANA ŠARCA 4 5,63

8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 7 9,86

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 23 32,39

10 DOM – DOMOVINSKA LIGA 0 0,00

11 SOCIALNI DEMOKRATI - SD 15 21,13

12 LEVICA 3 4,23

13 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 3 4,23

14 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 1 1,41
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REČICA PRAZNUJE

v nedeljo, 16. junija 2019, 
od 15. ure dalje na trgu Rečica

KER PRAZNUJEMO 
- bodo predstavniki društev iz občine poskrbe-

li, da »se bo dogajalo« – svoje delo in zanimivo-
sti bodo predstavljali na, pred in ob stojnicah …

- bomo z meritvami sladkorja in holesterola skr-
beli za zdravje ali si ogledali prikaz oživljanja …

- si bomo svet ogledali skozi 3D-očala, se pope-
ljali s kočijo ali »povzpeli« na barko …

- se bomo družili na delavnicah ali si preprosto 
stisnili roke …

- bo poskrbljeno za hrano in pijačo.

Vmesni program
- ob 15. uri: Odprtje novega trškega sredi-

šča (sodeluje Godba Zgornje Savinjske doline)
- ob 16. uri: Nastop Suške bande
- ob 17. uri: Nastop Primoža Zvira s harmo-

nikarji
 

Za zabavo bodo skrbeli iZVIRni MUZIKANTI.

Program so Občini Rečica ob Savinji pomagali soobli-
kovati:

Društvo letalcev Zgornje Savinjske doline; Društvo prijateljev 
mladine Rečica ob Savinji; Društvo računovodij, finančnikov in 
revizorjev Zgornje Savinjske doline; Društvo upokojencev Re-
čica ob Savinji; Jadralni klub Savinja; Kinološko društvo Zgor-
nje Savinjske doline; Konjerejsko društvo Zgornje Savinjske do-
line; KO Rdečega križa Rečica ob Savinji; Kulturno društvo likov-
nih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline GAL; Kulturno društvo 
Rečica ob Savinji; KUD Utrip Rečica ob Savinji; Lovska družina 
Rečica ob Savinji; Planinsko društvo Rečica ob Savinji; PGD Re-
čica ob Savinji; Turistično društvo Rečica ob Savinji; Združenje 
borcev za vrednote NOB Rečica ob Savinji; Združenje izdeloval-
cev zgornjesavinjskega želodca; Osnovna šola Rečica ob Savinji; 
Ljudska univerza Velenje; Osrednja knjižnica Mozirje.

ob občinskem 
prazniku

Občine Rečica ob 
Savinji!

Iskrene čestitke

Občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku Občine 
Rečica ob Savinji!


