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NAGOVOR ŽUPANJE

Optimističen vstop v 2020?!
Trepetajoče lučke, okrašeni domovi, 

morda tudi sneg in prihajajoči dobri 
možje nam bodo vsak čas pričarali pra-
vljično vzdušje in nas morda spomnili 
čarobnosti pričakovanj v času otroštva. 
Tako skromni smo bili nekoč vsi otroci. 
Miklavž nas je obdaril s suhim sadjem 
in kakšno čokolado, a takšno darilo je 
pomenilo zagotovo več, kot pomenijo 
današnjim generacijam otrok darila, ki 
se v mesecu decembru vrstijo v večini 
primerov kar trikrat. 

Pričakovanja pač, ki se skozi različna 
časovna obdobja spreminjajo in so ve-
zana predvsem na življenjski standard 
in splošno blaginjo. In kje smo danes? 
Tam, kjer je življenjski standard soraz-
merno visok, in tam, kjer je revščina 
skoraj bolj izražena kot nekoč. Tukaj 
so na najslabšem upokojenci, ki dobijo 
za svoje preteklo delo bore malo. In de-
cembrski ter drugi prazniki pomenijo 
za večino ljudi srečo in veselje, za take 
z dobrimi 500 evri prihodka pa pred-
vsem stisko. 

In kje smo z našo občino? Tam, kjer 
ima večina občanov velika pričakova-
nja in težko razume, da je tudi občin-
ski proračun omejen in se ne da posto-
riti vsega, kar bi sicer bilo potrebno. A 
individualni pogledi, interesi posame-
znikov in ovire za napredek našega oko-
lja, našega skupnega dobra, se poraja-
jo sorazmerno pogosto. 

Vedno se sprašujem, zakaj ne stopi-
mo skupaj, zakaj težko razumemo, kaj 
se dogaja v naši občini? Ko smo v pre-
teklih mesecih vabili občane, da bi sku-
paj načrtovali razvoj občine za nasle-
dnjih 7 let, je bilo malo obiska. Indife-
rentni?  Je vseeno, kakšna bo naša pri-
hodnost? Je dovolj, da ima vsaka druži-
na svoj, urejen dom? Ne, ne more in ne 
sme biti dovolj! Mene zelo skrbi in brez 
vaše pomoči ne vidim izhoda.

Največji razlog za zaskrbljenost vidim 
v številu rojstev letošnjega leta. Smo 
na pragu decembra, rodilo pa se je ko-
maj 9 otrok. In čez šest let bo morda to 
premalo za organizacijo razreda otrok. 

Če bodo naslednja leta približno ena-
ko skopa po številu rojstev, pa lahko 
to pomeni konec s samostojno, popol-
no osnovno šolo na Rečici, manj otrok 
v vrtcu … morda tudi konec z občino?! 
Tega si najbrž nihče ne želi! 

Prepričana sem, da je standard in po-
goj za obstoj občine prav v možnostih 
dostopa do trgovine, šole, poštnih in 
bančnih storitev, zdravstvene oskrbe … 
Nekatere izmed teh prioritet smo že iz-
gubili, nekatere bi morda v prihodnosti 
še lahko pridobili, vendar ne, če ostane 
v občini le starajoča se populacija ljudi, 
brez priliva mladih.

Najpomembnejša naloga vseh nas je 
torej omogočiti zazidalna zemljišča, ki 
bodo privabila mlade družine. Pa tudi 
na tem področju že krepko zamujamo, 
saj sosednje občine pospešeno gradijo 
in naši mlajši občani se že preseljujejo 
k sosedom. Veljaven, sprejet prostorski 
načrt nas omejuje pri zagotavljanju sta-
novanjskih kapacitet, za soglasja k vlo-
ženim spremembam načrta pa so po-
trebni dogovori z vami, spoštovani ob-
čani, in z državnimi birokrati, ki zara-
di temeljitosti pregledov meljejo poča-
si. Kot sem že večkrat izrekla: »Občina 

smo ljudje, občani« in upam, da nam 
bo uspelo!

Za konec leta sem vam žal naložila le 
slabo informacijo, ki me najbolj žuli, 
čeprav ni edina. Je pa tudi dobrih kar 
nekaj. O teh boste v nadaljevanju brali 
v prispevkih sodelavk in sodelavcev iz 
občinske uprave, o pestrosti dogajanj v 
občini pa s strani društev, prispevkov 
javnih zavodov in drugih. 

Da zaključujemo leto sorazmerno 
uspešno, se zahvaljujem sodelavkam 
in sodelavcem občinske uprave, podž-
upanu, predstavnikom Občinskega sve-
ta, vsem društvom, javnim zavodom, 

gospodarstvenikom, kmetom, mladim, 
sponzorjem in donatorjem ter vsem po-
trpežljivim in dobrim občanom. 

Naj zadovoljstvo, ljubezen, prijatelj-
stvo, potrpežljivost, radodarnost, hvale-
žnost, medsebojno razumevanje … obi-
ščejo  vsak dom in ga napolnijo s srečo 
ter občutkom popolnosti. Želim vam pri-
jetno božično praznovanje, optimističen 
vstop v novo leto 2020 in čestitke ob pra-
zniku dneva samostojnosti in enotnosti. 

Z vami in za vas 
ANA NUŠA REBERNIK, 

županja
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Številne želje in pripombe
Občina Rečica ob Savinji je začela s 

pripravo Razvojnega programa 2020–
2027. V ta namen je občinska uprava 
septembra izvedla tri večja srečanja z 
občani na Pobrežju, v Grušovljah in na 
Rečici ob Savinji. Na sestankih je bilo 
skupno prisotnih približno 70 obča-
nov, ki so po uvodnem pozdravu župa-
nje Ane Rebernik in predstavitvi izho-
dišč za pripravo Razvojnega programa 
s strani direktorice Majde Potočnik ak-
tivno sodelovali v razpravi. 

Razvojni program je temeljni doku-
ment za usmerjanje in izvajanje razvoj-
nih aktivnosti za naslednje obdobje. 
Gre za dinamičen dokument oziroma 
nedokončano zgodbo, ki se bo lahko do-
polnjevala in usklajevala, pri tem pa naj 
bi se ne spreminjala osnovna izhodišča. 
Odločanje o razvojnih usmeritvah je za-
snovano najprej na prepoznanju ključ-
nih problemov in vizij za njihovo reše-
vanje. Nadaljuje se z iskanjem najustre-
znejših rešitev in pripravo programov, 
opredeljevanjem finančnega okvira in 
končno s politično potrditvijo. 

Namen srečanj z občani je bil pregled 
realizacije razvojnih ciljev za obdobje 
2014–2020, analizirati oziroma eviden-
tirati prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) ter oblikovati inte-
resne skupine (po vsebinski področjih).

V ta namen je bil pripravljen poseben 
vprašalnik, občani pa so na zastavlje-
na vprašanja odgovarjali ustno ali v pi-
sni obliki. V nadaljevanju smo zbrali pri-
pombe in razmišljanja z vseh treh srečanj. 

Med prednostmi in slabostmi
1. Na vprašanje o PREDNOSTIH Ob-

čine Rečica ob Savinji oziroma »v čem 
smo dobri« so se zvrstili različni ogovo-
ri, ki jih lahko opredelimo v določenih 
skupinah. Občani so izrazili: 

- pohvale v povezavi z naravo in življe-
njem v skupnosti;  z delom društev; po-
hvale, povezane s šolo in medsosedski-
mi odnosi;

- posamezne pohvale so bile namenje-
ne dobri nataliteti na Dol-Suhi; črpanju 
EU sredstev; ureditvi trga; številnim za-
nimivim objektom. 

2. Na vprašanje SLABOSTI oziroma 
podvprašanja »S čim smo nezadovolj-
ni? Kaj nam manjka? Kje bi lahko bili 
boljši?« so občani v odgovorih omenjali: 

- slabo cestno infrastrukturo; pripom-
be s področja turizma; obstoječi vo-
dovod; neustrezno ravnanje s prosto-
rom; prevelika birokracija; slabe  tele-
komunikacije; nepravično financira-
nje društev; 

- posamezne pripombe:  ni javne raz-
svetljave; za zdravstvo ni ustrezno po-
skrbljeno; slabo črpanje evropskih 
sredstev; oznake za Homec so nesmisel-
no postavljene; premalo je storjenega 
v zvezi z zaščito pred poplavami; ni in-
dustrije, posledično ni služb.   

3. Na vprašanje glede NEVARNOSTI 
oziroma »Česa se bojimo?« so občani 
opozarjali na: 

- hmeljarsko dejavnost; skrb zaradi 
staranja prebivalstva; 

- med enkratnimi opozorili so na-
vedeni: skrb zaradi 
globalizma – proda-
je kmetij; nekonku-
renčnost; posame-
zni birokrati različ-
no obravnavajo isto 
vlogo; nezainteresi-
ranosti občanov; ne-
varnost poplav; po-
segi v gozdovih.

4. Občane smo pov-
prašali tudi o PRILO-
ŽNOSTIH oziroma so 

odgovarjali na vprašanje »Kje pa ima-
mo priložnost?«

- večina občanov vidi priložnost v ra-
zvoju kakovostnega turizma; nedružbe-
nih dejavnostih;

- med navajanjem ostalih priložnosti 
so občani omenjali izvedbo komunal-
no urejenih parcel za mlade družine; 
vzpostavitev servisa občanom;  skupaj 
s sosednjo občino Ljubno bi bilo treba 
izvesti dodatne ukrepe za zaščito pred 
poplavami.

5. Kot zadnje so občani predlagali čisto 
KONKRETNE ŽELJE

- Največ podpore je dobila sanacija ce-
ste na Pobrežjah in tudi sanacija drugih 
cestnih odsekov. Pojavilo se je več vpra-
šanj, kakšna je kvaliteta turizma v občini. 

- Ostale pripombe/želje: več sodelova-
nja s trško agrarno skupnostjo glede la-
stništva/prodaje zemljišč; občina naj da 
pobudo za izvedbo »optike« za izboljša-
nje signala; kanalizacija na Pobrežjah; 
ureditev dovozov na glavno cesto; po-
rušitev objekta – sušilnice; posodobi-
tev prostorskega načrta; prostor za od-
laganje odpadnega materiala; Tavčar-
jev dvor naj se proda ali naj se vsaj stre-
ha uredi ali naj se najde investitor; od-
voz gramoza iz Savinje, urediti baze ob 
vodotoku; zagotavljanje pitne vode …

Ob koncu smo oblikovali SKUPINE, v 
katerih bi sodelovali zainteresirani ob-
čani, ki bodo pomagali pri pripravi RP. 
Na predlog občanov bi se oblikovale na-
slednje skupine: 

- skupina za prostorsko planiranje,
- skupina za turizem,
- skupina za ugotavljanje potreb sta-

rejših (50+),
- skupina za mlade.

US

Vprašalnik za občane objavljamo 
tudi v glasilu in vabimo, da ga izpol-
njenega vrneta v tajništvo Občine 
ali na naslov Občina Rečica ob Sa-
vinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Re-
čica ob Savinji. 
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Občinski proračun
Področje javnih financ, računovodstva 

in nadzora državnih pomoči urejajo šte-
vilni predpisi, ki se uporabljajo pri pri-
pravi občinskih proračunov in finančnih 
načrtov neposrednih posrednih uporab-
nikov proračuna občine. Sam sistem fi-
nanciranja občin ureja Zakon o financi-
ranju občin (v nadaljevanju: Zakon), po-
vezano s pristojnostmi, pooblastili ter 
pravicami in obveznostmi občin. 

Finančni sistem mora zagotoviti, da 
občina o sredstvih, ki so dohodek nje-
nega proračuna, samostojno odloča. 
Prav tako mora zagotoviti za vse obči-
ne enakopravne možnosti za zadovolje-
vanje njihovih skupnih potreb. 

V skladu z Zakonom so občine upra-
vičene do prihodkov iz državnega pro-
računa za financiranje obveznih nalog 
– do odstopljenega določenega deleža 
dohodnine. Za financiranje obveznih 
nalog je pomembna ugotovitev primer-
nega obsega potrebnih sredstev, s kate-
rimi je to financiranje zagotovljeno ena-
kopravno za vse občine in njihove pre-
bivalce. Primerni obseg porabe teme-
lji na oceni stroškov in je izražen v pov-
prečnini, to je v primernih stroških na 
prebivalca v državi. Na tej osnovi je iz-
računana primerna poraba posamezne 
občine, pri čemer so upoštevane razlike 
med občinami, ki se nanašajo na prebi-
valce in območje in vplivajo na različno 
višino potrebnih sredstev za financira-
nje nalog občin, določenih s področni-
mi zakoni. Primerna poraba torej pred-
stavlja primeren obseg sredstev za fi-
nanciranje z zakonom določenih nalog.

Poleg financiranja iz državnega prora-
čuna imajo občine po Zakonu tudi pravi-
co do lastnih virov financiranja, prihod-
ke imajo pa tudi iz naslova stvarnega in 
finančnega premoženja, prejetih dona-
cij in transfernih prihodkov iz državne-
ga proračuna in skladov Evropske uni-
je, ki so predvsem namenjena za finan-
ciranje občinskih investicij in drugih ra-
zvojnih programov. Za investicije so na-
menjena tudi  sredstva državnega pro-
računa, skladno s 23. členom Zakona.

Primerna poraba
Ministrstvo za finance ugotovi primer-

no porabo posamezne občine na podla-
gi gostote prebivalcev, dolžine lokalnih 
cest in javnih poti v občini, deleža pre-
bivalcev v občini, mlajših od 15 let, in 
deleža prebivalcev, starejših od 65 let, 
števila prebivalcev občine in povprečni-
ne. Tak način ugotavljanja primerne po-
rabe je bil še v veljavi leta 2018, ki smo 
ga vzeli za izhodiščno leto pri pripravi 
prispevka. Namreč, za leto 2019 zaključ-
nih računov, ki nam tudi predstavljajo 
vir informacij, občine še niso naredile.

 Za ugotovitev primernega obsega 
sredstev za financiranje nalog občin se 

upoštevajo stroški financiranja nalog, ki 
jih morajo občine opravljati na podlagi 
svojih pristojnosti, določenih z zakoni za 
posamezna področja, zlasti pa stroški:

- zagotavljanja javnih služb in izvajanje 
javnih programov na področjih  predšol-
ske vzgoje,  osnovnega šolstva in špor-
ta,  primarnega zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, socialnega 
varstva in kulture,

- zagotavljanja lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

- urejanja občinske prometne infra-

strukture in zagotavljanje varnosti pro-
meta na občinskih cestah,

- požarnega varstva ter varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami,

- prostorske ureditve občinskega pome-
na, varstva okolja in ohranjanja narave,

- plačila stanarin in stanovanjskih stro-
škov,

- delovanja občinskih organov ter opra-
vljanje upravnih, strokovnih, pospeše-
valnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog 
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,

- opravljanja drugih nalog, določenih 
z zakonom.

Primerno porabo občine za posame-
zno proračunsko leto ugotovi ministr-

stvo, pristojno za finance. Za leto 2018 
je tako določena povprečnina v višini 
551,00 EUR.

V tabeli 1 je prikazan izračun primer-
ne porabe za občine Zgornje Savinjske 
doline, razen za občino Solčava, ki ima 
izrazito poseben, tudi obmejni položaj. 
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da 
je izračunana primerna poraba na pre-
bivalca skoraj najnižja za Občino Reči-
ca ob Savinji, in sicer 601,42 EUR. Niž-
jo primerno porabo na prebivalca ima 
le še Občina Mozirje – 595,98 EUR, ne-

Tabela 1: Izračun primerne porabe po občinah Zgornje Savinjske doline za leto 
2018 
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koliko višji znesek pa je izračunan za 
Občino Nazarje – 606,59 EUR. Obči-
na Ljubno ima višjo primerno pora-
bo na prebivalca v primerjavi z Rečico 
za 27,27 %, Gornji Grad za 24,37 % in 
Luče kar za 84,54 %. Na tako velika od-
stopanja ključno vpliva gostota prebi-
valcev po občinah. Nekoliko manj je za 
odstopanja odločilen vpliv dolžine ob-
činskih cest, ki izrazito navzgor izstopa 
pri Občini Luče.

Občina v neenakem položaju 
Po opravljenih primerjavah primerne 

porabe za leto 2018 v občinah Zgornje 
Savinjske doline lahko rečemo, da ta sis-
tem financiranja občin ni ustrezen, ker 
preveč in neupravičeno poudarja nalo-
ge občine glede na gostoto poselitve. Sis-

tem ne upošteva dejstva, da je največji 
delež občinskih proračunov namenjen 
za financiranje otroškega varstva, šol-
stva, skrbi za socialno ogrožene starejše 
prebivalce in podobne naloge. Prav tako 
pri tem ne upošteva dejstva, da velik del 
fiksnih odhodkov predstavljajo stroški 
za delovanje občinskih uprav. 

V primeru Občine Rečica ob Savinji lah-
ko rečemo, da je ta sistem celo krivičen, 
saj postavlja naše občane, glede na de-
janske razmere, v neenakopraven polo-
žaj. Povprečna gostota prebivalcev posa-
mezne občine ni ustrezen kriterij, lahko 
bi bila upoštevana kvečjemu gostota pre-
bivalcev na dejansko poseljenem obmo-
čju. Tako pa se v izračunu primerne po-
rabe upoštevajo tudi ogromni komple-

ksi neposeljenih območij gozdov na višjih 
nadmorskih višinah ali celo nerodovitno 
visokogorje. Občina Rečica ob Savinji ta-
kih nenaseljenih kompleksov nima; ima 
le majhen delež gozdov in zato izrazito 
neugoden položaj. Naša občina ne bi ime-
la nič bistveno višjih stroškov za izvajanje 
svojih nalog, če bi imela dodatno na pri-
mer 2.000 ha gozdov in nad temi gozdovi 
še vsaj 1.000 ha nerodovitnega sveta; na 
račun primerne porabe pa bi vsako leto 
pridobila več kot 250.000 EUR sredstev. 

Za Občino Rečica ob Savinji je nadalje 
značilno, da večina prebivalcev živi na 
območjih zelo razpršene poselitve v kar 
12 naseljih; hkrati v občinskem središču, 
to je na Rečici ob Savinji, živi le dobrih 
500 prebivalcev.  V občinskih središčih 

Preglednica 1: Analiza proračunov občin za leto 2018

Preglednica 2:  Analiza odhodkov delovanja občine in izobraževanja za leto 2018
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ostalih občin je delež prebivalcev, glede 
na vse občane, praviloma večji. Ob upo-
števanju dejstva, da koncentracija prebi-
valcev v manjšem številu koncentriranih 
središč bistveno vpliva na številne stro-
ške, kot so na primer prevozi otrok, ko-
munalne storitve in podobno, lahko po-
trdimo, da je tudi poselitev v Občini Reči-
ca ob Savinji stroškovno zelo neugodna. 

Že groba primerjava navedenih podat-
kov kaže, da ima Občina Rečica ob Savi-
nji med vsemi zgornjesavinjskimi obči-
nami daleč najbolj neugoden položaj na 
področju financiranja z zakoni predpi-
sanih obveznih nalog, ki bi morale biti 
enakovredno in enakopravno do njenih 
prebivalcev financirane iz primerne po-
rabe. Če k temu dodamo še dejstvo, da 
se tudi dodatna proračunska sredstva 
za investicije po 23. členu Zakona zago-
tavljajo v deležu od izračunane primer-
ne porabe, je več kot očitno, da so pre-
bivalci naše občine na področju zagota-
vljanja razvoja kar dvakrat neupraviče-
no prikrajšani.

Primerna poraba se, skladno z Zako-
nom, spreminja po letu 2019. Pomeni 
podrobnejšo členitev kriterija števila 
prebivalstva v odvisnosti od starosti in 
za rečiški občinski proračun ne predsta-
vlja pomembnejših sprememb.

Primerjava proračunskih 
prihodkov in odhodkov po 

občinah za leto 2018
Primerjava proračunskih prihodkov 

in odhodkov med primerjanimi obči-
nami Zgornje Savinjske doline je pri-
kazana v preglednicah 1 in 2. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da med 
tekočimi prihodki v proračunih občin 
predstavlja prevladujoč delež primer-
na poraba in le dobrih 100 EUR na pre-
bivalca lastni viri občin. Pri tem nav-
zgor nekoliko odstopa Občina Ljub-
no, kjer lastni viri na prebivalca znaša-
jo 193 EUR, bistveno pa le Občina Na-
zarje s 354 EUR lastnih virov na prebi-
valca, in sicer na račun višjih prihod-
kov iz naslova za uporabo stavbnega 
zemljišča. Ostali proračunski prihod-
ki med posameznimi občinami in v 
posameznih letih izrazito nihajo in so 

odvisni predvsem od uspešno prido-
bljenih sredstev za projekte iz države 
ali EU ali iz naslova zadolževanja ob-
čin. Prav od teh sredstev pa je v veli-
ki meri odvisen tudi vsakoletni delež 
sredstev za investicije in investicijske 
transfere.

Ugotavljamo, da je delež tekoče po-
rabe Občine Rečica ob Savinji, to je te-
kočih odhodkov (plače in drugi izdat-
ki zaposlenim, izdatki za blago in sto-
ritve …) in tekočih transferov (stroški 
medobčinskega inšpektorata, urbani-
sta v naši občini, prispevki za osnov-
no zdravstveno zavarovanje za brez-
poselne osebe, transferi v javne zavo-
de – šole, knjižnico, stroški dela zdra-
vstvenih ustanov – mrliški ogledi, ob-
dukcije…), v letu 2018 skoraj dosegel 
primerno porabo in je za občinama 
Nazarje in Mozirje, pri katerima de-
lež tekoče porabe presega primerno 
porabo, najvišji.

Med primerjanimi občinami so za 
Občino Rečica ob Savinji ugotovljeni 
tudi najnižji tekoči odhodki na prebi-
valca; torej med vsemi za svoje delo-
vanje na prebivalca porabi najmanj. 
Najmanj na prebivalca je tudi tekočih 
transferov, medtem ko je investicij-
skih transferov na prebivalca  soraz-
merno veliko – Občina Rečica se po 
tem kriteriju uvršča za občinama Ljub-
no in Luče na tretje mesto. Slednji po-
datek je med drugim odraz večje sto-
pnje sofinanciranja občinskih inve-
sticij iz pridobljenih sredstev za pro-
jekte ali iz naslova zadolževanja ob-
čin; za Rečico za leto 2018 kombina-
cija obojega.

Na osnovi analize v preglednicah 1 
in 2 pridemo do zaključka, da Občina 
Rečica ob Savinji dosega primerljivo z 
ostalimi občinami visoke stroške že za 
delovanje občine same, to je za delova-
nje občinskega sveta in njegovih delov-
nih teles, nadzornega odbora, župana 
in občinske uprave. Kljub temu da se v 
primerjalnem prikazu tekočih stroškov 
na prebivalca delovanje Občine Rečica 
ob Savinji izkazuje kot racionalno, pa 
ti obvezni stroški vseeno predstavlja-

jo velik del fiksnih odhodkov. 
Iz preglednice 2 še razberemo večji 

razkorak na področju izobraževanja, 
še zlasti pri neposrednih odhodkih za 
delovanje vrtca in osnovne šole, ki sta 
največja porabnika rečiškega občin-
skega proračuna (približno 20 % od 
vseh sredstev se letno namenja za iz-
obraževanje), in za katera Občina Reči-
ca ob Savinji porabi na prebivalca, ta-
koj za Občino Mozirje, največ. 

Sklep
Kljub objektivno zelo neugodnemu 

položaju pri pripravi proračuna, zara-
di krivičnega načina izračuna primer-
ne porabe za rečiško občino,  je vod-
stvu Občine od leta 2013 uspelo odsto-
tek tekoče porabe v primerni porabi po-
membno znižati (iz 106 % na 95 %). Za 
racionalno porabo proračunskih sred-
stev pa si bo županja, skupaj z Občin-
skim svetom in Občinsko upravo, pri-
zadevala še naprej.

Za občane je predvsem pomembno, 
da razumemo položaj Občine Rečica 
ob Savinji v sistemu financiranja od 
države in da v pogostih primerjavah 
uspešnosti Občine s sosednjimi občina-
mi in v svojih pričakovanjih upošteva-
mo realno situacijo oziroma izhodišč-
na dejstva.

Med temi, poleg neugodnega sistema 
financiranja, izstopa tudi dejstvo, da je 
bila Občina Rečica ob Savinji ustano-
vljena šele leta 2007, zato je žal zamu-
dila veliko razvojno priložnost za izbolj-
šanje prometne infrastrukture s pomo-
čjo transfernih prihodkov iz državnega 
proračuna in skladov Evropske unije. 
Zaostanek na tem področju – izredno 
slabo stanje cest –  je sedaj mogoče ne-
koliko ublažiti oziroma rešiti le s pode-
litvijo koncesije za ceste, vendar bodo 
finančne možnosti še vedno zelo ome-
jene in še naprej se bo potrebno obna-
šati zelo racionalno. Pomemben dolgo-
ročni vidik izboljšane finančne situaci-
je za občino pa lahko prinese le večje 
število prebivalcev z novo poselitvijo 
v občinskem središču ali v drugih ve-
čjih strnjenih naseljih v občini.

MP
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Novim vpadnicam na pot 

Otvoritev vpadnic smo pospremili z veliko dobre volje.

Na pobudo in ob izdatni pomoči po-
sameznih občanov smo sredi septem-
bra pripravili druženje ob otvoritvi 
vpadnic Čujež-Gasilski dom in kroži-

šče- Kulturni dom. Vrednost investicije 
gradbenih delna obeh vpadnicah zna-
ša nekaj več kot 165 tisoč evrov. Občina 
je pridobila s strani Ministrstva za go-

spodarski razvoj in tehnologijo več kot 
53 tisoč evrov nepovratnih  sredstev. 

Gradbena dela je v dveh mesecih iz-
vedlo podjetje Remont. Na vpadnici Ču-
jež–Gasilski dom v dolžini 104 metre 
so bili na novo urejeni komunalna in-
frastruktura (vodovod, telekomunika-
cije, javna razsvetljava) ter pločnik in 
cestišče. Na vpadnici Prosvetni dom–
krožišče v dolžini 116 metrov sta bila na 
novo urejena komunalna infrastruktu-
ra (vodovod, kanalizacija, telekomuni-
kacije, elektrika in javna razsvetljava) 
ter cestišče s pločnikom.

Ob odprtju so trakova poleg županje 
Ane Nuše Rebernik in predstavnika iz-
vajalca pomagali rezati Peter Kolenc, 
Silvo Zdolšek in Kristijan Starič. Kultur-
ni program je oblikoval Matija Venin-
šek, cesti pa blagoslovil župnik David 
Zagorc. Na pogostitvi, ki so jo pripra-
vili oziroma omogočili občani, je bilo v 
ospredju veliko dobre volje in druženja.

US

Nagrajenci 2019 

Prejemniki letošnjih priznanj

Na osrednji slavnostni seji ob občin-
skem prazniku v juniju je županja Ana 
Rebernik podelila letošnja občinska 
priznanja. 

Zlati grb je na predlog več društev 
prejel Vincenc Jeraj za posebne zaslu-
ge na področju društvenega dela in po-
vezovanje ljudi ter za prispevek k pro-
mociji Občine Rečica ob Savinji. Srebr-
ni grb je na predlog ŠD Gmajna Varpo-
lje prejel Franjo Pukart za predano in 
prizadevno delo v ŠD Gmajna Varpo-
lje ter aktivno sooblikovanje življenja 
v lokalnem okolju. Prav tako srebrni 
grb je prejelo Združenje izdelovalcev 
zgornjesavinjskega želodca za dolgo-
letno aktivno delo ter uspehe za zašči-
to in promocijo zgornjesavinjske kuli-
narične specialitete.

Županjina priznanja so prejeli Pla-
ninsko društvo Rečica ob Savinji ob 
40-letnici predanega delovanja na po-

dročju planinstva in ohranjanja nara-
ve; Kulturno društvo  likovnih ustvar-
jalcev Zgornje Savinjske doline GAL 
za 20 let aktivnega in organizirane-
ga delovanja na področju ljubitelj-
skega likovnega ustvarjanja ter Špor-
tno društvo Gmajna Varpolje za 20 
let vsestranskega in aktivnega delo-

vanja na področju športa in družab-
nega življenja.

Županjina priznanja mladim so pre-
jeli devetošolci, ki so vsa leta dosegali 
odličen uspeh, in sicer Špela Bider, Kla-
ra Blekač, Nika Tominšek, Žiga Vrabič 
in Tobija Žuntar.

US 
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Voda postaja dragocenost 
Občina Rečica ob Savinji v sodelova-

nju s partnerji izvaja projekt Žegnan 
studenec. V projektu, ki je ovrednoten 
na dobrih 72 tisoč evrov, je je Občinska 
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 podje-
tje Komunala Mozirje, Znanstveno raz-
iskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, Plastika Skaza 

ter Društvo prijateljev mladine Reči-
ca ob Savinji.

V okviru izvajanja projekta se ugota-
vlja stanje aktualne rabe pitne vode, 
razpoložljivost endogenih potencialov 
vodnih virov na obravnavanem obmo-
čju in potreba po dodatni oskrbi. Poleg 
tega se analizira razmerje med obsto-
ječo rabo in možnostmi uporabe vseh 
vodnih virov na območju operacije ter 
ugotavljajo biološke in kemične značil-
nosti Žegnanega studenca in prispevne-

ga zaledja. Dokazujejo se smeri in na-
čini podzemnega pretakanja voda pro-
ti Žegnanemu studencu ter ocenjujejo 
morebitni potrebni posegi za usposo-
bitev vira pitne vode. 

Že sedaj je Plastika Skaza razvila pro-
mocijski lonček iz biomateriala, pro-
jekt pa bo zaključen junija prihodnje 
leto. V nadaljevanju objavljamo ugoto-
vitve nekaterih raziskav, ki so jih opra-
vili partnerji. 

US

Vodni vir, naravna izjemnost
Zakon o naravni in kulturni dedišči-

ni (1981) in njegova dopolnitev (1992) 
določata, da sodijo med naravno in kul-
turno dediščino vsi tisti naravni pojavi 
oziroma njihove pojavne oblike, ki ima-
jo za Republiko Slovenijo ali njeno ožje 
območje kulturno, znanstveno, zgodo-
vinsko in estetsko vrednost. 

Merila za vrednotenje najpomembnej-
še naravne dediščine so naslednja: izje-
mnost, tipičnost, kompleksnost, ekolo-
ški ter kulturni vidik. Glede na Pravil-
nik o določitvi in varstvu naravnih vre-
dnot (UL RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 
93/10, 23/15 in 7/19) se Župnekovo 
žrelo (izraz domačinov, v evidenci na-
ravnih vrednot RS kot Župnjakova žre-
la) z zaporedno številko 44190 uvršča 
na seznam 17.431 evidentiranih narav-
nih posebnosti na območju Republike 
Slovenije. Kot geomorfološko vredno-

to državnega pomena ga predstavlja 
odprta jama s prostim vstopom in ob-
časnim izvirom vode. Žrelo je površin-
ska geomorfološka enota. Posebno je 
zaradi kraškega porekla, saj je nastalo 
na stiku karbonatnih (masivni krista-
lasti dolomit) kamnin s plastmi lapor-
ja in peščenega skrilavca.

Naravno podobo stičnega krasa pogo-
sto spremlja pojavljanje vodnih teles. V  
neposredni bližini severno od žrela je ob-
časno vodnata soteska Suhe ali Tesni, ki 
jih prav tako zaznamuje kraškost. Kraške 
značilnosti občasno dokaže večja količi-
na padavin, ko večino leta suho sotesko 
oživi hudournik.

Potok Suha, levi pritok Rečice na juž-
nem pobočju visoke kraške planote Gol-
te (RNV - območje 412), je geomorfološka 
in hidrološka posebnost lokalnega pome-

na (RNV - območje 370) s površino 12, 41 
ha. Vsi kraški pojavi, ki se nahajajo na ob-
močju občine Rečica ob Savinji, predsta-
vljajo osameli kras, to je  kraško ozemlje 
manjšega obsega, ki ga obdaja pokraji-
na brez kraškega značaja (Gams, 2003).  

Širše območje Župnekovega žrela je 
edino vodovarstveno območje (VVO) 
v občini Rečica ob Savinji s III. (naj-
blažjim) režimom varovanja. Izvir je v 
vznožju žrela zajet z imenom Žegnan 
studenec in v upravljanju VGO Celje, 
odgovornih za oskrbo s pitno vodo iz 
vodnih teles vodonosnikov za območje 
Celja. Površina vodovarstvenega obmo-
čja znaša 1.14 kvadratnih kilometrov.

Obstoječa poselitev in 
vodooskrba

S študenti Visoke šole za varstvo oko-
lja Velenje smo v okviru predmeta Ra-

VVO Žegnani studenec (ID 2943)

Ali trenutna preskrba s pitno vodo zadošča vašim potrebam? (N=76) 
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zvoj in urejanje podeželja izvedli teren-
ske vaje. Zanimalo nas je obstoječe sta-
nje lokalne preskrbe s pitno vodo ter 
morebitne ovire in težave, tudi v pove-
zavi z naravnim, kraškim ozadjem. Po-
pis smo izvedli po naslednjih kategori-
jah: a) strnjena poselitev – zaselki in b) 
individualna gradnja.

V raziskavi vodnih virov smo obrav-
navali območje, kjer se pojavljajo teža-
ve s pitno vodo. Gre za severni predel 

občine Rečica ob Savinji ter naselitev v 
okolici izvira Župnekovo žrelo. Istoča-
sno je to povirje potoka Rečica. Zaled-
je izvira se nahaja v vznožju vodopre-
pustnega karbonatnega masiva Golt. V 
preteklosti je bil vključen v javno vodo-
vodno omrežje, danes pa predstavlja 
širše nekoriščen in po uvodnih ugoto-
vitvah količinsko pomemben regional-
ni vodni vir.

S popisom gospodinjstev in njihovih 
potreb po pitni vodi smo pridobili podat-
ke, ki nadomeščajo javno dostopne gra-
fične, kartografske in statistične baze po-
datkov o zagotovljeni javni vodooskrbi.

Terenski podatki prednostno obravna-
vajo vodne vire in gospodinjstva, kjer je 
že prišlo do težav s preskrbo s pitno vodo. 
V 13,16 % od 76 popisanih gospodinjstev 
smo zabeležili težave oz. pomanjkljivo 
preskrbo s pitno vodo. Gre tudi za go-
spodinjstva s kmečkim gospodarstvom. 

Štirne, dediščina in potencial
Glede na obstoječe razmere in obča-

sne težave s preskrbo s pitno vodo v po-
sameznih delih občine Rečica ob Savi-
nji je vrednost vodnega vira Župnekovo 
žrelo regionalno strateškega pomena in 

zato primeren za posebno obravnavo. 
Na trgu obstajajo tehnologije in zna-

nje za pripravo in vključitev vodnih vi-
rov različnih tipov in kakovosti v vodo-
oskrbno omrežje, ki hkrati zagotavljajo 
okoljsko sprejemljivo rabo.

Velja tudi priporočilo za vrnitev k 
(preverjenim) navadam prednikov, ki 
so se znali prilagoditi naravnim dano-
stim, tj. sonaravni rabi vodnih virov 
(štirn) za določene namene: sanitarna 
voda, zalivanje, pranje avtomobilov oz. 
zbiranje deževnice.

NATALIJA ŠPEH, 
Visoka šola za varstvo okolja

Viri:
Zakon o naravni in kulturni dedišči-

ni, Zakon o naravni in kulturni dedi-
ščini, Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86

ZAKON o spremembah in dopolni-
tvah zakona o naravni in kulturni de-
diščini, Uradni list RS, št. 26/92

https://www.geoprostor.net/piso/
ewmap.asp?obcina=RECICA_OB_SA-
VINJI 

http://www.arso.gov.si/narava/na-
ravne%20vrednote/zvrsti/ 

Draslje ali lonci v soteski Suha 

Hidrogeološke raziskave
Izvira Rečice Župnekovo žrelo in Že-

gnan studenec sta bila v preteklosti za-
jeta za oskrbo s pitno vodo. Za njuno 
zavarovanje je bila izdelana hidroge-
ološka študija njunega zaledja (Men-
cej in Marinko, 1978), na tej osnovi pa 
sprejet Odlok o varstvenih pasovih vo-
dnega vira Župnekovo žrelo in Žegna-
ni studenec (Ur. 1. RS, 13/87). Zaradi 
zdravstvene oporečnosti vode iz izvi-
rov predvsem po intenzivnejšem de-
ževju, sta bila izvira v 90-ih letih prej-
šnjega stoletja izključena iz javnega sis-
tema oskrbe s pitno vodo.

Ker je cilj projekta preučiti, ali bi ome-
njena izvira lahko ponovno vključili kot 
dodatni vodni vir pitne vode na obmo-
čju Občine Rečica ob Savinji, smo sode-
lavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU prevzeli nalogo hidrogeoloških 
raziskav. Ker pretekle raziskave niso 

upoštevale možno-
sti zatekanja hudour-
niške Suhe, na kar je 
opozorila študija Ge-
ološkega zavoda leta 
1991 (Novak, 2002), 
smo izdelali podrob-
no raziskavo obse-
ga in hidrogeoloških 
značilnosti prispev-
nega zaledja ter pro-
učevanih izvirov. 

Izvira se nahajata v 
manjši zatrepni dolini 
nad naseljem Dol-Su-
ha. Z natančnim ge-
ološkim kartiranjem 
smo izdelali karto, ki 
prikazuje razprostra-
njenost različnih ti-
pov kamnin. Večji del 

Poenostavljena hidrogeološka karta prispevnega zaledja 
Župnekovega žrela in Žegnanega studenca z dokazanim 

podzemnim vodnim pretakanjem.



POD REČIŠKIM ZVONOM12

PROJEKT ŽEGNAN STUDENEC

njunega zaledja obsega območje dobro 
zakraselih in zato za vodo prepustnih 
apnencev, v katere se je zaradi velikega 
padca vrezal potok Suha. Ta ima povirje 
v severozahodnem delu prispevnega za-
ledja, ki ga prekrivajo za vodo slabo pre-
pustne in neprepustne plasti laporovcev, 
glinavcev, meljevcev, tufov, keratofirjev, 
konglomeratov in breče. 

Zaradi prevladujočih dobro prepu-
stnih kamnin v zaledju izvirov Župneko-
vo žrelo in Žegnan studenec, padavin-
ska voda nemudoma ponikne v podze-
mlje in se pretaka po razširjenih razpo-
kah in kanalih. Večjih in daljših jam na 
proučevanem območju ni, vendar pa je 
vzdolž kanjona Suhe opazna močna ka-
nalska prevotljenost (zakraselost) med 
posameznimi plastmi kamnine, ob raz-
pokah in prelomih.

Župnekovo žrelo in Žegnan studenec 
izvirata ob močnejšem prelomu, ob ka-
terem se vododržni apnenci in dolomi-
ti stikajo z neprepustnimi kamninami, 
zaradi katerih se voda ne more več pre-
takati pod zemljo. Na podlagi zveznega 
merjenja vodostajev med januarjem in 
avgustom 2019 ter na podlagi hidrome-
tričnih raziskav smo potrdili, da imata iz-
vira izrazit hudourniški značaj, s kratko-
trajno zelo visokimi pretoki, ki nastopi-
jo zelo kmalu po obilnejših padavinah, 
a tudi zelo hitro upadejo. Najnižji skupni 
pretok obeh izvirov znaša zgolj okoli šti-
ri L/s, najvišji pa je ocenjen na 4,7 m3/s. 
Povprečni skupni pretok obeh izvirov je 
v opazovanem obdobju znašal 75 L/s. 

Ob nizkih vodostajih Suha vzdolž stru-
ge ponika v podzemlje, ob visokih vodah 

pa se razvije v hudournik, ki lahko dose-
že pretok tudi več sto L/s. V takšnih raz-
merah se prelije v površinsko strugo in 
se pod gostiščem Atelšek izliva v Rečico. 

Da bi pridobili informacije o smereh 
in hitrostih pretakanja ponorne vode 
Suhe, smo 3. aprila 2019 ob nizkem vo-
dostaju izvedli sledilni poskus z upora-
bo umetnega, a toksikološko varnega 

sledila uranin. Poskus je hkrati del doku-
mentarno-izobraževalne oddaje Ugrizni-
mo znanost, ki jo bralci lahko najdejo v 
spletnem arhivu RTV Slovenija pod na-
slovom Po sledeh kraških voda. 

V ponor Suhe, ki je takrat ponikala 
s pretokom 1,9 L/s, smo injicirali 20 g 
uranina in oba izvira opazovali osem 
dni. Sledilo smo zaznali le na izviru Že-
gnan studenec, medtem ko povezave z 
Župnekovim žrelom ob takratnih hidro-
loških razmerah ne moremo potrditi. V 
skoraj sto metrov nižje ležečem izviru 
se je sledilo pojavilo dva dneva po inji-

ciranju, praktično takoj po začetku pa-
davin in iztekalo v povišanih koncen-
tracijah skoraj en dan. Glavnina sledi-
la, ki je dosegla izvir, se je na približno 
600 m dolgi podzemeljski poti preta-
kala s hitrostjo 23 m/h. Opisano zazna-
vanje sledila nakazuje na to, da se je v 
podzemlju pretakalo po razširjenih in 
zelo dobro povezanih kanalih in da lah-
ko katero koli onesnaženje zelo hitro in 
slabo razredčeno doseže izvir.

Da bi z večjo gotovostjo lahko potrdili 
razprostranjenost zaledja proučevanih 
izvirov in razjasnili značilnosti pretaka-
nja voda v podzemlju, bomo v naslednjih 
mesecih izvedli dodatni sledilni poskus. 
Vsekakor pa bo potrebno izvira, če bosta 
vključena v oskrbo s pitno vodo, na osno-
vi novih dognanj primerno zaščititi, opra-
vljanje aktivnosti v zaledjih pa prilagodi-
ti njuni visoki ranljivosti.

NATAŠA RAVBAR, METKA PETRIČ, 
MATEJ BLATNIK, ASTRID ŠVARA

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Namestitev raziskovalne opreme za avtomatsko vzorčenje vode na Žegnanem 
studencu (Foto: M. Blatnik).

Injiciranje fluorescentnega sledila uranin v ponikajočo Suho, ki je bilo 
opravljeno v sklopu snemanja oddaje Ugriznimo znanost (Foto: N. Ravbar).

Viri:
Novak, D., 2002: Hidrogeološke razi-

skave v zaledju izvira Župnekovo žre-
lo. Varstvo narave, 19.

Mencej, Z., Marinko, M., 1978: Hidro-
geološke razmere na vodozbirnem po-
dročju izvirov »Župnekovo žrelo« in 
»Žegnani studenec« s predlogom var-
stvenih pasov. Geološki zavod Ljublja-
na, 4 str.

Uradni list RS, 1987: Odlok o var-
stvenih pasovih vodnega vira Župne-
kovo žrelo in Žegnani studenec. Ur. 1. 
RS, 13/87.



POD REČIŠKIM ZVONOM 13

OBČINSKA UPRAVA

Županje na obisku 

Druženje slovenskih županj

Oktobra je županja Ana Rebernik go-
stila četrto srečanje  županj slovenskih 
občin, ki sodelujejo v sklopu Skupnosti 
občin Slovenije v Klubu županj. Župa-
nje so na čelu 22 slovenskih občin, sre-
čanja pa Rečici ob Savinji pa se je ude-
ležilo 11 članic Kluba.

Druženje se je začelo v občinskih pro-
storih, kjer so županje s prijetnim pro-
gramom presenetili najmlajši iz vrtca, 
na zajtrku pa ni manjkalo zgornjesa-
vinjskih dobrot, kot sta želodec in »mo-
hot«. Po pozdravu županje Rebernikove 
je občino predstavila direktorica občin-

ske uprave Majda Potočnik. Županje so 
se sprehodile  po prenovljenem trškem 
jedru in se nato  odpravile v Kamp Me-
nina, kjer je lastnik in direktor Jure Ko-
lenc spregovoril o pasteh turizma. Rav-
no razvoj kakovostnega turizma je bila 
zelena nit petkovega srečanja, o turistič-
nih izzivih pa je v Medgen borzi spre-
govoril Roman Matek, nekdanji direk-
tor Zdravilišča Laško. 

Županje sta navdušili gornjegrajski 
zeliščarki Maja in Amanda, ki sta pred-
stavili kulturo pitja čaja ter pomen be-
sede »baba«, kot ga razlaga pater Ger-
žan. Srečanje so županje v sproščenem 
druženju, ob izmenjavi izkušenj in do-
brih praks, zaključile na turistični kme-
tiji Dobrovc, kjer so prav tako poskrbeli 
za meni z jedmi, ki so značilne za Zgor-
njo Savinjsko dolino.

US

Most čez potok Lučnik

Dela na mostu

Občina Rečica ob Savinji je pozno je-
seni pridobila državna sredstva za iz-
gradnjo nadomestnega mostu čez po-
tok Lučnik v višini 131.863,92 EUR. Ce-
lotna investicija z projektno dokumen-
tacijo in nadzorom nadomestnega mo-
stu znaša 189.279,98 EUR.

Obstoječi most je bil povsem dotrajan 
in kot tak ni ustrezal prometni varnosti 
niti prevodnosti struge potoka Lučnika. 
Navezovalna cesta z leve in desne bre-
žine je bila širša kot sam most, ki ni do-
puščal dvosmernega prometa.

Z investicijo je občina pridobila nado-
mestni most armirano betonske izved-

be, ki bo omogočal normalni dvosmer-
ni promet vozil. Preko njega je eno-
stransko urejen tudi hodnik za pešce 
in javna razsvetljava. V območju mostu 
se je uredila tudi struga potoka. Dela je 
izvajalo gradbeno podjetje Nizke gra-
dnje Kladnik, Anton Kladnik, s.p.

BORUT ŠKRUBA

Električne 
polnilne 
postaje

V občini Rečica ob Savinji bomo pri-
dobili 4 električne polnilnice za av-
tomobile. Locirane bodo pri osnov-
ni šoli, novem objektu Brinečevega 
mlina, v kampu Menina ter pri gosti-
šču Atelšek. Polnilnice omogočajo 
polnjenje dveh avtomobilov hkrati.

Vr e d n o s t  i n ve s t i c i j e  z n a š a 
14.635,12 EUR z DDV. Od tega bo 
občina pridobila 11.996,00 EUR ne-
povratnih spodbud Eko sklada.

BŠ
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Občina v postopku sklepanja koncesije za ceste

Večina občanov soglaša, da so ceste nujno potrebne obnove.

Koncesija je neke vrsto partnerstvo 
med javnim sektorjem in (običajno) 
zasebnim podjetjem (koncesionarjem), 
ki prinaša dodano vrednost na določe-
nem področju, denimo pri razvoju in-
frastrukture. Koncesije se uporabljajo 
v različnih sektorjih, kot so cestni in že-
lezniški prevoz, pristaniške in letališke 
storitve, vzdrževanje in upravljanje av-
tocest, ravnanje z odpadki …

S koncesijo se lahko zasebni kapital 
in znanje uporabita za dopolnitev jav-
nih sredstev, omogoča tudi nove nalož-
be v javno infrastrukturo in storitve, ne 
da bi pri tem povečali javni dolg. V za-
dnjih besedah prejšnjega stavka naj-
demo poglavitni razlog, zaradi katere-
ga je županja Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik predlagala potrditev t. i. 
»koncesije za ceste« na Občinskem sve-
tu. Priprava na koncesijo se je sicer za-
čela že v letu 2017. Projektna dokumen-
tacija je bila pripravljena v zaključnem 
obdobju mandata prejšnjega župana 
Vinka Jeraja in že predstavljena na Od-
boru za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, ki je Občin-
ski upravi v zvezi s tem naložil posre-
dovanje dokumentacije v pregled sve-
tnikom in v javno objavo. 

Dokumentacija se je pripravljala na-
prej in usklajevanja so se nadaljeva-
la; na 5. redni seji, dne 4. 6. 2019, pa je 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
obravnaval in potrdil Investicijski pro-
gram z oceno finančnih posledic pode-
litve koncesije na področju izvajanja 
dejavnosti rednega vzdrževanja in ob-
navljanja lokalnih cest, javnih poti in 
drugih prometnih površin v Občini Re-
čica ob Savinji, z določilom primerne-
ga nadomestila koncesionarju in eko-
nomskih pogojev za pripravo razpisa, 
ki je »zadnja stopnica« za izvedbo raz-
pisa za koncesijo. 

Dodatna pojasnila 
Pojem in vsebino koncesije sta na seji 

Občinskega sveta predstavila dr. Jan 
Oplotnik, pripravljavec investicijskega 
programa, in pravni strokovnjak Milan 

Železnik iz Evropskega pravnega centra.
Dr. Oplotnik je obrazložil izračun po-

trebnih (in možnih največjih) sredstev 
za koncesijo. Delno izračun temelji 
na zgodovinskih podatkih (finančnih 
vložkih občine v vzdrževanje cest); v 
obdobju med 2016 in 2018 je Občina za 
obnovo in vzdrževanje cest letno v pov-
prečju namenjala 235 tisoč evrov. Dru-
gi del ocene potrebnih sredstev pa te-

melji na projektantski oceni (strošek in-
vesticije obnove cest). V postopku skle-
panja koncesije je za Občino potrebni 
znesek ocenjen na letnem nivoju. Ime-
nuje se primerno letno nadomestilo in 
kombinira redno vzdrževanje in obno-
vo. V prvem letu znaša 315.000 EUR, ce-
lotna vrednost koncesije za obdobje 15 
let pa znaša približno  5.7 milijona EUR 
z DDV. Investicijski program vključuje 
točno določene ceste; seznam je potr-
dil Občinski svet.

Železnik je pojasnil način vodenja 
postopka izbire koncesionarja. Občin-
ski svet je že sprejel Odlok o predme-
tu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe rednega in investicijskega vzdr-
ževanja občinskih javnih cest v Obči-
ni Rečica ob Savinji in Odlok o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe 

rednega vzdrževanja občinskih jav-
nih cest v Občini Rečica ob Savinji, na-
zadnje sprejeti Investicijski program 
pa zagotavlja, da se proračun Občine 
ne preobremeni. Javni razpis za izbi-
ro koncesionarja se je že objavil v Ura-
dnem listu in na spletni strani Občine. 

Na razpis so se prijavili trije ponudni-
ki oziroma potencialni koncesionarji, s 
katerimi je bil izveden dialog za ugota-

vljanje sposobnosti (finančna sposob-
nost, nekaznovanje ipd). Vsi ponudniki 
izkazujejo potrebno sposobnost, da lah-
ko sodelujejo v tretji – zadnji fazi, to je v 
pogovorih o vsebini oziroma ceni. Zah-
teva je, da kandidati predstavijo pro-
grame vzdrževanja in investicij. Poleg 
tega se zahteva, da je program pripra-
vljen skladno s pravilnikom o rednem 
vzdrževanju cest in da se upošteva 100 
% standard. Cene se nanašajo na kilo-
meter. Izbiri koncesionarja sledi uprav-
ni postopek, v katerem Občinska upra-
va koncesionarju izda koncesijsko od-
ločbo; nazadnje z njim sklene pogodbo.

Koncesionar se lahko izbere le, če po-
nujena cena v njegovi ponudbi ne pre-
sega največjega možnega zneska, pred-
videnega v investicijskem programu.

Izbrani koncesionar vsako leto pred-
stavi Občini načrt vzdrževanja cest. 
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Tega  lahko Občina, glede na svoje pro-
računske zmožnosti, tudi korigira.

Med plusi in minusi
Občina s koncesijo pridobi naslednje: 
- ceste se obnovijo v relativno kratkem 

času (v naši Občini skoraj 14 km cest v 
največ štirih letih),

- koncesionar za izvedbo obnove v za-
četnih letih koncesijskega razmerja za-
gotavlja svoja sredstva, kar pa se ne šte-
je v zadolževanje občine, če je izpolnjen 
pogoj, da delež investicije ne presega 
50 % vrednosti koncesije,

- koncesionar je načeloma zainteresi-
ran za kakovostno izvedbo cest, saj jih 
v naslednjih 15 letih kot vzdrževalec po-
pravlja, vzdržuje; manj dela in finanč-
nih bremen ima v prihodnosti, če delo 
že v začetku opravi dobro.

Splošna tveganja pri sklenitvi konce-
sije so naslednja:

- pojavijo se dejavniki, na katere po-
godbene stranke nimajo vpliva,

- posel je predvidljiv, vendar negotov,
- tveganja, povezana s povpraševa-

njem ali dobavo ali obojim.
Iz nabora tveganj zgoraj so izključe-

na tveganja, ki so sicer povezana z vse-
mi pogodbami, denimo: slabo upravlja-
nje, neizpolnjevanje pogodbenih obve-
znosti, višja sila.

V razpravah, ki so sledile, so se v zvezi 
s koncesijo izvedle razprave na gradbe-
nih odborih za Poljane in Dol-Suho ter 
za »pobreško« stran. Pojavile so se šte-
vilne dileme, ki jih Občina, skupaj s pro-
jektantom – tudi na terenu – poskuša 
reševati na način, da se koncesija ven-
darle izvede, saj v nasprotnem prime-
ru (z lastnimi sredstvi)  ni mogoče pri-
čakovati, da se bodo dotrajane občin-
ske ceste obnovile v doglednem času. 

Računati na sredstva EU ali državna 
sredstva za občinske ceste ni resno; 
napovedi za vlaganja EU v naslednji fi-
nančni perspektivi kažejo, da se podro-
čja financiranje od investicij še bolj kot 
v prejšnji perspektivi selijo na področja 
sociale, enakosti, varovanja okolja, ino-
vacij in pametnih rešitev … Nacional-
ne politike pa praviloma sledijo politi-
ki EU. Jasno je tudi, da s pomočjo sred-

stev za obnovo v naravnih nesrečah po-
škodovanih objektov vseh cest ni mo-
goče sanirati.

Priprava za predpogodbe 
Pri izvajanju obnove cest v okvi-

ru koncesije se bodo pridobivala so-
glasja lastnikov zemljišč pod in ob ce-
sti, ki bodo predmet posega; urejala 
se bo »pravica graditi«. Občina pred-
videva, da bo potrebna zemljišča za 
obnovo pridobila na neodplačen na-
čin. Dejstvo je, da so bankine pone-
kod tako zvožene, da že zdavnaj ne 
predstavljajo več travnikov ali dru-
gih površin za kmetijsko rabo. Vsi ob-
čani smo tisti, ki občinsko cesto vsa-
kodnevno potrebujemo za prevoz od 
doma do želenih ciljev, zato na Ob-

činski upravi in na Občinskem sve-
tu, ki je namero potrdil, resno upa-
mo na pripravljenost in razumeva-
nje pri sklepanju predpogodb – so-
glasij za poseg, katerim bodo sledile 
prave pogodbe takoj, ko bodo izpol-
njeni naslednji pogoji: končana gra-
dnja, izvedene odmere cest, ugotovi-
tve dejanskih površin.

Veliko pomoč se pričakuje s strani 
že omenjenih gradbenih odborov, ki 
v postopku pred izvedbo in v postop-
ku izvajanja koncesije predstavljajo 
vez med Občino in občani. Ti mora-
jo stanje presoditi realno ter glede 
na dejanske zmožnosti Občine pravo 
informacijo prenesti tudi občanom. 

MP

Priznanje planincu 

Prejemniki svečanih listin PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, 
za leto 2019 z generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smerkolj in 

predsednikom PZS Jožetom Rovanom

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsa-
ko leto z najvišjimi priznanji izrazi spo-
štovanje prejemnikom za njihovo dol-
goletno neutrudno in predano prosto-
voljno delo v planinstvu. 

Na svečani podelitvi v Laškem je 7. de-
cembra podelila svečane listine PZS 11 
zaslužnim posameznikom, spominske 
plakete PZS 25 planincem ob življenj-
skih jubilejih, šest priznanj vodstva PZS 
za posebne dosežke ter priznanje častni 

član PZS, s katerim se je poklonila ene-
mu od tvorcev slovenske himalajske 
zgodbe Tonetu Škarji za življenjsko delo.  

Med 11 prejemniki najvišjega prizna-
nja PZS, svečane listine, je bil tudi Ciril 
Kunst st. iz Planinskega društva Rečica 
ob Savinji, ki je priznanje prejel  za dol-
goletno zelo predano delo v PD Rečica 
ob Savinji in za delo z mladimi, s čimer 
je dal društveni pečat svojemu kraju.

US
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Obisk premične pošte 
Številka za vse informacije, po-

vezane s poštnimi storitvami: 
(030) 718 859.

V začetku oktobra je na Rečici ob Sa-
vinji, v prostorih Medgen borze, zače-
la delovati premična pošta. Premična 
pošta posluje prek pismonoše, ki opra-
vlja dostavo, sprejema pošiljke, spreje-
ma plačila UPN obrazcev, sprejema pla-
čila poštnih nakaznic, prodaja znamke, 
kuverte, dopisnice, srečke … 

Občani lahko storitve opravijo oziro-
ma naročijo: 

- na dom/poslovni prostor, in sicer na 
način, da vas bo pismonoša obiskal v 
času, ki je predviden za dostavo na vaš 
naslov. Za dvig gotovine iz bančnega 
računa pri Novi KBM, nakup trgovske-
ga blaga, ki je na razpolago na pošti ali 
ponovno dostavo pošiljke na naslov, je 
potrebno predhodno naročilo, po tele-
fonu  (030) 718 859, najkasneje do 8. 
ure zjutraj, za obisk pismonoše isti dan. 

- v objektu Megden borze, Rečica ob 
Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji. Na 
tej lokaciji bo pismonoša posloval ob 
ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih 
od 10. do 11. ure in ob sredah od 16. do 
17. ure. Za dvig gotovine iz bančnega ra-
čuna pri Novi KBM, nakup trgovskega 
blaga, ki je na razpolago na pošti, je po-
trebno predhodno naročilo po telefonu 
(030) 718 859, najkasneje do 8. ure zju-
traj, za izvedbo isti dan. Pošiljke, za ka-
tere teče rok za prevzem in ste v pred-
hodnih dneh v poštni nabiralnik preje-
li obvestilo/sporočilo, bo mogoče pre-
vzeti v času poslovanja premične pošte 
na tej lokaciji.

Poštna številka in naziv pošte 3332 
Rečica ob Savinji za naslavljanje po-
štnih pošiljk ostajata nespremenjeni.

Ljudje niso zadovoljni 
Kot kažejo prvi odmevi, se uporabni-

ki poštnih storitev še niso spoprijaznili 
z novim načinom poštnega poslovanja.  
Vzrokov za nezadovoljstvo med ljudmi 
je več – od časovno prekratke prisotno-
sti poštarja na lokaciji na Rečici ob Sa-
vinji do bojazni o tem, da njihov denar 
pri nezavarovanem poštarju ni na var-
nem oziroma da npr. položnice ne bi 
bile pravilno plačane. 

Nezadovoljstvo med ljudmi se širi 
tudi zaradi poslovnih potez, ki jih vle-
če Pošta Slovenije (nakup Intereurope) 
v smislu, da za take stvari pa pošta ima 
denar, za enega zaposlenega na Rečici 
ob Savinji ali karkoli je že bil glavni ra-
zlog za preoblikovanje poštne posloval-
nice, pa ne. Ne gre zanemariti tudi ob-
čutka drugorazrednih državljanov, ki 
ga občutijo občani, saj se jim (nam) zdi, 
da država podeželju jemlje inštitucije, 
s tem pa nenehno zmanjšuje pomen in 
veljavo posameznih občin. Še ena pri-
pomba je: zdi se, da so se na premični 
pošti vrnili v kameno dobo. Poštarji na-
mreč nimajo skenerjev in vse podatke 
vnašajo ročno.

Vedeti je treba, da je bila Občina v po-
gajanjih s Pošto povsem nemočna in 
dobesedno postavljena pred zid. Osta-
la nam je samo možnost pogodbene po-

Pozdrav novim občanom 

Novi rečiški občani so bili na sprejemu zelo pridni.

Novembra je županja Ana Rebernik 
pripravila poseben »pozdrav« za nove 
občanke in občane, rojene od lanskega 
novembra. Na sprejem je bilo povablje-
nih 14 novorojencev, med katerimi so 
prevladovali fantki. 

Županja je izrazila zaskrbljenost zara-
di  majhnega števila novorojenčkov, saj 
se je v tem obdobju rodilo samo devet 
otrok, pet malčkov, povabljenih na spre-

jem, pa se je rodilo že lani. Mladim dru-
žinam je zaželela dobro vzgojo in obilo 
sreče ter povzela nekatera prizadeva-
nja občine za dobro počutje vseh ljudi. 

V imenu vrtca je malčke in starše poz-
dravila ravnateljica Mateja Glušič, ki je 
predstavila termine za vpis v vrtec in tudi 
osnovna izhodišča za delo strokovnih de-
lavk. Dogajanje je, kot je na Rečici že nava-
di, obogatil vrtčevski otroški pevski zbor.   

US 

šte, ki pa bi dodatno obremenila občin-
ski proračun. 

Drži pa tudi, da smo ljudje prilagodlji-
va bitja. In kot vsemu hudemu, se naši 
občani privajajo tudi storitvam premič-
ne pošte. To je možno tudi zaradi prila-
godljivosti in prijaznosti poštarjev, ki v 
manjših krajih pač poznajo vse ljudi in 
brez problema, mimo zadolžitev, nare-
dijo še kakšno uslugo več.  V teh dežev-
nih dneh pa so občani tudi zadovoljni, 
ker jim je Občina omogočila, da jim ni 
treba stati pred poštarskim kombijem 
na dežju, saj premična pošta obratuje 
v prostorih, ki so v občinski lasti. 

US
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Županja na Forumu v Somborju 

Tudi slovenske županje zagovarjajo enakost spolov pri vključevanju v politiko.

Konec tedna, med 5. in 7. decem-
brom 2019, je v srbskem Somborju 
Forum županj jugovzhodne Evrope, 
ki ga je organizirala mreža Nalas. Do-
godka so se udeležile tudi predstavni-
ce slovenskega kluba županj, med nji-
mi tudi županja občine Rečica ob Savi-
nji Ana Rebernik. 

Na dogodku so slovenske županje sku-
paj z udeleženkami iz Bolgarije, Bosne 
in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, 
Makedonije, Moldavije, Romunije in Sr-
bije spregovorile o uspešnejšem vklju-
čevanju načela enakosti spolov v politi-
ko ter zagotavljanju proračunskih sred-
stev za ta namen. Foruma so se udeleži-
le z namenom okrepiti mrežo poznan-
stev ter si izmenjati dobre in slabe izku-

šnje za nadaljnjo implementacijo reši-
tev na lokalni ravni. Ob tem udeležen-
ke foruma ozaveščajo in naslavljajo vse 

ženske, da s politično participacijo skr-
bijo tudi za potrebe prebivalcev.

US 

Za manj plastike 

Plastični kozarci naj bi postali 
preteklost.

Županja Ana Rebernik oziroma ob-
čina Rečica ob Savinji je koncem no-
vembra podpisala sporazum za orga-
nizacijo dogodkov brez plastike za en-
kratno uporabo. S sporazum se zave-
zuje, da si bo prizadevala zmanjšati 
uporabo plastike na dogodkih in pri-
reditvah, ki jih organizira oziroma so-
financira Občina. 

V Skupnosti občin Slovenije se za-
vedajo problematike vztrajnega po-
rasta nastajanja plastičnih odpadkov 
in odlaganja plastičnih odpadkov v 
okolje in negativnega vpliva na oko-
lje, zdravje in gospodarstvo. Z željo, 
da prispevajo k rešitvam, sta predse-
dnik Skupnosti občin Slovenije dr. 
Aleksander Jevšek in Minister Simon 
Zajc v imenu Vlade RS sredi novem-
bra podpisala Dogovor o spodbuja-
nju zmanjšanja uporabe plastičnega 
pribora v slovenskih občinah. K do-
govoru, ki je prostovoljen lahko ka-
darkoli pristopi občina, ki v okviru 
svojih aktivnosti organizira različne 
oblike javnih ali internih prireditev 
in sestankov, kjer se ne nudi plastič-
nega pribora (plastična slamica, pla-

stični krožnik, plastični lonček ali pla-
stični jedilni pribor). 

Število javnih prireditev v Sloveni-
ji narašča, številne od teh pa organi-
zirajo ali financirajo občine in njiho-
vi zavodi. Prakse organizacij dogod-
kov so od občine do občine različne 

od zero-waste prireditev do priredi-
tev z veliko neizkoriščenih potencia-
lov. Občine imajo vsakodnevno tudi 
različne sestanke, interne in z vablje-
nimi gosti iz drugih organizacij. Z do-
slednim ravnanjem tudi pri tako majh-
nem ukrepu, kot je pogostitev z vodo 
iz pipe postreženo iz vrča in kozarci, 
ki niso iz plastike za enkratno upora-
bo, se kaže skrb za okolje in podneb-
na ozaveščenost. 

Da bi ozavestili in spodbudili k manj-
ši uporabi plastike in s tem k varova-
nju okolja in prehodu v krožno gospo-
darstvo občanke in občane ter goste v 
občinah, ki pridejo bodisi poslovno na 
sestanek ali kot turisti na prireditev, je 
potrebno začeti pri sebi in s svojimi rav-
nanji dati zgled. 

S podpisom sporazuma želimo spod-
buditi občine k manjši uporabi plasti-
ke in k varovanju okolja. Občine tako s 
svojimi ravnanji prispevajo k poveča-
nju ozaveščanja o resnosti problemati-
ke in posledicah prekomerne uporabe 
plastičnih izdelkov za enkratno upora-
bo pri občankah in občanih. 

US
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Malce drugačen slovenski zajtrk 

Na zajtrku smo pozorno prisluhnili mlademu čebelarju z Dol-Suhe.

Tretji petek v novembru so se občinski 
svetniki in zaposleni v občinski upravi 
pridružili  tradicionalnemu slovenske-
mu zajtrku, ki so ga tokrat pripravili v 
Medgen borzi. 

Na obisk so povabili Iva Bidra z Dol–
Suhe, ki se izobražuje na Slovenski če-
belarski akademiji za pridobitev nazi-
va inštruktor slovenskega čebelarstva. 
Akademija kot pionirska izobraževal-
na ustanova na področju neformalne-
ga izobraževanja čebelarjenja ponuja 
inovativen pristop k čebelarjenju in ži-
vljenju z naravo. 

Mladi čebelar je na zanimiv način 
predstavil delo akademije, predvsem 
pa temeljito razložil vlogo in pomen če-

Pozdrav svetovnemu prvaku 

Sprejem za Erika Rosensteina

V občini Rečica ob Savinji se veseli-
mo novih uspehov našega občana, ko-
lesarja Erika Rosensteina, ki je v ame-
riškem Borrego Springsu osvojil dva 
imenitna uspeha. Rosenstein je postal  
svetovni prvak v 12-urnem kronome-
tru v kategoriji od 40 do 49 let in  ab-

solutni svetovni podprvak v 12-urnem 
kronometru.

Rosenstein je imel en mesec pred dir-
ko prometno nesrečo, v kateri je utrpel 
zlom rebra, udarec v lopatico in glavo 
ter dvojni zlom ličnice. A se je s pomo-
čjo družine, prijateljev in terapevtke 

vrnil nazaj na kolo in odpeljal dirko.
»Na startu sem sem se kljub mrazu 

počutil dobro. S tekmovalci pa se ni-
sem obremenjeval. Peljal sem tempo, 
ki sem si ga zastavil. Po polovici dirke 
sem imel manjšo krizo. S pomočjo dru-
žine in prijateljev iz Slovenije sem tudi 
to premagal in začel stopnjevati tempo. 
Zaradi nesreče in posledično primanj-
kljaja treningov sem veliko izgubil na 
hitrosti, vzdržljivost pa je ostala. Uspe-
lo mi je skoraj nemogoče,« je bil po tek-
mi zadovoljen slovenski kolesar.

Erikov uspeh smo proslavili na poseb-
nem sprejemu, ki smo ga v sodelovanju 
s športnima društvom in njegovimi do-
mačimi pripravili novembra na Špor-
tnem igrišču na Rečici ob Savinji. Ul-
tramaratonskega kolesarja je pozdra-
vilo veliko število domačinov in ljubi-
teljev športa. 

US 

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 830. 
Uredniški odbor: Urška Selišnik, Polonca Kolenc Ozimic, Helena Tiršek. Fotografija na naslovnici: Primož Zvir. Raču-
nalniški prelom in priprava za tisk: Savinjske novice, d.o.o., Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gra-
cer, 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.

bel. Med drugim je predstavil tudi teža-
ve, s katerimi so se letos spopadali čebe-
larji, in omenil, da bi jim lahko inštitu-

cije in posamezniki pomagali tudi s sa-
jenjem medonosnih rastlin in dreves.

US 



POD REČIŠKIM ZVONOM 19

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE, OBČINSKA UPRAVA

Projekti za razvoj podeželja 

Zeliščarski festival je bil junija tudi v Gornjem Gradu.

Ukrep LEADER se v programskem ob-
dobju 2014–2020 izvaja kot del skupne-
ga instrumenta CLLD – Lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost (Community Led Local 
Development), preko katerega LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline črpa sred-
stva iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

V letu 2019 se je na območju LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline izvajalo 
preko 20 projektov, potrjenih preko 1. 
in 2. javnega poziva LAS ZSŠD, sofinan-
ciranih iz sklada ESRR in EKSRP. Pro-

jekti se navezujejo tako na investicije v 
opremo in izgradnjo ali obnovo stavb, 
kot na mehke vsebine, kot so izobraže-
vanje kmetov, otrok, podjetnikov, pove-
zovanje turističnih ponudnikov, izved-
ba delavnic, analize vod, priprava in iz-
vedba programov in produktov … Z vsto-
pom v leto 2020 LAS pripravlja še 3. jav-
ni poziv, tako za ESRR kot EKSRP. Več in-

formacij o javnem pozivu bo objavljenih 
na spletni strani LAS: www.savinja.si.

Preko instrumenta CLLD je LAS-om 
omogočeno tudi črpanje dodatnih sred-
stev iz Podukrepa 19.3: Priprava in izva-
janje dejavnosti sodelovanja lokalne ak-
cijske skupine, in sicer preko javnih raz-
pisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline se je tako iz-
vedlo oziroma se izvaja 6 projektov so-
delovanja (dva sta zaključena, dva se za-
ključita v decembru 2019, dva sta v izva-
janju). Preko teh projektov je območje 

prejelo slabih 300 tisoč evrov dodatnih 
sredstev. V primerjavi s preostalimi LAS-i 
po Sloveniji je to največje število projek-
tov sodelovanja, ki jih izvaja LAS.

V projektih tudi Rečica 
Projekti sodelovanja se v večini izvaja-

jo na ožjem območju, recimo v projekt 
Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp 
so bile vključene občine Solčava, Luče 

in Ljubno, ki so preko le-tega pridobile 
analize izbranih vodnih virov, zgodbe, 
ter festivale pitne vode. V projektu Fe-
stival domačih okusov in tradicije sta se 
združili občini Šmartno ob Paki in Re-
čica ob Savinji, ki sta svoji tradicional-
ni prireditvi, Lenartov sejem in Marti-
nova sobota, združili v Festival tradicio-
nalnih prireditev, obenem pa sta obmo-
čju ponudili tudi izobraževanje o tradi-
cionalnih jedeh, slikanico za otroke …

Konec leta 2019 se zaključuje projekt 
Novi izzivi slovenske drobnice, v katere-
ga so vključene vse občine Zgornje Sa-
vinjske doline. Glavni namen tega pro-
jekta je promocija ovčereje, od učenja 
striže ovac, do priprave jedi iz jagnjeti-
ne/ovčetine, priprava novih izdelkov iz 
volne ter izvedba Festivala ovčje volne 
Bicka v letu 2019. 

V izvajanju sta še dva projekta, Inte-
raktivni turizem za vse, katerega del je 
občina Ljubno, ki bo preko le-tega preu-
redila flosarsko muzejsko zbirko preko 
VR tehnologije. Drug pa je projekt Traj-
nostna mobilnost in turizem na kolesih, 
preko katerega bo prišlo do razširitve 
sistema izposoje koles Bicy, ter do pri-
prave novega turističnega produkta na 
področju trajnostne mobilnosti v Me-
stni občini Velenje. 

V novembru 2019 se je zaključil tudi 
projekt Integralni turistični produkt ze-
liščarske dediščine, v katerega so vklju-
čene vse občine Zgornje Savinjske in 
Šaleške  Zaključni dogodek Festivala 
je bil v Gornjem Gradu, na prireditve-
nem prostoru ob parku pred Katedra-
lo. S pomočjo zaposlenih na občini in 
županom, lokalnimi podjetniki, društvi 
ter župnikom smo pripravili res pester 
in doživetij poln dan. 

Za prihajajoče leto 2020 si želimo ve-
čjega sodelovanja med lokalnim prebi-
valstvom, občinami in institucijami, saj 
bo le takšno vedenje doprineslo k razvo-
ju celotnega območja LAS. Vsem obča-
nom in občankam želimo lepe praznike!

TAMARA DANIJEL
IVANKA OREŠNIK

Boni za brezžični internet 
Evropska komisija je objavila razpis 

v okviru pobude WiFi4EU, na katerega 
se je uspešno prijavila tudi občina Re-
čica ob Savinji. Cilj pobude WiFi4EU je 
zagotoviti dostop do interneta visoke 
kakovosti po vsej EU prek brezplačnih 
dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, 
kot so parki, trgi …  

Okvirni znesek, ki se je dodelil na podla-
gi tega razpisa, znaša 26,7 milijonov EUR. 

Nepovratna sredstva so se dodelila v obli-
ki pavšalnega zneska (»bona«), po princi-
pu »kdor prej pride, prej melje«. Vrednost 
posameznega bona znaša 15 tisoč evrov 
v obliki pavšalnega zneska. Vsak izbrani 
upravičenec je prejel en bon, ki se bo upo-
rabil za namestitev opreme za brezžični 
internet na javnih mestih v občini, kjer še 
ni  brezplačne brezžično dostopne točke.

US
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Srečanje starejših 

Starejši so pozorno prisluhnili pozdravu županje Ane Rebernik.

Konec oktobra je Občina v sodelova-
nju z OŠ Rečica ob Savinji pripravila sre-
čanje starejših, ki se ga je udeležilo sko-
raj 120 občank in občanov, ki so dopol-
nili 70 in več let.  

Najprej so se zbrali pri sveti maši, ki 
sta jo darovala župnik David Zagorc in 
diakon Stanko Čeplak, s svojimi glaso-
vi pa so jo obogatili pevci cerkvenega 
pevskega zbora. V šoli jim je županja 
Ana Rebernik namenila kar nekaj spod-
budnih besed in izrazila željo, da bi še 
naprej  sooblikovali življenje v občini. 
Za bogat program, ki ga je vodila Hajdi 
Sevčnikar, so poskrbela mlada dekleta 
iz cerkvenega zbora, ki so jim starejši 
pritegnili že pri uvodni pesmi. Pesem 
je odmevala še dolgo v nedeljskem po-
poldnevu. 

Na srečanju so s šopkom obdarili tudi 
najstarejše občane, tokrat kar tri. Aloj-
zija Žgajnarja in Antona Jeraja, ki bo-
sta prihodnje leto slavila 90-letnico, na-

mreč v rojstnem datumu ju loči manj kot 
teden dni, najstarejša občanka na sre-
čanju pa je bila 93-letna Ana Rebernik.     

US 

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

2019 v občini Rečica ob Savinji na po-
dročju kriminalitete obravnavala 26 
(24 - podatki v oklepajih so za enako 
časovno obdobje v letu 2018) kaznivih 
dejanj, in sicer 4 velike tatvine (vlomi 
v objekte), 4 grožnje, 3 zanemarjanja 
otroka in surovo ravnanje, 3 nasilja v 
družini, 2 tatvini, 2 poškodovanji tuje 
stvari, 2 uporabi ponarejenega nego-
tovinskega plačilnega sredstva ter po 
1 zalezovanje–nadlegovanje po mobi-
telu, zatajitev, goljufijo, lahko telesno 
poškodbo, zlorabo izvršbe in ponare-
ditev ali uničenje poslovnih listin.

Prav tako smo obravnavali 12 (11) kr-
šitev s področja prekrškov, in sicer 9 kr-
šitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, 2 kršitvi Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami in 1 
kršitev Zakona o zaščiti živali.

Na splošno varnost v občini ocenjuje-
mo kot dobro, kljub temu bi se morali 
tudi občani zavedati, da so storilci ka-
znivih dejanj vsakodnevno med nami in 
prežijo predvsem na našo nepazljivost. V 
več primerih bi lahko preprečili kaznivo 

dejanje s tem, da bi se oškodovanci ve-
dli bolj samozaščitno. Od osnovnih sa-
mozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje 
vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zakle-
panje avtomobilov, moramo biti pozor-
ni tudi na to, da v svojih parkiranih vo-
zilih ne puščamo vrednejših predmetov 
na vidnem mestu, do tega, da smo po-
zorni na pojav ljudi, ki jih ne poznamo 
v soseski, sploh, če se te osebe sumljivo 

vedejo. V veliko pomoč nam je, da si v 
takih primerih zabeležite registrske šte-
vilke avtomobila, s katerim se ti ljudje 
prevažajo in da si poskusite zapomni-
ti čim več podrobnosti osebnega opisa.

Več prometnih nesreč
Na območju občine Rečica ob Savinji 

smo do 30. 11. 2019 obravnavali 10 (9) 

prometnih nesreč, od tega  0 (2) pro-
metnih nesreč s hudo telesno poškod-
bo, 8 (5) prometnih nesreč z lahko tele-
sno poškodbo in  2 (2) prometni nesreči 
z materialno škodo. Vzroki prometnih 
nesreč so bili 3 x nepravilna stran/smer 
vožnje, 2 x preblizu desnemu robu vozi-
šča, 2 x neupoštevanje pravil o predno-
sti, 1 x neprilagojena hitrost, 1 x nepra-
vilen premik in 1 x nepravilno prehite-
vanje, 3 (3) vozniki, ki so prometne ne-
sreče povzročili, pa so bili tudi pod vpli-
vom alkohola.

Previdno na cesti 
Glede na prihajajoče praznične dni v 

mesecu decembru policisti opozarja-
mo občane tudi na varno udeležbo v ce-
stnem prometu, za katero lahko največ 
naredi vsak posameznik sam. Pri tem 
gre posebna pozornost uživanju alko-
holnih pijač, kar se odraža tudi v var-
nosti cestnega prometa. Alkohol je po-
memben dejavnik za povzročitev pro-
metnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. V zadnjih letih je na obmo-
čju celotne Slovenije vsako tretjo pro-
metno nesrečo s smrtnim izidom pov-
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zročil vinjen voznik. Zaskrbljujoča je 
tudi stopnja alkoholiziranosti povzro-
čiteljev prometnih nesreč, ki že več let 
zaporedoma znaša več kot 0,80 miligra-
ma alkohola v litru izdihanega zraka.

Ni dvoma, da so izjemno nevarni voz-
niki z velikimi koncentracijami alkoho-
la, zato so spremembe Zakona o pravi-
lih cestnega prometa, z višjimi globa-
mi in možnostjo pridržanja voznika, 
usmerjene prav v zmanjševanje števila 

vinjenih voznikov v cestnem prometu.
Opozorilo o varni udeležbi v cestnem 

prometu se nanaša tudi na pešce, katere 
posebej opozarjamo, da ob udeležbi v pro-
metu nosijo svetlejša oblačila in odsevna 
telesa, hodijo po površinah namenjenim 
pešcem oz. po pravilni strani vozišča. 

Vsem občanom želimo mirne in prije-
tne praznike ter srečno, zdravo, uspe-
šno in varno leto 2020.

MATJAŽ SEM,
spec. pomočnik komandirja PP

policijski inšpektor I

Pazljivo z gozdom

Delo v gozdu je nevarno in zahtevno. 

Zavod za gozdove Slovenije usmerja 
gospodarjenje z gozdovi v Republiki 
Sloveniji. Področje Občine Rečica ob Sa-
vinji pokriva revir Rečica, ki je del Ob-
močne enote Nazarje. V revirju Rečica 
dela revirni gozdar Rudi Mutec. Dela v 
gozdovih se izvajajo na podlagi načrta 
gozdnogospodarske enote Nazarje in 
na podlagi podrobnejših gozdnogoji-
tvenih načrtov.

Revir Rečica ob Savinji v spodnjem 
delu poraščajo gozdovi, ki imajo po-
leg lesno-proizvodne funkcije izrazito 
poudarjene tudi ekološke in socialne 
funkcije. Gre predvsem za obrečne goz-
dove na področju Spodnje Rečice, Var-
polj, Šentjanža in Pobrežij, ki se razpro-
stirajo na obrežjih Savinje. Pomembno 
je tudi področje okoli Blat, kjer gozdar-
ji skupaj s krajani in občino skrbimo za 
redno vzdrževanje bajerjev v Blatah. Iz 
Blat vodi do Mozirja gozdna pot, ob ka-
teri si lahko ogledate tudi posamezna 
mogočna drevesa. Gozdna pot je bila v 
letošnjem letu obnovljena z novimi ob-
vestilnimi in usmerjevalnimi tablami, 
obnovljene so tudi brvi na poti, tako 
da je sprehod sedaj varnejši.

Lubadar in vetrolom 
Gozdove v revirju Rečica je po večle-

tni namnožitvi smrekovega lubadar-
ja decembra 2017 prizadel še orkanski 
veter. Le-ta je povzročil ogromno škode 
v gozdovih, predvsem na območju Spo-
dnje Rečice, Pobrežij, Šentjanža in Po-
ljan. V letošnjem letu so se ponovno za-
čela pojavljati večja žarišča smrekovega 
lubadarja, večino dela je bilo namenje-

nega zgodnjemu odkrivanju in pravo-
časni sanaciji žarišč. Delo je bilo uspe-
šno. Večina žarišč je bila pravočasno sa-
niranih, tako da je stanje obvladljivo.

Z namenom preprečitve pojava ve-
čjih žarišč smrekovega lubadarja se na 
pobočjih pod Medvedjakom izvaja ve-
čja sečnja smreke, ker je obstajala re-
sna nevarnost, da pride do namnoži-
tve smrekovega lubadarja. Ti gozdovi 
poraščajo strma južna pobočja, kjer je 
spravilo možno samo z gozdarsko žič-
nico, zaradi lega pa so izjemno obču-
tljivi na pojav smrekovega lubadarja.

Obnova gozdov po vetrolomu, ki je v 
letošnjem letu že intenzivno potekala, 
bo zahtevna in dolgotrajna, saj so po-
nekod ogolele večje površine gozda. 
V uspešno izvedbo obnove bo potreb-
no vložiti veliko naporov in sredstev.

Gozdarji Zavoda za gozdove Slove-
nije želimo biti kakovostni servis la-
stnikom in drugim uporabnikom goz-
da. Na voljo smo za svetovanje o vseh 
vidik gospodarjenja z gozdom in nje-
gove širše rabe.

RUDI MUTEC, 
revirni gozdar
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Trajnostno mobilno v zimske dni
Jesensko sivino počasi, a vztrajno od-

ganja praznični čas. Novembrsko dežev-
je kar nekako ni hotelo jenjati, a prvi 
zimski mesec je poskrbel za vsaj nekaj 
sonca v najkrajših dneh leta. 

Teče 19. leto šolanja na osnovni šoli 
Rečica ob Savinji. Število učencev šole 
se je ponovno povečalo – 218 znanja 
željnih glav prihaja dnevno v naš hram 
učenosti. 

Letošnje šolsko leto smo namenili 
spodbujanju trajne mobilnosti. Namen 
projekta je ozavestiti učence in starše, 
da sta prihod in odhod iz šole lahko tudi 
drugačna, okolju in zdravju bolj prija-
zna, in tudi zabavnejša. S peš busom, 
kolesom, kot sopotnik v vozilu zraven 
sošolca …  naredimo uslugo okolju, na-
ravi in sebi. Točke bodo oddelčne sku-
pnosti zbirale vse do konca šolskega 
leta, ko bomo nagradili najbolj »traj-
nostno mobilne«. 

Na področju investicij se je v leto-
šnjem letu večina sredstev namenila 

obnovi računalniške opreme in brez-
žičnega omrežja. V okviru projekta 
SIO 2020 je šola prejela več kot polo-
vico sredstev, primanjkljaj pa smo za-
gotovili iz občinskih sredstev in tržne 
dejavnosti. Skupna vrednost bo letos 
presegla 20.000 €. V teku je tudi obno-
va razsvetljave v telovadnici ter pro-
jekt dvižne predelne zavese, ki bo iz-
veden v letu 2020. Vse navedene po-
sodobitve bodo nedvomno pripomo-
gle h kakovostnejšemu vzgojno-izo-
braževalnemu delu in dobremu poču-
tju otrok in zaposlenih.

Na kadrovskem področju smo letos 
bili deležni dveh odmevnih sprememb. 
Naša dolgoletna kuharica Nina in hišnik 
Maks, ki sta šolo s svojim delom pleme-
nitila od ustanovitve, sta odšla v zaslu-
žen pokoj. Nedvomno sta v kolektivu 
in med učenci pustila izjemno poziti-
ven pečat in spomin. Sam se jima tudi 
na tem mestu iskreno zahvaljujem za 
vso njuno delo in doprinos k šolanju 
rečiške mladine.

Prihaja praznični čas, ki ga sam doje-
mam kot neke vrste obračun minulega 
leta in kovanje načrtov za novo. Pa ne 
samo na poslovnem področju. Veliko po-
membnejše se mi zdi na osebnostnem. 
Če se človek ob pogledu nazaj počuti iz-
popolnjenega, zadovoljnega, mirnega, 
je leto bilo uspešno. To pa seveda želim 
vsem vam, ki me poznate, sodelujete z 
mano in šolo ter nam kakor koli poma-
gate pri vzgoji naših otrok in delu z njimi.

Iskreno se zahvaljujem vsem sodelav-
cem, občinski upravi, župnijskemu ura-
du, društvom, organizacijam, podjetjem 
in posameznikom za vso delo, sodelova-
nje, pomoč, ki ste jo namenili šoli. Želim 
vam miren božič, vesel skok v novo leto 
in obilo uspehov v 2020. Moje voščilo 
pa naj velja tudi za vse učence in star-
še. Letošnje božično-novoletne počitni-
ce bodo daljše kot običajno. Izkoristite 
jih kar najbolj veselo. Zunaj, na snegu, 
na sprehodih, drug z drugim. Srečno!

PETER PODGORŠEK
Ravnatelj

Skozi igro do novih spoznanj
V Vrtcu Lipa Rečica ob Savinji se igra, 

zabava, uči in si razvija svoje spretno-
sti okrog 90 otrok, ki so razporejeni v 
skupine Polžki, Žabice, Medvedki, Če-
belice in Muce. 

V vrtcu želimo otrokom omogočiti ce-
losten razvoj ter jih preko igre naučiti 
socialnih veščin, samostojnosti, različ-
nih spretnosti in znanj. S prepletanjem 
različnih področij dejavnosti se trudi-
mo čim bolj enakomerno razvijati vsa 
področja otrokovega razvoja, pri tem 
pa po načelu individualizacije ne spre-
gledamo tudi specifičnih lastnosti vsa-
kega posameznega otroka.

V vrtcu se je skozi leto veliko dogaja-
lo. V januarju so imeli naši najstarejši 
otroci smučarski tečaj na Golteh. Če-
prav je kar nekaj otrok prvič stalo na 
smučeh, so se konec tedna vsi samo-
stojno spustili po progi ter starše, ki so 

nas prišli spodbujat in gledat, navduši-
li s svojimi novo pridobljenimi smučar-
skimi spretnostmi.

Spoznavanje poklicev 
Spomladi smo spoznavali in se sreče-

vali z različnimi poklici. S tematiko po-
klicev je bila obarvana tudi naša prire-
ditev za starše v marcu, kjer so se otro-
ci na zanimiv način predstavili z različ-
nimi poklici. Poklic policista  je eden iz-
med tistih poklicev, ki je otrokom še po-
sebej všeč in zanimiv. Da je vloga poli-
cista lahko tudi  bolj prijetna, so nam 
pokazali policisti, ki so otrokom iz vrt-
ca ter osnovnošolcem pripravili čudo-
vit glasbeni nastop. Vsi nastopajoči po-
licisti so člani Policijskega orkestra, ki je 
uradni protokolarni orkester Republike 
Slovenije. Vsaka skladba je bila napove-
dana z zanimivo zgodbico, ki je otroke 
motivirala k poslušanju in sodelovanju. 

JEZEN DEČEK

Učitelji danes cveke so delili,
saj so pri plonkanju nas dobili.
  Nikoli še nisem dobil takšne slabe    

ocene, 
za to pa je kriv moj sošolec Cene.

Zdaj sem besen kar se da,
vse mi gre na živce,
še mama in ata doma.

Zato sem danes jezen deček,
ker vsi ravnajo z mano,
kot da sem izmeček.

Florjan Češnovar, 5. a
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Nastop policijskega trobilnega kvinteta 
ni bil navaden glasbeni nastop, kjer obi-
skovalci sedijo in poslušajo. Poslušalci 
smo namreč morali biti kar precej ak-
tivni, sodelovati pri pogovoru, koraka-
ti, stati, sedeti in plesati. Ob igranju slo-
venske himne smo vedeli, da je potreb-
no vstati in ob koncu ne ploskati, ob ko-
račnici smo veselo korakali, z zanima-
njem smo prisluhnili otroškim pesmim 
Čebelica Maja, Pika Nogavička in Huda 
mravljica, tudi bolj resna glasba nam je 
bila všeč. Za zaključek smo se lahko ob 
zvokih znane Golice preizkusili tudi v 
vlogi plesalcev. 

Koncert, ki je bil ne le zabaven in spro-
ščen, ampak tudi poučen, nam je vsem 
kar prehitro minil. Upamo in želimo si,  

da se bomo v prihodnje še kdaj druži-
li s takšnimi glasbenimi mojstri, ki jim 
je uspelo zadovoljiti zelo raznoliko pu-
bliko, od najmlajših predšolskih otrok 
do tistih, ki se že spogledujejo s sre-
dnjo šolo.  

Spominek mojega kraja 
V našem vrtcu se zavedamo, da mo-

ramo že najmlajše otroke spodbuditi k 
spoznavanju našega ožjega domačega 
kraja. Če se bodo že v rani mladosti se-
znanili z domačo kulturno in naravno 
dediščino, bodo kasneje lahko pono-
sni nanjo in jo z veseljem predstavlja-

li različnim obiskovalcem našega kraja 
in mogoče tudi kje v  tujini. Tako smo 
se odločili sodelovati tudi s Turistično 
zvezo Slovenije v okviru projekta Vr-
tec in turizem. Letošnja tema projekta  
z naslovom Turistični spominek mojega 
kraja nam je ponudila veliko možnosti 
za raziskovanje značilnosti našega do-
mačega kraja, zato smo se dela lotili že 
kmalu jeseni. Pri projektu smo izhajali 
iz našega simbola oz. grba Občine Reči-
ca ob Savinji, ki vsebuje tudi drevo lipo. 

Raziskovali smo bližnjo in širšo oko-
lico Rečice ter spoznali, da je v našem 

kraju res veliko lipovih dreves, od zelo 
mladih do najstarejše in najmogočnej-
še lipe na našem osrednjem trgu. Spo-
znavali smo različne značilnosti lipo-
vih dreves: od ženskega do moškega 
drevesa, velikosti, hrapavosti debel, 
obsega debel, opazovali lipo skozi le-
tne čase, drevesa likovno upodabljali 
z različnimi tehnikami, nabirali lipovo 
cvetje ter si pripravljali lipov čaj, oku-
šali lipov med. Podrobneje smo se loti-
li spoznati tudi samo lipovo listje različ-
nih velikosti. Prav iz slednjega smo na 
koncu naredili odtise listja v glino, jih 
posušili, prebarvali in oblikovali »spo-
minek mojega domačega kraja«. Otro-
ci so bili neizmerno ustvarjalni pri is-
kanju idej, kakšen je lahko spominek 
iz lipovega listja. Tako smo oblikovali 
različne magnete, obeske, posodice in 
okrasne verižice. Vsi spominki, ki smo 
jih izdelali, so bili postavljeni na ogled 
v Medgen hiši na razstavi Uporabna 
vrednost lesa, Turistična zveza Slove-
nije pa nam je podelila tudi priznanje 
za omenjeno delo.

To je le delček vseh aktivnosti, ki so se 
skozi šolsko leto odvijale v našem vrt-
cu. Še naprej se bomo trudili, da bomo 
aktivni na vseh področjih življenja in 
dela ter skrbeli za vsestranski razvoj 
naših malčkov.

NATAŠA VRABIČ 
JOŽICA ERMENC

S člani Policijskega orkestra

Navdušeni na snegu
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Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah 
tudi na OŠ Rečica ob Savinji

Učence so v šolo spremljali tudi županja Ana Rebernik in predstavniki 
občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Hiter tempo življenja je potovalne 
navade ljudi spremenil do te mere, 
da čim hitreje dosežemo zastavljeni 
cilj. To nam omogoča, da v čim kraj-
šem času opravimo čim več. Zdi se, 
da smo ob tem pozabili na naše oko-
lje, zato je skrajni čas, da se zamisli-
mo in poskrbimo, da s svojim ravna-
njem ne bomo še bolj škodovali pri-
hodnjim rodovom. 

Ker se na naši šoli tega zelo zaveda-
mo, smo se odločili, da z ozavešča-
njem učencev poskušamo spremeni-
ti naše potovalne navade. Prepričani 
smo, da lahko z vztrajnostjo marsikaj 
spremenimo. Že tretji mesec zapored 
smo teden dni izvajali projekt in ugo-
tovili, da se v tednu izvajanja za spre-
membo potovalnih navad odloči med 
90 in 95 % učenk in učencev. Zelo do- bro se je »prijel« peš bus iz smeri Kot, ki 

se ga redno udeleži od 12 do 16 učen-
cev. Tudi učenci, ki se s kombijem pri-
peljejo iz Poljan in Dol-Suhe, brez težav 
opravijo del poti do šole peš. Malo ve-
čjo težavo zaznavamo s strani staršev, 
ki otroke v šolo pripeljejo sami in jim 
ta jutranja rutina še vedno pomeni naj-
bolj enostaven opravek. Želimo in upa-
mo, da se bo tudi to do spomladanskih 
mesecev spremenilo.

Ker se vsak trajnostni prihod v šolo 
točkuje z različnim številom točk, učen-

ci v vsakem razredu tekmujejo, kate-
remu bo do konca šolskega leta uspe-
lo zbrati največ točk. Ta razred bo tudi 
nagrajen. V veliko spodbudo pri tem 
jim je maskota projekta, Kokoška Rozi.

Namen projekta, ki ga izvajamo, je:
- ozavestiti učence, starše in širšo jav-

nost o pomembnosti spreminjanja po-
tovalnih navad za našo prihodnost (sa-
mostojnost otrok, pomembnost giba-
nja, zabava in sprostitev),

- zmanjšati motoriziran promet v oko-
lici šole v smislu varnosti in manj one-
snaževanja okolja,

- »ustvariti« varne poti do šole.
Ob tej priložnosti se za sodelovanje in 

pomoč pri izvajanju projekta iskreno 
zahvaljujemo članom občinskega Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu. Prav tako iskrena hvala vsem ra-
zredničarkam in ravnatelju, ki z dosle-
dnim izvajanjem vseh nalog dokazuje-
jo, da projekt podpirajo in verjamejo, 
da skupaj zmoremo vse. 

K takšnemu razmišljanju naj vas opo-
minja naš moto: »Naj bo varen naš korak 
in čim manj onesnažen zrak – želimo si 
mi šolarji za nas, za vas, za vse ljudi.«

KARMEN KOČEVAR

HITRO NAOKROG JE LETO

Hitro naokrog je leto,
v vseh letnih časih kot vrtiljak,
vsako prinese nam darov nešteto,
ki vesel jih je vsak.

Spomladi se novo življenje začenja,
zvončki prvi začnejo cvetet',
mraz se s toplejšimi dnevi zamenja,
ljudje pa na vrtu začnemo hitet'.

Poletje nam sonca obilo prinese,
od hitrega tempa oddahnemo si,
hladen val skrbi nam odnese,
res na dopustu uživamo vsi.

Jeseni je v barve odeta narava,
na vsakem koraku je polno dobrot,
na mizi ponuja gostija se prava, 
v brlog pa ježek utira si pot.

Pozimi pod belo preprogo je skrita
skrivnostna in hladna dežela vsa,
darila pod smrečico vsa so zavita,
na vrhu se zvezda zlato lesketa.

Veronika Starič, 9. r.

KAKO PRITI V ŠOLO?

KAKO ZDAJ PRITI V ŠOLO?
OTROCI VSI VEMO!
KOLO, SKIRO ALI AVTO,
ODLOČITI SE NI TEŽKO.
ŠE BOLJŠE JE, ČE PRIDEŠ PEŠ,
KORAK TVOJ NAJ BO VAREN,
A TUDI ZRAK BO MANJ ONESNAŽEN. 

RADI IMAMO TA PROJEKT,
ODLOČITEV JE PREPROSTA,
ZVESTO SLEDIL BOM NAVODILOM
IN SI NABIRAL TOČKE. 

Kristjan Starič, 3. r.
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KNJIŽNICA REČICA OB SAVINJI

Knjižnice ostajajo priljubljen prostor za druženje

Sedmošolci iz OŠ Rečica ob Savinji so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali 
Knjižnico Mozirje in v dar prejeli knjižno delo. (Foto: arhiv OKM) 

Knjige v papirni ali elektronski obli-
ki so in ostajajo pomemben del dušne 
hrane številnih posameznikov. Tudi Re-
čičanov, ki radi obiskujejo svojo krajev-
no knjižnico. 

Z vsemi ljubitelji knjig in branja smo 
knjižničarji iz Osrednje knjižnice Mozir-
je v novembru praznovali Teden splo-
šnih knjižnic, ko smo obiskovalcem pri-
pravili več zanimivih dogodkov. Tudi 
glede izposoje knjižničnega gradiva 
v rečiški krajevni knjižnici so podatki 
zgolj pozitivni. V projektu bralna znač-
ka za odrasle »Zgornjesavinjčani s knji-
go v roki«, ki poteka že 15. leto, sodelu-
je preko dvajset Rečičanov, že peto leto 
uspešno potekajo srečanja v okviru re-
čiškega bralnega kluba »Druženje ob 
knjigi«. Otroci vsa leta z veseljem obi-
skujejo ure pravljic, v minulem šolskem 
letu pa so mali Rečičani v lepem številu 
pristopili tudi k bralnemu projektu Pi-
kina bralna značka.

Teden splošnih knjižnic 
Tretji teden v novembru so slovenske 

splošne knjižnice že tretjič praznovale 
teden splošnih knjižnic. Letošnja osre-
dnja tema je bila zelena knjižnica. Pra-
znovanju smo se pridružili tudi v Osre-
dnji knjižnici Mozirje. V Galeriji  Mozir-
je se je zvrstilo več  prireditev: predsta-
vitev publikacije Društva zeliščarjev Ši-
pek Mozirje, predavanje Jolande Žele-
znik o bontonu v vsakdanjem življenju 
in predstavitev e-bralnikov in e-knjig na 
portalu Biblos. V Knjižnici Ljubno ob 
Savinji smo v goste na uro pravljic po-
vabili Danijelo Lončar, avtorico in ilu-
stratorko dveh knjig o Srečnolonicah, 
na Rečici ob Savinji pa smo se v okviru 
bralnega kluba »Druženje ob knjigi« po-
govarjali o literarnih delih modernih 
slovenskih avtorjev, ki so zaznamova-
la slovensko založništvo. Praznovanje 
sta pospremila brezplačen vpis v knji-
žnico ter razstava knjig z zeleno vsebi-
no in/ali zunanjostjo. 

Bralnika elektronskih knjig
Slovenske knjižnice so bile pred digi-

talno revolucijo pomemben vir infor-

macij in okno v svet. Razmah interneta, 
ki ponuja skoraj neskončno količino in-
formacij, je spremenil bralne navade zla-
sti mladih. Zadnji produkt digitalizacije 
knjižnice so elektronske knjige in napra-
ve, na katerih je mogoče  te knjige bra-
ti. Platforma Biblos v slovenskem meri-
lu omogoča izposojo in nakup e-knjig. V 
Osrednji knjižnici Mozirje je dostopnih 
že skoraj 400 naslovov e-knjig, ki si jih 
lahko člani izposojajo brezplačno. Hkra-
ti si je možno izposoditi štiri knjige za 
časovno obdobje 14 dni. Brati je možno 
na tablicah, računalnikih in za to name-

njenih bralnikih. Dva bralnika inkBO-
OK sta za izposojo na voljo tudi članom 
Osrednje knjižnice Mozirje. Ker elektron-
ske knjige prinašajo nove možnosti in za-
gotavljajo udobje pri branju, zanimanje 

bralcev za ta sodobni način branja raste. 
V Osrednji knjižnici Mozirje je izposoja v 
obdobju od januarja do avgusta 2019 v 
primerjavi z istim obdobjem v lanskem 
letu narasla kar za 142 odstotkov. 

Projekti za vzgojo mladih bralcev
Seveda pa je knjižnica še vedno pro-

stor, ki je namenjen izobraževanju, 
druženju in razvedrilu vseh genera-
cij. Knjižničarji se v prvi vrsti trudi-
mo vzgajati mlade bralce, ki se nato 
v domačo knjižnico vedno radi vrača-
jo. Oktobra so v okviru projekta Ra-
stem s knjigo mozirsko knjižnico obi-
skali tudi sedmošolci iz OŠ Rečica ob 
Savinji. Knjižničarji smo jim predsta-
vili delovanje knjižnice in njene stori-
tve. Spoznali so tudi osnove COBISS-
-a, BIBLOS-a ter novejše naslove mla-

dinske literature. Vsak učenec je v dar 
prejel knjigo Elvis Škorc, genialni štor 
pisateljice Janje Vidmar. 

Pogosto nas v Knjižnici Rečica obiščejo 
tudi skupine otrok iz vrtca, ki skupaj z vzgo-
jiteljicami pobrskajo po knjigah in s tem že 
ustvarjajo svoj prvi stik z domačo knjižni-
co. Vrtčevski otroci nas vedno obiščejo tudi 
v februarju, mesecu kulture. Takrat se po-
drobneje pogovorimo o tem, kaj jim knji-
žnica ponuja, z velikim veseljem pa pri-
sluhnejo tudi pravljici. Poleg tega so zelo 
dobro obiskane ure pravljic, ki jih dvakrat 
mesečno ob sredah pripravljamo v prosto-
rih Centra za družine Medgen hiša. Knjižni-
čarji smo prepričani, da jih takšni obiski 
spodbudijo k pogostejšem obisku knjižni-
ce tudi v njihovem prostem času.

TATIANA GOLOB

Izposojo e-bralnikov, njihovo upo-
rabo in platformo Biblos, ki omogo-
ča izposojo ter nakup elektronskih 
knjig, bomo v začetku naslednje-
ga leta v sodelovanju z CD Medgen 
hišo občanom Rečice ob Savinji tudi 
podrobneje predstavili.
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JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Mavrični kulturni vrtiljak
Mozirska območna izpostava JSKD 

s svojimi programi že več kot 20 let 
spodbuja kulturno dejavnost ter zago-
tavlja strokovno in organizacijsko pod-
poro ljubiteljski kulturni ustvarjalnosti 
na področju Zgornje Savinjske doline. 

Program dela izpostave obsega že uve-
ljavljene vsakoletne pregledne revije in 
srečanja. Da poteka delo izpostave čim-
bolj povezano z okoljem, območne ak-
tivnosti selimo iz občine v občino, kar 
omogoča, da na vseh projektih sodelu-
jejo člani vseh skupin iz vseh kultur-
nih društev kot tudi lokalne skupnosti.

Območne aktivnosti
Dejavnost ljubiteljske kulture je bila 

tudi v letošnjem letu zelo raznovrstna 
in opazna. Leto smo začeli s tradicio-
nalnim, že 43 projektom »Mesec kul-
ture«, na katerem se je tudi letos pred-
stavilo preko 30 kulturnih programov 
različnih društev in inštitucij s podro-
čja kulture.

Sicer pa je tudi v letošnjem letu izpo-
stava sledila zastavljenim ciljem. Sezo-
no smo začeli v februarju, z ogledi gle-
daliških predstav, ki so jih v okviru pro-
jekta »Linhartovo srečanje« uprizorili 2 
odrasli gledališki skupini (Gledališče 
Mozirsko in gledališka skupina KD Lepa 

Njiva), na območnem srečanju otroških 
gledaliških skupin »Klipe klope« pa sta 
sodelovali 2 skupini, ki delujejo v okvi-
ru šol (OŠ Luče in OŠ Rečica ob Savinji). 

V mesecu marcu smo v sodelovanju z 
velenjsko izpostavo združili območna 
srečanja na področju otroške in odra-
sle folklore, kjer so se na prireditvi »Z 
igro in plesom v pomlad« iz naše doli-
ne predstavile 3 otroške folklorne sku-

pine (2, ki delujeta v okviru OŠ Gornji 
Grad, in skupina Flosarček KD Ljubno), 
v okviru prireditve »Le okol …«, na ka-
teri se predstavljajo odrasli folklorni-
ki, pa je našo dolino zastopala skupina 
Oštarija iz DU Bočna.

Številni pevci 
Vokalna glasba je v Zgornji Savinski do-

lini in nasploh še vedno najbolj razvita. 
Na letošnja srečanja pevskih zborov se je 

prijavilo več kot trideset pevskih sesta-
vov, ki delujejo v okviru kulturnih dru-
štev, šol in vrtcev. Revija otroških in mla-
dinskih pevskih zborov »Cicido« je bila le-
tos še posebej izpostavljena, saj je prazno-
vala že 60 let tovrstnih srečevanj in zdru-
žila preko 400 mladih pevcev, njihov na-
stop pa je glasbeno popestril Big band 
orkester Slovenke vojske.  Na reviji odra-
slih pevskih zasedb »Pa se sliš'« se je v Lu-
čah predstavilo 12 različnih pevskih se-
stavov. Svoj glasbeni talent pa so tudi le-
tos, v športni dvorani na Rečici, pokazali 
naši najmlajši na srečanju otroških pev-
skih zborov vrtcev in osnovnih šol »Pika-
polonček«, kjer je sodelovalo 10 zborčkov, 
njihove nastope pa je spremljal učiteljski 
orkester Glasbene šole Nazarje.

Na področju likovne dejavnosti smo 

Otroški pevski zbor Lipa, Vrtec Rečica ob Savinji, na »Pikapolončku«

Otroški pevski zbor Rečica ob Savinji
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letos izvedli 3. likovni natečaj za ustvar-
jalce v filcanju »Ex-Filcore«, s pregle-
dno razstavo v juniju, na kateri so so-
delovali posamezniki iz domačega in 
širšega okolja.

Ljudski sestavi in literati 
V Zgornji Savinjski dolini delujejo 

tudi številni ljudski sestavi, ki nada-
ljujejo in negujejo tradicijo ljudske-
ga petja. Na letošnjem srečanju pev-
cev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž »Pod to goro zeleno« se je v Šmar-
tnem ob Dreti, v septembru, predsta-
vilo 10 skupin iz Zgornje Savinjske in 
širše regije.

Tudi v okviru literarne dejavnosti 
smo bili aktivni. Na tradicionalnem, 
že 16. srečanju mladih literatov »Bese-
dičica«, ki ga vsakoletno pripravljamo 
na rojstni dan Franceta Prešerna, se je 
v Mozirju s svojimi prispevki predsta-
vilo 43 učencev iz vseh zgornjesavinj-
skih osnovnih šol. 

Poleg obveznega programa je izpo-
stava uspešno sodelovala tudi z dru-

gimi lokalnimi in kulturnimi akterji 
ter pomagala pri organizaciji števil-
nih koncertov in drugih prireditev (li-
terarna srečanja, likovne razstave …).

Uspehi skupin 
Leto so ponovno zaznamovali števil-

ni dosežki skupin in posameznikov, ki 
dvigujejo kvaliteto ljubiteljske ustvar-
jalnosti. Na področju gledališke de-
javnosti se je na regijskem srečanju 
lutkovnih skupin v Šentjurju, s svojo 
predstavo Nekoč je bila, predstavila 
Lutkovna skupina OŠ Ljubno ob Savi-
nji in prejela srebrno priznanje. Na re-
gijskem tekmovanju OPZ in MPZ, prav 
tako v Šentjurju, se je uspešno predsta-
vil otroški zbor OŠ Nazarje, ki je osvo-
jil zlato priznanje. Tudi na področju 
literarne dejavnosti dokazujemo kva-
liteto literarnega ustvarjanja. V okvi-
ru regijskega srečanja seniorskih pi-
scev, ki je konec meseca maja poteka-
lo v Radljah ob Dravi, je bila na držav-
ni nivo nominirana članica KD Slap, 
Marjana Rihter. 

Da se na področju likovne umetnosti 
kakovostno razvijamo, so dokazali čla-
ni KDLU Gal, ki so se z izbranimi deli 
predstavili na regijski razstavi Oblo in 
oglato v Laškem. Tudi na področju ljud-
skega petja dokazujemo kakovost, saj 
so nekateri ljudski sestavi ponovno po-
segli po najvišjih priznanjih. Na držav-
nem srečanju poustvarjalcev ljudskega 
glasbenega izročila sta se iz naše doli-
ne predstavili Sestri Apšner- Gmajnice 
(KUD STOPinJE Mozirje) in Ljudski pev-
ci iz Luč, ki so hkrati prejeli 3 nagrado 
po izboru žirije. 

V zadovoljstvo mi je, da je tudi kultu-
ra v naši dolini tista, ki združuje. Lju-
biteljsko ustvarjanje ni poklic, ampak 
klic, ki nas nagovarja, da se izražamo, 
družimo in ustvarjamo. Zato hvala 
vsem, ki so dejavni na področju kul-
ture ter s svojim sodelovanjem pri-
spevajo k višji kakovosti življenja tudi 
v naši dolini.

SIMONA ZADRAVEC, 
vodja JSKD OI Mozirje

Leto 2019 je leto preizkušnje za rečiške 
čebelarje 

Zgovoren posnetek, ki priča o letošnji letini.

Lepa pomlad s cvetenjem sadnega 
drevja je poskrbela za dober razvoj 
družin do maja mesca, ko se je vse 
obrnilo. Dež in hlad sta zavrla mo-
žnosti za nadaljnji razvoj in donos 
medičine. 

Primorani smo bili krmiti čebele, da 
so nekako preživele do poletja. Julija se 
je začelo medenje gozda, vendar je zelo 
okusen med kristaliziral že v satju. Če-
belarji smo se tako lahko odločili za to-
čenje nedozorelega medu ali namaka-
nje za žganjekuho. V dolgi topli jeseni 
so izgubljale življenjsko energijo in po-
rabile dobršen del zimske zaloge, zato 
je prezimitev vprašljiva. 

V aprilu smo zamudili razpis za sred-
stva, zato je blagajna prazna in dejav-
nost skoraj nična. Udeležili smo se iz-
obraževanj in ekskurzije v Bosni – se-
veda z lastnimi stroški udeleženca. Po 
obljubah na občnem zboru smo priča-

kovali sodelovanje občine in obvestilo 
za objavo razpisa, vendar smo bili ob-
veščeni le za dejavnosti, za finančno po-
moč pa žal ne. 

Ostaja prazna blagajna in prazni ko-
zarci, vendar vztrajamo naprej.

DARKO GLUŠIČ,
predsednik ČD Rečica ob Savinji



POD REČIŠKIM ZVONOM28

PRAZNIK OBČINE

Rečica praznuje
Sredi junija se je pod imenom Reči-

ca praznuje odvil osrednji praznični 
dan Rečice ob Savinji, na katerem je 
sodelovala večina društev iz občine 
in tudi predstavniki nekaterih drugih 
ustanov, ki sooblikujejo vsakdanje ži-
vljenje v občini. 

Priprave na praznični dan so začele 
člani PGD Rečica ob Savinji, ki so dan 
pred dogodkom poskrbeli za pranje 
in čiščenje trga. V nedeljo dopoldne 
so člani borčevske organizacije v so-
delovanju z OŠ pripravili slovesnost 
ob prestavljenem spomeniku, potem 
pa so se začele priprave na popoldan-
sko dogajanja, s katerim smo odprli 
prenovljen rečiški trg. Na prenovljeni 
ulici proti Mržičem je bila na ogled iz-
jemno zanimiva razstava skulptur, ki 
jih je ustvarila Vera Benda. Na stojni-
cah v trgu so svoje delo predstavili čla-
ni Kinološkega in Turističnega društva 
ter Združenje izdelovalcev zgornjesa-
vinjskega želodca, z nekaj težavami, ki 
so poskrbele za dobro voljo,  pa tudi 
Jadralni klub Savinja. 

Za otroške delavnice so poskrbeli v 
Knjižnici Mozirje in Društvu prijateljev 
mladine, vezilje Društva upokojencev 
so prikazale svoje delo v Medgen bor-
zi, kjer je bila  v društvenih prostorih 
na ogled tudi razstava del Kulturnega 
društva Gal. V izvedbi rečiške organi-

Za prihod županje Ane Rebernik so poskrbeli konjerejci.

Na stojnici Osnovne šole se je predstavil Naš šolski sklad.

Stojnica rečiške organizacije RK Suška banda v elementu
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zacije KO RK so bile omogočene meri-
tve holesterola in sladkorja ter prikaz 
oživljanja,  člani Konjerejskega dru-
štva pa so omogočali tudi vožnjo z vo-
zom. Zanimiv program sta pripravi-
li OŠ Rečica ob Savinji in Ljudska uni-
verza Velenje.  

Za otvoritveni program ob odprtju spo-
menika so poskrbeli Godba Zgornje Sa-
vinjske doline, KUD Utrip in Društvo RFR. 
Člani Lovske družine so že dan pred do-

Umetnica Vera Benda je tri skulpture 
podarila občini, umetnine pa so našle 
svoje mesto pred Tavčarjevim dvorom. 
Gospe Veri se iskreno zahvaljujemo za 

njeno dejanje.

Otroške delavnice

Živeti s harmoniko
Prijatelji pravijo, da me največkrat vi-

devajo s harmoniko v roki. Tudi sam na-
mreč pogosto zaigram na kakšni prire-

Mladi harmonikarji na reviji

Z »izvirnimi« smo letos posneli video-
spot za pesem Neznano dekle, posnetek 
pa si je moč ogledati na youtubu. Sku-
pina seveda  igra na različnih priredi-
tvah širom po Sloveniji. Uspešno smo 
nastopili tudi na prireditvi ob odprtju 
trškega jedra. Doslej smo ustvarili se-
dem avtorskih skladb, ki jih radi pred-
stavljamo na nastopih.  

Deloven je bil tudi podmladek harmo-
nikarskega orkestra Primoža Zvira. Ju-
nija so se mladi harmonikarji predsta-
vili na zelo odmevni reviji, ki smo jo 
pripravili v Centru za družine Medgen 
hiša na Rečici ob Savinji. Sicer so mla-
di nastopali na številnih prireditvah in 
dogodkih, ki so jih pripravili rečiški or-
ganizatorji. 

V novem letu želim vsem veliko dobre 
glasbe, ki naj lepša življenja, seveda pa 
tudi veliko sreče, zdravja in zadovoljstva. 

PRIMOŽ ZVIR 

godkom začeli kuhati golaž, pri pogo-
stitvi pa je pomagal tudi Aktiv kmečkih 
žena. Nekaj obiskovalcev se je odločilo 
tudi za organiziran pohod po trgu in oko-
lici v organizaciji Planinskega društva. 

Za popestritev programa so poskr-
beli člani Suške bande, ki delujejo v 
okviru Kulturnega društva, in harmo-
nikarji Primoža Zvira, za zabavo pa so 
zaigrali iZVIRni muzikanti.  

US

Vsem, ki so pomagali sooblikova-
ti pestro dogajanje, se iskreno za-
hvaljujemo, posebna zahvala pa 
velja tudi donatorjem in sponzor-
jem, ki so omogočili izvedbo brez-
plačnega dogodka.  

ditvi, še večkrat pa razdajam svoje zna-
nje številnim učencem ter zaigram v 
skupini iZVIRni muzikanti. 
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Fotografije, razstave, predavanja … vse to je 
kultura 

Za osvežitev smo najprej pripravili pre-
gled aktivnosti in prireditev v organiza-
ciji KUD Utrip v letu 2019.

Januarja smo v okviru projekta Odsti-
ranje znanj prednikov z mag. Mojco Vo-
zel pripravili predavanje na temo Zdrav-
je prehranskih kultur . Med zimskimi po-
čitnicami smo v OŠ postavili razstavo fo-
tografij mednarodnega mojstra umetni-
ške fotografije Joca Žnidaršiča. Po pred-
stavitvi v filmu Maje Weiss; Neznosna 
lahkost fotografiranja, se je z avtorjem 
razstavljenih fotografij pogovarjal Bert 
Savodnik. Gospod Žnidaršič se je odzval 
tudi našemu povabilu in bil naš gost ob 
ocenjevanju zgornjesavinjskih želodcev 
25. maja. 23. februarja smo izpeljali obč-
ni zbor društva. V začetku marca sta Mar-
ko Jeraj in Franc Kolenc občinstvu pred-
stavila zgradbo flosa, žage, splavarjenje 
in dogodke ob plavljenju lesa, kar je že 
skoraj izginilo v pozabo. Prisotni obisko-
valci so aktivno sodelovali s predavate-
ljema, večer je popestril še Marjan Šin-
ker z maketo flosa.

Gost čitalniškega večera je bil letos  
Alois Jagodič, nekdanji reprezentant 
avstrijske nogometne reprezentance, 
sicer doma iz Spodnje Rečice. Ob ma-
terinskem dnevu, v nedeljo 24. marca, 
je Silva Prislan pripravila recital Ljube-
zen praznuje pomladi, skupaj z recita-
torji in učenci OŠ Rečica. 11. maja smo 
se podali na strokovno ekskurzijo v Re-
zijo. Domačini so nam predstavili rezi-
janščino, dogodke, običaje in življenje v 

preteklosti v Solbici. V Pušlji vasi smo si 
ogledali obnovljeno mesto po katastro-
falnem potresu leta 1976. Skupina čla-
nov je prostovoljno prispevala k lepše-
mu videzu trga Rečica pred občinskim 
praznikom s tem, ko je pri prangerju 
nadomestila lomljeno in brušeno ka-
menje s kamni iz struge Savinje.

Na celodnevnem dogajanju ob občin-
skem prazniku Rečice na trgu so člani 
KUD Utrip pripravili in izvedli uvodni re-
cital. Jesenski del prireditev smo začeli z 
bienalno likovno razstavo. Tokrat je raz-
stavljal akademski slikar Branko Suhy. 
Razstava je bila odprta zadnji teden pole-
tnih šolskih počitnic. 24. septembra smo 
prisluhnili pogovoru Berta Savodnika s 
kuharjem Andrejem Kuharjem, prvim in 
edinim Slovencem z Michelinovo zvezdi-
co.  Predavanje dr. Petra Weissa je priva-
bilo kar nekaj poslušalcev, tudi iz oddalje-
nejših krajev, Predstavitev Cerkve rečiške 
fare pri Ignacu Orožnu leta 1877 je bilo 11. 

Branko Suhy, likovna razstava, avla OŠ Rečica, avgust 2019

Bert Savodnik v pogovoru s kuharskim mojstrom Andrejem Kuharjem, Medgen 
hiša, september 2019

oktobra. Na večeru slovenske besede 15. 
novembra se je z romanistko, pisateljico 
Veroniko Simoniti pogovarjala Ana La-
mut. Koncert izbrane klasične glasbe 29. 
novembra sta nam pripravila pianistka 
Milanka Črešnik in violončelist Aleksan-
dar Kuzmanovski. Dejavnosti KUD Utrip 
v tem letu smo zaključili  s prireditvijo ob 
Prešernovem rojstnem dnevu, tokrat z re-
citalom v spomin na 200-letnico smrti Va-
lentina Vodnika v izvedbi recitatorjev na-
šega društva.

Zaključevanje zgodb 
V tem letu smo uradno zaključili lepo 

zgodbo z odborom EMS. Ciljev tega 
projekta predstavniki občin Zgornje 
Savinjske doline na žalost niso prepo-
znali kot dodano vrednost za dolino.

S predstavitvijo svojih prijateljev in znan-
cev nas je leta razveseljeval Bert Savodnik,  
letos pa smo s to stalnico naših prireditev 
zaključili. Za vse njegove prijatelje in znan-
ce, njihove zgodbe, se v imenu društva in 
verjamem tudi rečiškega občinstva Bertu 
Savodniku iskreno zahvaljujem.  

Za letošnjo realizacijo plana priredi-
tev oziroma vseh, več kot tristo v dose-
danjih šestnajstih letih delovanja dru-
štva, najlepša hvala vam, ki ste k uspe-
šni zgodbi KUD Utrip prispevali s svoji-
mi idejami, delom, donacijami ali dru-
gimi oblikami pomoči.

Vsem bralcem želim vesel božič in 
srečno novo leto.

ALEKSANDER OBLAK.
predsednik KUD Utrip 
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Dogodki, ki so se zapisali v spomin 

Čaroben kresni večer

Kulturno društvo Rečica ob Savinji je 
leto 2019 pričelo z odprto vajo Smooth 
banda, ki je bila v Kulturnem domu na 
Rečici ob Savinji. 

Smooth band se je na ta način želel še bolj 
približati vsem ljubiteljem glasbe Elvisa 
Presleya in z obiskovalci deliti izkušnje, ki 
so si jih nabrali na največjem evropskem 
festivalu – »17th European Elvis Festival«, 
kjer so osvojili lovoriko najboljšega izva-
jalca Elvisove glasbe v Evropi.  

Tradicionalno smo nadaljevali s Gre-
gorjevim vikendom, kjer smo najprej po-
tešili apetite vseh željnih erotične in lju-
bezenske poezije. V ta dogodek vsakole-
tno vključimo brezplačno degustacijo iz-
branih vin in sladic. Vsi »recitatorji« po-
skrbijo tudi za pevske vložke, kjer sode-
lujejo vsi obiskovalci, tako da ima dogo-
dek vedno poseben čar. Dva dni kasneje 
so na vrsto prišli naši najmanjši, ki gre-
gorjevo, praznik, ko se ptički ženijo, obe-
ležijo tako, da izdelajo Gregorčke – lad-
jice, ki jih s prižganimi svečkami spusti-
mo po potoku Rečica. Ladjice že tradici-
onalno izdelujemo iz naravnih in reci-
kliranih materialov.

V mesecu aprilu smo za vse ljubitelje 
računalniški iger pripravili celodnevni 
dogodek – LAN party, ki je poleg igra-
nja iger predstavljal tudi družabni do-
godek. Naslednji mesec so člani Kultur-
nega društva pripravili Jajčn'co, tradici-
onalni dogodek, na katerem so samski 
fantje na širšem območju občine Rečice 
ob Savinji razveseljevali staro in mlado 
in, seveda, pobirali jajca. 

Sodelovali smo tudi  na občinskem pra-
zniku, v sklopu katerega smo pripravili 
kar tri prireditve. Pričeli smo z pravljič-
nim »Senom rečiške kresne noči«, kjer 
smo v sodelovanju z Brin dogodki, pro-
stor pred Lovskim domom na Rečici ob 
Savinji »preoblekli« v magičen prostor. 
Tu smo tudi pripravili bogat pevsko–pri-
povedni program, na katerem so sodelo-
vali člani Kulturnega društva Rečica ob 
Savinji. V sklopu dogodkov, ki smo jih 
pripravili v sklopu občinskega praznika 
je bil nastop imitatorja Iztoka Mlakarja, 

ki je potekal na odprtem, pred Osnovno 
šolo Rečica ob Savinji. Skupaj z obisko-
valci smo degustirali vina in skupaj pre-
pevali pesmi slovenskega kantavtorja Iz-
toka Mlakarja. 

Naslednji dogodek je bil namenjen na-

šim najmlajšim, ki so se pod rečiško lipo 
družili z čarovnikom in tako preživeli 
lep dopoldan. 

Za zaključek leta smo vsi člani združi-
li moči in pripravili edinstveno praznič-
no fotografiranje občanov Rečice ob Sa-
vinji, ki je bilo brezplačno. Na trgu, pod 
lipo, smo  v sodelovanju z Brin dogodki 

pripravili magično scensko kuliso, kjer 
je fotograf Filip Eremita obeležil praznič-
no vzdušje vseh, ki so si to zaželeli. Ena 
praznična fotografija je bila brezplač-
na, prav tako je bilo poskrbljeno tudi za 
okrepčilo vseh obiskovalcev. 

V prihajajočem letu 2020 vsem ob-
čankam in občanom občine Rečica ob 
Savinji želimo veliko ustvarjalne ener-
gije in smeha. Prav tako si želimo, da 
bomo tudi v naslednjem letu skupaj z 
vami oblikovali še marsikateri nepo-
zabni dogodek.

MOJCA EREMITA
Kulturno društvo

Nedeljsko fotografiranje v organizaciji Kulturnega društva je minilo v sproščenem 
vzdušju.
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KDLU GAL

Naših dvajset
Likovni ustvarjalci so večni razisko-

valci na področju kulture, so pričeval-
ci in zapisovalci, njihov zapis presega 
časovno dimenzijo, ostane za vedno in 
venomer v berljivem jeziku. Med njimi, 
ki jim je bilo raziskovanje likovnega po-
lja, njegovih slogovnih, pripovednih in 
izraznih možnosti ter vpetosti v družbo 
neusahljiv izziv, najdemo številna ime-
na iz Zgornje Savinjske doline in bližnje 
okolice, ki so stopila na pot ustvarjanja 
našega društva.

Minilo je več kot dvajset let, od kar 
je ustanovni zbor sprejel sklep o usta-
novitvi Kulturnega društva likovnih 
ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline 
Gal. Amatersko društvo je pričelo z de-
lovanjem in letos praznovalo svojo 20. 
obletnico. Skozi vsa leta  uspešnega de-
lovanja je društvo stremelo k temu, da 
se posamezniki družijo, si izmenjujejo 
izkušnje in se izobražujejo na podro-
čju likovne umetnosti, kar se kaže na 
različnih delavnicah, ki jih organizira-
ta JSKD RS ter OI JSKD Mozirje. Kultur-
no društvo GAL je član Zveze likovnih 
društev Slovenije (ZLDS), kar društvu 
omogoča sodelovanje na razstavah pro-
jekta Zlata paleta, članom pa pridobitev 
priznanj, certifikatov ter najvišjega pri-

znanja, t.i. Zlata paleta. Omenjena pri-
znanja so bila dodeljena že mnogim čla-
nom KD GAL, ponašajo pa se tudi z na-
gradami in priznanji, pridobljenimi na 
različnih ex temporih in slikarskih kolo-
nijah. Člani društva razstavljajo v sklo-
pu skupinskih razstav ali pa svoja dela 
predstavijo na samostojnih razstavah, 
doma in tudi v tujini. Ob tem pa društvo 
ne pozablja na pomoč sočloveku in dela 
posameznih članov namenja tudi v do-
brodelne namene.

Seganje preko lastnega plotu
Dvajseta obletnica KD likovnih ustvar-

jalcev Zgornje Savinjske doline GAL je 
priložnost, da se ozremo po doseženem 
v minulem letu in si obenem poiščemo 
cilje, ki jim bomo sledili v prihodnje. 
Ob tem bi izpostavili letošnje razstave: 
Najboljše iz GAL-a v letu 2018, Moderno 
slikarstvo GAL-a, Les v risbi, Živeti z le-
som, Lenartova prepletanja in Naših 20 
skupno s praznovanjem obletnice. Iz-
vedli pa smo tudi Ex tempore na Rečici 
in v Gornjem gradu, kjer smo v DEOS-
-u pripravili razstavo in ustvarjena dela 
podarili tej organizaciji. Seveda ne sme-
mo pozabiti sodelovanja na Zlati paleti 
in izobraževanja na temo Oblo in ogla-
to. Na imenovano temo smo ustvarja-

li tudi na naših delavnicah ter se s sed-
mimi deli uvrstili na regijsko razstavo 
v Laškem.

Zavedamo se, da je dandanes neob-
hodno potrebno seči preko lastnega 
plotu in se s pomočjo najrazličnejših 
oblik povezovanja preverjati v družbi  
tudi izven meja naše Občine. Ne gre za 
golo tekmovalnost z drugimi ljubitelji 
likovne umetnosti, ampak za pridobi-
vanje novih spoznanj in veščin, na pod-
lagi katerih dvigujemo svojo notranjo 
motivacijo. Zato smo si v letošnjem letu 
ogledali tudi ustvarjanje v mestu Gro-
žnjan, v sosednji Istri. Mesto umetnikov 
in glasbe je prav gotovo enkratno doži-
vetje, ki ga moraš doživeti, in vsi upa-
mo, da se bomo v prihodnjem letu ak-
tivno vključili v to dogajanje.

Vsem, ki ste s svojim trdim delom in 
navdušenjem kakor koli prispevali k 
uspešnemu delovanju društva in njene-
mu ugledu v preteklih letih, se iz srca 
zahvaljujemo, še zlasti pa iskrena hvala 
matični Občini Rečica ob Savinji.

Naj bo današnji dan, za vse nas, prežet 
z upanjem na ustvarjalno prihodnost v 
letu 2020 in z lepimi ter veselimi spo-
mini na preteklost!

VINKO JERAJ,
predsednik KDLU Gal 

Jubilej smo proslavili z razstavo in 
priložnostno slovesnostjo.

Skupinska fotografija je nastala pred letošnjim druženjem na Ex temporu. 
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Predstavitev našega dela 

Dar sveče in cveta

Župnijska karitas sv. Kancijan Rečica 
ob Savinji je dobrodelna skupina zno-
traj župnije Rečica ob Savinji, ki delu-
je pod okriljem Škofijske karitas Ce-
lje. Aktivnih nas je mala skupina pro-
stovoljcev, nad nami pa bdi naš župnik 
David Zagorc.

Trikrat na leto prejmemo iz ŠK Celje 
hrano, financirano iz sredstev EU, ne-
kaj pa je tudi drugih donatorjev. Raz-
delimo jo družinam z večjim številom 
otrok, bolnim in invalidom, ostarelim 
in brezposelnim. Na seznamu imamo 
preko sedemdeset upravičencev. Veči-
na teh upravičencev pride iskat pake-
te s hrano  samih, invalidom in  ostare-
lim, ki tega ne zmorejo, pa prostovoljci 
to odnesemo na dom. Takrat si vzame-
mo čas in s temi ljudmi preprosto pokle-
petamo. S tem pa izpolnimo tudi nalo-
go, ki ji Karitas pripisuje velik pomen, 
in sicer, da človek v stiski ne potrebuje 
le materialne pomoči, ampak tudi mo-
ralno podporo. Ljudem pokažemo, da 
niso pozabljeni, da sočustvujemo z nji-
mi in da so vredni spoštovanja.

Ob začetku šolskega leta smo 26 učen-
cem iz naše šole (nekaj tudi srednješol-
cem) priskrbeli pakete s šolskimi po-
trebščinami. V tem projektu sodeluje-
mo s  šolsko socialno delavko in skupaj 
poiščemo otroke, ki so pomoči potreb-
ni. V OŠ vsako leto poteka akcija Slo-
venske karitas »Pokloni zvezek«. Otro-
ci v šolo prinašajo zvezke, ki jih želijo 
podariti svojim vrstnikom v stiski. Tako 
tudi otroke vzgajamo k dobrodelnosti.

Lučke namesto sveč 
Med poletnimi počitnicami smo pova-

bili eno našo družino v akcijo, ki jo vsa-
ko leto pripravlja ŠK, in sicer letovanje 
družin, otrok in starostnikov. Družina, ki 
si z nizkimi dohodki sploh ne bi mogla 
privoščiti dopusta, je s svojim minimal-
nim vložkom preživela en teden v Porto-
rožu, skupaj z drugimi družinami. Ime-
li so se lepo in bili so nam zelo hvaležni.

Ravnokar se zaključuje precej odmev-
na delovna  akcija za ureditev dostojnih 
bivalnih prostorov materi samohranil-

ki. Tudi ŽK se je odzvala povabilu skupi-
ne prostovoljcev in organizacije Rdeče-
ga križa. Tudi mi smo pomagali.

Včasih plačamo kakšno položnico, 
pomagali smo že tudi pri financira-
nju ogrevanja. Ker pa naša ŽK nima na 
razpolago veliko sredstev, se ob večjih 

prošnjah ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
obračamo na ŠK. Tam nas vedno prija-
zno sprejmejo in nam pomagajo. Seve-
da pa so sredstva povsod omejena. Lah-
ko bi rekli, da smo nekakšna vez med 
našimi župljani, ki se znajdejo v stiski, 
in ŠK Celje.

V mesecu oktobru smo predstavili 
akcijo »dar sveče in cveta«, katere po-
budnik je Škofijska karitas Celje. To je 
bil čas, ko smo se veliko mudili ob gro-
bovih naših rajnih in se jih še posebej 
spominjali. To je lepo, na žalost pa nas 
je potrošniški način življenja zapeljal s 
prave poti. Tekmujemo, kdo bo na grob 
odnesel več cvetja, predvsem pa sveč. V 
ta namen potrošimo precej denarja, na 
koncu pa ostanejo cele gore odpadkov, 
ki zelo obremenjujejo okolje.

Kristjani verujemo, da je molitev tista 
prava stvar, s katero se lahko z našimi 
rajnimi resnično povežemo. Z njimi pa 
se lahko povežemo tudi z dobrimi deli. 
V ta namen in v skrbi za okolje so na ŠK 

pripravili simbolne lučke (zastavice), ki 
so iz papirja in lesa (razgradljivo). Lah-
ko jih kupimo namesto sveče, dar pa bo 
namenjen za ljudi v stiski. Zaradi manj-
šega števila sveč naši rajni ne bodo po-
zabljeni. Na njihove grobove ne bomo 
odšli praznih rok. Odnesli bomo te sim-
bolne lučke, v svoji notranjosti pa prije-
ten občutek, da smo darovali za uboge 
in dokazali, da nam ni vseeno za naš sku-
pni dom Zemljo, ki  nam je bila podarje-
na. Na njej smo le začasni popotniki in 
naša dolžnost je, da jo ohranimo za ro-
dove, ki prihajajo za nami!

Naj  še spomnimo, da tudi papež Franči-
šek glasno opominja, da moramo skrbe-
ti za Božje stvarstvo. Poudarja, da sta v 
svetovnem merilu skrb za okolje in skrb 
za uboge zelo povezani. Manj bomo skr-
beli za naravo, več bo ubogih med nami! 
Na sveče smo se tako navadili, da jih go-
tovo ne bomo ukinili čez noč, vabimo  pa 
k razmisleku, poskusimo z majhnimi ko-
raki in dajmo zgled tudi drugim!

To je bil okviren pregled delovanja ŽK 
Rečica ob Savinji. Morda se ne zdi veli-
ko, se pa trudimo in prepričani smo, da 
smo na pravi poti. Če bi se nam želel 
kdo pridružiti, ga bomo veseli.

ANICA KORENJAK, 
vodja župnijske Karitas

V GOZD  

Odšel sem v gozd
zagledal sem lisico.
Kaj je delala?
Jedla je potico.

Stekel sem čez most
in zagledal še veverico.
Kaj je delala?
Jedla je orehe.

Nazaj sem šel v gozd,
videl sem lisico,
ki zabodena je
bila z ježevo bodico.

Madai Finkšt, 4. r.
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Zgornjesavinjski želodec žanje pohvale 
Leto, ki se izteka, je bilo v delovanju Združenja izdelovalcev zgor-

njesavinjskega želodca eno od najbolj aktivnih. O tem smo obšir-
neje poročali v junijski številki našega glasila, ko je Združenje za 
15-letno delovanje prejelo srebrni grb občine Rečica ob Savinji.

V drugi polovici leta smo delovali zlasti na področju promoci-
je in utrjevanja blagovne znamke želodca. Sodelovali smo pri 
projektu Interreg Alp Foodway z naslovom Dediščina prehran-
ske kulture alpskih občin Italije, Švice, Francije, Avstrije, Nem-
čije in Slovenije v Milanu oktobra 2019. To mednarodno pred-
stavitev želodca je ob našem sodelovanju pripravila etnologi-
nja prof. dr. Maja Golja Godina z Raziskovalnega centra SAZU. 

Veseli nas, da je bil želodec deležen enotnih simpatij in po-
hvale na srečanju Kluba  slovenskih županj na Rečici.

V jesenskem terminu smo se srečali z izdelovalci šebreljskega 
želodca v Šebreljah, vasici v cerkljanskih hribih na severnem Pri-
morskem. S tamkajšnjim združenjem smo leta 2004  pričeli in 
tudi uspešno izpeljali geografsko zaščito zgornjesavinjskega in 
šebreljskega želodca. Zanimivo in prisrčno je bilo snidenje po 
več kot desetletju in tudi izmenjava novih izkušenj je bila poučna. 

Domačini Šebreljci so nam obljubili vrnitev obiska prihodnje 
leto na 30. ocenjevanju želodca.   

JOŽE TLAKER, 
združenje izdelovalcev

V pričakovanju novih prireditev 
Turistično društvu Rečica ob Savinji je tudi letos pripravilo 

precejšnje število odmevnih prireditev in akcij, preko katerih 
promoviramo kraj, občino in tudi Zgornjo Savinjsko dolino. 

Po izvedenem občnem zboru smo marca organizirali od-
meven koncert ob dnevu žena, v goste pa povabili Klapo 
Maslina in Sestre Čerček. Postavitev prizorišča v telovadni-
ci osnovne šole je zahtevala obilo prostovoljskih ur, naku-
pili smo nekaj dodatne opreme, vse dame pa ob njihovem 
prazniku razveselili z rožico. Drugi odmevni koncert v naši 
organizaciji se je odvijal konec avgusta v Blatah, kjer so šte-
vilne obiskovalce navdušili člani Klape Il divji. Zanimanje 

obiskovalcev kaže, da v je v naših krajih dalmatinska glas-
ba zelo priljubljena. 

Velik plus smo pridobili z organizacijo tradicionalnega Le-
nartovega sejma v oktobru, s katerim smo se vrnili na staro 
lokacijo, v drevored pod lipami. Krasno vreme, bogato do-
gajanje in številni zanimivi gosti so še obogatili letošnje do-
gajanje. Dobro obiskan je bil tudi Sejem domačih dobrot, ki 
ga že nekaj let pripravljamo v Kampu Menina. 

V juniju smo v okviru občinskega praznika uspešno izvedli 
vse predvidene dogodke v okviru tradicionalne, 40. priredi-
tve Od lipe do prangerja. Tudi tokrat ni manjkalo borbene-

Predsednik Rudi Krsnik z izdelovalci želodca

Utrinek iz davne preteklosti. Prvo pisno poimenovanje 
»želodec« izhaja iz zapuščine ljubljanskega knezoškofa 

Tomaža Hrena in datira na dan 4. januar 1620, torej 400 let 
nazaj. Upravnik škofijskega veleposestva v Gornjem Gradu 

Elias Andrian je tega dne poslal svojemu škofu v Gradec 
pismo v nemščini in priložil koline za praznik Treh kraljev. 

Na koncu pisma je v slovenskem jeziku pripisal, kaj mu 
pošilja. Vir: Ignac Orožen, Das Stift Oberburg, 1877.
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ga duha v igrah Med dvema ognjema, 
kar nekaj pohval so bile deležne imeni-
tne razstave v osnovni šoli, ki smo jih 
tokrat v sodelovanju z OŠ, veziljami in 
Galom naslovili »Živeti z lesom«. Žal je 
dež nekoliko pokvaril vzdušje na Veče-
ru pod trško lipo, vendarle pa smo do 
dobra preizkusili plesišče na obnovlje-
nem trgu. 

Pripravili smo več manjših, a nič manj 
pomembnih akcij. Aprila smo organizi-
rali čistilno akcijo ob potoku Rečica in 
se podali do Blat, na strokovni ekskur-
ziji smo spoznavali Prekmurje, kjer so 
se naši člani izkazali kot imenitni pevci. 
Pomagali smo pri organizaciji osrednje-
ga dogodka ob občinskem prazniku Re-
čica praznuje ter soorganizirali dan od-
prtih vrat v hmeljarskem kompleksu.  

Veliko je bilo tudi ostalega dogajanja 
in usklajevanja, saj smo poskrbeli za 
nekaj promocijskega materiala, posta-
vili informacijsko tablo ob Kugli. Kupi-
li smo dodatne komplete klopi in miz, 
tako da sedaj skupno razpolagamo s 
70 kompleti.  

Prihodnje leto gostitelji 
Prangerijade 

Kot vsako leto, so predstavniki TD so-
delovali na Prangerijadi, ki je bila le-
tos junija v Radovljici. Gre za srečanje 
krajev, ki se še ponašajo s sramotilnim 
stebrom oziroma prangerjem. Rečica je 
bila pred več kot dvema desetletjema 

med pobudniki za tovrstna srečanja, ki 
vedno popestrijo dogajanje v posame-
znih krajih. Prihodnje leto bomo gosti-
telji 23. Prangerijade na Rečici ob Savi-
nji, in že sedaj prosimo ostala društva 
ter organizacije za pomoč pri izvedbi in 
predstavitvi naše občine.  

V turističnem društvu se zahvaljujemo 
vsem, ki nam pomagajo pri organizaciji 
prireditev, saj mnoga dogajanja zahte-
vajo dodatne sodelavce. Hvaležni smo 
vsakomur, ki nam nameni nekaj svoje-
ga prostega časa ali s kakšno dobroho-
tno besedo opazi naše delo. Posebej se 
zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki nam 

priskočijo na pomoč pri izvedbi prire-
ditev. Vedeti je namreč treba, da kljub 
pomoči domače občine brez sponzorjev 
in drugih virov ne bi uspeli izvesti na-
črtovanih aktivnosti. Za vsako zaporo 
ceste je potrebno poleg številnih dovo-
ljenj plačati takso Upravni enoti, prija-
va na Sazas in posledično plačilo avtor-
skega nadomestila sta potrebna za vsa-
ko prireditev z živo glasbo …

Vemo, da se s temi organizacijskimi iz-
zivi ukvarjajo v vseh društvih, zato bi 
lahko bilo prostovoljno delo  in čas, ki 
ju v društvih vlagamo v pripravo po-
sameznih aktivnosti, še veliko bolj ce-
njeno.  

Zahvaljujemo se vsem občankam in 
občanom, ki obiskujejo naše priredi-
tve, vsem skupaj pa želimo prijazne 
božične praznike ter voščimo vse do-
bro v letu 2020. 

URŠKA SELIŠNIK, 
TD Rečica ob Savinji

Fotografija ob domačem prangerju pred odhodom na Prangerijado v Radovljici.

Strokovna ekskurzija nas  je vodila v Prekmurje. 

Potem ko smo decembra naj-
mlajše razveselili z obiskom 
Miklavža, sedaj pripravljamo 
vse potrebno za uprizoritev Ži-
vih jaslic. Te bomo v opušče-
nem kamnolomu na Dol-Suhi 
postavili na ogled 25. decem-
bra. Vabljeni! 
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Pomen gasilstva za lokalno skupnost 
Leta 2019 se bomo člani PGD Rečica 

ob Savinji spominjali po uspešno izpe-
ljanih nalogah, usposabljanjih in inter-
vencijah, izobraževanjih ter tudi gasil-
skih tekmovanjih, na katerih so se tri 
naše enote uvrstile na državno gasil-
sko tekmovanje, ki bo prihodnje leto.

Naše društvo je osrednje gasilsko dru-
štvo v občini in spada med gasilska dru-
štva II. kategorije. Na srečo v preteklem 
obdobju ni bilo večjih intervencij, poleg 
požarov so v zadnjem času pogosta po-
sredovanja ob poplavah in drugih nesre-
čah, pomoč pri obolelih osebah, vse bolj 
pogosti so tudi prevozi pitne vode obča-
nom. Pri zagotavljanju operativne uspo-
sobljenosti društva pa moramo misliti 

vnaprej in v svoje vrste privabiti čim več 
otrok in mladih. Gasilska društva si ne 
smemo in ne moremo privoščiti genera-
cijske luknje, pomanjkanja operativnih 
članov, saj bi to pomenilo konec dobre 
zaščite in reševanja pred požari in nesre-
čami v občini. Preko gasilskih vaj, druže-
nja in prikazov gašenja poskušamo mla-
dim približati pomen gasilstva za lokal-
no skupnost. Gasilstvo smo v oktobru 
predstavili tudi otrokom iz Vrtca Rečica 
ob Savinji, ki so si z zanimanjem ogle-
dali gasilski dom, vozila in opremo ter 
se preizkusili v zbijanju tarče z vodnim 
curkom. V načrtu imamo tudi izlet gasil-

ske mladine na letališče Brnik in ogled 
gasilske brigade na letališču. 

Da je delo gasilcev dobro, se naši člani 
vseskozi izobražujejo. Letos so se štir-
je člani udeležili izobraževanja za cer-
tificirane prve posredovalce – gasilec 
bolničar. Mlajši gasilci so bili na tečaju 
za gasilca pripravnika, člani so uspe-
šno opravili tudi izobraževanja za niž-
jega gasilskega častnika in še kakšno iz-
obraževanje bi lahko omenili. Poleg zu-
nanjih izobraževanj imamo v društvu 
tudi notranja izobraževanja in usposa-
bljanja. Znotraj društva je bilo organi-
zirano praktično usposabljanje prve po-

moči za člane društva. Na rednih ope-
rativnih vajah, ki potekajo skozi leto, 
izkušeni člani operativne enote uspo-
sabljajo mlajše člane in jih poskušajo 
čim bolj pripraviti na realno situacijo 
ob pravih intervencijah. Sodelujemo 
tudi na operativnih vajah, ki jih pripra-
vijo druga društva ter se redno udele-
žujemo vaj v podjetju BSH. V oktobru 
smo pripravili za naše najmlajše gasil-
ce in tudi ostale člane prikaz pravilne-
ga gašenja požarov v gospodinjstvih. 
Kako velik plamen nastane, če nepravil-
no gasimo goreče olje v ponvi z vodo, 
so se lahko udeleženci prepričali na la-
stne oči. Sodelovali smo tudi pri orga-
nizaciji in izvedbi vaje evakuacije v OŠ 
Rečica ob Savinji.
Tri enote na državno tekmovanje
Del usposabljanja so tudi gasilska tek-

movanja, na katerih dosegamo odlič-
ne rezultate. Društvo se je udeležilo 
gasilskega tekmovanja Gasilske zveze 
Zgornje Savinjske doline s kar 11 eno-
tami (pionirji, pionirke, mladinci, mla-
dinke, tri enote članov A, članice A, čla-
ni B, članice B in enota starejših gasil-
cev). Na tekmovanju so rečiške enote 
dosegle odlične uspehe, ki so vodili na 
regijsko tekmovanje Savinjsko-Šaleške 
regije.  Člani B in pionirke so na regij-
skem tekmovanju dosegli prvo mesto 

Gašenje gorečega olja v ponvi z vodo

Mladi med rečiškimi gasilci
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in se uvrstili na državno tekmovanje, 
na državno tekmovanje so se uvrstili 
tudi starejši gasilci, ki so dosegli pred-
pisano normo za državno tekmovanje. 
V naslednjem letu bomo v Celju na dr-
žavnem gasilskem tekmovanju navija-
li za kar tri rečiške enote. 

Dobri uspehi na tekmovanjih so odraz 
rednih gasilskih vaj članov in dobrega 

vodenja mentorjev. Člani tako nameni-
jo ogromno ur prostovoljnega dela za 
gasilske vaje, za intervencije, delovne 
akcije, izobraževanja in usposabljanja 
in še bi lahko naštevali. 

Tudi letos smo v okviru občinskega 
praznika pripravili Nočno gasilsko 
tekmovanje za pokal Občine Rečica 
ob Savinji, ki je potekalo vzporedno 

z našo gasilsko veselico.  
Za nami je dejavno leto, naše gasilsko 

delovanje pa bo tudi v prihodnje usmerje-
no v naše humanitarno poslanstvo ter do-
bro sodelovanje z občino, drugimi društvi 
in občani. Za konec vam želimo prijetne 
in mirne praznike ter srečno novo leto.

NATAŠA VRABIČ,
PGD Rečica ob Savinji

Mirno leto ob dodatnem izobraževanju 

Prvič med nami županja Ana Rebernik

Najmlajši pri ustvarjanju na delavnici v gasilskem okolju.

Ob pregledu dela in dogajanja ob za-
ključku leta 2019 ugotovimo, da je za 
člani PGD Pobrežje ob Savinji  mirno 
in varno leto. Veseli nas, da ni bilo po-
trebno posredovati v večjih naravnih in 
drugih nesrečah, kot smo jim bili priča v 
preteklih letih.  Želimo si, da bi bilo tudi 
v prihodnje čim manj naravnih nevšeč-
nosti in pomoči potrebnih krajanov.

Se pa zavedamo, da mora biti za naše 
razmere operativna sposobnost delova-
nja in posredovanja na najvišji možni 
ravni. Zaradi tega iz leta v leto izobra-
žujemo člane, da obvladujejo nove teh-
nike in pravila, ki veljajo za gašenje po-
žarov in ravnanje v naravnih nesrečah.

Izobraževanja se udeležilo več kot 20 ga-
silcev. Mladi so na tečaju za gasilca priprav-
nika, gasilca operativca, utrjevali teoretič-
na znanja o vlogi gasilca, taktike, osebni 
varnosti, zaščiti premoženja in praktične 
uporabe gasilne tehnike. Izkušene člane 
pa še dodatno izobražujemo na special-
nostih. V izobraževalnem centru Gasilske 
zveze Slovenije na Igu smo po načrtu izo-

braževanja GZ sodelovali na usposabljanju 
uporabe dihalni aparatov v praksi in izva-
janju notranjih požarov  po modulu A. Na 
nivoju GZZSD pa smo bili udeleženi pri iz-
obraževanju za višjega gasilca, varno delo 
z motorno žago in bolničarja. Verjamemo, 
da so vložena denarna sredstva za izobra-
ževanje dobra in potrebna naložba za pri-
hodnost. Ob tem ne smemo pozabiti, da vsi 
udeleženci izobraževanj brezplačno daru-
jejo svoj prosti čas.

Potrebna sredstva za delo društva želi-
mo izboljševati s prostovoljnim delom. 
Vsakoletni prispevek naših članov je pri-
prava in izvedba tradicionalne gasilske 
veselice in organizacija turnirja v ma-
lem nogometu za PGD društva GZZSD. 
Z malo sreče z vremenom in v naši doli-
ni dobro uveljavljeno veselico vsako leto 
zbiramo potrebna sredstva za delovanje.

Ob koncu lahko zapišemo, da smo v 
preteklih letih precej investirali v ob-
novo gasilskih objektov in vadbeni po-
ligon »Žagca«, letos pa v izobraževanje. 
Po planu dela do leta 2024, ob prazno-
vanju 100-letnice ustanovitve društva, 
si želimo obnoviti vozni park, pred-
vsem kupiti vozilo za prevoz moštva.

V letu 2020 si želimo dobrega sodelo-
vanja z vsemi društvi v občini, z Občin-
sko upravo in  Občinskim svetom. Seve-
da pa PGD največ pomeni podpora na-
ših članov in podpornikov krajanov iz 
vasi Trnovec, Spodnje in  Zgornje Po-
brežje ter Homec.

ALOJZ MIKLAVC,
PGD Pobrežje ob Savinji 
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Raste število tekmovalnih enot 

Enota A-članic je uspešno opravila tudi tečaj za začetnike gasilce.

V PGD Grušovlje smo v letošnjem letu 
delovali po ustaljenih smernicah, veli-
ko pozornosti pa smo namenili sestavi, 
vajam in nastopom tekmovalnih ekip. 

Na medobčinskem prvenstvu Gasilske 
zveze Zgornje Savinjske doline smo na-
mreč nastopili s kar osmimi enotami, 
kar je glede številčnosti zagotovo re-
korden dosežek našega društva. Hkra-
ti je to tudi dokaz, da znamo pritegniti 
v svoje vrste nove člane in jih navduši-
ti za »gasilerijo«. 

Tudi letos smo imeli srečo in na svojem 
območju nismo imeli večjih intervencij 
zaradi požarov, ponovno pa smo ščiti-
li ljudi in premoženja, ki so jih ogrožale 
poplave. Tako smo zaščitili cesto, črpali 
vodo in pomagali rečiškim gasilcem v ve-
čji intervenciji. V oktobru smo bili orga-
nizatorji občinske vaje v okviru meseca 
požarne varnosti. Lotili smo se tudi ve-
čje naložbe, to je menjave oken na gasil-
skem domu. Kar nekaj pozornosti smo 
namenili izobraževanju, saj je osem čla-
nic A-desetine uspešno zaključilo zače-

tni tečaj, ponašamo se z dvema novima 
»dihalcema«. Seveda smo skrbeli tudi 
za zdravniške preglede in opremljenost 
operativcev, tehnično brezhibnost vozil, 
urejanje gasilskega poligona in doma, 
predvsem pa skrbeli za druženje in med-
sebojno pomoč med našimi člani od naj-
starejših do najmlajših.

Delovali smo tudi izven okvirjev do-
mače občine, saj smo se udeležili slav-

nostne prireditve ob 150-letnici gasil-
stva. Veseli smo tudi, da se naš poligon 
vse bolj uveljavlja kot primeren prostor 
za druženje zaključenih skupin.  

V  naslednjem letu vsem krajanom že-
limo veliko uspehov in osebnega zado-
voljstva. 

Na pomoč!
JOŽE BREZNIK, 
PGD Grušovlje 

Naj bo prijazna beseda vedno na mestu
»Ničesar ne verjemite, ne glede 

na to, kje ste prebrali ali kdo je to 
rekel–tudi če sem jaz to rekel–do-
kler se ne sklada z vašim razmi-
šljanjem in z vašim zdravim razu-
mom«.  (Buddha)

Prostovoljci Rdečega križa se precej-
krat srečujemo s takšnimi in drugačni-
mi govoricami. Na vprašanja poskuša-
mo sogovorniku vedno odgovoriti po-
zitivno. Živimo v lokalnem okolju, kjer 
se vsi dobro poznamo in vse preveč-
krat hitro sodimo in obsodimo. 

Nikoli ne bomo mogli ali zmogli ustreči 
vsakomur in vsem, vendar se trudimo s 
svojim prostovoljnim delom pokazati, da 
so pozitivna gesta, pomoč, prijazna bese-
da vedno na mestu, pa naj bo zadeva še 
tako kočljiva. V današnjem času je ogro-
mno negativizma in obtoževanj, kar pov-
prek. Ne pomislimo pa, da s tem škoduje-
mo sočloveku in posledično tudi sebi. Kar 

izhaja iz nas, se širi tudi okrog nas. Dobra 
volja, pozitivne misli, pozitiven odnos do 
družbe in naša dejanja odražajo nas in pri-
nesejo  veliko več kot samo kritike in na-
tolcevanja o vsem in vsakomur. 

V teh decembrskih dneh skušajmo po-
zabiti zamere, širimo pozitivno energi-
jo, naj se v srcih naselita mir in toplina, 
odražajmo sebe. Vsak ima v sebi dobro-
to, le pokazati jo je treba. Obiščite prija-

Tudi letošnja Drobtinica je dobro uspela.
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telja, naklonite svoj dragoceni čas bolnemu krajanu, staremu 
in onemoglemu sosedu, občutek je vedno dober. Namenite 
mu prijazno besedo, poklonite nasmeh, opravite zanj drob-
no opravilo. Šteje naše zavedanje, da se oseba poleg nas po-
čuti dobro in sprejeto.

V letu, ki se poslavlja, smo prostovoljci Rdečega križa opra-
vljali naše konstantne naloge. Obiskovali smo starejše kra-
jane v domovih starejših, bolne in socialno odrinjene na 
domovih, delili prehrambene pakete, nekaterim pomaga-
li pri plačilu položnic, pri nakupu pralnega stroja, dvakrat 
smo izvedli meritve krvnega sladkorja in holesterola za 
vse občane. Pripravili smo akcijo Drobtinica ter za otroke 
naše šole zbrali 2.202 EUR, zato se vsem občanom iz srca 
zahvaljujem za vse donacije v različnih oblikah. V avgustu 
smo se aktivno vključili pri prenovi hiše v Spodnji Rečici. 
V treh mesecih nam je uspelo skoraj nemogoče. Iz nedogra-

jene hiše smo skupaj s številnimi prostovoljci - mojstri za 
mamo samohranilko z mladoletnim sinom ustvarili toplo 
in prijetno stanovanje. S pomočjo obilo donatorjev, obča-
nov in podjetij nam je s skupnimi močmi uspelo. Življenje 
v leseni »baraki«, brez sanitarij in kopalnice je sedaj prete-
klost, novi dom pa vreden človeka današnjega časa. Iskre-
na hvala vsem vpletenim v delovni akciji, dobro se vrača z 
dobrim, imate srce za sočloveka. 

Člani Krajevnega odbora vsem želimo obilo dobrih dejanj, 
pozitivnih misli, zdravja in sreče. Naj vam bo novo prihaja-
joče leto naklonjeno z dobroto, z zavestjo, da je vredno vča-
sih iti izven svojih okvirjev. Ne potrebujemo veliko, tisto, 
kar imamo, naravnajmo pozitivno, naj bo to dobrota, ki je 
v vas. Srečno 2020!

ANA ŠIMENC, 
predsednica KORK Rečica

Projekti za lepše življenje 

V akciji Božiček za en dan smo zbrali 65 daril.

Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji je prijavitelj 
projekta Center za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji. O 
aktivnostih družinskega centra, ki je sofinanciran s strani Mini-
strstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost 
v obdobju od leta 2017 do konca leta 2020,  pišemo posebej. 

V sredini leta smo skupaj z zasebnim zavodom Mesto na vasi 
iz Gornjega Grada oddali precej zahtevno prijavo na Javni raz-
pis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. 
V pripravo prijave je bilo vloženega veliko dela in entuziazma 
z željo, da bi še obogatili dogajanje na Rečici in v Gornjem Gra-
du ter omogočili nove zaposlitve. Kljub izdatni podpori obeh 
občin s prijavo žal nismo bili uspešni. Društvo kot partner si-
cer sodeluje pri izvedbi dveh projektov, in sicer Žegnan stu-
denec, ki ga vodi občina Rečica ob Savinji, ter projektu Ge-
neracije pod krošnjami, ki ga vodi Ljudska univerza Velenje. 

V društvu smo se letos priključili dogajanju na osrednjem 
dogodku ob občinskem prazniku, ki je bil imenovan Rečica 
praznuje, ter z ustvarjalnicami za otroke popestrili še nekaj 
drugih aktivnosti.  S pomočjo oziroma prostori Centra za dru-
žine Medgen hiša in izdatni pomoči prostovoljke Mirjam Pikl 
smo se tudi letos vključili v akcijo Božiček za en dan, tako da 
so dobrotniki lahko letos oddajali darila na Rečici. Skupno 
smo zbrali več 65 daril, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so 
izkazali veliko mero srčnosti.  

Seveda je naša glavna skrb povabilo Božičku, da obišče 
našo občino in obdari vse otroke v starosti od 2 do 6 let. Le-
tos smo v DPM pripravili 110 daril, ki jih bomo razdelili v po-
nedeljek, 23. decembra. Zahvaljujemo se devetošolcem, ki 
bodo popestrili dogajanje. 

V društvu  vsem občanom želimo prijetne praznike, rado-
stno doživet božič in srečo v novem letu. 

LARA DOGARIS, 
Društvo prijateljev mladine
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Pisan splet aktivnosti za starejše 
Leto, ki se izteka, je bilo za DU Re-

čica ob Savinji uspešno. Izvedli smo 
vse načrtovane dogodke, ki smo si jih 
zastavili.  

Spomladi smo se člani DU odpravili 
na izlet v Stubičke toplice. Ker se šte-
vilni člani kopanja niso udeležili, so si 
tako izlet popestrili z ogledom turistič-
nih znamenitosti.  V mesecu juniju smo 
letovali v Izoli v hotelu Delfin.  Ravno 
v tistem tednu je bilo vreme poletno, 
tako da smo lahko izbirali kopanje v 
notranjem, zunanjem bazenu in seve-
da tudi morju. Voda je imela prijetnih Različna druženja so del našega dela

Člani na pikniku v Varpoljah

27°C. Osebje v hotelu je bilo zelo prija-
zno, hrana odlična. Na mesec junij smo 
tako ohranili lepe spomine in si močno 
želimo, da nam bo tudi prihodnje leto 
vreme tako lepo služilo.

V okviru občinskega praznika so naše 
vezilje v OŠ Rečica ob Savinji, kakor tudi 
na trgu, predstavile domači in širši jav-
nosti svoja dela, ki jih pridno ustvarja-
jo. Razstava je bila odlično obiskana in 
dobro pripravljena.  V okviru občin-
skega praznika so aktivni tudi naši ba-
linarji, vsako leto pripravijo tekmova-
nje, ki je zelo dobro organizirano. Po-
hvale vsem!

Proti koncu letošnjega poletja smo 
člani DU pripravili srečanje, ki se ga 

je udeležilo zelo veliko članov. Kot 
predsedniku DU me tako velika priso-
tnost članov zelo veseli, saj tako po-
kažejo, da naše društvo dobro delu-
je in da smo vsi med sabo dobro po-
vezani. Tudi v bodoče želimo, da tako 
tudi ostane oz. da nas bo samo še več. 
Meseca septembra smo spremenili na-
črtovan izlet in se udeležili srečanja 
PZDU Celje v športni dvorani v Podče-
trtku. Načrtovani izlet smo nadaljeva-
li na Škorčevo domačijo, kjer so nam 
postregli njihove dobrote, si ogledali 
vinograde, degustirali njihova vina in 
se nato odpeljali v Podsredo. Tam smo 
si ogledali stari Kukovičev mlin, kjer 
so postregli svoje specialitete in izdel-

ke. Potem pa smo se vsi veseli odpra-
vili domov.

Kot vsako leto smo tudi letos obdari-
li vse naše člane, ki so stari 80 let in več. 
Naše društvo izvaja tudi projekt  Starejši 
za starejše, ki temelji na prostovoljnem 
delu članov, ki obiskujejo starejše na nji-
hovih domovih. Življenje je nepredvidlji-
vo in največja sreča v nesreči je, da po-
moč dobiš takrat, ko jo najbolj potrebuješ. 

Ob koncu leta 
Za konec letošnjega leta si bomo de-

cembra ogledali kraj Vojnik, ki se po-
naša s pestro ponudbo božičnih ja-
slic. Konec bomo popestrili še z no-
voletno zabavo za naše člane, kjer se 
lahko veliko pogovorimo, poveseli-
mo, zaplešemo, zapojemo, si na kon-
cu leta voščimo obilo zdravja v priha-
jajočem leto.

Ker imam sedaj priložnost, bi se rad 
zahvalil vsem, ki mi pri izvajanju na-
log DU Rečica ob Savinji kakor koli po-
magajo. Hkrati si želim in vas vabim, da 
se DU pridružite novi  člani, lahko pre-
ko naših poverjenikov ali v naši pisar-
ni, ki je vsak prvi torek v mesecu odpr-
ta od 9. do 11. ure ali na telefonsko šte-
vilko našega DU 040-314-701.   

Vsem občanom in občankam Občine Re-
čica ob Savinji želim, da bo leto 2020 zdra-
vo, mirno in veselo. Naj se kapljica nikoli 
ne izteče, prav vsem pa želim veliko sreče. 

ŽIVKO KOLENC,
predsednik DU
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Konji vse bolj priljubljene živali

S srečanja v Šentjanžu

V preteklosti si življenja brez konj ni-
smo znali predstavljati. Konj je bil neiz-
bežen pomočnik in spremljevalec člove-
ka pri delu na njivah, v gozdu, pri pre-
vozih in tako naprej. 

Z gospodarskim in tehničnim razvo-
jem se je vloga konj spremenila. Lju-
bitelji konj jih danes vzrejamo za lažja 
kmetijska dela, za meso, šport, rekrea-
cijo in tudi zaradi čiste navezanosti na 
konja. Ker je konj zaupljiva žival, se rej-
ci zelo navežemo nanje. Zato smo se že 
pred 39 leti odločili, da ustanovimo Ko-
njerejsko društvo za območje celotne 
Zgornje Savinjske doline. Sedaj imamo 
112 članov, od tega jih je kar 24 iz obči-
ne Rečica ob Savinji. 

Člani društva smo se avgusta odpravili 
na strokovno ekskurzijo v Hrvaško Zagor-
je. V Krapini smo najprej obiskali Združe-
nje rejcev konj Krapine, ki ima kar 600 
članov. To društvo ima tradicijo reje po-
savskega konja, v zadnjem času pa tudi 
delno športnih konj in konj za rekreaci-
jo. Pri njih število posavskih konj narašča. 

V nadaljevanju smo si v Marija Bistri-
ci ogledali veliko konjsko povorko. Na 
njej je nastopilo več kot 200 konj z jaha-
či v najrazličnejši opremi, vozniki kočij, 
zapravljivčkov … Lahko smo nazorno 
videli, kako se da konja uporabiti tudi 
za promocijo turizma. Na koncu smo si 
ogledali še največje romarsko središče 
v tem kraju, kamor so včasih množično 
romali tudi slovenski verniki. 

V decembru smo izvedli predavanje 
na temo Problematika prehrane konj, 
predavanje pa je trajalo dve šolski uri. 
Seznanili smo se s pravilno prehrano, 
z najbolj pogostimi napakami pri pre-
hrani in s problematiko v prehrani konj 
z vidika plesni in mikrotoksinov. Rejce 
konj tudi redno obveščamo o vseh po-
membnih veterinarskih in drugih pred-
pisih, ki zadevajo rejo konj, njihovo 
zdravljenje in promet z njimi. 

V iskanju prostora 
Za ohranjanje tradicije vsako leto pri-

pravljamo žegnanje konj, in sicer na jur-
jevo v Mozirju, da dan sv. Štefana, zave-

tnika konj, pa že tradicionalno v Šen-
tjanžu. Na Rečici ob Savinji sodelujemo 
pri miklavževanju in po potrebi tudi na 
drugih prireditvah. Z vsemi temi aktiv-
nostmi uspevamo, da so konji vse bolj 
priljubljeni in da se povečuje njihovo 
število na našem območju. Za dobro 
opravljanje vseh teh nalog pa bi nujno 
potrebovali skupne prostore in zelo po-
treben poligon. Naš cilj je, da bi si ure-

dili tak prostor v Šentjanžu ob Savinji. 
Upamo, da bomo to problematiko raz-
rešili v prihajajočem letu. 

Vsem občankam in občanom občine 
Rečica ob Savinji želimo, da bi prazno-
vali božične in novoletne praznike v naj-
lepšem vzdušju, leto 2020 pa naj bo za-
znamovano s srečo in z zadovoljstvom. 

JANKO PRISLAN,
predsednik društva

Spremenjeno trško jedro 

V trškem jedru je tik pred prazniki »zrasla« nova avtobusna postaja.

Pred nami so praznični dnevi, ko do-
movi in kraji zažarijo v praznični raz-
svetljavi. Tudi v Občini Rečica ob Savi-
nji se trudimo polepšati predvsem tr-
ško jedro, katerega okrasitev je letos 
doživela nekaj sprememb. 

V pripravo nove zasnove, okraskov in 
osvetlitve so poleg učencev OŠ veliko 

truda vložili Nina Benda in Barbara Žleb-
nik ter Drago Poličnik in Franjo Podkri-
žnik, za kar se vsem najlepše zahvaljuje-
mo.  Zaradi gradnje nove avtobusne po-
staje trg ni bil dokončno okrašen, bodo 
pa letošnje izkušnje še kako dobrodo-
šle pri okrasitvi trga v prihodnjih letih. 

US 
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Kinološka kultura v dolini raste 

Tečaje različnih stopenj je obiskovalo 53 lastnikov psov.

Ko se ozrem na delo preteklega leta, 
ne morem mimo tega, da sem vesel, ker 
vidim, da se je kinološka kultura v naši 
dolini nekako prijela. Letos je tečaje raz-
ličnih stopenj obiskovalo 53  lastnikov 
psov. Večina jih pride v pasjo šolo zato, 
da socializirajo svojega psa in ga nauči-
jo minimalne poslušnosti.

Člani Enote reševalnih psov so bili 
zelo aktivni, saj so vsi skupaj imeli 125 
udeležb na različnih vajah in resničnih 
iskalnih akcijah. V mesecu oktobru smo 
organizirali izpite iskanja pogrešanih v 
naravi. Izpitov se je udeležilo 33 reše-
valnih parov iz cele Slovenije. Iz naše-
ga društva sta bila uspešna dva, ki sta 
opravila najvišji možni izpit.

Zaradi dotrajanosti smo zamenjali po-
lovico ograje okrog vadišča, kar je bil 
precej velik finančni zalogaj.

Vseskozi skrbimo, da je naše vadišče 
urejeno, in želeli bi, da bi se tako obna-
šali tudi sprehajalci psov. Nekateri sma-
trajo, da je naš prostor pasji WC in ne 
pospravljajo iztrebkov svojih psov, da 

o raznih plastenkah in drugi pivski em-
balaži ne govorimo.

Vsem občankam in občanom želimo 
mirne praznike in srečno 2020!

FERDO HROVAT

Pisana družba strokovnjakov 
S širšega društvenega aspekta letošnje 

leto zaznamuje volilno leto. Zato je do-
bro vedeti pomembne prelomnice v Zve-
zi RFR. 

Poslovil se je dolgoletni predsednik zve-
ze  dr. Stanko Koželj. Njegovo predsedni-
ško delovanje v Zvezi RFR je zaznamova-
lo dolgoletno plodno delo, ki je vplivalo 
na delo društev po vsej Sloveniji. Izvolje-

na je bila nova predsednica zveze, iz lju-
bljanskega društva, Lidija Sabol, za man-
datno obdobje 2019–2023. Tisti, ki so 
bližje novi predsednici, vedo povedati, 
da novo pridobitev Zveze na tem položa-
ju odraža pozitiven in povezovalen duh. 

Volilo se je tudi o spremembi delitev 
sredstev za pospeševanje prodaje produk-
tov Zveze RFR, ki se deli med društva Zve-

ze RFR. Odslej je pomemben delež pove-
zanih članov, torej aktivnih članov. Pre-
dlog šestih različnih variant je bil obliko-
van na sestanku predsednikov društev 
Slovenije. Omembe vredno v poslovnih 
financah je z zakonom določeno ločeva-
nje revidiranja podjetij v državni lasti in 
ostalih podjetij. Strokovna javnost priča-
kuje, da se bodo institucije uspele dogo-
voriti, kje so meje med strokovnim nad-
zorom in nadzorom, ki nima osnove v za-
konodaji in so povezane z interesnimi sfe-
rami. Prizadevanja vodijo tudi k težnji po 
izključno profesionalni izdelavi letnih iz-
kazov podjetij, z izključno profesionalnim 
in za to posebej usposobljenim kadrom. 
»Ne obstajajo dobre in slabe tržne raz-
mere! Obstaja samo napačna strategija.« 
Tako je dejal eden najbogatejših zemlja-
nov na svetu. Na nas je, da temu verjame-
mo ali ne. In še bolje, da te besede udeja-
njimo ali pa jih jemljemo kot populistič-
ne besede. Neizpodbitno dejstvo pa je, da 
se svetovna ekonomija sooča s turbulen-
tnimi časi. Pripravite se.

Društvo RFR Zgornje Savinjske do-Obiskali smo družbo Weishaupt.
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line ostaja pisana družba strokovnja-
kov, aktivnih tako na strokovnem  po-
dročju kot neformalnem druženju, 
kjer vsak s svojim koščkom drugačno-
sti, raznolikosti in unikatnost prispe-
va k obilju dogajanj.  Dogajanja, od 
strokovnih predavanj do športnih ak-
tivnosti in kulturnih dogodkov, naj-
večkrat  umeščamo v središče našega 
shajanja, to je Medgeneracijski cen-
ter na Rečici ob Savinji, kjer nam ve-
dno nudijo gostoljubje. Priložene fo-
tografije  vas nagovarjajo, dragi bral-
ci, da si ustvarite tudi svojo zgodbo o 
našem uspešnem, večplastnem aktiv-
nem delovanju. 

SILVA PRISLAN,
DRFR ZSD

Na različnih srečanjih, tudi na dnevih računovodij, skrbimo za dodatna 
usposabljanja.

Streha za jubilej 
Lovske organizacije in lovci smo dol-

žni ohranjati lovsko kulturo ter lovske 
šege in navade, ki so sestavni del naše 
krajinske in narodne identitete. Ohra-
njati moramo naše tradicionalne etič-

ne vrednote, širiti in utrjevati naro-
dno zavest ter skrb za varstvo nara-
ve. V skladu s temi določbami Etične-
ga kodeksa delujemo tudi rečiški lovci. 

V letu 2019 smo v Lovski družini Re-
čica ob Savinji obeležili 70-letnico or-
ganiziranega delovanja. Slovesnost 
smo pripravili v okviru društva, ki 
šteje 38 članov, v naš revir pa sodijo 

območja Medvedjaka, Borseke, Negoj-
nice, Sivčnika, Blat in Okonine.

Veseli nas, da smo uspešno izvedli 
večjo naložbo, in sicer menjali streho 

na koči na Stonu, ki postaja priljublje-
no zbirališče. Veliko se družimo v Lo-
vskem domu, oktobra pa smo se od-
pravili tudi na društveni izlet po po-
teh Soške fronte. Junija smo popestri-
li dogajanje na prireditvi Rečica pra-
znuje. Večina obiskovalcev, ki je po-
skusila golaž izpod kuhalnic rečiških 
lovcev, je pohvalila našo kulinarično 
specialiteto. 

Sicer smo z loviščem naše lovske 
družine dobro upravljali.  Na podro-
čju ukrepov za ohranjanje in vzdrže-
vanje življenjskega okolja divjadi smo 
opravili večino del, ki smo  jih načrto-
vali z letnim načrtom lovišča. Na kr-
miščih in na Stonu se je opravila vsa-
koletna strojna in ročna košnja, po-
pravilo in na novo zgradilo se je ne-
kaj prež. Skozi celotno leto so se za-
lagala vsa preprečevalna  in priva-
bljalna krmišča. V skladu z načrtom 
smo izvajali tudi odstrel, predvsem 
pa delovali v skladu s pravili Kamni-
ško-Savinjskega Območnega združe-
nja upravljavcev lovišč. 

Vsem občankam in občanom želi-
mo prijetne praznike in veliko sreče 
v letu 2020. 

ŽIGA VENINŠEK, 
LD

Tudi letos so lovci in planinci pripravili pohod izpred Lovskega doma in druženje 
na Stonu.
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Dragoceni bi bili vsi spomini

Slovesnost ob prestavljenem spomeniku 

Bilo je težko, bilo pa je tudi dobro in 
kar uspešno, bomo rekli za tole leto, ko 
se bo izteklo.

Vodič za delo naše krajevne organi-
zacije Združenja borcev za vrednote 
NOB Zgornje Savinjske doline je bil pro-
gram, ki smo ga sprejeli na letnem obč-
nem zboru 2. marca.

Finančno stanje in starostna struktura 
članstva nas nista navdajala z optimiz-
mom. Rekli smo, da bomo poskusili in 
se med letom prilagajali možnostim.

Poudarek je bil na aktivnostih ob pre-
stavljanju spomenika žrtvam s trga k 
pokopališču. Odprtje je bilo načrtova-
no za 26. april. Dela so bila v roku v 
glavnem opravljena, odprtje pa je bilo 
16. junija v okviru prireditev ob občin-
skem prazniku.

Učenci naše osnovne šole so z mento-
ricama pripravili lep kulturni program. 
Spomnili smo se vsake od 64 žrtev.

Tudi spominsko slovesnost ob dnevu 
spomina na mrtve so popestrili učenci 
s kulturnim programom. 6. novembra 
so navdušili udeležence spominske pri-
reditve ob 75- letnici zasilnega pristan-
ka zavezniškega letala in rešitvi posad-
ke na Pobrežju.

Prisrčna hvala vsem nastopajočim in 
mentoricam: Mateji Seitl, Anki Starič in 
Urški Kahrin Košir. 

Te tri kulturne prireditve, katerih or-
ganizatorji oziroma soorganizator-
ji smo bili, so bile najzahtevnejši del 

programa. Po odzivih gostov in obča-
nov (žal maloštevilnih), ocenjujemo, 
da smo svoj del nalog dobro opravili. 

Tako kot vsako leto smo pozornost na-
menili starejšim članom. Ob osebnih 
praznikih smo jim čestitali, ob koncu 
leta jih bomo skromno obdarili. Obi-
skali in obdarili smo tudi našo člani-

co, ki je praznovala devetdesetletnico.
Člani smo se udeleževali spominskih 

prireditev. Bili smo na Osankarici, v 
Zrečah, na Menini, Čreti, na proslavi ob 
27. aprilu in na komemoraciji v Mozirju, 
nazadnje pa še na Pobrežju. Dve člani-
ci sta se udeleževali pohodov, ki jih or-
ganizira pohodniška sekcija pri združe-
nju. Tudi letos je bilo največ interesa za 
prireditvi na Menini in Čreti. 

Povabljeni smo bili na ekskurzijo, ki jo 
je organizirala KO ZB Nazarje. Spozna-
vali smo vojaški muzej v Pivki, grad na 
Premu, spominsko sobo Dragotina Ket-
teja in še košček Krasa. 22. novembra 
smo si ogledali film Preboj, ki pripove-
duje o rešitvi petstotine partizanov iz 
nemškega obroča v marcu leta 1945 na 
Menini. Zaradi velikega interesa sta bili 
organizirani dve predstavi.

Skrbeli smo za urejenost spomenika 
padlim na pokopališču. Ob dnevu spo-
mina na mrtve smo na obeležjih pri-

žgali sveče. Pri tem so nam priskočili 
na pomoč lovci.

Poverjeniki so članom predstavili Svo-
bodno besedo, glasilo Zveze borcev za 
vrednote NOB. Za 5 evrov nas v 12 šte-
vilkah seznanja z delom Zveze, predsta-
vlja dogodke v KO po Sloveniji, odzive 
na aktualna dogajanja, predstavlja spo-

minske prireditve in dogodke iz NOB. V 
vsaki številki je tudi nekaj literarne de-
diščine iz vojnega časa. Upamo, da bodo 
tisti, ki so glasilo spoznali, navdušili zanj 
še druge člane in nečlane. Dobrodošlo je 
tudi naše dopisovanje v glasilo.

Letos se je število članov povečalo, 
poslovili pa smo se od ene članice.

Ko pred prazniki obiščemo še starej-
še člane, bo program dokaj uspešno 
realiziran. Ostaja pa kar nekaj želja. 
Veseli smo vsakega novega člana. Do-
brodošle bi bile pobude in predlogi za 
naše delo. Zelo dragoceni bi bili spo-
mini občanov na vojni čas, ker bo sicer 
čas izbrisal preveč tistega, kar bi mora-
li ohraniti potomcem. 

Naj končam z zahvalo vsem, ki so nam 
pomagali pri delu, in z željo, da bi bil 
praznični čas prijazen za vse občane, 
novo leto pa dobro, mirno in uspešno.

JANA CAJNER, 
KO ZB za vrednote NOB 

JAZ SEM HRUŠKA

Jaz sem hruška, 
ti pa ne.
Mene nosijo na hrbtu,
tebe pa ne!
Jaz sem sladka,
ti pa ne.

Jaz padem z drevesa,
ti pa ne, 
jaz se kotalim,
ti pa ne!

Žan Breznik, 5. a
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ŠD GMAJNA VARPOLJE

Praznovali 20–letnico delovanja
Za nami je 20 let uspešnega dela 

tako na področju športa in rekreaci-
je kot pri izgradnji in urejanju doma-
čega športnega parka. Res veliko dela 
je bilo opravljenega v teh letih, po-
trebno je bilo veliko volje, odrekanj 
in dobrega sodelovanja Toda izplača-
lo se je, cilj–povezati kraj in okolico 

v skupno, družabno okolje–je uspel. 
Prijateljske dobrine, poštenost, 

druženje in povezovanje krajanov v 
zdravem, športnem okolju so bile ve-
dno prioritete društva in tako mora 
ostati tudi naprej. Pogoje imamo ide-
alne, kapacitete rekreacije za vse ge-
neracije so na razpolago, potrebno 
je samo izkoristiti ponujeno in ob 
tem uživati.

Na praznovanju okrogle obletnice 
ni manjkalo športa, otroškega živ-ža-
va, kuhanja golaža in kot vedno prije-
tnega druženja z obilico dobre volje. 
Slavnostna prireditev pa je minila v 
znamenju podelitve zahval najzaslu-
žnejšim članom, donatorjem in orga-
nizacijam, ki so nam vseskozi stali ob 
strani, nas podpirali in nam verjeli, 
da znamo in zmoremo narediti misi-
jo nemogoče, ki ji danes rečemo špor-

tni park Varpolje. Za dolgoletne zaslu-
ge so si Milan Vidakovič, Jože Kramer 
in Milan Cajner prislužili še naziv »ča-
stni član športnega društva«.

Da je bil praznik res popoln, smo v 
društvu pripravili še eno veliko pre-
senečenje, in sicer smo, s privarčeva-
nimi sredstvi iz naslova parkirnin, s 

pa defibrilatorja, saj nam ni vseeno 
za zdravje naših krajanov. Defibrila-
tor z omarico je že nameščen na lo-
kaciji Apartma Olga, Varpolje 29, in 
dostopen 24 ur na dan. V upanju, da 
bi ga čim manj uporabljali, se še en-
krat zahvaljujemo vsem za izkazano 
denarno pomoč.

Aktivni na različnih področjih 
Sicer pa je za nami še ena uspešna 

sezona športa, rekreacije ter prido-
bitev v mozaiku že tako bogatega 
športnega parka. Med slednje spa-
da posodobitev peskovnika na otro-
škem igrišču, od športnih prireditve 
pa smo 24-urni maraton odbojke na 
mivki in odprto prvenstvo v balina-
nju organizirali v sklopu praznovanj 
občinskega praznika.

V prihodnjem letu nas čakajo vo-
litve, ne glede na izid le-teh ostaja-
jo naše smernice za naprej dokaj ja-
sne. Držali se bomo ustaljenih tirnic 
našega programa tako na športnem 
kot delovnem področju, prioriteta pa 
je nedvomno odkup zemljišča, kjer se 
nahaja športni park.

Vsem občanom želimo vesel decem-
ber, srečen božič ter mirno novo leto.

FRANJO PUKART,
predsednik ŠD Gmajna

Med nagovorom predsednika društva

Skupinski posnetek ob jubileju

pobiranjem prostovoljnih prispevkov 
in donacij, organizirali akcijo naku-
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Štiri desetletja planinstva na Rečici

Po zasneženih poteh

Tudi v letu 2019 smo bili rečiški planin-
ci aktivni. V začetku leta smo imeli občni 
zbor, kjer smo sprejeli plan dela, ki smo 
ga realizirali skoraj v celoti. Dela je v dru-
štvu veliko, saj se trudimo, da v delova-
nje vključimo vse starostne skupine, od 
najmlajših v vrtcu do starejših občanov. 

Društvene izlete smo izvajali skozi 
celo leto, bili so zadovoljivo obiskani. 
Nismo pa izpolnili plana, ker nam je 
vreme ponagajalo. Vsi v društvu, zla-

sti pa vodniki, se trudimo, da izberejo 
zanimive lokacije, da se pohodov lah-
ko udeležijo tudi tisti, ki niso v najbolj-
ši kondiciji. Tako je bil najbolj obiskan 
izlet na Primorsko, kjer smo se povzpeli 
na Kokoško in obiskali čudovito in naj-
starejšo jamo v Evropi – Vilenico.  Pole-
ti smo obiskali tudi Zahodne Julijce, ki 
se nahajajo v Italiji, in pohode prilago-
dili za vse udeležence – ena skupina je 
pohod opravila po lažji poti, druga pa 
se je podala na zahtevnejšo pot. Za po-
hode poskušamo zainteresirati vse sta-
rostne skupine, ker sta gibanje in biva-
nje na svežem zraku zelo pomembna.  
Žal je tudi letos odpadel pohod na Tri-
glav, pa tudi na Krn in še na druge za-
nimive vrhove. Izlet v neznano je bil 
tudi  letos posebno doživetje, saj smo 
se podali v deželo belih brez, bele noše, 
kjer plešejo kolo in igrajo na tamburi-

ce – Belo krajino. Čudovito vreme, po-
hod na Mirno goro in ogled izvira Kru-
pe so navdušili vse udeležence.

Aktivnosti za vse generacije 
Seveda smo poleg pohodov izvajali še 

druge aktivnosti: srečali smo se z lovci 
na Stonu, skupaj z gasilci iz Grušovelj 
izvedli tradicionalni pohod na Ojstri 
vrh, v začetku leta pa izvedli že šesti po-
hod na Mozirsko kočo. V okviru občin-
skega praznika smo organizirali kreso-

vanje v Borseki, skupaj s harmonikarji 
Primoža Zvira in v sodelovanju z gasil-
ci z Rečice. Za učence osnovne šole in 
varovance vrtca smo organizirali po-
hod po mejah občine in pohod na Ku-
glo. Na Kugli so pohodniki dobili nalep-
ke in sladoled. Zahvala vodstvu šole in 
vrtca ter učiteljicam in vzgojiteljicam, 
da otroke vsako leto motivirajo za po-
hod in je število pohodnikov na Kuglo 
vsako leto večje. 

Mladi planinci so tudi letos tekmovali 
v ligi Smrekovec, kjer sta se na zaključ-
no tekmovanje SPOT uvrstili dve ekipi. 
Tudi na republiškem tekmovanju so naši 
tekmovalci prikazali zavidljivo znanje v 
orientaciji, saj so zasedli mesta tik pod 
zmagovalnim odrom. Zaslužijo si vse če-
stitke.  Tekmovanje je potekalo v okolici 
Šoštanja, pri organizaciji in izvedbi tek-
movanja so pomagali tudi naši planinci. 

Najmlajši v vrtcu pa imajo tudi svoje po-
hode v okolico, na njih pa jih spremljajo 
starši in prizadevne vzgojiteljice.

Letošnji, že 36. tabor Mladih planin-
cev SMDO, je potekal v mali vasi Čezso-
ča na čudoviti lokaciji. Tabora so se ude-
ležili mladi iz našega društva, pa še iz 
Šoštanja in Velenja. Na taborjenje se je 
prijavilo 33 otrok od 8 do 15 leta staro-
sti in 15 članov vodstva.  Mladim anima-
torjem iz našega društva pod vodstvom 
Janje Glušič se iskreno zahvaljujem za 
pomoč in požrtvovalno skrb za otroke. 
Znali so jih animirati, da so otroci uži-
vali v naravi, na pohodih in družabnih 
igrah. Največja atrakcija za otroke je 
bil obisk adrenalinskega parka v Bov-
cu. Najbolj važno pa je dejstvo, da se 
noben otrok ni poškodoval ali zbolel. 
Hvala staršem, da ste tudi letos zaupa-
li en teden v  varstvo svoje največje za-
kladke – otroke. Otroci so uživali, ver-
jamem in upam, da se jim bodo taka 
doživetja vtisnila v spomin in ne bodo 
zbledela tudi v poznejših letih. Drugo 
leto bomo taborili v Dovjah, spet čudo-
vita lokacija, polna zanimivih poti in 
adrenalina. Obiskali bomo tudi očaka 
Triglav in prenočili na planinski koči. 

Starejši planinci  so imeli vsako prvo 
sredo pohode na temo »odkrivajmo le-
pote Zadrečke in Savinjske doline«. Spo-
znali smo veliko novih in zanimivih kra-
jev, se družili in sproščali ob občudova-
nju prelepe narave. Pohodi so včasih bo-
lje, včasih slabše obiskani, pa saj pozna-
te besede, ki jih upokojenci vedno zno-
va in znova ponavljajo, »nimam časa«.

Stalnica so tudi izobraževanja 
Tudi stalna izobraževanja so del dru-

štvenih aktivnosti, saj so naši vodniki 
vpisani v razvid strokovnih delavcev v 
športu pri Ministrstvu za šport. V leto-
šnjem letu je šolanje za B-kategorijo za-
ključil en vodnik, opravil v rekordnem 
času vse pohode kot pripravnik in prido-
bil naziv strokovni delavec II. stopnje – 
vodenje zahtevnih in zelo zahtevnih ko-
pnih tur.  Ena vodnica pa je tudi v začet-
ku leta opravila vse pohode kot priprav-
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Naš cilj niso le vrhovi. 

Mladi na prijetnem druženju

nik in pridobila naziv – strokovni dela-
vec II. stopnje za vodenje lahkih zimskih 
tur. S tem imamo v društvu pokrite vse 
kategorije in lažje planiramo izlete in po-
hode. V tem času so nam pomagali vo-
dniki iz drugih društev, njihova pomoč 
je bila neprecenljiva. Društvu so poma-
gali brez plačila in z velikim veseljem. 
Beseda zahvale je v tem primeru mno-
go premalo. Dokazali so, da so pravi vo-
dniki in pravi planinci in da jim je v prvi 
vrsti pomembno tovarištvo, pomoč in 
srčna kultura.  Seveda pa še naprej va-
bimo zainteresirane planince, da se iz-
obrazijo za vodnike in pripomorejo, da 
bodo pohodi še bolj pestri in zanimivi, 
da bodo vodili otroke na pohode in jih 
spremljali v taborih.

Za vzdrževanje dveh poti z Rečice ob 
Savinji na Mozirsko kočo oziroma Golte 
skrbi 5 strokovno usposobljenih marka-
cistov. Tudi ti imajo licenčna izpopolnje-
vanja, ki je letos potekalo na Gori Oljki 
in ga je opravil en markacist. 

V znamenju jubileja 
Največ časa in energije smo seveda 

posvetili pripravi proslave ob 40-letni-
ci društva.  Leta 1979 se je 32 planincev 
zbralo na ustanovnem občnem zboru in 
se odločilo, da bodo stopili na svojo pot. 
Sprejeli so pravila društva in konstituira-
li društvo ter izvolili vse organe. Društvo 
je skozi leta raslo, iz majhne skupine pla-
ninskih zanesenjakov je zraslo društvo, 
ki danes šteje okrog 260 članov. Društvo 

je že leta 1985 razvilo svoj prapor na Sto-
nu, s katerim se lahko dostojno predsta-
vimo na prireditvah in svečanostih. Iste-
ga leta smo dobili tudi svoj grb. Vseskozi 
smo se ukvarjali z mladimi v vrtcu in šoli, 
skrbeli za pohodništvo, izobraževali ka-
dre – vodnike, markaciste, gorske stra-
žarje in varuhe gorske narave. Pri delu 
društva so bili vzponi in padci, tako pra-
vi kot tudi v prenesenem pomenu bese-
de. Vendar so planinci vedno našli moti-
ve in nove moči in poguma, da so ohrani-
li vrednote, ki jih današnji čas v boju za 
materialno blagostanje poskuša uničiti. 
Zahvaljujem se vsem, ki so v teh 40 letih 
pomagali s svojim delom ali kako druga-
če doprinesli k razvoju društva. Največje 
bogastvo društva so planinke in planin-

ci in tako naj ostane tudi v prihodnje. 
Ob jubileju smo izdali spominski zbor-

nik, s katerim smo poskušali postreči s 
čim več podatki o preteklem in tudi se-
danjem delu v društvu. Zbornik je pre-
gled dela, vendar še zdaleč ne predsta-
vlja vsega, kar bi zaslužilo objavo. Is-
kreno se zahvaljujem vsem avtorjem 
besedil, kajti zapisali so svoje spomine 
in svoja doživetja.

Ob jubileju smo izdali tudi knjižico »40 
vrhov za 40 let«. 18 vrhov je obveznih, 
22 pa po izbiri. Povprečna višina vrhov 
po izbiri mora biti višja kot 1500 m. Po 
osvojenih 40 vrhovih dobi vsak prele-
po značko in priznanje. 

Za leto 2020 pa smo že pripravili plan 
pohodov in ostalih aktivnosti. Seveda 
tudi tokrat povabim vse člane, da se ak-
tivno vključijo v delo društva. Le s sku-
pnimi močmi bomo nalogam kos in 
društvo bo še naprej aktivno delovalo. 
Vsem, ki s prostovoljnim delom poma-
gate društvu, iskrena hvala. Prav tako 
iskrena hvala vsem donatorjem, brez 
vaše pomoči ne bi mogli izpeljati tabo-
ra, izdati zbornika in pripraviti čudo-
vite proslave. 

Ob koncu pa naj zaželim vsem planin-
kam in planincem ter vsem občanom mi-
ren božič in srečno 2020. Bodimo še na-
prej drug drugemu nasmejani prijatelji 
in prijetni sogovorniki na vseh poteh.

OLGA BERLOŽNIK,
PD Rečica ob Savinji 
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ŠD MLADOST REČICA OB SAVINJI

Športna medgeneracijska druženja 
Pred vstopom v letošnjo sezono smo 

v Športnem društvu Mladost izvedli vo-
lilni občni zbor, na katerem smo osve-
žili upravni odbor. Sklenili smo tudi 
dogovor z novim upravnikom objek-
tov in tako s svežimi idejami in novim 
zagonom speljali še eno uspešno leto. 

Takoj ko se je ozračje dovolj ogrelo, 
smo zavihali rokave in pripravili igri-
šča na prihod prvih gostov. Kot vsa-
ko leto, je tudi letos veliko napora in 
finančnih sredsev zahtevala priprava 
teniških igrišč. Ker je tenis šport, ki je 
v naši dolini v zadnjih sezonah v veli-
kem porastu, so igrišča skozi vse leto 
zelo obremenjena, zato je potrebno ve-
dno znova dodajati nov tenisit in skrb-
no odstraniti starega. 

Kljub temu, da že dolgo velja, da mladi 
preveč časa preživijo za računalnikom, 
stari pa se s športom več ne ukvarjajo, 
nam še vedno uspeva pod streho spra-
viti tudi nogometno tekmo med stari-
mi in mladimi. Letos so mladi pokaza-
li zobe in starejšim članom društva vr-
nili za poraz v prejšnji sezoni. Najbolj-
še tehnične in taktične poteze so zado-
voljni udeleženci ob hrani in pijači ana-
lizirali še dolgo po tekmi.

Zelo veseli  smo tudi ponovne oživitve 
lige malega nogometa. Potem, ko smo v 
zadnjih nekaj sezonah s težavo speljali 
ligo 5 ekip, smo se v jesenskem delu se-
zone razveselili priključitve še 3 novih. 
Komaj že čakamo, da se spomladi naj-
boljši udarijo za naslov. Želja je, da bi se 
liga še naprej širila in ponovno zavzela 
mesto v dolini, ki ga je nekoč že imela. 

Pod vodstvom Andreja Weissa, ki že 
dolga leta bdi nad vsemi turnirji in li-
gami tenisa, se je ponovno odigral tako 
memorial Mirka Ilešiča kot tudi teniška 
liga. Tako na turnirju kot v ligi je sode-
lovalo preko 60 igralcev, kar samo po-

trjuje že zgoraj zapisana dejstva o pri-
ljubljenosti te igre.

Uspešni tudi na gostovanjih 
Naši člani z veseljem gostujejo tudi pri 

drugih društvih, ki se v dolini trudijo 
za čim bolj pestro dogajanje. Ekipa ŠD 
Mladost je tako iz zanimive nogometne 
lige v Lepi Njivi prinesla pokal za dru-
go mesto, veterani pa so v svoji krstni 
sezoni veteranske lige v Nazarjah zase-
dli odlično drugo mesto.

Ko se športni rekviziti na prostem zara-
di mraza umaknejo pod streho, pa nasto-

pi čas za zimsko rekreacijo. Športno dru-
štvo svojim članom omogoča tako igra-
nje tenisa v Velenju kot tudi nogome-
ta v telovadnici osnovne šole na Rečici.

Ob koncu leta bi se radi zahvalili 
vsem, ki s svojim prostovoljnim de-
lom pomagate soustvarjati utrip naše-
ga športnega parka, ter tudi vsem spon-
zorjem in donatorjem, ki nam zvesto 
stojite ob strani.

Želimo vam veliko športnih uspe-
hov in vabljeni v našo družbo tudi v 
letu 2020.

DAVID PREDOVNIK,
ŠD Mladost 

Pred nogometnim obračunom leta

Najmlajši in najstarejši nogometaš
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JADRALNI KLUB SAVINJA, DOGODKI IN LJUDJE

Savinjska regata ponovno v idealnih vremenskih 
razmerah

Uživanje na morju v čudovitem vremenu in prijetnem druženju

Jesen je čas jadralnih regat na Jadra-
nu in tako se je letos odvila že 5. Savinj-
ska regata. V času od 19. do 22. okto-
bra 2019 je Jadralni klub Savinja orga-
niziral regato, na kateri je sodelovalo 
16 jadrnic tipa Bavaria 46C s posadka-
mi iz širše Savinjske regije, od Luč do 
Slovenskih Konjic. 

Že peto zaporedno ponovitev regate 
je zaznamovalo čudovito in toplo vre-
me ter idealen veter vse do zadnjega 
plova. Savinjska regata se je tokrat od-
vila na regatnem polju, ki se je razpro-
stiralo med otokom Murter in Kornat-
skim otočjem. Zaradi toplega vremena 
je bilo družabno dogajanje na pomo-
lu marine Piškera na Kornatih še po-
sebej pestro, večerne zabave s prizna-
no skupino Happy band pa le še »pika 
na i« športnemu dnevnemu dogajanju.

Na regatnem polju so blesteli jadralci 
Dušana Ušeničnika in njegovih Veselja-
kov. Zmagali so v štirih plovih od pred-
videnih petih. Zadnji, peti plov, je bil na-
mreč prekinjen tik pred koncem zaradi 
preveč umirjenega vetra, ki jadrnicam 
ni več omogočal nadaljevanje plova do 
predvidenega cilja. Ekipo »Veseljaki« po-

leg že omenjenega skiperja sestavljajo še 
Nika Veninšek, Tomaž Veninšek, Marje-
ta Robnik, Franc Robnik, Janez Marn, To-
maž Oberč in Petra Zupet. Na drugo me-
sto so se uvrstili jadralci iz Slovenskih 
Konjic s pomenljivim imenom »A Je To« 
s skiperjem Matježem Korezom. Tretje 
mesto si je priborila ženska ekipa »Is-

krice« s skiperjem Boštjanom Podlesni-
kom. Zelo izeančen boj med glavnino 
ekip priča o napredku in visokem nivo-
ju jadranja, ki z leti raste tudi po zaslugi 
Savinjske regate. 

Od četrtega mesta dalje so se ekipe raz-
vrstile sledeče: Biomasa (skiper Primož 
Zvir), BilleBale Team (skiper Anže Pru-
šek), Maltezer 1 Polzela (skiper Ljubo 
Žnidar), Prebrisani (skiper Damjan Mi-
klavc), JK Živaana (skiper Vid Blagotin-
šek), Prijatelji JK Maltezer (skiper Mar-
jan Udrih), Pohotni pastirji (skiper Pri-
mož Plesec), Juniorji Menina Team (ski-
per Jani Bobek), Yokozuna Boys (skiper 
Jernej Turnšek), Sjem Pa Taj (skiper Uroš 
Prelog), Babin Team (skiper Milan Kle-
menčič), Špur (skiper Danijel Stropnik), 
Loghouse (skiper Gorazd Lipnik).

Letos so med ekipami sodelovale tri žen-
ske ekipe, ki so se v posebni kategoriji po-
tegovale za pokal za najboljšo žensko eki-
po. Zmagale so Iskrice s skiperjem Boštja-
nom Podlesnikom, sledila je ekipa Prebri-
sani in Juniorji Menina Team. 

BOŠTJAN PODLESNIK,
JK Savinja

S prostovoljci in donacijami do 
toplega doma

Življenje včasih ubira čudna pota, pri 
tem pa do mnogih posameznikov ni 
preveč prizanesljivo. Tudi v naši obči-
ni je kar nekaj ljudi, ki se s težavo pre-
bijajo iz meseca v mesec, pa tudi ta-
kšnih, ki si s težavo urejajo svoje bivanj-
ske razmere. 

Ena takšnih je Andreja Maričič, mati 
samohranilka z mladoletnim sinom, ki 
se je znašla v hudi zagati in nevzdržnih 
bivanjskih razmerah. Bivala sta v lese-
nem objektu ob nedograjeni hiši, brez 
sanitarij in kopalnice. Njen nezavidljiv 
položaj sta opazili Ana Rebernik in so-
šolka Valerija Semprimožnik ter dali 

pobudo za delovno akcijo, obe v vlo-
gi prostovoljk. 

Na pobudo so se prvi odzvali prosto-
voljci Krajevnega odbora Rdečega kri-
ža, ki so s svojim delom dokazali, da še 
vedno obstajajo ljudje, ki pomagajo so-
človeku v stiski brez materialnega pla-
čila. Prostovoljci Rdečega križa ter so-
šolka so med domačini zbrali kar nekaj 
finančnih sredstev, kot donatorji so se 
odzvali pri škofijskem in župnijskem 
Karitasu in nekaterih podjetjih. Doni-
ranega je bilo tudi kar nekaj materia-
la, potrebnega za gradnjo. Ogromno 
ur svojega dela so vložili lokalni moj-
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stri ter mojstri širšega lokalnega obmo-
čja ki so prav tako prostovoljno urejali 
in prenavljali prostore ter okolico hiše.

S pomočjo zbranih sredstev in obilo 
vloženih ur prostovoljnega dela so v treh 
mesecih materi s sinom uredili topel in 
prijeten dom. V zgornjih prostorih hiše 
so uredili bivanjski del z dvema spalni-
cama, kuhinjo z dnevnim prostorom in 
kopalnico s sanitarijami. Urejeni so tudi 
izolacija, fasada, dovoz do hiše, parkiri-
šče, ogrevalni sistem in zunanji del sto-
pnišča. Posebno delovno akcijo so pro-
stovoljci Rdečega križa ter sošolka in g. 
Jože pripravili za odvoz večjih količin 
različnega odpadnega materiala. Ker 
se je nabralo dovolj sredstev in materi-
ala, akcija še ni zaključena (sredstva še 
vedno lahko donirate). Spomladi bodo 
skušali urediti še spodnji prostor. 

Zahvala vsem 
Krajevni odbor Rdečega križa Rečica 

se vsem, ki so pomagali pri obnovi ali 
se kakorkoli drugače odzvali klicu na 
pomoč, iskreno zahvaljujejo. Vsa pre-
jeta sredstva in opravljeno delo so ve-
stno beležili, prav tako so shranjeni vsi 
računi na sedežu Območnega združenja 
Rdečega križa Zgornje Savinjske doli-
ne v Mozirju. Posebna zahvala gre pro-
stovoljcema Rdečega križa Ani in Mar-
ku, ki sta s svojim delom opravila veli-
ko število ur ter različnih prevozov, da 
je akcija potekala nemoteno.

Kot kaže obračun, se je v akciji zbralo 

13.284,00 , od tega je na dan 4. 12. 2019 
porabljenih 9.692,27, ostane 3.591,73. 
Ovrednoteno delo mojstrov, ki so delo 
opravili prostovoljno, bi znašalo pribli-
žno 12.000,00. Delo prostovoljcev, ki so 
pri akciji pomagali na različne načine, 
pa znaša okrog 600 ur.

Zahvala gre tudi posameznikom in or-
ganizacijam za finančna in materialna 
sredstva ter prostovoljno opravljeno 
delo, ki so v akciji sodelovali: družini 
Strašek–KLS, Špeh d.o.o., Andreju Glu-
šiču s svojo ekipo, Steklarstvu Benda, 
Srečku Goltniku, Alešu Krančiču, Stan-
ku Kopušarju, BSH Nazarje, GEO stori-
tve Primož Hren s.p., Škofijski in župnij-
ski Karitas ter župniku Davidu Zagorcu, 
Nuši Rebernik, Dragu Poličniku, Dušanu 
Krebsu, Sefki Bitičiju, Sefki Zekolliju, Me-
vludinu Ahmetoviću, Pavlu Bastlu, Mar-
ku Maroltu, Tadeju Grudniku, Gorenje 

Keramiki, Nuši Korenjak, Alojzu Firštu, 
Jožetu Šimencu, Korneliji Markelj, Mar-
ku Vrabiču, Milošu Lukaču, Valeriji Sem-
primožnik, Andreju Rihterju, Francu Ko-
marju, Jožetu Jurjovcu, Vinku Rakunu, 
Slavku Nadlučniku, Janezu Krivcu, Mihu 
Štorglju, Franciju Punčuhu, Stanetu Ga-
špariču, Andreju Adamiču, Smilji Gaber-
šek, Ivanu Jurjevcu, Mariji Košec, Gamit 
d.o.o., Barbari Žlebnik, Andrejinemu 
sinu Zoranu ter sestri Bernardi, obča-
nom in občankam ter sošolcem in uči-
teljicam OŠ, prostovoljcem Krajevnega 
odbora Rdečega križa Rečica, Rdečemu 
križu Slovenije, Območnemu združenju 
Zgornje Savinjske doline, ter sekretarki 
Ilki Kramer Marolt in Centru za social-
no delo Mozirje.

ANA ŠIMENC,
KO RK 

Odvoz odvečnega materiala

Hiša, ki postaja topel dom. 

Prvotno stanje

Andreji Maričič je v teh dneh  toplo 
pri srcu. »Nikoli nisem niti pomislila, 
da bi mi kdo na tak način priskočil 
na pomoč. Nikoli nisem za nič prosi-
la, sama sem poskušala urejati hišo, 
vendar ni šlo oziroma je šlo prepoča-
si. Zelo sem si želela urejenega stano-
vanja, seveda pa si prenove v takšni 
obliki nikoli ne bi mogla privoščiti. 
Na začetku sploh nisem bila za to pre-
novo, mogoče celo nisem verjela, da 
je kaj takega mogoče, potem pa se je 
kar naenkrat začelo dogajati. In lahko 

rečem, da še sedaj nisem čisto dojela, 
kaj so posamezniki naredili zame in 
za sina. Iskreno in iz srca se zahvalju-
jem vsakemu posebej in vsem, ki so 
mi kako rkoli pomagali pri ureditvi 
najinega doma, še posebej pa Anici 
in Marku. Ne morem povedati, kakšna 
čustva me obhajajo, ko pridem zvečer 
domov, ko odprem vrata, ko me priča-
ka topel in urejen dom. Hvala, iskrena 
hvala vsem posameznikom, donator-
jem prostovoljcem …! Vsem želim, da 
bi se jim dobrota povrnila.« 

DOGODKI IN LJUDJE
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OBJAVE
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Pohvale, ki 
veselijo  

Tudi letos je Center za družine Medgen 
hiša obiskalo približno štiri tisoč obisko-
valcev. Slaba polovica se je v Medgen hiši 
ustavila na neformalnem druženju, ostale 
pa smo evidentirali na različnih izobraže-
vanjih, delavnicah, pogovornih večerih, 
med njimi pa je seveda veliko otrok, ki so 
prihajali na ure pravljic. 

Lahko rečemo, da je Medgen hiša pušča 
precejšen pečat v lokalnem okolju in tudi 
širše. V bistvu smo ena redkih ustanov na 
podeželju, katere delovanje financira Mi-
nistrstvo RS za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. Kot je v navadi, 
smo tudi letos izvedli anketo med obisko-
valci, v anketi pa povprašali o zadovolj-
stvu in tudi pričakovanjih. Večina obisko-
valcev naše delo zelo dobro ocenjuje, za-
dovoljni so s pridobivanjem novih znanj, 
sledi vsebina druženja in kakovost infor-
macij, dobri predavatelji, vzdrževanje/
ohranjanje socialne mreže, da pa je do-
godek prispeval k preživljanju časa s ko-
legi, pa meni dobra desetina  vprašanih.

Obiskovalci si za prihodnje leto, ko bo Medgen borza slavila pet let dela, želijo 
še več različnih praktičnih delavnic. 

MEDGEN HIŠA, OGLASI


