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OGLASI

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
v prostorih Medgen borze, organizirajo Turistično društvo,
KDLU Gal, OŠ Rečica ob Savinji, vezilje Društva upokojencev,
PGD Rečica ob Savinji
•PETEK, 10. junij 2022
18.30 SLOVESNO ODPRTJE
PRENOVLJENEGA STANOVANJA
v Gasilskem domu, organizira PGD Rečica ob Savinji
19.00
SLAVNOSTNA SEJA OB
140-LETNICI PGD REČICA OB SAVINJI
v Gasilskem domu, organizira PGD Rečica ob Savinji
•SOBOTA, 11. junij 2022
8.00 POHOD PO OBČINSKIH MEJAH
izpred OŠ, organizirata Planinsko društvo in OŠ Rečica
ob Savinji
9.00 POHOD NA KUGLO izpred vrtca,
organizirata Planinsko društvo in Vrtec Lipa Rečica
18.00 PARADA OB 140-LETNICI
PGD REČICA OB SAVINJI pred Gasilskim domom,
organizira PGD Rečica ob Savinji
20.00 GASILSKA VESELICA Z
ANSAMBLOM VESELI SVATJE
pri Gasilskem domu, organizira PGD Rečica ob Savinji
•NEDELJA, 12. junij 2022
8.00–10.00 BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA
v prostorih Medgen borze, organizira KO RK Rečica
ob Savinji
•PETEK, 17. junij 2022
19.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA
SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ
na trgu Rečica, v primeru slabega vremena v Osnovni šoli
Rečica ob Savinji, organizira Občina Rečica ob Savinji
•SOBOTA, 18. junij 2022
16.00 ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE
IN SREČANJE KRAJANOV pred Gasilskim domom
Pobrežje, organizirata Gradbeni odbor in PGD Pobrežje
•NEDELJA, 19. junij 2022
10.00 NOGOMET »STARI : MLADI«
na Športnem igrišču Rečica ob Savinji,
organizira Športno društvo Mladost
•PETEK, 24. junij 2022
19.00 ODPRTJE RAZSTAV OB
140-LETNICI PGD REČICA OB SAVINJI
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•PETEK, 24. junij,–SOBOTA, 25. junij 2022
19.00–19.00 24-URNI MARATON ODBOJKE
NA MIVKI v Športnem parku Varpolje,
organizira Športno društvo Gmajna
•PETEK, 24. junij 2022
20.30 KRESOVANJE NA ŽEROVNICAH,
organizirajo Planinsko društvo, Harmonikarsko društvo
Primoža Zvira in PDG Grušovlje
•SOBOTA, 25. junij 2022
10.00 NOGOMETNI TURNIR
na igrišču Žagca Pobrežje, organizira PGD Pobrežje
15.00 OBUJAMO STARE IGRE – MED
DVEMA OGNJEMA na Športnem igrišču Rečica ob
Savinji, organizira Turistično društvo
16.00–18.00 DAN ODPRTIH VRAT
KINOLOŠKEGA DRUŠTVA na vadbenem
poligonu Varpolje, organizira Kinološko društvo
Zgornje Savinjske doline
•NEDELJA, 26. junij 2022
15.00 IGRE MED NASELJI OBČINE
REČICA OB SAVINJI na Športnem igrišču Rečica ob
Savinji, organizira Turistično društvo
•PONEDELJEK, 27. junij,–SOBOTA, 2. julij 2022
TENIŠKO PRVENSTVO REČICA OPEN
na Športnem igrišču Rečica ob Savinji,
organizira Športno društvo Mladost
•SOBOTA, 2. julij 2022
10.00 ČAROVNIŠKA PREDSTAVA ZA
OTROKE na rečiškem trgu,
organizira Kulturno društvo Rečica ob Savinji
14.00 ODPRTO PRVENSTVO OBČINE
REČICA OB SAVINJI V BALINANJU
v Športnem parku Varpolje, organizira Športno društvo Gmajna
17.00 REČICA PRAZNUJE na rečiškem trgu,
organizira Turistično društvo v sodelovanju z ostalimi
društvi in organizacijami
20.00 VEČER POD TRŠKO LIPO
Z ADIJEM SMOLARJEM
na trgu Rečica ob Savinji, organizira Turistično društvo
VLJUDNO VABLJENI!
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Z ŽUPANJINE MIZE

Inventura!
Začetek leta 2022 je bil še vedno v primežu korone in vsi smo komaj čakali, da bi se naša življenja normalizirala, nam omogočila več sproščenosti in
druženja. Zaposleni na občinski upravi smo v sodelovanju s humanitarnimi
društvi blažili posledice te spreminjajoče se bolezni ljudem, ki živijo v oddaljenih krajih, so brez prevoza, osamljeni
in/ali obnemogli. Bodrili smo jih s tolažbo na daljavo, jih oskrbeli z življem
in nujnimi življenjskimi potrebščinami.
In končno smo le mesec nazaj dočakali
preobrat z omejitvijo te bolezni in s prekinitvijo mnogih ukrepov, ki so omejevali naše življenjske navade. A v naši bližini se je porodila nova grožnja z vojno
v Ukrajini, ki nas je globoko pretresla in
nam na posreden način že kaže temno
stran obraza. Zopet pa so na preizkušnji naše razumevanje, naša subtilnost
do ljudi, ki so v nemoči, naš čut za solidarnost. V takih trenutkih znamo Slovenci stopiti skupaj in dokazati svetu,
da smo plemenitega in sočutnega duha.
Pa pustimo črnoglede misli in napovedi, poglejmo še v drobovje dela občinske uprave.
Ob koncu leta 2021 sem podrobneje
predstavila realizacijo letnega proračuna, tokrat pa se bom dotaknila najpomembnejših projektov, ki so bili realizirani v obdobju treh let. Sem četrto
leto na vročem županskem stolu, od katerega se pogosto kadi. Kmalu bodo razpisane lokalne volitve. Morda mi večina občanov ne verjame, da sem z vašo
podporo in zaupanjem sedla na ta stol
z resnično vnemo in entuziazmom v želji po napredku in obogatitvi našega,
že tako lepega naravnega okolja. Skupaj s sodelavci in občinskim svetom se
maksimalno angažiramo in jaz pravim,
da že preveč delamo, a česarkoli se že
lotimo, skoraj vedno naletimo na deljena mnenja občanov, oz. nasprotovanja o ustreznosti in primernosti poteka
realizacij različnih gradbenih in drugih
del. Če se lotiš del z odgovornimi projektanti in drugimi strokovnjaki na po-
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budo, željo in s soglasjem občanov, v
toku procesa pa prihaja do raznih neodobravanj, ti pozitivna energija odteka skozi vse pore in na koncu si težko
priznaš, da si storil nekaj pomembnega in dobrega. Če pa s trdim delom ne
prideš do tega zadovoljstva, ostaneš
neizpolnjen.
Pogosto se tudi sprašujem, od kdaj
in od kod izvira toliko nezaupanja do
»občin«. Naš letni občinski proračun je
praktično omejen na dobra 2 milijona
evrov prihodkov in še v povprečju en
milijon, ki ga pridobimo preko različ-

vesticije, kamor sodijo gradnje, obnove, projektna dokumentacija, nakup
osnovnih sredstev, zemljišč … v višini
dobrih 2,8 milijona evrov. Od tega največji delež predstavljajo sanacije cest
in plazov po naravnih nesrečah v višini 1.323.363 EUR.
Za sanacijo mostu Lesjak v Spodnji
Rečici, sanacijo (LC – lokalna cesta) LC
267073, plaz na LC267063 Poljane–
Krožišče–Trg Rečica, plaz na JP768231
Poljane–Mesničar, sanacijo plazu
na LC107071 Homec, rekonstrukcijo LC267063 Mržičev most, sanacijo

Županja Ana Rebernik ( z leve) se je udeležila 30. obletnice SOS na Bledu. Na
posnetku je v družbi Milence Krajnc, Občina Kozje, in Tamare Šnofl,
Občina Kungota.

nih razpisov in državnih institucij. To
so razpoložljiva sredstva, s katerimi
razpolagamo maksimalno gospodarno.
Ljudje ne vedo, koliko procedur in dokumentov je potrebnih za izvedbo določenega gradbenega projekta in koliko
sredstev odštejemo samo za projektno
dokumentacijo. Ko pa želi nekdo izmed
občanov pridobiti potrebno dokumentacijo za gradnjo hiš, se čudi dolgotrajnemu procesu in višini sredstev, ki jih
je potrebno odšteti. Pri pridobitvi kakršnekoli dokumentacije za načrtovanje
del s strani občine so procesi še bolj
zahtevni, dragi in dolgotrajni.
V znamenju naložb
Občina je v obdobju treh let (od začetka leta 2019 do konca 2021) izvedla in-

JP768061 Kote–Rečica/prosvetni dom,
sanacijo plazu LC 267073 Žerovnice–Tišler–Poljane, sanacijo JP 767461 Krožišče trg Rečica–Vimpasle in sanacijo
mostu na LC 267111 most Spodnja Rečica–Trnovec/odcep Gorica, je Občina
uspela pridobiti s strani MOP (Ministrstvo RS za okolje in prostor) nepovratna sredstva v višini dobrih 982 tisoč
evrov in vložila lastna sredstva v višini 341 tisoč evrov.
Za projekta izgradnje pločnika in avtobusne postaje v Spodnji Rečici ter sanacijo ceste JP767461 Čujež–Občina je
od skupne vrednosti investicije 294 tisoč evrov Občina pridobila nepovratna sredstva iz naslova 23. člena s strani MGRT (Ministrstvo RS za gospodarski
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razvoj in tehnologijo ) v višini dobrih
130 tisoč evrov. Višina lastnih sredstev
je torej znašala slabih 164 tisoč evrov.
Projekt Energija: iz modre preteklosti v zeleno sedanjost (amfiteater) v
višini dobrih 135 tisoč evrov je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter državnega
proračuna za kohezijsko politiko v višini 52.360 evrov.
Za postavitev štirih električnih polnilnic v vrednosti več kot 15 tisoč evrov
smo prejeli sofinanciranje s strani Eko
sklada v višini slabih 12 tisoč evrov.
Pridobljena sredstva sofinanciranja
investicij so tako v triletnem obdobju
znašala skoraj 1,18 milijona evrov. Ostale investicije, kot so vlaganje v komunalno infrastrukturo, cestno infrastrukturo, javno razsvetljavo, nakup opreme
in investicijsko vzdrževanje upravnih
prostorov, priprava razne dokumentacije …, so bile izvedene izključno iz sredstev občinskega proračuna, in sicer več
kot milijon evrov.
Sredstva, ki jih namenimo za izobraževanje, znašajo na letnem nivoju okoli
500 tisoč, za socialno varstvo približno
50 tisoč, za delovanje društev pa namenimo letno približno 70 tisoč evrov. Večje denarnice za uresničitev vseh potreb žal nimamo. Številke, sicer suhoparne, le kažejo, da smo bili uspešni pri
pridobivanju sredstev sofinanciranja.
Cestne obnove
Predstavila sem večje projekte iz triletnega obdobja in njihovo vrednost,
seveda pa je v toku izvajanj še nekaj
projektov, kot je obnova cest s koncesionarjem, celjskim podjetjem VOC. V
zaključni fazi obnove je cesta čez Pobrežje v dolžini dobrih treh kilometrov, po cesti čez Dol-Suho (dolžina 2,3
km) pa je že nekaj časa prijetna vožnja
in hoja. Tako je od predvidenih 13 km
obnove cest saniranih že skoraj polovica. V kolikor pridobimo s strani občanov brezplačen prenos zemljišč za širitev cest, bo v prihodnje obnovljena še
ostala dolžina cest skozi posamezne zaselke od Varpolj do Grušovelj; od Šentjanža proti državni cesti (Majerhold);
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od razcepa izven Rečice proti kamnolomu, proti Atelšku, od Prosvetnega
doma do priključka že obnovljene ceste v Kotah, cesta v Novem naselju Rečice in krajša, prečna povezovalna cesta do tega naselja.
Projekti v izvajanju
V letu 2022 pa je v zaključku izvajanja
skupen projekt občin Zgornje Savinjske doline z zamenjavo stare in gradnjo
nove javne razsvetljave v urbanih središčih pod naslovom Mi smo SVETloba,
ki ga vodi Zavod Savinja in je sofinanciran iz evropskih sredstev za razvoj
podeželja. Na LAS Zgornje Savinjske in
Šaleške doline je prijavljen tudi skupni
projekt občin pod naslovom »Za aktivnejši jutri«. Občine kandidiramo za pridobitev sredstev za obnovo športne infrastrukture.
V teku je javno naročilo za izbor izvajalca obnove mostu čez Savinjo v Spodnji Rečici. Izvedba je odvisna od višine
sredstev, sofinanciranih s strani MOP,
in terminskega plana. Veseli pa smo,
da je končno prišlo tudi do začetka izgradnje krožišča na Reneku. Naročnik
in večinski financer je DRSI (Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo),
izvajalec pa VOC.
Skupaj z ostalimi občinami Zgornje
Savinjske doline bomo sofinancirali obnovo zdravstvenih postaj v Mozirju, na
Ljubnem in prizidek v ZD Nazarje, skup-

no z Občino Nazarje in Mozirje še širitev oz. nadgradnja čistilne naprave v
Lokah, ki je prav tako že v zaključni fazi.
Nadaljujemo tudi s sofinanciranjem
projekta Mreža brezplačnih e-prevozov (Prostofer), s katerim omogočamo starejšim občanom brez lastnega
prevoza brezplačne prevoze predvsem
do zdravstvene oskrbe in po potrebi še
kam drugam.
Denar tudi za študije
Kar nekaj sredstev smo porabili za izdelavo potrebne protipoplavne študije
in OPN (Občinski prostorski načrt) ter
OPPN (Občinski podrobni prostorski
načrt). Pri načrtovanju poselitve smo
bili najmanj uspešni, saj živimo v podeželski občini, obkroženi s kmetijskimi zemljišči. In v primeru prekategorizacije zemljišč iz kmetijskih v zazidalne, potrebujemo konsenz in dovoljenja
lastnikov kmetijskih zemljišč ter zunanjih presojevalcev, kjer je najpomembnejše in najbolj kritično Ministrstvo za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Žal
smo naleteli na neodobravanja že pri
občanih. Če v Občino ne bodo prihajale mlade družine, se ji ne piše nič dobrega. Lahko stagnira ali dolgoročno shira. Rečica je v času »boom generacij«
imela 3 trgovine, banko, pošto, danes
ima le še eno trgovino. Če bomo ostali
v Občini le starostniki, lahko pobegne
še trgovec, če ne bo več tržno uspešen.

Spominska medalja diakonu
Ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenija je bil med
prejemniki spominske medalje predsednika vlade in Ministrstva za Slovence po svetu tudi diakon Stanko Čeplak, ki je dolga
leta služboval v tujini. Ob obletnici samostojne in neodvisne Slovenije je Čeplak
prejel spominsko medalje v spoštljiv spomin na čas, ko »smo združili moči za Slovenijo.« Medaljo je Čeplak prejel kot zahvalo za njegov prispevek pa tudi za širjenje prepoznavnosti Slovenije v svetu.
US
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Z ŽUPANJINE MIZE, NAGRAJENCI OBČINE
Morda pa bo na tem področju navduševanja in prepričevanja uspešen kakšen
naslednji župan. Tega si močno želim in
se že v naprej zahvaljujem.
Tudi izvedba protipoplavnih ukrepov bo zahtevna in tesno vezana na
soglasja občanov. Z DRSV (Direkcija
Republike Slovenije za vode) imamo
stalne stike s prošnjami, da se čim
prej očisti struga potoka Rečica, ki
je polna nanosov proda in zarastlin.
Resnično upamo, da bomo to čiščenje dočakali v tem letu. V kolikor bi
nas zopet presenetila neurja z nalivi, bomo v obstoječi situaciji tržani južnega dela grdo poplavljeni in
zelo oškodovani. Pri apelih na Direkcijo nam pomagajo posamezni krajani Rečice in upam, da bomo uspešni.
MJU (Ministrstvo za javno upravo) je
izbralo podjetje GVO za izgradnjo optičnega omrežja v občinah Zgornje Savinjske doline. Podjetje že pridobiva
od naših občanov služnostne pravice
za polaganje cevi primarnih vodov. Z
razpisom MJU je bil postavljen pogoj
pri izboru izvajalca, da se do konca leta

2023 v vseh občinah ZSD pokrije do 80
% vseh belih lis – gospodinjstev, kjer ni
na voljo ustrezne infrastrukture in tudi
ni tržnega interesa za njeno gradnjo. S
tem bi bil omogočen dostop do širokopasovnih komunikacijskih storitev, kar
je v današnjem času neobhodno potrebno, saj smo brez elektronskih medijev
odrezani od sveta. Zato prosim vse občane, da dovolijo prekope čez njihova
zemljišča in s tem omogočijo, da bodo
vsa gospodinjstva preskrbljena s sodobnim komunikacijskim kanalom.
Ponosni za praznik
Bodi dovolj naštevanja, ki bi se sicer
še lahko nadaljevalo, saj je v naše delo
vtkano še mnogo drugih, občanom
manj zaznanih aktivnosti.
Vabljeni na vse prireditve,
ki jih v čast občinskemu
prazniku pripravljajo društva
in Občina. Prireditve so
namenjene vsem občanom,
zato vas vabim, da skupaj
praznujemo!

Vse, kar počnemo, je v dobrobit
vseh nas in, tako kot sem uvodoma
zapisala, za posodobitev našega bivalnega okolja, kar pa je vedno vezano tudi na pomoč posameznih občanov, ki ali brezplačno odstopijo del
svojega zemljišča, podarijo služnost,
ipd. OBČINA SMO LJUDJE, drug brez
drugega ne pridemo nikamor. Zato se
vsem in vsakemu občanu posebej zahvaljujem za žrtve, ki ste jih razumevajoče delili. Vsem, ki vzorno skrbite
tudi za red in snažnost našega okolja;
vsem, ki s širjenjem pozitivizma vplivate na soseda, sorodnika, prijatelja.
Skupaj smo postorili veliko, mnogo
pa še čaka. Velika HVALA tudi vsem
kooperativnim svetnikom, podžupanu in marljivim ter odgovornim sodelavcem, vsem članom društev, ki so
naša podaljšana roka in še …
Potrkajmo se po prsih, dosegli smo
mnogo, zato sproščeno ter z zadovoljstvom praznujmo praznik občine in nekoliko kasneje dan državnosti.
Z vami in za vas
ANA NUŠA REBERNIK, županja

Občinski nagrajenci 2022
Srebrni grb Občine Rečica ob
Savinji prejme
• JANEZ ŽELEZNIK na predlog PGD
Grušovlje in PD Rečica ob Savinji
Predlagatelji so v obrazložitev zapisali: »Janko se je kot 13-letni fant včlanil v
naše gasilsko društvo. Izpit za gasilca je
opravil leta 2024. Ima opravljenih kar
nekaj specialnosti: za nosilca dihalnega
aparata, radijske zveze, strojnika, bolničarja in tečaj za varno delo z motorno
žago. Sedaj ima čin nižji gasilski častnik.
Od leta 2003 do 2008 je bil član upravnega odbora društva, od 2008 do 2013
je predsednik komisije za delo z mladino, od leta 2013 pa je orodjar v društvu, kjer vzorno skrbi za vozila, orodja in opremo. Ni delovne akcije ali prireditve, da Janka ne bi bilo zraven. Vestno in požrtvovalno se udeležuje na
požariščih, naravnih nesrečah, delovnih akcijah, skratka povsod tam, kjer je
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potrebna pomoč. Več dni je bil na terenu pri odpravljanju posledic poplav v
letu 2012 in žledoloma februarja 2014.
Funkcijo orodjarja opravlja vestno in
zavzeto, kar mu vzame precej prostega
časa, Za svoje vestno in požrtvovalno
delo je prejel leta 2009 priznanje Gasilske zveze III. stopnje, leta 2015 odlikovanje gasilsko plamenico III. stopnje in
značko za dolgoletno delo – 30 let razdajanja v gasilstvu. Na raznih srečanjih
pa nas vedno razvaja, da se skladkamo z
njegovimi mamljivo dobrimi poticami.
Za njegovo vestno, marljivo in požrtvovalno delo ga predlagamo za priznanje
»srebrni grb« Občine Rečica ob Savinji.«
Županjino priznanje mladim
prejmejo
• Učenki Osnovne šole Rečica ob
Savinji, ANA VENINŠEK in EVA VOLK,
ki sta vsa leta šolanja dosegali odlične rezultate.

• JOŠT VODOVNIK z Dol-Suhe,
dijak Šolskega centra Celje, Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko, program avtoserviser, ki je na lanskem zaključnem izpitu dosegel vse točke in s tem naziv »zlati maturant«.
Županjina priznanja prejmejo
• MOJCA in DOMEN KRIŽAJ,
sopranistka in baritonist, ki s svojim glasom promovirata Občino Rečica ob Savinji na slovenskih in svetovnih odrih.
• PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI
ob jubileju, 140-letnem zavzetem
delovanju na področju zaščite in reševanja.
• OSNOVNA ŠOLA REČICA OB SAVINJI
za promocijo občine, strokovno delo
ter prizadevno sodelovanje z društvi
in občani.
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Zaključena obnova pobreške ceste
Sredi avgusta lani je koncesionar, celjska družba VOC, v dogovoru z Občino
Rečica ob Savinji pričel z gradbenimi
deli na t. i. pobreški cesti, na odseku
ceste Trnovec–Pobrežje–Homec. Približno tri kilometre dolg cestni odsek
je bil nujno potreben obnove.
Po različnih usklajevanjih in dodatnih
dogovorih je sanirano in razširjeno cestišče koncem maja dobilo novo asfaltno prevleko, vzporedno s sanacijo cestnega odseka so obnovili javni vodovod, na novo pa so bili položeni vodi
za elektronapeljavo, javno razsvetljavo ter telekomunikacije. Gradbena dela
so se glede na prvotne napovedi nekoliko zavlekla, predvsem zato, ker se je
izvajala sočasna gradnja komunalne infrastrukture, delno pa tudi zaradi izrednih razmer, ki letos vladajo na trgu.
Težko pričakovana sanacija lokalne ceste je velika pridobitev za celotno ob-

Asfaltna dela so se zaključila konec maja.

čino, slavnostno odprtje prenovljenega odseka pa bo potekalo sredi junija
v sklopu praznovanja rečiškega občinskega praznika.
V teh dneh koncesionar za investicij-

Prenovljena cesta s komunalnimi priključki je pridobitev za celotno občino.

sko vzdrževanje cest, celjski VOC, zaključuje še odsek 15 oziroma cesto Poljane–Mesničar, nato pa sledi obnova
na ostalih odsekih.
Občina Rečica ob Savinji za izvajanje
investicij v okviru koncesijske pogodbe letno plačuje slabih 160 tisoč evrov,
omenjeni odsek pobreške ceste pa je
po ponudbi VOCa veljal slabih 700 tisoč evrov. V ceni niso upoštevani gradnja in obnova ostale infrastrukture
ter dodatne podražitve, zato bo končna številka bistveno višja.
Med obnovo je prihajalo do občasnih
težav, ki smo jih skupaj z občani in koncesionarjem skušali kar najbolje razrešiti. Zahvaljujemo se občanom za potrpežljivost in pomoč, predvsem pa se zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so podobno kot na ostalih dokončanih odsekih, načrtovanih za investicijsko vzdrževanje, brezplačno odstopili potrebna zemljišča.
BORUT ŠKRUBA,
svetovalec

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839
18 30. Uredniški odbor: Urška Selišnik, Polonca Kolenc Ozimic, Helena Tiršek. Računalniški prelom in priprava za
tisk: Savinjske novice, d.o.o., Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Tisk: Grafika Gracer, d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Naklada: 850 izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica ob Savinji brezplačno.
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Odpadke tja, kamor sodijo
V občini Rečica ob Savinji smo prepričani, da je skrb za urejeno okolje ena od
prednostnih nalog. Zagotovo nam ni
vseeno, v kakšnem okolju živimo, po
drugi strani pa sta čistoča in urejenost
tudi odraz kraja.
V smislu skrbi za okolje smo v preteklih letih veliko postorili, pa tudi občanke in občani nas zelo pogosto opozarjajo na smeti, ki ležijo tam, kamor
nikakor ne sodijo. Žal pa se, kljub večkratnim dobronamernim opozorilom
in ozaveščanju, znova pojavlja vse več
odpadkov na ulicah, travnikih ali v gozdu po tleh. Najbolj zastrašujoče stanje
pa je v zadnjem času v kontejnerju in
kompostnikih na pokopališču, kamor
nevestneži vozijo odpadke, ki tja zagotovo ne sodijo.
Za urbano okolje, v katerem živimo,
in za naravo, ki jo imamo za svoje zavetje, smo dolžni skrbeti. Vsak posameznik mora prispevati svoj delež k urejenemu, čistemu in prijetnemu bivalnemu in naravnemu okolju. Ne le, da z
odlaganjem smeti na neprimernih mestih škodimo naravi in drugim prebivalcem občine, prekomerno in po nepotrebnem obremenjujemo tudi vse,
ki skrbijo za urejenost krajev ter kazimo podobo kraja. Poln smetnjak ne pomeni, da lahko odpadke vržemo na tla
ob koš, temveč smo dolžni smeti odnesti s seboj in jih odvreči na prvem primernem mestu, če ne gre drugače, to
pomeni tudi v domač smetnjak.
Naj nam ne bo vseeno, v kakšnem okolju živimo. Organizirajmo se. Poberimo
smeti, opozarjajmo svoje bližnje in prijatelje. Prizadevajmo si, da bi skrb za

zdravo in čisto okolje postala način življenja vsakega občana.
Zahvaljujemo se vsem občankam in
občanom, ki ravnajo pravilno in tudi
vsem, ki mimogrede poberejo kak odpadek, čeprav ni njihov. Ker pa se ne-

primerno odlaganje odpadkov nadaljuje in se stanje ne izboljša, bo Občina
poskrbela za poostren nadzor na pokopališču in posameznih predelih, kjer se
pojavljajo črna odlagališča.
US

Občina smo ljudje, slika urejenosti okolja pa je pokazatelj ozaveščenosti in
vestnosti občanov!

V obravnavi načrt ZIR ob velikem požaru
Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite
in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12,
78/16, 26/19) Občina Rečica ob Savinji objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite
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in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Občini Rečica ob Savinji, Verzija 1.0
Omenjeni predlog načrta si lahko
ogledate na uradni spletni strani Občine Rečica ob Savinji oz. v prilogi ali na

sedežu Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v sprejemni pisarni, do vključno
25. 6. 2022 v času uradnih ur po predhodni najavi.
US
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Spremembe zakonov vplivajo na obseg dela
V zadnjem letu je delo Upravne enote Mozirje zaznamovala epidemija covid-19, ki je od nas terjala sprotno prilagajanje in organizacijo dela glede nastale situacije. Z namenom preprečitve
širjenja okužb smo uvedli sistem naročanje strank, ki je bil dobro sprejet.
Ker se je epidemiološka slika umirila,
smo naročanje ukinili in smo za stranke dosegljivi v času uradnih ur. Beležimo občutno povečanje števila vlog za
zamenjavo osebnih dokumentov, zato
smo za stranke dodatno uvedli še dva
okenca v pisarni prometa. Konec meseca marca smo pričeli sprejemati vloge za izdajo biometričnih osebnih izkaznic. Do 19. januarja 2023 je tudi potrebno zamenjati t. i. roza vozniška dovoljenja za nova. Zato prosimo vse, ki
tega še niso storili, da ne čakajo na zadnje dneve in zamenjavo uredijo prej.
Izpostavila bom dva zakona, ki sta se
spremenila, in sicer se je s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki
velja od 13. 4. 2022 dalje, spremenil

rok za sprejem ponudbe pri prometu s
kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami s 30 na 15 dni od objave na oglasni deski. Prav tako ni več omejitev pri
prometu z zaščitenimi kmetijami, urejena je prodaja zemljišč, ki imajo mešano rabo, za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč se šteje tudi menjava
kmetijskih zemljišč za gozdna zemljišča in obratno. Zakon prinaša tudi novosti glede objektov in posegov v prostor, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih. Dopolnjuje se nabor
objektov in posegov, kot npr. začasni
objekti in začasni posegi za čas dogodka oz. sezone, začasni objekti za skladiščenje kmetijskih pridelkov, spominska
obeležja, stavbe za opravljanje verskih
obredov, pomožna kmetijsko gozdarska oprema in podobno.
Gradbeni zakon, ki začne veljati 1. junija 2022, prav tako prinaša številne novosti, od katerih bi izpostavila le nekatere. Zakon uvaja možnost začetka gradnje na lastno odgovornost že na osno-

vi dokončnega in ne več pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Na novo določena manjša rekonstrukcija se bo lahko izvajala brez gradbenega dovoljenja
ali prijave začetka gradnje po sprejemu
nove uredbe o razvrščanju objektov.
Spreminja se pogoj ugotavljanja skladnosti gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta. Po novem bo mogoče legalizirati tudi le del nelegalnega
objekta, ki se ga lahko jasno loči od njegovega legalnega dela. Ohranja se postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt daljšega obstoja za objekte,
ki so bili zgrajeni do 1. 1. 2005.
Zavedamo se, da so spremembe stalnica v našem življenju. Zaposleni na
Upravni enoti Mozirje se za vse naše
stranke, ki prihajajo ne samo iz naše doline, ampak tudi od drugod, enako trudimo in se z organizacijo dela sproti prilagajamo povečanemu obsegu dela na
posameznih delovnih področjih.
MILENA CIGALE,
načelnica upravne enote

Uspešno zaključen projekt
Programsko obdobje 2014–2020 se
počasi približuje koncu. Uspešno smo
zaključili veliko uspešnih zgodb, ki
bodo na naše območje prinesle svež
veter ter tako popestrile dogajanje v

občinah. Skupno smo uspeli oddati 31
operacij za podukrep 19.2, 16 za sklad
EKSRP in 15 za sklad ESRR. V izvajanju
sta še 2 operaciji iz EKSRP sklada in 4
operacije iz ESRR sklada.

Izvedba delavnic preko operacije Mi smo SVETloba v Medgen borzi
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Na območju LAS se trenutno izvajata
dve operaciji sodelovanja, ki jih je LAS
uspešno prijavil na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, in sicer Mreža vodnih poti
v Kamniško Savinjskih Alpah in Čebela BERE med!. Preko slednje potekajo
različne delavnice tako za najmlajše kot
tudi za starejše obiskovalce knjižnic. Čebelarski kotiček – didaktično izobraževalni kotiček, ki je nastal preko operacije, je bil v mesecu maju 2022 v knjižnici
Mozirje, julija 2022 bo gostoval v knjižnici Šmartno ob Paki, ob obisku knjižnic bodo otroci prejeli v dar slikanico
Čebela BERE med!, ki je prav tako nastala tekom operacije.
Občina Rečica je v mesecu aprilu uspešno zaključila operacijo Energija: iz modre preteklosti v zeleno sedanjost. Preko operacije je občina uredila t. i. am-
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fiteater, zamenjala razsvetljavo na cerkvi Sv. Kancijana na Rečici ob Savinji,
postavila pametno klop in oglasno tablo na avtobusni postaji. Za spremljajoče aktivnosti pa je poskrbelo Turistično društvo Rečica ob Savinji z izvedbo
dveh sejmov na amfiteatru, dveh delavnic na temo lesnin in desetih delavnic
na temo samooskrbe.
Občina uspešno sodeluje tudi pri operaciji Mreža brezplačnih e-prevozov.
Gre za skupno operacijo občine Gornji
Grad s partnerskimi občinami Nazarje,
Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Cilj operacije je izboljšanje socialne
mreže, kar bo pripomoglo k večji vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na območju LAS. Omenjene
občine so pridobile tri električne avtomobile za nudenje brezplačnih prevozov po vzoru »Prostofer«, ki ga izvajajo že v mnogih slovenskih krajih. S tem
so socialno ogroženim občanom, ki nimajo lastnega prevoza in niti svojcev,
omogočeni brezplačni prevozi do urbanih centrov.

Dogajanje na območju LAS je bilo v
zadnjih mesecih precej pestro. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec leta 2021 objavilo 6.
javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine. LAS je na javni razpis prijavil 4 operacije sodelovanja, in sicer EKO gajbico, prosim, Manj
je več, Ko zadišijo zeli …, Iz drobnice.
Uspešnost prijave operacij bo znana
konec meseca junija 2022. Več o operacijah sodelovanja najdete na spletni
strani www.savinja.si.
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v preteklih mesecih največ svojega časa namenil pripravi dokumentacije za skupno operacijo območja Za aktivnejši jutri, ki bo sofinancirana iz preostanka sredstev iz Evropskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija bo vključevala vsa območja oziroma
občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Preko operacije bodo občine uredile rekreacijske prostore, ki so zaradi
pomanjkanja na območju nujno potreb-

ne, Mestna Občina Velenje pa bo uredila
dva ekoremediacijska otoka na Velenjskem jezeru. Prijavitelj operacije je LAS
Zgornje Savinjske in Šaleške doline, v
operacijo pa so vključene Občina Luče,
Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji,
Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Mestna občina Velenje ter Center Rinka.
V izvajanju je tudi skupna operacija
Mi smo SVETloba, s katero bodo občine
Zgornje Savinjske in Šaleške doline zamenjale staro javno razsvetljavo za varčnejšo, Zavod Savinja in Zavod mesto na
vasi pa že izvajata delavnice na temo podnebnih sprememb ter pripravljata Načrt
prilagajanja podnebnim spremembam.
Vabimo vas, da v prihajajočem obdobju sodelujete pri pripravi strategije novega programskega obdobja ter se pridružite partnerstvu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline tudi v prihodnje.
Več informacij bo v prihodnjih mesecih objavljenih na spletni strani www.
savinja.si.
KOLEKTIV ZAVODA SAVINJA

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2021
JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu
HACCP notranjo kontrolo kakovosti pitne vode na vseh vodovodih, s katerimi
upravlja. Poleg naše notranje kontrole
se izvaja tudi državni monitoring pitnih
vod. V nadaljevanju podajamo rezultate vseh pregledov.
V letu 2021 je bilo na vodovodnih
sistemih, ki jih upravlja JP Komunala
d.o.o. Mozirje, v okviru notranjega nadzora odvzetih 59 rednih vzorcev ter 2
izredna vzorca za preiskave na mikrobiološke parametre. Poleg mikrobioloških parametrov je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih tudi 30 rednih
ter 2 izredni vzorčenji za fizikalno-kemijske preiskave. Poleg rednih preiskav
Mesto pregleda
Mozirje
Nazarje
Rečica

smo na vseh vodovodih izvršili tudi preglede na trihalometane in clostridium
perfringens-e.
V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na vodovodnih sistemih v upravljanju JPK Mozirje odvzetih
29 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 27 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve pravilnika o pitni vodi je izpolnjevala večina
vzorcev notranje kontrole in državnega
monitoringa. Za vzorce, kjer so se pojavila neskladja, so se le-ta odpravila po
pravilniku, vključno z vsemi ustreznimi
ukrepi, ustreznost pitne vode pa smo
preverili s ponovnim odvzemom vzorcev in izvedenimi preiskavami.

Vsi rezultati kemijskih preiskav vode
so bili na vseh vodovodih v redu.
V tabeli so podatki o vzorčenjih, ki se
tičejo občine Rečica ob Savinji – vodovodni sistem Letošč.
Glede na rezultate analiz vzorcev
vode je bila voda v letu 2021 dobre kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov
pa ocenjeno kot nizko.
Podatki o rezultatih laboratorijskih
preizkušanj pitne vode, pridobljenih
tako v okviru notranjega nadzora, kot
tudi državnega monitoringa so na vpogled pri upravljalcu.
ANDREJ KLADNIK,
JP Komunala Mozirje

Št. pregl.
enterokoki

Neskladni

Št. pregl.
escherichia coli

Neskladni

Državni
monitoring

Neskladni

2

0

16

0

7

0

POD REČIŠKIM ZVONOM

9

ZDRAVSTVO

10

POD REČIŠKIM ZVONOM

ZDRAVSTVO

POD REČIŠKIM ZVONOM

11

KNJIŽNICA

Sodelovanje z domačo skupnostjo
V Osrednji knjižnici Mozirje si prizadevamo knjižnične storitve v največji
možni meri ponuditi tudi našim članom, ki obiskujejo predvsem svojo krajevno knjižnico. Knjižnica Rečica ob Savinji ima svoje prostore nad prostori
Medgen hiše, kar je za nas odlična priložnost za dobro sodelovanje z Občino
Rečica in rečiškimi društvi pri organizaciji skupnih dogodkov. Seveda pa Rečičane ves čas spodbujamo tudi k obisku
dogodkov, ki jih pripravljamo v naši
osrednji enoti v Mozirju.
Rečičani so aktivni v naših
bralnih projektih
Člane knjižnice aktivno vabimo k sodelovanju pri vseh naših projektih, ki
jih seveda promoviramo tudi v krajevnih knjižnicah. V aprilu smo zaključili
s 17. sezono bralne značke za odrasle
Zgornjesavinjčani s knjigo v roki. Tudi
tokrat je v projektu sodelovalo okoli
dvajset občanov Rečice ob Savinji. Na
dogodku ob zaključku in podelitvi priznanj sta se v Galeriji Mozirje z obiskovalci družila Vlado Vrbič, avtor knjige
Prestreljene sanje, in Orlando Uršič,
glavni urednik založbe Litera. Mesec
dni kasneje smo uspešno izpeljali tudi
prvo sezono Filmsko-bralne značke.
Projekt smo izvajali tudi v rečiški krajevni knjižnici, knjigo- in filmoljubi so
prejeli priznanja in simbolično darilo,

Otroci radi prihajajo v naše prostore.
zaključno prireditev pa bomo izvedli v
jesenskem času.
Knjižna čajanka za Rečičanke
Knjižničarji seveda veliko svojega
časa namenjamo prav promociji knjig.
Tudi na Rečici ob Savinji smo v spomladanskem času pripravili dva tovrstna dogodka. 8. marca, ob praznovanju dneva žena, smo v sodelovanju z
Društvom prijateljev mladine (DPM)
Rečica v prostorih Medgen hiše pripravili čajanko, v okviru katere smo skozi knjige raziskovali zgodbe izjemnih
in pozabljenih žensk. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju in pripovedo-

Eno od srečanj je bilo posvečeno izjemnim ženskam.
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vanju zgodb tudi o pogumnih Zgornjesavinjčankah, zaključili pa smo ga z rožico, ki jih je udeleženkam čajanke poklonilo DPM Rečica.
Skupaj s KUD Stopinje smo
predstavili domače ustvarjalce
V maju smo se z Rečičani znova srečali v prostorih Medgen hiše, kamor jih je
Osrednja knjižnica Mozirje v sodelovanju s KUD Stopinje povabila na literarno-glasbeno srečanje s predstavitvijo
literarnega zbornika BELE STOPINJE 3
– Modre stopinje. Predstavitev zbornika ob 10-obletnici delovanja društva je
potekala v okviru bralnega kluba Knjižnice Rečica ob Savinji, predstavitve
smo v okviru bralnih klubov pripravili še v krajevnih knjižnicah na Ljubnem
ob Savinji, Nazarjah in v Gornjem Gradu. Predsednica društva Ivana Žvipelj
je skupaj s knjižničarkami in ustvarjalci, ki so svoja dela objavili v novem
zborniku, pripravila prijetna literarna srečanja.
Svoja dela so predstavili tudi učenci,
ki so sodelovali na 18. literarnem natečaju Besedičica.
Udeleženke bralnega kluba so se
udeležile skupnega srečanja
S prihodom poletja bomo počasi zaključili tudi z druženji našega bralnega kluba, v okviru katerega se v kra-
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jevni knjižnici Rečica srečujemo tretjo sredo v mesecu že sedem let. Letos
smo se po dvoletnem premoru skupaj
s člani drugih naših bralnih klubov znova odpravili na skupni izlet vseh bralnih klubov, ki delujejo v sklopu Osrednje knjižnice Mozirje. Odpravili smo
se na Ljubno, kjer smo obiskali prenovljen kompleks stavb – Kulturno poslovni center Ljubno. V dvorani smo
prisluhnili flosarski pripovedi, v kateri Martin Juvan - Čuks, potomec ljubenskih flosarjev, predstavi 500-letno tradicijo splavarjenja po reki Savinji. Sledil je ogled muzejskih zbirk Interaktivni flosarski muzej in Zbirka ljubenskih
cvetnonedeljskih potic. Ogledali smo si

še ljubensko novo krajevno knjižnico,
nato pa se odpravili proti gostišču Kegljišče, kjer smo naše srečanje zaključili ob skupni malici.
Tudi otroci radi obiščejo domačo
knjižnico
Ljubezen do knjig se lahko začne že v
najzgodnejšem obdobju in knjižničarji se zavedamo velikega pomena knjižne vzgoje predšolskih otrok in seveda kasneje tudi mladostnikov. Zato v
vseh naših krajevnih knjižnicah skozi
celotno šolsko leto izvajamo ure pravljic. Na Rečici potekajo dvakrat mesečno, drugo in četrto sredo v mesecu ob 17. uri, in veseli smo, da se pravljičarji radi vračajo v družbo knjige in

ustvarjalnice, ki ji vedno sledi.
Vsako leto v mesecu kulture nas obiščejo tudi otroci iz rečiškega vrtca, ki si
z zanimanjem ogledajo svojo krajevno
knjižnico, prisluhnejo pravljici, z njimi
pa se pogovorimo tudi o knjižničnem
bontonu in tem, kaj jim njihova knjižnica ponuja. Sedmošolce v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo povabimo v osrednjo knjižnico v Mozirje.
Učence iz OŠ Rečica ob Savinji smo letos gostili v maju, otroci so v dar prejeli knjigo Vinka Möderndorferja Jaz
sem Andrej.
TATIANA ANGIOI,

foto: arhiv Osrednje knjižnice
Mozirje

Varnostna problematika
Policijska postaja Mozirje je do 20. 5.
2022 v občini Rečica ob Savinji na področju kriminalitete obravnavala 5 (9
– podatki v oklepajih so za enako časovno obdobje v letu 2021) kaznivih
dejanj, in sicer 1 tatvino, 1 poškodovanje tuje stvari, 1 uporabo ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva, 1
grožnjo in 1 nasilje v družini. Prav tako
smo obravnavali 9 (42) kršitev s področja prekrškov, in sicer 6 kršitev Zakona o
varstvu javnega reda in miru, 1 kršitev
Zakona o zaščiti živali, 1 kršitev Uredbe
o varstvu pred požari in 1 kršitev Uredbe o odpadkih.
Na splošno lahko ocenimo varnost v
občini kot dobro, kljub temu bi se morali tudi občani zavedati, da so storilci kaznivih dejanj vsakodnevno med nami in
prežijo predvsem na našo nepazljivost.
V več primerih bi lahko preprečili kaznivo dejanje s tem, da bi se oškodovanci
vedli bolj samozaščitno. Od osnovnih samozaščitnih ravnanj, kot je zaklepanje
vhodnih vrat stanovanjskih hiš in zaklepanje avtomobilov, moramo biti pozorni tudi na to, da v svojih parkiranih vozilih ne puščamo vrednejših predmetov
na vidnem mestu, do tega, da smo pozorni na pojav ljudi, ki jih ne poznamo
v soseski, sploh, če se te osebe sumljivo
vedejo. V veliko pomoč nam je, da si v
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takih primerih zabeležite registrske številke avtomobila, s katerim se ti ljudje
prevažajo in da si poskusite zapomniti čim več podrobnosti osebnega opisa.
Varnost v prometu
Na območju občine Rečica ob Savinji
smo do 20. 5. 2022 obravnavali 2 (4)
prometni nesreči, in sicer obe z lahko
telesno poškodbo. Vzroki navedenih
prometnih nesreč so bili 1x nepravilna
stran/smer vožnje in 1x vožnja preblizu desnemu robu vozišča. Vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč ni bilo (1).
Ker se v poletnih mesecih varnost cestnega prometa poslabša, policisti opozarjamo občane tudi na varno udeležbo v cestnem prometu, za katero lahko
največ naredi vsak posameznik sam. Pri
tem gre posebna pozornost uživanju alkoholnih pijač, kar se odraža tudi v varnosti cestnega prometa. Alkohol je po-

memben dejavnik za povzročitev prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi
posledicami. V zadnjih letih je na območju celotne Slovenije vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil
vinjen voznik.
Opozorilo o varni udeležbi v cestnem
prometu se nanaša tudi na pešce, katere posebej opozarjamo, da ob udeležbi v
prometu nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo po površinah namenjenim pešcem oz. po pravilni strani vozišča. Prav tako na varno udeležbo
v cestnem prometu opozarjamo tudi voznike enoslednih motornih vozil (motornih koles in mopedov), kolesarje in
voznike lahkih motornih vozil (e-skirojev), ki so ena izmen najbolj ranljivih kategorij v cestnem prometu, pri katerih,
v primeru udeležbe v prometnih nesrečah skoraj vedno pride do telesnih po-
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škodb, velikokrat pa tudi do smrtnega
izida. Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj uporabljajo zaščitno opremo in čelado, vedno naj
imajo prižgane luči ter uporabljajo svetla in odsevna oblačila, da jih bodo drugi vozniki lažje in hitreje opazili. Prilagodite hitrost vožnje svojim sposobnostim in razmeram na cesti, saj je lahko
ravno pot ustavljanja motornega kolesa
pri različnih hitrostih odločilna pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih
posledic. Na prisotnost motoristov pa
morajo biti pripravljeni tudi drugi vozniki. Pozorno morajo spremljati promet, tako v vzvratnih, kot tudi stranskih
ogledalih, predvsem pa naj vsakič preverijo t. i. mrtvi kot, saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše vidni.
Nasveti za miren dopust
Da bi poletni oddih preživeli čim bolj
prijetno in varno, policisti svetujemo,
da še pred odhodom od doma poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov.
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej
zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše,
vozila, tatvine vozil, drzni ropi ipd. Zato
pred daljšo odsotnostjo z doma zaklenite vrata in zaprite okna, pred tem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih (da
vam zaradi puščanja vode ali požara ne
bo treba predčasno prekiniti dopusta),
vklopite alarmno napravo, ključev ne
puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.,
ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopustom raje najemite sef), o
svoji odsotnosti ne puščajte sporočil
(na telefonskem odzivniku, na listkih),
poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo
vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed
redno prazni poštni nabiralnik, dviguje
rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo
časopisov, doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in
ključe, tudi rezervne, ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše, z vidnih mest umaknite vrednej-
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še predmete, povejte sosedom, kako ste
dosegljivi, preglejte zavarovalne police,
kako je s kritjem škode pri vlomu, zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike,
nakit, tehnične predmete idr.). Če ostanete doma (zlasti to velja za starejše osebe in otroke), pa zaklepajte vrata, ne odpirajte vrat neznancem, varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti,
če ste sami, uporabljajte domofone in
videodomofone ter kukala na vhodih.

Naj vaše vozilo na parkirišču ne postane tarča tatov in vlomilcev. Parkirišča so poleti polna vozil ob večjih turističnih centrih, ob morju, gorah, toplicah in drugih turističnih krajih. Priprto
okno zaklenjenega vozila je prava vaba
za priložnostne tatove. Z malo truda in
že v nekaj sekundah lahko odprejo vaše
vozilo, v katerem imate morda mobitel,
denarnico, torbico ali kovček ... Tudi odvzemi motornih vozil so pogosti, zlasti
tistih višjega cenovnega razreda ali slabše varovanih, parkiranih na neosvetljenih mestih, v odprtih garažah. Svetujemo, da svoja vozila zato primerno zavarujte, izogibajte se parkiranju na slabo
ali neosvetljenih ulicah ali parkiriščih, v
vozilih na vidnih mestih (policah, sedežih) ne puščajte denarnic, dokumentov,
prenosnih računalnikov, dragih oblačil in drugih vrednih predmetov, zaščitite avtoradio, zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite vozilo in prtljažnik, pa

tudi volan in pokrov posode za gorivo,
vklopite alarmno napravo, prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne
puščajte prtljage na strehi avtomobila,
ki je parkiran zunaj, na prostem, ne puščajte ključev v avtomobilu brez nadzora (avtopralnice, na servisu ...); preprečili boste ponareditev ključev in tatvino vozila, nikoli ne puščajte ključa v
kontaktni ključavnici, tudi če zapustite
vozilo le za hip.
Tatvine, zlasti t. i. priložnostne tatvine, sodijo med najpogostejša kazniva
dejanja. Z odloženo denarnico na pultu v trgovini, z vozilom v pogonu, ko na
hitro »skočimo« po sladoled, z odloženo
kamero in fotoaparatom na plaži, medtem ko veselo čofotamo v vodi, storilce
kratko malo »privabljamo«. Na samozaščitno ravnanje ne smemo pozabiti niti,
ko smo na dopustu v novem okolju, kjer
nas ne poznajo.
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega dejanja, o tem
takoj obvestite policijo! Tatvino, vlom
v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug
neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na
interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.
Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti storilec se lahko
še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši,
oborožen ali jih je več – pomembnejša
naj bo vaša lastna varnost! Do prihoda
policistov tudi ničesar ne prijemajte ali
premikajte, da se ne bi poškodovale ali
uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do
odkritja storilca kaznivega dejanja. Če
postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si
poskušate zapomniti čim več podatkov
o njem: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ...
Želimo vam varno preživljanje poletnega dopusta in počitnic!
MATJAŽ SEM, spec.,
policijski inšpektor specialist I,
po pooblastilu generalnega
direktorja Policije
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Poletje nas je zgodaj obiskalo
Če se je maj letos začel nekoliko deževno, pa nas je njegova druga polovica začela razvajati s pravim poletjem. Sonce
in visoke temperature so našim osnovnošolcem omogočile številne dejavnosti na prostem in popestrile bližajoč se
zaključek šolskega leta. Te dni so učenci opravili kolesarske izpite, se udeležili mini olimpijade in številnih športnih
tekmovanj ter pokazali svoje pevsko
znanje na reviji Pikapolonček.
Po dveh letih, ki ju je zaznamovala
epidemija covida-19, so se v življenje
in delo šol začeli vračati dogodki, ki bi
jih skoraj že pozabili in pomenijo tisti
prijetnejši del šolanja, ki se učencem
najbolj vtisne v spomin. Zaključek epidemije je za nas pomenil tudi množično udeležbo v šolah v naravi, ki so se
jih udeležili učenci od 5. do 9. razreda.
Obiskali so Bohinj, Libeliče, Kope. Najprijetnejša pa bo zagotovo zadnja, ob
morju v Seči, kamor sredi junija potujejo učenci 3. in 4. razreda.
Vrnile so se tudi kulturne prireditve
in dejavnosti, na katerih se naši učenci predstavijo drug drugemu, svojim
staršem, krajanom in širšemu občinstvu. Božično-novoletna je bila izvedena še na prostem. Na pomladanski so
svoj nastop prepletali starši in učenci
ter pokazali, kakšne talente skrivajo
posamezne družine naših otrok. Predstavili smo se tudi na projektu Radio-Tednika Ptuj – Otroci pojejo slovenske pesmi, na osrednji pevski prireditvi Zborovski bum ter na številnih prireditvah
v kraju. Zaupan nam je tudi program na
slavnostni seji ob občinskem prazniku.
Naj navedem še nekaj uspehov, na katere smo lahko še posebej ponosni: na
državnem prvenstvu v veleslalomu je
učenec naše šole David Šmit v kategoriji starejših dečkov osvojil 2. mesto in
s tem postal državni podprvak. Na področnem prvenstvu v atletiki so naši
učenci osvojili kar štiri medalje. Pri starejših dečkih sta 2. mesto osvojila Jure
Blekač v skoku v višino in Gašper Ko-
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ren v teku na 60 m. Florjan Češnovar v
teku na 300 m in Jakob Glušič v skoku
v višino pa sta pri mlajših dečkih dosegla 3. mesto. Po 1. mestu na medobčinskem prvenstvu v košarki so se naši
košarkarji uvrstili na področno prvenstvo v Velenje, kjer so si priigrali odlično 3. mesto.
Na regijskem tekmovanju iz znanja
matematike, v kategoriji 7. razreda, je
Jure Matko osvojil vse možne točke. V
osmem razredu je Ines Gubenšek Rovšnik dosegla največ točk med vsemi
osmošolci. Med devetošolci je Enej Vižintin dosegel 3. mesto. Vsi trije učenci so se uvrstili tudi na državno tekmovanje in osvojili srebrna Vegova priznanja. Bronasti priznanji na tekmovanju
pa sta poleg omenjenih učencev osvojila še Matic Atelšek in Matevž Zvir.
Na 51. tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG sta Glasbeno šolo Nazarje v kategoriji klavir zastopali učenki
Ajda Julija Ozimic in Sara Časl. Obe sta
pokazali odlično znanje, saj sta si v svojih kategorijah priigrali srebrni plaketi, z bronasto plaketo pa se jima je pridružil še četrtošolec Gašper Lomšek.

Omenjenim uspehom dodajam še zastopanje naše doline na nacionalnem
otroškem parlamentu v dvorani Državnega zbora s strani naše učenke Ane Veninšek. Letošnja tema je bila Moja poklicna prihodnost.
Dogodkov, tekmovanj in uspehov je
bilo to šolsko leto še veliko, zapisal sem
le najodmevnejše. Leto, ki ga je sicer še
vedno krojila epidemija s testiranji, maskami in ostalimi neljubimi ukrepi, nas
očitno ni pahnilo v malodušje, ampak
nas je napolnilo z motivacijo in optimizmom. V svoje vrste smo sprejeli tudi
učenca in učenko iz Ukrajine ter zbrali
obilo humanitarne pomoči za to državo.
V letošnjem šolskem letu se je na rečiški šoli izobraževalo kar 218 učenk
in učencev, ki jim želim kar se da uspešen zaključek šolskega leta ter sproščene, zabavne počitnice. Še posebej uspešen naj bo prehod v srednješolsko izobraževanje našim devetošolcem. Hkrati se zahvaljujem celotnemu kolektivu
za zavzeto delo in še eno prijetno preživeto šolsko leto.
PETER PODGORŠEK,
ravnatelj OŠ Rečica

Jasa
V
gozdu
je grm.
Največji. Za tem
grmom je še en grm.
Manjši. Za manjšim grmom je
najmanjši grm. Za najmanjšim grmom
je še en grm. Ta grm je grmiček. Za grmom je smreka.
Za smreko je manjša smreka. Za manjšo smreko je še ena smreka.
Ta smreka je smrečica.
Za smrečico je jasa.
Ta jasa je za mamo.
Na tej jasi najlepše rože cvete in ptički žvrgole. Ampak nobena roža ni tako
lepa, kot si ti, draga moja mami.
ZALA ŽIBRET, 5. r.
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Teden Rdečega križa
Vsako leto od 8. do 15. maja obeležujemo teden Rdečega križa Slovenije. V
tem času potekajo različne aktivnosti,
s katerimi Rdeči križ širom Slovenije
pokaže, kako pomaga, in obenem povabi ljudi, da ga podprejo. Letošnji teden RK je potekal pod sloganom »Skupaj smo neustavljivi!«
Naše prvošolce in drugošolce sta v ponedeljek, 16. 5. 2022, obiskali sekretarka OZRK Zgornje Savinjske doline Ilka
Kramer Marolt ter prostovoljka ekipe
prve pomoči Karmen Rovšnik. Gospa
Ilka je učencem predstavila organizacijo Rdeči križ, njeno zgodovino in delovanje. Seznanila jih je tudi z namenom
krvodajalskih akcij. Enkrat na leto jo
organizirajo tudi na naši šoli.
Sledil je ogled risanke Prostovoljček,
kjer so bila učencem prikazana temeljna načela humanitarnega gibanja: humanost, nepristranost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in
univerzalnost.
Rdeči križ skrbi za usposabljanje laikov iz prve pomoči. Rovšnikova, ki je
članica ene izmed teh ekip PP, jim je na

zelo nazoren način s pomočjo lutke ter
AED predstavila in praktično prikazala temeljne postopke oživljanja. Učenci so postopek oživljanja na lutki preizkusili tudi sami. Masažo so izvajali v ritmu njim znane pesmice. Zanimivo jim
je bilo, da so jim lučke na lutki sporočale, če pravilno izvajajo zunanjo masažo srca. Ta izkušnja je bila zanje nekaj posebnega.
Pogovarjali so se tudi o tem, da je potrebno v primeru, ko se zgodi nesreča
ali ko potrebuješ pomoč, poklicati odraslo osebo in zelo pomembno telefonsko
številko. Klic na 112 lahko reši življenje!
ANKA STARIČ, ERIKA JAMNIK

Otroci pojejo
Otroci pojejo slovenske pesmi in se
veselijo je projekt družbe Radio-Tednik
Ptuj, ki je že osmo leto zapored organiziran skupaj z občinami in osnovnimi
šolami iz Podravja, Savinjske regije,
osrednje Slovenije in tudi Primorske.
Na ta projekt se je v tem šolskem letu
prijavilo štirinajst občin in osnovnih
šol, med njimi je tudi pet učenk in en
učenec naše šole: Gašper Lomšek, Ema
Planovšek, Zala Žibret, Zoja Emeršič,
Sara Časl in Mateja Orel. Nastopajoči
so 6. aprila 2022 nastop opravili v studiu Radia Celje in tako doživeli nepozabno izkušnjo. V polfinale, ki bo v Citycentru Celje, sta se uvrstili osmošolka Mateja Orel in petošolka Zala Žibret.
MATEJA SEITL

Praktični prikazi dejavnosti RK
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Planinski krožek
V vrtcu vsako leto organiziramo različne interesne dejavnosti. Ena izmed
dodatnih interesnih dejavnosti je tudi
planinski krožek. Ta je namenjen starejšima dvema starostnima skupinama otrok, in sicer od 4 do 6 let. Vsako
leto se izvedejo štirje pohodi, za vsak
letni čas po eden. Izvedejo se ob petkih popoldan ali v soboto dopoldan.
Na pohode so vabljeni tudi starši oziroma skrbniki, odvisno od časa in interesa, saj najbolje vzgajamo z lastnim
zgledom. Cilji, ki jim sledimo pri načrtovanju pohodov, so:
- doživljati ugodje v gibanju in spodbujati gibalne dejavnosti;
- spoznavanje in doživljanje narave,
razvijati in oblikovati do nje čustven in
kulturen odnos ter navajati se na varstvo narave in njenih dobrin;
- razvijati naravne oblike gibanja;
- razvijati čut za opazovanje lepot na-

rave v vseh njenih razsežnostih.
Letošnje šolsko leto je v planinski krožek aktivno vključenih 24 otrok. Trenutno smo izvedli dva pohoda, jesenskega na Žerovnice in zimskega na Hom.
V planu imamo še izvedbo spomladan-

skega na Farbanco oziroma na Sv. Florjan. Ob občinskem prazniku, v mesecu
juniju, bomo v sodelovanju s PD Rečica ob Savinji izvedli tudi tradicionalni
pohod na Kuglo.
URŠKA ROSENSTEIN, VANJA VOVK

Mali nadobudneži na pohodu

Pohod po Žabji poti v Mozirje
Letošnji marec nam je postregel je z lepim vremenom, zato smo vzgojiteljice in
otroci iz skupin Čebelice in Muce odšli na
daljši pohod do Vrtca Tulipan Mozirje.
V spremstvu planincev smo se odpravili na pot, ki nas je vodila skozi Blate
po Žabji poti do Brdc in naprej do vrtca.
Na poti smo opazovali rastline in živali v gozdu, iskali simbole Žabje poti ter
si na razgibanem terenu razvijali gibalne spretnosti. Med potjo smo se srečali
tudi z vrstniki iz Vrtca Mozirje, ki so šli
proti našemu vrtcu na Rečici ob Savinji.
V prijetnem vzdušju smo si na gozdni
jasi privoščili malico in kljub naši mladosti, 3–6 let, veselo in zagnano nadaljevali pot do vrtca. Na cilju so si otroci
radovedno ogledali vrtec, igralnice in
kuhinjo, kjer kuhajo tudi za našo enoto, ter ugotovili, da je za naše polne trebuščke zaslužnih veliko več kuharjev,
kot so sprva mislili.
Še posebej je bilo otrokom zanimivo
veliko igrišče z nekaterimi igrali, ki jih
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na Rečici nimamo. Po kosilu smo se siti
in prijetno utrujeni odpravili na avtobus. Vožnja z avtobusom je predstavljala otrokom novo dogodivščino in izkušnjo, saj so se z njim nekateri peljali prvič. Na avtobusu smo se z otroki pogovorili o pravilih obnašanja med vožnjo
ter pomenu pripetosti z varnostnim pasom. Polni lepih vtisov smo se vrnili v
naš vrtec na Rečici ob Savinji.

Seveda pa ta pohod ni bil prvi in ne
zadnji pohod naših otrok, saj so zelo
radi v naravi, ki je naša najboljša učiteljica ter ponuja otrokom ogromno priložnosti za raziskovanje, ustvarjanje, učenje in gibanje, ki je primarna potreba
otrok, hkrati pa izrednega pomena za
krepitev našega zdravja.
NATAŠA VRABIČ

Veselo po Žabji poti
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Ko si prenesemo naravo v vrtec …
Vsakodnevna hoja v naravo nas vedno
spodbudi za nova raziskovanja, opazovanja in spontano igro. To je skupino Medvedkov, 2–3 leta, spodbudilo, da si tokrat za spremembo prinesemo naravo v
vrtec in jo podrobneje spoznamo na različne načine. Zato smo ob načrtovanem
sprehodu v gozd prinesli v vrtec mrest,
paglavce, žabe in polže, jih dali v raziskovalne posode ter spoznali njihov razvojni cikel.
Poskrbeli smo tudi za hrano za njihovo preživetje in jih pridno hranili. Zelo
velik izziv pa nam je bil, da smo vzeli
polža ali žabo tudi na dlan in si jih še
od bližje ogledali in občutili. Tako kot
pravi Marie Curie v pregovoru »Ničesar
v življenju se ni potrebno bati, le razumeti je potrebno.«

Med spoznavanjem naravnih procesov

KSENIJA KRANJC

Očistili smo
okolico vrtca
Naše varovance že od zgodnjega otroštva ozaveščamo o pomenu zdravega
in čistega okolja, tako v naših domovanjih kot zunaj v naravi. Ker otroci vsakodnevno bivajo v neposredni okolici
vrtca, lažje razumejo, kako pomembno
je, da narava ni umazana in zasmetena.
Tako smo v vrtcu Lipa Rečica, v četrtek, 21. 4. 2022 ,otroci in zaposleni izvedli čistilno akcijo in na ta način obeležili »dan Zemlje«. Vsaka skupina, od
najmlajših do najstarejših otrok, je počistila predel okolice vrtca glede na svoje sposobnosti in spretnosti. Otroci so
za čiščenje – pobiranje smeti pokazali velik interes. Pobrali smo kar nekaj
vreč smeti ter jih pravilno odložili v zabojnike na ekološkem otoku. Na koncu
so bili vsi otroci ponosni na svoje pomembno delo, saj so tudi sami prispevali k brezskrbni igri v naravi.
JOŽICA ERMENC

Otroci so zbrali kar
nekaj vreč smeti.
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Po dveh letih ponovno na odru
Da je letošnja generacija otrok pevsko zelo nadarjena, sva z vzgojiteljico
ugotovili že jeseni, na začetku šolskega
leta. »Korona razmere« so botrovale k
temu, da se skupine v vrtcu med sabo
niso smele združevati. Tako so pevski
zbor obiskovali samo najstarejši otroci, skupina Muce. V mesecu marcu so
se nam pridružile še tri deklice iz skupine Čebelice.
Petje v pevskem zboru ni samo spodbujanje glasbenih veščin, pri petju se
povezuje znanje iz vseh področij kurikula. Poudarila bi jezikovni razvoj, širjenje ritmičnega znanja, otroci se učijo
tudi potrpežljivosti, vztrajnosti in bontona ob nastopu.
Vse te stvari so se otroci učili tekom
celega šolskega leta. Naučili so se veliko novih pesmi različnih vsebin. S tremi pesmimi pa so se letos v mesecu
maju, po dveh letih premora, ponosno
predstavili na reviji »Pikapolonček« v
Lučah. Sodelovalo je devet vrtčevskih

in šolskih zborov Zgornje Savinjske doline. Za nagrado smo bili deležni bučnega aplavza občinstva, naslednji dan
pa nas je s sladoledom pogostila gospa
ravnateljica.
Do konca šolskega leta nas čaka še ne-

kaj nastopov. Upava, da sva jih s svojo
ljubeznijo do glasbe spodbudile k nadaljnjemu prepevanju. Saj drži, kot del
pesmi se glasi: »Kdor pesmi poje rad, v
srcu je bogat …«
MAGDA IN VESNA

Mali pevci med nastopom

Letos vrhunska letina želodca
Na letošnjem že 32. ocenjevanju želodca na Rečici smo doživeli nove rekorde
glede kakovosti te naše najspecialitete.
Ocenili smo 26 vzorcev, kar je 9 več kot
lani. Najbolj pomembno pa je, da je letošnja letina postregla s kar štirimi zlatimi priznanji. To je rekord dosedanjih
ocenjevanj.
Na prvo mesto se je uvrstil naš občan
Ivan Pavlič s Sp. Pobrežja z 19,38 točke od 20 možnih. Ivan je zmagal tudi
pred dvema letoma. Zlata priznanja so
si letos prislužili še: Marjan Goličnik iz
Šmihela, Branko Petek iz Podvolovljeka in Franc Hudej iz Lepe Njive. Od naših občanov je srebrno priznanje dosegla Vesna Ugovšek s Sp. Pobrežja, bronasta pa Anže Brezovnik z Rečice, Tadej
Jeraj iz Zg. Pobrežja in Ivan Kramer iz
Nizke. Potrdil o kvaliteti pa so bili deležni izdelovalci: Janez Jeraj, Vojko Vončina in Jože Štorgel, vsi iz Varpolj.
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Pogled na letošnje izdelke

Tudi poprečna ocena 17,52 je rekordna in za 0,04 točke višja od lanskoletne.
Ocenjevanje je letos suvereno vodil
prof. dr. Božidar Žlender skupaj s sodelavkami iz domačega okolja. Prof. Žlen-

der je vodil tudi že ocenjevanja na Rečici v 90. letih prejšnjega stoletja v okviru Turističnega društva Rečica. Profesor ugotavlja splošni napredek kvalitete želodca v tem obdobju, kritično pa
izpostavlja dejstvo, da je večina želod-
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cev še vedno preveč slanih. Pri tem je
mislil na pravo slanost in ne morebiti
na ceno želodca.
Najboljši – zlati izdelovalci želodcev –
prejmejo praktične nagrade pokrovitelja B/S/H Nazarje.
Ocenjevanje si je z zanimanjem ogledal tudi gost Drago Polak, izdelovalec šebreljskega želodca, ki ga delajo
na severnem Primorskem. Izmenjava
izkušenj z njim je bila obojestransko
koristna.
JOŽE TLAKER,
foto: ALEKSANDER OBLAK
Komisija med delom

V spomin Franju Vezočniku
Člani Športnega društva Mladost so se
zadnji petek v maju poklonili spominu
Franja Vezočnika z Ljubnega, vsestranskega športnika, ki pa je bil tudi velik
ljubitelj tenisa in rečiškega igrišča.
V spomin prijatelju, ki je umrl v začetku
aprila, so pripravili teden dni trajajoč teniški turnir, v petek pa finalne obračune. Na
turnirju je suvereno slavil Blaž Weiss, drugo mesto je zasedel Gašper Krsnik, tretje
in četrto pa Matjaž Časl ter Damjan Krsnik.
O pokojnem Franju je spregovoril organizator turnirja Andrej Weiss, njegovo življenje, predvsem način razmišljanja, njegov pogled na svet in odnos
s teniškimi prijatelji je na ganljiv način predstavila žena Danica. O prijatelju, ki je umrl praktično v njegovem

naročju, je s toplimi besedami spregovoril Jože Mermal, zbrane pa je na-

govorila tudi županja Ana Rebernik.
US

Skupinski posnetek najboljših tenisačev, organizatorjev in prijateljev
Franja Vezočnika.

Odstranjene posledice
vandalizma
V pomladanskem času so bili na območju občine Rečica ob Savinji večkrat
na delu vandali. Med drugim so bila polomljena in popisana igrala na športnem igrišču, nepridipravi pa so se lotili tudi table Knjiga vtisov, ki so jo člani
Turističnega društva postavili v Blatah.
V TD so v začetku maja v Blatah organizirali čistilno akcijo, v okviru katere so
poleg pobiranja smeti popravili ograjo
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in pokosili prizorišče, ki postaja vse bolj
priljubljena točka sprehajalcev iz kraja
in okolice. Ob pomoči Vinka Jeraja so
bile odstranjene tudi sledi vandalizma
z lesene omare, v kateri se nahaja knjiga vtisov. Člani TD upajo, da leseno stojalo z omarico ne bo več tarča vandalov.
US
Očiščena lesena omarica
v Blatah
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Darku Atelšku priznanje za življenjsko
delo
Na letošnji osrednji proslavi ob kulturnem prazniku je najvišje priznanje, Priznanje Sveta OI za življenjsko delo, prejel domačin Darko Atelšek. V obrazložitvi so zapisali: »Darko Atelšek je kulturnik z veliko začetnico. Ne samo da je njegovo ime znano širom Slovenije in tudi
v zamejstvu. V rodnem kraju je poznan
kot človek, ki z veseljem priskoči na pomoč. Pa naj gre za organizacijo proslave, koncerta, izobraževanja mlajših generacij, sodelovanja z najrazličnejšimi
zasedbami in društvi.
Biti prisoten na kulturnem področju
že skoraj 60 let, ni samo častitljivo, temveč vredno vsake pohvale in priznanja.
Ime Rečice in Zgornje Savinjske doline
je ponesel v svet ter pustil neizbrisen
pečat, ki ne bo zbledel. Le kaj bi počel
Darko Atelšek, če ne bi imel glasbe in
svoje harmonike? Bi bil sploh še Darko, kot ga poznamo?
Začetek njegove glasbene poti sega v
čas po letu 1965, ko je na klarinet igral
v ljubljanski poštarski godbi na pihala. Kmalu ga je zamikala še klavirska
harmonika in tako je leta 1966 ustanovil ansambel Veseli Drenovci. Z igranjem na veselicah, porokah, koncertih in proslavah so obredli celo Slovenijo, največ pa po Primorskem in Koroškem. Ker pa melodije lepše zazvenijo, če jih obogatijo besede, se je instrumentalistom čez nekaj let pridružil vokalni kvartet. S takšno zasedbo
so si končno upali in zmogli narediti
tudi prve studijske posnetke ter s tem
svojo glasbo ohranili še za današnje in
prihodnje dni.
Ustvaril je več kot sedemdeset lastnih
melodij in več kot petdeset besedil za
svoje ansamble Veseli Drenovci, Trio
Darka Atelška, Ansambel Darka Atelška, Suško bando pa tudi za harmonikarski orkester in različne zbore. 20 let
je skrbel tudi za ubrano petje rečiškega
moškega pevskega zbora, s katerim so
peli predvsem po proslavah, pogrebih
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in pevskih revijah. Z veseljem in ponosom je 15 let opravljal tudi poslanstvo
pevovodje in organista v farni cerkvi Sv.
Kancijana na Rečici ob Savinji. V Darkovi rani mladosti je bila domača glasba precej zapostavljena. S časom pa je
vedno več mladih kazalo navdušenje
in željo po igranju diatonične harmonike, zato je v 90. letih prejšnjega stoletja pričel s poučevanjem tega instru-

in druge prireditve v krajevni skupnosti in kasneje v občini Rečica ob Savinji
so zazvenele posebej slavnostno zaradi njegovega nastopa bodisi kot instrumentalista, bodisi kot zborovodje ali kapelnika godbe.
Po njegovi zaslugi je Radio Ljubljana
kar štirikrat gostoval na Rečici ob Savinji z javno radijsko oddajo »Koncert
iz naših krajev«, kar je za tako majhen

Darko Atelšek med proslavo

menta. Posebno je ponosen, da je pomagal vzgojiti nekaj odličnih harmonikarjev, celo svetovnih prvakov in da
nekateri to znanje že prenašajo naprej
na mlajše rodove.
Na prelomu tisočletja ga je prevzela
neka radostna želja še za kakšno drugo
glasbeno zvrst. Izkoristil je glasbeno zagnanost vrstnikov in prijateljev svojih
dveh sinov in hčerke, dodal še par muzikantov od Veselih Drenovcev in rodila se je Suška banda. S Suško bando nabor skladb črpajo predvsem iz narodne
glasbene zakladnice, v zadnjem času pa
se radi spogledajo tudi s kakšno modernejšo obliko.
Poleg glasbenega udejstvovanja je bil
Darko tudi med najaktivnejšimi člani
društev, ki so delovala ali še delujejo
na področju kulture. Dva mandata je
bil predsednik Kulturnega društva Rečica. Številne proslave, otvoritve cest

kraj pravi podvig. Darko je uvrščen v
zbornik »Vsi najboljši muzikanti II« avtorja Ivana Sivca iz leta 2003. Bil je gost
slovenske hiše na prvih zimskih olimpijskih igrah za samostojno Slovenijo
leta 1994 v Lillehammerju na Norveškem, kjer je s harmoniko dvigal športno vzdušje in ob prejemu prve medalje za Slovenijo tudi takoj na licu mesta
napisal priložnostno skladbo.«
Proslavo sta v Kulturnem domu na Rečici ob Savinji pripravila mozirska izpostava Sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti in Kulturno društvo Rečica
ob Savinji. V izjemno všečnem programu so člani domačega kulturnega društva predstavili splet uglasbenih Prešernovih pesmi in prizore iz Povodnega moža. Poleg Atelška je na slovesnosti jubilejno priznanje prejela Vokalna
skupina Rečiški pobi.
US
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Plaketa gasilca Francu Matjažu
Na 4. seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije so podelili najvišja gasilska priznanja, med prejemniki pa je bil tudi
Franc Matjaž, ki je na predlog PGD Rečica ob Savinji prejel »plaketo gasilca«.

stnika, leta 1980 pa je pridobil čin višjega gasilskega častnika. Zaradi vseh njegovih sposobnosti in osebnostnih lastnosti je bil že leta 1967 imenovan za
poveljnika takratne Občinske gasilske

Franc Matjaž v družbi Jožeta Zlatinška in Janka Žuntarja

Kot so zapisali v obrazložitvi, je Franc
Matjaž že več kot 60 let član gasilske organizacije, v katero je vstopil kot mlad
in zagnan fant v domačem gasilskem
društvu, kjer si je s svojimi sovrstniki
pod mentorstvom poveljnika pridobival s pomočjo tekmovalnih disciplin prvo znanje
o gasilski tehniki. Od leta
1970 do 1980 je bil predsednik nadzornega odbora. Še prej je bil predsednik mladinske komisije, saj je bil vodja mentorjem, ki so pripravljali ekipe na tekmovanja. Pod njegovim mentorstvom so se
že v takratnih časih desetine PGD Rečica ob Savinji udeleževale številnih
tekmovanj.
Svoje gasilsko znanje je
pridobival že v mladih letih, saj je pridobil čin nižjega gasilskega častnika in že
leta 1966 čin gasilskega ča-
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zveze Mozirje. Delo poveljnika je opravljal neprekinjeno vse do leta 1990. En
mandat štirih let je bil tudi regijski podpoveljnik. Veliko dela je posvečal izobraževanju mladih gasilcev, saj je vedel, da mora biti gasilec tudi strokovno

usposobljen, da lahko uspešno opravlja
posamezne naloge gašenja.
»Z gotovostjo lahko trdimo, da je Franc
Matjaž zapustil velik pečat v gasilski organizaciji na področju sedanje GZ Zgornjesavinjske doline, kakor tudi na širšem
področju Slovenije. Vseskozi je opravljal
dela tudi v domačem gasilskem društvu,
kjer je s svojim znanjem in predvsem s
svojim zgledom prispeval k zagnanosti
mladih,« so v PGD zapisali v obrazložitvi. Matjaž je bil 4 leta podpoveljnik matičnega gasilskega društva, v letu 2008
pa je bil zopet imenovan za predsednika
nadzornega odbora gasilskega društva.
Kot predsednik komisije za delo z veterani je dvignil nivo dela starejših članov
PGD Rečica ob Savinji.
Njegovo prizadevnost in strokovno
usposobljenost so opazili tudi na GZ
Zgornjesavinjske doline ter mu zaupali mesto predsednika komisije za delo
z veterani tudi na nivoju GZ, kar opravlja že 13 let. Za svoje nesebično in požrtvovalno delo je prejel mnogo gasilskih in državnih odlikovanj, zaradi dela
in pečata, ki ga je pustil v gasilstvu, je
bil leta 1995 imenovan za častnega poveljnika GZ Zgornjesavinjske doline.
JOŽE LENKO
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Dobrovoljna slavljenka Zofija
V maju je Zofija Komar s Poljan praznovala okrogli jubilej, 100-letnico rojstva. Takšne častitljive obletnice ne doživi veliko ljudi, še manj pa jih je tako
dobrovoljnih, pozitivnih in razsodnih,
kot je gospa Zofija.
Zofija je po rodu »Varpoka«, kot si rečejo rojeni Varpoljčani, in sicer se je rodila
v številni Vrličevi družini. Iz otroštva se
spominja, da so bili drugačni časi, veliko
je bilo treba delati. Na polju, v vrtu, po
hiši …. Vmes je pomagala tudi sorodnikom, nato pa za dobrega pol leta pristala
v ženski bolnišnici v Ljubljani kot kuharica. Po vrnitvi domov se je za krajši čas zaposlila v Brinečevi žagi, nato pa se za več
let ustalila v planinskem domu v Logarski dolini, kjer je opravljala delo sobarice. »Dela je bilo ogromno, ampak meni
ni bilo nič težko,« je mimogrede omenila Zofija in kot iz rokava stresala različne
spomine, anekdote in doživljaje.
Družinsko življenje
Poročila se je v 40. letu in se preselila na Cegunce k Ladetu. V smehu je
obujala spomin na dan, ko jo je bodoči
mož prišel osvajat kar v Logarsko dolino in ga je tedaj zavrnila. Potem se je
vseeno poročila z vdovcem, ki je imel
s prvo ženo štiri otroke. S posebnim leskom v očeh je obujala spomin na poročni dan, vožnjo z luksuznim avtomo»Kaj vse sem doživela v teh sto
letih! Mladostna leta, vojna,
hajke, povojna leta ... Veliko
je bilo tega, ampak sem na
nek način vse to sprejemala,
nekako prenašala, kar je
prineslo življenje, in šla
naprej.«
bilom in pojedino. V zakonu se je rodila hči Marjana, ki sedaj zgledno skrbi za
svojo mamo. To, da gospa Marija pri 43ih letih sploh ni več pričakovala otroka
in je šele po treh mesecih ugotovila, da
je v drugem stanju, je seveda še posebej zanimiva zgodba.
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Po letih dela je še vseeno manjkalo let za pokojnino, zato je še deset
let opravljala službo »kurirke«. Pravzaprav je uradna pisma bolj raznašal
njen mož, sama pa je doma gospodinjila in skrbela za otroke. »Vsi njegovi otroci so bili tudi moji, še danes se
razumem z vsemi. Verjetno je to posledica iz mlajših let, ko se nismo najbolj
razumeli. Zato mi je prišlo na um, da

jo, da je v dobri kondiciji za svoja leta,
seveda pa pride vmes tudi bolezen ali
kakšne druge težave.
Vendar se gospa Zofija ne predaja malodušju. Dolgčas ji ni, rada še kaj prebere, in to brez očal, gleda televizijo, kar
jo zanima, predvsem pa iz srca zapoje.
»Zavedam se, da vsem starejšim najbrž
ni tako lepo, kot je meni. Kaj vse sem
doživela v teh sto letih! Mladostna leta,

»Vsak dan se umivam z mrzlo vodo, da se koža dobro navlaži, pa ne izgleda tako
stara,« je Zofija izdala recept za dober izgled.

moram biti drugačna, bolj človeška.
Pa da moram iti v korak s časom, s svetom in z ljudmi, predvsem pa s svojimi
najbližjimi,« omenja Zofija in s ponosom govori o svojih vnukih in pravnukih, še posebej o tistih, ki živijo z njo
v domači hiši.
Vse, kar prinaša življenje
Podobno, kot se je dogajalo v tistih časih, se je nekje pri 55-ih letih upokojila. Seveda pa s tem ni bilo konec dela,
saj je skrbela za otroke, kuhala, obdelovala njivo, redila prašiče. Ni ji bilo lahko, pripomni hči Marjana. »Veste, se mi
zdi, da so bile včasih ženske bolj potrpežljive, mogoče tudi železne,« pribije
Zofija, ki je delala, dokler je mogla. Še
vedno rada pomaga pri manjših opravilih. »Veliko pa ne zmorem, ker je telo
obnemoglo,« priznava. Zdravniki pravi-

vojna, hajke, povojna leta ... Veliko je
bilo tega, ampak sem na nek način vse
to sprejemala, nekako prenašala, kar je
prineslo življenje, in šla naprej.«
Ob rojstnem dnevu
V teh dneh se je jubileja gospe Zofije
spomnilo veliko ljudi, mnogo jih je potrkalo na domača vrata in voščilo slavljenki. Da si želi mirnega preživljanja
preostalih let in lepo smrt, odgovarja
na vprašanje o kakšni želji in dodaja:
»Pa da bi se v nebesih znašla.«
Pa vendarle je očitno ostala še ena
drobna želja – glede na to, da jo je predsednik Borut Pahor prijazno povabil
na obisk v predsedniško palačo, da ji
osebno stisne roko ob visokem jubileju, si gospa Zofije le želi, da bi predsedniku eno zapela.
US
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