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KLEPET Z ŽUPANJO

Odgovornost in teža odločitev
V sredini meseca je vodenje Občine Rečica ob Savinji prevzela Ana
Rebernik, ki je na lokalnih volitvah v novembru med štirimi kandidati že v prvem krogu prejela največ glasov.
Nova županja je rojena Rečičanka, ki
se je šolala v Ljubljani, nato skoraj tri
desetletja delala v vrtcu v Celju, kjer je
tudi živela. Leta 2003 se je vrnila v domači kraj in se zaposlila v OŠ Mozirje,
čez dve leti pa postala ravnateljica Vrtca Mozirje, ki ga je vodila osem let, vse
do upokojitve. Bila je občinska svetnica v prvem mandatu, kasneje tudi članica odborov in komisij, deluje pa tudi
v nekaterih društvih v občini.

ter so čustveno manj aktivirani. Torej
gledamo ženske na kakršnokoli situacijo bolj kompleksno in nam včasih to
celo škodi, ker veljamo v tem smislu za
komplikatorje. Če pogledamo na zadevo z druge, pozitivne strani, pa ženske
vse ideje temeljito pretehtamo iz vseh
zornih kotov in jih šele potem apliciramo, uresničimo. Pri vodenju občine
pa menim, da pridejo te lastnosti prav

v skupinah, ker vsaka ideja posameznika doprinese k bogatitvi še tako preproste naloge.
V primeru vodenja občine so predstavniki občinskega sveta tisti, ki pomagajo županu soustvarjati in sprejemati
pomembne odločitve in srčno upam, da
se vsi zavedajo odgovornosti in teže odločitev, ki bodo v prid vsem občanom
in razvoju občine kot celote.

Ana Rebernik

- Katere prioritete ste si zastavili v svojem delu? Kaj po vašem
mnenju Rečica ob Savinji najbolj
potrebuje?
Vsi kandidati za župane smo imeli približno enak program, le stavki so bili
različno formulirani in skoraj vsak občan/ka ve, kaj Občina Rečica ob Savinji najbolj potrebuje. V en glas bi slišali: obnova cest!!! Da, upam na preudarnost članov sveta in čim prejšnji začetek izvajanja del.
Morda bi bilo manj tistih, ki bi rekli, da
potrebujemo tudi priliv ljudi v občino,
če hočemo poskrbeti za povečanje sredstev v občinsko blagajno. In v tem smislu težko razumem, zakaj se premnogi tako bojijo novih sosedov in ne pomislijo, da se vsi staramo in da ob tem
dejstvu v prihodnosti ogrožamo delovanje vrtca, šole in vseh pridobitnih dejavnosti, ki so ta trenutek še na razpolago. Nihče ne bo ostal v kraju, kjer ne
bo kaj zaslužil. Pošta se z Rečice predvidoma že poslavlja. Zelo žalostno. Vsi
udeleženci tokratne občinske ekipe so
si prizadevali za obstoj pošte, a zaman,
ni bila profitabilna. In pošta je v bistvu
eden izmed pogojev, da občina obstaja.
Ljudje bodo morali spoznati, da je nujna poselitvena širitev.
Z zagotovostjo pa lahko trdimo, da
imamo v naši občini še dobre okoljskobivanjske pogoje, saj je število starejše
populacije zavidljivo. Mnogo je oseb,
starih nad 90 let, in mnogo osamljenih. Potrebno jim bo omogočiti center,
kjer bodo preživljali vsaj nekaj dnevnih
ur v družbi in ob različnih aktivnostih.

- Gospa županja, čestitke za zaupanje občank in občanov, verjetno
pa to zaupanje nalaga tudi precejšnjo odgovornost?
Hvala za čestitke in hvala vsem občankam in občanom za zaupanje. In da, zavedam se teže odgovornosti, ki mi že rahlo krči želodec.
- Kaj vas je premamilo, da prekinete recimo temu mirno upokojensko življenje in se aktivno vključite
v življenje Občine Rečica ob Savinji?
Vedno sem bila delovna, v gibanju,
polna zamisli in ustvarjanja. V upokojenskem obdobju pa se je vsakodnevni
ritual spremenil. Delo ob štedilniku, s
sesalcem, kosilnico … je postalo rutinsko in me ne izpopolnjuje, zato je padla odločitev za ponovno in popolno
aktivacijo.
- Kaj menite, je biti ženska na čelu
občine prednost ali slabost? Oziroma katere osebnostne lastnosti, ki
vam bodo prišle še kako prav, bi izpostavili?
Ženske smo po svoji primarni funkciji samice, ki celo življenje skrbimo za
dom in zarod, torej družino, moški pa
so bolj bojevniki in oskrbujejo družino
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pri reševanju socialnih stisk, reševanju
različnih problemov, upoštevanju naše
preteklosti …
Katere osebnostne lastnosti mi bodo
prišle prav? Do sedaj sem skoraj vse
osebne cilje dosegla, pa če so se zdeli še tako nemogoči za uresničitev. Torej sem vztrajna in vizionar. Nobenega dela se ne bojim, zanima me vse in
lotim se vsega, najmanj me zanima le
elektrika. Vsako delo opravljam maksimalno odgovorno. S čutom za poštenje in doslednost mi je bilo zaupanih kar nekaj blagajn in organizacijskih projektov. Sem resnicoljubna, vesele narave, optimist, morda nekoliko
koleričnega značaja, vendar ne zamerim in se znam opravičiti, ko uvidim
stvari bolj umirjena. Rada načrtujem
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Tudi našo, dokaj bogato zgodovino moramo pokazati tako občanom
kot obiskovalcem. Turizem se začne
na tej točki. Potem pa bi morala naštevati še skrb za vode, vodovod in
ostalo infrastrukturo, poplavno varnost, socialo … in mnogo vsega, kar
sodi v izdatke občinske blagajne.
Kako bomo rezali to preskromno pogačo, pa je odvisno od celotne ekipe
občinskega sveta.
- V občini se izvaja nekaj investicij,
ki dvigajo kar nekaj prahu. Nekateri so nejevoljni, drugi zadovoljni.
Kaj sami menite o tem?
Težko komentiram delo v preteklosti,
to bi bilo tudi silno nekorektno. Vem pa,
da obstaja »sto ljudi, sto čudi«, torej da
ima vsak posameznik svoje predstave
o izvedbenih načrtih našega trga. Iz odzivov sklepam, da ljudje ne spremljajo obvestil na spletni strani občine in
da so mnogi nergali, ker niso bili v naprej seznanjeni o spremembah prometnega režima, širine cest, odstranitvi
kostanjev ... Sama sem obžalovala odstranitev kostanjev ob cesti proti Mržičem, ker so imeli že zgodovinsko vrednost. Posajeni so bili menda že leta

1933. Kljub argumentom o njihovi bolezni bi iz lesa te starosti v namen izdelave klopi za počitek ali kako drugače,
dodali in obeležili njihovo vrednost in
častitljivo preživetje. Na podlagi ugotovljenega zelo razmišljam, kakšen način
obveščanja občanov bi bil najprimernejši v prihodnosti.
Na javno razgrnitev načrta ureditve
trškega jedra jih sicer ni prišlo mnogo
ali pa prisotni nismo vsega slišali. Vem,
da si ustrezne službe na občini vsekakor prizadevajo načrtovati, realizirati in obveščati ljudi, kot se jim zdi najprimernejše. Vem pa tudi, da ljudje ne
vedo za njihov doprinos pri pogajanju
za cene in drugih aktivnostih, ki se odražajo pri realizaciji različnih del, a je
nam neznan. Včasih bi bilo potrebno
le to, da nekdo izreče najprej pohvalo, saj ni vse slabo, potem pa svoje videnje in ideje. Tu pa je potrebno zaupanje in strpnost vseh nas in očitno
teh vrlin ne premoremo v dovoljšnji
meri. Skratka, trg pridobiva na novi,
lepi podobi!!!
- Zanimiva je sestava občinskega
sveta, ki je mešanica starih in novih imen, med njimi pa je kar tre-

Izteklo se je leto in izteklo se je moje
12-letno županovanje v Občini Rečica
ob Savinji.
V vseh teh letih se je nabralo nekaj
slabega in seveda tudi veliko dobrega,
spomini bodo bogatili moje življenje v
»mirnih« upokojenskih dneh.
Čutim pa potrebo, da se zahvalim
vsem občankam in občanom za podporo in pomoč, ki sem ju bil deležen. Skupaj smo napisali manjše poglavje v knjigi življenja meni tako ljube občine. Hvala vsem, ki ste sodelovali!
Vsem želim vse najlepše in najboljše, županji pa srečno in pogumno roko
pri vodenju občine in pisanju novega
poglavja.
Srečno, Rečica!
VINKO JERAJ
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tjina žensk. Kakšno sodelovanje
napovedujete?
V občinski svet so bili izvoljeni štirje
kandidati, ki so bili svetniki že v dosedanjem mandatu. Ti vedo, kaj se je dogajalo na občinskem nivoju v zadnjih
štirih letih. Izvoljene so bile tri ženske
osebe, kar je dobro za protiutež moški
miselnosti, dva nova predstavnika pa
bosta morda prispevek z novimi idejami. Razvoj pa bo odvisen od ustvarjalnosti, sodelovanja, strpnosti in še
česa ter seveda vseh akterjev občinske strukture.
- V predvolilni kampanji ste kandidati omenjali več komunikacije z občani. Že veste, kako boste to
uresničili?
V bistvu že uresničujem. Rada bi bolje spoznala izvoljene svetnike, zato se
sestajam z vsakim posameznikom in
ob tem izvem, kakšne cilje, prioritete
in oseben doprinos vidi na tem mestu.
Po uradni potrditvi bo potrebno takoj
pristopiti k načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2019, potem pa se bomo
lotili izvrševanja prednostnih nalog in
postavljanja terminskih planov. Sledijo predstavitve občanom in načrtovanje medsebojne pomoči s posameznimi
interesnimi skupinami, kot so podjetniki, kmetje, izvajalci turistične ponudbe,
delo v društvih, mladina ...
- Novoletni čas je čas obdarovanja,
čas lepih želja … Kakšno pa je vaše
novoletno voščilo?
Občankam in občanom želim miren
čas preživljanja najlepših praznikov v
krogu družin. Srčno pa si tudi želim, da
bi doumeli smisel delovanja iz njihove
strani izvoljenih delegatov, saj si vsi prizadevamo za dobrobit razvoja občine
kot celote. Želim si manj egocentrizma
in več širšega vpogleda za napredek v
prihodnosti. Tako jaz kot mi vsi si želimo živeti v lepem in udobnem okolju.
Zato prosim vse in vsakega posebej za
pomoč in razumevanje, odprti smo in
bomo za soustvarjanje.
US
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Rezultati lokalnih volitev v Občini
Rečica ob Savinji
VOLILNA UDELEŽBA
18. 11. 2018
prvi krog
1.935
1.171
1.171
18
0
60,52 %

Število volilnih upravičencev:
Skupaj glasovalo po imeniku:
Število oddanih glasov (za župane):
Število neveljavnih glasov (za župane):
Glasovalo s potrdilom (za župane):
Volilna udeležba (skupaj):
LEGENDA:

Kandidat je izvoljen

IZIDI ŽUPANOV – PRVI KROG
Mesto
1.
2.
3.
4.

Kandidat
Ana Rebernik
Jože Lenko
Branko Hriberšek
Drago Poličnik

Predlagatelj
Stanislava Prislan in skupina volivcev
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Blaž Bitenc in skupina volivcev
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št. glasov
621
266
155
111

Odstotek glasov
53,86 %
23,07 %
13,44 %
9,63 %

Št. glasov
104
38
20

Odstotek glasov
64,20 %
23,46 %
12,35 %

IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 1
Mesto
Kandidat
Ime liste/predlagatelja
1.
Marko Atelšek
Alojz Bider in skupina volivcev
2.
Anton Strnišnik SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3.
Franc Reiter
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 2
Mesto
1.
2.
3.
4.

Kandidat
Jožef Skončnik
Nika Veninšek
Vincenc Jeraj
Viktor Mikek

5.

Anton Jezernik

Ime liste/predlagatelja
Št. glasov Odstotek glasov
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
142
27,10 %
Urban Jakop in skupina volivcev
133
25,38 %
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
132
25,19 %
Jože Kokošinc in skupina volivcev
79
15,08 %
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
38
7,25 %
SLOVENIJE

IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 3
Mesto
Kandidat
1.
Franc Bastl
2.
Jože Žerak
3.
Ana Prislan

Ime liste/predlagatelja
Jožica Jurak in skupina volivcev
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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Št. glasov
126
119
56

Odstotek glasov
41,86 %
39,53 %
18,60 %
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IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 4
Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
1.
Ivan Kramer
Milan Cajner in skupina volivcev
2.
Polonca Kolenc Ozimic SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
3.
Uroš Krejan
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4.
Nejc Pahovnik
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov Odstotek glasov
170
44,85 %
97
25,59 %
75

19,79 %

37

9,76 %

IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 5
Mesto
Kandidat
Ime liste/predlagatelja
1.
Barbara Žlebnik Aleš Krančič in skupina volivcev
2.
Rudolf Krsnik
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3.
Jože Hribernik SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov Odstotek glasov
99
66,44 %
36
24,16 %
14
9,40 %

IZIDI ZA OBČINSKI/MESTNI SVET – VOLILNA ENOTA 6
Mesto
Kandidat
1.
Drago Poličnik
2.
Blaž Bitenc

Ime liste/predlagatelja
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
58
52

Odstotek glasov
52,73 %
47,27 %

Po zaključenem uradnem delu prve seje

Pod rečiškim zvonom Izdajatelj: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 83 91 830.
Odgovorna urednica: Urška Selišnik. Lektorirala: Polonca Kolenc Ozimic. Računalniški prelom in priprava za tisk: Savinjske novice, d.o.o., Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Tisk: Grafika Gracer, d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Naklada: 850
izvodov. Glasilo Pod rečiškim zvonom izhaja najmanj enkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rečica ob Savinji brezplačno.
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Vodenje Občine prevzela Ana Rebernik
V torek, 11. decembra, je na prvi seji
občinskega sveta s potrditvijo mandatov vodenje Občine Rečica ob Savinji
prevzela Ana Rebernik.
Uvodoma je zbrane pozdravil nekdanji župan Vinko Jeraj, sejo pa je kot najstarejši izvoljeni svetnik vodil Drago Poličnik. Po poročilu občinske volilne komisije so svetniki potrdili mandate članov sveta in mandat županje.
V občinski svet so izvoljeni Marko Atelšek, Jožef Skončnik, Nika Veninšek,

Franc Bastl, Jože Žerak, Ivan Kramer,
Polonca Kolenc Ozimic, Barbara Žlebnik in Drago Poličnik. Na prvi seji so že
imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi
predsednik Jože Skončnik, člani pa so
Marko Atelšek, Barbara Žlebnik, Polonca Kolenc Ozimic in Ivan Kramer.
US
Bivši župan Vinko Jeraj in nova
županja Ana Rebernik (foto: DP)

V čast prazniku
Na Rečici ob Savinji smo s slavnostno sejo občinskega sveta počastili
občinski praznik, ki ga praznujemo
17. junija v spomin na podelitev trških pravic ter ustanovitev hranilnice in posojilnice.
Številni obiskovalci so s svojo prisotnostjo počastili letošnje prejemnike
občinskih priznanj. Častni občan Občine Rečica ob Savinji je postal prof. dr.
Jože Muhovič, zlati grb je prejel Janko
Žuntar, srebrnega pa Anton Strnišnik.
Priznanje župana sta ob jubileju, 50-letnici delovanja, prejela Športno društvo Mladost Rečica ob Savinji in Radioklub Mozirje. Podelili so še štiri župa-

nova priznanja mladim za odlične učne
uspehe v vseh letih šolanja, priznanja
pa so prejeli Blažka Detmar, Klara Korenjak, Katarina Kuhar in Izak Oblak.
Imeniten kulturni program so pripravili mali pevci, otroški pevski zbor Lipa iz
Vrtca Rečica ob Savinji, pod vodstvom
Vesne Ugovšek, ter pianistka Hajdi
Sevčnikar in pevec Lovro Brezovnik.
Župan Vinko Jeraj je v slavnostnem
nagovoru izpostavil nekatere dosežke
iz lanskega leta ter nanizal načrte za v
prihodnje, hkrati pa se je vsem zahvalil za sodelovanje in pomoč pri razvoju
in napredku občine.
US

Sanacija ceste
proti Poljanam
Občina Rečica ob Savinji in izvajalec
del, gradbeno podjetje GP Brlec, izvajata sanacijo struge vodotoka Lučnik in
lokalne ceste na odseku od Mržičevega
mostu do objekta Rečica ob Savinji 46 v
dolžini približno 300 metrov.
Vrednost investicije je 207 tisoč evrov
za gradbena dela in približno 10 tisoč
evrov za ostale stroške, kot so priprava dokumentacije, nadzori, varstvo pri
delu ipd. Občina Rečica ob Savinji je za
projekt pridobila 168.709 evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za
okolje in prostor. Dela bodo zaključena
do konca decembra 2018.
Izvedena bodo naslednja dela: gradnja kamnito-betonskega zidu v dolžini 165 metrov ob levem (spodnjem)
robu, ureditev odvodnje, kompletna
sanacija vozišča, izvedba jeklene varnostne ograje ter izvedba vodovoda v
dolžini približno 100 metrov za zaključek krožnega toka. Z izvedbo investicije se bo izboljšala poplavna varnost
naselja Rečica.
RJ

Letošnji nagrajenci Občine Rečica ob Savinji
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Vodovod Grušovlje in rekonstrukcija lokalne
ceste Homec–Grušovlje
Občina Rečica ob Savinji, izvajalci
gradbenih del podjetja VOC Celje, Vilkograd in JP Komunala Mozirje so v pomladanskem času izvedli rekonstrukcijo lokalne ceste LC107071 in zgradil vodovod Grušovlje.
Saniran je bil odsek ceste v skupni dolžini 400 metrov. Sanirana je bila celotna voziščna konstrukcija vključno z asfaltno podlago. Dograjena in obnovljena je bila javna razsvetljava. Obnovljen
je bil ekološki otok in izdelana priprava
za avtobusno postajališče, hiško so postavili in financirali krajani sami.

Lokalna cesta pred sanacijo

Sanirani cestni odsek lokalne ceste

Na desnem bregu (Homec) je bil izveden 350-metrski odsek vodovoda in
novi AB jašek, ki služi za razbremenitev
tlakov. Preboj Savinje je bil izveden z
vodeno vrtino po HDD metodi v skupni
dolžni 140 m (cev PE100 DN110 mm,
PN16, OPLAŠČENA). Na levem bregu

Savinje je bil izveden vodovod, vključno s sekundarnimi vodi in hišnimi priključki v skupni dolžni 2300 metrov.
Skupna vrednost investicije je bila 140
tisoč evrov, sredstva je občina Rečica ob
Savinji zagotovila v proračunu 2018.
RJ

Domačini so s prisrčno otvoritvijo proslavili novo naložbo.

Občina z novim projektom
Občina Rečica ob Savinji je skupaj s
partnerji (Znanstveno raziskovalnim
centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javnim podjetjem Komunala Mozirje, Visoko šolo za varstvo
okolja Velenje in podjetjem Plastika
Skaza Velenje) preko LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspela pridobiti sredstva za izvajanje projekta Žegnan studenec.
Gre za operacijo trajnostnega zagotavljanja endogenih vodnih virov, v
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okviru projekta pa bodo izvedene raziskave, v kolikšni meri Župnekovo žrelo oziroma izvir Rečice še vedno predstavlja rezervo pitne vode. Zbrane,
uporabljene in analizirane bodo pisne in ustne informacije o endogenih
vodnih virih na obravnavanem območju. Ugotovljene bodo potrebe po priključitvi na javni vodovod, saj vsa gospodinjstva v okolici nanj še niso priključena.
Ugotovljene bodo hidrogeološke, bio-

loške in kemične značilnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja oziroma kakšne potencialne zaloge pitne
vode obstajajo, glede na količino, kakovost in varnost, v odvisnosti od spremenljivih zunanjih dejavnikov (vreme,
kraškost – možnost zatekanja). Skupna
višina odobrenih sredstev presega 55
tisoč evrov. Projekt se bo začel izvajati prihodnje leto, zaključil pa predvidoma do junija 2020.
US
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Obnovljen trg
Koncem leta se zaključuje obnova trškega jedra in vpadnic. Obnovo je izvajalo podjetje Gorenje Projekt, skupna vrednost del pa dosega skoraj 587
tisoč evrov.
Med obnovo se je saniralo cestišče,
obnovil vodovod, obnovila in dogradila mešana kanalizacija, izgradila meteorna kanalizacija, javna razsvetljava,
obnovilo telekomunikacijsko omrežje
Telekom in Telemach, obnovilo elektro omrežje, prestavil NOB spomenik
ter obnovil pranger.
V sklopu obnove se je izvedlo tudi nekaj dodanih del, in sicer sanacija glavne
dovozne ceste od uvoza za župnišče do
uvoza za pošto ter obnova vodovoda. Izvedla se je preplastitev cestišča, dodatna
sanacija vodovoda na odseku od občine
do začetka sklopa 1, izdelal se je pločnik
do vrtca, nov kanalizacijski priključek za
vrtec in vodovodni priključek za vrtec.
Izvedeno je bilo podaljšanje sanacije
ceste, vodovoda, javne razsvetljave in
kanalizacije za 30 metrov. Razlog za podaljšanje je novo mesto elektro napajanja celotnega območja naselja Rečice, ki
je predvideno v TP pri sušilnici. Elektro
Celje mora ta del ceste prekopati za priključitev elektrovoda. Nekaj denarja se
bo porabilo še za obnovo NOB spomenika ter pripravo dokumentacije za postavitev spomenika NOB na novo lokacijo pri pokopališču.

Trg pred obnovo

Želja po končni novi podobi
Vemo, da je obnovo trga spremljalo kar
nekaj pomislekov, kritik, vprašanj … »Od
začetka obnovitvenih del je bilo precej
pripomb. Očitno bi bili radi številni posamezniki tako projektanti kot nadzorni,
vendar pa so za to pristojne druge službe. Te je glede na gradbeno dovoljenje
in izdana soglasja nujno potrebno upoštevati,« pravi sedaj že bivši župan Vinko Jeraj, ki upa predvsem to, da bo novi
trg dobro služil svojemu namenu. »Ob
tem bi opozoril na nujno spoštovanje pešcev, ki bodo po novi ureditvi prometa
imeli absolutno prednost na površinah
celotnega trškega jedra in vpadnicah.«
Hkrati je Jeraj pohvalil lepo in ureje-

Pripravljalna dela za postavitev prangerja

POD REČIŠKIM ZVONOM

no podobo novega trga. »Želim pa si, da
bi bil celoten projekt uspešno dokončan, vključno z izvedbo amfiteatra in
vpadnic, kot smo prvotno načrtovali.«
US

Sanacija
plazu proti
Mesničarju
Občina Rečica ob Savinji in izvajalec
del, gradbeno podjetje GP Brlec, izvajata sanacijo struge javne ceste Poljane – Mesničar na prvem odseku od križišča do vrha hriba v dolžini približno
200 metrov.
Vrednost investicije znaša 69 tisoč
evrov za gradbena dela in približno 5
tisoč evrov za ostale stroške, kot so priprava dokumentacije, nadzori, varstvo
pri delu ipd. Občina Rečica ob Savinji je
za predmetni projekt pridobila 53.900
evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. Dela bodo
zaključena do konca decembra 2018. V
okviru opravljenih del se bo zgradil kamnito-betonski zid, uredila odvodnja,
poskrbelo se bo za sanacijo vozišča ter
zgradila jeklena varnostna ograja.
RJ
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Sanacija plazu na Negojnica–
Klašte
Občina Rečica ob Savinji in izvajalec del, gradbeno podjetje Kladnik Anton, sta v poletnem času izvedla sanacijo plazu na javni cesti v Poljanah na
odseku Negonjica–Klašte. Vrednost investicije je bila 23.300 evrov za gradbena dela. Občina Rečica ob Savinji je
za predmetni projekt pridobila 19.363
evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. Dela so

bila končana v septembru 2018.
Izvedena so bila naslednja dela: izvedba kamnito-betonskega zidu v dolžini 30 metrov ob levem (spodnjem)
robu ceste z odvodnjo izza zidu, celotno območje plazine se je v končni fazi
poravnalo, humuziralo in zatravilo. Na
območju posega se je cesta celovito rekonstruirala.
RJ

Pol milijona
evrov za
urejanje Savinje
Julija 2018 so Ministrstvo za okolje
in prostor, Direkcija RS za vode, izvajalci del Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje in NIVO EKO pričeli s 1.
fazo ureditve Savinje v občini Rečica
ob Savinji.
Letos so opravili sedem večjih sanacij na različnih lokacijah v skupni vrednosti 500 tisoč evrov. Ureditve na vodotoku Savinja so izboljšale poplavno
varnost naselij Šentjanž, Varpolje in
Trnovec. Dela so bila zaključena v novembru, med drugim pa so bile izvedene zaščite levega brega Savinje pri
Šentjanžu, Varpoljah in pod Grušoveljskim jezom, desni breg Savinje pa pod
Trnovcem.
Delno je investicijo sofinancirala tudi
Občina Rečica ob Savinji, ki je prispevala sredstva za del izvedenih gradbenih del in del projektne dokumentacije.
RJ

Cesta prej …

… in potem
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Sanacije tudi
v prihodnjem
letu
V Poljanah, med objektoma Poljane
25 in Poljane 27, se obeta še ena sanacija, in sicer sanacija lokalne ceste v dolžini 300 metrov. Investicija je predvidena v začetku leta 2019, izvajalec del bo
Remont NG.
Občinska uprava je od Ministrstva
za okolje in prostor pridobila 61.800
evrov nepovratnih sredstev, občina pa
bo prispevala približno 25 tisoč evrov.
Predvidena je sanacija celotnega cestišča, izvedba odvodnje in sanacija
dveh usadov. Lokacija sanacije je odsek LC267073 med objektoma Poljane
25 in Poljane 27. Dela bodo predvidoma končana aprila 2019.
RJ
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Kamp Menina
prejemnik
Green Key

Reka Savinja

Sanacija plazu na cesti od
Žeronic do odcepa Poljane
Občina Rečica ob Savinji in izvajalec
del, gradbeno podjetje Kladnik Anton,
sta v poletnem času izvedla sanacijo
plazu na lokalni cesti v Poljanah pri gostišču Tiršek ter rekonstrukcijo ceste v
dolžni 400 metrov. Vrednost investicije je bila 222 tisoč evrov za gradbena
dela in približno 10 tisoč evrov za ostale
stroške, kot so priprava dokumentacije,
nadzori, varstvo pri delu ipd.
Občina Rečica ob Savinji je za predmetni projekt pridobila 168.302 evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva
za okolje in prostor. Dela so bila končana septembra 2018. Izvedena so bila na-

US

Cesta pred sanacijo

slednja dela: izvedba kamnito-betonskega zidu v dolžini 161 metrov ob levem

Cesta po končani sanaciji

POD REČIŠKIM ZVONOM

Kamp Menina je prvi kamp v Sloveniji, ki se lahko pohvali z eko znakom Green Key oziroma zeleni ključ! »Za pridobitev zelenega ključa smo se odločili,
ker se zavedamo, kako pomembno je,
da ohranjamo našo naravo čisto in da
dobro skrbimo zanjo,« je povedal Jure
Kolenc, lastnik Kampa Menina in tudi
član Zelene ekipe, ki si prizadeva, da bi
tudi Občina Rečica ob Savinji pridobila
enega od znakov Slovenia Green. Kot še
pravijo v Kampu, bi radi skrb za naravo približali tudi svojim gostom, hkrati pa zagotavljajo, da gostje ob obisku
kampa pripomorejo k varovanju okolja!

(spodnjem) robu ceste ter 115 metrov
zidu z odvodnjo na desnem robu ceste
(zgornjem) in odvodnje izza zidu. Zgrajen je bil zid na zgornji cesti v dolžini 12
metrov in še eden v dolžini 30 metrov.
V območju hudourniške grape se je
izvedla manjša kamnito-betonska pregrada v dolžini 18 metrov in višini 5
metrov, nato pa do prepusta kamnito-betonsko korito. V hudourniškem koritu je izveden kaskadni prag. Celotno
območje plazine se je v končni fazi poravnalo, humuziralo in zatravilo. Na
območju posega se je cesta celovito rekonstruirala.
RJ
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Zelena shema slovenskega turizma
Občina Rečica ob Savinji se je v letu
2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, saj si želi pridobiti znak
Slovenia Green Destination in se bo
tako lahko na trgu pozicionirala kot
okolju in družbi prijazna destinacija.
V procesu Zelene sheme slovenskega turizma in pridobitve znaka SLOVENIA GREEN je Občina Rečica ob Savinji izvedla več anket, z željo aktivne
participacije občanov, turistov in turističnega gospodarstva pri oblikovanju
oziroma ocenjevanju turistične destinacije. Občane, obiskovalce in turistič-

ne ponudnike smo anketirali od junija
do novembra 2018, velika večina odgovorov pa je bilo pridobljenih v poletnih
mesecih. Kot so pokazale ankete, turistično gospodarstvo, občani in obiskovalci Rečice ob Savinji podpirajo vstop
v Zeleno shemo slovenskega turizma,
hkrati pa opozarjajo na pomanjkljivosti turistične ponudbe.
V začetku meseca smo oddali Zahtevek za presojo, skupaj s poročilom o izvedenih aktivnosti, dokazilih o podpisu Zelene politike ter analizami anket.
US

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
v letu 2018
Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014-2020 izvaja kot del skupnega instrumenta CLLD – Lokalni razvoj,
ki ga vodi skupnost (Community Led
Local Development), preko katerega
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline črpa sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Poleg teh dveh pa so
za nekatere slovenske LAS-e na voljo
tudi sredstva iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo.
V letu 2018 je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedel precej
aktivnosti za pripravo, prijavo in
potrditev operacij, ki se že ali pa se
bodo izvajale na območju. Med letom smo dobili odločbe ali pogodbe o potrditvi operacij, prijavljenih
in potrjenih na 1. Javnem pozivu LAS
ZSŠD, ki je bil objavljen v letu 2017.
Vse te operacije so že v izvajanju. V
letu 2018 pa smo objavili 2. Javni po-
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ziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške
doline za podukrep 19.2 Podpora za
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za EKSRP in ESRR.
Skupaj je bilo prejetih 14 vlog, od
tega za sofinanciranje iz sklada EKSRP 8 vlog, za sofinanciranje iz sklada ESRR pa šest vlog. Potrjene ope-

racije je vodilni partner LAS poslal
v potrditev pristojnim organom, to
je Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja za sklad EKSRP in
Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo za sklad ESRR. Nekaj odločb o potrditvi le-teh operacij smo
že prejeli, preostale pa so v postopku odobritve.

Turistično društvo Rečica ob Savinji je ob pomoči LAS-a s projektom Lenartov
sejem s pripadajočimi aktivnostmi uspešno sodelovalo na Festivalu okusov in
tradicije. (Foto: MŠ)

POD REČIŠKIM ZVONOM
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Od zelišč do vode
Preko instrumenta CLLD je LAS-om ponujena tudi možnost črpanja dodatnih
sredstev iz Podukrepa 19.3 Priprava
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Med letom 2018
smo izvajali štiri operacije sodelovanja,
ki so bile prijavljene in potrjene v letu
2017. Obenem pa smo leta 2018 prijavili še štiri operacije sodelovanja na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od tega smo dobili
eno operacijo, z naslovom Interaktivni turizem za vse, potrjeno, eno zavrnjeno, za dve pa še čakamo potrditev s
strani pristojnega organa.
Operacija sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine se
izvaja v vseh desetih občinah Zgornje
Savinjske in Šaleške doline. Oktobra
2018 je bila končana 1. faza operacije,
tekom katere je bilo izvedeno izobraževanje za pridobitev NPK zeliščar pridelovalec, certificiranje zelišč (ajda in
pehtran), pripravljene so bile zeliščne
zgodbe, zasnova turističnega produkta zeliščarstva, zeliščni meni ter Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške
doline, ki je potekal od 15. do 23. junija 2018. Z novembrom 2018 se je pričela izvajati 2. faza operacije, med katero
bo dokončno vzpostavljena mreža zeliščarjev, posnet bo promocijski film, organiziran in izveden pa bo tudi 2. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške
doline, ki bo potekal od 15. do 22. junija 2019.
V letu 2018 se je izvajala tudi operacija sodelovanja z naslovom Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, in sicer na
območju občin Solčava, Luče in Ljubno.
Operacija je ravno v zaključni fazi. V
sklopu operacije je bila izvedena analiza izbranih vodnih virov, v vsaki občini po deset, pripravljene so bile krovna in podporne zgodbe ter trije festivali pitne vode.
Festival domačih okusov in
tradicije
V letošnjem letu se je izvajala tudi operacija sodelovanja Festival domačih
okusov in tradicije v občinah Rečica ob
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Savinji in Šmartno ob Paki, katere namen je povezati tradicionalne prireditve v skupen festival, ne samo z našega
območja, ampak tudi z Notranjske. Preko te operacije, ki se bo zaključila v januarju 2019, je bil kupljen prireditveni
šotor in ozvočenje, izvedene so bile kulinarične delavnice, prireditvi Lenartov
sejem in Vesela Martinova sobota, oblikovana in natisnjena je bila slikanica, ki
otrokom na prijazen način predstavlja
Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino. V
izdelavi pa je še mreža ponudnikov tradicionalnih obrti in jedi.
Zadnja operacija sodelovanja, ki se je
izvajala v iztekajočem se letu, pa je Novi
izzivi slovenske drobnice, ki vključuje
vse občine Zgornje Savinjske doline. V
1. fazi, ki se je zaključila z mesecem novembrom, je bila pripravljena analiza
stanja in potencialov na področju drobnice skupaj z načrtom razvoja, izvedeno je bilo izobraževanje za rejce, in sicer praktičen prikaz strižbe in sortiranja volne. Kupljena je bila tudi premična oprema. Le-ta bo izkoriščena v 2. fazi
operacije, ko bodo izvedeni tečaji in izobraževalni moduli za obdelavo volne,

preko katerih bo nastal tudi turističen
spominek. Izvedene bodo tudi kulinarične delavnice na temo priprave jedi
iz drobnice, pripravljeno bo promocijsko gradivo z recepti jedi ter organizacija in sodelovanje pri celodnevnem Festivalu Bicka.
Leto 2018 je bilo za Lokalno akcijsko
skupino Zgornje Savinjske in Šaleške
doline zelo pestro, saj so se začele izvajati številne operacije in aktivnosti,
del katerih je tudi občina Rečica ob Savinji, katere prebivalci in društva so
bili del operacije sodelovanja Festival
domačih okusov in tradicije. V prihajajočem letu se bo sodelovanje z občino Rečica ob Savinji še okrepilo zaradi že načrtovanih aktivnosti in operacij, ki so že v postopku potrjevanja pri
pristojnih organih.
Za prihajajoče leto 2019 si želimo večjega sodelovanja med lokalnim prebivalstvom, občinami in institucijami, saj bo le takšno vedenje doprineslo k razvoju celotnega SAŠA območja.
Vsem občanom in občankam želimo
lepe praznike!
TAMARA DANIJEL

Ločevanje odpadkov
Komunala Mozirje skrbi, da je ravnanje z odpadki hitro, preprosto in zanesljivo. Sistem pa ne deluje dobro brez
vas, ki dosledno ločujete odpadke in
upoštevate osnovna pravila o postavitvi zabojnikov in ravnanju z različnimi odpadki, tudi kosovnimi in nevarnimi. Prvi korak pri ravnanju z odpadki je namreč njihovo ločevanje. To pomeni, da vsak odpadek odložite v ustrezen zabojnik.
Komunala Mozirje je dolžna odpeljati le ustrezno zbrane in odložene odpadke. Ustrezno odlaganje odpadkov
pa pomeni, da odpadke, ki spadajo v
posamezne zabojnike, vedno odložite vanje in ne ob nje. Občinski predpis
namreč prepoveduje odlaganje odpadkov (v vrečkah ali škatlah, kosovnih od-

padkov, vejevja in drugega materiala)
ob zabojnike.
Urejena okolica zabojnikov in skrb za
pravilno odložene odpadke so naloge
občanov. Druge odpadke (nevarne, kosovne ipd.) odpeljete v zbirni center ali
pa predate na ustreznih mestih.
V mesecu oktobru so pri našem pogodbenem prevzemniku odpadne embalaže opravili analizo pripeljane embalaže in ugotovili, da vsebuje manj
kot 10 odstotkov nečistoč, to je odpadkov, ki v mešano embalažo ne sodijo. Zelo pohvalno in hvala vsem našim uporabnikom za skrbno ločevanje
in pravilno razvrščanje odpadkov. Le
tako naprej!
ANDREJ ERMENC,
direktor
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Gospodarjenje z gozdovi
Zavod za gozdove Slovenije usmerja
gospodarjenje z gozdovi v Republiki
Sloveniji. Področje občine Rečica ob Savinji pokriva revir Rečica, ki je del Območne 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 gozdnogojitvenih načrtov.
Revir Rečica ob Savinji v spodnjem
delu poraščajo gozdovi, ki imajo poleg
lesnoproizvodne funkcije izrazito poudarjene tudi ekološke in socialne funkcije. Gre predvsem za obrečne gozdove
na področju Sp. Rečice, Varpolja, Šen-

tjanža in Pobrežja, ki se razprostirajo na
obrežjih Savinje. Pomembno je tudi področje okoli Blat, kjer gozdarji skupaj
s krajani in občino skrbimo za redno
vzdrževanje bajerjev v Blatah. Iz Blat
vodi do Mozirja gozdna pot, ob kateri
si lahko ogledate tudi posamezna mogočna drevesa. Gozdovi na pobočjih
nad Dol-Suho, Poljanami in naprej preko Konjšce do vrha Medvedjaka pa imajo izrazitejšo lesnoproizvodno funkcijo,
saj predstavljajo pomemben vir dohodka za kmetije na tem področju.
Škoda zaradi orkanskega vetra
Gozdove v revirju Rečica je po večletni
gradaciji podlubnikov decembra 2017

prizadel še orkanski veter. Le-ta je povzročil ogromno škode v gozdovih, predvsem na območju Sp. Rečice, Pobrežij,
Šentjanža in Poljan. Skupaj je bilo poškodovanih 15340 m3 dreves, ki jih je
bilo potrebno posekati in odpeljati v
zelo kratkem času. Velika večina lastnikov gozdov je sanacijo poškodovanega
drevja izvedla pravočasno in z ustrezno
skrbnostjo. Ker je sečnja nagnjenega in
podrtega drevja zelo nevarno opravilo,
je posebej razveseljivo, da med sanacijo ni prišlo do hujših delovnih nesreč.
V spomladanskem in poletnem času
so vremenske razmere, z obilico padavin, preprečile večjo namnožitev podlubnikov. Upamo, da bodo vremenske razmere tudi prihodnje leto zavirale njihovo namnožitev. Obnova gozdov po vetrolomu bo zahtevna in dolgotrajna, saj so ponekod ogolele večje
površine gozda. V uspešno izvedbo obnove bo potrebno vložiti veliko naporov in sredstev.
Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije
želimo biti kakovostni servis lastnikom
in drugim uporabnikom gozda. Na voljo
smo za svetovanje o vseh vidikih gospodarjenja z gozdom in njegove širše rabe.
RUDI MUTEC,
revirni gozdar

Podobe, ki jih za sabo pušča hud veter.

Varnostna problematika v občini
Policijska postaja Mozirje je do 30. 11.
2018 v občini Rečica ob Savinji na področju kriminalitete obravnavala 24 (28 –
podatki v oklepajih so za enako časovno
obdobje v letu 2017) kaznivih dejanj, in
sicer 5 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 3 velike tatvine (vlomi v objekte), 3
zanemarjanja otroka in surovo ravnanje,
2 goljufiji, 2 nasilji v družini, 2 preprečitvi dokazovanja, 2 zatajitvi in 1 kršitev
nedotakljivosti stanovanja.
Prav tako smo obravnavali 11 (24) kršitev s področja prekrškov, in sicer 4 kršitve Zakona o varstvu javnega reda in

14

miru, 2 kršitvi Zakona o proizvodnji in
prometu s prepovedanimi drogami, 2
kršitvi Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 1 kršitev Zakona o zaščiti živali, 1 kršitev Zakona o javnih zbiranjih
in 1 kršitev Zakona o orožju.
Na splošno varnost v občini ocenjujemo 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 takih primerih zabeležite registrske številke avtomobila, s katerim se ti ljudje prevažajo,
in da si poskusite zapomniti čim več podrobnosti osebnega opisa.
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POLICIJSKA POSTAJA
Nesreče v prometu
Na območju občine Rečica ob Savinji smo do 30. 11. 2018
obravnavali 9 (5) prometnih nesreč, od tega 2 prometni nesreči s hudo telesno poškodbo, 5 prometnih nesreč z lahko
telesno poškodbo in 2 prometni nesreči z materialno škodo.
Vzroki prometnih nesreč so bili 3 x neprilagojena hitrost, 2
x neustrezna varnostna razdalja, 1 x neupoštevanje pravil
o prednosti, 1 x nepravilna stran/smer vožnje, 1 x preblizu
desnemu robu vozišča in 1 x nepravilen premik, 3 (2) vozniki, ki so prometne nesreče povzročili, pa so bili tudi pod
vplivom alkohola.
Varno v veselem decembru
Ker pa se v »veselem decembru« poveča uporaba pirotehničnih izdelkov, želimo občane opozoriti še na pravilno uporabo pirotehničnih izdelkov.

Previdno pri petardah

• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo
raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih,
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od
16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične
bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan
kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja,
pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so na-
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menjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov,
ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih
izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Poskrbite za varno vožnjo
Glede na prihajajoče praznične dni v mesecu decembru
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 pomemben 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. Zaskrbljujoča je tudi stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč, ki že več let zaporedoma znaša več kot 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
Ni dvoma, da so izjemno nevarni vozniki z velikimi koncentracijami alkohola, zato so spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa, z višjimi globami in možnostjo pridržanja voznika, usmerjene prav v zmanjševanje števila vinjenih voznikov v cestnem prometu.

Alkohol se odraža tudi v prometni varnosti.

Opozorilo o varni udeležbi v cestnem prometu se nanaša
tudi na pešce, ki jih posebej opozarjamo, da ob udeležbi v prometu nosijo svetlejša oblačila in odsevna telesa, hodijo po površinah, namenjenim pešcem oz. po pravilni strani vozišča.
Vsem občanom želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, zdravo, uspešno in varno leto 2019.
MATJAŽ SEM,
pomočnik komandirja PP
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Leto pomembnih pridobitev
Kar prehitro pride spet december. Čas,
ko se ob pričakovanju novega leta ozremo nazaj, na izpolnjene želje, dosežene cilje in vse tisto, kar je zaznamovalo
naše delo v minulem koledarskem letu.
Na rečiški šoli, bi lahko zapisal, je leto
minilo v znamenju pomembnih pridobitev, ki so učencem, učiteljem in posredno tudi staršem dvignili kakovost
bivanja, počutja in naših nadstandardnih storitev.
Šolska kuhinja je po 18 letih dobila
nov pomivalni stroj. Vse učilnice na južni strani objekta so se opremile z zunanjimi senčili. Prostori tajništva in zbornice so bogatejši za klimatizacijo. Računalniška učilnica se je v okviru projekta SIO 2020 opremila z novimi računalniki. Šolskim prevozom pa od septembra dalje služi nov kombi, ki po-

leg rednih šolskih prevozov opravlja
tudi vse ostale potrebne prevoze naših otrok povsem brezplačno. Polovico sredstev, namenjenih investicijam,
je zagotovila Občina, drugi del pa smo
zbrali s pomočjo sponzorjev in donatorjev, s preudarnim gospodarjenjem
in tržno dejavnostjo.
Šola pa je bila deležna še enega mejnika. Število učencev se je po 15 letih ponovno povzpelo preko 200. Trenutno
jih šolo obiskuje 207, trend naraščanja
pa se bo nadaljeval tudi v prihodnje.
Pester je bil tudi program, ki so ga bili
učenci deležni. Vsekakor moram omeniti projektno izobraževanje »Črta odgovornosti« in »8 krogov odličnosti«, ki
so ga bili deležni učenci, učitelji in starši, in naj bi postalo eno izmed vodil našega vzgojnega dela. Veliko tega nas je

v minulem letu še bogatilo, družilo, zabavalo, razveseljevalo … in tako bo zagotovo tudi v bodoče.
Prihaja božično-novoletni čas, ko si
bomo ob dolgih zimskih večerih lahko vzeli čas zase in za naše najbližje,
se posvetili drug drugemu in optimistično kovali načrte za novo koledarsko leto. Ob letošnjem, ki se izteka, pa
naj se v imenu vseh učencev in delavcev rečiške šole zahvalim županu, Občinski upravi, Župnijskemu uradu, Svetu zavoda in Svetu staršev, vsem društvom, organizacijam, podjetjem in posameznikom za dobro sodelovanje in
pomoč ter vam in vsem občanom zaželim vesel praznični čas ter srečno in
zdravo novo leto.
PETER PODGORŠEK,
ravnatelj

Kombi za varen prevoz
Z novim šolskim letom je Osnovna
šola Rečica ob Savinji bogatejša za nov
kombi, ki so ga uradno predali namenu v torek, 18. septembra.
Novo vozilo je nadomestilo star gasilski kombi, ki ga je šola uporabljala
osem let, vendar pa je njegovo vzdrževanje zaradi dotrajanosti postalo precej drago. Zato so s pomočjo Občine,
donatorjev in sponzorjev ter z lastnimi sredstvi šole kupili približno 24 ti-

soč evrov vreden kombi, ki vsak dan
krene na pot pred sedmo uro, dnevno pa za prevoz otrok opravi več kot
70 kilometrov. Poleg rednih šolskih
prevozov kombi uporabljajo tudi za
druge prevoze v okviru šole, ki so za
starše brezplačni, občasno pa kombi
posojajo tudi kateremu od društev
v občini.
Pri predaji vozila je predsednik SPV
v cestnem prometu Jože Veninšek po-

udaril, da gre za prepotrebno pridobitev, ki jo je šola nujno potrebovala, župan Vinko Jeraj pa je vsem zaželel varno vožnjo. Po prerezu traku
je ravnatelj Peter Podgoršek predal
ključe šoferju Maksu Juraku, učenci
pa so v kulturnem programu izrazili
veselje zaradi nove pridobitve, obenem pa opozarjali na potrebno previdnost v prometu.
US

HRUŠKA NA POTEPU
Juhuhu, jesen je tu!
Na ježevem hrbtu grem na potep,
nič me ne bode,
nič ne boli,
tale izlet se prav prijeten mi zdi.

Učenci so z bogatim programom pokazali, da se veselijo nove pridobitve.
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Kam me pa nese?
Tega ne vem.
Vam jež pove,
če me prej ne poje.
Zala Žlebnik, 5. b
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Osem krogov odličnosti in tanka črta odgovornosti
V četrtek, 27. 9. 2018, so imeli učenci
1., 2. in 3. razreda kulturni dan Osem
krogov odličnosti in tanka črta odgo-

vornosti, kar je letošnja rdeča nit celotne šole. Preko omenjenega projekta
spodbujamo učence, da odrastejo v sa-

Črta odgovornosti – 1. razred

Na OŠ Rečica ob Savinji stopili
na pot odličnosti
8 krogov odličnosti je projekt naše
šole v tem šolskem letu. Namenjen je
učenju 8 pomembnih načel in vrednot,
katerih skupek nas lahko pripelje do
osebne odličnosti.
Skozi različne dejavnosti bomo skozi
vse leto spoznavali razlike med življenjem pod črto in nad njo. Naš cilj je naučiti se čim več veščin, da bomo prevzeli
odgovornost za to, kar delamo in rečemo, da prenehamo za težave kriviti zunanje okoliščine in druge ljudi ter pridobimo veliko več nadzora nad svojim
življenjem.
Projekt je bil 12. septembra 2018 na
roditeljskem sestanku predstavljen
staršem, na šoli pa smo pripravili delavnice za učence v okviru dneva dejavnosti v soboto, 22. septembra 2018.
Dan smo pričeli z dvema socialnima
igrama, in sicer Spoznaj me in Jajce.
Namen obeh je bila komunikacija med
člani. Bistvo iger so jasna navodila, poslušanje in čim bolje izvesti zahtevano.
Vse tri spretnosti so izredno potrebne
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za življenje in uspešnost.Naučili smo se
tudi kretenj, s katerimi lahko izrazimo
vseh 8 krogov odličnosti. Slednji so: odgovornost, predanost, fleksibilnost, govori z dobrim namenom, to je to, napake vodijo k uspehu, integriteta in uravnoteženost.
V nadaljevanju smo se razdelili v
manjše skupine, v katerih smo spoznali pomen vsakega od krogov. V delavnicah so nastali tudi plakati, ki prikazujejo 8 krogov odličnosti in nas bodo
v prostorih naše šole vsak dan opominjali na cilj »živeti nad črto«.
Razgiban in poučen dan je zaključila poučna pesem Adija Smolarja Ne se
bat. Besedilo le-te povzema vse tisto,
kar smo se ta dan učili.
Učenci smo bili navdušeni nad spoznanimi vsebinami, upoštevanje načel
in poskus odgovornega »življenja nad
črto« pa bo obogatil naš vsakdanjik v
šoli in doma.
Hajdi Sevčnikar, Veronika Starič,
Tobija Žuntar

mostojne in odgovorne osebe.
V ta namen smo izvedli različne delavnice, ki pri učencih spodbujajo pozitivne vrednote in navade. Preko zgodbic
so spoznali kroge odličnosti in se naučili njihovih kretenj. Svojo odgovornost
in predanost so izkazali pri izdelavi plakatov. Iskali so primere vedenja nad
črto iz vsakdanjega življenja doma in v
šoli, vedenja v odnosu do sebe oz. zdravega načina življenja ter primere v odnosu do okolja. Dejavnosti so bile prepletene z različnimi socialnimi in timskimi igrami ter vajami za zabavno razgibavanje. Po končanem delu so skupine predstavile svoje plakate in vsi skupaj smo obljubili, da se bomo vedno in
na vsakem koraku trudili, da bo naše
vedenje v skladu z vrednotami nad črto.
SK

SLOVO JESENI
Že jesen poslavlja se,
dnevi so ji šteti,
prvi sneg zapadel je,
drevesom listi vzeti.
Megla jutro zaznamuje,
dan vse hladnejši je
in zvečer pokoj kraljuje,
noč pa vrata vsa zapre.
S polj vse pobrano je,
shramba zdaj se polni,
marmelade je za vse,
vsi smo zadovoljni.
Zaloge dela veverica,
medved spat odpravlja se,
okrog hiše smuka se lisica v upanju,
da kokoš na jedilniku je.
Zdaj se zima bo začela,
snega bo vedno več in več,
vsaka hiša bo imela
vonj po čaju, toplo peč.
Veronika Starič, 8. r.

Besedilo je bilo nagrajeno kot najboljši prispevek šole na Besedičici.
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Pozdrav najmlajšim
Sredi novembra so se v avli rečiškega
vrtca na povabilo župana Vinka Jeraja
zbrali starši z novorojenci, med katerimi je bila večina rojenih v letošnjem
letu. Na sprejem je bilo povabljenih 20
otrok, ki so ob tej priliki prejeli priložnostno darilce, občina Rečica ob Savinji pa mladim družinam nakaže tudi
enkratno denarno pomoč.
Župan Jeraj se je zahvali vsem, ki so se
udeležili sprejema, ter zaželel malčkom
veliko lepega v življenju. Delo vrtca, kamor bodo nekateri malčki že kmalu krenili, je predstavila ravnateljica Mateja
Glušič. Novorojence so s kulturnim programom pozdravili tudi otroci iz vrtca.
US

Radosti mladih družin

Pestro dogajanje v vrtcu Rečica ob Savinji
V našem vrtcu se skozi vse leto veliko
dogaja. Vsakodnevno je otrokom ponujena pestra paleta različnih dejavnosti.
Že več let nudimo otrokom dodatno dejavnost – planinski krožek. V šolskem
letu 2017/18 je bilo vanj vključenih sedemnajst otrok, vsi so tudi člani PD
Rečica. Na pohodih nas je vedno spremljal usposobljen vodnik iz PD Rečica.
Poleg staršev otrok so se nam večkrat
pridružili tudi babice in dedki otrok. S
tem so dajali spodbudo svojim malim
pohodnikom. Pohodi so bili namenjeni razvijanju naravnih oblik gibanja,
boljši telesni zmogljivosti, predvsem
pa veselju do gibanja in druženja. Spoznali smo griče in hribe v naši okolici
–Hom, Olker, Čreto, Kuglo – v vsakem
letnem času enega.
Zadnji pohod, v juniju, na Kuglo pa je
pri nas že »tradicionalen«. Izvedemo ga
v okviru občinskega praznika, skupaj s
PD Rečica. Tu nas društvo vedno pogosti s sladoledom, ki je otrokom največja motivacija na poti do cilja. Za prijetno vzdušje poskrbi harmonikar Primož
Zvir. Pohod je hkrati tudi zaključek šolskega leta v vrtcu in letos si ga bomo zapomnili še po enem dogodku. Pridobili smo nov, lep in velik lesen nadstrešek
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nad peskovnikom. Otroke bo ščitil pred
soncem in tudi dežjem. Del denarnih
sredstev smo dobili z zbiranjem starega papirja in se ob tej priliki lepo zahvaljujem vsem staršem naših otrok, ki so
pomagali pri tej akciji. Dobrosrčno pa so
večji del sredstev prispevali donatorji in
iskrena zahvala s strani strokovnih delavk in vodstva vrtca tudi njim.
V vrtcu se zavedamo pomena sodelovanja med vrtcem in družino zato poskušamo starše čim večkrat vključiti v
različne oblike druženja.
V jesenskem času smo se s starši otrok

aktivno družili na prireditvi »Praznovanje jeseni«.
V začetku decembra smo v vrtec povabili dedke in babice, ki so nam skupaj z
otroki pomagali izdelati okraske za prihajajoči praznični čas. Tako bomo v prijetnem vzdušju pričakali prihod Božička v naš vrtec.
Strokovne delavke in otroci vrtca Rečica ob Savinji vam želimo čarobne praznične dni in veliko otroške razigranosti v letu, ki prihaja.
MAGDA ČOPAR,
Vrtec Lipa

Razveselili smo se nadstreška, ki nas ščiti pred dežjem in soncem.
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Komemoracija v spomin žrtvam druge svetovne
vojne
Prižgal bom lučko,
ne zato,
ker smo učili se tako.
Prižgal bom lučko,
plamen čist bo trepetal
kot v vetru list.
Prižgal bom lučko
v gozdu tam,
da bi nekdo ne bil več sam.
Zadnji dan pouka pred začetkom jesenskih počitnic so se učenci OŠ Rečica ob Savinji udeležili komemorativne slovesnosti.
Skupaj z Združenjem borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
so pripravili program, ki je bil posvečen padlim borcem in žrtvam okupatorjevega nasilja med drugo svetovno vojno. S pesmijo in deklamacijami so se spomnili vseh, ki so žrtvo-

Poklon dnevu spomina na mrtve

vali svoja življenja za svobodo našega naroda. Počastili so jih z minuto

molka in jim prižgali svečki.
UKK

Prijazno srečanje
Občina Rečica ob Savinji je v sodelovanju z osnovno šolo zadnjo nedeljo v
oktobru pripravila srečanja občanov,
starejših od 70 let.
Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki
jo je v farni cerkvi daroval župnik David
Zagorc, nato pa se je skoraj 120 starejših zbralo v prostorih osnovne šole na
pogostitvi. Udeležence sta pozdravila
župan Vinko Jeraj in ravnatelj šole Pe-

POTUJOČA HRUŠKA
Jaz sem hruška, ti pa ne,
jaz potujem, ti pa ne,
vsak si upa me prijeti,
tebe pa nobeden!
Jaz sem sadje, ti pa ne,
jaz sem sočna, ti pa ne,
ti lahko mene poješ,
jaz pa tebe ne!
Pia Cajner, 5. b
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Srečanje starejših v osnovni šoli

ter Podgoršek, kulturni program pa so
pripravili mladi harmonikarji, ki vadijo pod vodstvom Primoža Zvira.
Župan Jeraj se je zahvalil vsem, ki so se
udeležili srečanja, ravnatelj Podgoršek pa
jih je povabil, naj se večkrat ustavijo v šoli.
Na nedeljskem srečanju so s šopkom obdarovali najstarejšo udeleženko Antonijo

Jeraj iz Nizke, ki bo prihodnje leto dopolnila sto let, ter 88-letnega Antona Jeraja
s Pobrežja. Prijetno nedeljsko popoldne
je minilo v znamenju obujanja spominov,
prešernega smeha in prijateljskega druženja, udeleženci pa so obljubili, da se prihodnje leto znova snidejo.
US
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OBČINSKA UPRAVA, CENTER ZA DRUŽINE

Čestitke ob jubileju
Tudi v letošnjem letu so predstavniki Društva upokojencev in župan
Vinko Jeraj nadaljevali lepo tradicijo obiskovanja nekaterih, ki so dopolnili 90 let.
Letos so bili to Angela Rop iz Poljan,
Veronika Šimenc z Rečice ob Savinji
ter Pobrežana Alojzij Bitenc in Alojzija Kopušar, ki pa je žal umrla pred
svojim jubilejnim rojstnim dnevom v
decembru.
Na teh obiskih so župana Vinka
Jeraja spremljali predstavniki Društva upokojencev Rečica ob Savinji, ki so slavljencem izrekli obilo
lepih želja.
US

V maju je slavila Angela Rop iz Poljan.
(Foto: MŠ)

V decembru so obiskali Alojzija
Bitenca na Zgornjem Pobrežju.
(Foto: MŠ)

Živahno dogajanje v družinskem centru
Na Rečici ob Savinji od lanskega maja
deluje Center za družine Medgen hiša,
ki ga je Društvo prijateljev mladine prijavilo na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob podpori Občine Rečica ob Savinji.
Med nalogami Medgen hiše je zagotavljanje prostora za neformalno druženje, kar smo uresničevali ob delavnikih v dopoldanskem času pod naslovom Dobimo se v Medgen hiši. Prostor smo zagotavljali z namenom druženja in srečevanja obiskovalcev oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks
med vsemi družinskimi člani. Omogočali smo druženje, organizirali čajanke,
pogovor, ponujena je bila možnost igranja družabnih iger, uporabe računalnikov, interneta in wi-fija, omogočena je
bila izmenjava informacij tako za otroke in mladostnike kot za odrasle. Posameznikom smo omogočili organiziran prenos dodatnih znanj, pridobiva-
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nje socialnih veščin (mentorstvo, vodenje in pomoč pri pripravi aktivnosti)
in prostočasnih aktivnosti ter se dogovarjali s prostovoljci. Osnovnošolcem
smo občasno nudili tudi učno pomoč,
v naše prostore pa so prihajali tudi mladostniki. V okviru neformalnega druženja smo do konca oktobra našteli 1.367
obiskovalcev.
Vsebina 2
V okviru aktivnosti Izobraževalne in
praktične delavnice smo nudili pomoč
in podporo posameznikom in družinam vseh oblik. Pripravljali smo predavanja s praktičnimi delavnicami na
temo, kako pripraviti otroke do učenja
in kako si družinski člani lahko »razmigajo« možgane.
Aktivnosti s področja konstruktivnega komuniciranja so bile namenjene
krepitvi starševskih kompetenc s ciljem
razvijanja pozitivnega starševstva. Posvetili smo se mediaciji oziroma konstruktivnemu reševanju sporov, aktiv-

nosti pa so bile namenjene mladostnikom in družinam. Posvetili smo se sodobni tehnologiji in njeni vlogi v družini, govorili o tem, kako v družini postaviti meje ter se pogovarjali o brezpogojni ljubezni in starševstvu. Pripravljali smo svetovalna predavanja o
prijazni vzgoji ter odnosih znotraj družin, na delavnicah poskušali pomagati družinskim članom pri spoznavanju
stresa ter na različne načine poskušali
pomagati pri premagovanju utrujenosti in depresije.
Družinam smo poskušali s predavanji in praktičnimi delavnicami pomagati pri izboljšanju družinskega proračuna. Predstavili smo različne načine, kako ustvariti prijazen dom. Na
pobudo obiskovalcev, pa tudi zaradi
dejstva, da je v našem okolju demenca po eni strani precejšnja neznanka,
po drugi strani pa močno vpliva na odnose v družini, smo izvajali brezplačne svetovalnice.
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CENTER ZA DRUŽINE
Vsebina 3
V okviru aktivnosti Varstvo otrok
smo izvedli prijavljene počitniški aktivnosti: Počitniški februar, Prvomajska potepanja, Skok v počitnice in Živ
žav počitnice, v decembru pa nas čaka
še Pravljična Rečica. Prijazno vabljeni!

V okviru zadnjih treh aktivnosti smo
zabeležili 1.828, tako da je do konca
oktobra Medgen hišo obiskalo preko
3 tisoč ljudi.
Analiza anket
Naše obiskovalce smo zaprosili tudi za
izpolnitev ankete, ki je pokazala, da so

Med različnimi aktivnostmi je bila tudi organizacija Zelemenjave.

Zaradi zanimanja in na predlog staršev smo ob sredah izvajali Ure pravljic s praktično delavnico in varstvom
otrok. Na teh aktivnostih so se družili predšolski otroci in otroci I. triade.
Enkrat mesečno smo ob sobotah izvajali varstvo otrok – izvedli smo 9 varstev, ter v nedeljo v marcu pripravili
Gregorjevo za otroke.
Vsebina 4
V okviru četrte aktivnosti, ki smo jo
naslovili POK za prosti čas, smo izvajali aktivnosti, namenjene vsem družinskim članom, za organizirano in kakovostno preživljanje prostega časa v popoldanskih in večernih urah, za pridobivanja dodatnih znanj in krepitev povezanosti v družinah. Izvajali smo aktivnosti s skupnim naslovom Moj kraj,
moja Rečica. Zelo dober obisk na teh
aktivnosti pripisujemo dejstvu, da predavanja, delavnice, razstave … organiziramo na predlog obiskovalcev, ki so
zaradi primernosti naših prostorov želeli soorganizirati različna predavanja,
pogovorne večere, predstavitve, potopise … Aktivnosti smo izvajali sami ali
na pobudo in ob soorganizaciji domačinov in društev.
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z našimi aktivnostmi v večji meri zelo
zadovoljni. Dogodki so popolnoma ali
v celoti uresničili pričakovanja obiskovalcev, ki so naše delo ocenili s 6,17
od 7 možnih točk. Vprašani so bili naj-

Obiskovalce smo povprašali, katere teme ali predavanja bi si želeli tudi
na drugih dogodkih. Med najbolj pogostimi predlogi so kuhanje, praktične delavnice, druženje, pravni predpisi, predstavitve domačih ljudi, zdravo
prehranjevanje … V grobem se je večina pohvalno izrazila o delu Medgen
hiše in je zadovoljna z aktivnostmi, ki
jih izvajamo. Veseli smo bili na primer
odgovorov: »Medgen hiša je super, kar
tako naj ostane«, »Uživam v druženju«,
»Nekatera predavanja so super«, »Dogodki in izobraževanja so pestra in zanimiva, zato naj se nadaljuje v tem smislu« … Dva vprašana bi želela boljšo obveščenost o dogodkih, prav tako dva
vprašana moti slaba slišanost v prostoru. Med predlogi je še želja po izvajanju predavanj z ustvarjalnimi delavnicami, teme o dogodkih v občini ali v
povezavi z letnim časom, omenjena so
plačljiva predavanja ter vključitev študentov kot predavateljev.
Samo 1 odgovor se glasi, da je v Medgen hiši preveč dogodkov, ki so brez
vsebine, samo zato, da se zadosti številu potrebnih aktivnosti.

S pomočjo otrok smo postavili tudi tobogan.

bolj zadovoljni z možnostjo pridobivanja novih znanj (28,3 %), sledi vsebina
druženja in kakovost informacij (22,1
%), preživljanja prostega časa (18,6 %),
vzdrževanje/ohranjanje socialne mreže
12,8 %, da je dogodek prispeval k vzpostavljanju boljših odnosov v družini pa
meni 12,4 % vprašanih.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi programa, vsem
predavateljem, prostovoljkam ter v
prvi vrsti seveda vsem, ki odprete vrata Medgen hiše. Vsem občankam in občanom pa želimo vse dobro v prihajajočem letu.
US
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KNJIŽNICA

Promoviranje kakovostnih knjig
Leto, ki je v izteku, je Knjižnico Rečica
ob Savinji zaznamovalo z dobrim obiskom, zadovoljiv je tudi porast novih
članov, predvsem pa je letos veliko zanimanje bralcev za sodelovanje v projektu Bralna značka za odrasle. Knjižnica Rečica krajanom v svoji knjižnični zbirki ponuja skoraj 5.700 izvodov
knjig, samo v letošnjem letu je bila zbirka obogatena z okoli 300 novimi naslovi. Srečanja pred tremi leti ustanovljenega bralnega kluba so postala stalnica.
Tudi ure pravljic, ki jih dvakrat mesečno pripravljamo v prostorih Centra za
družine Medgen hiša, so lepo obiskane,
na obisk v knjižnico pa prihajajo tudi
skupine otrok iz Vrtca Rečica.
V novembru smo skupaj
praznovali teden splošnih
knjižnic
Osrednja knjižnica Mozirje, katere organizacijska enota je tudi krajevna knjižnica Rečica, je ena izmed 58 splošnih
knjižnic, ki delujejo na območju Slovenije. Tretji teden v novembru so splošne knjižnice obeleževale svoj praznik,
ki je letos potekal pod sloganom Moja
knjižnica praznuje. Knjižničarji smo
pripravili pestro dogajanje in nanj povabili vse obiskovalce knjižnice, ljubitelje branja in ostalih kulturnih dejavnosti. Z vami in nami sta v tednu splošnih knjižnic praznovala dva literarna
gosta. V začetku tedna je Jakob J. Kenda skozi potopisno predavanje predstavil svojo knjigo »Apalaška pot: 3500 kilometrov hribov in Amerike«, nekaj dni
kasneje pa je o svoji knjigi »62 dni: Obstajata dve vrsti ljudi … Tisti, ki gredo
v Portorož na kavo, in tisti, ki gredo v
Mehiko na pir«, pripovedovala Nuša Fužir, po rodu Mozirjanka. V okviru dneva
odprtih vrat smo ponudili brezplačen
obisk Muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani ter zbirke Aleksandra Videčnika. Ogled zbirk je bil obogaten z razstavo starih razglednic krajev Zgornje Savinjske doline iz prve polovice 20. stoletja. Zgornjesavinjčane smo v okviru
praznovanja povabili k brezplačnemu
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vpisu v knjižnico, ki je potekal tudi v
Knjižnici Rečica, ob koncu tedna pa smo
pripravili razstavo knjig z modro vsebino oziroma knjig, ki so modre barve.
Obisk in izposoja v Knjižnici
Rečica še vedno v porastu
Tudi glede naše osnovne dejavnosti: zbiranja, obdelovanja, hranjenja in
posredovanja knjižničnega gradiva ter
zagotavljanja dostopa do knjižničnega
gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov, smo z delovanjem Knjižnice Rečica v iztekajočem se letu zadovoljni. V lanskem letu
se je po odprtju nove knjižnice v prostorih Medgen borze v knjižnico včlanilo
kar 26 Rečičanov. A tudi letos smo pridobili nekaj novih bralcev, na novo se
je včlanilo 10 prebivalcev občine Rečica ob Savinji vseh starosti, ki so postali naši redni obiskovalci.

li okoli 1800 obiskov. V tem obdobju so
si Rečičani skupaj izposodili 3570 enot
knjižničnega gradiva, lani slabih 3200
enot. Največji obisk v letošnjem letu je
bil zabeležen v oktobru, takrat je knjižnico na Rečici, ki je odprta ob torkih
in sredah, obiskalo 235 bralcev.
Bralni znački za odrasle se je
letos pridružilo največje število
Rečičanov doslej
Kot kaže statistika, knjižnico najpogosteje obiskujejo odrasle zaposlene osebe in osnovnošolci, pridni bralci so tudi
upokojenci. Letos se lahko v Knjižnici Rečica pohvalimo tudi z izrednim porastom
odraslih bralcev, ki so se vključili v projekt bralna značka za odrasle »Zgornjesavinjčani s knjigo v roki«. Minula leta se je
skupnemu prebiranju navadno pridružilo manj kot deset bralcev Rečičanov, v
lanskem letu je njihovo število prvič na-

Pravljičarji z veseljem prisluhnejo pravljici in ustvarjajo.
(Foto: arhiv Osrednje knjižnice Mozirje)

Obisk in izposoja v rečiški knjižnici sta
se v primerjavi z lanskim letom povečala, kar je glede na vseslovenski trend
upadanja obiska ter izposoje v knjižnicah več kot pohvalno. V letošnjem letu
do decembra beležimo v Knjižnici Rečica 2151 obiskov naših članov, medtem
ko smo v enakem obdobju lani zabeleži-

raslo na 16 bralcev, v letošnji 14. bralni
znački za odrasle pa knjige z bralnega
seznama prebira kar 23 Rečičanov. Projekt se bo zaključil sredi aprila prihodnje
leto, zato je še vedno dovolj časa, da se
nam še kdo pridruži pri prebiranju kakovostnega literarnega izbora.
TATIANA GOLOB
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JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Kulturni vrtiljak
Bogat mozaik interesov ljudi na
področju ljubiteljskega kulturnega
ustvarjanja je bil tudi v letošnjem
letu zelo pester in raznolik predstavitvenih programov delujočih kulturnih društev in šolskih kulturnih
sekcij.
Mozirska območna izpostava JSKD je
ena od 59 območnih izpostav Sklada,
ki s svojimi programi že 20 let spodbuja kulturno ustvarjalnost ter zagotavlja strokovno in organizacijsko
podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju Zgornje Savinjske doline. Program dela izpostave obsega že uveljavljene vsakoletne pregledne revije in srečanja,
kjer vsem zainteresiranim ustvarjalcem, društvom, zvezam, šolam, vrtcem in posameznikom, ponudi javno
predstavitev njihovega dela ter preko svetovanja skrbi za kakovostno
rast ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, na podlagi selekcije pa omogoča predstavitev dosežkov na regijski
in državni ravni. Poleg rednega programa pa izpostava Mozirje pomaga
in sodeluje z društvi pri izvedbi njihovih projektov.
Kulturno skozi leto
Povezovalnost različnih društev in
inštitucij s področja kulture najbolj
potrjuje tradicionalni projekt doline
»MESEC KULTURE«, kjer je bilo letos
organiziranih preko 30 kulturnih projektov različnih društev in inštitucij s
področja kulture.
V okviru območnega programa smo
letošnjo sezono začeli z ogledi gledaliških predstav. Strokovni spremljevalci so si ogledali 5 gledaliških
premier, ki so jih v okviru projekta
»Linhartovo srečanje« uprizorile 3
odrasle gledališke skupine (gledališka skupina KD Gornji Grad, Gledališče Mozirsko in gledališka skupina
KD Lepa Njiva), na območnem srečanju otroških gledaliških skupin »Klipe klope« pa sta sodelovali 2 otroški gledališki skupini, ki delujejo v
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okviru šol (OŠ Ljubno in OŠ Rečica
ob Savinji).
V mesecu marcu smo v sodelovanju z velenjsko izpostavo združili območno srečanje na področju otroške
folklore, kjer so se na prireditvi »Z

9 različnih pevskih sestavov. Tudi letos so na srečanju otroških pevskih
zborov vrtcev »PIKAPOLONČEK« svoj
talent pokazali naši najmlajši, kjer je
sodelovalo 6 zborčkov iz vrtcev Zgornje Savinjske doline.

Mlajši OPZ Rečica ob Savinji (»CICIDO, območna revija OPZ in MPZ«)

igro in plesom v pomlad« na mozirskem odru iz naše doline predstavile 3 otroške folklorne skupine (2, ki
delujeta v okviru OŠ Gornji Grad,
in skupina Flosarček KD Ljubno). V
mesecu aprilu smo prav tako združili območno srečanje odraslih folklornih skupin, kjer sta našo dolino
zastopali 2 skupini (folklorna skupina KD Bočna in folklorna skupina
DU Bočna).
Pevci in literati
Vokalna glasba je v Zgornji Savinski
dolini še vedno najbolj razvita. Na letošnja srečanja pevskih zborov se je
prijavilo več kot trideset pevskih sestavov, ki delujejo v okviru kulturnih
društev, šol in vrtcev. Na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov
»CICIDO« je letos nastopilo 16 zborov
z malo več kot petsto mladimi pevkami in pevci. Na reviji odraslih pevskih
zasedb »PA SE SLIŠ'« se je predstavilo

Da dolina premore tudi številne mlade, nadobudne literate, se iz leta v leto
kaže na območnem srečanju mladih literatov Besedičica, na kateri je s svojimi avtorskimi besedili sodelovalo kar
39 učencev iz vseh zgornjesavinjskih
osnovnih šol.
Da se na področju instrumentalne
glasbe kvalitetno razvijamo, je ponovno dokazala Godba Zgornje Savinjske
doline, ki je na letošnjem državnem tekmovanju v 1. težavnostni stopnji prejela Zlato plaketo s posebno pohvalo.
Veseli me, da je tudi kultura v naši dolini tista, ki združuje. V kulturni mreži
se povezujejo društva, osnovne šole,
javni zavodi in posamezniki. Hvala
vsem, ki so dejavni na področju kulture ter s svojim sodelovanjem prispevajo tudi k višji kakovosti življenja v
naši dolini.
SIMONA ZADRAVEC,
vodja JSKD OI Mozirje
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ZDRUŽENJE IZDELOVALCEV ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA, TURISTIČNO DRUŠTVO

Želodec rekordno ocenjen
Letos je Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca na Rečici ob
Savinji pripravilo že 28. tradicionalno

mi na tematiko izdelave želodca in
z zaključno degustacijo na Lenartovem sejmu.

Združenje postalo nevladna
organizacija v javnem interesu
Poseben dosežek je uspel Združenju s
prejemom odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o podelitvi statusa nevladne organizacije, ki
deluje v javnem interesu. Ta naziv oziroma status pomeni priznanje za opravljeno delo v preteklih letih in potrditev pravilne usmeritve delovanja združenja, ki presega neposredno cilje članstva in je po ugotovitvi Ministrstva splošno koristno.
Status omogoča društvu pridobivanje javnih proračunskih sredstev za delovanje z neposredno pogodbo z občino ali državo, brez predhodne prijave
na razpis.
JOŽE TLAKER,
tajnik

Člani združenja smo sodelovali tudi na Lenartovem sejmu.

ocenjevanje želodca. Izdelovalci so prinesli v oceno 31 vzorcev.
Želodec letnika 2018 je dosegel rekordno poprečno oceno 17,47 točk od 20
možnih. Zlati želodec (19 do 20 točk)
sta izdelala Marjana Ermenc z izletniške kmetije Štorgelj, Florjan pri Gornjem Gradu, in Denis Hren iz Kokarij.
Srebrnih je bilo 7 želodcev, bronastih
14, potrdilo o kvaliteti je prejelo 5 izdelovalcev.
Iz občine Rečica ob Savinji so bili
srebrni (18 do19 točk) Slavko in
Anže Brezovnik ter Jože Štorgel iz
Varpolj, bronasti (17 do18 točk) so
bili Gašper in Pavel Koren s Homca,
Ivan Kramer iz Nizke in Vesna Ugovšek s Sp. Pobrežja, potrdila o kvaliteti (16 do 17 točk) pa sta prejela
Janez Jeraj iz Varpolj in Anton Kropušek s Homca.
V uradni certifikaciji smo imeli tri izdelovalce, vsi trije so za svoje izdelke
pridobili certifikat »Zgornjesavinjski
želodec z zaščiteno geografsko označbo«.
Med letom smo sodelovali v projektu LAS – »Festival domačih okusov in tradicije« s tremi delavnica-
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Turistično društvo obdarilo
varovance VDC
Kot je zadnja leta že v navadi, v Turističnem društvu Rečica ob Savinji pri
svetem Miklavžu »naročijo« nekaj več
daril, s katerimi obdarujejo varovance v Varstveno-delovnem centru Saša,
enota Vrba, v Nazarjah.
Tako so darila odnesli predstavniki
društva v spremstvu župana Vinka Jeraja in jih razdelili 17 varovancem, ki

so zagotovili, da so bili med letom zelo
pridni, in se na prisrčen način zahvalili
društvu. Strokovne sodelavke so predstavile delovanje VDC-jeve enote in njihove aktivnosti, pa tudi varovanci so se
radi vključili v klepet, ki so ga zaključili z željo, da jih prihodnje leto spet obišče sv. Miklavž.
US

Za darila je poskrbelo turistično društvo.
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TURISTIČNO DRUŠTVO

Pisan splet prireditev
Za člani Turističnega društva Rečica ob Savinji je, milo rečeno, izjemno
»zanimivo« leto, ki sta ga zaznamovala muhasto vreme in obnova rečiškega trga, kar je povzročilo selitev nekaterih prireditev.
Po izvedenem občnem zboru smo
marca organizirali odmeven koncert
ob dnevu žena, v goste pa povabili
Klapo Šufit. Postavitev prizorišča v
telovadnici osnovne šole je zahtevala obilo prostovoljskih ur, nakupili
smo nekaj dodatne opreme, vse dame
pa ob njihovem prazniku razveselili
z rožico. Sodelovali smo na občinski
čistilni akciji, junija pa uspešno izvedli vse predvidene dogodke v okviru
prireditve Od lipe do pangerja. Tudi
tokrat ni manjkalo borbenega duha
v igrah Med dvema ognjema, kar nekaj pohval so bile deležne imenitne
razstave v osnovni šoli. Obiskovalci so zaplesali na Večeru pod trško
lipo, odmevne pa so bile tudi Igre
med naselji. Počivali nismo niti poleti, saj smo v začetku avgusta pripravili Sejem domačih dobrot v Kampu
Menina. Na strokovni ekskurziji smo
spoznavali okolico Kostanjevice. Med
letom smo z različnimi aktivnostmi,
tudi objavami v medijih, skrbeli za
promocijo kraja, občine in celotne
Zgornje Savinjske doline.
Kljub precejšnjemu trudu in ob praktično vseh izvedenih aktivnostih je zaradi dežja žal odpadel koncert v Blatah.
Lenartov sejem kot pika na i
Člani TD smo uspešno sodelovali v
projektu Festival okusov in tradicije,
ki smo ga izvedli z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške dolite ter LAS Notranjska. Prijavili in izvedli smo Lenartov
sejem s pripadajočimi dogodki in prireditvami.
V okviru projekta smo ob izdatni pomoči Združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca izvedli predavanja na temo izdelave, sušenja in zore-
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nja zgornjesavinjskega želodca. Izvedena so bila 3 predavanja: Skrivnosti izdelave kvalitetnega želodca, Zorenje in
sušenje želodca ter Senzorične lastnosti kakovostnega želodca. Na domačiji Petek smo, prav tako v sodelovanju
z Združenjem, pripravili ogled dobre
prakse za udeležence z območja LAS
ZSŠD in LAS Notranjska.

stavil projekt Festival okusov in tradicije vsem obiskovalcem. Postavili smo
tudi ozvočenje ter poskrbeli za primerno sejemsko dogajanje.
V turističnem društvu se zahvaljujemo vsem, ki nam pomagajo pri organizaciji prireditev, saj mnoga dogajanja zahtevajo dodatne sodelavce.
Hvaležni smo vsakomur, ki nam na-

Tudi na letošnjih Igrah med naselji ni manjkalo smeha in dobre volje.

Junija smo pripravili sklop razstav s
skupnim naslovom Okus po želodcu,
pri čemer so nam pomagali člani Kulturnega društva likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline, Osnovna šola Rečica ob Savinji in vezilje Društva upokojencev. V septembru smo v
okviru Predstavitve in degustacije domačih kulinaričnih dobrot sodelovali
na Mihaelovem sejmu v Novi vasi pri
Blokah, preko aktivnosti pa predstavljali stare obrti ter lokalne in druge
predelovalce in pridelovalce. Celotno
zgodbo smo kljub težavam zaokrožili
z oktobrskim Lenartovim sejmom, ki
smo ga letos izvedli v atriju šole. Prizorišče je doživelo nemalo pohval med
obiskovalci.
Sejemsko dogajanje smo obogatili s
koncertom narodno-zabavne glasbe
iZvirnih muzikantov ter s povezovalcem programa, ki je podrobno pred-

meni nekaj svojega prostega časa ali
pa s kakšno dobrohotno besedo opazi naše delo.
Zahvaljujemo se županu Vinku Jeraju za vso pomoč v minulih letih, novi
županji Ani Rebernik s celotno ekipo
pa želimo, da bi uresničili čim več načrtov in idej.
Vsem občankam in občanom pa želimo prijazne božične praznike ter voščimo vse dobro v letu 2019.
TONI STRNIŠNIK

Potem ko smo decembra najmlajše razveselili z obiskom
Miklavža, sedaj pripravljamo
vse potrebno za uprizoritev Živih jaslic. Te bomo v opuščenem
kamnolomu na Dol-Suhi postavili na ogled 25. decembra, ob
17. in 18.30 uri.
Vabljeni!
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Gasilci s srcem za celo življenje
Leto, ki se izteka, je bilo zanimivo in
raznoliko, kot so tudi zanimivi in raznoliki člani našega društva. V gasilskih društvih so združeni ljudje, ki imajo poseben čut do sočloveka, ki jim ni
težko pustiti vse in odhiteti na intervencijo in pomagati drugim. Pravi gasilci,
gasilci s srcem, ostanejo gasilci za vse
življenje in lahko si le želimo, da bo takšnih članov tudi v prihodnje čim več.
Letošnje leto se je v našem društvu
pričelo z volilnim občnim zborom, na
katerem se je izvolilo vodstvo društva
za naslednji mandat. Iskanje članov, ki
bi bili pripravljeni prevzeti vodstvene funkcije v društvu, se je izkazalo za
precej zahtevno. Funkcijo predsednika
društva je tako še naprej prevzel Peter
Brezovnik, prav tako je ostal poveljnik
Jože Prislan. Nekoliko se je spremenila
sestava upravnega odbora, v katerega
smo privabili mlade in zagnane člane.
Izobraževanja in usposabljanja
Delo na intervencijah je velikokrat
zahtevno in nevarno, zato se naši operativni člani vseskozi izobražujejo in
usposabljajo. Gasilska izobraževanja
postajajo čedalje bolj zahtevna, zato
želimo pohvaliti vse člane, ki so se izobraževanj udeležili in jih opravili. Pogosto pa teorija in vaje na izobraževanjih niso dovolj, da so mlajši in manj izkušeni operativni člani kos realnim situacijam, kjer te lahko presenetijo nepredvidljivi dogodki in je potrebno hitro reagirati ter se hitro in pravilno odločiti. Poveljstvo društva, s poveljnikom
Prislanom in njegovimi pomočniki na
čelu, se je že v začetku leta odločilo, da
bo potrebno v društvu sistematično in
načrtno pristopiti k usposabljanju mlajših operativnih članov in tudi tistih, ki
bodo to šele postali. Skozi celo leto so
organizirali operativne vaje in usposabljanja članov, ki so se ob izkušenejšimi gasilci urili v različnih situacijah ter
se bolje spoznali z gasilsko zaščitno in
reševalno opremo. V zapuščeni hiši na
Dol-Suhi so organizirali usposabljanje,
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kako postopati v primeru notranjega
požara, v novembru pa so na tej lokaciji izvedli meddruštveno občinsko gasilsko vajo.
Sodelovali smo tudi pri operativnih vajah v podjetju BSH, kajti zavedamo se, da
so vaje pomemben del usposabljanja članov. Med letom smo bili vključeni v različne intervencije: požari na objektih,
požar travnika, čiščenje propustov, zaščita objektov pred poplavnimi vodami,
odstranjevanje podrtega drevja, prevoz
vode občanom in še bi lahko naštevali.

tekmovanja v Gornji Radgoni, na katerega so se uvrstile štiri naše enote, ki so
v lanskem letu premagale konkurenco
na nivoju GZ ZSD ter na nivoju Savinjsko-Šaleške regije. Pionirji, članice A,
člani A in člani B so dosegli dobre rezultate in ponesli ime Rečica ob Savinji tudi v severovzhodni del Slovenije.
Še posebej smo ponosni na našo enoto
pionirjev, otroke stare od 6 do 11 let, ki
so tekmovali v vaji z vedrovko, štafeto
s prenosom vode in v vaji razvrščanja.
Med 54 najboljšimi enotami iz cele Slo-

Mladi v naših vrstah

Leto uspehov
V sklopu občinskega praznika smo organizirali že 8. nočno gasilsko tekmovanje za pokal občine Rečica ob Savinji, ki
so se ga udeležile enote iz različnih delov Slovenije. Tekmovanje je potekalo
vzporedno z gasilsko veselico in je tako
že nekaj let popestritev naše veselice.
Dobri tekmovalni uspehi
Udeležili smo se kar nekaj gasilskih
tekmovanj, na katerih so nas zastopale enote od najmlajših pionirjev do najstarejših veteranov. Naše enote že nekaj
let dosegajo zelo dobre rezultate in tudi
letos so na tekmovanju GZ ZSD posegli
po najboljših mestih. V septembru smo
se udeležili tudi državnega gasilskega

venije so naši pionirji dosegli odlično
5. mesto, kar je izreden rezultat in dokaz dobrega dela otrok in mentorjev.
Naši najstarejši člani, veterani, so oktobra pripravili zanimivo predstavitev
gasilcev otrokom iz Vrtca Lipa Rečica ob
Savinji. Otrokom so razkazali gasilski
dom, pokale, cisterno in gasilsko opremo. Še najbolj je bila otrokom všeč vožnja z gasilskim kombijem in zbijanje
tarče z brentačo.
V prihodnje si želimo čim manj naravnih nesreč in drugih intervencij ter čim
več prijetnih druženj.
Želimo vam vesele praznike, prihajajoče leto pa naj bo mirno in srečno!
NATAŠA VRABIČ
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Novo vodstvo in novi izzivi
Za člani Prostovoljnega društva Grušovlje je pestro in delovno leto, saj smo
veliko dela vložili v odstranjevanje posledic vetroloma, ki je močno poškodoval naš društveni poligon. Hud veter je namreč podrl več dreves, tudi na
objekt, imenovan »šank«, in povzročil
precejšnjo škodo. Neuporaben les smo
zložili na kup in pripravili kresovanje,
ki smo ga namenili vsem krajanom.
Sicer smo v letošnjem volilnem letu
tudi grušoveljski gasilci menjali vodstvo. V upravnem odboru je kar nekaj
novih imen, vodenje društva pa sva kot
predsednik in poveljnik prevzela Jože
Breznik in Robert Slapnik. Gasilci smo
se znova z vsemi močmi vključili v Dan
za Savinjo, za kar smo morali dokončno pospraviti poligon. Tudi letos so bili
odzivi izjemno dobri, na prireditvi pa je
župan Vinko Jeraj vsem gasilskim društvom razdelil tudi gasilsko opremo.
Da gasilstvo ne pozna meja, smo dokazali v Črnomlju, kjer so štirje gasilci

iz PGD Grušovlje pomagali odstranjevati posledice hude toče. Odmevna je
bila tudi akcija predstavitve gašenja in
opreme, ki smo jo namenili vsem krajanom. Otroke smo pogostili s palačinkami, odrasle z golažem. Tudi sicer smo
na poligonu gostili več drugih skupin.
Kar nekaj pozornosti smo namenili
tudi izobraževanju in tekmovanju. Na
medobčinski tekmi so sodelovale tri de-

setine. Letos so se našim vrstam pridružili novi gasilski pripravniki, gasilci pa
so pridobili tudi nekaj dodatnih znanj.
Tudi zato v PGD Grušovlje verjamemo, da bo gasilstvo v naši okolici še
dolgo živelo. Vsem, ki so sodelovali in
nam pomagali, se iskreno zahvaljujemo, vsem občankam in občanom pa želimo miren božič in srečno novo leto.
JOŽE BREZNIK, predsednik

Dan za Savinjo je za PGD Grušovlje minil zelo delovno.

Spominska prireditev v spomin zasilnega
pristanka letala
6. novembra 1944 je v zgodnjem popoldnevu priletelo nad Zgornjo Savinjsko dolino britansko letalo z zavezniško vojaško pomočjo za enote 4. Ope-

rativne cone NOV na Štajerskem. Letalo, težki bombnik EB 188 R britanskega Kraljevega vojnega letalstva, imenovano tudi Halifax, s sedemčlansko po-

Udeležence spominske prireditve na Pobrežju je nagovoril tudi župan Vinko
Jeraj. (Foto: Marija Lebar)
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sadko, je pošiljko odvrglo nad spuščališčem pošiljk na Radmirskem polju. Pri
tem je izgubilo višino in pilot se je odločil za zasilni pristanek na polju ob vasi
Pobrežje pri Rečici ob Savinji. Letalo je
varno pristalo, brez hujših poškodb.
Pristanek tako velikega letala s srečnim zaključkom je bil izredno zanimiv
dogodek, zato Društvo letalcev Zgornje
Savinjske doline v spomin na ta dogodek vsako leto obeleži pristanek letala
na Pobrežju. Letošnja slovesna prireditev, s katero smo obudili spomin na junaška dejanja zavezniških letalcev, ki
so v težkih pogojih dovažali potrebno
pomoč svojim partizanom, se je zgodila v torek, 6. 11. 2018, na Pobrežju. Na
prireditvi so nastopili tudi učenci OŠ
Rečica ob Savinji.
MS
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Usposabljanje in prostovoljno delo
Sredi januarja 2018 so člani PGD Pobrežje na volilnem občnem zboru v organe društva za naslednjo petletno obdobje volili nove člane. Člani so na zboru z odobravanjem potrdili predlog, da
organi društva s predsednikom na čelu,
v skoraj nespremenjeni sestavi, nadaljujejo z začrtanim delom še en petletni mandat. Zamenjava je bila narejena samo na poveljniškem mestu.
Tako kot vsako leto smo ob koncu av-

gusta organizirali tradicionalno gasilsko veselico. Na isti dan smo gostili ekipe gasilskih društev GZZSD na nogometnem turnirju.
Vsako leto se trudimo izobraževati in
usposobiti čim več mladih ter jih vključiti v operativo. Za devet mladih članov
smo v društvu organizirali tečaj usposabljanja za čin gasilec pripravnik, kar je
pogoj za pridobitev čina gasilec. V novembru smo poslali nekaj operativcev

Na letošnjem kresovanju v Borseki so požarno stražo opravljali člani
PGD Pobrežje.

na praktično usposabljanje v gasilski izobraževalni center GZS na Ig.
Osvetlitev »Žagce«
Na pobudo krajanov in organov društva PGD Pobrežje je bila v letu 2018
zaključena še ena pridobitev za kraj
in društvo. V organizaciji predsednika
društva ter prizadevnih članov se je v
poletnem času pristopilo k projektu
osvetlitve gasilsko-športnega poligona
»Žagca«. Načrt in izvedbo smo zaupali
zunanjemu izvajalcu. Člani društva so
prostovoljno sodelovali pri delih, kot
so priprava jarkov, vkopavanje stebrov
za reflektorje, polaganje kabla, zasipanje in urejanje zemljišča. Osvetlitev gasilsko-športnega objekta je finančno
podprlo več donatorjev in krajanov.
Osvetlitev je bila pripravljena in uporabljena na gasilskem nogometnem turnirju konec avgusta.
Sedaj so dani dobri pogoji za usposabljanje ter pripravo gasilcev vseh generacij PGD Pobrežje, rekreacijo za mladino in krajane desnega brega Savinje.
Z optimizmom pričakujemo leto 2019,
ko bomo skupaj z novo županjo in občinskim svetom načrtovali in razvijali
gasilstvo v prihodnje.
ALOJZ MIKLAVC

Pomoč v številkah
RKS – Območno združenje Zgornje Savinjske doline deluje na območju vseh
sedmih občin. Skupaj z desetimi krajevnimi organizacijami Rdečega križa
se trudimo pomagati ljudem, ki se znajdejo v stiski.
Pomagamo jim v materialni obliki
– letos smo razdelili 354 prehrambnih paketov, 1062 kg pralnega praška
in nekaj manj kot 15 ton ostale hrane
(mleko, moka, testenine, olje, riž, konzerve) v skupni vrednosti okoli 26.000
evrov. Pri plačilu položnic smo pomagali v višini okoli 3.000 evrov. Na brezplačno letovanje na Debeli rtič smo
poslali 28 otrok in 4 starostnike, 140
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Rečiški prostovoljci RK na letošnji Drobtinici
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RDEČI KRIŽ, DRUŠTVO UPOKOJENCEV
otrokom smo pomagali pri nakupu
šolskih potrebščin in na sedmih stojnicah z dobrodelno akcijo Drobtinica
zbrali nekaj več kot 8.000 evrov za plačila raznih šolskih obveznosti osnovnošolskih otrok iz šol Zgornje Savinjske doline.
Ker je ena od naših dejavnosti tudi
prva pomoč, smo v letu 2018 poleg ostalih tečajev iz prve pomoči organizirali 5
predstavitev Temeljnih postopkov oživljanja, s sloganom »Vsakdo lahko reši
življenje«. Opažamo, da se vedno več
ljudi zaveda pomena hitrega nudenja

oživljanja, tako da bomo s temi prikazi
nadaljevali tudi v prihodnje.
Delo KO Rečica ob Savinji
Krajevna organizacija Rečica ob Savinji dvakrat letno organizira brezplačno merjenje holesterola in sladkorja
ter ob novem letu obišče starejše in
osamljene občane. Poleg tega pa vodi
deljenje hrane za območje občine Rečica ob Savinji, pomaga pri plačilu položnic in organizira dobrodelno akcijo Drobtinica.
Skupaj z Zavodom za transfuzijsko
medicino in Transfuzijskim oddelkom

bolnice Celje organiziramo osem krvodajalskih akcij, ki se jih skupno udeleži okoli 700 ljudi. Na Rečici ob Savinji
imamo krvodajalsko akcijo enkrat letno, obišče jo okoli 60 do 70 krvodajalcev.
Ob koncu leta bi se želeli zahvaliti vsem našim prostovoljcem, ki nam
vse leto pomagajo, krvodajalcem, ki se
zelo uspešno udeležujejo naših krvodajalskih akcij, in vsem ostalim, s katerimi skozi vse leto sodelujemo.
ILKA KRAMER MAROLT,
sekretarka RK

Zahvala vsem, ki sodelujejo
Društvo upokojencev (DU) Rečica ob
Savinji je društvo, ki združuje in povezuje upokojence in občane Rečica ob Savinji. Namen društva je povezati starejše občane, ki tukaj živijo. DU aktivno sodeluje v Občini Rečica ob Savinji, letno
organizira kar nekaj dogodkov, med katere sodijo tudi izleti. Veseli nas, ker so
izleti dobro obiskovani. Redno se organizirajo srečanja in posamezne druge
dejavnosti. Vse te aktivnosti med sabo
povezujejo vse starejše občane in upokojene. V bodoče si seveda želim, da bi
še več članov sodelovalo pri vseh dogodkih znotraj DU.

Rečiške vezilje

Posebej moram pohvaliti sekcijo vezilj pri DU, ki svoje izdelke razstavljajo
na mednarodnih razstavah in v času občinskega praznika v prostorih OŠ Rečica
ob Savinji z veseljem pokažejo izdelke,
ki so nastali izpod njihovih pridnih rok.
V času občinskega praznika pa tudi Sivi
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Na enem od naših druženj

panterji DU organizirajo tekmovanje v
balinanju. Tudi ti si zaslužijo pohvalo,
saj so dobro organiziran tim. Prav tako
člani Starejši za starejše skrbijo in pomagajo starejši populaciji v naši občini. Želel bi jih pohvaliti za njihovo dobro delo. Vsak si zasluži svoj preostanek let preživeti v družbi sočloveka in
s tem, kar jim nudijo, naši občani tkejo in povezujejo ljudi med sabo ter jim
omogočijo, da živijo čim dlje v okolju, ki
ga imajo radi, in z ljudmi, ki jih obkrožajo. Menim, da je takšno povezanost
potrebno negovati in čim več ljudi povezovati s sabo tudi v bodoče.
Zahvalil bi se rad vsem, ki mi pri izvajanju nalog kot predsedniku DU pomagajo, prav tako pa bi se rad zahvalil
vsem članom našega društva. V bodoče si želim, da dobimo še čim več novih članov, ki bodo naše društvo na-

redili še bolj trdno, povezano. Vse člane prav tako vabim, da se v bodoče še
v večjem številu udeležujejo naših dogodkov, srečanj, izletov.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil našemu dolgoletnemu županu Vinku Jeraju za sodelovanje in mu zaželel dobrodošlico v našem društvu. Novi županji Ani
Rebernik pa čestitam za izvolitev in verjamem, da bo odlično opravljala svojo
funkcijo županje ter upam in želim, da
bomo skupaj odlično sodelovali.
Obveščamo še, da bomo imeli v letu
2019 vsak prvi torek v mesecu med 9.
in 11. uro »uradne ure« v društveni pisarni.
Vsem članom in tudi ostalim občanom
Rečice ob Savinji želim vesele božične
praznike ter srečno, zdravo leto 2019.
ŽIVKO KOLENC,
predsednik DU
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DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE, KD GAL

Božiček za en dan
Društvo prijateljev mladine Rečica ob
Savinji je prijavitelj projekta Center za
družine Medgen hiša Rečica ob Savinji,
o aktivnostih družinskega centra pa pišemo posebej.
V društvu smo se letos priključili dogajanju na zanimivem dogodku, ki je bil
imenovan Dan za Savinjo, ter z otroškimi delavnicami popestrili še nekaj drugih aktivnosti. S pomočjo oziroma prostori Centra za družine Medgen hiša in
izdatni pomoči prostovoljke Mirjam
Pikl smo se vključili v akcijo Božiček
za en dan, tako da so dobrotniki lahko
letos oddajali darila na Rečici. Skupno
smo zbrali več kot 50 daril, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so izkazali veliko
mero srčnosti.
Seveda je naša glavna skrb povabilo
Božičku, da obišče našo občino in ob-

dari vse otroke v starosti od 2 do 6 let.
Letos smo v DPM pripravili 110 daril,
poleg Božička pa smo na podelitev povabili še pravljičarko iz KUK Potovke.

V društvu vsem občanom želimo prijetne praznike, radostno doživet božič
in srečo v novem letu.
LARA DOGARIS

Darila, zbrana v akciji Božiček za en dan, smo morali kar dvakrat peljati na
zbirna mesta.

Galova prepletanja
V letu 2018 je v društvu delovalo
28 amaterskih likovnih ustvarjalcev iz
Zgornje Savinjske doline in širše okolice. Nekaj nas redno sodeluje na delavnicah in razstavah, nekateri le občasno.
Društvo je v tem letu izvedlo več likovnih delavnic pod mentorstvom
akademskega kiparja, magistra likovne umetnosti, Zorana Pozniča, in Milice Zupan.
Pri našem delu si mnogokrat med
sabo izmenjujemo izkušnje o različnih
likovnih tehnikah, kar nas dodatno bogati v našem izražanju.
Sodelovali smo na likovnih kolonijah: Ex tempore Ptuj in Ex tempore
Piran. Svoje znanje članice in člani poglabljamo tudi z ogledom likovnih razstav, pod strokovnim vodstvom mag.
Zorana Pozniča. Obiskali smo mednarodno interdisciplinarno razstavo »Osebno/Personal« v galeriji Kibla
Maribor. Decembra pa smo bili v Narodni galeriji, kjer smo obiskali razstavo
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naše velike slikarke Ivane Kobilce. V
Moderni galeriji pa smo si ogledali fotografsko razstavo Stojana Kerblerja
– Retrospektiva.
Članice in člani razstave postavljamo skupinsko kot KDLU GAL, se pred-

stavljamo na samostojnih razstavah
ali sodelujemo v okviru širših postavitev. Tako smo sodelovali na razstavah
na Rečici ob Savinji – Osnovna šola, v
Gornjem Gradu – galerija Štekl, v Velenju – na gradu, v Trbovljah – galerija

Na zaključku Zlate palete
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KD GAL, KUD UTRIP
delavski dom, v Kočevju, v Mozirju – v
galeriji, kjer smo sodelovali na sadjarski razstavi.
Stalne razstave članic in članov so v
Domu ostarelih Gornji Grad in po novem tudi v eni od čakalnic v Zdravstvenem domu Nazarje.
Člani KD GAL smo aktivni tudi v Zvezi likovnih društev Slovenije – ZLDS,
ki povezuje 23 likovnih društev iz
cele Slovenije. V letu 2018 smo sodelovali na vseh tematskih razstavah
v projektu za Zlato paleto, ki jih organizira ZLDS. 10 članic in članov je

»na ogled postavilo« 37 del v različnih tehnikah in temah. 12 del je bilo
nagrajenih s priznanji, dve deli sta
prejeli certifikat kakovosti, članica Blanka Božič pa je prejela najvišje priznanje – zlato paleto za kiparstvo. Društvo GAL se je letos uvrstilo na osmo mesto.
V društvenih prostorih na Rečici smo
postavili na ogled naslednje razstave: v mesecu kulture – Dosežki Gala
2017, ob praznovanju Občinskega praznika – Poklon želodcu. Za Lenartova prepletanja smo postavili razsta-

vo Kulturna dediščina kašč in kulinarika, k razstavljanju pa povabili likovne ustvarjalce, ki sodelujejo v ZLDS.
Novi društveni prostori omogočajo
postavitev stalne prodajne razstave slikarskih in kiparskih del članov in članic KD GAL.
Vsem Vam, spoštovane občanke in
občani prisrčno povabilo na naše razstave, prijetno praznovanje božično-novoletnih praznikov in vse dobro v
letu 2019!
BRANKA ERMENC,
predsednica

Pridružite se kulturi
Vse prehitro se je to leto približalo svojemu zaključku in že se veselimo novega. Ko ob zaključku leta vrednotimo realizacijo zastavljenih ciljev, smo v našem društvu lahko upravičeno ponosni na opravljeno. Verjamem, da to ni
samo moje osebno mnenje, da se lahko s tem strinjajo tudi člani društva in
obiskovalci naših letošnjih prireditev.
Lahko smo ponosni, da je ustanovni
član društva, profesor dr. Jožef Muhovič, prejel naziv častnega občana Občine Rečica ob Savinji, še bolj na to, da je
drugi Zgornjesavinjčan, ki je bil sprejet v članstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).Bomo lahko
tudi ob koncu naslednjega leta s tako samozavestjo pogledali nazaj? Življenje z
nenehnim hitenjem, lovljenjem vsake
minute, stalnim vsiljevanjem (ne)koristnih informacij, takšnih in drugačnih
ponudb iz okolice, zavajanjem v trenutno navidezno udobje – smo se kdaj
vprašali, ali smo se tudi sami ujeli v te
pasti? Se bomo kot organizatorji kulturno-umetniških prireditev prilagoditi trenutku ali bomo še naprej trdno
vztrajali na svoji poti?
Vredno je vztrajati in se
prilagajati
Še kako sem prepričan, da je vredno
vztrajati na poti, ki smo jo pred leti trasirali skupaj s strokovnim svetom društva. Povabil bi vsakogar, ki smatra, da
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Utrinek s potepanja po Istri.

Utripove prireditve niso namenjene
njemu, naj se nam pridruži na dveh,
treh izmed njih in potem ponovno presodi o svojem stališču. Žrtvovati je pač
potrebno uro ali dve, da se človek prireditve udeleži, ji prisluhne. To je zanemarljivo v primerjavi s tem, koliko ur
dela, kilometrov opravljenih poti, sredstev … morajo v priprave vložiti izvajalci, nastopajoči, pa tudi organizatorji. Neformalno druženje po prireditvi
je dobrodošlo.
Ne morem mimo sprememb v lokalni
samoupravi. Sprememba pomeni določen stres, negotovost tudi na društvenem delovanju. V novih pogojih se bo

potrebno tem pogojem na novo prilagajati. Z optimističnim pogledom zrem
v bodočnost in se nadejam nadaljevanja dobrega sodelovanja tudi z novo občinsko upravo.
Vsem članom društva, posebno še aktivnim sodelavcem, se zahvaljujem za
angažirano in marljivo delo preko celega leta, najlepša hvala Občini Rečica
ob Savinji, BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje in ostalim pokroviteljem, Osnovni šoli in Medgen hiši Rečica ob Savinji
ter vsem neimenovanim, ki so pomagali pri realizaciji programa.
ALEKSANDER OBLAK,
predsednik
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KD REČICA OB SAVINJI

Prireditve za čarobne dni
V letu 2018 je Kulturno društvo Rečica ob Savinji na rednem občnem zboru izvolilo novega predsednika društva, ki je postal Filip Pfeifer. Zamenjal je prejšnjo predsednico društva,
Mojco Eremita, ki se je v nagovoru zahvalila tako članom društva kot tudi
vsem obiskovalcem dosedanjih dogodkov, ki so nastali pod taktirko Kulturnega društva. Hkrati je izrazila prepričanje, da bo novo vodstvo uspešno
predstavljalo društvo in organiziralo
mnogo novih prireditev in nepozabnih dogodkov.
V letu 2018 so člani društva, na pobudo javnosti, izvedli ponovitev avtorske gledališke predstave Mač'k. Izvedla jo je zasedba Gledališke skupine I.V.A.N.
V nadaljevanju leta so izvedli že tradicionalno prireditev – Gregorjevo, ki
vsakoletno poskrbi za »odrasli« del prireditve, kjer člani društva z recitacijo in
prebiranjem ljubezenskih in erotičnih
pesmi skrbijo za dobro zabavo obiskovalcev. Naslednji dan je namenjen najmlajšim, ko sami izdelajo Gregorčke –
ladjice, ki jih nato osvetljene spustijo
po potoku Rečica in simbolizirajo prihod pomladi.
V poletnem času je najmlajše, že tudi
tradicionalno, razveselil Čarovnik, ki
jih je popeljal skozi čudovit svet magije.
Različni »okusi« kulture
Ponosni smo v poletnih mesecih prejeli novico, da je zasedba Smooth Band
na največjem evropskem festivalu,
posvečenem glasbi Elvisa Presleya, v
nemškem Bad Nauheimu, gladko odnesla festivalsko zmago. V sklopu festivala namreč poteka tekmovanje za
najboljšega izvajalca Elvisove glasbe
v Evropi, kamor je bilo letos prijavljenih 200 izvajalcev. Zasedba bo, s Klemnom Finkštom na čelu, to titulo nosila do naslednjega leta, ko bo Smooth
Band nastopil tudi v veliki koncertni
dvorani kot glavni glasbeni del festivala. Skupina v tem letu nadaljuje tudi s
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projektom Aloha Elvis, ki se je pričel
prav v dvorani Kulturnega doma na
Rečici ob Savinji.
V letu 2018 je zavedanje o lepotah
Rečice ob Savinje in Savinjske regije v celoti v svet ponesel tudi fotograf Filip Eremita. Ta je v kitajskem
Zengzhou razstavljal svoje fotografije v okviru Mednarodne kitajske fotografske razstave (China International Photographic Art Festival& 17th China International Photographic
Art Exibition).
V letošnjem letu pa je svoje potovanje

po Novi Zelandiji zaključil naš član Urban Jakop, ki je na Potopisnem večeru
predstavil to deželo in vrsto zabavnih
prigod, ki jim je bil priča.
Izvedli smo martinovanje z degustacijo vina, kjer smo obeležili tradicionalni slovenski praznik in o vinu izvedeli tudi nekaj skrivnosti. Sledil je dogodek, katerega rdeča nit je bila kava,
od njene priprave, okusov, pozitivnih
učinkov in še in še.
Konec meseca novembra smo zaključili leto s koncertom imitatorja znanega slovenskega umetnika, Iztoka Mla-

Poezija na Gregorjevem večeru

karja, ki nam je na prav poseben način
predstavil Mlakarjevo delo in ga začinil
s kančkom čarovnije. Lahko bi rekli, da
je bil večer res čaroben.
Vsem našim obiskovalcem se konec
leta zahvaljujemo za obisk in prenekatero spodbudo. Leto v Kulturnem
društvu zaključujemo z obilo cilji za
prihodnost. Vsem občankam in občanom Rečice ob Savinji želimo mirne praznike in veliko uresničenih ciljev v novem letu, ki prihaja. Seveda
pa ne pozabite: »Če poješ, plešeš in
se smeješ, še tako turoben dan postane čaroben.«
Sprejem za »elvisov« Smooth Band

FILIP PFEIFER,
predsednik
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ZDRUŽENJE BORCEV NOB, OGLASI

Skupaj zmoremo
Še malo in za nami bo burno in naporno leto. V KO Združenja borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline se
ga bomo spominjali po marsičem lepem in dobrem, pa tudi
po žalostnih in manj lepih dogodkih.
Naloge smo si zastavili z letnim programom dela, ki smo ga
sprejeli na občnem zboru v marcu.
Večino dela je teklo po predvidenem urniku. Udeležili smo
se spominskih prireditev na Osankarici, v Zrečah, v Mozirju ob dnevu upora priti okupatorju, na Menini, v Gornjem
Gradu v počastitev Vranovega leta in na Čreti.
Skupaj z učeni osnovne šole in njihovima mentoricama
smo pripravili komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve.
Sodelovali smo pri pripravi in realizaciji spominske prireditve na Pobrežju.
Tudi ob dnevu spomina na mrtve je naša gospa Fanika uredila nasad pri spomeniku na pokopališču. Zanj skrbi že dolga leta. Hvaležni smo ji za delo in skrb.
Kot vsako leto smo se spomnili starejših članov ob njihovih rojstnih dnevih s čestitkami in ob koncu leta z zares skromnimi darili. Dva člana sta v tem letu postala devetdesetletnika. Njima smo namenili še posebej prisrčne želje. Žal
smo se prevečkrat morali zbrati pred mrliško vežico. Poslovili smo se od šestih naših članov. Trije med njimi so bili aktivni udeleženci NOB.

in tudi arhitektka), kaže, da bo prestavitev spomenika na plato pred pokopališčem izpeljana do 26. aprila naslednje leto.
Projekt predvideva popravilo in čiščenje poškodovanega
spomenika, obnovitev napisov, postavitev v taki obliki, kot
je bil, lepo ureditev okolice in dostopnost za starejše in invalidne obiskovalce.
Naslednje leto bomo imeli proslavo za dan upora proti
okupatorju, 27. aprila, torej pred spomenikom na novi lokaciji.
Naj končam z željami: staramo se in odhajamo, zato
si želimo, da bi v naše vrste vstopali mlajši občani. Prisrčno vabljeni vsi, ki spoštujete spomin na žrtve in vrednote NOB.
Veseli bi bili tudi boljše udeležbe občanov na komemoraciji
ob dnevu spomina na mrtve. Učenci osnovne šole in njihovi
mentorici pripravijo vedno zelo lep program.
Vsem občanom želimo prijetne praznike, novo leto pa naj
bo dobro, varno in polno priložnosti.
JANA CAJNER

Burno zaradi spomenika
Najbolj pa so med našimi člani odmevala dogajanja okrog
spomenika žrtvam nacističnega nasilja med drugo svetovno
vojno. Rušenje obeležja na trgu je bilo zelo boleče. Nekateri svojci ne vedo, kje počivajo njihovi najbližji. Zanje je spomenik kraj, kjer lahko prižgejo sveče v spomin. Nekateri so
se spomnili, da so za postavitev obeležja davnega leta 1956
prispevali tudi denar.
Ko smo se po burnih reakcijah doma in tudi širše lotili reševanja problema (Občina, naša KO ZB, Združenje borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline

POD REČIŠKIM ZVONOM

33

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV

Računovodstvo niso samo suhoparni podatki
Zdaj je pravi trenutek za vpogled na
delo, ki smo ga opravili v letu 2018,
saj tudi to leto odhaja s hitrimi koraki.
Presenečeni boste, koliko aktivnosti in
dela je bilo opravljenega, ko boste članek prebrali do konca.
Vsebine, ki zajemajo računovodske
in finančne teme, večino ljudi odvrnejo od nadaljnjega branja. Obljubim, da
ne bo nobenih suhoparnih podatkov, le
prijetno branje, ki se dotakne vsakogar.
Obstaja le malo razsežnosti, v katerih
svetopisemske besede, »da nas bo osvobodila resnica«, bolj držijo in so bolj
oprijemljive kot v finančnih in gospodarskih zadevah. In če se lahko iz zgodovine česa naučimo, je to dejstvo, da
ni plodnejših tal za razvoj kolektivizma,
kot je nevednost. Iz tega sledi, da bi lahko veliko vztrajneje poudarjali permanentno izobraževanje in izobraževanje
nasploh, predvsem analitično.
Društvo računovodij, finančnikov in
revizorjev smo skupina ljudi, ki je strokovno podkovana na različnih finančnih področjih, in predstavljamo pisano družbo različnih strokovnjakov,
ki se ukvarjajo z računovodstvom, z
davki, revizijami poslovanja itd. Veliko truda vlagamo, da takšna pisana
družba obstaja in ostaja aktivna. Interna srečanja dajejo vsem, ki se z računovodsko stroko ukvarjajo profesionalno, na delovnih mestih ali kot samostojni podjetniki, ogromno podporo, ravno v strokovno analitičnem mišljenju, sprotnem izobraževanju ter
medsebojni odzivnosti.
Do decembra beležimo kar 10 srečanj s temami o dohodnini, dohodnini z davčnega vidika, olajšavah pri dohodnini, vprašanj letnih dopustov in
regresov, seminarju varstva osebnih
podatkov je bila namenjena še posebna mera pozornosti, spremembe DDV
v tekočem letu, davčne posebnosti zaposlovanja tujcev pri nas itd.
Za izobraževanje in mesečne video seminarje sedaj skrbi Boštjan Berložnik.
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Tesno sodelovanje s sekcijo računovodskih servisov iz SŠGZ Velenje prinaša
prav pomembno širitev spektra strokovnih izkušenj. Resnost in odgovornost, ki sta prisotna pri takšnem delu,
je nujna in zahteva celostnega človeka.
A vsi smo le ljudje in ne smemo pozabiti, da smeh zdravi, da je igrivost duha
kreacija novih ustvarjalnosti in novih
poti v življenju.
Presenetljivo in pohvalno je, da v
tej organizirani resnosti in stalnem
analitičnem mišljenju iščemo načine, kako spodbujati mehkobo vsakdanjega življenja. Ključnega pomena

A to še zdaleč ni konec mavrične palete. Spoznanje, kako um prelisičiti in
odvrniti od nenehnega premlevanja
problemov, daje možnost meditacijskih veščin, ki smo se jih učili enkrat
mesečno in tako dobili znanje in možnost za osebno rast in spoznavanje
najglobljih plasti samega sebe. Povabili pa smo tudi predavatelja za duhovno širino izven našega članstva.
Na meditacijske veščine nas je vabil
Milan Zemljič.
Ker v pisano paleto spada, kot osnovna življenjska potreba, tudi prehrana,
smo organizirali predavanja na temo

Mesečna druženja so povezana z meditacijo.

je širina in daljnovidnost najvidnejših in najbolj izpostavljenih članov
društva. Odprtost za drugačnost in
raznolikost pa privabi v društvo ljudi, ki vsak s svojim koščkom drugačnosti, unikatnosti, prispevajo k pisani mavrici obilja.
Telovadba, gibanje, prehrana
Veliko pozornosti je namenjeno neformalnemu druženju. Vadbe, ki ponotranjijo, zbistrijo dušo in raztegnejo fizično
telo, pod vodstvom Zdenke Pavlin, smo
imeli priložnost obiskati vsak mesec vsaj
enkrat. Organiziran pohod po okolici se je
odvil v prvih lepih spomladanskih dneh.

dobre prehrane in prehranjevalnih navad, kako in katera hrana zdravi naše
telo, se seznanili z nekaterim splošnim
znanjem o delovanju našega telesa, se
pogovorili, kako nekatere slabše prehranjevalne navade postopoma obrnemo v navade sebi v prid, kako obogatimo rituale prehranjevanja kljub tesnemu urniku in pomanjkanju prostega
časa. Dobre nasvete in predavanja je z
nami delila Silva Prislan.Osrednja lokacija in prostori, kjer se odvijajo naštete
množične aktivnosti, je Medgen borza
na Rečici ob Savinji, kjer najdemo skupni jezik in gostoljubje.
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DRUŠTVO RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV, KONJEREJSKO DRUŠTVO
Različna druženja
Veliko pozornosti je namenjeno raznoliki družabnosti. Vsakoletni zbor
članov, ki se je tokrat odvil meseca
maja na Ljubnem, je prijetno druženje
in srečanje z dobro mero kulturnega
pridiha. Srečanja društev severovzhodne Štajerske, ki se odvijajo vsako
leto v organizaciji enega od društev,
so še posebej odmevna in prijetna za
medsebojno spoznavanje, spoznava-

nje krajev in običajev.
Društvo je povezano s trpežno nitjo
kot dobro vpeljana in povezana družina. Verjetno niste spregledali, da se je
društvu priključilo veliko oseb, ki želijo biti del »družine« in s svojim znanjem
ter pripadnostjo deliti v dobro vseh.
Naj za konec poudarim še najpomembnejše. Imeti koncept in vizijo je
predhodnica širokoglednih vodij in
vizionarjev, ki bdijo nad mnogošte-

vilnimi aktivnostmi in privabljajo raznoliko občinstvo ter spodbujajo k rasti članstva. Zahvala velja predsednici
društva celotne Zgornje Savinjske doline, Zdenki Presečnik Firšt.
V društvu je sedaj že preko 170 članov, ki prispevajo mavrico obilja. Zahvala velja vsem, ki ste naše oči in
ušesa, naši kritiki in zadovoljni udeleženci.
SILVA PRISLAN

Ljubezen do konj
Že od nekdaj je konj zvest spremljevalec človeka na našem območju. Dela
na polju, v gozdu, pri prevažanju lesa …
si ni bilo mogoče zamisliti brez konja.
Z gospodarskim razvojem je konja nadomestila uporaba kmetijske in gozdne
mehanizacije, ljubezen do konja kot najbolj plemenite živali pa je ostala. Danes ga uporabljamo predvsem za lažja kmečka dela, za rekreacijo in šport.
Za dosego sedanjih rejskih ciljev smo
že pred 36 leti ustanovili konjerejsko
društvo, ki skrbi za smotrno rejo konj.
Naše konjerejsko društvo deluje na območju celotne Zgornje Savinjske doline. Imamo 108 članov, od tega jih je kar
24 iz občine Rečica ob Savinji.
Da bi imeli zdrave konje, organiziramo vsako leto strokovna predavanja.
Letos smo imeli predavanje o vzreji žrebet. Predavala je priznana strokovnjakinja, dr. Petra Kramarič, dr. vet., z Veterinarske fakultete v Ljubljani. Rejce konj
tudi redno obveščamo o vseh pomembnih veterinarskih in drugih predpisih,
ki zadevajo rejo konj, njihovo zdravljenje in promet z njimi.
V mesecu septembru smo imeli strokovno ekskurzijo. Obiskali smo kmetijo HOSTA v Šentjerneju, ki se ukvarja
izključno z rejo konj lipicanske pasme.
V hlevu imajo vedno več kot 40 konj.
Ukvarjajo se z rejo čistokrvnega lipicanca, vzrejo žrebet, dresuro, spretnostno vožnjo in prodajo teh živali. Prepričali smo se o vseh prednostih reje
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lipicanskih konj. Ti konji so vzdržljivi
in lahko učljivi. Ponašajo se z izredno
lepo hojo, kasom ter galopom. Zato so
zelo primerni za koriščenje v turizmu.
Kar nekaj naših rejcev se je odločilo za
povečanje reje lipicanca.
Vsako leto imamo za jurjevo žegnanje
konj v Mozirju. Na dan sv. Štefana, zavetnika konj, imamo vsako leto že tradicionalno žegnanje v Šentjanžu. Tu
tudi prikažemo različne konjske vprege, vozove, zapravljivčke in drugo konjsko opremo. Na Rečici ob Savinji redno
sodelujemo pri miklavževanju in po potrebi tudi na drugih prireditvah. Tudi
v športu dosegamo dobre rezultate. V
Lipici na državnem prvenstvu v vožnji
dvovpreg (dresurna vožnja, maraton s

fiksnimi ovirami in spretnostna vožnja)
je v kategoriji A2 naš član letos osvojil prvo mesto.
Z vsemi temi aktivnostmi uspevamo,
da so konji vse bolj priljubljeni in se povečuje predvsem donosna reja konj na
našem območju. Za dobro opravljanje
vseh teh nalog pa bi nujno potrebovali
skupne prostore s poligonom. Naš cilj
je, da bi si uredili tak prostor v Šentjanžu ob Savinji. Upamo, da bomo ta problem čim prej razrešili.
Ob koncu leta želimo, da vam predpraznični čas mine v najlepšem vzdušju, leto 2019 pa naj bo zaznamovano s
srečo in zadovoljstvom.
JANKO PRISLAN,
predsednik

Na hrbtih plemenitih živali
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KINOLOŠKO DRUŠTVO, ČEBELARSKA DRUŽINA

25. Mednarodni tabor reševalnih psov
25-letno usposabljanje vodnikov reševalnih psov je potekalo od 22. do 26.
avgusta na vadišču KD Zgornjesavinjske doline v Varpoljah. Naše društvo je
takšno srečanje organiziralo že desetič.
Skupaj je bilo 195 udeležencev, od tega
132 iz Slovenije, 31 iz Italije, 21 iz Avstrije, 6 iz Hrvaške, 3 iz Češke ter eden
iz Danske in Romunije.
Udeleženci so bili nastanjeni v šotorih in avtodomih na društvenem prostoru v Varpoljah.
Psi so imeli različne stopnje znanja in
tako so bile sestavljene tudi skupine,
da so se manj izkušeni lahko učili od
bolj izkušenih. Usposabljanje je potekalo v 23 skupinah, na različni deloviščih. Delovišča so bila razkropljena od
Šempetra v Savinjski dolini, Zagorja ob

Savi, do Dola v Novi Štifti.
Za prevoze smo uporabljali tovornjake in kombije Civilne zaščite ter kombije in prikolice, ki so v lasti Komisije za
reševanje pri Kinološki zvezi.
Namen takih srečanj je izmenjava iz-

kušenj med vodniki, druženje in spoznavanje vseh, ki delujejo v različnih
društvih doma in v tujini z istim namenom – pomagati v iskalnih akcijah izgubljenih ali zasutih ljudi.
FERDO HROVAT

Gostje so bili z organizacijo tabora zelo zadovoljni.

Čebelarjenje v letu 2018
Vremena ne moremo spreminjati,
lahko se mu prilagajamo. Čebelar je
povezan z naravo, ki mu vsako leto
pripravi novo presenečenje.
Močna otoplitev je prerano povzročila zaleganje čebel, kar pomeni povečano porabo energije in hrane za
ogrevanje družin, tako da je februarska močna ohladitev uničila dru-

žine, ki so prerano krenile v spomladanski razvoj.
Pomlad je postregla z obilo cvetja na
sadnem drevju ter v gozdu, tako da so
nekateri čebelarji lahko zavrteli točila
in pridelali prvi cvetlični med. Žal je pa
bilo to tudi zadnje točenje v tem letu.
Od aprila in globoko v poletje je deževalo vsak dan. Čebele so pridelale le

Sodelovanje na Dnevu za Savinjo
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toliko medu, da ni bilo potrebno dodatno krmljenje.
Res da smo letos pridelali le »par
žlic« medu, so pa zato čebele poskrbele za polne kleti sadja in polne sode jabolčnika.
Sodelovanje mladih
Letos je deloval čebelarski krožek
v osnovni šoli, čebelarji smo obiskovali predavanja in se srečevali v Medgen borzi.
V letu 2018 smo namesto običajnega dneva odprtih vrat izvajali predavanja ob opazovalnem panju v sklopu dogodkov »Dan za Savinjo«, kjer
smo približali življenje in pomen čebel učencem osnovnih šol doline. Medeni zajtrk je priča, da društvo živi s
šolo in vrtcem ter da ima tudi vodstvo
občine posluh za malo, a eksistenčno
pomembno Čebelarsko družino Rečica ob Savinji.
Vsem občankam in občanom želimo
prijazno in medeno leto 2019.
DARKO GLUŠIČ,
presednik
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ŠD GMAJNA

V pričakovanju 20. obletnice delovanja
Za nami je še ena uspešna sezona
športne rekreacije za vse generacije,
prijetnega druženja ter seveda novih
posodobitev v mozaiku domačega športnega parka.
Tako kot lani smo tudi letos sezono
odprli s tradicionalnim Colnarič-Žunterjevim memorialnim turnirjem nogometa na mivki, ki, lahko rečem, dobiva vse bolj prepoznavno podobo
tako v naši dolini kot izven nje. Zanimivost tokratnega dogajanja je nedvomno zmagovalna ekipa Colnarič Teama, saj je njen kapetan in najboljši
igralec turnirja Joži Colnarič sin enega od pokojnih varpoljskih prijateljev
športa, ki jima je memorial posvečen.
Prizor pri podelitvi nagrad je bil zato
še toliko bolj ganljiv.
V mesecu juniju smo se aktivno vključili v praznovanje občinskega praznika
in organizirali odprto prvenstvo občine
Rečica ob Savinji v balinanju, domači ljubitelji odbojke na mivki pa so v družbi
skupine rekreativcev iz Maribora uspešno odigrali svoj peti 24-urni maraton.

Maratonci so v odbojki »tekli« že peti krog.

vili že tradicionalni vaški piknik, ki
je kljub muhastemu vremenu, lilo je
namreč kot iz škafa, poskrbel za dobro voljo in dobro razpoloženje številnih domačinov in gostov iz sosednjega kampa. V ospredju je bil ponovno kuharski dvoboj ulic v pripravi golaža, ki se jim je pridružila še eki-

Balinanje – dobitniki priznanj z županom in predstavnikom organizatorja.

Da pa občinski praznik ni bil le športno obarvan, smo poskrbeli še za tradicionalno, slastno pokušino domačih suhomesnatih specialitet v režiji društvenih »želocmojstrov«.
Ob zaključku počitnic smo pripra-
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pa iz Kampa Menina. Prav slednja je
po odločitvi strokovne mednarodne
komisije tudi dvignila zmagovalni pokal. Zaradi izredno slabega vremena
pa je žal splaval po vodi načrtovani
veliki otroški živ- žav, ki ga bo orga-

nizator zagotovo uvrstil v program še
za naslednje leto.
Priprava za jubilej
Dela v športnem parku so se letos začela že zelo zgodaj, saj smo morali najprej sanirati posledice hudega decembrskega vetroloma. Za razliko od nesrečnih sosedov kinologov škode na
objektih sicer nismo utrpeli, so pa izruvana drevesa povzročila kar nekaj škode na ostali infrastrukturi. Poleg rednih
vzdrževalnih del smo dokončno uredili travnato igrišče, zamenjali dotrajano leseno ograjo, sanirali otroška igrala ter odbojkarski igrišči opremili z novima mrežama.
Lahko rečem, da je za nami še ena
uspešna in plodna sezona. Takšno načrtujemo tudi v letu 2019, ko praznujemo okroglo, 20. obletnico našega uspešnega delovanja. Kaj vse bomo pripravili, naj zaenkrat ostane skrivnost, zagotovo pa se bomo spomnili vseh, ki so
nam pomagali k uresničitvi naših sanj
izpred dvajsetih let.
Hvala za pomoč in sodelovanje vsem
članom društva, krajanom, sosedom,
lastnikom zemljišč Agrarne skupnosti
Sp. Pobrežje, sponzorjem in predvsem
Občini Rečica ob Savinji.
FRANJO PUKART,
predsednik

37

PLANINSKO DRUŠTVO

Od pohodov do tabora
V letu 2018 smo planinci rečiškega
planinskega društva delovali aktivno
na vseh področjih. V začetku leta je bil
občni zbor, kjer sprejmemo plan dela,
ki ga več ali manj uspešno realizirano
vsako leto. Dela je veliko, vsak član se
trudi, da so naloge uspešno opravljene.
Društvene izlete smo izvajali skozi
celo leto, bili so zadovoljivo obiskani.
Naši vodniki se vedno potrudijo, in izberejo zanimive lokacije, da pohodniki spoznavajo lepote naše domovine,
predvsem pa da se družimo in gibljemo. Tudi letos je bil razpisan pohod
čez Vrbanove špice na najvišji vrh Triglav. Prijavilo se je veliko število pohodnikov, ker nismo mogli zagotoviti prenočišča, smo se odločili, da se na vrh
podamo v dveh skupinah. Ena skupina se je povzpela na naš Očak, drugega pohoda pa nismo mogli opraviti zaradi slabega vremena. Pohod bo izveden v naslednjem letu. V oktobru se je
40 pohodnikov podalo tudi v Nassfeld
(Mokrine) na Krniške skale ali Gartnerkofel. To je 2195 m visok vrh, od koder
so prečudoviti razgledi na mogočen venec Julijskih Alp, Visokih Tur, Dolomitov in Karnijskih Alp. 24 pohodnikov je
preplezalo zelo težko zavarovano pot,
imenovano Däumling, ostalih 16 pa se
je podalo na pohod na okoliške vršace. Čudovito vreme, čudoviti razgledi
in prekrasna narava so navdušili vsakega posebej. Prav tako je bil posebno
doživetje tudi izlet v neznano v Posočje,
kjer smo poskusili tudi njihovo tradicionalno jed tolminsko friko.
Pester nabor aktivnosti
Pa še nekaj o drugih aktivnostih: srečali smo se z lovci na Stonu, skupaj s Gasilskim društvom Grušovlje izvedli pohod
na Ojstri vrh, se udeležili Robijevega pohoda na Čreto in v začetku leta izvedli že
peti tradicionalni pohod na Golte.
V okviru občinskega praznika vsako
leto organiziramo kresovanje v Borseki. Kresovanje organiziramo skupaj
s Harmonikarskim orkestrom Primo-
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ža Zvira in letos z Gasilskim društvom
Pobrežje. Za učence osnovne šole in
varovance vrtca pa organiziramo pohod po mejah občine in pohod na Kuglo. Lepo in prav je, da se spoznavajo kraji v občini, pogrešamo pa večje
število starejših udeležencev. Na Ku-

Učenci na taboru
Tudi letos so se otroci iz Rečice ob Savinji, Šoštanja in Podčetrtka udeležili tabora mladih planincev Savinjskega MDO-ja. Letošnji tabor je bil že 35.
po vrsti in je potekal v kraljestvu kralja Matjaža v Podpeci. Po začetnih te-

Raznolike aktivnosti mladih planincev

gli se potem vsi skupaj zberemo, pohodniki dobijo nalepke, sladoled in
rožice, seveda pa ne manjka tudi pravi hladni sladoled, ki je letos ob zelo
vročem dnevu še posebej teknil. Hvala učiteljicam iz Osnovne šole in vzgojiteljicam iz Vrtca Rečica ob Savinji,
zelo lepo sodelujemo.
Mladi planinci so tudi letos tekmovali
v orientaciji v ligi Smrekovec. Eno tekmo je izvedlo tudi naše društvo. Tekme
se je udeležilo več kot 100 tekmovalcev
in spremljevalnega osebja. V ta namen
nam je prostore odstopila Osnovna šola
Rečica ob Savinji, pri organizaciji pa je
sodelovalo veliko prostovoljcev. Hvala vsem in vsakemu posebej, naši mladi planinci pa so v dveh kategorijah zasedli prvo mesto. Dve ekipi sta se potem tudi udeležili republiškega tekmovanja SPOT-2018, ki je letos potekalo v
Komnu na Krasu. Tudi tam so naši tekmovalci dosegli zavidljiv uspeh, za kar
jim iskreno čestitam.

žavah in neresnostih nekaterih društev, ki so pestili vodstvo in vplivali
na število udeležencev, se je vse odlično izteklo. Moram se zahvaliti vodnikom ostalih planinskih društev, ki so
priskočili na pomoč in pomagali vsak
po svojih najboljših zmožnostih. Hvala mladim animatorjem, Janji Glušič,
Janu Ostervuhu, Žigi Kugoniču in Daniju Krulcu, ki so bili odlični in so znali motivirati in zaposliti otroke, da nobenemu ni bilo dolgčas. Tudi vreme je
bilo na naši strani, dež smo imeli samo
prvi dan in še enkrat med tednom. Vsi
udeleženci so se v tabor čudovito vklopili, vse osebje pa opravljalo naloge
in zadolžitve brez zapletov. Noben od
otrok ni zbolel, niti se poškodoval. Poleg pohoda na Uršljo goro, Črno jezero ali Končnikovo mlakužo ter pohoda
na Peco smo otroke peljali še v podzemlje Pece. Obiskali so rudnik svinca in
cinka v Mežici in se seznanili z rudarjenjem v teh krajih.
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PLANINSKO DRUŠTVO
En dan smo uživali na olimpijskem
bazenu na Ravnah na Koroškem, obiskali smo Perkmandeljca in se poskusili tudi v plezanju v naravnih skalah.
Nad plezalci so bdeli izkušeni alpinisti
in vodniki. V taboru smo izvedli tudi
planinsko šolo, saj smo organizirali čisto pravo tekmo v orientaciji, otroke pa
podučili o planinski opremi, varni hoji
v gore in jih seznanili tudi z gorsko favno in floro. Vsak trenutek so po taboru letele žoge, igrale so se karte, otroci so bili sproščeni in zadovoljni z igro
v naravi. To so doživetja, ki se za vedno vtisnejo v spomine otrok in nikoli
ne zbledijo. Marsikomu se na poznejša
leta ob spominu na dogajanje ob tabornem ognju in na prešerno prepevanje
orosi oko. Pa tako je prav, kar je lepo,
naj traja in nas navdaja s ponosom, da
smo bili del teh lepih trenutkov. Seveda si vodniki in ostali v taboru želimo,
da bi te spomine naslednje leto poda-

in donirali veliko hrane, zato vsem in
vsakemu posebej izrekam iskreno zahvalo. Hvala pa seveda tudi staršem,
ki ste nam v varstvo zaupali svoje največje zaklade – otroke.
Izobraževanja in jubilej
Markacisti celo leto skrbijo, da so poti
označene in urejene. En markacist je
opravil licenčni tečaj na Čreti v mesecu avgustu. Sicer pa markacisti sodelujejo na več področjih, pomagajo pri postavljanju kresa, so aktivni tudi pri postavljanju in podiranju tabora za mlade planince in v taboru prostovoljno
pomagajo.
Vodniki so nadaljevali z licenčnim izobraževanjem, na novo pa nismo izobrazili nobenega vodnika. Včasih so bila na
voljo tudi sredstva iz Evropske skupnosti, ki so delno razbremenila društva pri
financiranju izobraževanja vodnikov.
Žal teh sredstev ni več na voljo. Ena planinka je želela opraviti tečaj za mladin-

Člani PD smo osvojili številne vrhove.

rili čim večjemu številu otrok. Vsak tabor je nekaj posebnega, enkratnega in
čudovitega, letošnji je bil sigurno eden
izmed teh. Upam in želim si, da se naslednje leto spet zberemo v še večjem
številu, tabor naj bi bil Čez Sočo; preživimo nepozaben teden med igro, hojo
po naših skalnatih pobočjih in doživimo kak nepozaben utrinek ali eno od
svojih prvih ljubezni. Izvedbo letošnjega tabora so nam omogočili tudi sponzorji, ki so prispevali denarna sredstva
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sko vodnico, vendar se je na izobraževanje prijavilo premalo udeležencev in tečaj ni bil izveden. Seveda društvo vedno
vabi mlade in manj mlade planince, da se
odločijo za izobraževanje v planinskega
vodnika, ki jih društvo vedno potrebuje.
Čas kar prehitro mine, veliko je še aktivnosti, ki smo jih želeli in jih še želimo opraviti.
Pripravili smo tudi že plane pohodov
in aktivnosti za naslednje leto. Drugo leto bomo obeležili tudi 40-letnico

Vsako prvo sredo organiziramo pohode za upokojence
na temo »Spoznavajmo lepote
Savinjske in Zadrečke doline«.
Pohodi so včasih bolje, včasih
slabše obiskani, odvisno od
vremena. Vabljeni vsi upokojenci, da se teh pohodov udeležujete, ker so primerni za vsakega, ki se lahko kolikor toliko giblje, saj trajajo samo dve
do tri ure. Letos smo obiskali
res zanimive kraje in spoznali marsikaj lepega.
delovanja društva. Proslava bo v oktobru, ko bo natanko 40 let, ko je bilo
društvo vpisano v register. Ob tej priliki bomo pripravili zbornik, izdali knjižico »40 vrhov za 40 let«, od tega bo 18
vrhov obveznih. Vsak, ki bo zbral žige
z vseh 40 vrhov in bo njihova skupna
višina več kot 1500 m, bo prejel od društva priznanje in spominsko značko. Ob
tej priliki bo seveda proslava, podeljena bodo društvena priznanja in priznanja PZS članom, ki so zaznamovali
delo in utrip društva zadnjih 10 let in
več. Želimo si, da bi se člani še najprej
tako aktivno vključevali v delo društva,
saj se le s skupnimi močmi delo hitreje opravi in se aktivnosti iz leta v leto
lahko širijo še na ostala področja. Seveda je tudi v našem društvu prisotno veliko prostovoljnega dela, zato se vsem
in vsakemu posebej zahvaljujem za njegov doprinos k aktivnosti društva. Vsak
planinec ve, da so besede, ki jih je zapisal Rudi Klinar, resnične, zvenijo pa takole: »Včasih moram poiskati te strme
poti, moram položiti nanje svoje roke
in stkati tiste čudno lepe vezi, moram
priti tja, kjer se zdi, da besede drugače zvene in se drugače pogleda v oči.«
Ob koncu leta in ob prihajajočih praznikih vsem planinkam in planincev ter
vsem občanom želim vesel božič in naj
bo 2019 mirno, veselo, vznemirljivo in
preprosto SREČNO.
OLGA BERLOŽNIK,
predsednica
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ŠD MLADOST, DOGODKI IN LJUDJE

Leto v znamenju abrahama
V letu 2018 je naše društvo obeležilo 50.
obletnico delovanja in temu smo v poletnem času namenili največ pozornosti.
Ker smo na prehojeno pot zelo ponosni,
smo pripravili bilten s pregledom delovanja društva. Dodali smo slike izgradnje
objektov ter dogodkov, ki so se v tem času
odvili in opravili intervjuje s predsedniki, donatorji in ostalimi, ki so najbolj zaznamovali dogajanje v športnem parku.
V mesecu juliju smo pripravili tudi
slovesnost, kjer smo zaslužnim članom in donatorjem podelili zahvale
in priznanja, vse, ki radi zahajajo na
igrišče, pa povabili, da nadaljujemo
uspešno zgodbo tudi v prihodnje. Za
veliko angažiranost, organizacijo pri-

reditve in pripravo biltena gre zahvala Ani Nuši Rebernik.
Seveda pa praznovanje abrahama
ni bilo vse, kar se je letos dogajalo na
igrišču.
Veliko prireditev je bilo ponovno izpeljanih v okviru občinskega praznika. Kot vsako leto smo pripravili tekmo med ekipama STARIH IN MLADIH,
kjer je tekmovalnega naboja bolj malo,
namenjena je predvsem druženju vseh
generacij športnikov. Zelo zanimive so
bile ponovno tudi tekme na večdnevnem teniškem turnirju igralcev Zgornje Savinjske doline.
Da pa na igrišču ni veselo le ob občinskem prazniku, poskrbijo tudi vse osta-

Športni zanesenjaki so proslavili pol stoletja delovanja društva.

le prireditve, ki brez prekinitev potekajo že vrsto let.
V začetku spomladi se prične liga malega nogometa, v letu 2018 je sodelovalo 5 ekip, na koncu pa je velik prehodni
pokal domov odnesla ekipa Lepa Njiva. Vsekakor si želimo, da bi v prihodnjem letu ligo ponovno sestavljalo
še več ekip, kar bi naredilo dvoboje še
bolj zanimive.
Na dveh teniških igriščih, ki sta zasedeni praktično vse dni v tednu, se od
meseca maja do oktobra odvija tenis
liga, ki združuje igralce ne samo iz celotne doline, temveč tudi širše regije.
Tekmovalci so razdeljeni v 4 kakovostne skupine in gledalci lahko uživajo
v napetih dvobojih.
Športno društvo ne spi niti v zimskih
mesecih. Za zdravje in dobro počutje
lahko člani skrbijo na številnih rekreacijah, denimo z igranjem nogometa na
Rečici ali tenisa v Velenju.
Upravni odbor je torej tudi v letu 2018
nadaljeval po začrtani poti. Pred nami je
priprava na občni zbor, ki je letos volilni,
zato upamo, da bomo uspeli sestaviti ekipo, ki bo z veseljem in zagnanostjo peljala zgodbo športnega društva še naprej.
Se vidimo na igrišču tudi v letu 2019!
DAVID PREDOVNIK

Odmeven tudi drugi Dan za Savinjo
V začetku junija je Občina Rečica ob
Savinji v sodelovanju z Zavodom RS za
varstvo narave ter drugimi udeleženci na poligonu PGD Grušovlje pripravila izjemno odmeven Dan za Savinjo.
Dopoldanski del je bil namenjen predvsem otrokom, ki so se lahko ustavili na
številnih delavnicah in spoznavali naravo ter delo društev na nekoliko drugačen način. Popoldne so gozdarji nazarske enote Zavoda za gozdove pripravili osrednjo prireditev ob tednu gozdov, del udeležencev pa se je pod vodstvom Marijana Denše odpravil na poučen sprehod do Grušoveljskega jezu. Na
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poligonu so podelili tudi nagrade učencem osnovnih šol, ki so sodelovali na likovnem natečaju, druženje pa so zao-

krožili s podelitvijo gasilske opreme ter
prijetnim zabavnim večerom.
US

Največ priznanj na likovnem natečaju so prejeli učenci OŠ Rečica ob Savinji.
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DOGODKI IN LJUDJE, OGLASI

Medalja odličnosti za dve »naši«
V Budimpešti je v začetku
oktobra potekalo največje
evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills
2018. V 35 poklicnih panogah
se je pomerilo 582 mladih, starih med 18 in 25 leti, ki so prišli iz 28 držav. Med tekmovalci je bilo tudi 12 Slovenk in
Slovencev, ki so se pomerili
v 10 poklicnih panogah: mehatroniki, kamnoseštvu, pohištvenem mizarstvu, stavbnem mizarstvu, informatiki
(ITK), cvetličarstvu, aranžerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu in strežbi.

Brigita med tekmovanjem

Na tekmovanju, ki je trajalo
tri dni po osem ur, so bili slovenski tekmovalci izjemno
uspešni, med vidnejše dosežke pa zagotovo sodi medalja
za odličnost v cvetličarstvu,
ki jo je za več kot 700 zbranih točk prejela Brigita Klinar z Dol-Suhe. Tekmovanja v poklicnih spretnostih
SloveniaSkills, Euroskills in
WorldSkills, imajo sicer več
pomembnih vlog. So kovnica mladih talentiranih strokovnjakov, ki si že s samo
udeležbo na tekmovanju večajo možnosti za zaposlitev;

Ana Sotošek je že večkrat
razdajala svoje znanje tudi
v domačem okolju.

priložnost za šole, da se med
seboj pomerijo v znanju in
poklicnih spretnostih; priložnost za delodajalce, da spoznajo svoje bodoče zaposlene in morebitne nosilce razvoja v njihovih podjetjih.
Taka tekmovanja, kjer tekmujejo mladi strokovnjaki,
imajo ne le obsežen informativni značaj, ampak tudi značaj prestižnosti. Prav slednje
pa ima pozitiven učinek na
ugled poklicev kot tudi na
ugled samega poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
Nepozabna izkušnja
»Tekmovanje Euroskills je
neverjetna in nepozabna izkušnja. Dobila sem nova znanja, spoznala nove ljudi in srečala veliko znancev s podobnih tekmovanj. Preučila sem
nove tehnike in znanja sotekmovalcev in odkrila nekaj napak pri svojem delu, ki jih bo
treba odpraviti,« je po prireditvi za enega od medijev povedala Klinarjeva, ki končuje
program hortikulture na višji
šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju in piše diplomo. Prej je bila dijakinja te
šole v programu 3+2, najprej
je končala triletni program
cvetličarja in nato še dveletni
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hortikulturnega tehnika.
Tekmovanja Euroskills se je
udeležila z mentorico Ano Sotošek, diplomirano inženirko agronomije in hortikulture, ki na isti šoli poučuje
strokovne predmete in praktični pouk, ter sodnikom na
tekmovanju Marjanom Planinškom. Z mentorico, ki je
z njo intenzivno delala celotne priprave, jo usmerjala,
podpirala in poskušala iz nje
izvleči kar največ, sodeluje
že osem let »Če želiš tekmovati na tako visoki ravni, so
potrebne večletne priprave,
ki tudi zahtevajo ogromno
dela. Z Brigito delava že osem
let. Na tekmovanju mora biti
nastopajoči pozoren na vse
splošne zahteve pri delu s
cvetjem, upoštevati barvno

razporeditev, razmerje oblik,
gibanje, velikost,« je omenila
Sotoškova.
Priznanji za tekmovalko
in mentorico
V začetku novembra so bila
v Državnem svetu podeljena
priznanja tekmovalkam in
tekmovalcem Evropske naravoslovne olimpijade EUSO
2018 in EuroSkills 2018 ter
njihovim mentorjem. Med
dobitniki sta bili tudi Ana Sotošek iz Varpolj in Brigita Klinar z Dol-Suhe.
Klinarjeva je prejela priznanje za izjemne dosežke na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, Sotoškova pa priznanje za mentorstvo
na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
US
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Obnova trga Rečica ob Savinji
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