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SKLEPNa RazMIŠLJaNJa
OB zaKLJUČKU MaNDaTa 2014–2018

Spoštovani,
počasi zaključujemo štiriindvajseto leto samostojnosti Občine Zre-

če. Po toliko letih uspešnega delovanja, številnih razvojnih pridobitvah 
in pomembnem dvigu kakovosti življenja, bivanja in dela lahko danes 
z veseljem in ponosom ugotavljamo, da je ta odločilen zgodovinski ko-
rak popolnoma upravičil naša pričakovanja, saj nas uvrščajo med naj-
prodornejše občine v RS.1 Precej smo na Zreškem uspeli sprva udeja-
njati s pomočjo udarniškega dela, samoprispevki – precejšnjim (samo)
odrekanjem občank in občanov, znatnimi vlaganji podjetij, kasneje po 
ustanovitvi občine pa tudi izdatnejšimi vložki države. V zadnjih ob-
dobjih tudi s pomočjo sredstev EU, kjer smo pogostokrat nastopali v 
»konzorcijih« z drugimi javnimi ali zasebnimi partnerji2, bodisi s sose-
dnjimi ali drugimi prijateljskimi občinami.3 

Pri tem je zelo pomembno, da se je nadaljevalo obdobje splošne 
gospodarske rasti in da so gospodarski subjekti v občini dosegali izje-
mne rezultate. 

1  Doslej najboljšo uvrstitev smo dosegli leta 2015, ko nas je revija Moje finance 
uvrstila na 11. mesto med 212 občinami v RS. 

2  Takšen primer predstavlja izgradnja tekaškega poligona na Rogli, kjer smo 
sodelovali v JZP s podjetjem Unior, d. d.

3  Tako je v javno infrastrukturo občine od začetka delovanja 1995 pa vključno z 
letošnjim letom (2018) vloženih več kot 69,8 mio evrov; od tega v zadnjih treh 
mandatih 34 (67,8 % občina sama z JZP, 32,2 % pa država in EU). Če prištejemo  
k temu zadnjemu znesku še doslej neupoštevanih 7,8 mio evrov  
kot vložena sredstva DRSI, vodarjev in Elektra (mandat 2014–2018 cca 3,4 mio 
evrov, 2006–2014 cca 4,4 mio evrov), znaša skupni prispevek v omrežja javne 
gospodarske infrastrukture na območju naše občine v obdobju dvanajstih let 
(2006–2018) precejšnjih 41,8 mio evrov. V tem znesku je upoštevanih tudi  
6,38 mio evrov naših proračunskih investicij zadnjega mandata, vključno z  
leti 2015 in 2018, ki ga zaznamuje nekoliko manjše črpanje evropskih in  
državnih sredstev, kar pa je razumljivo, saj se je prejšnja EU finančna perspektiva 
2007–2013 izpela, nova 2014–2020 pa se v Sloveniji šele intenzivneje oživlja.

Župan mag. Boris Podvršnik



Marjana Osoleta, ki je skupaj s kolektivom 
pomembno tlakoval razvojno pot na Zre-
škem in širšem območju. 

Ponosni smo, da je leta 2015 Združe-
nje Manager za menedžerja leta razglasilo 
uspešnega direktorja SwatyCometa d. o. o. 
Matjaža Merkana. Podjetje je sicer razgla-
šeno tudi za menedžerkam prijazno. 

Jože Košir je kot naš dolgoletni uspe-
šni župan leta 2016 zasluženo postal novi 
častni občan, za posebne dosežke pa smo 
svečano podelili tudi po štiri zlate, srebrne 
in bronaste grbe ter 34 priznanj župana. 

Oktobra 2017 je Zveza kmetic Sloveni-
je v Zagorju ob Savi naziv »Naj kmetica 
Slovenije 2017« podelila Karolini Črešnar, 
letos septembra pa je bila za Miss Earth 
Slovenije okronana Danijela Burjan.

Ker smo v naši LS ponosni na naš vse-
stranski, predvsem pa gospodarski razvoj, 
smo se skupaj z našim uspešnim podje-
tjem GKN veselili njihovega tridesetega 
rojstnega dne (25. 5. 2016) in pomembne-
ga priznanja GZS, ki ga je za dosežke v go-
spodarstvu prejel direktor Andrej Poklič.

Intenzivno smo se skupaj s projektnim 
timom, v tesnem sodelovanju s podjetji, 
zavodi, društvi in drugimi institucijami, 
pripravljali na evropsko tekmovanje EN-
TENTE FLORALE EUROPE, kjer smo 
letos tekmovali v kategoriji mest in dosegli 
z razglasitvijo zlatega priznanja odlično 
uvrstitev, kar je izjemna priložnost za še 
večjo promocijo destinacije, občine, Zreč 
in Rogle kot zelenih destinacij trajnostne-
ga turizma.

Konec leta 2015 smo na OS sprejeli 
tudi novi OPN (občinski prostorski načrt) 
kot izhodiščni strateški prostorski načrto-
valski dokument. Poleg tega smo sprejeli 

Analiza tega štiriletnega obdobja (v šestih letih po sprejetju naše 
VIS4) namreč kaže, da smo dosegli na ključnih razvojnih področjih po-
membne napredke.5 Čim več sredstev smo poskušali zagotoviti tudi za 
delovanje, investicije v vseh šestih krajevnih skupnostih, obeh zavodih, 
GIZ LTO, društvih in za pospeševanje kmetijstva, obrti ter podjetni-
štva. V nadaljevanju želimo to natančneje predstaviti, sam pa opozoriti 
samo na pomembnejše (sistemske) dosežke. 

Poleg načel učinkovitosti, kakovosti, racionalnosti idr., ki smo jih 
zasledovali s konkretnimi aktivnostmi in ukrepi občinske uprave (ki 
jih dokumentiramo v nadaljevanju), pa vsakdanje poskušamo čim bolj 
uveljavljati pri svojem delu tudi načelo transparentnosti, odprtosti, kar 
vključuje korektno obveščanje javnosti, ki ga poleg drugih aktivnosti 
(rednih poročanj na OS, novinarskih konferenc, zborov občanov, otvo-
ritev, prireditev, sprejemov, izdajanja občinskega glasila Pohorsko srce, 
spletnih vsebin …) uveljavljamo tudi s to knjižno izdajo.6 

S presojo v okviru FDV7 smo leta 2016 poskušali ugotavljati naš na-
predek in doseženo raven upravljavske sposobnosti občine, kjer smo se 
z rezultatom skoraj 92 % odrezali odlično in s tem dosegli zlati certifi-
kat, kar pa seveda ne pomeni, da se lahko »uspavamo«. V tem obdobju 
smo tudi za 17 odstotkov zmanjšali našo zadolženost. 

V letu 2018 smo že četrtič pridobili tudi certifikat ISSO Zlati ka-
men, ki ga podeljuje podjetje Planet GV razvojno najuspešnejšim ob-
činam.8

V letu 2017 smo že tretjič postali Planetu Zemlja prijazna občina.
Maja 2015 smo se žal poslovili od našega znamenitega častnega 

občana in dolgoletnega uspešnega direktorja Uniorja (1968–1990) 

4  Krovnega strateškega (dolgoročnega) dokumenta – Vizije in strategije naše občine 
do leta 2025, ki je bila sprejeta na podlagi vrednot in participacije številnih občanov 
in institucij.

5 Na nekaterih stebrih smo dosegli seveda ugodnejše stanje, kar pa je v mnogočem 
odvisno od ciljev EU finančne perspektive. Pri prvi analizi in evalviranju leta 2015, 
kjer je sodelovalo 117 anketirancev, smo ugotovili 108 % realizacijo, ki pa odvisno 
od področja precej variira. To želimo v prihodnosti seveda izravnati, zato nas čaka 
še precej dela. 

6 Ta izdaja predstavlja že tretje tovrstno poročilo. Ob dvajsetletnici delovanja občine 
pa smo izdali tudi publikacijo izvedenih projektov 1995–2015, ki je dostopna tudi 

 na naših spletnih straneh. 
7 Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Center za proučevanje upravno-

političnih procesov in institucij. 
8 Informacijski sistem slovenskih občin (ISSO) je celovito orodje za metriko in analizo 

slovenskih občin. Sistem združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike 
razvoja na ravni občine. S tem omogoča primerjalno presojo oz. vrednotenje 
(benchmarking) občin. Več o tem: http://www.zlatikamen.si/projekt-zlati-kamen-/
sistem-isso/
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in drugimi umiritvami, urejanjem parki-
rišč in prometnih režimov, prehodi …), 
vključno z izdelavo mobilnostnih načrtov 
in ukrepov za ranljiva in industrijska ob-
močja. Z njihovo (postopno) realizacijo 
bomo bistveno prispevali tudi k izboljše-
vanju tovrstnih varnostnih razmer.12 Moto 
je zajet v Viziji: na stičišču narave, ljudi in 
ustvarjalne podjetnosti odpiramo prosto-
re in povezave, ki nam vsem omogočajo 
ravnovesje zdrave mobilnosti in varnega 
bivalnega okolja. Pomembno je, da je ta 
dokument nastal na osnovi najširšega so-
delovanja naše »zainteresirane javnosti« v 
skladu z zadnjimi dognanji stroke.

12 Primeroma; uspelo nam je celoviteje 
rekonstruirati več cestnih odsekov: 380 m 
LC Brezje–Kovaški vrh (2016), 750 m JP 
Jurgo–Pušnik (2015), 150 m Kovaške ceste na 
Stari zadrugi, 380 m in 450 m LC na Gorenje 
(2015 in 2016/2017), 170 m manjkajočega 
pločnika in kolesarske poti mimo Petrola 
z novo JR (2016), mini krožišče Kovaške/
Rudniške ceste (2017/2018), 360 m ceste 
v center Stranic (2017/2018), 710 m ceste v 
Dobrovljah (2016/17/18), dokončali smo tudi 
1. etapo urejanja AP in parkirišča pri OŠ Zreče 
(2018). Skupaj z DRSI in Občino Slov. Konjice 
smo poskrbeli tudi za izgradnjo krožišča Ulipi 
(2016/2017) … KS Zreče pa je v letu 2015 
predala namenu skupaj 395 m asfaltiranega 
odseka v Zlakovi proti sv. Martinu (115 m 
izgrajeno 2014). Skupaj z DRSI smo letos 
začeli tudi z izgradnjo krožišča pri Sparu in 
izgradnjo manjkajočega pločnika na Stranicah, 
na odseku od Fijavža do Korošca, skupaj s 
preureditvijo križišča. Z njimi sodelujemo tudi na 
projektih pločnika od Mladinske ul. do krožišča 
Padežnik, na modernizaciji ceste Zeče–Pesek, 
kjer je bila konec avgusta zaključena dvoletna 
rekonstrukcija odseka Jurgovo–Pesek v višini 
cca 900.000 evrov. Izdeluje se tudi projektna 
dokumentacija za pločnik krožišče Stranice–
center ... 9. 10. 2018 smo svečano namenu 
predali tudi preurejeno okolico osnovne šole 
skupaj s posodobljeno prometno ureditvijo in 
avtobusnim postajališčem za učence. 

štiri, pripravljamo pa še dva izvedbena akta, s katerimi omogočamo na 
področju Zreč predvsem razvoj poselitvenih, stanovanjskih in obrtno 
poslovnih dejavnosti. V letu 2017 smo intenzivno začeli tudi z aktiv-
nostmi sprememb OPN. 

Na področju srednjeročnega načrtovanja smo (z najširšim sodelo-
vanjem zainteresirane javnosti) sprejeli v letu 2016 tudi novo Vizijo ter 
Načrt razvoja in trženja turizma občine (za obdobje 2017–2021) ter 
pomembno sooblikovali tudi istovrstni razvojni dokument za (širšo) 
destinacijo Rogla – Pohorje.9 

Konkreten rezultat leta 2011 sprejete razvojne Strategije Pohorja 
NATREG 2020/2030 predstavlja tudi skorajšnja realizacija projekta 
tematske interpretacijske »naravovarstvene« Poti med krošnjami na 
Rogli, kar bo bistveno obogatilo našo in destinacijsko turistično po-
nudbo.10 V letu 2017 smo dosegli tudi naš rekord v turističnih nočitvah 
(260.950).

V letu 2017 se je iz enovitega podjetja Unior izločila v samostojno 
novoustanovljeno podjetje Unitur, d. o. o., tudi turistična divizija, kar 
je bilo pričakovano. 

Vseskozi si prizadevamo tudi za aktivne ukrepe ohranjanja narave, 
kjer uspešno sodelujemo v številnih projektih (Pohorka, Life to Gras-
slands ...). Uveljavljanje trajnostne oziroma sonaravne (zelene) paradi-
gme je eden izmed naših glavnih strateških ciljev, zato smo v skladu 
z našimi možnostmi poleg skrbi za učinkovitost delovanja centralne 
čistilne naprave vložili precej energije in sredstev v izgradnjo novih 
kanalizacijskih povezav in priključevanje objektov (Nova industrijska 
cona …). V letu 2018 smo s sofinanciranjem začeli pospeševati tudi 
gradnjo individualnih čistilnih naprav.11 

V začetku leta 2017 je bila oblikovana Celostna prometna strategija 
občine, kjer dajemo večji poudarek pospeševanju naravi prijaznejših 
oblik – peš hoji, kolesarstvu, javnim prevozom, vključevanju novih 
prometno-tehniških ukrepov (hodniki za kolesarje in pešce, krožišči 

9 V tem projektu sodelujejo tudi sosednje občine Slovenske Konjice, Oplotnica in 
Vitanje ter njihovi najpomembnejši akterji turizma.

10 Pogodba z investitorjem je bila podpisana na Rogli 28. 9. 2018, projekt pa na 
novinarski konferenci predstavljen tudi širši javnosti. Zaživel bo predvidoma konec 
julija 2019.

11 Intenzivno se pripravljamo tudi na novi kohezibilen projekt izgradnje (petih) 
fekalnih kanalov v Zrečah na levem bregu Dravinje, kjer smo dolžni do zaključka 
aktualne EU finančne perspektive zagotoviti 98 % priključenost na CČN. Sistem 
nameravamo izgraditi s sofinanciranjem EU in državnih sredstev, namenjenih iz t. i. 
Dogovora za razvoj regij, kjer pripravljamo projektno investicijsko dokumentacijo za 
prijavo v prvi polovici leta 2019.
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Aktivno smo sodelovali pri vzpodbujanju, pripravljanju in izvedbi 
državnih cestnih projektov na našem območju. 

Na področju udejanjanja LEK13 občine smo leta 2015 zaključili s 
triletnim programom energetske sanacije OŠ Zreče in leta 2017 izvedli 
projekt modernizacije javne razsvetljave v občini, s čimer smo dosegli 
pomembna zmanjšanja ogljičnega odtisa in znatne energetske prihran-
ke. Skupaj z državo smo poskrbeli tudi za precejšnja vlaganja v izboljše-
vanje poplavne varnosti, pri čemer pomembnejše ukrepe predstavljajo 
izgradnja prodne pregrade Sopočnica (2015), projekta izboljšanja po-
plavne varnosti t. i. Nove industrijske cone v Zrečah (2018) in območja 
med vodnimi pregradami, Skomarje (2018/2019).

V skladu z našo pospeševalno funkcijo smo poleg rednih in pro-
jektnih aktivnosti vzpodbujanja razvoja kmetijstva in podjetništva v 
sklopu izvajanja strategije sedmih občin LAS od Pohorja do Bohorja 
poskrbeli tudi za sofinanciranje tovrstnih projektnih vsebin14.

Pri tem je pomembno, da v občini nismo vzpodbujali samo t. i. 
»trdih« gradbenih (infrastrukturnih) projektov s področja komunale, 
gospodarskih dejavnosti ali vzgoje in izobraževanja, kjer smo s precej-
šnjimi vlaganji tudi poskušali zagotavljati boljše in prijaznejše pogoje 
(zagotavljanje nadstandardnih storitev in urejanje okolice OŠ Zreče, 
zasnova energetske prenove šole na Stranicah, idejni projekti prizidka 
vrtcu v Zrečah …), ampak smo poskrbeli tudi za področja zagotavlja-
nja socialne in drugih oblik varnosti, vključujoč t. i. civilno družbo 
(društva oz. nevladne organizacije s poudarkom na javnem interesu) s 
področja humanitarnih dejavnosti, športa, kulture, turizma in drugih 
področij, vključno s skrbjo za ohranjanje naše snovne in nesnovne de-
diščine ... Sodelovali smo tudi pri gradnji modernega prizidka k naše-
mu srednješolskemu centru v Zrečah, ki bo bistveno izboljšal možnosti 
učnega procesa. 

Pri tem je zelo pomembna primerjava z drugimi. V predšolskem 
in osnovnošolskem izobraževalnem procesu so pridobili nazive, kot 
so EKO Vrtec, Strpen Vrtec ter certifikat kakovosti ISO 9001, v OŠ 
pa naziv Kulturna šola in Šolski ekovrt. Sprejeli in obdarili smo tudi 
82 učencev in dijakov, odličnih skozi vsa leta šolanja v zreških šolah.  

13 Lokalnega energetskega koncepta občine, ki je bil sprejet 2009. Še prej smo 
zaključili ES zreškega vrtca.

14 6 projektov v skupni vrednosti 304.436 evrov, 34 sodelujočih partnerjev, 
pričakovana EU sredstva (vseh partnerjev) v višini 195.897 evrov, od tega 

 za našo občino oz. LTO Rogla – Zreče, GIZ 70.206 evrov.

Ne smemo pa pozabiti na 6 dijakov Zre-
čanov, ki so svoj uspeh v srednjih šolah po 
Sloveniji kronali z najvišjim uspehom na 
maturi in postali zlati ali celo diamantni 
maturanti. Ponosni smo tudi na dosežke 
Zrečanov v športu, predvsem na dosežke 
Marjana Jelenka, Gregorja in Aleksa Stra-
čaneka, odbojkaric OK SwatyComet Zre-
če, nogometašev NK Zreče, Taekwon-do 
kluba Unior Zreče in mnogih drugih. Na 
državnih tekmovanjih nas uspešno zasto-
pajo tudi člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Zreče, člani Društva tabornikov 
Rod zelena Rogla, KUD Jurij Vodovnik 
Zreče in Skomarje  … Za dogodke v naših 
krajih pa uspešno skrbijo s tradicionalni-
mi in odmevnimi prireditvami tudi druga 
društva in organizatorji.

S sprejemom srednjeročnega načrta 
ZIR15 za obdobje 2016–2020 smo posta-
vili smelejše konceptualne temelje pred-
vsem načrtnejšemu in učinkovitejšemu 
načrtovanju, organiziranju, usposabljanju, 
delovanju, opremljanju in komuniciranju 
poveljstva in enot naše civilne zaščite. S 
konkretnimi aktivnostmi smo sistem ka-
kovostno okrepili. Ponosni smo tudi na 
naša gasilska društva, ki predstavljajo 
učinkovito hrbtenico sistema.16 

Da je dogajanje v občini intenzivno 
in pestro, kaže tudi naša kronologija, kjer 
smo v tem času zabeležili več kot 760 pri-
reditev in dogodkov. Med najodmevnejše 
športne prireditve prav gotovo sodi Uni-

15 Sistem zaščite in reševanja v občini  
(sprejet 28. 9. 2016).

16 PGD Zreče je leta 2015 dokončalo vadbeni 
gasilski stolp in leta 2017 nabavilo novo 
poveljniško vozilo PV-1. Leta 2018 pa smo  
v PGD Stranice svečano predali v uporabo  
nov prizidek h gasilskemu domu. 
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turjeva organizacija svetovnega pokala v deskanju na Rogli, ki je bil 
letos organiziran že šestič zapored.

To obdobje je bilo za nas posebej praznično obarvano. Dvajsetle-
tnico občine smo leta 2015 oplemenitili skupaj s praznovanjem 10-le-
tnice pobratenja s prijateljskim mestom Sedbergh in 200-letnice šol-
stva na Zreškem. V ta namen smo organizirali serijo več kot dvajsetih 
odmevnih dogodkov in prireditev. Začeli smo z novinarsko konferenco 
septembra 2014 in zaključili s svečanostjo konec novembra, kjer smo 
gostili našega rojaka, takratnega predsednika DZ RS dr. Milana Br-
gleza. Ob tej priložnosti smo javnosti predstavili tudi zbornik, kjer so 
uredniki ter avtorji dokumentirali začetke in razvojne poti našega or-
ganiziranega primarnega, sekundarnega in glasbenega izobraževanja, 
ki je odigralo v tem dolgem, a odločilnem obdobju za nas neprecenlji-
vo zgodovinsko vlogo. 

Nadaljevali smo leta 2016 s praznovanjem 810-letnice prve pisne 
omembe Zreč, 260-letnico samostojne župnije sv. Egidija, 225-letni-
ce rojstva našega najbolj znanega ljudskega pesnika Jurija Vodovnika, 
70-letnice KO RK Zreče, PGD Zreče in LD Zreče. Skupaj s partnerji 
smo organizirali tudi zaključno prireditev jubilejnega leta s sloganom 
Pusti sled, kjer so zaigrali tudi novodobni Zreški kovači.17 V tem sklo-
pu smo predstavili tudi novo knjigo in razstavo Freudenberg – Lu-
šperk – Jamnik, Zreški gradovi včeraj, danes in jutri.18 Skupaj s KUD 
Vladko Mohorič pa smo praznovali tudi na prireditvi ob dvajsetletnici 
Skomarske hiše, ki je v sodelovanju s SwatyCometom prekrita in je 
v tem času postala kulturno srce Pohorja.19 Leta 2017 smo zaključili 
tudi tretjo etapo obnove spominskega območja na Stranicah. Obnovili 
smo tudi skulpture zreške Forma vive. V tem letu smo zgradili tudi 
nadstrešek vlakovne kompozicije. Skupaj z drugimi partnerji uspešno 
sodelujemo tudi v čezmejnem projektu SLO – CRO Prehistory Ad-
venture, kjer želimo z novimi raziskovanji in predstavitvijo obogatiti 
arheološko dediščino Brinjeve gore. 

17 KO RK je organiziralo slovesnost 9. 5. 2016. Slavnostni govornik je bil predsednik 
DZ RS dr. Milan Brglez. PGD Zreče je na svečani akademiji 6. 5. 2016 v 
prostorih kulturnega doma predstavilo tudi svoj novi zbornik. LD Zreče pa je je 
svojo 70-letnico društva in 106 let lovstva na Zreškem proslavilo 28. 8. 2016 s 
svečanostjo na lovskem domu in izdajo novega III. zbornika LD. 

18 V nedeljo, 13. 11. 2016. Knjigo je ustvarjalo 32 študentov in študentk arhitekture z 
Univerze v Mariboru pod mentorstvom dr. Igorja Sapača. 4. 2. 2016 smo odprli tudi 
razstavo o sledovih Keltov na Brinjevi gori. 

19 12. 9. 2016.

Uspešno smo nadaljevali s projektom 
Občina po meri invalidov. Zagnali smo 
tudi projekt Občina po meri starejših. 
Uspešno pa se je prijel tudi večgeneracij-
ski center, ki je začel delovati 1. 2. 2017. 
Uspeli smo tudi s prvimi koraki, da posta-
nemo mladim prijazna občina. 

14. 3. 2017 smo gostili na obisku v 
Zrečah njeno ekselenco, veleposlanico 
VB Sophie Honey. Naši gostje so bili 13. 
2. 2018 tudi tuji vojaški atašeji. 9. 3. 2018 
pa nas je obiskal tudi nadškof metropolit 
msgr. Alojzij Cvikl.

Uspešno smo nadaljevali tudi sodelo-
vanje s partnerskim mestom Sedbergh, 
vzpostavili pa smo tudi prijateljske od-
nose z občino Raća iz Srbije. Odmevala 
je tudi prireditev, posvečena tridesetemu 
rojstnemu dnevu našega mesta – »Zreških 
30« v športni dvorani, 6. 10. 2017, v orga-
nizaciji KS Zreče in Društva godbenikov 
Zreče. Godbeniki so lani tradicionalno 
organizirali že 13. Božično-novoletni 
koncert in letos 11. Ropotanje v Starih 
Zrečah. Odmevne so bile tudi vsakole-
tne tradicionalne prireditve na Resniku, 
Rogli, Skomarju … Ob deseti obletnici 
Likovnih prijateljevanj na Resniku smo 
leta 2017 izdali tudi priložnostni publika-
ciji z naslovoma Skumavčevi likovni dnevi 
na Resniku in Krajevna skupnost Resnik 
avtorjev Toneta Seiferta in Antona Grič-
nika. Na 11. prireditvi konec letošnjega 
junija pa smo ob resniški šoli skupaj s KS, 
TD Resnik-Rogla in partnerji na zaključni 
prireditvi odkrili tudi Marjanov portretni 
doprsni kip akademske kiparke Metke 
Kavčič. Vsakoletno smo organizirali tudi 
tradicionalna silvestrovanja itd.
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Spoštovani!
Vse to, ne glede na špartansko financiranje občin s strani države, 

kaže na naš vzpodbuden napredek, zato smo lahko z doseženim zado-
voljni. S tem smo realizirali tudi glavnino volilnega programa. Pri tem 
je pomembno, da smo poslovali v okviru realnih finančnih in materi-
alnih možnosti, kar je zagotavljalo dobro proračunsko likvidnost. Zato 
sem prepričan, da lahko upravičeno ocenjujemo, da v občini uspešno 
zaključujemo tudi šesti politični mandat 2014–2018, v katerem smo 
dodali pomemben prispevek k zgodovinskemu mozaiku (razvojne) 
uspešnosti naše občine.20 

V štirih letih (2015, 2016, 2017 in 2018) smo v investicije vložili 6,38 
mio evrov, kar je sicer nekoliko manj kot v prejšnjih obdobjih, je pa ra-
zumljivo, saj se je prejšnja EU perspektiva izpela, nova 2014–2020 pa 
žal v RS še ni popolnoma zaživela. V tem času je država vložila skupaj 
3,36 mio evrov (s pomočjo DRSI v državne ceste našega območja 1,64 
mio evrov, MOP v urejanje naših vodotokov 0,39 mio in Elektro MB 
v distribucijsko omrežje 1,32 mio), kar pomeni 9,74 mio evrov skupne 
investicijske bilančne vsote v osnovno gospodarsko javno infrastruktu-
ro v občini. Za zadnjih dvanajst let to pomeni skupno 41,8 mio evrov. 
Od nekaj več kot 34,0 mio evrov skupnih proračunskih investicijskih 
sredstev občine znaša lastni investicijski delež občine 23,0 mio evrov. 
To pomeni, da smo dodatno skozi proračun počrpali za investicijske 
projekte še 11,0 mio evrov evropskih, državnih in zasebnih sredstev. 
Več kot 7,8 mio evrov pa znaša investicijski prispevek države v druge 
javne infrstrukturne sisteme na območju naše občine.

20 In to morda ne glede na to, da nam državno financiranje v tem obdobju ni bilo 
najbolj naklonjeno in da bi lahko z vrnitvijo vsakoletno odvzetih sredstev iz naslova 
primerne porabe in investicij dosegli še bistveno boljše rezultate. Zato seveda z 
velikim upanjem zremo v novo vlado RS in predsednika, ki to stanje kot nekdanji 
župan prav gotovo dobro pozna.

Pomembno vlogo pri tem je odigrala 
prav najširša projektno-politična konsen-
zualnost v občinskem svetu, temelječa na 
javnem interesu. Ta je bil s sedmimi no-
vimi svetnicami in svetniki tudi nekoliko 
pomlajen. 

Širšo participacijo javnosti pri odloča-
nju smo (kot pomembno načelo sodobne 
javne uprave) zagotavljali z uspešnim so-
delovanjem političnih strank, poslanca 
DZ RS, predstavniki Vlade RS, podžu-
pana, predsednikov in svetov krajevnih 
skupnosti, stalnih in projektnih odborov, 
komisij, občinske uprave, z najširšim sode-
lovanjem in povezovanjem z našimi podje-
tji, podjetniki, ponudniki v gostinstvu in 
turizmu, kmetijami, šolama, vrtcem, dru-
gimi zavodi, društvi, cerkvenimi in drugi-
mi institucijami, državnimi organi, mini-
strstvi, direkcijami, zavodi, agencijami ter 
drugimi interesnimi skupinami, za kar se 
vsem iskreno zahvaljujemo. 

Verjamem pa, da za nas na Zreškem 
tudi v prihodnosti ni nemogočega, če so-
delujemo tako uspešno, složno, z jasno 
postavljeno vizijo in strategijo, nadpov-
prečnostjo in močno zagnanostjo ter po-
gumom.

Prisrčen pozdrav
Boris Podvršnik, župan



I. SPLOŠNI DEL

PREDSTaVITEV NaŠE OBČINE 
IN KRaJEVNIH SKUPNOSTI

Zreče so mesto pod Pohorjem v severovzhodni Sloveniji in ležijo 
v zgornjem delu Dravinjske doline. Kot krajevno ime Reetschach ali 
Reče se prvič omenijo v listini Otokarja iz Konjic leta 1206. Od leta 
1987 so Zreče mesto, od leta 1995 pa tudi sedež Občine Zreče. 

Mandatno obdobje 2014–2018 je bilo za našo občino jubilejno, saj 
smo v letu 2015 obeležili 20. obletnico delovanja Občine Zreče, 10. 
obletnico pobratenja z mestom Sedbergh ter 200 let šolstva na Zre-
škem, leta 2016 810-letnico prve pisne omembe Zreč, lansko leto pa še 
30 let mesta Zreče. 

Statistični podatki o Občini Zreče

VSEBINa STaTISTIKa

Površina 6.731 ha 

Število krajevnih skupnosti 6

Število naselij 27

Število prebivalcev 6.469

Gostota naseljenosti 96 prebivalcev/km2 

Število gospodinjstev 2.623 

Nadmorska višina Najnižja točka 340 m 
(potok Koprivnica)

Najvišja točka 1.533 m 
(Mulejev vrh)

Vir: Statistični urad RS, Pisarna geodetske uprave Slovenije  
in e-CRP Ministrstva za notranje zadeve
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Zemljevid – območje Občine Zreče



10

Kazalniki za Občino Zreče v primerjavi s Slovenijo

Podatki za leto 2016 Občina zreče Slovenija

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.823 824.485

Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,2 59,6

Število zaposlenih oseb 4.414 824.485

Število samozaposlenih oseb 272 86.684

Število registriranih brezposelnih oseb 314 103.152

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 10,1 11,2

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUr) 1.458,41 1.584,66

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, Si = 100) 92 100

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUr) 958,81 1.030,16

Povprečna mesečna neto plača (indeks, Si = 100) 93 100

Število podjetij 489 196.072

Prihodek podjetij (1.000 EUr) 374.272 98.573.630

Vir: Povzeto po Statistični urad RS, http://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/204

Na območju Občine Zreče deluje šest krajevnih skupnosti: 
♥ Krajevna skupnost Zreče, 
♥ Krajevna skupnost Stranice, 
♥ Krajevna skupnost Gorenje, 
♥ Krajevna skupnost Resnik, 
♥ Krajevna skupnost Skomarje in 
♥ Krajevna skupnost Dobrovlje. 

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcional-
nem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. 

S pomočjo svetov krajevnih skupnosti smo tudi v tem manda-
tnem obdobju izvajali pomemben del nalog lokalne skupnosti.

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti Občine  
Zreče z županom mag. Borisom Podvršnikom
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KRaJEVNa SKUPNOST zREČE

NASELjA boharina, Gračič,
Loška gora pri Zrečah, 
osredek pri Zrečah,
radana vas, 
Zlakova, 
Zreče

VELiKoST 14,16 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 3.854
PrEdSEdNiK SVETA KS Slavko Kejžar
čLANi SVETA KS Anton ošlak, Peter Kejžar, 

Marijan jelenko, drago Vrhovšek, 
Zdenka Kejžar, Milovan Karapandžić, 
Mateja Pučnik, Matej Kokol, 
janja Klinčar, dušan jelenko*
* prenehanje mandata z 9. 1. 2016

KRaJEVNa SKUPNOST STRaNICE

NASELjA bukovlje, čretvež, 
Gornja vas, Spodnje Stranice, 
Križevec, Lipa, 
Mala Gora, Polajna, 
Stranice, Zabork

VELiKoST 16,07 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 1.178

PrEdSEdNiK SVETA KS Emilijan Fijavž

čLANi SVETA KS Martin Lažeta, Srečko Švab, 
dušan brečko, dejan Sodin, 
dragica Cvelfer, drago Padežnik, 
drago rošer, jože Steble

KRaJEVNa SKUPNOST GORENJE

NASELjA bezovje nad Zrečami,
črešnova,
Gorenje pri Zrečah,
Koroška vas na Pohorju,
Padeški vrh,
Planina na Pohorju

VELiKoST 15,37 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 750

PrEdSEdNiK SVETA KS Marjan Hren

čLANi SVETA KS ivan Podgrajšek, Aleksander Hrovat, 
Ema Šloser, Klavdija rutnik, 
janez rutnik, Mihaela Kotnik
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KRaJEVNa SKUPNOST RESNIK

NASELjA resnik,
rogla

VELiKoST 12,17 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 124

PrEdSEdNiK SVETA KS borut Pačnik

čLANi SVETA KS janez Kovše, 
Primož črešnar, 
Miran Krajnc, 
Srečko Koprivnik

KRaJEVNa SKUPNOST SKOMaRJE

NASELjE Skomarje

VELiKoST 7,79 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 178

PrEdSEdNiCA 
SVETA KS

Marija-Magda drozg

čLANi SVETA KS Mirko beškovnik, 
oto Mikek, 
Aleksander Furman, 
Marija-Marjana Kovše

KRaJEVNa SKUPNOST DOBROVLJE

NASELjE dobrovlje 

VELiKoST 1,48 km2

ŠTEViLo PrEbiVALCEV 385

PrEdSEdNiK SVETA KS bojan Napotnik

čLANi SVETA KS ivan Hrovat, 
barbara ravnak, 
damijana retuznik, 
Urška Kovač
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RazVOJNI CILJI MaNDaTNEGa 
OBDOBJa 2014–2018

Uspešna občina je tista, ki je učinkovita in prijazna za življenje, 
delo in bivanje. Primerjalno to pomeni uspešno tekmovanje za resurse 
zasebnega in javnega sektorja. Pri tem je zelo pomembno strateško 
in operativno načrtovanje, ki omogoča t. i. ciljno vodenje občine z 
optimalno izrabo vseh virov in obdobno preverjanje rezultatov ter 
morebitne korekcije, kar daje podlago za konkretna letna ali dvoletna 
proračunska obdobja.21

Krovne strateške usmeritve naše občine temeljijo na Viziji in strate-
giji Občine Zreče do leta 2025, ki je bila sprejeta na občinskem svetu 
leta 2012 (evalvirana 2015) na podlagi vrednot in sodelovanja občanov 
ter programskih dokumentov in usmeritev države ter regije. Njen po-
glavitni (programski) namen pa je načrtno izboljšati vsestransko kako-
vost v občini ter s tem povečati zadovoljstvo prebivalcev, zaposlenih in 
obiskovalcev zreške občine. 

Našo vizijo predstavlja notranje in zunanje uspešno povezana obči-
na z odličnimi pogoji za bivanje in z najboljšimi razmerami za razvoj 
gospodarskih, kmetijskih in negospodarskih dejavnosti, z urejenim in 
privlačnim okoljem ter naravno in kulturno dediščino, ki naj predsta-
vlja privlačno jedro naše turistične destinacije Rogla – Pohorje.

Na teh podlagah temelji naša ožja sektorska razvojna politika. 

21  Kot so primeroma: Vladni operativni program za izvajanje kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014–2020, Strategija pametne specializacije, Strategija 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, Regionalni razvojni program 
Savinjske regije 2014–2020, Strategija in Vizija Pohorja NATREG 2030-ZVN, 
Strategija lokalnega razvoja 2014–2020 7 občin od Pohorja do Bohorja, Načrt 
razvoja in trženja turizma v občini Zreče 2017–2021 (2017), Lokalni energetski 
koncept Občine Zreče, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v Občini Zreče, Načrt razvoja širokopasovnega omrežja, Projekt 
izboljšanja upravljavske sposobnosti občine (2016), Strategija trajnostne 
mobilnosti, Strateške usmeritve na področju invalidov …

Na področju GOSPODARSTVA smo 
sledili ciljem, kot so: pospešen razvoj tu-
rizma, boljša samooskrba, ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja, priprave 
za zagotavljanje dodatnih najemnih stano-
vanj ter bivalnih enot.

Precej aktivnosti je bilo izvedenih za 
komunalno ureditev zemljišč za obrt in 
podjetništvo na Stari zadrugi, spodbujali 
pa smo tudi zaposlovanje z odpiranjem no-
vih delovnih mest in inovativnost. 

Na področju kmetijstva je bil glavni 
poudarek pospeševanje ter izvajanje ukre-
pov za razvoj kmetijstva in podeželja, kar 
smo omogočali s sofinanciranjem tovr-
stnih ukrepov. Z RAK-o smo sodelovali 
pri pridobivanju sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – 
EKSRP ter Evropskega sklada za regional-
ni razvoj – ESRR. 

Na področju stanovanjske politike cil- 
je predstavljajo zagotavljanje neprofitnih 
najemnih stanovanj ter bivalnih enot, na-
menjenih začasnemu reševanju stanovanj-
skih vprašanj socialno ogroženih oseb ter 
spodbujanje različnih oblik zagotavljanja 
najemnih stanovanj. Redno smo izvajali 
tudi investicijsko in tekoče vzdrževanje 
stanovanj v lasti občine. 

Na področju turizma je naša prilo-
žnost v udejanjanju obeh strategij – občin-
ske in destinacijske, predvsem v izvajanju 
projektnega mreženja ponudbe in trženja 
v širšem okolju, v izvajanju projekta Hoja 
med krošnjami na Rogli ter v revitalizaciji 
zreškega jezera.
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Sprejeli smo tudi Načrt razvoja široko-
pasovnega omrežja.

Na področju OKOLJA in PROSTORA 
smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacij-
skih podsistemov in priključevanjem na 
CČN Zreče ter z izboljšanjem organizi-
ranosti odvoza in doslednejšim ločeva-
njem odpadkov. Najpomembnejši korak 
uveljavljanja sonaravnega in trajnostnega 
koncepta odvajanja in čiščenja odplak za 
centralno naselje Zreče predstavlja zače-
tek obratovanja CČN v letu 2014. S tem 
je omogočeno postopno priključevanje 
večstanovanjskih in individualnih ter in-
dustrijskih objektov. Naprava z inovativno 
tehnologijo, ki ima pred klasično tehno-
logijo več pomembnejših prednosti, se je 
izkazala za robustno in zelo učinkovito. 
V tem vmesnem obdobju smo izvedli tudi 
številne posodobitve tehnološke in upra-
vljavske narave. 

Precej energije smo usmerili v optimal-
no oskrbo s pitno vodo, kjer smo precej 
resursov namenili modernizaciji siste-
ma Stranice, ki smo ga prevzeli v precej 
slabem stanju. Neprestano smo izvajali 
aktivnosti za zmanjševanje izgub vode iz 
vodovodnega sistema, kjer smo dosegli po-
membne uspehe z izvajanjem rednega in 
investicijskega vzdrževanja. Pridobili smo 
tudi nekaj novih vodnih virov in dokončali 
vodne hrambe, ki so vključene v sistem. 

Precej napora smo vložili tudi v priprave na tekmovanje Entente 
Florale, v okviru katerega smo 23. 6. 2018 gostili komisijo. Dosegli 
smo ugoden odziv in prejeli zlato priznanje.22

Na področju PROMETA smo začeli načrtneje slediti strateškim 
ciljem t. i. trajnostne paradigme mobilnosti s sprejeto Celostno pro-
metno strategijo, ki predstavlja poleg izvedbe številnih investicijskih 
projektov izboljšanja prometnih tokov in varnosti ter urejanja mirujo-
čega prometa odpravo t. i. črnih prometnih točk, ob tem še urejanje 
kolesarskih in peš poti, populariziranje peš hoje, kolesarjenja in javnih 
prevozov, izboljšanje prometne ureditve v okolici osnovne šole in učin-
kovitejšo rabo energije. Uspešno smo kandidirali tudi za prve projekte 
s tega področja. Sodelovali smo v projektu Evropski teden mobilnosti 
(ETM), ki je potekal en teden in se je osredotočil na zdravje s pou-
darkom na kolesarjenju. Eno izmed pomembnejših vsebin predstavlja 
urejanje mobilnostnega stičišča pri osnovni šoli.

Sicer pa smo poudarek dali na redno in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest in javnih poti, ki so v veliki meri amortizirane. Rekon-
struirali smo posamezne odseke občinskih cest. Občinske ceste glede 
na razpoložljive finančne vire vzdržujemo tako, da omogočamo varen 
promet. Poskrbeli smo za prometno varnost naših občanov in otrok, 
na novo postavili in zamenjali dotrajane prometne znake ter uspešno 
kandidirali na razpisu za sofinanciranje projektov s tega področja. Iz-
vajali smo vzdrževanje gozdnih cest v skladu z načrtom, ki ga pripravi 
Zavod za gozdove skupaj z občino. 

DRSI pa je poskrbel za rekonstrukcije odsekov državnih cest, kjer 
je za nas prav gotovo najpomembnejša izgradnja krožišča Ulipi, v leto-
šnjem letu začetek izgradnje krožišča Spar, preplastitve na Stranicah, 
ceste na Roglo … 

Izvajali smo številne aktivnosti na področju energetskega manage-
menta. Izvedli smo zamenjavo svetilk javne razsvetljave, s čimer dose-
gamo pomembne prihranke. 

22  V letu 2016 je bil zaključen in sprejet tudi Strateški dokument na področju razvoja 
in trženja turizma »Načrt razvoja in trženja turizma v občini Zreče 2017–2021«. 
Skupaj z občinami Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica pa smo sprejeli tudi 
Turistično strategijo destinacije Pohorje – Rogla.
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Izvajali smo tudi precej obnovitvenih 
del na stadionu v Zrečah.

Da je bilo delovanje in razvoj področij 
civilne družbe, ki dajejo dodano vrednost 
življenju občanov v občini, izboljšujejo 
status bivanja in vlivajo pozitivne vredno-
te, učinkovito in razgibano, smo financi-
rali številne programe društev, soorganizi-
rali in/ali sofinancirali številne prireditve, 
skrbeli za socialno šibke občane. 

Vsaj dvakrat letno smo izdali naše gla-
silo Pohorsko srce. 

Tudi na področju zagotavljanja social-
ne kohezije smo izvajali številne ukrepe s 
sofinanciranjem ranljivih družbenih sku-
pin, z udejanjanjem aktivnosti akcijskih 
načrtov Občina po meri invalidov in Sta-
rosti prijazna občina. Začeli smo tudi s 
projektom Občina prijazna mladim, spre-
jeli Akcijski načrt za enake možnosti ter 
odprli Večgeneracijski center v Zrečah.

Precej virov smo namenjali urejanju javnih površin, sprejemu ob-
činskih podrobnih prostorskih načrtov in postopku sprememb in do-
polnitev OPN ter urejanju lastniško pravnih razmerij. 

V letu 2015 smo namreč udejanjili naš dolgoletni cilj – sprejeli smo 
novi OPN, s katerim smo določili namensko rabo območij in s tem 
usmerili razvoj posameznih dejavnosti. Naš cilj je tudi čim prej sprejeti 
spremembe prostorskih aktov, ker želimo širiti centralna naselja, uredi-
ti stavbna zemljišča s komunalno opremo in zainteresiranim ponuditi 
30 parcel za stanovanjsko gradnjo na treh območjih.

Na področju ravnanja z odpadki smo posodobili zbirni center za 
ločeno zbiranje kosovnih odpadkov. Vzpostavili smo Center ponovne 
uporabe in zbiranja tekstila na AP Zreče. Pri večstanovanjskih objek-
tih smo poskrbeli za sistematično postavitev smetarnikov, uspešno pa 
smo izpeljali tudi vsakoletno čistilno akcijo. 

Številne dejavnosti in ukrepe smo izvedli tudi na področju ohra-
njanja narave. Sodelovali smo v projektih SUPORT – trajnostno upra-
vljanje Pohorja in ALPA – ohranjanje alpskih pašnikov, v Skladu za 
ohranjanje narave Pohorja, soorganizirali vsakoletni Mladinski inter-
disciplinarni tabor na Rogli, soorganizirali vsakoletno tradicionalno 
prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju, Košnjo po-
horskih planj na star način in postavili »Hotel« za žuželke ob Srčkovi 
učni poti v Zrečah. 

Poglavitne usmeritve s področja IZOBRAŽEVANJA in KAKOVO-
STI ŽIVLJENJA, ki smo jim v tem mandatu sledili, pa so bile optimi-
ziranje kapacitet v vrtcih in šolah z investicijskimi in vzdrževalnimi 
posegi, zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov 
javnih zavodov, spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle, višja ka-
kovost in odmevnost dogodkov in prireditev, varstvo kulturne dedišči-
ne, ohranitev in krepitev zdravja ter kakovosti občanov, pomoč ogrože-
nim prebivalcem, spodbujanje delovanja društev in drugih organizacij. 
V Vrtcu Zreče in OŠ Zreče smo zaključili z energetsko sanacijo, izvedli 
smo projekt 200 let šolstva na Zreškem z izdajo zbornika, zaključili 
smo obnovo spomenikov 100 frankolovskim žrtvam ter projekt STC 
na Rogli. 
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OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. Šteje 16 članov, ki funkcijo opravljajo ne-
poklicno. Župan je tudi v tem mandatu opravljal funkcijo poklicno, 
podžupan Drago Šešerko pa nepoklicno.

Pomembno vlogo pri delu občinskega sveta imajo komisije, ki so 
ustanovljene na različnih področjih.

Delež glasov političnih strank v občinskem svetu Občine Zreče 
v mandatu 2014–2018

Sestava Občinskega sveta Občine Zreče

Zap. 
št. 

iME 
LiSTE

iME iN PriiMEK 

1 SLS Ervin Gričnik 

2 SLS Tina jerše Lužnik 

3 deSUS jožef Košir 

4 deSUS Marija jevšenak 

5 SdS drago Šešerko 

6 SdS Aleksandra Kosevski-Kolar 

7 SdS Emilijan Fijavž 

8 SdS Mateja Pučnik 

9 SdS Štefan Kroneker 

10 SdS Carmen Merčnik 

11 SMC Špela Sovič

12 SMC Matej Kokol

13 SMC Saša Kotnik-Hren

14 SMC Žiga obrovnik

15 Sd domen Vogelsang 

16 Sd jolanda Potočnik 

Statistika sej občinskega sveta v obdobju 2014–2018

LETO REDNE 
SEJE

TRaJaNJE  
V URaH

IzREDNE 
SEJE

TRaJaNJE  
V URaH

DOPISNE 
SEJE

ŠTEVILO SPREJETIH 
SKLEPOV

od nastopa 
mandata 2014

 3*  5:50 / / / 29

2015  5 14:15 / / 3 89

2016  4 13:05 / / / 73

2017 4 12:35 1 0:20  2 65

Vključno 
z majsko sejo 
2018

2 7:25 / / 1 38

SKUPaJ 18 70:10 1 0:20 6 294

* vključuje prvo konstitutivno sejo
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Občinski svet Občine Zreče in župan mag. Boris Podvršnik

Komisije 
občinskega 
sveta

Število 
članov

2015 2016 2017 2018 
(do junija 2018)

Število 
sej v 
2015

Povprečna 
udeležba

Povprečno 
trajanje 

sej (min.)

Število 
sej v 
2016

Povprečna 
udeležba

Povprečno 
trajanje 

sej (min.)

Število 
sej v 
2017

Povprečna 
udeležba

Povprečno 
trajanje 

sej (min.)

Število 
sej v 
2018

Povprečna 
udeležba

Povprečno 
trajanje 

sej (min.)

Statutarno-pravna komisija 5 5 80 % 72 min. 4 80 % 48 min. 4 60 % 46 min. 2 60 % 43 min.

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

5 5 100 % 72 min. 4 80 % 45 min. 3 100 % 40 min. 2 80 % 30 min. 

Komisija za gospodarstvo 7 3 71 % 93 min. 3 57 % 83 min. 4 43 % 100 min. 2 86 % 160 min.

Komisija za urejanje prostora in 
stanovanjske zadeve

7 5 71 % 81 min. 4 86 % 90 min. 6 86 % 84 min. 2 100 % 105 min.

Komisija za negospodarske 
zadeve in civilno družbo

7 5 71 % 106 min. 5 71 % 90 min. 4 86 % 100 min. 3 100 % 110 min.

Komisija za gospodarsko javno 
infrastrukturo

7 5 71 % 168 min. 4 57 % 120 min. 5 71 % 120 min. 2 57 % 120 min.

Komisije občinskega sveta, število članov, število sej, povprečna udeležba na sejah in povprečno trajanje sej 
v obdobju 2015–junij 2018
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PREJEMNIKI PRIzNaNJ 
OBČINE zREČE

Vsako leto ob občinskem prazniku podelimo priznanja oz. grbe 
najzaslužnejšim občanom, skupinam in organizacijam za njihovo 
uspešno delo, obogatitev na posameznem področju in pomemben pri-
spevek k razvoju občine.

Na slavnostnih sejah Občinskega sveta Občine Zreče smo v obdobju 
2015–2018 podelili 12 grbov in naziv častni občan Občine Zreče

2015 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb MirKo bEŠKoVNiK Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Skomarje ter za prispevek 
k promociji kraja Skomarje in Občine Zreče.

SrEbrNi Grb iVAN PAVLič Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter prispevek 
na področju razvoja podjetništva v Občini Zreče.

broNASTi Grb SLAVKo KEjŽAr Priznanje je prejel za dolgoletno organizacijsko delo v Društvu godbenikov Zreče, večletno uspešno 
delo v Krajevni skupnosti Zreče ter prispevek k promociji občine širši okolici.

2016 PREJEMNIKI NaMEN

NAZiV čASTNi občAN joŽEF KoŠir Priznanje je prejel za dolgoletno delo in pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti Občine Zreče.

ZLATi Grb EMiLijAN FijAVŽ Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter prispevek 
na področju razvoja podjetništva v Občini Zreče.

SrEbrNi Grb MArijAN jELENKo Priznanje je prejel za dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

broNASTi Grb odbojKArSKi KLUb 
SWATYCoMET ZrEčE

Priznanje so prejeli za večletno aktivno in uspešno dejavnost kluba, za spodbujanje zdravega načina 
življenja in pozitivnih športnih vrednot ter za prenos znanja igranja odbojke na mlajše rodove.

2016 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb STANKo KrAjNC Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri ohranjanju in obnavljanju sakralne dediščine v 
krajih Skomarje, Gorenje in Resnik ter za velik doprinos k združevanju in ohranjanju dobrih 
odnosov med prebivalci na tem območju.

SrEbrNi Grb MArijA KoVAčič Priznanje je prejela za dolgoletno aktivno delo v Katoliškem kulturnem društvu Zreče in Župnijski 
Karitas Zreče ter za uspešno vodenje Kulturno-umetniškega društva Jurij Vodovnik Zreče.

broNASTi Grb TATjANA KoTNiK Priznanje je prejela za dolgoletno prostovoljno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Zreče 
in Društvu upokojencev Zreče.

2018 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb VLAdiMir WrAVor Priznanje je prejel za aktivno delo v PGD Stranice ter za vsestransko aktivnost pri razvoju 
Krajevne skupnosti Stranice in podjetništva v Občini Zreče.

SrEbrNi Grb MArijA jEVŠENAK Priznanje je prejela za dolgoletno prostovoljno in aktivno delo v Društvu upokojencev Zreče.

broNASTi Grb MArjAN jELENKo Priznanje je prejel za uspešno dolgoletno športno pot v nordijski kombinaciji ter za dvakratno 
udeležbo na olimpijskih igrah.

Častni občan Jožef Košir z županom 
mag. Borisom Podvršnikom
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V okviru letnega programa dela za po-
samezno leto v obdobju od 2015 do 2018 
je Nadzorni odbor Občine Zreče izvajal:
• preverjanje skladnosti in odstopanja 

zaključnega računa Občine Zreče  
s proračunom in odločitvami  
občinskega sveta za leta 2014,  
2015, 2016 in 2017;

• pregled Odloka o proračunu za  
tekoče leto;

• pregled Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu;

Dan pred našim občinskim praznikom v letu 2015 se je žal poslovil 
naš častni občan Marjan Osole, ki je odtisnil neizbrisljiv pečat razvoju 
našega gospodarstva, turizma in lokalne skupnosti ter danes velja za 
očeta sodobnega Uniorja in turizma na Zreškem ter vnetega borca za 
novo Občino Zreče. Žalna seja občinskega sveta je njemu v spomin 
potekala 3. 6. 2015 v Hotelu Atrij Zreče.

NaDzORNI ODBOR

Nadzorni odbor Občine Zreče je najvišji organ nadzora javne pora-
be v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Zreče šteje 7 članov. Ker nas je v začetku 
decembra 2017 nenadoma zapustila predsednica nadzornega odbora 
Janja Pirnat, je nadzorni odbor do konca mandata svojo funkcijo opra-
vljal brez predsednice. Spominska svečanost v spomin predsednici 
nadzornega odbora je potekala 7. 12. 2017 v Hotelu Atrij Zreče. 

Na slavnostnih sejah Občinskega sveta Občine Zreče smo v obdobju 
2015–2018 podelili 12 grbov in naziv častni občan Občine Zreče

2015 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb MirKo bEŠKoVNiK Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Skomarje ter za prispevek 
k promociji kraja Skomarje in Občine Zreče.

SrEbrNi Grb iVAN PAVLič Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter prispevek 
na področju razvoja podjetništva v Občini Zreče.

broNASTi Grb SLAVKo KEjŽAr Priznanje je prejel za dolgoletno organizacijsko delo v Društvu godbenikov Zreče, večletno uspešno 
delo v Krajevni skupnosti Zreče ter prispevek k promociji občine širši okolici.

2016 PREJEMNIKI NaMEN

NAZiV čASTNi občAN joŽEF KoŠir Priznanje je prejel za dolgoletno delo in pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti Občine Zreče.

ZLATi Grb EMiLijAN FijAVŽ Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri razvoju Krajevne skupnosti Stranice ter prispevek 
na področju razvoja podjetništva v Občini Zreče.

SrEbrNi Grb MArijAN jELENKo Priznanje je prejel za dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

broNASTi Grb odbojKArSKi KLUb 
SWATYCoMET ZrEčE

Priznanje so prejeli za večletno aktivno in uspešno dejavnost kluba, za spodbujanje zdravega načina 
življenja in pozitivnih športnih vrednot ter za prenos znanja igranja odbojke na mlajše rodove.

2016 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb STANKo KrAjNC Priznanje je prejel za neprecenljivo vlogo pri ohranjanju in obnavljanju sakralne dediščine v 
krajih Skomarje, Gorenje in Resnik ter za velik doprinos k združevanju in ohranjanju dobrih 
odnosov med prebivalci na tem območju.

SrEbrNi Grb MArijA KoVAčič Priznanje je prejela za dolgoletno aktivno delo v Katoliškem kulturnem društvu Zreče in Župnijski 
Karitas Zreče ter za uspešno vodenje Kulturno-umetniškega društva Jurij Vodovnik Zreče.

broNASTi Grb TATjANA KoTNiK Priznanje je prejela za dolgoletno prostovoljno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Zreče 
in Društvu upokojencev Zreče.

2018 PREJEMNIKI NaMEN

ZLATi Grb VLAdiMir WrAVor Priznanje je prejel za aktivno delo v PGD Stranice ter za vsestransko aktivnost pri razvoju 
Krajevne skupnosti Stranice in podjetništva v Občini Zreče.

SrEbrNi Grb MArijA jEVŠENAK Priznanje je prejela za dolgoletno prostovoljno in aktivno delo v Društvu upokojencev Zreče.

broNASTi Grb MArjAN jELENKo Priznanje je prejel za uspešno dolgoletno športno pot v nordijski kombinaciji ter za dvakratno 
udeležbo na olimpijskih igrah.

Prejemniki priznanj Občine Zreče v letu 2018

Člani nadzornega odbora Občine Zreče

PRIIMEK IN IME FUNKCIJa

janja Pirnat* predsednica

Slavica Kvac podpredsednica

Nadja buh članica

judita Klančnik članica

Anamarija Prešiček članica

Vili Potočnik član

Zdenko Kovačec član

* prenehanje mandata 3. 12. 2017

Statistika sej nadzornega odbora 
od leta 2015 do vključno majske 
seje leta 2018

LETO ŠTEVILO 
SEJ

POVPREČNO 
TRaJaNJE  
V MINUTaH

POVPREČNa 
UDELEŽBa 

ČLaNOV

2015 2 123 min. 71 %

2016 2 123 min. 57 %

2017 2 135 min. 71 %

2018* 1 75 min. 83 %

* vključno z majsko sejo
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UPRaVLJaVSKa 
SPOSOBNOST OBČINE

Po metodologiji FDV upravljavsko 
sposobnost občine ocenjujemo skozi po-
litične, ekonomske  upravno-organizacij-
ske kazalnike in kazalnike javnih storitev. 
K projektu smo pristopili v začetku leta 
2016. 

Na podlagi temeljite analize temeljnih 
in strateških občinskih dokumentov, sta-
tističnih podatkov, uradne spletne strani 
občine, javno dostopnih podatkov mini-
strstva za finance in drugih vladnih insti-
tucij ter intervjujev smo na podlagi štiride-
setih kazalnikov dosegli 91,75 točk od 100 
možnih, kar pomeni visok nivo tovrstne 
sposobnosti. 

 

• pregled zaključnega računa proračuna občine;
• preverjanje skladnosti finančnih načrtov krajevnih skupnosti, kate-

rih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna za leta 2014, 
2015, 2016 in 2017;

• redno izvajanje nadzora porabe proračunskih sredstev proračun-
skih uporabnikov Občine Zreče;

• spremljanje tekočega poslovanja občine;
• poročanje občinskemu svetu in županu v obliki poročil o delu nad-

zornega odbora.

Pri nadzoru poslovanja nadzorovanca so ugotovili, da ni nikakr-
šnih nepravilnosti. Vrsta postopkov oddaje javnih naročil kot tudi sam 
postopek javnega naročanja je bila pravilno izvedena. Pri tem je Ob-
čina Zreče po njihovem mnenju upoštevala temeljna načela smotrne-
ga javnega naročanja, ki se nanašajo na gospodarnost in učinkovitost 
porabe javnih sredstev, zagotavljanje konkurence med ponudniki in 
transparentnost porabe javnih sredstev ter enakopravnost ponudnikov.

Nadzorni odbor je ugotavljal, da ima Občina Zreče poslovne do-
godke smiselno in vzorno urejene, pogodbe in evidence posameznih 
poslovnih subjektov in odgovornih oseb pa so podpisane ter usklajene 
z razpisnimi pogoji. 

Nadzorni odbor je podal nadzorovancu Občini Zreče za vse nad-
zore, ki so bili izvedeni v tem obdobju, glede zakonitosti, namembno-
sti ter gospodarne in učinkovite rabe sredstev javnih financ pozitivno 
mnenje brez pridržkov.

Izvedeni nadzori v obdobju 2015–2018

Nadzori Nadzorovana oseba Predmet nadzora Obseg nadzora

  1. Turistična in (pavšalna) taksa Občina Zreče                  2014, 2015, 2016, 2017               Pravne podlage, obračunavanje 
nočitvene in pavšalne turistične takse, 
plačila, izterjave, nadzor, evidentiranje.

  2. Vzdrževanje krajevnih in občinskih cest Občina Zreče              2015, 2016, 2017               Tekoče in investicijsko vzdrževanje, 
plan dela, pregled dokumentacije 
(pogodbe, fakture, priloge …).

  3. Centralna čistilna naprava Zreče Občina Zreče 2015, 2016 Prihodki komunalnih prispevkov, 
prihodki, stroški, delovanje CČN.
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Pri političnih in ekonomskih kazalnikih smo dosegli 25 oz. 24 
točk od 25 možnih. Pri vključevanju občanov v svoje delo smo dose-
gli maksimum, kar pomeni, da imamo sistemsko urejeno vključeva-
nje občanov v delo občinske uprave tako pri sprejemanju strateških 
dokumentov (delavnice z nadpovprečno angažiranimi občani) kot pri 
sprejemanju splošnih aktov (javne razgrnitve in obravnave). 

V občinski upravi dobro uresničujemo tudi načelo transparentnosti 
– obveščanje s pomočjo spletnih strani, socialnih omrežij, elektronske 
pošte, objavljene so mobilne številke zaposlenih, koledarji dogodkov, 
sej občinskega sveta in zapisnikov, županovega urnika, gradiva za ob-
činski svet, izdajamo občinsko glasilo, letna poročila o delu župana in 
občinske uprave ter obdobna za vsako mandatno obdobje. 

Transparentnost zagotavljamo tudi po spletnih orodjih, katalogu 
informacij javnega značaja, projektu e-občine, prostorsko-informacij-
skem sistemu občine (PISO), izdajanju informacij javnega značaja, po 
poročanju na sejah občinskega sveta, ki so javne in se snemajo, ter po 
lokalnih medijih in lokalnem časopisu v obliki člankov, izjav, intervju-
jev in drugih objav. 

SPLETNE STRANI 23 

V letu 2015 smo pričeli s celovito pre-
novo naše spletne strani, ki smo jo prila-
godili delovanju mobilnih telefonov in 
drugih naprav ter omogoča vse sodobne 
načine poslovanja z uporabniki, vključno 
z oddajo e-vloge in spletnega plačevanja 
taks. Redno smo skrbeli za ažuriranje in 
objavljanje najaktualnejših vsebin. 

Z namenom zagotovitve še boljše pre-
glednosti in še boljšega sodelovanja z dru-
štvi v naši občini smo društvom omogočili 
(brezplačno) soustvarjanje lokalnega utri-
pa po naši uradni spletni strani občine in 
kreacijo lastnih predstavitvenih vsebin.

Sodelovanje občanov je možno tudi 
po e-orodjih, kot so e-ankete in e-pobude, 
s katerimi smo občanom omogočili, da s 
pomočjo naše spletne strani posredujejo 
svoje predloge in pobude, ki jih zaznajo v 
lokalnem okolju. 

 

Izsek z osrednje internetne strani Občine Zreče

 

Izsek z internetne strani enega izmed 
društev v naši občini

23 http://www.zrece.si
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od leta 1995 dalje, njihova neuradno pre-
čiščena besedila, gradiva za seje občin-
skega sveta, strateški dokumenti in druge 
informacije, za katere Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja določa, da jih 
moramo zavezanci posredovati v svetovni 
splet. Z dostopom do informacij javnega 
značaja na enem mestu zagotavljamo ob-
čanom poenostavljeno iskanje objavljenih 
dokumentov. 

KRONOLOGIJA 25

Od 1. 1. 2011 sistematično, tj. kronolo-
ško beležimo prireditve in dogodke, ki so 
se zgodili na območju naše občine in jih 
objavljamo na spletu.

KAKOVOST

Pri skupini upravno-organizacijskih 
kazalnikov smo dosegli 21,75 točke (od 25 
možnih). Pri tej skupini meril poudarek 
temelji na stalnem izboljševanju kakovosti 
dela, sistemu razvoja človeških virov, pri-
pravi, udejanjanju in evalviranju načrtov 
usposabljanja, izobraževanja in napredo-
vanju zaposlenih ter merjenju zaposlenih 
in uporabnikov. 

Z doslednim spoštovanjem politike 
kakovosti, postopkov sistema kakovosti 
in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo 
izboljšati zadovoljstvo strank, zaposlenih 
in vseh sodelujočih v procesih odločanja 
(občinski svet, nadzorni odbor, krajevne 
skupnosti, odbori, komisije in delovna te-
lesa …).

25  https://www.zrece.si/objava/56806

Svoje predloge lahko občani podajajo tudi na zborih krajanov in po 
anketah, ki jih izvajamo vsaka tri leta. Podane predloge evidentiramo, 
odgovorni javni uslužbenec za posamezno področje dela pa pripravi 
odgovor, ki se nato posreduje občanu oz. stranki. Pri tem je zelo po-
membno medsebojno interno/eksterno komuniciranje in sodelovanje.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 24

Ves čas redno ažuriramo Katalog informacij javnega značaja Obči-
ne Zreče. V katalogu informacij so dostopni vsi predpisi Občine Zreče 

24  http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-41099937bbe&osebna=1 

 
Izsek iz Lokalnega utripa

 

Izsek iz Kronologije
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Uporabniki storitev pričakujejo poleg 
kakovostne obravnave tudi ustrezno odziv-
nost in  učinkovitost, kjer pa imamo še kar 
nekaj rezerv. V upravi in režijskem obratu 
vodimo številne  evidence in uporabljamo 
različne aplikacije, ki omogočajo vpogle-
de v različne podatkovne baze, kjer lahko 
strankam prihranimo kar nekaj časa pri 
urejanju upravnih ali drugih zadev. Viso-
ka stopnja odprtosti našega delovanja se 
odraža v dnevni, aktivni, neposredni ko-
munikaciji z občani in drugimi strankami. 
Javni uslužbenci so na voljo strankam ves 
delovni čas, prisotni pa so tudi na terenu. 

PISO 26  

V letu 2010 smo občanom na spletu po-
nudili možnost dostopa do prostorskih po-
datkov s pomočjo prostorsko-informacij-
skega sistema občin PISO, ki predstavlja 
programsko opremo in omogoča prikaz 
prostorskih podatkov občine, ki vsebu-
je celovito zbirko občinskih in državnih 
prostorskih vsebin, kot so npr. prostorski 
načrt, katastra cestne in komunalne in-
frastrukture, turistične karte, katastra ze-
mljišč in stavb, ortofoto pogled, poslovni 
subjekti itd., kar je na voljo zaposlenim po 
internetnem dostopu, občanom in podje-
tjem pa nudimo javni dostop. Pred vsto-
pom v sistem se je potrebno registrirati, 
kar je brezplačno.

 

26   http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.
aspx?ime=zrece 

Že v letu 2010 smo 
pridobili CERTIFIKAT 
ISO 9001:2008, ki smo 
ga vsako leto uspešno 
(re)certificirali. V letu 
2017 smo dodatno uspo-
sobili notranje presoje-
valce, tako da jih imamo 
sedaj 11. Izvedli smo 
tudi izobraževalni mo-
dul za prehod na novo 
različico ISO 9001:2015, 
ki smo ga osvojili na zu-
nanji presoji aprila 2018.

 

ISO certifikat

Ali smo pri svojem delu učinkoviti in ali so občani oz. stranke z 
nami zadovoljni, smo ugotavljali z anketami o zadovoljstvu uporab-
nikov s storitvami in z zaposlenimi v letih 2014 in 2017. Podobne raz- 
iskave in ankete bomo izvajali tudi v prihodnje, saj želimo rezultate na 
vseh področjih še izboljšati.

Čeprav ima občina opredeljene cilje in pričakovane rezultate dela v 
strateških dokumentih občine in načrtih razvojnih programov, je bilo 
dano priporočilo, da se pripravi kratek in enostaven pregled glavnih 
ciljev in pričakovanih rezultatov dela občinske uprave za vsako leto 
posebej, kar smo upoštevali tako, da vsakoletno pripravljamo in spreje-
mamo tudi Letni načrt dela občinske uprave. 

V skupini kazalnikov javnih storitev je opažen napredek našega 
vzpodbujanja in zviševanja kakovosti ter pestrosti javnih storitev, saj 
smo povečali število zaposlenih (javna dela), zagotavljamo pa tudi fi-
nančne vzpodbude za podjetništvo, varstvo starejših občanov (domska 
oskrba), podpiramo delovanje društev, odprti smo za vse skupine ob-
čanov, tj. mladih, starejših, invalidov … 
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Glede na predpise ustrezno skrbimo 
tudi za urejenost in primerno hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
kjer uspešno sodelujemo z Zgodovinskim 
arhivom Celje. V letu 2014 sprejet zakon 
(ZVDAGA-A) je določil, da moramo spre-
jeti notranja pravila, kar smo uveljavili v 
letu 2017.

Popolno elektronsko hrambo (brez fi-
zičnih dokumentov) nameravamo zagoto-
viti v obdobju 2018–2020. 

PROJEKTNO VODENJE (INTRIX)

Konec leta 2017 smo v občinski upravi 
začeli uvajati projektno programsko orod-
je INTRIX, ki je prilagojeno delu v javni 
upravi. Cilj modula je popoln pregled nad 
projekti in nalogami v občinski upravi. 
Aplikacija omogoča dodajanje projektov, 
razporejanje nalog med člane projektne 
skupine, določanje prioritet in ponavlja-
jočih se nalog, spremljanje stanja oz. faze 
projektov, beleženje pomembnih datumov. 
Omogoča tudi kreiranje poročil, pregled 
vseh sodelujočih na projektu, odgovornih 
oseb in vseh kontaktov na enem mestu. 
Vodstvo lahko v vsakem trenutku vidi, v 
kateri fazi so projekti, kdo je odgovoren 
za posamezen projekt oz. nalogo. Modul 
s tem omogoča prihranek časa in transpa-
rentnost dela javnih uslužbencev.

Aplikacija deluje v oblaku, zato je do-
stop do teh podatkov mogoč kjerkoli in 
kadarkoli – na računalniku, mobilnem te-
lefonu ali tablici.

ODOS

Da bi bili postopki, ki jih vodijo zaposleni, čim bolj pregledni, sis-
tematični, procesi obvladani, delo strokovno opravljeno in odzivni čas 
na vloge strank čim krajši, smo že leta 2008 vzpostavili sodobni do-
kumentarni sistem ODOS, ki ga redno posodabljamo. Gre za celovito 
programsko rešitev, ki omogoča enostaven zajem, obdelavo, skupno 
rabo, elektronsko podpisovanje in hrambo dokumentov s pomočjo in-
terneta. Sistem zajema poslovanje celotne občinske uprave na način, 
ki je uporabnikom domač in prijazen. Vsaka aktivnost v sistemu je za-
beležena in dokumentirana, sistem pa zagotavlja poslovanje, skladno z 
zakonodajo in pričakovanji. 

 Dostop do PISO

 

Izsek iz Dokumentarnega sistema ODOS
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PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Društvo Planet Zemlja že od leta 2010 
organizira vseslovenski natečaj Planetu 
Zemlja prijazna občina. Projekt pomemb-
no prispeva k osveščanju ustanov in po-
sameznikov, ki odločajo o tem, s čim in 
kako se lokalne skupnosti prilagajajo na 
spremembe na ekonomskem in ekološkem 
področju. Obe področji skupaj namreč 
pomembno vplivata na kvaliteto bivanja 
občank in občanov. 

 Naša občina je v svoji kategoriji (med 
5000 in 10000 prebivalci) prejela naziv 
Planetu Zemlja prijazna občina v letih 
2014, 2016 in 2017. Leta 2015 smo prejeli 
v svoji kategoriji priznanje za zvestobo in 

NAGRADA ZLATI KAMEN 

V letu 2013, kasneje pa še v letih 2014, 2015 in 2018, smo pridobili 
naziv Zlati kamen, ki ga prejmejo razvojno najbolj prodorne občine. 
Gre za sistem spremljanja, primerjanja in vzpodbujanja razvoja na 
ravni občin, ki po posebni metodologiji ugotavlja kakovost življenja v 
lokalnih skupnostih. Izhodišča so konkretni in merljivi podatki, zdru-
ženi v indeks, pridobijo pa ga tiste občine, ki sodijo po skupni vre-
dnosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v 
Sloveniji. Indeks ISSO tvori 54 različnih kazalnikov z osmih različnih 
področij: demografska slika, proračunska učinkovitost, gospodarstvo, 
trg dela, izobrazba, življenjski standard, socialna kohezija in okolje. 

Izsek iz Intrixa
 

 Certifikat Zlati kamen
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UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA 
ZREČE ZA TESNEJŠE SODELOVANJE 
PRI RAZVOJU REGIJE

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. 
Igor Tičar in župan Občine Zreče mag. 
Boris Podvršnik sta 8. oktobra 2015 podpi-
sala Sporazum o sodelovanju na področju 
trajnostnega in družbeno odgovornega ra-
zvoja regije. S tem smo želeli, da s pozitiv-
nim zgledom ustvarimo inovativno okolje, 
ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenaša-
njem ključnih znanj pripomoglo h kakovo-
stnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu razvoju Občine 
Zreče, Univerze v Mariboru in Republike 

oceno napredka na posameznih področjih. V obrazložitvi naziva je 
komisija zapisala: »Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja pri-
jazna občina je že sedmič sodelovala na natečaju. Na večini področij 
v samem vrhu, še največ rezerve za napredek pa je na področjih skrbi 
za gozdove, igrišč, lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega komu-
niciranja, na katerih je sicer tudi dosegla nadpovprečne rezultate, a 
nekoliko nižje kot na drugih področjih.« 

IZDAJA KNJIŽICE O PROJEKTIH OBČINE ZREČE

V letu 2015 smo obeležili 20. obletnico od ponovne ustanovitve 
Občine Zreče. V dvajsetih letih naše občine smo investirali več kot 61 
milijonov evrov, kar je resnično svojevrsten dosežek. 

Najpomembnejše dosežke iz tega obdobja (od leta 1995 do vključ-
no leta 2015) smo strnili v pet različnih razvojnih stebrov: gospodar-
stvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja, ki temeljijo na 
sistematiki naše aktualne Vizije in strategije Občine Zreče.

 
V vsakem stebru so kronološko navedeni posamezni projekti oz. 

investicije od leta 1995 do vključno 2015, ki jih je izvajala občina oz. 
so bili izvedeni v sodelovanju z drugimi subjekti, kot so krajevne sku-
pnosti, javni zavodi, društva, občani, ministrstva, DRSC, zasebni par-
tnerji … 

Prejemniki nagrad in priznanj Planetu Zemlja prijazna Občina 2015

1

OBčINA ZREčE
1995–2015
IZVEDENI PROJEKTI

Naslovna stran knjižice
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ANALIZA IZVAJANJA STRATEGIJE 
RAZVOJA OBČINE ZREČE 
(»VIS ZREČE«)

Z izvedbo projekta »VIS Zreče« v letu 
2011 smo sprejeli orodje za spremljanje 
izvajanja strategije razvoja v smeri vizije 
občine, ki temelji na vrednotah občanov 
in njihovi stalni participaciji. V januarju 
2015 je bila izvedena prva analiza stanja 
izvajanja strategije, in sicer s primerjavo 
doseženih in pričakovanih kvantificiranih 
ciljev občine in pridobitvijo ocen zadovolj-
stva občanov, pri čemer je po naključnem 
vzorcu sodelovalo 117 prebivalcev različ-
nih starostnih skupin. Analiza je poka-
zala, da smo si zastavili 73 kazalnikov za 
spremljanje uresničevanja vizije občanov, 
od tega 34 kazalnikov kvantificiranih ci-
ljev in 39 kazalnikov ocene zadovoljstva 
prebivalcev. V letu 2014 je bilo doseženih 
ali preseženih 30 kazalnikov, 43 pa jih ni 
doseglo pričakovane vrednosti v tem letu. 
Po posameznih razvojnih stebrih je naj-
slabša realizacija vrednosti kazalnikov v 
Gospodarskem stebru, največji presežek 
pa je storjen v stebru Okolje. Vseeno smo 
v letu 2014 dosegli 108 % vrednost priča-
kovanega skupnega razvojnega indeksa.

Slovenije v času nove razvojne perspektive 2014–2020. Razvojni projek-
ti bodo specificirani po posameznih tematskih področjih sodelovanja, 
ki se bodo vzpostavila glede na razvojne interese občine na področjih 
prostorskega in urbanističnega načrtovanja, varstva okolja, prometne 
ureditve, trajne mobilnosti, turizma, informatike in sodobnih IT reši-
tev, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter socialnega 
razvoja.

Podpis sporazuma

Zgradba dokumenta VIS
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naših zaposlenih, ki svoje znanje prenaša-
jo na sodelavce in s tem pomagajo obča-
nom do ustreznih rešitev. Zaradi procesa 
nenehnega spreminjanja in razvoja je zelo 
pomembno vseživljenjsko učenje, kar je 
povezano s fleksibilnostjo uslužbenca in 
večjimi možnostmi prehajanja z enega 
delovnega mesta na drugo delovno me-
sto. Zato zaposlene ciljno izobražujemo, 
usposabljamo na različnih seminarjih 
in delavnicah kakor tudi individualno, s 
poudarkom na upravnem poslovanju ter 
pridobivanju dodatnih ozko usmerjenih 
strokovnih znanj na delovnih mestih ter v 
skladu s potrebami po posameznih delov-
nih mestih. 

V delovnem okolju je zelo pomembna 
organizacijska klima zlasti med vodstvom 
in zaposlenimi ter med samimi zaposleni-
mi. Zadovoljstvo zaposlenih v veliki meri 
vpliva na uspešnost in učinkovitost orga-
nizacije. Zaposlenim skušamo omogoči-
ti ustrezne pogoje za delo, upoštevamo 
njihove predloge in rešitve, spodbujamo 
njihovo samoiniciativnost, gradimo na do-
brih odnosih, poskušamo jim dati čim bolj 
jasne cilje organizacije in jih motivirati na 
druge načine.

Na področju zdravja in varstva pri delu 
skrbimo za redno usposabljanje javnih 
uslužbencev za varstvo pri delu in varstvo 
pred požarom, pregled osebne varovalne 
opreme ter za redne preventivne zdravni-
ške preglede, vse v okviru Ocene tveganja 
in izjave o varnosti. Sprejet imamo tudi 
Program promocije zdravja na delovnem 
mestu. Cilj programa je, da delodajalec 
v skladu z ZVZD-1 načrtuje, določi obli-
ke promocije ter zanjo zagotovi potrebna 

OBČINSKa UPRaVa

UVOD

Osnovno poslanstvo občinske uprave je predvsem opravljanje 
upravnih, strokovnih in drugih nalog s področja delovanja občine in 
zagotavljanje storitev občanom. Poleg odzivnosti, kakovosti in učinko-
vitosti je eno izmed osnovnih načel, ki jih poskušamo uveljavljati pri 
vsakdanjem delu, usmerjenost k uporabniku.

V preteklem mandatu smo dali poudarek predvsem dvigu kom-
petentnosti zaposlenih, zagotavljanju kakovosti in izboljševanju naše 
upravljavske sposobnosti, transparentnosti delovanja, načrtnejšemu 
uvajanju projektnih orodij, prilagojenih našemu delu (INTRIX), do-
kumentiranju in arhiviranju ter zmanjševanju naših odzivnih časov. 

ČLOVEŠKI VIRI

Za izvajanje nalog v občinski upravi so sistemizirana posamezna 
delovna mesta, ki pokrivajo naloge s področja gospodarstva, negospo-
darstva, financ, pravnih in splošnih zadev, ter notranja organizacijska 
enota – režijski obrat za opravljanje del in nalog na področju urejanja 
prostora in varstva okolja ter lokalnih gospodarskih javnih služb. Ob-
čina je tudi soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
ter Medobčinskega urada, ustanovljenega z namenom učinkovitejšega 
izvajanja razvojnih nalog.

V 4-letnem obdobju je bilo na občinski upravi zaposlenih 20 delav-
cev, od tega gre za 1 delovno mesto funkcionarja in 1 delovno mesto za 
določen čas. Delovno mesto pripravnika je ostalo nezasedeno.

Upravljanje s človeškimi viri obsega ugotavljanje kadrovskih virov, 
ugotavljanje in načrtovanje kadrovskih potreb, izbor in sprejem ka-
drov, nameščanje, premeščanje in nadomeščanje kadrov, napredovanje 
kadrov, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov, oce-
njevanje uslužbencev, letne razgovore ... V občinski upravi izvajamo 
vse te aktivnosti, prav tako pa veliko časa namenjamo usposabljanju 
študentov in dijakov, ki v naši instituciji opravljajo obvezno prakso.

Občinska uprava je učeča organizacija, v kateri širimo znanje z 
namenom, da spodbujamo nove oblike razmišljanja, projektno delo in 
stalno izobraževanje, ki omogoča zaposlenim, da sledijo vsem spre-
membam. V skladu s tem ciljem stremimo k stalnemu izobraževanju 



sredstva in zagotavlja način spremljanja njenega izvajanja. Promocija 
zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju 
uslužbencev na delovnem mestu.

Kot je razvidno iz tabele, se delež stroškov za izobraževanje in 
usposabljanje počasi zvišuje zaradi stalnega izobraževanja in usposa-
bljanja vseh zaposlenih za njihova področja dela in transparentno sle-
denje vsem spremembam zakonodaje ter prilagajanje sodobnim tren-
dom poslovanja občinske uprave.

ZUJF, ki je bil sprejet leta 2012, je prinesel številne varčevalne 
ukrepe, posledično pa so bili sprejeti še drugi intervencijski zakoni z 
namenom omejevanja rasti odhodkov. Zakon je imel v večji meri vpliv 
na prihodke in odhodke državnega proračuna, medtem ko je imel del 
ukrepov učinek tudi na širši javni sektor oziroma ostale blagajne javne-
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ga financiranja (predvsem ukrepi s podro-
čja stroškov dela tako na odhodkovno kot 
na prihodkovno stran ZPIZ-a in ZZZS-ja).

V letu 2015 je bila sprejeta sprememba 
ZUJF in sprejet Dogovor o ukrepih na po-
dročju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju za leto 2015. Spremembe 
ZUJF so prinesle odpravo nekaterih var-
čevalnih ukrepov, sproščeno je bilo na-
predovanje v plačne razrede in višja višina 
regresa za letni dopust. V dogovoru iz leta 
2016 so se sprostile še vrednosti plačnih 
razredov s plačne lestvice, določena je bila 
višja višina regresa za letni dopust, kar je 
pomenilo ponovno povečanje mase za pla-
če zaposlenih. V letih 2017 in 2018 so se 
nadaljevali nekateri ukrepi iz ZUJF, izve-
dli smo redna napredovanja, izplačali višji 
regres in v drugi polovici leta 2017 nekate-
rim zaposlenim izdali anekse zaradi odpra-
ve plačnih anomalij. Spremenjena je bila 
tudi Uredba o plačah direktorjev, kar je 
pomenilo novo uvrstitev v plačne razrede. 
V letu 2018 bodo veljale le še omejitve pri 
delovni uspešnosti in napredovanjih, leta 
2019 pa varčevalnih ukrepov ne bo več.

Iz grafa, ki prikazuje delež stroškov 
občinske uprave (ki jih predstavljajo pla-
če zaposlenih skupaj s prispevki za soci-
alne transferje ter materialni stroški) v 
primerjavi s skupnimi odhodki proračuna 

Primerjava porabe materialnih stroškov za izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev v letih 2014–2017

Stroškovno mesto Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017

Materialni stroški 116.457,32 119.942,37 113.484,39 113.158,82

izobraževanje in usposabljanje 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60

izobraževanje – dodatna izobrazba 0,00 0,00 0,00 0,00

Usposabljanje 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60

% glede na materialne stroške 2,59 2,02 3,79 4,74

Delež stroškov občinske uprave (plače zaposlenih in materialni 
stroški) glede na skupne odhodke v letih 2014–2017 in planom za 
leto 2018



30

po posameznih letih v obdobju 2014–2017 
ter planom 2018, je razvidno, da stroški 
za delovanje občinske uprave v zadnjih 
štirih letih nihajo. Ti stroški so bili naj-
nižji v letu 2014, najvišji pa lansko leto. V 
letošnjem letu je predvidenih 8,92 % teh 
stroškov, kar je znova manj kot v preteklih 
treh letih.

Da bi v občinski upravi z jasno delitvi-
jo nalog in odgovornosti vzpostavili učin-
kovitejše in racionalnejše izvajanje de-
lovnih nalog, smo zaradi racionalizacije, 
združitve določenih delovnih področij ter 
zagotovitve fleksibilnosti v letu 2013 izve-
dli reorganizacijo uprave. To je posledič-
no privedlo tudi do tega, da se v smiselno 
zaokroženi celoti (notranji organizacijski 
enoti – oddelku) združijo naloge in delov-
na področja režijskega obrata ter naloge 
in delovno področje s področja varstva 
okolja ter urejanja prostora. S takšno orga-
nizacijo občinske uprave smo z manjšimi 
prerazporeditvami in spremembami nazi-
vov posameznih delovnih mest nadaljevali 
v celotnem mandatu. 

Število zaposlenih je skozi celotno ob-
dobje ostalo nespremenjeno, medtem ko 
se obseg nalog ves čas povečuje, predvsem 
zaradi nalog, ki jih na občine prenaša dr-
žava, kar za občino in občinske uprave 
predstavlja večje finančne obveznosti, za 
zaposlene pa povečanje obsega dela. Del-
no se obseg nalog znotraj uprave povečuje 
tudi zaradi novih projektov in investicij.

 Kot oblike dela izmenjave informacij 
ter sprejemanja odločitev se v upravi po-
služujemo sestankov v obliki kolegijev. 
Župan, direktorica občinske uprave, vod-
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ja NOE in višja svetovalka za finance in 
proračun se sestajajo vsake tri mesece na 
ožjem kolegiju, medtem ko se širši kolegij 
izvaja v zasedbi, kjer so prisotni vsi javni 
uslužbenci, ki pokrivajo posamezno po-
dročje dela. NOE GJS in prostor usklajuje 
celotno področje svojega delovanja enkrat 
tedensko na krajših skupnih sestankih.

Da delo zaposlenih poteka nemoteno, 
redno izvajamo nadgradnjo in posodo-
bitev programske in strojne opreme na 
strežnikih, katera nam zagotavlja zadovo-
ljive pogoje za delo z informacijsko teh-
nologijo. Nadgradili smo mrežni sistem 
z novimi komponentami in programsko 
opremo (strežniki, diskovna polja …), ob-
novili nove Exchange licence in zamenjali 
backup sistem, antivirusni program, licen-
ce (Microsoft) za 22 delovnih postaj.

Pri reševanju upravnih zadev smo si 
prizadevali za njihovo reševanje v zakoni-
tem roku. V zadnjih nekaj letih smo tako 
precej zmanjšali število nerešenih uprav-
nih zadev (leta 2014 sta na koncu leta osta-
li 702 nerešeni zadevi, leta 2017 pa jih je 
ostalo samo še 215). Kot izhaja iz tabele, 
je bilo število obravnavanih upravnih za-
dev precej visoko v letih 2014 in 2015, kar 
je bila posledica začetka izdajanja odločb 
o plačilu komunalnega prispevka vsem la-
stnikom stanovanjskih, večstanovanjskih 
in poslovnih objektov, ki so se priključili 
na novozgrajeno čistilno napravo. 

Rezultati dela občinske uprave, za-
ključki projektov in drugi dosežki javnih 
uslužbencev skupaj z vodstvom občine so 
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Število izvedenih kolegijev v obdobju 2014–2017

Leto 2014 2015 2016 2017

Širši kolegij 2 2 5 4

ožji kolegij 5 4 5 5

Število upravnih zadev v obdobju 2014–2017

Leto 2014 2015 2016 2017

Število vseh upravnih stvari 
(nerešene zadeve iz preteklega 
poročevalskega obdobja 
in zadeve, ki so se začele v 
poročevalskem obdobju)

1.995 1.599 1.333 1.124

Število rešenih upravnih stvari 
v posameznem poročevalskem 
obdobju

1.293 1.097 952 909

Izraba delovnega časa v obdobju 2014–2017
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munalnih odpadnih in padavinskih voda, 
ravnanja s komunalnimi odpadki, varstva 
občinskih cest, mirujočega prometa, turi-
stičnih taks, javnega reda in miru in druga 
področja, ki jih določijo občinski in drugi 
predpisi.

Je tudi prekrškovni organ, ki je bil z 
Odlokom o ustanovitvi organa skupne ob-
činske uprave »Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo« pooblaščen za odločanje o 
prekrških za kršitve na področju občin-
skih predpisov in drugih aktov, ki jih ure-
jajo predpisi občin ustanoviteljic skladno 
z zakonom. Kot prekrškovni organ na 
prvi stopnji o prekršku odloča v hitrem 
postopku. Organ tudi samostojno izvaja 
administracijske in kadrovske zadeve. Ra-
čunovodsko-finančne storitve izvaja raču-
novodstvo sedežne občine.

MIR pri svojem delu sodeluje z ob-
činsko upravo, s krajevnimi skupnostmi, 
policijo ter s Svetom za preventivo in var-
nost v cestnem prometu. Občinski redarji 
se aktivno udeležujejo preventivnih akcij, 
kot so npr. Varna pot v šolo, Pasavček in 
Bodi preViden. 

31. 12. 2017 je bilo v organu zaposle-
nih šest javnih uslužbencev, in sicer trije 
občinski redarji, občinski redar svetova-
lec, ki poleg nalog občinskega redarstva 
opravlja tudi naloge s prekrškovnega po-
dročja, inšpektor ter inšpektorica, ki je 
hkrati vodja medobčinskega inšpektorata 
in redarstva.

Cilji delovanja MIR so in bodo tudi v 
nadaljnje usmerjeni predvsem k manjše-
mu številu kršitev oziroma k večji ozave-
ščenosti občanov. 

SKUPNE OBČINSKE UPRaVE

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) je organ skupne ob-
činske uprave, ustanovljen na osnovi Odloka o ustanovitvi Medob-
činskega inšpektorata in redarstva Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Razvil se je iz 
organa Skupne občinske uprave, ustanovljenega leta 2002, ki je takrat 
poleg Občine Zreče deloval še v sosednjih občinah Vojnik, Vitanje in 
Dobrna.

MIR opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora in občinske-
ga redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic 
skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja 
nadzora, med drugim oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja ko-

Število ukrepov občinskih redarjev po področju dela v Občini Zreče

Parametri zREČE
2014

zREČE
2015

zREČE
2016

zREČE
2017

oPoZoriLA NA KrAjU 
SAMEM

35 43 73 41

ProSTor ZA iNVALidE 2 6 6 9

AVTobUSNA PoSTAjA 1 2 3 3

KriŽiŠčE 0 6 4 4

NEUPoŠTEVANjE 
ProMETNE SiGNALiZACijE

0 16 44 49

NA CESTi V NASELjU – 
brEZ črT

4 25 3 8

PLočNiK 0 1 0 1

ModrA CoNA 26 9 1 8

oSTALo 0 9 18 23

ŠT. PN PArKirANjE – 
SKUPAj

33 74 79 105

ZAPUŠčENA VoZiLA 2 1 7 3

oNESNAŽENjE CESTE 2 0 2 0

odPAdKi 1 0 0 2

PN rAdAr 38 53 36 32



Število inšpekcijskih zadev po področjih dela v Občini Zreče

PODROČJE 
DELa

Št. zadev 
v 2014

Št. zadev 
v 2015

Št. zadev 
v 2016

Št. zadev 
v 2017

CESTE 10 1 3 4

KoM. odPAdKi 25 8 2 8

VodoVod, 
KANALiZACijA

4 6 2 0

UrEjENoST 2 2 4 2

TAKSE 0 4 4 4

oSTALo 0 2 1 0

SKUPaJ 41 23 16 18

Medobčinski urad

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave 
skupaj z Občino Slovenske Konjice in Vitanje od leta 2007 aktivno 
deluje Medobčinski urad, s katerim smo želele občine združiti moči 
pri iskanju novih finančnih virov financiranja in pridobiti pomoč pri 
vodenju projektov, financiranih iz evropskih skladov in državnega pro-
računa, kar nam je omogočilo, da smo v tem zadnjem obdobju uspešno 
zaključili več načrtovanih projektov.

V novi finančni perspektivi 2014–2020 in z novim načinom finan-
ciranja je v teku precej novih projektov kakor tudi novih prijav na od-
prte razpise. 

Medobčinski urad izvaja skupne razvojne naloge, kot so izvajanje 
razvojnih programov za občine, informiranje in koordiniranje usta-
noviteljic s finančnimi vzpodbudami, spremljanje razpisov, strokovna 
pomoč in izvedba pri prijavi na razpise, pripravljanje investicijske in 
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razpisne dokumentacije za kandidiranje iz 
različnih virov, sodelovanje z regionalni-
mi in državnimi razvojnimi institucijami, 
strokovna pomoč in izvedba postopkov 
javnih naročil ter predhodno usklajevanje 
s potencialnimi projektnimi partnerji pri 
prijavah na razpise.

Standard dela, ki ga prinaša območno 
razvojno partnerstvo, predstavlja velik pri-
spevek k delovanju subregije in regije ter 
je kot tak primeren, priporočljiv in učin-
kovit način skupnega dela, ki predstavlja 
novo kakovost v organiziranosti trenutne 
razvojne regije. Omogoča učinkovitejše 
gospodarjenje z naravnimi, družbenimi in 
gospodarskimi viri, hitreje pa se uresniču-
je tudi potreba po hitrejšem in skladnej-
šem razvoju območja.

Cilj Medobčinskega urada je zagoto-
viti učinkovito sodelovanje s podpornim 
okoljem, sodelujočimi institucijami za 
hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih 
in drugih vprašanj občin. V okviru službe 
Medobčinskega urada sta zaposleni dve 
sodelavki.

ViTANjESLoVENSKE 
KoNjiCE 

ZrEčE



34

Gibanje povprečnine med leti 2006 
in 2019

Leto Povprečnina 
(v EUR)

23. člen zFO 
(v EUR)

2006 432,47 0,00

2007 469,45 89.483,34

2008 485,88 70.428,00

2009 538,45 115.151,35

2010 550,00 157.635,86

2011 554,50 156.964,00

2012 554,50/543,00 158.815,00

2013 536,00 152.920,00

2014 536,00 152.919,99

2015 525,00/519,00 37.430,00

2016 522,00 71.620,00

2017 533,50 76.019,00

2018 551,00 116.519,00

2019 558,00  

Kot je razvidno iz grafa, so od leta 
2014 do leta 2017 prihodki presegali od-
hodke, kar pomeni, da je razlika v računu 
financiranja (odplačila kreditov so prese-
gala nove dolgoročne zadolžitve). V leto-
šnjem letu je zaradi ostanka sredstev na 
transakcijskih računih občine (večinoma 
zaradi rezervacije na račun dve- ali večle-
tnih projektov) in krajevnih skupnosti s 
konec lanskega leta predvidenih več od-
hodkov kot prihodkov. 

 

OBČINSKI PRORaČUN

Proračun občine je temeljni akt, s katerim so predvideni prihodki 
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za obdobje koledarskega 
leta. 

Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov, v katerem so 
prikazani projekti po letih, in sicer za tekoče leto in štiri nadaljnja leta. 
Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom. 

Zelo pomemben vir našega proračuna je povprečnina, saj iz nje-
nega naslova (v skladu z Zakonom o financiranju občin) financiramo 
izvajanje prenesenih nalog, ki jih moramo občine izvajati v skladu s 
sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje 
javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske 
vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega za-
varovanja, socialnega varstva, kulture ipd. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele, gibanje povprečnine za občine 
v preteklih letih ni bilo vzpodbudno, saj smo šele letos dosegli ali pre-
segli nivo izpred osmih let, kar dejansko poleg prvotnega ukinjanja in 
nato postopnega vračanja 6 % investicijskih sredstev za občine pome-
ni, da smo v preteklem obdobju v naši občini na ta račun izgubili kar 
nekaj milijonov evrov. Tako naj bi po podatkih države krizno financi-
ranje občin v celoti presegli šele leta 2020/2021. Najvišja povprečnina 
je tako predvidena za leto 2019, sicer pa je bila najvišja v letu 2011 in 
v prvem polletju 2012. Pripadajoča sredstva za investicije po Zakonu 
o financiranju občin so bila najnižja v letu 2015, najvišja pa leta 2012. 

Tako v Sloveniji občine z deležem BDP nad 5,5 % ostajajo podhra-
njene, saj je povprečje v Evropski uniji bistveno višje. 

Tudi v tem mandatu smo poskušali sektorske projekte multiplicira-
ti z dodatnimi sredstvi  proračunov države in Evropske unije. 
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Najvišje prihodke smo zabeležili v letu 2014, najvišje odhodke pa 
predvidevamo v letu 2018.

Iz grafa je razviden precejšen padec od leta 2014 pa vse do leta 
2018 (plan), med letoma 2015 in 2017 pa ni bistvenih razlik.

Občina s tekočimi odhodki in transferji pokriva zakonske in ustav-
ne naloge, preostala sredstva pa lahko nameni za razvoj in investicije. 
Razmerje med tekočimi odhodki in transferji ter investicijskimi od-
hodki in investicijskimi transferji kaže investicijsko naravnanost, kar 
prikazujemo na naslednjem grafu.

Iz primerjave vrednosti investicij s sku-
pnimi odhodki po letih od 2014 do 2018 
(plan) izhaja, da je vrednost skupnih od-
hodkov zaradi zmanjšanja državne pov-
prečnine in investicijskih sredstev države 
padala od leta 2014 do 2016, 2017 je neko-
liko narasla, v letu 2018 pa je predviden 
že vnovični porast. Vrednost investicij je 
bila najvišja v letu 2014, najnižja pa v letu 
2016. V letošnjem letu je predviden velik 
porast tudi pri investicijah, vrednost je pri-
merljiva z letom 2014.

Sredstva, pridobljena iz proračuna RS in 
EU, v primerjavi s skupnimi prihodki po 
letih od 2014 do 2018 (plan)

 
Zgornji graf prikazuje gibanje skupnih 

prihodkov ter sredstev, pridobljenih iz 
EU in proračuna RS. Največ evropskih 
sredstev smo uspešno  črpali  v letu 2014, 
najmanj pa zaradi zaključka vseh glavnih 
projektov prejšnje perspektive v lanskem 
letu. Pri državnih sredstvih je bil najvišji 
znesek tega obdobja realiziran v letu 2015, 
najnižji pa v letu 2017, saj z zaganjanjem 
novega obdobja 2014–2020 država in s 
tem vsi udeleženci močno zamujamo. 

Skupni prihodki in odhodki v letih 2014–2018 (plan)

Vrednost investicij v primerjavi s skupnimi odhodki v letih  
2014–2018 (plan)
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Glavnina sredstev, pridobljenih s strani Evropske unije in iz držav-
nega proračuna, je bila namenjena izgradnji Smučarsko tekaškega cen-
tra na Rogli, energetskim sanacijam osnovne šole in vrtca v Zrečah, 
izgradnji Centralne čistilne naprave Zreče in primarnega kolektorja 
ter cestni infrastrukturi. 

Odhodki občinskega proračuna po področjih

Področja 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

dejavnost občinskih 
organov in uprave

573.663,05 7,4 590.296,43 8,7 609.421,03 10,2 633.025,90 10,0

izobraževanje 704.279,60 9,1 702.542,11 10,4 543.751,82 9,1 581.039,88 9,2

otroško varstvo 973.068,44 12,6 886.444,15 13,1 887.126,62 14,8 932.920,22 14,8

Socialno varstvo 286.916,73 3,7 313.039,77 4,6 293.066,01 4,9 341.675,24 5,4

Kultura 145.606,36 1,9 108.088,81 1,6 117.216,42 2,0 179.458,38 2,8

Šport 101.011,10 1,3 148.448,74 2,2 144.436,54 2,4 135.339,68 2,1

Zdravstvo 54.240,38 0,7 69.583,75 1,0 47.690,82 0,8 57.100,90 0,9

Znanost 5.380,97 0,1 6.729,24 0,1 4.662,90 0,1 5.526,30 0,1

razvoj podeželja in 
kmetijstva

49.157,99 0,6 38.331,15 0,6 32.656,77 0,5 31.057,24 0,5

Turizem 195.889,66 2,5 212.410,04 3,1 212.181,30 3,5 240.587,12 3,8

razvoj drobnega 
gospodarstva

5.871,70 0,1 8.465,88 0,1 10.926,65 0,2 9.068,53 0,1

Cestno gospodarstvo 917.863,59 11,9 809.687,12 11,9 939.176,77 15,7 917.377,65 14,5

Komunalno 
gospodarstvo

1.490.236,49 19,3 1.523.244,27 22,5 1.202.487,55 20,1 1.379.526,72 21,9

Stanovanjsko 
gospodarstvo

148.655,67 1,9 108.983,98 1,6 139.274,78 2,3 112.846,30 1,8

Urejanje prostora in 
varstvo okolja

184.790,00 2,4 328.977,46 4,9 77.644,43 1,3 89.696,25 1,4

Varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami

86.211,72 1,1 104.799,44 1,5 118.969,52 2,0 106.842,75 1,7

druge javne potrebe 325.553,39 4,2 322.645,17 4,8 396.798,03 6,6 407.641,37 6,5

oblikovanje rezerv 37.216,54 0,5 90.230,85 1,3 90.465,79 1,5 69.921,70 1,1

investicije 1.420.008,76 18,4 409.101,88 6,0 125.538,75 2,1 76.526,83 1,2

Skupaj v EUR: 7.705.622,14 100,0 6.782.050,24 100,0 5.993.492,50 100,0 6.307.178,96 100,0
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Investicije in delež sredstev po virih

2015 2016 2017 2018 (plan) Skupaj

občina 1.247.976 875.897 1.090.122 2.334.466 5.548.461

država 102.919 73.201 76.019 198.154 450.293

EU 371.102 8.957 0 119.426 5.998.754

Skupaj 1.721.997 958.055 1.166.141 2.652.046 6.498.239

Državne investicije v Občini Zreče v letih 2015, 2016, 2017 in 2018

2015 2016 2017 2018 (plan) Skupaj

Cestno gospodarstvo 0,00 33.005,00 491.979,78 1.117.602,98 1.642.587,76

Vodotoki 0,00 32.900,00 6.031,03 351.307,82 390.238,85

Elektro omrežje 163.900,00 490.700,00 436.300,00 232.400,00 1.323.300,00

Skupaj 163.900,00 556.605,00 934.310,81 1.701.310,80 3.356.126,61
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Sodelujemo v več projektih, ki pospe-
šujejo razvojne možnosti podeželskih ob-
močij in so bili prijavljeni na razpis LAS 
Od Pohorja do Bohorja kot nosilni prijavi-
telj ali kot partner.

NA TURO POHORJE BOHOR 
Je skupen projekt 4 občin s področja 

LAS, v sklopu katerega je oblikovan ino-
vativen integralen destinacijski produkt. 
Skupna vrednost projekta znaša 35.033 €. 
Sklad EKSRP ga sofinancira v višini 
26.872 €. Na območju naše občine smo 
s tem projektom dogradili obstoječi lese-
ni objekt na Brinjevi gori (dodani 2 steni) 
in s tem pridobili pokrit, odprt prostor. 
Vanj smo namestili 6 informacijskih ta-
bel. Popotnike, pohodnike, romarje tako 

informiramo o gradu Freudenberg, cerkvi 
Matere božje in arheoloških raziskovanjih 
na Brinjevi gori. Postavili smo tudi novo 
informacijsko točko v neposredni bližini 
nekdanjega gradu Freudenberg (v enakem 
slogu kot so table pri ostalih gradovih in 
cerkvah po občini).

II. VSEBINSKI DEL

GOSPODaRSTVO

KMETIJSTVO

 9 Realizirane naloge

POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA
Razvoj kmetijstva pospešujemo s pomočjo proračunskih namen-

skih sredstev, ki jih dodeljujemo na podlagi dveh javnih razpisov, ob-
javljenih vsakoletno za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbu-
janja razvoja kmetijstva in podeželja ter za delovanje društev s tega 
področja. 

REGIONALNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Vključeni smo v Regionalni program podeželja, ki se s pomočjo 

Razvojne agencije Kozjansko izvaja na območju 7 občin (Dobje, Do-
brna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče). Na tem 
območju je tudi v programskem obdobju 2014–2020 potrjena Lokal-
na akcijska skupina – LAS »Od Pohorja do Bohorja«, v okviru katere 
se izvajajo prijave na razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki omogoča koriščenje evropskih sredstev, namenjenih izva-
janju Leader osi v okviru nacionalnega Programa razvoja podeželja.

Višina dodeljenih sredstev iz razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Zreče v obdobju od 2014 do 2018

Ukrep/Leto 2014
Sredstva/
št. upravičencev

2015
Sredstva/
št. upravičencev

2016
Sredstva/
št. upravičencev

2017
Sredstva/
št. upravičencev

Naložbe v kmetijska 
gospodarstva

21.500,00 €/10 17.892,30 €/16 14.065,90 €/11 17.012,35 €/18

Naložbe v opravljanje 
storitev in trženje 
proizvodov 

3.500,00 €/1 5.871,00 €/4 7.430,70 €/3 2.884,48 €/3
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Info vsebine v lesenem objektu na Brinjevi gori

UŽIJ OKUSE ROGLE
Ta projekt predstavlja nadgradnjo razvoja in trženja blagovne 

znamke Okusi Rogle, ki je pred leti predstavljal prvi tovrstni inovativ-
ni projekt v državi. Izvaja se na območju destinacije Rogla – Pohorje, 
vodilni partner pa je naša LTO. Vrednost projekta znaša 27.246 €; 
sklad EKSRP ga financira z 20.794 €. Zajema izdelavo potrebnih pra-
vilnikov za izvedbo prireditev in sejemskih dogodkov ter vzpostavitev 
rednega sistema ocenjevanja novih in obstoječih artiklov. Dolgoročno 
je cilj projekta zlasti oblikovanje kratkih prehranskih verig, izvajanje 
prodajnih aktivnosti, spodbujanje proizvodnje lokalnih dobrin ter se-
veda nova nadgradnja projekta z ureditvijo enotnih prodajnih mest.

Nov znak blagovne znamke Okusi Rogle
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TUR-INFOMAT
S tem projektom želimo inovativno informirati ranljive skupine v 

urbanih območjih regije od Pohorja do Bohorja. Zajema razvoj, testi-
ranje in vzpostavitev mreže turističnih infomatov, ki bodo zagotavljali 
24-urni servis turističnih informacij o ponudbi destinacije. Prilagojeni 
so potrebam posebnih skupin v turizmu in postavljeni na skrbno iz-
branih lokacijah v centrih območja. V vsaki občini je postavljeno eno 
takšno informacijsko vozlišče. V Zrečah je infomat lociran v neposre-
dni bližini Turistično informacijskega centra oz. pri avtobusni postaji, 
ponuja pa vsebine, ki jih je pripravil naš TIC oziroma destinacijski 
management. 

Skupna vrednost projekta znaša 57.669  € in bo sofinanciran iz  
regionalnega sklada v višini 38.857 €.

IZDAJANJE ČASOPISA 
POB

Občine LAS »Od Po-
horja do Bohorja« izda-
jamo tudi skupni spletni 
časopis, s katerim želimo 
zainteresirano javnost in-
formirati o tekočem delu 
in aktualnih dogodkih, 
ki se odvijajo na ome-
njenem območju. Dosto-
pen je na spletni strani: 
https://www.las-pohorje-
-bohor.si/POB- - -casopis-
-LAS-Od-Pohorja-do-Bo-
horja_2/

Logotip destinacije Rogla – Pohorje

 TUR-infomat

Časopis POB
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• oblikovanja, promocije in trženja 
celovite turistične ponudbe,

• koordinacije in organizacije 
prireditev,

• vzdrževanja in izgradnje javne 
turistične infrastrukture.

V okviru LTO deluje Turistično in-
formacijski center Zreče, ki dnevnim 
obiskovalcem in gostom v Zrečah ponuja 
informacije o turistični ponudbi v občini 
ter posreduje informacije o prenočitvenih 
kapacitetah destinacije Rogla – Pohorje. 
Občino Zreče in destinacijo Rogla – Po-
horje predstavlja na številnih sejmih in 
predstavitvah doma in v tujini. Sodeluje z 
društvi v občini in izdaja mesečni koledar 
prireditev ter pomaga pri organizaciji in 
koordinaciji prireditev v občini. Kot ko-
ordinator skrbi tudi za sodelovanje med 
Zrečami in mestom Sedbergh, s katerim 
so Zreče pobratene od leta 2005.

V preteklih štirih letih je LTO pospe-
šeno izvajal promocijo turistične ponudbe 
Občine Zreče in celotne destinacije Rogla 
– Pohorje doma in v tujini ter tako izvajal 
oglaševanje v različnih medijih (časopi-
si, radio, svetovni splet) in se udeleževal 
sejemskih predstavitev ter možnost brez-
plačnih predstavitev omogočil tudi vsem 
turističnim ponudnikom. Večina sejem-
skih predstavitev je bila izvedena preko 
projekta RDO Dežela Celjska.

Glavni in najobsežnejši projekt je bil 
oblikovanje in izvajanje strateškega doku-
menta Načrt razvoja in trženja turizma v 
destinaciji Rogla – Pohorje, ki je postal 
temeljni dokument skupnega delovanja na 
področju turizma sosednjih občin Oplo-
tnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. 

OBRT IN PODJETNIŠTVO

 9 Realizirane naloge

POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA
Zaradi sprememb v evropski zakonodaji smo v maju 2015 ustrezno 

dopolnili Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospe-
ševanje razvoja podjetništva, ki je podlaga za izvedbo vsakoletnega 
razpisa. Finančna sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva se 
namenijo kot nepovratna finančna pomoč de minimis v obliki dota-
cij kot sofinanciranje spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in 
projektov inovacij (sofinanciranje stroškov pridobitve patenta, zaščite 
blagovne znamke, izdelave prototipa …).

Na prvi razpis smo prejeli eno vlogo za sofinanciranje pridobitve 
patenta, na vseh naslednjih pa smo doslej prejeli le vloge za ukrep po-
speševanja odpiranja novih delovnih mest.

TURIzEM

Turizem v občini in destinaciji Rogla – Pohorje prestavlja velik 
razvojni potencial z dolgoletno tradicijo zlasti zdraviliškega, športne-
ga in zimsko-letnega turizma, katerega razvoj je bil pogojen z danimi 
naravnimi možnostmi in hidrološkimi značilnostmi območja. Nosilca 
ponudbe sta Uniturjeva turistična centra Klimatsko-turistični center 
Rogla in Terme Zreče, ponudbo pa dopolnjujejo trije zasebni hoteli, 
turistične kmetije, apartmaji, restavracije in domača gostišča.

AKTIVNOSTI LTO ROGLA-ZREČE, GIZ
LTO Rogla-Zreče, GIZ (LTO) je lokalna turistična organizacija za 

pospeševanje turizma na lokalni ravni Občine Zreče in na ravni naše 
širše turistične destinacije. 

Njena vloga je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni 
sektor, turistična društva in druge s turizmom povezane akterje ter 
spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju:
• razvojnih projektov,
• razvoja in organizacije informacijskega sistema,



42

ŠTEVILO NOČITEV IN TURISTIČNA 
TAKSA

Turistična taksa je pristojbina za pre-
nočevanje, s katero so zavezancem za 
plačilo v turističnem območju na voljo 
določene storitve in ugodnosti, ki se jim 
ob vsakokratnem koriščenju ne zaračuna-
vajo posebej. Ker je na območju občine 
Zreče opravljenih več kot 100.000 nočitev 
letno oziroma je na območju občine več 
kot 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih, 
smo z občinskim odlokom določili, da so 
zavezanci za plačilo turistične takse tudi 
lastniki počitniških hiš in počitniških sta-
novanj (letna pavšalna turistična taksa). 

Število turistov in nočitev je v recesij-
skem obdobju nekoliko zanihalo, vendar 
je v zadnjih letih ponovno zaznan trend 
rasti, saj smo v letu 2017 zabeležili rekor-
dno število nočitev. 

Ta sredstva v občini namenjamo pred-
vsem za delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ 
in destinacije, skupne (marketinške in 
razvojne) projekte v turizmu in kulturi, 
urejanje urbanih sredin, okolja  in narave, 
okrasitev občine, pospeševanje delovanja 
turističnih društev, vzdrževanje turistične 
infrastrukture (označevalne table …), kre-
pitev mednarodnega sodelovanja, organi-
zacijo novoletnih in drugih prireditev.

LTO Rogla-Zreče, GIZ je tako kot nosilna gospodarsko interesna 
organizacija območja v obdobju 2014–2018 postala glavni kreator na-
črtovanja, organiziranja in upravljanja turističnih produktov na celo-
tnem območju naše destinacije s posebnim poudarkom na povezovanju 
številnih akterjev v sami destinaciji kot tudi v povezavi z deležniki na 
nacionalni ravni.

Z vstopom v Konzorcij Green Destination smo nadgradili projekt 
Zelena shema Slovenskega turizma in se tako uvrstili med 100 najbolj 
trajnostnih destinacij v svetovnem merilu.

Naš LTO je tudi aktivni soustvarjalec v RDO Dežela Celjska in v 
GIZ Pohodništvo in kolesarstvo.

Postali smo tudi vodilna destinacija v makro regiji Alpska Slovenija. 
S tem pomembnim korakom smo postali aktivni partner STO in MGRT 
pri načrtovanju in upravljanju slovenskega turizma.

Rezultat skupnega dela in povezovanja so tudi projekti:
• Užij okuse Rogle, ki vključuje regionalno kulturno dediščino v so-

dobno in inovativno povezano oskrbno verigo pridelovalcev, proizva-
jalcev in ponudnikov hrane in stimulira kreativnost med deležniki;

• Zelena digitalna doživetja Destinacije Rogla – Pohorje, ki nam omo-
gočajo predvsem razvoj digitalnih turističnih produktov, vzposta-
vitev sodobnih digitalnih orodij in razvoj digitalne tehnologije ter 
nadgradnjo digitalnega komuniciranja;

• Postavitev Tur-infomatov, ki bo omogočala 24-urni servis zagotavlja-
nja turističnih informacij območja.

Primerjava števila gostov v obdobju 2000–2017
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Iz tabele je razvidno, da je skupni zne-
sek vplačane turistične takse za leto 2017 
znašal 188.888,30 €, kar je sicer za 5 % 
manj kot preteklo leto, a je pri tem potreb-
no omeniti, da se plačila subjektov izva-
jajo z nekolikšnim zamikom. Zato je bilo 
nakazilo turistične takse v januarju 2018 
bistveno večje kot prejšnja leta.

 9 Realizirane naloge

NAČRT RAZVOJA IN TRŽENJA 
TURIZMA V OBČINI ZREČE 2017–2021

Povezovanje v širšo destinacijo se je 
začelo že s prejšnjo marketinško strategijo 
turizma na območju destinacije Rogla, ki 
je bila sprejeta leta 2005 in novelirana leta 
2008 pod imenom: Program celovitega 
managementa turistične destinacije »Po-
horje – Rogla, Terme Zreče, Dravinjska 
dolina« 2005–2007 z blagovno znamko 
»Rogla«. Takrat je nastala tudi prva desti-
nacijska spletna stran ter brošure (vodnik 
po destinaciji Rogla – Pohorje idr.), po-
samezne aktivnosti, ki izhajajo iz doku-
menta, pa so bolj ali manj (ne)povezano 
izvajali nosilci turistične dejavnosti v po-
samezni občini sami.

Na našo iniciativo smo župani vseh 
štirih občin v letu 2015 sedli za mizo na 
naši občini Zreče in proučili možnosti na-
črtnejšega razvoja in boljšega povezovanja 
turistične ponudbe v destinaciji Rogla – 
Pohorje in njenega skupnega trženja. Tako 
je nastal dogovor o oblikovanju projektnih 
aktivnosti in posledično dokumentov ra-
zvoja in trženja turizma v vsaki od štirih 
občin (Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje 
in Oplotnica) ter v destinaciji Rogla – Po-
horje kot celoti.

Primerjava zneska turistične takse za obdobje 2013–2017 
po mesecih

Mesec/
Leto

2013 2014 2015 2016 2017

januar 1.821,33 2.471,34 2.425,27 2.956,42 1.492,02

Februar 5.547,94 2.177,01 2.417,59 3.795,94 4.364,17

Marec 4.290,08 7.201,56 4.663,62 15.985,48 45.634,36

April 0,00 28.699,28 44.064,52 63.090,23 3.197,13

Maj 974,49 682,43 40.468,01 29.477,63 29.726,55

junij 327,48 70,70 16.294,50 10.910,18 3.2826,77

julij 137.042,49 596,19 9.505,44 12.888,07 10.446,28

Avgust 754,52 792,55 832,06 1.622,25 12.237,18

September 97.889,30 645,47 21.983,07 24.896,98 9.327,13

oktober 40.019,27 369,50 21.769,19 17.959,40 11.179,44

November 12.809,58 364,99 8.393,31 9.776,34 19.298,95

december 1.452,42 97.733,74 296,80 5.504,33 9.158,36

SKUPaJ 303.240,98 141.804,76 173.113,38 198.863,25 188.888,30

Turistična taksa v občini Zreče v obdobju 2010–2017
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Nastal je model izvajanja projekta, ki 
temelji na treh korakih, in sicer oblikova-
nje: 
• posnetka stanja ponudbe in trženja tu-

rizma,
• vizije in strateških ciljev na področju 

razvoja in trženja turizma ter
• operativnih ciljev in aktivnosti v vsaki 

od štirih občin destinacije Rogla – Po-
horje (4 DSO) in plenarno na območju 
destinacije kot celote (PSDRP). 

Skozi delovanje projektnih in delovnih 
skupin so nastali modeli razvoja in trže-
nja ponudbe vsake posamezne občine ter 
destinacije Rogla – Pohorje kot celote. V 
sklopu aktivnosti delovnih skupin na lo-
kalnih in destinacijski ravni smo že v času 
izvajanja projekta Rogla – Pohorje (pri-
prave dokumentov) izvajali dogovorjene 
aktivnosti, ki vodijo k celovito povezani in 
trženi destinaciji Rogla – Pohorje. Model 
je skozi aktivnosti spremljanja, inoviranja 
in popravljanja odprt in omogoča neneh-
no nadgrajevanje vizije, ciljev, ukrepov 
in aktivnosti na lokalnih in destinacijski 
ravni.  

Na destinacijskem nivoju je bila obli-
kovana Projektna skupina destinacije 
Rogla – Pohorje (PSDRP). Vanjo so po-
vezani predstavniki vseh štirih občin, ki 
soodločajo in organizirajo aktivnosti na 
destinacijskem nivoju. Proces razvoja je 
pripeljal do potrebe po zagotavljanju sku-
pnih aktivnosti destinacije Rogla – Pohor-
je, ki zahtevajo sistematično delo in s tem 
vzpostavljanje delovnih skupin na destina-
cijskem nivoju.  

Predstavitev ideje razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla – 
Pohorje

Model izvajanja projekta na destinacijski ravni Rogla – Pohorje
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Za izvajanje skupnih aktivnosti iz 
nove strategije turizma destinacije Rogla 
– Pohorje je bila v letu 2017 ustanovljena 
Turistična kooperativa Rogla – Pohorje. 
Sodelujoče občine smo zagotovile po-
trebna zagonska sredstva (Občina Zreče 
14.000 €), ta pa so bila porabljena za 
številne promocijske aktivnosti (vodeni 
ogledi po DRP, dnevi odprtih vrat, sejmi, 
oblikovanje celostne grafične podobe, 
tiskovine: In Your pocket, zemljevidi, vo-
dniki, tiskani mediji, jumbo plakati ...). Iz 
te postavke smo zagotovili tudi del sred-
stev za izvedbo dveh študijskih ogledov 
dobrih praks v tujini, in sicer Werfenweng 
in Pot med krošnjami. Pri vstopu v Zreče 
smo postavili tudi reklamni destinacijski 
pano. 

Tako smo vzpostavili možnost bolj na-
črtnega in celovitejšega povezovanja vseh 
akterjev od lokalnih skupnosti do nosilcev 
dejavnosti, ponudnikov in ponudbe ter 
prepoznavanje obiskovalcev regionalne 
destinacije kot celote vseh štirih sosednjih 
občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje 
in Oplotnica, kar je dobro zaživelo prav 
z nastajanjem in udejanjenjem tega najno-
vejšega strateško razvojnega dokumenta 
v letih 2016/17, pri čemer bo potrebno v 
prihodnosti pri njegovem uveljavljanju vlo-
žiti še veliko vsakdanjega truda, energije, 
volje in pozitivizma. Naslednji pomembni 
korak bi moralo predstavljati povezovanje 
(sub)regionalnih destinacijskih organi-
zacij na območju Pohorja, ki zajema 16 
občin, v duhu programskega dokumenta 
Natreg 2030.

Model razvoja in trženja turizma v občini Zreče temelji na štirih 
prioritetah, ki so se razvile v štiri centre, katerih aktivnosti izvajajo 
delovne skupine, ki celovito sledijo viziji in strateškim razvojnim in 
trženjskim ciljem na področju turizma v destinaciji Rogla – Pohorje.

VIZIJA NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ZREČE 2017–2021
V spodnji tabeli so predstavljeni slogan ter kratka in daljša vizija 

razvoja in trženja turizma v občini Zreče.

Vizija razvoja in trženja turizma v občini Zreče

SLOGAN:                                 
ZrEčE – območje dobrega počutja

KRATKA VIZIJA: 

občina Zreče bo leta 2021 prepoznana po 
visokokakovostnih turističnih programih zdravja in 
dobrega počutja, aktivnih počitnic na podeželju, 
spoznavanja z naravo in kulturno dediščino ter 

poslovnih druženjih in pripravah vrhunskih športnikov 
v neponovljivem naravnem okolju rogle in Term Zreče.

DOLGA VIZIJA:

V letu 2021 je občina Zreče na področju turizma 
prepoznana kot konkurenčna, zelena, ekološka, dostopna, 

domačna, gostoljubna in celovito povezana destinacija 
z visoko kakovostjo bivanja ter kreativnim okoljem 

za delo in oddih.

Visokokakovostni turistični programi 
zdravja in dobrega počutja 

ob prepoznanih zdravilnih dejavnikih 
(srednjegorska klima, termalna voda in pohorska šota), 

aktivnih počitnicah, poslovnih druženjih ter 
pripravah vrhunskih športnih ekip v naravnem okolju, 

ob vključevanju kreativne gastronomije in spoznavanja 
z naravo, kulturno ter živo dediščino in obrtjo                

gradijo ugled in prepoznavnost območja Pohorja 
ob optimalni lokalni samooskrbi.
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 Æ V teku

PROJEKT IZKUSTVENI SPREHOD 
SKOZI DEDIŠČINO PRAZGODOVINE 
(AKRONIM PREHISTORY ADVENTURE)

Kot partner sodelujemo tudi v pro-
jektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-
-Hrvaška »Prehistory adventure – utrinki 
prazgodovinskega utripa življenja, izku-
stveni sprehod skozi prazgodovinsko de-
diščino«. Skupna vrednost projekta znaša 
700.000  €, naš delež pa je 150.000 €, pri 
čemer je sofinanciranje iz ESRR 85 %. V 
končni fazi torej vsak partner zagotovi le 
15 % svojega dela vrednosti projekta.

Cilji so predvsem s pomočjo naših 
znanstveno raziskovalnih institucij doda-
tno raziskati arheološko območje Brinjeve 
gore kot eno izmed pomembnejših kultur-
no zgodovinskih evropskih območjih, jih 
povezati v kontekst ostalih prazgodovin-
skih območij in oblikovati storitve trajno-
stnega turizma kot potencial za gospodar-
ski in socialni razvoj območja, lokalnim 
prebivalcem, obiskovalcem in turističnim 
delavcem približati tovrstno znanje ter 
hkrati zaščititi in interpretirati posame-
zne elemente kulturno zgodovinske dedi-
ščine, vključno s povezovanjem čezmejnih 
turističnih destinacij in oblikovanjem traj-
nostnih turističnih produktov.

Projektni partnerji: Općina Donja 
Voća (vodilni partner), Občina Radenci, 
Občina Zreče, Arheološki muzej u Za-
grebu, Hrvatska turistička zajednica, Slo-
venska turistična organizacija, Univerza 
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Odde-
lek za arheologijo, Grad Karlovac. Nov 
inovativni turistični produkt bo povezan 
z aktualizacijo prazgodovine. Izvajali ga 
bomo 2 leti (2018 in 2019).

ENTENTE FLORALE EUROPE
Naša občina že vrsto let sodeluje na nacionalnem tekmovanju 

»Moja dežela – lepa in gostoljubna«, ki pomeni ustrezno izhodišče za 
prijavo na prestižno mednarodno tekmovanje Društva za urejenost 
krajev Entente florale Europe. Širša projektna skupina je več kot leto 
dni izvajala številne aktivnosti v sklopu priprav na obisk 10-članske 
mednarodne ocenjevalne skupine. 

V projektu so sodelovali predstavniki vseh velikih podjetij, vseh 
zavodov in tudi večine društev v naši občini. Izvedli smo preko 200 
usklajevalnih ur, tudi v povezavi z nekaterimi večjimi vzporednimi pro-
jekti (npr. pri Osnovni šoli Zreče), odpravili številne pomanjkljivosti 
(npr. sanacije cestišč, pločnikov robnikov, odtokov …), dodatno uredili 
in lepo zasadili javne površine in še marsikaj. Pripravili smo tudi pro-
mocijsko brošuro po vzorcu našega časopisa Pohorsko srce, ki smo jo 
poslali sodnikom in vsem gospodinjstvom v občini.

Podelitev priznanj na Irskem 

Komisija nas je obiskala v soboto, 23. 6. 2018. Posebej jih je navdu-
šila povezanost, sodelovanje vseh akterjev v občini (lokalna skupnost, 
podjetja, društva …). Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj je 
bila organizirana septembra v Tullamorju na Irskem, kjer je bil ves trud 
poplačan, saj smo se razveselili zlatega priznanja.
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Partnerji v projektu so Občina Zreče 
(vodilni partner), Občina Šentjur, Razvoj-
na agencija Kozjansko, Zavod RS za var-
stvo narave, Grad Zaprešić, Grad Velika 
Gorica, Razvojna agencija Zagrebačke 
Županije.

Aktivnosti, ki smo jih načrtovali, so 
bili izdelava projektne dokumentacije, 
izgradnja kanalizacijskega sistema (pre-
usmeritev kanalizacije s tega območja na 
centralno ČN, ureditev dovoza do jezera 
Zreče, ureditev sprehajalnih poti, javne 
razsvetljave, zasaditev, sanacija jezera s 
plavajočimi rastlinami in odstranitvijo 
muljastih frakcij z dna jezera, ureditev bio-
loškega bazena s pripadajočimi pomoli in 
atrakcijami, ureditev brežin jezera. Eden 
od ciljev je bil tudi pridobiti nekaj promo-
cijskega materiala.

Ocenjena vrednost celotnega projekta 
znaša 2.079.286,60 €. Vrednost investici-
je Občine Zreče znaša 583.525,00 € (od 
tega EU 495.996,25 € in lastna sredstva 
87.528,75 €).

V mesecu juniju 2018 smo od Službe Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli obvestilo, da je bil na 
ocenjevanju naš projekt uspešen.

 # Načrtovane aktivnosti

JEZERA KOT SONARAVNA PROAKTIVNA RAZVOJNA JEDRA 
KONTINENTALNEGA TURIZMA (AKRONIM LAKENATOUR)

Jezera so še neizkoriščen potencial in priložnost za trajnostni zele-
ni preboj. S pravilnim, skrbno načrtovanim razvojem tega potenciala 
bo čezmejna destinacija dosegla preboj v inovativno turistično zeleno 
destinacijo. 

Z namenom izboljšanja splošne kakovosti vode in turistične upo-
rabe jezera smo najprej v mesecu marcu in nato v mesecu novembru 
2016 ter še v septembru 2017 podali prijavo v okviru čezmejnega pro-
jekta Interreg Slovenija-Hrvaška za revitalizacijo Zreškega jezera. Cilji 
projekta so:
• razviti čezmejno jezersko turistično destinacijo, 
• povečati število obiskovalcev,
• razviti čezmejne turistične proizvode, ki vključujejo kulturno in 

naravno dediščino,
• pametna uporaba in trajnostno upravljanje te dediščine,
• nov inovativen trajnostni jezerski model upravljanja destinacije.

Zreško jezero
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DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT) je novembra 2015 
regijskim razvojnim svetom posredovalo 
Povabilo za pripravo in podpis dogovorov 
za razvoj regij. Dogovori za razvoj regij so 
inštrument za izvedbo regionalnih razvoj-
nih programov aktualne evropske finanč-
ne perspektive 2013–2020. 

V osnutek dogovora za razvoj regij so 
se sprva uvrstili projekti po naslednjem 
vrstnem redu: Prehranska samooskrba 
Savinjske regije z zelenjavo - 87 točk (vre-
dnost 22.095.600  €), Vonarsko jezero – 
81 točk (vrednost 12.775.344 €), Razvoj 
objezerskih območij Savinjske regije – 79 
točk (vrednost 31.778.589  €) in Mreža 
podjetniških inkubatorjev Savinjske regije 
– 77 točk (vrednost 6.659.587 €).

MGRT je novembra 2017 razvojnim 
svetom posredovalo Povabilo za dopolnitev 
dogovora za razvoj regij – t. i. drugo pova-
bilo. Na tej podlagi so regionalne razvojne 
agencije dolžne pripraviti osnutke dopol-
njenih dogovorov, ki vključujejo za regijo 
najbolj pomembne regijske, medregijske 
in/ali sektorske projekte, ki bodo omogoči-
li izkoriščanje najpomembnejših razvojnih 
potencialov in prednosti regije, odpravljali 
ključne razvojne ovire regije in uresničeva-
li regijske razvojne specializacije.

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 1. 
6. 2017 se bodo v okviru teh prednostnih 
naložb sofinancirale naslednje vsebine:
• 3.1 Spodbujanje podjetništva
• 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane 

mobilnosti
• 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje 

podnebnim spremembam

V mesecu juniju 2018 smo s strani Službe Vlade Republike Slove-
nije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli obvestilo, da naš 
projekt žal ni bil uspešen, zato bomo poskušali ta projekt prijaviti na 
druge razpise v okviru te finančne perspektive.

DOŽIVLJANJE ČEZMEJNE SKUPNE 
DEDIŠČINE IN RAZNOLIKOSTI S KOLESOM 
(AKRONIM DEDIŠČINA S KOLESOM)

Projekt smo v mesecu novembru 2016 in ponovno v septembru 
2017 prijavili na javni razpis INTERREG Slovenija-Hrvaška; Predno-
stna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. 

Cilj projekta je vzpostaviti kulturno-kolesarsko inovativno inter-
pretacijo tisočletne podeželske dediščine, ki bo obiskovalcem v obliki 
privlačnih programov ponudila edinstven trajnostno-mobilni produkt 
in doživetje privlačne tisočletne podeželske dediščine ter tradicije.

Projektni partnerji:
• Občina Slovenske Konjice (vodilni partner),
• Občina Zreče,
• Občina Vitanje,
• Grad Varaždinske toplice,
• Grad Novi Marof,
• Međunarodna agencija za razvoj, d. o. o.

Ključni rezultati projekta: 
1. Oblikovanje skupne turistične destinacije obmejnega območja, 

ki temelji na sinergiji mikro-turističnih destinacij; 
2. Skupno upravljanje s čezmejno turistično destinacijo; 
3. Uvajanje 6 skupnih turističnih produktov: ob vzpostavitvi ce-

lostnega upravljanja kolesarske ponudbe za različne ciljne skupine in 
različne vrste kolesarskega turizma, kot so: bike park in down hill, 
BMX park, turno-cestno, treking ter etapno in večdnevno kolesarstvo. 

Celotna vrednost projekta znaša 1.428.712,63 €. Vrednost investi-
cije Občine Zreče pa bi znašala 244.396,98 € (EU – 207.737,43 €, 
lastna sredstva – 36.659,55 €).

V mesecu juniju 2018 smo s strani Službe Vlade Republike Sloveni-
je za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli obvestilo, da je naš 
projekt začasno odložen. Ponovno lahko kandidiramo za sredstva v 
mesecu oktobru 2018.
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STaNOVaNJSKa GRaDNJa

Občina razpolaga z 92 stanovanji in 
20 bivalnimi enotami. Na podlagi preje-
tih vlog na javnih razpisih za dodelitev 
neprofitnih stanovanj ugotavljamo, da so 
potrebe po dodelitvi občinskih stanovanj 
večje, kot so razpoložljive stanovanjske 
možnosti občine, zato že nekaj časa pote-
kajo aktivnosti za izgradnjo novih večsta-
novanjskih objektov na Mladinski ulici in 
Cesti na Roglo.

REŠEVANJE STANOVANJSKEGA 
VPRAŠANJA 

Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem smo objavili konec leta 
2015. Na prednostno listo upravičencev 
do neprofitnih stanovanj se je takrat uvr-
stilo 13 prosilcev. Žal v dveh letih vsem še 
vedno niso bila ponujena primerna stano-
vanja.  

• 6.1 Vlaganje v vodni sektor
• 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti.

Savinjski regiji pripada vrednost za vse projekte v višini 
55.940.000,00 €, naši Dravinjski subregiji (Občine Slovenske Konjice, 
Zreče in Vitanje) pa je dodeljena vrednost 4.420.000,00 €.

Glede na zadnje programske usmeritve v naši občini pripravlja-
mo projekt »Izgradnja kanalizacijskega sistema Zreče – Aglomeracija 
Zreče številka ID 10345« v skupni vrednosti 3.301.442,00 € z DDV 
(vrednost sofinanciranja 1.300.518,50 €), pod prednostno naložbo 6.1 
Vlaganje v vodni sektor. 

Med rezervne projekte pa smo vključili:
• 3.1 Spodbujanje podjetništva/Trgovsko obrtna cona Zreče,
• 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti/kolesarska steza 

D1 Vojnik-Vitanje-Zreče-Slovenske Konjice ter R12 Zreče.
Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 85 %.

Reševanje stanovanjskega vprašanja po letih

Leto 

Število 
prijavljenih na 

razpis

Število odločb o 
uvrstitvi

Število 
zavrženih vlog

Število odločb  
o neuvrstitvi

Dodeljena 
stanovanja v 
tekočem letu

2009 30 26 2 2 (izredna) 1

2010 8

2011 22 21 1 5

2012 7

2013 21 19 2 12

2014 20 19 1 9

2015 15 13 2 10

2016 1

2017 3
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Nov razpis bomo objavili predvidoma v drugi polovici letošnjega 
leta oz. v letu 2019, ko upamo, da bomo v najem že lahko ponudili nova 
stanovanja.

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 
Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki, ki izpol-

njujejo zakonsko določene dohodkovne in premoženjske cenzuse. Na-
jemniki in osebe, navedene v najemni pogodbi, se ugotavljajo na način, 
kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Do 
subvencionirane najemnine so pod določenimi pogoji upravičeni tudi 
najemniki tržnih stanovanj (če so se prijavili na občinski razpis za do-
delitev neprofitnega stanovanja v najem). Višina subvencionirane naje-
mnine znaša maksimalno do 80 % višine najemnine.

Od uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je 
pristojnost izdajanja odločb za subvencioniranje najemnine prenesena 
na center za socialno delo. Obveznost zagotavljanja finančnih sredstev 
še vedno ostaja občinam.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Stanovanja v lasti naše občine redno vzdržujemo. Med investicij-

skimi vzdrževalnimi deli velja izpostaviti sanacije kopalnic, zamenjave 
oken, izdelavo strelovodne inštalacije na dveh večstanovanjskih objek-
tih, zamenjavo dotrajanih in zakonsko neustreznih plinskih peči ter ce-
lovito prenovo enega ali dveh stanovanj letno.

Večstanovanjski objekt v Loški Gori, ki je sicer predviden za rušitev, 
smo delno sanirali (zamenjali dotrajan dimnik in prebarvali fasado).

Skladno s solastniškim deležem smo financirali tudi zamenjavo 
strehe in strešnih oken na večstanovanjskih objektih, ureditev novih 
fasad na večstanovanjskih objektih, sanacije ekoloških otokov pri večini 
večstanovanjskih objektov in zagotovili naš delež stroškov ob urejanju 
kanalizacije. Za investicijsko vzdrževanje namenimo vsako leto pribl. 
100.000 €.

 # Načrtovane aktivnosti

NOVI VEČSTANOVANJSKI OBJEKT NA MLADINSKI ULICI
V sodelovanju s Stanovanjskim podjetjem Konjice, d. o. o., ki je 

upravnik stanovanj v lasti Občine Zreče in tudi večine večstanovanj-
skih objektov v Zrečah, že pripravljamo potrebne podlage in načrte 
za gradnjo novega večstanovanjskega objekta na Mladinski ulici v  

Zrečah. Predvidena je prijava na razpis 
Stanovanjskega sklada RS – soinvestitor-
stvo. V njem bo 6 novih neprofitnih stano-
vanj v velikosti pribl. 60 m2.

Sanirana kopalnica

Višina izplačila subvencij najemnin 
v obdobju 2013–2017

Leto Znesek v €
2013 38.521,95

2014 37.109,53

2015 42.146,39

2016 43.552,81

2017 46.020,03
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PROMET IN TELEKOMUNIKaCIJE

OBČINSKE CESTE

Občina je 67,3 % lastnica in upravljavec razvejane mreže lokalnih 
cest in javnih poti, ki so potrebne temeljite posodobitve in ureditve. 
32,7 % občinskih javnih cest je še vedno, kot je to primer v ostalih 
občinah v Republiki Sloveniji, v zasebni lasti, kar bo potrebno v priho-
dnosti še urediti. 

V letu 2009 je Občinski svet Občine Zreče sprejel noveliran Odlok 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Zreče, ki je začel veljati 
23. 7. 2009. S tem odlokom smo kategorizirali 60.860 m lokalnih cest 
in 85.155 m javnih poti, s katerimi tudi upravljamo.

SOGLASJA S PODROČJA CEST 
Na podlagi določil Zakona o cestah ter Odloka o občinskih ce-

stah v Občini Zreče izdajamo soglasja za delno ali popolno zaporo 
občinskih cest zaradi del ali prireditev oz. shodov, soglasja za dela oz. 
gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest, soglasja za priključitev na 
javno cesto, soglasja za prekop oz. podboj vozišča ter druga soglasja, 
ki se nanašajo na občinske ceste, kot so dovoljenje za izredni prevoz 
po občinskih cestah, soglasja za uporabo občinskih cest ob prireditvah 
in soglasja za postavitev prometne signalizacije ter projektni pogoji.

Število izdanih soglasij s področja cest po letih od 2014 do 2017

VRSTa SOGLaSJa/LETO 2014 2015 2016 2017

delna/popolna zapora 
občinske ceste

22 15 34 42 

Gradnja v varovalnem pasu 5 9 16 16

Priključitev na občinsko cesto 12 13 14 26

Prekop/podboj občinske ceste 6 1 5 7

druga soglasja s področja 
občinskih cest

13 10 12 19

SKUPaJ 58 48 81 110

REDNO VZDRŽEVANJE CEST
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna 

gospodarska javna služba, ki obsega letno 
in zimsko vzdrževanje na kategoriziranih 
javnih cestah. 

Konec leta 2017 je Občinski svet Ob-
čine Zreče sprejel Odlok o načinu opra-
vljanja rednega vzdrževanja javnih cest v 
Občini Zreče, ki se opravlja v skladu z iz-
vedbenim in potrjenim programom redne-
ga vzdrževanja občinskih javnih cest, ki ga 
vsako leto pripravi izvajalec javne službe, 
nanaša pa se na redno vzdrževanje prome-
tnih površin in cestnih objektov, bankin, 
elementov za odvodnjavanje, brežin in 
berm, prometne signalizacije in opreme, 
vegetacije, mejnikov, drugih funkcional-
nih površin, zagotavljanje preglednega 
polja, prostega profila, čiščenja cest, inter-
vencijske ukrepe in zimsko službo.

Realizirana finančna sredstva za 
vzdrževanje lokalnih cest po letih 
od 2014 do 2017

€
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
Celostno prometno strategijo, ki jo je 

izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., iz Maribo-
ra, je Občinski svet Občine Zreče sprejel 
na redni seji 29. 3. 2017. S tem želimo dol-
goročno vzpostaviti sonaravni prometni 
sistem na način, da se zagotovi dostopnost 
delovnih mest in storitev za vse, izboljša 
prometna varnost, zmanjša onesnaževa-
nje, emisije toplogrednih plinov in poraba 
energije, poveča učinkovitost in zmanjša 
stroške potniškega in tovornega prevoza 
ter izboljša privlačnost in kakovost me-
stnega okolja, saj se zadnja leta srečujemo s 
precejšnjim slabšanjem potovalnih navad. 

Poleg vsakoletnega rednega vzdrževanja cest je iz tabele razvidna 
skupna višina sredstev, ki smo jih v zadnjih letih v občini porabili za 
lokalne ceste in javne poti v občini. 

VZPOSTAVITEV MOBILNEGA KARTIRNEGA SISTEMA 
NA OBMOČJU OBČINE ZREČE

V letu 2015 smo izvedli video snemanje občinskih cest z namenom 
osveževanja podatkov o cestni osi, oceni poškodovanosti cestišča in 
evidenci prometne signalizacije. Na podlagi evidence prometne signa-
lizacije in uporabe video posnetka bo možno vršiti nadzor nad stanjem 
prometne signalizacije in načrtovati postavitev novih prometnih zna-
kov oz. njihovo obnovo skladno s predpisi.

Sredstva, namenjena za cestno gospodarstvo od leta 2014 do leta 2017

2014 2015 2016 2017

Signalizacija in označevanje 14.674,30 16.809,87 16.431,16 19.700,18

Gozdne ceste 22.368,91 40.990,48 33.821,41 27.426,41

Stroški prometne varnosti in preventive 13.431,51 12.472,54 12.593,72 8.608,58

Geodetske storitve 7.432,92 4.513,12 8.745,60 3.808,60

odkup zemljišč 10.673,50 0,00 24.150,43 32.836,16

redno vzdrževanje cest / / / /

Letno vzdrževanje 192.561,80 199.430,20 192.594,08 190.117,90

Zimsko vzdrževanje 86.829,39 87.069,74 82.034,98 116.189,00

investicijsko vzdrževanje 163.361,78 82.178,563 48.532,45 113.480,95

investicije 242,671,02 210,050,46 315.812,24 250.017,91

druga vlaganja v ceste / 16.171,10 9.590,26 /

Proračunska rezerva – elementar 46.519,16 45.519,15 94.000,00 60.000,00

Krajevna skupnost Zreče 150.040,34 142.031,25 68.820,58 61.797,79

Krajevna skupnost Gorenje 94.368,90 58.589,08 22.901,88 14.819,73

Krajevna skupnost resnik 18.224,91 18.103,82 12.070,78 4.319,09

Krajevna skupnost dobrovlje 21.844,64 17.094,17 5.793,10 4.908,72

Krajevna skupnost Skomarje 44.157,05 33.780,66 23.141,71 26.167,52

Krajevna skupnost Stranice 67.857,44 57.595,51 23.826,82 21.499,58

SKUPaJ 954.346,55 832.349,25 994.861,20 955.698,12
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na območju Dravinjske doline« z akroni-
mom »DOSTAVE – TDD«. Osnovni cilj je 
bil urediti težave pri zagotovitvi ustreznih 
parkirnih površin za tovorna vozila in iz-
delati koncept informacijskega sistema za 
komunikacijo med vozniki/dostavljavci in 
skladiščniki posameznih podjetij. 

V okviru projekta je bilo neposredno 
obravnavanih vsaj deset velikih podjetij 
z različnimi karakteristikami koničnih 
ur ter različnimi kapacitetami dnevnih 
nakladanj in razkladanj. Obravnavanim 
podjetjem njihova lastna parkirišča v ko-
ničnih urah ne zadoščajo, zato se problem 
zazna tako v okolici šol kot tudi v urbanih 
naseljih. Glavna rešitev za celotno dolino 
predvideva skupno (konsolidacijsko) par-
kirišče za tovorna vozila. 

 9 Realizirane naloge

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
LOKALNIH CEST

V letu 2014 smo s sredstvi, ki so bila 
namenjena za investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, sanirali dva najbolj poško-
dovana dela lokalnih cest, in sicer na cesti 
Zreče–Gračič–Malahorna odsek v dolžini 
250 m. Sanacijska dela na tej cesti so zna-
šala 39.701,36  €. Sanacija odseka v dol-
žini 380 m na lokalni cesti Padeški vrh–
Gorenje–Zg. Zreče pa je skupno znašala 
82.118,00 €.

Prav tako smo s sredstvi investicijske-
ga vzdrževanja sanirali 976 m2 ceste na 
Rogli proti stari koči. Sanacijska dela smo 
izvedli za 47.587,32 €. Vse sanacije vozišč 
so izvedene v sistemu TERRA-mix. 

MOBILNOSTNI NAČRT V OBMOČJU ŠOLE IN INDUSTRIJE

V začetku leta 2017 smo pričeli s pripravo Mobilnostnega načrta za 
območje industrije in izobraževalnih ustanov v Zrečah, ki ga je izdela-
lo podjetje Biro Skiro, d. o. o., iz Ljubljane s sodelavci. V izdelavo smo 
aktivno vključili tri največja podjetja (Unior, d. d., GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o., in SwatyComet, d. o. o.), Osnovno šolo Zreče, Šolski 
center Slovenske Konjice – Zreče, Policijo ter Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo. K izdelavi dokumenta smo pristopili zaradi vse večjih 
frekvenc in gostitev motoriziranega prometa na obravnavanem obmo-
čju, kar smo identificirali tudi v Celostni prometni strategiji. 

Rast prometa avtomobilov in tovornih vozil ter omejene zmoglji-
vosti cest in parkirišč povzročajo vse več težav in nejevolje, predvsem 
pa ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa šolarjev 
in starejših oseb. Z izdelavo Mobilnostnega načrta smo iskali rešitve, 
ki bi izboljšale dostopnost do obravnavanih lokacij, povečale varnost 
vseh uporabnikov in izboljšale kakovost bivanja, dela ter šolanja. Med 
drugim želimo vplivati na spremembe potovalnih navad uporabnikov 
območja (predvsem zaposlenih, šolajočih, obiskovalcev) ter postopno 
uvajati več sonaravne izbire potovalnih načinov – javni potniški pre-
voz, kolesarjenje in hoja. 

ORGANIZIRANJE IN OPTIMIRANJE DOSTAV TOVORA  
NA OBMOČJU DRAVINJSKE DOLINE

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in ne-
profitnim sektorjem – študentski inovativni projekti za družbeno korist 
2016–2018« so na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo Univerze v Mariboru v letu 2017 v sodelovanju z Občino 
Slovenske Konjice, Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče in Ob-
čino Zreče izdelali projekt »Organiziranje in optimiranje dostav tovora 

Celostna grafična podoba za CPS
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V avgustu 2015 smo pričeli z izgradnjo oporne zložbe med vodoto-
kom in LC 485081 pri Tišlerjevi žagi in sanacijo poškodb na vodotoku 
nizvodno od domačije Loška Gora pri Zrečah 25 (pri Črešnarju). Za 
lokacijo pri Tišlerjevi žagi smo naročili izdelavo projektne dokumen-
tacije PZI. Izvedli smo najnujnejše sanacije za zagotovitev stabilnosti 
brežine. Izvedba del je bila nujna, saj bi lahko v nasprotnem primeru 
prišlo do izpodjedanja cestišča. V sklopu projekta smo dodatno izde-
lali AB venec, na katerega smo kasneje pritrdili tudi jekleno varnostno 
ograjo. Asfaltirana je tudi bankina med cesto in vencem. Skupna vre-
dnost projekta je znašala 24.802,79 €.

Novembra 2016 smo pričeli s sanacijo poškodb na vodotoku niz-
vodno od domačije Loška Gora pri Zrečah 25 (pri Črešnarju). Izvedli 
smo nujno sanacijo za zagotovitev stabilnosti brežine. Vrednost del je 
znašala 8.500,00 €.

Sočasno smo izvedli še vzdrževalna dela v križišču LC št. 485051 
Padeški vrh–Gorenje–Zg. Zreče in JP št. 986381 odcep Draksler. Ure-
dili smo predvsem odvodnjavanje iz priključka javne poti ter lokalne 
ceste. Vgradili smo nov jašek in izvedli prepust v dolžini 12 m ter mu-
ldo v dolžini 33 m, v vozišče pa vgradili kamniti material in asfaltirali 
100 m2 ceste. Stroški izvedbe so znašali 4.246,09 €.

Obnova odseka lokalne ceste Zreče–
Gračič–Malahorna

Oporna zložba pri Tišlerjevi žagi

Sanacija brežine vodotoka v Loški Gori
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V letu 2017 smo na podlagi izbora najugodnejšega ponudnika obna-
vljali tri odseke lokalnih cest: LC št. 485061 Rudniška cesta v dolžini 
50 m, LC št. 485071 Kovaška cesta v dolžini 150 m in LC št. 460045 
Kumer–Studenčnik–Lukanja v dolžini 70 m. Pogodbena vrednost je 
znašala 83.627,22 €, dela pa so bila zaključena avgusta 2017. Na LC 
št. 485071 Kovaška cesta smo celovito sanirali vozišče v dolžini cca 
160 m, vključno z ureditvijo novega javnega vodovoda in talno signa-
lizacijo. Za oba odseka je znašal končni obračun 80.963,74 €, kar je 
predstavljalo večino zagotovljenih sredstev v letu 2017.

OBNOVA LC 460045 OSTRUH–STUDENČNIKOV KRIŽ IN  
JP 985041

Leta 2013 smo pričeli s triletnim projektom »Obnova LC 460045 
Ostruh–Studenčnikov križ in JP 985041«, ki je zajemala rekonstrukci-
jo LC v dolžini 1.520 m in JP v dolžini 750 m. Projekt je sofinanciran 
s strani MGRT na podlagi 21. in 23. člena ZFO v letih 2013 in 2014. 
Izvedli smo pripravljalna dela in globinsko odvodnjavanje na lokalni 
cesti in javni poti. V letu 2014 so bila dokončana dela na lokalni cesti 
v višini 189.902,32 €. V skladu z IP je bilo financiranje za leto 2015 
predvideno samo s strani občine, vendar smo zopet kandidirali na 
MGRT ter uspešno pridobili sredstva v višini 37.430,00 €.

Na osnovi preiskav po ugotovljenih 
razpokah na lokalni cesti in izdelani novi 
projektni dokumentaciji na podlagi kla-
sičnega sistema gradnje smo v letu 2015 
pričeli še z izgradnjo javne poti.

Skupna sredstva za oba projekta so 
znašala 590.734,62  €. Cesti sta bili na 
otvoritvi 4. 12. 2015 slovesno predani v 
uporabo.

Rekonstrukcija Kovaške ceste v Zgornjih 
Zrečah

Obnovljena javna pot
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Občina je skupaj z Ministrstvom za 
okolje in prostor v letu 2004 naročila iz-
delavo idejnega projekta prodne pregrade 
z lokacijo na mestu, kjer dolina preide iz 
izrazito ozkega dela v nekoliko širši del 
(170 m vzvodno od mostu na regionalni 
cesti R3 701/1430). Zasnovana je kot di-
namično oblikovano stopničasto slapišče 
z izvedbo, ki omogoča manj ovirane pre-
hode (ob)vodnemu življu in je zato prija-
znejša okolju. Volumen zadrževanja znaša 
415 m3.

Na desnem bregu ob zidu je zgrajena 
manjša ploščad, namenjena razgledu na 
objekt, počitku ob slapišču in morebitnim 
vzgojno-izobraževalnim vsebinam. Ker se 
objekt nahaja na petrografsko pestrem 
območju, smo v rob zidu vzidali značil-
ne pohorske kamnine. Postavljena je tudi 
ustrezna interpretacijska tabla.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 
izvedlo javno naročilo za izvedbo projek-
ta, med tem časom pa smo na občini pri-
dobili PGD dokumentacijo. Sami smo na-
ročili tudi parcelacijo potrebnih zemljišč, 
ministrstvo pa je nato ta zemljišča od-
kupilo. Vrednost sofinanciranja, ki ga je 
prispevala občina, je znašala 9.500,00 €, 
vrednost gradbenih del, ki jih je financira-
la država, pa je znašala 98.300,00 €. 1. 6. 
2015 smo organizirali slavnostno odprtje. 
V kulturnem programu so sodelovali učen-
ci Srednje poklicne in strokovne šole Zre-
če. Odprtja se je udeležil tudi Tomaž Glo-
bokar z Ministrstva za okolje in prostor, ki 
se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so 
v projektu sodelovali, saj smo tako zagoto-
vili večjo poplavno varnost ljudi, ki živijo 
v tem kraju. 

Finančni prikaz investicije po letih

2013 2014 2015 Skupaj

Skupaj 186.246,40 € 189.902,32 € 214.585,90 € 590.734,62 €

MGRT 152.920,00 € 152.919,99 € 37.430,00 € 343.269,99 €

OZ 33.326,40 € 36.982,33 € 177.155,90 € 247.464,63 €

PLAZ BEZOVJE
Plazenje na odseku ceste na Bezovju je nastalo leta 2007. Takrat je 

bila sanacija plazu tudi vključena v državni sanacijski načrt. Žal zaradi 
krize ni prišlo do državnega (so)financiranja. Zato smo potrebna sred-
stva za sanacijo zagotovili iz proračunskih rezerv leta 2014/15. Izvedli 
smo gradnjo kamnite zložbe (dolžine 15,00 + 6 m in globine 5,80 m), 
drenažo, zbirni jašek in v dolžini 90 m zagotovili odvodnjavanje obmo-
čja. Izvedbo zaključnega sloja ceste smo realizirali v letu 2015. Skupna 
vrednost sanacije plazu in odseka ceste je znašala 34.400 €.

PLAZ BRINJEVA GORA
V februarju 2014 se je na JP Ilirska pot–Brinjeva gora sprožil plaz v 

dolžini 52 m, ki je odnesel do polovice asfaltnega vozišča in smo mora-
li na cesti postaviti polovično zaporo. Takoj smo izvedli geološke raz-
iskave in izdelali PZI projektno dokumentacijo. Projektantska ocenje-
na vrednost klasične sanacije (izvedba: kamnita podporna zložba) je 
znašala 174.000,00 €, za kar pa v proračunu nismo imeli zagotovljenih 
sredstev. Zato smo naročili izdelavo racionaliziranega načrta PZI s 
sistemom pilotiranja zagatnic (izvedba s 50 železniškimi tirnicami, za-
litih v vrtinah z betonom), za kar smo zagotovili 33.500,00 €. Izvedba 
najnujnejših del je bila dokončana v decembru 2014, asfaltiranje cesti-
šča v vrednosti 2.943,64 € pa je bilo izvedeno v letu 2016. 

PRODNA PREGRADA SOPOČNICA
Sopočnica je levi pritok Dravinje. Vanjo se izliva pri Loški Gori 

nad Zrečami na višini 443 m. Ker je izrazito hudourniške narave, pogo-
stokrat s sabo nosi večje količine materiala, ki se na izlivnem odseku, 
kjer se vzdolžni padci nivelete dna in hitrosti vodnega toka zmanjšajo, 
odlagajo in zmanjšujejo profil struge. Zaradi tega smo si precej časa 
prizadevali za izgradnjo prodne pregrade, ki bi preprečevala odlaganje 
naplavin na celotnem izlivnem odseku in njihovo točkovno zadrževa-
nje, kjer je čiščenje olajšano. 
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Ministrstvo za infrastrukturo oz. DRSI 
je za izvedbo zagotovila 168.426,00 €. V 
sodelovanju z Občino Slovenske Konjice 
ter podjetjem Unior, d. d., pa smo skupaj 
uskladili še ureditev otoka v krožišču, kar 
je sicer običajno strošek lokalne skupno-
sti. 55.000 € za ta namen smo polovično 
zagotovili v obeh občinah. Podjetje Unior, 
d. d., pa je zagotovilo denar še za posta-
vitev, izdelavo in financiranje skulpture 
kovača v vrednosti okoli 18.000 €.

PLAZ KONEC
V letu 2014 se je v Križevcu pod sta-

novanjskim objektom Križevec 42 (Konec 
Melhior) sprožil precejšen plaz. Zgornji 
odlomni rob plazu je potekal tik pod JP 
985951, vrtna uta lastnika pa je bila že na 
območju plazu. Takoj smo naročili geodet-
ski posnetek plazu, geološke raziskave in 
projektno dokumentacijo za sanacijo pla-
zu (PZI), ki je bila dokončana v decembra 
2014. Projektantska vrednost sanacije pla-
zu je sprva znašala 47.731,45 €, zato smo 
dela izvedli solidarno. 25.304,10  € smo 
zagotovili iz občinskih sredstev, 5.000 € 

KROŽIŠČE ULIPI
Po naših dolgoletnih prizadevanjih je Direkcija RS za infrastruk-

turo (DRSI) v letu 2015 naposled pričela s konkretizacijo montažnega 
krožišča Ulipi. Predlog je sprva predvideval izvedbo krožišča z zuna-
njim premerom 32 m, vendar smo skupaj z investitorjem morali zaradi 
pridobivanja zemljišč projektno dokumentacijo večkrat dopolnjevati 
in spreminjati. To je povzročilo zamik pričetka del v jesen 2016 in 
končno izvedbo aprila 2017. 

Sanacija plazu Konec

Otvoritev prodne pregrade

Krožišče Ulipi
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Viri: 
• Občina Zreče v višini 93.376,70 €, 
• nepovratna sredstva MGRT na osnovi 

23. člena ZFO-1 v višini 71.620,00 €,
• KS Gorenje se je zavezala in izvedla 

odstranitev grmovja, dreves in panjev 
ter širitev ceste z odkopom in odvo-
zom odvečne zemljine v skupni ko-
ličini 2.280 m3. Za navedena dela je 
zagotovila finančna sredstva v višini 
9.879,83  € ter vložila 442 ur prosto-
voljnega dela. 

je zagotovila KS Stranice, ostanek del, ki se nanašajo na izvedbo ka-
nalizacije (fekalna in meteorna), preko plazišča ter sanacijo cestišča 
pa so pretežno zagotovili v lastni režiji lastniki zemljišč in objektov. 
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 10. 4. 2015, dela pa smo zaklju-
čili maja 2015.

REKONSTRUKCIJA LC440261 BREZJE–KOROŠKA VAS
20. 7. 2016 smo na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, ge-

oloških preiskav terena, opravljene recenzije in varnostnega načrta v 
naši občini pričeli z rekonstrukcijo LC Brezje–Koroška vas na 450 m 
dolgem odseku, ki še ni bil asfaltiran. S pomočjo Krajevne skupnosti 
Gorenje smo uspešno pridobili tudi potrebna zemljišča. Izvedli smo 
javno naročilo in izbrali najugodnejšega izvajalca. Vrednost gradbenih 
del je znašala 113.971,23 €, 21. 10. 2016 pa je bil izveden že komisijski 
pregled.

Dela so zajemala delno prestavitev osi zaradi optimizacije radijev, 
saj so obstoječi onemogočali neoviran prehod večjim, težjim tovornja-
kom. S tem se je sicer podaljšala os vozišča, zmanjšal pa se je maksi-
malni vzdolžni naklon iz 16 % na primernejših 13 %. 

Z rekonstrukcijo tega odseka je bila lokalna cesta v vsej svoji dolži-
ni asfaltirana, s čimer so izboljšani vozni in varnostni pogoji na cesti, 
ki povezuje našo občino z občino Oplotnica.

SANACIJA LOKALNE CESTE NA GORENJE
V letu 2016 smo pričeli udejanjati projekt rekonstrukcije LC 485051 

Padeški vrh–Gorenje–Zg. Zreče – 2. faza v skupni dolžini 450 m na 
območju Esihove ride. Izvedli smo celovito ureditev in izgradnjo no-
silne in vozne površine cestišča, odvajanje meteornih voda, izgradnjo 
opornih zidov in zagotovili delno prestavitev ter zaščito obstoječih 
podzemnih komunalnih instalacij. Cesta je bila na tem odseku asfal-
tne izvedbe širine cca 4,3 m. Ozko grlo pa je predstavljala krivina, ki 
je bila izvedena s podpornim zidom in s prisilnim delom med drugo 
svetovno vojno. Zato smo izvedli razširitev ceste na celotni trasi na 
minimalno širino dveh voznih pasov (5,0 m). 

Vrednost pogodbenih del izvajalca je znašala 165.963,61 €, obra-
čunska končna vrednost pa 164.996,70 €. Izbrani ponudnik je pričel z 
deli v začetku septembra 2016. 

V spomladanskem času leta 2017 je bila investicija v skupni višini 
174.876,53 € zaključena, razliko je z lastnim vložkom zagotovila KS 
Gorenje.

Prerez traku na otvoritvi ceste 
23. 10. 2016

Cesta na Gorenje
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SANACIJA PLAZU BEZOVJE–SITAR
Plaz na gozdni cesti št. 093830, ki vodi 

do domačije Sitar na Bezovju nad Zreča-
mi, je nastal (v dolžini 30 m in globini 
do 2,5 m) po slabem vremenu v februarju 
2014. Projektna dokumentacija sanacije je 
bila izdelana v juliju 2014. Proračunska 
sredstva smo zagotovili dve leti kasneje, 
saj smo (po izvedbi JN) z izvajalcem ju-
nija 2016 podpisali pogodbo za sanacijo 
plazu v višini 21.131,74 €, s končnim ob-
računom del 21.092,15 €. Dela so bila za-
ključena 8. 7. 2016. Izdelana je bila stena 
iz mikro pilotov. Za temeljenje je bil vgra-
jen lomljen kamen do planuma spodnjega 
ustroja ceste. Vgrajena je bila tudi jeklena 
varnostna ograja, s čimer je vnovič zagoto-
vljena varna prevoznost.

PODALJŠANJE KOLEKTORJA NOVA DOBRAVA 2 –  
PLOČNIK PETROL

Zaradi potreb povezave dveh obstoječih pločnikov in povezave 
kanalizacij in vodovoda smo zgradili manjkajoči hodnik za pešce in 
kolesarje mimo Petrolovega BS (ob delu Kovaške ceste, št. LC 485071, 
parc. št. 1386/11, k. o. Zreče, skupne dolžine 170 m in širine 2,6 m), 
meteorno in sanitarno kanalizacijo vzdolž cestišča, v isti dolžini na 
odseku izvedli vodovodno povezavo in tako vzpostavili krožni vod, 
kar nam omogoča učinkovitejšo oskrbo. Zgradili smo tri nova stojna 
mesta, položili za njih nove elektrovode in vgradili tri nove svetilke. 
Sočasno smo ob izvedbi dodali tudi pet manjkajočih dodatnih svetilk 
na obstoječa stojna mesta vzdolž Kovaške ceste. Izvedli smo tudi pove-
zavo zaščitnih cevi za morebitno kasnejšo optično povezavo. 

Končna vrednost investicije je znašala 60.485,20 €.

SANACIJA PLAZU IBRALIĆ–GORENJAK
Plaz v dolžini 5 m je nastal v jeseni 2015 v času intenzivnih pada-

vin, in sicer z zdrsom zemeljskih mas proti stanovanjskemu objektu. 
Najprej smo naročili izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila izde-
lana novembra 2015. Po izboru najugodnejšega ponudnika smo z deli 
pričeli 4. 5. 2016 in končali 7. 6. 2016. V okviru investicije smo izdelali 
steno iz mikro pilotov, ki je vpeta v armiranobetonsko gredo. Z izved-
bo smo zavarovali nižje ležečo hišo in zgornjo dovozno cesto.

Novozgrajen pločnik ob Kovaški cesti

Saniran plaz
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MINI KROŽIŠČE NA KOVAŠKI CESTI  
V ZREČAH

Konec avgusta 2017 smo pričeli izva-
jati celovito modernizacijo križišča Kova-
ške in Rudniške ceste. Namen ureditve je 
bila posodobitev naših najbolj obremenje-
nih odsekov s povečanjem prepustnosti in 
hkratnem umirjanju hitrosti, povečanju 
prometne varnosti in izboljšanju estet-
skega videza, s preurejanjem trikrakega 
nesemaforiziranega križišča v prvo mini 
urbano krožišče na našem območju, kar 
je bilo izvedeno z delno povoznim osre-
dnjim delom. 

Hkrati smo izvedli tudi prestavitev 
hodnikov za pešce, ureditev odvodnjava-
nja ter preureditev javne razsvetljave. Ožji 
(nepovozni) sredinski otok je bil tlakovan 
z avtohtonimi pohorskimi granitnimi koc-
kami 10/10 cm, ki so višinsko ločene od 
širšega voznega dela, ki je zaradi večjih 
strižno tlačnih obremenitev tlakovan z ve-
čjimi granitnimi kockami dimenzij 20/20 
cm.

Na podlagi PZI projektne dokumen-
tacije smo z JN izbrali najugodnejšega 
izvajalca, ki je projekt izvedel v času od 

SANACIJA PLAZU MATULJ
Obstoječi podporni zid na odseku LC proti Skomarju pod objek-

tom Matulj je predstavljal nevarnost, saj je grozila porušitev. Zato smo 
najprej poskrbeli za projektno dokumentacijo rešitve v obliki kamnito-
-betonske podporne konstrukcije. V oktobru 2016 smo z najugodnej-
šim izvajalcem sklenili gradbeno pogodbo v višini 9.015,80 €, pri če-
mer je končna izvedba znašala 7.536,55 €. Dela smo izvajali v obdobju 
od 17. 10. do 11. 11. 2016. 

Območje sanacije plazu po izvedenih delih

Izgradnja podpornega zidu

Mini krožišče na Kovaški cesti



28. 8. 2017 do 15. 2. 2018. Vrednost pogodbenih del je skupaj znašala 
112.030,60 €.

Celotna investicijska vrednost vseh del je znašala 170.000 €. V ta 
znesek je všteta pogodbena vrednost, izvedena dodatno naročena dela 
(sanacija Kovaške ceste ter meteorne in fekalne kanalizacije), ureditev 
javne razsvetljave, projektna dokumentacija in strošek nadzora. Vire 
financiranja smo v celoti zagotovili sami.

REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI 985431 STRANICE – CENTER
Projektno dokumentacijo celovite rekonstrukcije javne poti 985431 

Stranice – center v skupni dolžini 360,0 m smo pridobili v začetku leta 
2017. Obstoječa cesta je bila asfaltne izvedbe in široka cca 3,0 m ter v 
celoti uničena zaradi amortiziranja in takratne hitre gradnje. Zaradi 
današnjih potreb smo predvideli celovito rekonstrukcijo ceste v skladu 
s pravili gradbene stroke na širino 5,0 m in hodnik za pešce v širini 1,20 
m, kar omogoča poleg podaljšane trajnosti tudi varnejšo pot v šolo. 

Žal v postopku JN v prvem delu leta 2017 nismo imeli sreče z izbo-
rom izvajalca, zato smo odstopili od pogodbe, vnovčili bančno garan-
cijo in ponovno izvedli postopek izbire, ki smo ga dokončali z izborom 
januarja 2018. Izvajalec je z deli pričel 22. 3. 2018 ter jih zaključil v 
mesecu juniju 2018. 

Meja obdelave je potekala od priključitve na regionalno cesto RC II. 
reda – odsek 0281 do Gasilskega doma Stranice. Na odseku smo menja-
li, utrdili in dogradili celotni voziščni ustroj, uredili javno razsvetljavo, 
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odvajanje meteornih voda, zgradili oziro-
ma prestavili in zaščitili nove komunalne 
vode – vodovodno napeljavo, kabelsko ko-
munikacijski sistem.

Vrednost pogodbenih del je skupaj zna-
šala 181.600,39 €.

V proračunu občine smo zagoto-
vili 105.921,39  €, ostali del v višini 
75.679,00  € pa s pomočjo t. i. državnih 
začasnih povratnih sredstev (ki so nam 
jih pretežno odvzeli z ZUJF-om) v okviru 
sicer (pred krizo) občinam pripadajočih 
t. i. 6 % investicijskih državnih sredstev, 
namenjenih za pospeševanje občinskih in-
vesticij, uvedenih v času ministra Žagarja. 
Otvoritev obnovljene javne poti je bila 17. 
10. 2018.

PLAZ SITAR II
V decembru 2017 se je za območjem 

v letu 2016 že saniranega plazu aktiviral 
novi usad v dolžini 12 m. 

Zaradi grožnje popolne zapore edine 
dovozne ceste do kmetije smo v januarju 
2018 izdelali projektno dokumentacijo za 
sanacijo brežine, ki je predvidela izdelavo 
podporne konstrukcije iz železniških tir-
nic v dolžini 6 m, ki se vgradijo v vrtino 
in zalijejo z betonom. V višini 2 m smo 
tirnice založili z železniškimi tramovi, za 
njimi pa vgradili zložbo lomljenca. 

Po izboru najugodnejšega ponudnika 
in nadzornika smo 31. 5. 2018 podpisali 
pogodbo z izvajalcem, ki je takoj pričel z 
deli in jih konec junija 2018 zaključil. Vre-
dnost del je znašala 15.060,85 €. 

Obnovljena javna pot Stranice – center
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REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI PIRŠ–DOM KRAJANOV–
ŽELEZINGER

Predmet investicije je celovita modernizacija delov JP 985401 in 
JP 985411 na območju transverzalnih povezav KS Dobrovlje v skupni 
dolžini 855 m (JP 985401 od km 0 do km 0,489 in JP 985411 od km 
0,926 do km 1,322). Odsek za obnovo se začne v križišču JP 985411 in 
LC 383021 ter konča 885 m kasneje na JP 985401 na začetku mosta 
(neimenovanega) potoka v točki, kjer je cesta že obnovljena. 

Obstoječa cestna konstrukcija je bila sicer asfaltirana, a v zelo sla-
bem stanju. Mrežaste razpoke in lokalni posedki so se pojavljali po 
celotni trasi, kar nakazuje na pomanjkljiv in uničen spodnji ustroj. V 
podobnem stanju so bili oprema in elementi odvodnjavanja. Na tem 
območju je potekal tudi mešani sistem kanalizacije meteornih in fekal-
nih odpadnih vod.

S PZI dokumentacijo (januar 2017) smo predvideli zamenjavo 
in dograditev celotnega cestnega ustroja v skladu s pravili stroke, iz-
gradnjo kanalizacije, novega vodovoda ter nove javne razsvetljave. 
Izdelani so bili okvirni projektantski predračuni investicije in ocene 
ostalih storitev (nadzor, varnostni načrt …). Na podlagi investicijske 
dokumentacije smo bili uspešni pri pridobivanju dodatnih državnih 
sredstev (na osnovi 23. člena ZFO), saj smo 6. 3. 2017 prejeli obvestilo, 
da je vloga popolna. 

Nato smo v postopku JN izbrali naj-
ugodnejšega izvajalca in z njim sklenili 
gradbeno pogodbo. Pogodbena vrednost 
je znašala 339.924,77 €. Dela so bila za-
ključena v drugi polovici septembra 2018. 
Cesto smo predali v uporabo na svečani 
otvoritvi 25. 10. 2018.

PRVA IZVEDBA UKREPOV IZ 
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

V letu 2017 smo se na JR Ministrstva 
za infrastrukturo prijavili z dvema ukre-
poma: projektoma Infrastruktura za pešce 
in Avtobusna postajališča (AP) ter pri tem 
uspeli. Z njihovim udejanjanjem v letu 
2018 urejamo večji del zagat prometne 
ureditve pri Osnovi šoli Zreče, s čimer že-
limo povečati prometno varnost učencev 
in drugih udeležencev. 

Ukrep AP zajema ureditev celotnega 
skrajnega desnega (JV) roba obstoječega 
parkirišča z AP. Območje je zato razdelje-
no na dva poglavitna dela: parkirišča za 
osebna vozila in AP, ki ju ločuje na novo 
izvedeni uvoz za intervencijska vozila. 

Ta del bo namenjen kratkotrajnemu 
parkiranju oz. ustavljanju staršev, ki odlo-
žijo otroke pred šolo, t. i. ‚‘Kiss&Go‘‘ sis-
tem parkirišč. AP bomo na novo označili 
s talnimi oznakami za ustavljanje dveh av-
tobusov hkrati. Bistveno dodano vrednost 
pa bo predstavljala ureditev okolice AP, 
kjer s projektom vzpostavljamo pokrito 
čakališče za šolarje, vključno z urejenimi 
dostopnimi potmi od šole do čakališča. 
Ukrep pešpoti se navezuje na ukrep AP, 
kjer želimo vzdolž južnega roba parkirišča 
pred OŠ Zreče zgraditi pločnik. Pločnik se 
navezuje na obstoječ pločnik ob Kovaški Otvoritev obnovljene javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger
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sti, robne jeklenice in vrvna ter pasivna si-
dra. Dodatno je bilo potrebno izvesti tudi 
hladno miniranje izven kompleksa štrleče 
skalne gmote, ki je onemogočala kvalite-
tno sidranje mreže. Vrednost investicije je 
znašala 33.842,80 €.

VZDRŽEVALNA IN INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVALNA DELA NA 
REGIONALNIH DRŽAVNIH CESTAH

Koncesionar na državnih cestah naše-
ga območja je podjetje VOC Celje, d. o. o., 
ki ima v naši občini v upravljanju 29.395 m 
cest: R3-701 – odsek 1430 Pesek–Rogla–
Zreče, R2-430 – odsek 0280 Slovenske 
Konjice–Stranice, R2-431 – odsek 1350 
Zg. Dolič–Stranice in R2-430 – odsek 
0281 Stranice–Višnja vas. V letu 2015 je 
država (DRSI) delno sanirala cesto skozi 
mesto Zreče, in sicer polovico cestišča 
od telefonske govorilnice do križišča za 
Pohorsko cesto v dolžini 410 m v višini 
37.539,00 € in izvedla sanacijo nevarnega 
odseka na cesti R3-701 Pesek–Rogla od od-
cepa za Jurgovo proti Pesku v dolžini 540 
m v skupni višini 107.802,00 €. 

V letu 2017 je bila izvedena preplasti-
tev državne ceste R3-701 v Boharini dol-
žine cca 600 m (stacionaže: od km 16,200 
do km 16,800) v skupni vrednosti del 
48.747,12 € in preplastitev državne ceste 
v Zrečah (telefonska govorilnica) in delno 
na odseku Ulipijevega hriba v dolžini cca 
200 m v skupni vrednosti 29.859,88 €. 

V letu 2018 je izvajalec saniral tudi 
odsek R2-430 Zg. Dolič–Stranice na ob-
močju Lipe in Polajne, tj. v KS Stranice, z 
reciklažo v skupni dolžini cca 1 km.

cesti (LC št. 485071) in vodi do (na novo) urejenega glavnega vhoda na 
zahodni strani OŠ Zreče. V tem sklopu smo izvedli tudi dodatno javno 
razsvetljavo z ureditvijo neposredne okolice ter postavitvijo ustrezne 
urbane opreme. Celotna vrednost projekta je znašala 112.510,39 €, 
od tega smo prejeli s strani Ministrstva za infrastrukturo 56.679,55 €. 
Novo pridobitev smo slovesno predali v uporabo 9. 10. 2018.

SKALNI PODOR NAD STANOVANJSKIM OBJEKTOM  
KRIŽEVEC 18/B

V marcu 2018 se je nad stanovanjskim objektom Križevec 18/b za-
radi obilnih snežnih padavin in hitrega kopnenja snega odlomil večji 
blok kamnine in poškodoval objekt. Nad objektom se na strmi brežini 
nahajajo številni izdanki preperele in tektonsko razlomljene kamnine, 
ki se občasno ločijo od matične kamnine in zdrsijo po brežini do sta-
novanjskih hiš. 

Zaradi velike nevarnosti poškodb objektov in stanovalcev smo v 
maju izdelali PZI dokumentacijo za sanacijo brežine. 2. 7. 2018 smo 
podpisali izvajalsko pogodbo z najugodnejšim izvajalcem, ki je v za-
četku avgusta 2018 z deli zaključil. Pri tem je bil uporabljen sistem za 
aktivno stabilizacijo brežin, ki vključuje mreže visoke natezne trdno-

Otvoritev rekonstruiranega avtobusnega postajališča s pločnikom 
in parkirnimi prostori pri OŠ Zreče
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20. 8. 2018. Občina bo morala poskrbeti 
za ureditev otoka krožišča in svojo komu-
nalno infrastrukturo. Dela bodo predvido-
ma zaključena v 140 dneh od pričetka del.

Rekonstrukcija ceste in pločnik R III 
»Mavhar« na odseku Mladinska ulica– 
Padežnik 

Projektna dokumentacija je bila odda-
na na DRSI v letu 2017. Izvedena je odme-
ra zemljišč. Poteka odkup zemljišč. Zače-
tek del je predviden v letu 2019.

Pločnik Fijavž–Korošec – umiritev 
prometa s pločnikom »Fijavž–Korošec«

Izvedbeni načrt smo potrdili v mesecu 
avgustu, do konca leta 2017 je bila izvede-
na tudi revizija. V prvi polovici leta je po-
tekal izbor izvajalca. Projekt bo zaključen 
leta 2019.

Stranice – sanacija vitanjskega kraka 
ceste s pločnikom/kolesarsko krožišče 
– center

V Občini smo leta 2017 pripravili 
osnutek projektne naloge, ki je še v dopol-
nitvi na DRSI zaradi vključitve državne 
kolesarske poti ob trasi. V Občini bomo 
predvidoma še v letu 2018 po pooblastilu 
DRSI naročili projektno dokumentacijo 
PZI. Nato sledi uvrstitev v NRP in držav-
ni proračun. Izvedba je načrtovana v na-
slednjem mandatu.

Modernizacija odseka ceste R III  
Zg. Jurgovo–Pesek

V letu 2017 je DRSI novelirala projekt 
in izbrala novega izvajalca. Pogodbena 
vrednost del znaša 938.000,00 €. Izvaja-
lec je leta 2017 izvedel prvi del rekonstruk-
cije v dolžini 400 m s klasičnim sistemom 

 # Načrtovane aktivnosti

MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE  
OPLOTNICA–BOŽJE–KOROŠKA VAS

V letošnjem letu smo začeli priprave za modernizacijo LC 440251 
Oplotnica–Božje–Koroška vas, ki jo nameravamo zgraditi v dveh za-
porednih fazah. Za to je izdelana tudi potrebna PZI projektna doku-
mentacija. Ta zajema logično nadaljevanje celovitega rekonstruiranja 
te pomembne (med)občinske povezave, od Petriča/Vrnika do meje s 
sosednjo Oplotnico (znotraj mej obdelave od km 6.849 do km 8.106), 
v skupni dolžini 1.257 m. Gre za enega izmed (še) dveh redkih neasfal-
tiranih odsekov glavnih občinskih cest. 

Sedanja makadamska cesta je povprečne širine 3,0 m. Obstoječe 
vozišče je neustrezno, dotrajano in za današnji čas neprimerno (s po-
sedki, udarnimi jamami, neustreznimi prečnimi skloni, neustreznim 
odvodnjavanjem …). Odsek želimo razširiti in urediti novo voziščno 
konstrukcijo ter vozne površine v skladu s pravili stroke in geomehan-
skimi značilnostmi terena, urediti odvajanje meteornih in zalednih 
voda in izgraditi novo kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske in 
komunalne vode.

Izvedbo prvega dela smo načrtovali deloma že v tem letu in letu 
2019. Objavili smo javno naročilo, a smo morali zaradi previsokih po-
nudbenih cen javno naročilo zaključiti brez izbire izvajalca. Z neko-
likšno racionalizacijo projekta in zagotovitvijo sredstev v naslednjih 
proračunskih letih bomo javno naročilo ponovno izvedli v začetku 
prihodnjega leta in nato pričeli z izvedbo investicije.

PROJEKTI Z DIREKCIJO RS ZA INFRASTRUKTURO (DRSI)

Ureditev krožišča pri Sparu
Je projekt, ki smo ga začeli skupaj z državo že konec prejšnjega in 

v začetku tega desetletja, ko je bil PZI projekt že izdelan, a je bila gra-
dnja v letih 2011/2012 zaradi pomanjkanja sredstev v času krize pre-
stavljena. Po noveliranju investicijsko gradbene dokumentacije v letu 
2017 smo še konec istega leta podpisali Sporazum o sofinanciranju 
med DRSI in Občino Zreče. V prvem delu leta 2018 je DRSI izvedla 
izbiro najugodnejšega izvajalca. Tripartitna pogodba je bila podpisana 
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 9 Realizirane naloge

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA IN 
OSNOVNE ŠOLE ZREČE

Oba projekta smo izvedli s pretežnim 
sofinanciranjem države in EU na pod-
lagi uspešnega kandidiranja na razpis 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
za sofinanciranje operacij energetske sa-
nacije občinskih stavb, in sicer v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013.

S sklepom in pogodbo iz leta 2013 so 
nam bila odobrena namenska nepovratna 
sredstva v višini 100 % brez vključenega 
DDV.

VRTEC ZREČE
Namen investicije je bil povečanje 

energetske učinkovitosti v Vrtcu Zreče, s 
čimer se je poleg uvajanja načel sonarav-
nosti in estetskih prvin izboljšala tudi kva-
liteta vzgojno-izobraževalnega procesa za 
predšolske otroke in zaposlene.

Zmanjšanje energijske rabe smo dose-
gli z organizacijskimi, vzdrževalnimi in 
investicijskimi ukrepi, in sicer z menjavo 
oken, menjavo vrat, izolacijo podstrešja 
in stropa nad neogrevano kletjo, toplotno 
izolacijo fasade, zamenjavo energenta in 
montažo novega kotla na biomaso, pripra-
vo STV s solarnim sistemom ter sodobnim 
regulacijskim sistemom.

gradnje (začenši od Peska). V letu 2018 so rekonstrukcijo nadaljevali 
s sistemom hladne reciklaže. Projekt je bil zaključen konec avgusta 
2018.

Ureditev stanja AP pri Gričniku na Stranicah
DRSI je izdelala projektno nalogo za izdelavo IDZ v januarju 2018. 

Naročena je projektna dokumentacija, sledi pridobitev potrebnih ze-
mljišč in izvedba del predvidoma v naslednjem mandatu.

Sanacija ceste R III Rogla–Zreče
Za več odsekov DRSI pripravlja projektno nalogo oz. projektno do-

kumentacijo. V naslednjih letih se načrtuje sanacija dobrih 3 km ceste 
z vrha Rogle do odcepa za Petra in več kot 3 km skozi naselje Bohari-
na. Izdeluje se tudi projektna dokumentacija za plazišče na stacionaži 
km 6,00.

V izdelavi je tudi projektna naloga za rekonstrukcijo ceste in kri-
žišč na odseku od vozlišča Štuklek do krožišča pri Sparu. Projekt je 
potrebno uvrstiti v državni NRP in proračun.

UDEJaNJaNJE LOKaLNEGa ENERGETSKEGa 
KONCEPTa

V Občini Zreče smo v letu 2009 sprejeli Energetski koncept, ki smo 
ga v letu 2016 novelirali.

Predstavlja smernice za doseganje zastavljenih energetskih ciljev in 
je usmerjen k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev do leta 2026. 
Ukrepi in aktivnosti so načrtovani glede na trenutno stanje v občini ter 
glede na smernice na področju energetike, učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije. 

Na tej podlagi smo začeli izvajati tudi energetsko knjigovodstvo in 
energetske preglede. Precej aktivnosti na naših najpomembnejših in 
največjih objektih smo že izvedli in tako poleg zmanjšanja energetske 
porabe bistveno zmanjšali naš ogljični odtis.
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Viri financiranja energetske sanacije Vrtca Zreče

 Viri financiranja operacije 2013 2014 Skupaj

 EU – Kohezijski sklad 99.125,49 71.467,74 170.593,23

 rS – Ministrstvo 
za infrastrukturo in 
prostor 

17.492,75 12.611,97 30.104,72

EU in rS 116.618,24 84.079,71 200.697,95

 občina Zreče 25.896,01 34.057,35 59.953,36

Skupaj 142.514,25 118.137,06 260.651,31

OSNOVNA ŠOLA ZREČE

Namen izboljšav je bil podoben kot pri vrtcu, zato so bili tudi ukre-
pi identični. 

Leto Višina investicije

2016  51.470,07 € 

2017  59.248,46 €

Skupaj 110.718,53 €

ZAMENJAVA KRITINE NA OŠ ZREČE
Obstoječa betonska strešna kritina je bila dotrajana, zato smo v 

letih 2016 in 2017 zagotovili proračunska sredstva, izbrali najugodnej-
šega izvajalca in projekt izvedli. 

V času poletnih počitnic 2016 (27. 6. 
2016 do 16. 8. 2016) smo najprej zamenjali 
kritino na starejšem delu šole. Poleg tega 
smo uredili tudi nadstreške nad vhodom v 
glasbeno šolo in v zobozdravstveno ambu-
lanto, na novo pa postavili nadstrešek nad 
stranskim vhodom. Prekrita je bila tudi 
streha lope za orodje.

V času poletnih počitnic 2017 (26. 6. 
2017 do 18. 8. 2017) smo nadaljevali in 
zamenjali kritino na novem delu šole. Pre-
krili smo tudi streho kolesarnice.

Uporabljena je bila kritina Metrotile 
classic. 

Viri financiranja energetske sanacije Osnovne šole Zreče

Viri financiranja operacije 2013 2014 2015 Skupaj

EU – Kohezijski sklad 81.048,13 186.457,91 108.559,45 376.065,49

rS – Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor 

14.302,62 32.904,37 19.157,56 66.364,55

EU in rS 95.350,75 219.362,28 127.717,01 442.430,04

občina Zreče 24.348,79 81.905,38 35.129,16 141.383,33

    Skupaj 119.699,54 301.267,66 162.846,18 583.813,38

Obnova kritine na Osnovni šoli Zreče
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 Æ V teku

PROJEKT COMPOSE –  
ZASNOVA ENERGETSKE SANACIJE 
KOTLOVNICE NA STRANICAH 

Glede na dejstvo, da javne objekte na 
Stranicah še vedno ogrevamo z najdraž-
jim energentom, smo se v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Mari-
bora uspešno prijavili na ustrezni razpis, s 
čimer je izdelana variantna zasnova ener-
getske prenove kotlovnice in trajnostni, 
energetski in ekonomski učinki uvedbe 
naravi prijaznega energenta. V tem sklopu 
bomo pridobili študijo izvedljivosti s kon-
kretnimi rezultati izdelave nove kotlovni-
ce, ki bi ogrevala šolo, vrtec, gasilski dom 
in dom krajanov na Stranicah. Predviden 
vir ogrevanja je lesna biomasa. Finanč-
na analiza je pokazala izrazito pozitivne 
učinke, še posebej ob lastnem financira-
nju. Zato smo se odločili, da izdelamo v 
nadaljevanju izvedbeni načrt, kjer bomo 
določili vse potrebne in nadaljnje korake 
(mesto zalogovnika, vrsto peči …). Priča-
kujemo, da bi projekt izvedli v naslednjem 
mandatu.

ŠIROKOPaSOVNO OMREŽJE

Občine s področja Savinjske statistič-
ne regije smo 22. 5. 2015 podpisale Pismo 
o nameri za vključitev v skupni projekt 
gradnje OŠO. Načrt razvoja je bil spre-
jet septembra 2016 in noveliran meseca 
marca 2018. Ministrstvo za javno upravo 
je januarja 2018 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje gradnje odprtih omrežij 
generacije »GOŠO 3«, kjer so se lahko pri-

MODERNIZACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE II. FAZA
Več kot polovica vseh svetil še ni ustrezala določilom Uredbe o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter standardom 
višje energetske učinkovitosti in trajnosti delovanja, zato smo najprej 
zagotovili proračunska sredstva, poskrbeli za potrebno dokumentacijo 
PZI, nadzor in v avgustu 2017 izbrali najugodnejšega ponudnika. Izva-
jalec je dela izvedel novembra 2017. Celotna končna vrednost izvede-
nih del je znašala 120.752,88 €. 

Skupna moč razsvetljave je pred sanacijo znašala 68,68 kW, po 
obnovi pa 39,00 kW, kar pomeni precejšnje znižanje (za 29,69 kW). 
Zamenjali smo 327 (od vseh 790) svetilk. Na nekaterih mestih smo 
izvedli le manjša popravila temeljev drogov, na drugih pa smo obnovili 
tudi napajalno omrežje in ozemljitve (deloma v Dobrovljah, na Gra-
čiču, Kovaški cesti, odcep Mumelj). Zračne vode smo odstranili, ob-
stoječe svetilke, ki pa so skladne z zakonodajo, smo prestavili na nove 
drogove, ki so projektirani tudi glede na širino vozišča. Na Dobravi 
smo hkrati položili tudi zaščitne cevi optike in izboljšali odvodnjava-
nje cestišča, kar pa ni zajeto v tej postavki.

Obnovljene svetilke ob Cesti talcev
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UVEDBA ENOSMERNE ULICE PRI 
OSNOVNI ŠOLI ZREČE

V sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ter predstav-
niki Policije smo konec leta 2014 zača-
sno spremenili prometni režim v okolici 
Osnovne šole Zreče. Poskusno smo uve-
dli enosmerno ulico po Šolski cesti od 
športne dvorane do križišča na Kovaško 
cesto (pri Petrolu), s čimer smo zmanjša-
li gostitev prometa med šolo in gasilskim 
domom. Nova prometna ureditev je ozna-
čena s postavljeno prometno signalizacijo. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V letu 2015 smo se prvič aktivno pri-

družili projektu Evropski teden mobilno-
sti (ETM), ki je potekal od 16. 9. 2015 do 
22. 9. 2015 in se je osredotočil na zdravje s 
poudarkom na kolesarjenju. Povezali smo 
se z Uniorjem, OŠ in Vrtcem Zreče, Kole-
sarskim klubom Rogla, Društvom prijate-
ljev mladine, SPVCP Občine Zreče, med-
občinskim redarstvom in mediji (Radio 
Rogla, Novice). Skupaj smo izpeljali kar 
nekaj prireditev, pri čemer velja poudariti 
zaprtje ceste od gasilskega doma Zreče do 
športne dvorane Zreče v dnevu brez avto-
mobila, ki je potekal 22. 9. 2015. Učenci 
razredne stopnje OŠ Zreče so v tem času 
s kredami po javnih površinah risali raz-
lična prevozna sredstva, obiskala pa jih je 
gorska kolesarka Tanja Žakelj. 

javili registrirani operaterji. Meseca julija 2018 so javni razpis pono-
vili. Vnovična oddaja vlog je potekala 28. 9. 2018. Upravičeni stroški 
predmetnega javnega razpisa so namestitev pasivne širokopasovne in-
frastrukture, ustrezna gradbena dela in namestitev omrežij naslednje 
generacije (NGA). Pri prijavi na javni razpis same občine oziroma lo-
kalne skupnosti nimajo neposredne, temveč pospeševalno vlogo. 

PREVENTIVa IN VzGOJa V CESTNEM PROMETU 

Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem 
prometu na lokalni ravni je bil ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, ki deluje kot posvetovalno telo župana. Svet je 
poleg ostalih rednih aktivnosti, kot je pomoč pri izvedbi preventiv-
nih akcij v osnovni šoli in vrtcu, obravnava letnih in polletnih poročil 
Policijske postaje Slovenske Konjice, seznanitev z oceno Občinskega 
programa varnosti, vsako leto namenil posebno pozornost aktivnostim 
ob prvih šolskih dnevih z raznimi akcijami in z deljenjem promocij-
skega materiala v sodelovanju s člani Zveze šoferjev in avtomehanikov 
Zreče, Policijsko postajo Slovenske Konjice ter Medobčinskim inšpek-
toratom in redarstvom. 

Vsakoletno smo izvedli preventivno akcijo oziroma izobraževanje 
»Kako se vedemo na avtobusu«. Glavni cilj je učencem prve triade 
predstaviti, kako se pravilno vede na avtobusu, kakšna je varna vožnja, 
kaj je postaja in kaj postajališče, kako se pravilno vstopa in izstopa, 
kakšen je bonton obnašanja, kako se orientiramo na avtobusni postaji, 
kaj in kakšen je vozni red, peroni. Učencem smo omogočili vožnjo z 
avtobusom in obisk Avtobusne postaje Slovenske Konjice ter Policij-
ske postaje Slovenske Konjice. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu vsako leto podpira in se udeležuje tudi prireditve ob dnevu 
spomina na žrtve prometnih nezgod. 

V jesenskem času smo organizirali tudi akcije v sklopu projekta 
Bodi viden, Bodi previden in s pomočjo ZŠAM Zreče pešcem delili 
odsevna telesa. 
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V letu 2017 smo projekt organizirali 
tretjič, in sicer od 16. do 22. septembra 
pod geslom: »Združimo moči – delimo si 
prevoz«. Občanke in občane smo vabili, 
da v tem tednu izbirajo čim več okolju in 
človeku prijaznih načinov mobilnosti za 
vsakodnevne obveznosti. Pri organizaciji 
raznih aktivnosti so sodelovala tudi tri 
največja podjetja v občini (SwatyComet, 
d. o. o., GKN Driveline Slovenija, d. o. o., 
in Unior, d. d.), ki so v tem tednu za svo-
je zaposlene organizirala razne aktivno-
sti. Ponovno smo uspešno sodelovali z 
Vrtcem Zreče ter Osnovno šolo Zreče. 
Posebno aktiven je bil v tem tednu vrtec, 
ki je s svojimi aktivnostmi pričel že 13. 9. 
2017, ko so se otroci, stari 4–6 let, udele-
žili delavnic zavoda Varna pot, kjer so v 
4 Prometni deteljici v 4 skupinah krožili: 
na prometnem poligonu, na demonstraci-
ji otroških sedežev, na prometni tomboli 
s prometno zgodbo in kolesu z obvezno 
opremo. Otroci so skozi program spozna-
vali vloge, ki jih imajo v prometu, in na-
slednje teme: varnostni pas in varnostni 
sedeži, obnašanje v prometu (prečkanje 
ceste, osnovna prometna pravila in zna-
ki), zvoki v prometu, vidnost. 

Naslednji dan so nadaljevali z dejav-
nostmi, in sicer s pravljico Beli Zajček – o 
zajčku, ki je zaradi dima dobil siv kožuh. 

V večnamenski dvorani Term Zreče 
smo skupaj s SPVCP organizirali preda-
vanje za dijake Šolskega centra Slovenske 
Konjice – Zreče z naslovom »Nihče ni od-
več«. Na predavanju so sodelovali predse-

Istočasno so se tej akciji na svojih lokacijah pridružili Vrtec Zreče 
ter podružnični šoli in vrtca na Stranicah in Gorenju. V tem tednu 
smo organizirali tudi vodeno skupinsko vožnjo s kolesi po Zrečah, ro-
lanje za otroke, pripravljali sadne napitke, servisirali kolesa ter predsta-
vljali vožnjo z električnimi kolesi.

V letu 2016 smo se od 16. 9. do 22. 9. drugič pridružili projek-
tu (ETM), tokrat pod sloganom »Pametna mobilnost za gospodarsko 
uspešnost«. V aktivnosti smo vključili Osnovno šolo Zreče, Vrtec Zre-
če, Kolesarski klub Rogla, Društvo prijateljev mladine, SPVCP Občine 
Zreče, Medobčinski redarstvo in inšpektorat ter ZŠAM. Ponovno smo 
izvajali identične aktivnosti kot v prvi akciji ter z izdelovalci Celostne 
prometne strategije izpeljali delavnico na temo vizija prometa v Občini 
Zreče. 

Risanje s kredami na javnih površinah
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dnik SPVCP Mitja Stojnšek, policist in predstavnik SPVCP Marijan 
Jelenko ter vodja nujne medicinske pomoči Dorijan Zabukovšek. Pre-
davali so o prometnih predpisih in prometnih nesrečah ter njihovih 
posledicah, katerih glavni vzrok je uporaba mobilnih telefonov in pri-
sotnost alkohola.

Vsa zainteresirana javnost je bila vabljena na javno predstavitev 
projekta »Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dra-
vinjske doline«, pri katerem sodelujemo kot partnerji skupaj z Občino 
Slovenske Konjice in Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče. Vo-
dilni partner pri projektu je bila Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Na zadnji dan, tj. dan brez av-
tomobila, smo pred šolami in vrtci zaprli ceste in omogočili otrokom, 
da so prosto risali po prometnih površinah. Istočasno smo za širšo 
javnost na parkirišču pred Občino Zreče organizirali predstavitev re-
zultatov sprejete CPS in izvajali ankete glede prometne problematike 
v Zrečah. Obiskovalci so imeli na voljo uporabo električnih avtomobi-
lov ter električnih koles.

Možnost preizkusa električnih koles  
in avtomobila pred Občino Zreče

Utrinek s predavanja »Nihče ni odveč«
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OBČINSKI PROSTORSKI aKTI

 9 Realizirane naloge

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) OBČINE ZREČE
Spreminjanje prostorske zakonodaje v preteklih letih je bil razlog 

za zamudo pri sprejetju temeljnega strateškega prostorskega akta – 
OPN Občine Zreče, ki smo ga začeli spreminjati leta 2008 in končno 
zaključili decembra 2015, z veljavnostjo od 8. 12. 2015 dalje. Gre za 
krovni pravni akt, ki celovito ureja prostor z dolgoročnimi strateškimi 
vsebinami in hkrati izvedbenimi operativnimi določili, ki so podlaga 
za pridobivanje konkretnih aktov – izdajanje gradbenih dovoljenj ter 
izvajanje posegov v prostor. Ureja območja za poselitev, vključno z 
gradnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi območji, namenjenimi 
poselitvi. Poleg prostorsko izvedbenih pogojev za območje poselitve so 
z OPN določeni tudi prostorski izvedbeni pogoji za dopustne posege 
in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih, za 
urejanje infrastrukturnih omrežij, za varovanje posameznih sestavin 
in vrednot okolja, podane so usmeritve za podrobnejše prostorsko na-
črtovanje idr.

OPPN ZA NAMEN UREDITVE KAMPA ZREČE
V letu 2016 smo sprejeli Občinski podrobni prostorski načrt za 

namen ureditve kampa Zreče, saj želimo tovrstno ponudbo razširiti. 
Območje obsega površino cca 0,42 ha v neposredni bližini središča 
Zreč južno od Vrtca Zreče. Prednostno je kamp namenjen postajališču 
za avtodome z vso potrebno oskrbo z možnostjo ponudbe klasičnega 
kampa (šotori).

OPPN STANOVANJSKA ZAZIDAVA ŠKALCE – STANOJEVIČ
Konec leta 2015 je Občinski svet Občine Zreče sprejel Občinski po-

drobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič. 
Območje obravnave OPPN predstavlja nepozidani del stanovanjskega 
območja Dobrava 1. S sprejetjem smo omogočili komunalno ureditev 
za izgradnjo šestih stanovanjskih hiš. 

Območje občine Zreče je v OPN 
razdeljeno na enajst enot urejanja 
prostora

Ureditvena situacija območja OPPN 
Škalce – Stanojevič
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OPPN STANOVANJSKO NASELJE SN2 
Poleti 2017 smo sprejeli tudi Občinski 

podrobni prostorski načrt za stanovanjsko 
zazidavo SN2. Povpraševanje po individu-
alnih parcelah za stanovanjsko gradnjo je 
v Zrečah precejšnje, zato smo se odločili 
povečati to stanovanjsko sosesko in s tem 
ponuditi parcele mladim družinam. Loka-
cija območja obsega površine za gradnjo 
20 individualnih stanovanjskih hiš in 
dvojčka. Površina območja urejanja zaje-
ma cca 1,9 ha. 9 parcel je v naši lasti, osta-
la zemljišča pa so privatna.

OPPN ZA STANOVANJSKO NASELJE 
OB ILIRSKI POTI – VINTER

Konec marca 2018 smo sprejeli OPPN 
za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – 
Vinter. Razlog za pripravo OPPN je inte-
res naše občine za zaokroževanje območja 
sicer razpršene gradnje, kjer je lastnik ze-
mljišč Občina Zreče. Območje se nahaja 
ob JP 985281 Ilirska pot–Brinjeva gora v 
skupni površini cca 4552 m2. S tem in ko-
munalno ureditvijo bomo lahko ponudili 
na trg šest stanovanjskih parcel velikosti 
od cca 600 do 1000 m2 za izgradnjo hiš ve-
likosti 8 x 13 m s pripadajočimi garažami 
3,5 (ali 6,5) x 6,5 m.

Ureditvena situacija stanovanjskega naselja SN2

Ureditvena (zazidalna) situacija OPPN za naselje ob Ilirski poti – 
Vinter
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vo predloga ureditvene situacije in začeli 
usklajevanja z lastniki zemljišč. Predlog 
med drugim predvideva nov prometni re-
žim z novo zahodno obvozno cesto, ki bo 
povezovala južni in severni del območja. 
Obstoječa Kovaška cesta se bo preuredila 
v t. i. večnamensko površino z umirjenim 
prometom. S tem bi zagotovili kvaliteten 
skupen zunanji prostor, kjer se bodo lahko 
odvijale tudi različne prireditve, tržnica, 
sejmi itd.

 Æ V teku

OPPN POSLOVNA ZAZIDAVA ZGORNJE ZREČE
Območje v Zgornjih Zrečah predstavlja delno že pozidano obmo-

čje ob Kovaški cesti. Dejavnost v večini objektov je poslovno-trgovska. 
Na Občini si prizadevamo, da bi območje t. i. stare zadruge oziroma 
Zgornjih Zreč celoviteje komunalno uredili in s tem zagotovili ob-
stoječim in potencialnim investitorjem boljše pogoje in možnost za 
bolj sistematičen razvoj dejavnosti, vključno s povečanjem prometne 
varnosti vseh udeležencev. Zato smo v letu 2016 poskrbeli za izdela-

Predlog ureditvene situacije za območje poslovne zazidave 
Zgornje Zreče

Osnutek ureditvene situacije 
poslovno-obrtne cone Zreče
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V letu 2018 smo za potrebe postopka 
naročili še strokovne podlage za širitev na-
selij, za ažuriranje stavbnih zemljišč (po-
zidana zemljišča, ki nimajo opredeljenega 
stavbnega zemljišča razpršene gradnje) ter 
spremembe in dopolnitve urbanističnega 
načrta za mesto Zreče. 

Ta gradiva predstavljajo ključna merila 
(sodila) postopka, ki omogočajo naslednji 
korak – izdelavo osnutka in kasneje pre-
dloga SID OPN. Ne glede na vse ovire in 
zapletenost je naš cilj zaključiti postopek 
v naslednjem mandatu.

PROJEKT MREŽA POSTAJALIŠČ  
ZA AVTODOME (PZA)

Glede na dejstvo, da smo izrazito tu-
ristična občina, smo se pridružili Pro-
jektu vzpostavitve mreže postajališč za 
avtodome po Sloveniji, katerega nosilec 
je Občina Mirna. Z vzpostavljanjem tovr-
stne mreže za avtodome želimo partnerji 
pod enotno tržno znamko tako doma kot 
v tujini promovirati Slovenijo, predvsem 
pa lokalno turistično ponudbo skozi oči 
popotnika z avtodomom. 

V naslednjih letih želimo postajališče 
za (4) avtodome urediti tudi na Resniku v 
neposredni bližini Doma krajanov (nekda-
nje šole) Resnik. Projekt ureditve PZA Re-
snik bomo prijavili na razpis Povezovanje 
med LAS predvidoma še v tem letu.

OPPN POSLOVNO-OBRTNA CONA ZREČE
Območje OPPN je velikosti cca 3,07 ha. Na območju je izražena 

investicijska namera in s tem potreba po gradnji poslovnih stavb za 
izvajanje predvsem upravnih dejavnosti ter v manjšem delu obdelova-
nja kovin in skladiščenja. Načrtovanih je sedem parcel, namenjenih 
gradnji poslovnih objektov, ureditev javnih zelenih površin ter javnih 
prometnic (grajeno javno dobro).

 # Načrtovane aktivnosti

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE ZREČE 27

Poleti 2016 smo pričeli zbirati nove pobude za spremembo na-
menske rabe zemljišč oziroma sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: SID OPN). Naročili smo izde-
lavo strokovnih podlag oziroma meril in kriterijev za spremembo na-
menskih rab zemljišč, kar ob pretežno pozitivnih ali mejnih stališčih 
omogoča prvo selekcijo, v nadaljevanju pa vključevanje v postopek, 
kjer odločilno vlogo igrajo drugi presojevalci in soglasodajalci, kjer 
imata pri slednjih odločilno vlogo Ministrstvo za okolje in prostor in 
Ministrstvo za kmetijstvo. Vloge je na tej podlagi izdelovalec razvrstil 
med negativne, pozitivne in delno pozitivne. Delno pozitivne pobude 
so tiste, kjer je največkrat šlo za zmanjšanje območja predlaganega 
stavbnega zemljišča ali za dodatno utemeljevanje, tako da je ta primer-
na za vključevanje v nadaljevalni postopek, kjer dejansko ne odloča 
občina. 47 vlog je bilo žal negativnih (18 %), 218 (82 %) pa se vključuje 
v drugi krog postopka, kjer dokončna stališča oblikujejo drugi nosilci 
urejanja prostora. V namen presojanja zemljišč smo bili v letu 2017 
primorani naročiti tudi Hidrološko-hidravlično (poplavno) študijo za 
reko Dravinjo na južnih, potencialno poplavnih območjih (t. i. Nove 
cone, Radane vasi in Dobrovelj), čeprav bi morala t. i. nove poplavne 
karte za Dravinjo že zdavnaj izdelati država. 

27 Sklep o začetku postopka smo objavili v Uradnem glasilu slovenskih občin  
(št. 13/18, 13. 3. 2018). S 1. 6. 2018 se uveljavlja tudi nova gradbena in  
prostorska zakonodaja, ki bo glede na pretekle izkušnje ponovno predstavljala 
poseben izziv na področju vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. 
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in upravljanje. Neusmerjen obisk, neustre-
zna interpretacija narave, neurejen prome-
tni režim in nadzor, časovno in krajevno 
neustrezne pa tudi nelegalne dejavnosti na 
območju so le nekatere izmed dejavnosti, 
ki negativno vplivajo na območje. 

Cilji projekta so bili izboljšati stanje 
mokrišč, traviščnih habitatnih tipov in 
varovalnih gozdov znotraj projektnega 
območja, hkrati pa pridobiti in analizirati 
podatke o stanju in razširjenosti petih vrst 
ptic na območju, povečati površine tarč-
nih habitatnih tipov in habitatov tarčnih 
vrst z ustreznim upravljanjem ter uskladiti 
interese na projektnem območju z vzpo-
stavitvijo modela sistema upravljanja na 
območjih z najvišjo biotopsko vrednostjo 
in vključiti tovrstne usmeritve v strateške 
dokumente sektorjev.

Celotna vrednost projekta je znašala 
606.707,71 €, pri čemer je naša občina za 
aktivnosti prejela 11.118,77 € sofinancer-
skih sredstev. 

PROSTOVOLJNE AKCIJE ČIŠČENJA 
ZARAŠČAJOČIH PLANJ NA POHORJU 

ZRSVN, Občin Zreče in sosednja Ob-
čina Mislinja, ZGS, naše podjetje Unitur, 
d. o. o., Sklad za naravo Pohorje in posa-
mezniki ter člani različnih prostovoljnih 
organizacij (planinska društva, gasilsko 
društvo …) vsakoletno od leta 2009 dalje 
organiziramo čiščenje zaraščajočih se 
planj na Pohorju. Akcijo izvedemo v mese-
cu septembru ali oktobru, namenjena pa je 
spravilu sečnih ostankov (veje, posamezni 
manjši kosi debel), ki ostanejo po sečnji 
zaraščajočih površin na območju Pohorja. 
Aktivnosti se običajno udeleži od 20 do 40 
prostovoljcev.

Ureditvena situacija za ureditev štirih parkirišč za avtodome na 
Resniku

UKREPI OHRaNJaNJa NaRaVE

 9 Realizirane naloge

PROJEKT SUPORT – TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POHORJA
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je skupaj z Zavodom Republike 

Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), RRA Koroška, Občino Ribnica 
na Pohorju in Občino Zreče sooblikoval projekt, imenovan SUPORT 
– Trajnostno upravljanje Pohorja, ki je sofinanciran iz programov nor-
veškega finančnega mehanizma 2009–2014 in finančnega mehanizma 
EGP 2009–2014, v trajanju od 3. 2. 2015 do 30. 4. 2016.

Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko 
omrežje Natura 2000, vendar so zaradi številnih dejavnikov ogro-
ženi njegovi najvrednejši habitati in združbe. Številnim vrstam ptic, 
dvoživk in metuljev upada številčnost, zato je cilj tega projekta poiskati 
rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal ohranjanje 
naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktiv-
nosti v naravi. 

Pohorje je danes prepoznano kot izrazita turistično rekreacijska 
destinacija (preko pol milijona nočitev na leto). Po podatkih PZS je 
Slovenska planinska transverzala najbolj obremenjena z vožnjami 
prav na območju Pohorja, zato je potrebno izvesti conacijo, režime 
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KOŠNJA POHORSKIH PLANJ NA STAR NAČIN
Člani Turističnega društva Mislinja in KUD Vladko Mohorič 

Zreče vsako leto avgusta izvedejo prireditev Košnja pohorskih planj na 
star način. Prvič je bila manifestacija izvedena leta 2013 v sklopu na-
ravovarstvenega projekta ALPA, katerega glavni namen je bil ponovna 
vzpostavitev in ohranjanje alpskih pašnikov, ki se zaradi sodobnih na-
činov kmetovanja vse bolj zaraščajo.

Velika kmečka opravila so kot pomembni ljudski običaji vedno 
predstavljala tudi svojevrstne praznike. 

Na prireditvi si lahko ogledamo, kako so se v naših krajih dedje in 
babice pripravljali na to pomembno opravilo in to v času, ko še ni bilo 
motornih kosilnic, kako so se s pesmijo in koso na rami podali na trav-
nike in kaj vse se je zanimivega dogajalo, preden je bilo seno pod stre-
ho. Prikaz košnje na star način poteka ob mali šoli košnje, zabavnih 
kmečkih igrah, dobri hrani in pijači ter ob dobri volji, pesmi in plesu.

MLADINSKI RAZIKSKOVALNI TABOR 
ROGLA

Skupaj z Zvezo za tehnično kulturo 
Slovenije ter ob podpori Društva ljudske 
tehnike Zreče, podjetja Unitur, d. o. o., 
Sklada za naravo Pohorje, ZRSVN OE 
Celje in Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije OE Maribor vsako leto 
(so)organiziramo mladinski interdisci-
plinarni raziskovalni tabor Rogla. Tabor 
poteka od leta 2010 dalje predvidoma prvi 
teden v mesecu juliju in je namenjen mla-
dim od 13. leta starosti dalje.

Utrinek iz prostovoljne akcije čiščenja zrasti na Pohorju

Košnja pohorskih planj na star način

Delavnica v okviru raziskovalnega 
tabora



77

Vsebina interpretacijskega centra bi 
bila skupaj s pripadajočo infrastrukturo 
namenjena pretežno zunanjim obiskoval-
cem, ki bodo s svojim obiskom deležni no-
vih naravnih doživetij, sočasno pa bi tako 
lahko pridobili tudi bogata spoznanja o 
pestrosti naravnih danosti z območja Po-
horja.

PROJEKT POT MED KROŠNJAMI  
NA ROGLI

Tudi ta inovativni projekt je sad nove 
trajnostne razvojne vizije Pohorja, ki v 
sklopu novih zelenih ponudb poleg mreže 
drugih specializiranih tematskih (kultur-
no-zgodovinskih, izobraževalnih in re-
kreacijskih …) poti in parkovnih centrov 
predvideva tudi ponudbo poti doživljanja 
narave, kjer bi poleg poti po visokih bar-
jih, poti ob slapovih, po enotah botanič-
nih vrtov in drevesnih presežnikov, lahko 
ponudili tudi višinske poti med krošnja-
mi, kjer se lokacijsko kot ena izmed naj-
optimalnejših priložnosti ponuja s svojo 
edinstveno (razgledno) lego Rogla, kjer bi 
lahko obiskovalci ob vzpenjanju na prete-
žno leseni konstrukciji do razgledne plo-
ščadi spremljali drevesne vrste in njihove 
posebnosti od korenin do krošnje. Poleg 
tega bi lahko občudovali pokrajino z raz-
gledom čez celo Pohorje do Madžarske, 
Avstrije, Hrvaške in Kamniško-Savinj-
skih Alp …

Podoben projekt smo si najprej ogle-
dali aprila 2015 v Bavarskem gozdu in Li-
pnem, kjer so nam upravljavci predstavili 
zelo pozitivne izkušnje, zato je bila naša 
strokovna javnost navdušena in je projekt 
podprla. Nato so nas potencialni partner-
ji obiskali in si ogledali lokacijo na Rogli. 
V letih 2017 in 2018 je sledil (zahteven) 

Tabor za raziskovanje sestavlja botanična, geološka, ornitološka in 
skupina za travniške sadovnjake. Od leta 2017 deluje tudi arhitekturna 
skupina. Izvedemo tudi različne druge pestre dejavnosti, kot so nočni 
lov na metulje, delavnica peke kruha ter druge športne in rekreacijske 
aktivnosti.

 Æ V teku

VZPOSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA POHORJA
V letu 2016 smo na našo pobudo, skupaj z ZRSVN in 6 občinami, 

ki gravitirajo na najožje območje Pohorja (poleg naše občine še s so-
sednjimi občinami Slovensko Bistrico, Vitanjem, Mislinjo, Lovrencem 
na Pohorju in Ribnico na Pohorju), podpisali dogovor za vzpostavitev 
zavarovanega območja Pohorja. To pobudo za vzpostavitev najožjega 
zavarovanega območja, velikosti cca 5.600 ha, smo poslali na Sektor 
za ohranjanje narave MOP v januarju 2017. Na prvem skupnem se-
stanku maja 2017 smo se dogovorili, da ZRSVN pripravi pregled že 
obstoječih režimov in zavarovanj na območju Pohorja, kar je bilo stor-
jeno v oktobru 2017. V letu 2018 nadaljujemo dogovore z akterji glede 
morebitnega pričetka postopka ustanavljanja zavarovanega območja, 
načrta upravljanja in načinov financiranja.

 # Načrtovane aktivnosti

IDZ NIC ROGLA 
V letu 2017 smo pričeli z izdelavo idejne zasnove objekta Naravo-

varstvenega informacijskega centra Rogla (NIC Rogla), ki bi s pro-
grami interpretacije in doživetij predstavljal novo dodano vrednost v 
turistični ponudbi, kot južna vstopna točka pa bi v primeru uspešne in-
stitucionalizacije lahko služil tudi kot južno vozlišče ožjega zavarova-
nega območja oziroma parka Pohorja. Dejansko pa ta razvojni projekt 
predstavlja pomemben del uveljavljanja programa trajnostne razvojne 
Vizije (in strategije) Pohorje 2030.28 

28 Projekt NATREG, WP 5.3 iz leta 2011, ki je nastal z najširšim sodelovanjem vseh 
deležnikov pod okriljem ZRSVN. http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2011/VIZIJA_
TRRPohorja-2_7_2011TLS-2456.pdf.
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UREJaNJE OKOLJa

 9 Realizirane naloge

KOMUNALNA TAKSA
Takso obračunavamo na podlagi 

Odloka o komunalnih taksah v Občini 
Zreče za reklamne table in panoje, ki so 
postavljeni na javnih površinah na našem 
območju. Višina zneska je določena na 
podlagi tarifnega razreda in števila točk, 
vrednost točke pa se enkrat letno usklaju-
je z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen v 
preteklem letu.

V obdobju 2014–2017 smo izdali 78 
odločb za reklamne table, nameščene na 
javnih površinah in kandelabrih javne raz-
svetljave na območju občine Zreče. 

NEVZDRŽEVANI OBJEKTI
V letu 2010 smo v skladu z Zakonom o 

graditvi objektov sprejeli Odlok o nevzdr-
ževanih objektih, v katerem smo določili 
območja oziroma objekte, na katerih je 
potrebno izvesti vzdrževalna dela, njiho-
vo vrsto in oceno stroškov. Z njim smo 
določili merila in postopek za določitev 
objektov, ki zaradi izrabljenosti, zastare-
losti, vremenskih vplivov ali tretjih oseb 
negativno vplivajo na podobo naselja in 
krajine in je zato potrebno v javnem inte-
resu izvesti vzdrževalna dela po predpisih 
o graditvi objektov.

V tem mandatnem obdobju je priorite-
to predstavljala zunanja ureditev objekta 
na Kovaški cesti v Zrečah ter rušitev pro-
padajočega objekta v bližini sv. Lamberta 
na Skomarju. 

V letu 2016 smo zato lastniku objekta 

postopek podelitve stavbne pravice projektnim partnerjem, ki bodo 
zagotovili tudi potrebna finančna sredstva, sami pa bomo zagotovili 
potrebno komunalno infrastrukturo. Projekt bo predvidoma zaživel še 
v letu 2019, predstavljal pa bo bistveno obogatitev ponudbe v naši turi-
stični destinaciji in širši regiji. 

Lesena pot, ki se v sredini priključi na razgledni stolp višine 37,6 
m in se nanj vzpne v spiralni rampi, širine 1,8 m in dolžine cca. 516 m 
bo potekala na višini od cca. 4 m do 20 m nad tlemi. Dolžina rampe v 
razglednem stolpu bo znašala cca. 490 m, tako da bo dosežena skupna 
dolžina poti cca. 1.006 m.

Svečani podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Razgledni stolp
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saj smo želeli izboljšati funkcionalnost in 
videz ter urejenost.

Na Občini Zreče smo zagotovili 
11.800,00 € za dobavo in postavitev nove 
ograje z dvokrilnimi vrati, izravnavo pla-
toja za namestitev zabojnikov ter ureditev 
nasipa pred zbirnim centrom. Koncesio-
nar je poskrbel za nabavo novih dodatnih 
posod za ločeno zbiranje, obvestilne table 
ter informacijski material.

na Kovaški cesti 24 izdali odločbo o izvedbi vzdrževalnih del, določe-
nih z elaboratom in odlokom, nakar je sledila pritožba stranke, zato 
smo morali izvršbo odločbe odložiti do zaključka postopka na drugi 
stopnji. Ker lastnik objekta naloženih vzdrževalnih del do konca janu-
arja 2017 ni opravil, smo v aprilu 2017 pričeli z izvršitvijo odločbe po 
drugih osebah. Po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe je lastnik objekta 
sam pričel s sanacijskimi deli in jih izvedel do konca junija 2017, zato 
smo v občinski upravi v začetku julija izdali sklep o ustavitvi postopka 
izvršbe in s tem zaključili postopek zoper lastnika objekta.

Po večletnih prizadevanjih smo s turističnim podjetjem iz Celja 
naposled v letu 2017 le uspeli skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup 
propadajočega in kazečega objekta v bližini idilične skomarske cerkve. 
Objekt je namreč v tako slabem stanju, da obnova ni več smotrna, zato 
bo rušitev realizirana še v tem letu.

Vseskozi pa smo tudi druge lastnike objektov, ki niso v najboljšem 
stanju ali pa gre za neurejeno okolico, najprej opozarjali. Če ta naj-
milejši ukrep ni zalegel, pa smo sprožili tudi postopke pri ustreznih 
inšpekcijskih službah. 

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA (ZC) V ZREČAH
Odpadki so surovine, če jih pravilno ločimo in z njimi ravnamo 

gospodarno. Zato smo v sodelovanju s koncesionarjem, podjetjem Sau-
bermacher Slovenija, d. o. o., v najetem kamnolomu Trunkl v letu 2014 
temeljiteje uredili zbirni center za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov, 

V letu 2014 smo na določenih lokacijah namestili dodatne 1100-litrske posode za steklo

Krajevna skupnost lokacija

Krajevna skupnost Skomarje /

Krajevna skupnost resnik 240 L – pri šoli

Krajevna skupnost Gorenje črešnova (AP), Planina – pri Mahu, Padeški vrh – odcep za Gorenje, bezovje – v vasi

Krajevna skupnost Stranice 1100 L – Polajna

Krajevna skupnost dobrovlje 240 L – v vasi pri mostu, domu krajanov dobrovlje

Krajevna skupnost Zreče 1100 L boharina (ošlak), Zlakova (AP), Gračič (zbiralnica mleka), Loška Gora (odcep bork)

Zreče – Ulice Kovaška (rauter), Mladinska – Štajerska, osredek (odcep Malec), SN-1 (pri otroškem igrišču), 
Kovaška (TP), rudniška (Sp. Zreče), rudniška (Šterc), obrtniška – dobrava (pri Gorenaku), 
pri stadionu, Cesta na roglo (pri stopnicah bifeja Turist)

Otvoritev obnovljenega zbirnega centra
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VZPOSTAVITEV KOTIČKA PONOVNE UPORABE V ZC
Po ureditvi smo v skladu z načeli krožnega gospodarstva še v letu 

2014 v sodelovanju s koncesionarjem in Okoljsko raziskovalnim zavo-
dom iz Slov. Konjic v ZC pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev centra 
ponovne uporabe nekaterih še uporabnih odpadkov (pohištvo, oprema 
za dom, športna oprema, knjige, zgoščenke, gospodinjski aparati in te-
kstil). V ta namen smo najprej izvedli predstavitev njegove funkcije za-
poslenim (navodila, slikovni prikaz), sledila je namestitev namenskega 
kontejnerja in usposabljanje zaposlenih v ZC ter odvoz zbrane opreme 
na klic za ponovno uporabo. Cilj je predstavljala še ureditev zelene 
trgovine za namen promocije ponovne uporabe v turistične namene 
ter storitvene dejavnosti popravil z zaposlitvijo osebe prek programa 
javnih del. 

Kotiček ponovne uporabe je bil predan v uporabo v letu 2015.

ZBIRANJE TEKSTILA NA AP ZREČE
Tekstil, oblačila, obutev in modne dodatke je mogoče oddati v na-

menski rumen zabojnik, ki je postavljen na Avtobusni postaji v Zrečah. 
Z zbiranjem tovrstnih izdelkov omogočamo nova delovna mesta 

v lokalnem okolju in podpiramo socialno podjetništvo, saj Center po-
novne uporabe v ta namen zaposluje težje zaposljive in jim omogoča 
poklicno rehabilitacijo. Izdelki za uporabo so na voljo na lokaciji CPU, 
Prežigal 9, Slovenske Konjice, vsak dan od 9. do 15. ure.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA (KAMNOLOM TRUNKL)

UREDITEV SMETARNIKOV PRI VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH 
Na podlagi nove cene in metodologije plačevanja komunalnih sto-

ritev s 1. 10. 2014 – odvoza smeti ter primerljivega izračuna storitev za 
gospodinjstva pri individualnih hišah in v večstanovanjskih objektih 
(blokih), se je izkazalo, da pri blokih mešani komunalni odpadki bi-
stveno bolj presegajo volumensko količino kot pri individualnih hišah. 

Prostor za zbiranje še uporabne opreme, 
pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, 
torbic, modnih dodatkov, posode in 
gospodinjskih pripomočkov

Zabojnik za oblačila na Avtobusni 
postaji v ZrečahzIMSKI ČaS: (15. 11.–14. 3.) 

sreda, 12.00–16.00, sobota, 8.00–12.00.

LETNI ČaS: (15. 3.–14. 11.) 
sreda, 14.00–18.00, sobota, 8.00–12.00.

Zabojnik za zbiranje elektronske opreme
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VSAKOLETNE ČISTILNE AKCIJE
V sodelovanju s krajevnimi skupnost-

mi, društvi, vrtcem, šolo ter drugimi or-
ganizacijami in posamezniki vsako leto v 
spomladanskem času organiziramo čistil-
no akcijo, v kateri čistimo predvsem javne 
površine, razpršene odpadke ob cestah, 
potokih in nabrežje reke Dravinje.

Med odpadki zaznavamo največ od-
vržene embalaže (plastenke, vrečke, 
papir …), manj kovinskih odpadkov ter 
avtomobilskih gum. Ugotavljamo, da je 
zbranih odpadkov v čistilnih akcijah čeda-
lje manj, kar je pohvalno in kaže, da so 
prebivalci in obiskovalci vedno bolj osve-
ščeni.

V septembru izvajamo akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot 

Zato smo v mesecu novembru 2014 skupaj z izvajalcem analizirali 
situacijo in opravili seznanitev z vsemi predstavniki etažnih lastnikov 
večstanovanjskih objektov. Podrobno smo jim predstavili (ne)loče-
vanje komunalnih odpadkov in njihove količine ter s tem povečane 
stroške. Zato smo skupaj poskrbeli, da se smetarniki (prej ekološki 
otoki) primerneje uredijo, tj. v celoti zaprejo in zaklepajo. Zato smo 
izdali ustrezne lokacijske informacije in pripravili idejno zasnovo tip-
skih smetarnikov, za njihovo postavitev pa so poskrbeli etažni lastniki 
večstanovanjskih objektov sami.

Zaradi tega smo začetek zaračunavanja storitev odvoza odpadkov 
po novem sistemu za bloke prestavili na mesec april 2015.

 
ELEKTRONSKI ODPADKI

V petek, 14. oktobra 2016, je bila v Lenartu v sklopu projekta LIFE 
– gospodarjenje z e-odpadki in sodelovanju s podjetjem ZEOS, d. o. o., 
Ljubljana podpisana listina o predaji uličnih zbiralnikov za e-odpad-
ke in odpadne baterije. Pri tem podpisu je sodelovalo več občin, med 
njimi tudi zreška. 

Ulične zbiralnike smo postavili in predali v uporabo skupaj s kon-
cesionarjem. Prvi zabojnik smo locirali pri ekološkem otoku na Avto-
busni postaji Zreče (PTC Nova Dobrova), drugega na parkirišču pri 
pokopališču na Stranicah, tretjega pa na parkirišču Hotela pod Roglo 
v Boharini. 

V ta ulični zbiralnik spadajo: mali gospodinjski aparati, prenosne 
baterije in akumulatorji, računalniška oprema in zabavna elektronika, 
igrače, ki za delovanje potrebujejo baterije ali akumulatorje, in ostala 
mala oprema ter orodje.

Udeleženci čistilne akcije

Količina zbranih nevarnih odpadkov v obdobju 2014–2017

Leto 2014 2015 2016 2017 Skupaj

Količina zbranih 
nevarnih odpadkov v kg

366 324 345 318 1.353 

 Številčna udeležba članov društev in prostovoljcev v obdobju 2015–2018

Leto 2015 2016 2017 2018 Skupaj

Število udeležencev 350 219 269 240 1.078
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UREDITEV POKOPALIŠČA ZREČE
V jesenskem delu 2014 smo na poko-

pališču posadili okrasno grmičevje in 
drevesa na mestih, kjer je zaradi širitve 
novih prostorov za klasične pokope prišlo 
do praznin. Ostala vzdrževalna in obnovi-
tvena dela smo izvajali tekoče in po potre-
bi z izvajalcem. V istem letu smo zaradi 
povečanega povpraševanja pridobili idejni 
načrt za širitev žarnega dela na novem po-
kopališču v Zrečah. Prva potrebna dela za 
pridobitev osmih prostorov za žare smo 
izvedli v prvi polovici leta 2015, in sicer 
v neto vrednosti 2.580,00 €. Novo širitev 
v istem obsegu smo izvedli v jesenskem 
času 2018.

OZVOČENJE V MRLIŠKI VEŽICI  
NA POKOPALIŠČU ZREČE

Zaradi zastarelega in dotrajanega 
ozvočenja v mrliški vežici smo se odločili, 
da ozvočenje posodobimo. Posodobitev v 
neto vrednosti 4.455,00  € smo izvedli v  
jesenskem delu leta 2015. 

POSLOVILNA VEŽICA GORENJE
Večletni projekt KS Gorenje in Obči-

ne Zreče je bil predan svojemu namenu v 
nedeljo, 19. oktobra 2014. Že v letu 2009 
smo začeli z iskanjem najugodnejše zasno-
ve izgradnje poslovilne vežice Gorenje. V 
letu 2010 smo izbrali idejno zasnovo arhi-
tekta Marjana Čebele, Studio list, d. o. o., 
Celje. Projektantska vrednost investicije je 
bila ocenjena na 290.000 €. Zaradi previ-
sokih stroškov smo pristopili k racionali-
zaciji investicije, tako da smo izvedli javno 
naročilo le za gradbena dela, za obrtniška 
dela, ki so se izvajala v nadaljevanju, pa 
smo iskali najugodnejše izvajalce. Kra-
jevna skupnost Gorenje je kot investitor v 

so olja, kemikalije, laki, odpadne barve, zdravila, pesticidi, svinčeve in 
alkalne baterije … Med zbranimi odpadki se pojavlja največ neklorira-
nih motornih, strojnih in mazalnih olj, lakov in barv. 

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opra-
vlja na podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske jav-
ne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne 
dejavnosti Zreče in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč Zreče. 

Na celotnem območju občine je koncesionar za pokopališko in 
pogrebno dejavnost KPU Nevenka Polc Špes, s. p., kamnoseštvo in 
pogrebne usluge, Tattenbachova 14, Slovenske Konjice. 

Vplačana grobnina v obdobju 2013–2017 v €

GROBNINA
2013 2014 2015 2016 2017

11.617,53 11.868,55 12.179,51 12.078,40 12.617,39

Sredstva vzdrževanja pokopališča v letih 2013–2017 v €

ZNESEK
2013 2014 2015 2016 2017

24.450,13 22.331,05 24.231,61 24.037,74 23.297,73

Pokopališče Zreče
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VODOOSKRBa

Na področju vodooskrbe smo sprotno 
izvajali vse naloge, ukrepe in aktivnosti, 
potrebne za nemoteno in kvalitetno vodo-
oskrbo, kar je razvidno iz ocene o varnosti 
in kvaliteti vodooskrbe.

avgustu 2011 sklenila gradbeno pogodbo z najugodnejšim izvajalcem. 
Vrednost pogodbenih del je znašala 98.665,96 € in je zajemala samo 
gradbena dela (zemeljska, tesarska, betonska in zidarska dela). Takšen 
način izvedbe je omogočil, da se je končna vrednost investicije zmanj-
šala na 220.00,00 €. Krajevna skupnost Gorenje je iz svojih prora-
čunskih sredstev in s pomočjo krajanov, ki so se odrekli prejemkov iz 
naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, zagotovila 85.000,00 €, 
ostalo pa smo zagotovili v štirih letih iz proračunskih sredstev občine.

Poslovilna vežica na Gorenju

Pregled rednega dela na vzdrževanju vodovodnega sistema

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017
Projektni pogoji 7 10 10 8

Soglasje na projektne rešitve 15 15 20 14

Predhodna mnenja k  
strokovnim podlagam

2 1 1 9

Smernice k spremembam in 
dopolnitvam prostorskih aktov

1 2 7 3

oddana voda 341.482 m3 318.113 m3 315.110 m3 346.097 m3

odprava večjih okvar na  
puščajočih ceveh vodovoda

10 6 7 6

čiščenje in dezinfekcija na 
objektih vodovodnega sistema

8 rezervoarjev, 
5 zajetij

8 rezervoarjev, 
5 zajetij

8 rezervoarjev, 
5 zajetij

8 rezervoarjev, 
5 zajetij

odvzem vzorcev  
na javnih vodovodih

68 z notranjim 
nadzorom; 

 25 na prošnjo 
občanov z lastno 

vodooskrbo

72 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z lastno 

vodooskrbo

75 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z lastno 

vodooskrbo

75 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z lastno 

vodooskrbo

Izdana soglasja za priključitev  
na vodovod v letih 2013–2017
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V stroških za tekoče leto so zajeti stroški rednega in investicijskega 
vzdrževanja, investicij ter geodetskih meritev. 

Poraba sredstev na področju vodovoda 
v odstotkih

Primerjave pridobljene, prodane in izgubljene vode v m3 
za obdobje 2006–2017

Finančna realizacija na področju vodovoda za obdobje 2015–2018

VRSTa STROŠKa REaLIzaCIJa 
2015

REaLIzaCIJa 
2016

REaLIzaCIJa 
2017

PLaN 2018

ELEKTRIKa 36.000,00 € 32.000,00 € 34.000,00 € 32.000,00 €

PRIPRaVa VODE 19.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 €

KVaLITETa VODE 14.000,00 € 16.500,00 € 22.500,00 € 21.000,00 €

OBRaČUN VODaRINE 19.000,00 € 21.000,00 € 23.850,00 € 24.000,00 €

OKVaRE IN VzDRŽEVaNJE 55.000,00 € 40.800,00 € 40.500,00 € 40.000,00 €

INVESTICIJE IN 
INVESTICIJSKO 
VzDRŽEVaNJE 

102.000,00 € 82.800,00 € 112.800,00 € 119.500,00 €

SKUPaJ 245.000,00 € 213.100,00 € 258.650,00 € 259.500,00 €
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 9 Realizirane naloge

REDNO VzDRžEVANJE IN 
REDNA KONTROLA OMREžJA

Na vodovodnem sistemu smo neprestano izvajali aktivnosti za 
zmanjševanje izgub vode iz vodovodnega sistema in odpravljali večje 
in manjše okvare na omrežju. Dopolnjevali in izvrševali smo poslov-
nik sistema HACCP za vodooskrbo v Občini Zreče in izvedli vse ak-
tivnosti, ki jih ta dokument zahteva.

INVESTIcIJSKO VzDRžEVANJE

ZAMENJAVA VODOVODNE CEVI NA ULICI BRATOV MERNIK
V Ulici bratov Mernik smo v letu 2014 zamenjali dotrajano vodo-

vodno cev DN 125 v razdalji 150 m in izvedli nove hišne priključke. S 
tem smo občanom omogočili kvalitetnejšo oskrbo in zmanjšali izgubo 
vode na cevovodih. Znesek investicije je znašal 12.500,00 EUR.

ČRPALIŠČE GROBOVI
Posodobili smo črpališče Grobovi na Stranicah. Obstoječe črpal-

ke in obstoječo elektro omarico smo nadomestili z novimi. Zagotovili 
smo avtomatsko doziranje klora in uredili preliv odvečne vode iz rezer-
voarja. Z zamenjavo dotrajanih črpalk smo povečali učinkovitost čr-
panja in zmanjšali porabo elektrike za 60 % (obstoječe črpalke 20kw/
nove črpalke 7,5 kw). Zagotovili smo kvalitetnejšo pripravo vode. Inve-
sticija je bila zaključena v letu 2014 in je znašala 14.500 EUR.

OBNOVA REZERVOARJA GROBOVI
V letu 2017 smo obnovili rezervoar Grobovi. Rezervoar smo odko-

pali in izvedli gradbene posege (zatesnitev, hidroizolacija, beljenje), 
znotraj in zunaj rezervoarja smo izvedli nove vodovodne povezave. 
Vrednost investicije je znašala 4.500,00 EUR.

ČRPALIŠČE ŠVAB – KRIŽEVEC
V letu 2014 smo posodobili črpališče Švab v Križevcu. Zamenjali 

smo obstoječe črpalke in jih nadomestili z ustrezno hidropostajo. Z 
zamenjavo dotrajanih črpalk smo povečali učinkovitost črpanja, dvi-
gnili vodni pritisk in zmanjšali porabo elektrike za 40 %. Vrednost 
investicije je znašala 6.500,00 EUR.

Zamenjava vodovodnih cevi v Ulici 
bratov Mernik

Obnovitev rezervoarja Grobovi
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MENJAVA VODOMERNIH ŠTEVCEV
V letu 2014 smo zamenjali vodomerne števce na območju Zreč, 

lansko leto pa na področju Stranic. Števce menjujemo skladno s Pra-
vilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere, in sicer vsakih pet let. 

ZAMENJAVA VODOVODNE CEVI NA RUDNIŠKI CESTI
Na Rudniški cesti smo v letu 2015 zamenjali dotrajano vodovodno 

cev DN 160 v razdalji 250 m in izvedli nove hišne priključke. S tem 
smo odpravili problematično mesto, kjer je prihajalo do precejšnjih 
okvar, ki jih je bilo zaradi globoke vgradnje cevi težko odpravljati. Vre-
dnost investicije je znašala 14.000,00 €.

KONEC – STRANICE
Ob sanaciji zemeljskega plazu v letu 2015 smo obnovili vodovodno 

cev in izvedli nove hišne priključke. Tako smo izločili podvajanje vodo-
vodnih cevi na tem področju in izboljšali kvaliteto oskrbe s pitno vodo. 
Vrednost investicije je znašala 7.500,00 €.

ZAJETJE DOBRAVA
V letu 2015 smo obnovili vodno zajetje Dobrava, očistili zbiralnik, 

vgradili nove zbirne jaške in zamenjali dovodne cevi. Vrednost obnove 
je znašala 6.500,00 €.

OBNOVA REZERVOARJA OPREŠNIK
V letu 2016 smo obnovili rezervoar Oprešnik. Rezervoar smo odko-

pali in izvedli gradbene posege (zatesnitev, hidroizolacija, ravna streha, 
beljenje) in prezračevanje. Vrednost te obnove je znašala 5.500,00 €.

INVESTIcIJE

VODOVOD VRANJEK – PLANINA
V želji po pridobitvi novih vodnih virov smo v sodelovanju s krajani 

izgradili novi vodovodni sistem na Planini. V letu 2014 smo uredili 
črpališče (dve črpalki, vodovodne povezave ...), vodovodno povezavo 
(trasa vodovodne cevi) in električno povezavo (električni kabel). V letu 
2015 smo podpisali pogodbo o služnosti, namestili električne omarice 
s krmiljenjem in zbiralno cisterno 10 m3. Nov vodni vir smo povezali s 
sistemom Zlakova in tako zagotovili zadostno izdatnost virov za napa-
janje lokalnega območja na Planini, Zlakovi in Brinjevi Gori. Vrednost 
celotne investicije je znašala 29.000,00 €.

Zamenjava vodovodne cevi na Rudniški 
cesti

Obnovljen rezervoar Oprešnik

Izgradnja vodovodnega sistema na 
Planini
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povezati sistem Gorenje in Zreče. Znesek 
investicije je znašal 16.000 €.

IZGRADNJA ČRPALIŠČA POLAJNA
V letu 2017 smo zgradili črpališče Po-

lajna. Vgradili smo vstopni jašek z dvema 
črpalkama in uredili električno povezavo 
ter novo merno mesto z električno oma-
rico. S črpališčem smo izvedli povezavo 
sistema Prevalje, Fijavž in Polajna. Inve-
sticija je omogočila boljšo kontrolo vodo-
vodnega sistema ob pomanjkanju vode v 
sušnih mesecih ter izločitev motnih vo-
dnih virov ob deževju. Znesek investicije 
je znašal 15.000,00 €.

VODNO ZAJETJE, REZERVOAR FIJAVŽ IN  
VODOVOD LOŠKA GORA

V letu 2017 smo dokončali dolgoletni projekt vodovodnega sistema 
Fijavž. Vzpostavili smo delovanje rezervoarja in uredili zajetje. Pred-
hodno smo izvedli električno in vodovodno povezavo med vodnim za-
jetjem in rezervoarjem. Opremili smo rezervoar in pri vodnem zajetju 
vgradili zbiralno cisterno ter jašek s črpalnim delom. Prav tako smo 
obnovili jaške vodnega zajetja.

Vgradili smo tudi sistem za nadzor tlaka v nižjih legah pri uporab-
nikih. V sistem Fijavž smo povezali in zgradili novo vodovodno omrež-
je za 6 uporabnikov. Znesek celotne investicije je znašal 27.000,00 €. 

SANACIJA VODOVODA OB ILIRSKI POTI V ZREČAH
V okviru projekta je bilo potrebno zamenjati obstoječo litoželezno 

cev premera DN 90 mm v skupni dolžini 800 m in obnoviti sekun-
darne priključke. V prvi fazi smo leta 2016 zamenjali obstoječo cev v 
dolžini 350 m ter jo nadomestili s plastično cevjo DN 90 mm (odsek 
Korošec–Stadion Zreče). Prav tako smo obnovili obstoječe sekundar-
ne priključke (8 kom). Izvedba naslednje faze je bila izvedena v mesecu 
aprilu leta 2018 v skupni dolžini 450 m. Z zamenjavo cevi smo izbolj-
šali distribucijo in kvaliteto vode. Znesek investicije za obe fazi znaša 
42.0000,00 €.

NOVA CEV DN 90 ZA POVEZAVO ZGORNJEGA IN  
SPODNJEGA SISTEMA V ZGORNJIH ZREČAH

V letu 2016 smo izvedli novo povezavo spodnjega in zgornjega vo-
dovodnega sistema v Zrečah. Obstoječo cev, ki ni bila funkcionalna, 
smo nadomestili z novo cevjo. Dela smo izvedli v sklopu odstranitve 
transformatorske postaje in zračnega kablovoda. Z zamenjavo cevi 
smo izboljšali distribucijo in kvaliteto vode. Znesek investicije je zna-
šal 12.000 €. 

IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE IN VODOVODNE 
NAPELJAVE OB IZGRADNJI CESTE NA GORENJE

Na odseku obnove ceste na Gorenje, na območju t. i. Esihove ride, 
smo v letu 2016 sočasno z obnovo ceste izvedli kabelsko kanalizacijo 
za javno razsvetljavo in optiko s pripadajočimi jaški. Položili smo vo-
dovodno cev premera DN 110 s pripadajočimi ventili. 

Dolžina položene kabelske kanalizacije in vodovoda znaša 450 m. 
Vodovodno cev bo v prihodnosti možno povezati do Gorenja in s tem 

Obnova vodovodne cevi ob Ilirski poti

Črpalke črpališča Polajna
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Vgradnja cevi DN 110 Grobovi – 
rezervoar Kovač, Stranice

Vgradili bomo dve vodovodne cevi DN 
110 v dolžini 1000 m. Vzpostavili bomo 
dvocevni sistem (ločen dovod v rezervoar 
in uporabniki) in s tem omogočili boljšo 
kvaliteto vode ter nemoteno oskrbo s pi-
tno vodo. 

Prav tako bomo povečali dotok vode v 
rezervoar. Investicijo smo/bomo izvedli v 
mesecu septembru in oktobru v letu 2018.

Vgradnja kinetičnega reaktorja na 
Grobovih Stranice

Cilj vgradnje kinetičnega reaktorja je 
predvsem učinkovita mikro dezinfekci-
ja in delno sedimentiranje delcev, ki jih 
bomo s kinetičnim reaktorjem in zadrže-
valno posodo delno sedimentirali, celotna 
postavitev sistema obdelave vode pa sledi 
predvsem cilju boljše dezinfekcije mikro-
organizmov v vodi. 

Kinetični reaktor KR4 bomo vgradili 
na sesalni cevi DN 65, kjer se bo izvajala 
mikrobiološka dezinfekcija in mikrobiolo-
ška obdelava vode z zelo majhno vsebno-
stjo klora v vodi, ki ga z dozatorjem klora 
in impulznim merilcem dodajamo v mini-
malnih količinah v sesalno cev, oziroma se 
klor dozira v razmerju samega dejanskega 
pretoka vode. Sedimentiranje se izvaja na 
dveh sistemih; prvič z avtomatskim čistil-
nim filtrom in drugič s pomočjo reaktorja 
KR4. Investicijo bomo izvedli v letu 2019.

IZVEDBA VODOVODNE CEVI OB REKONSTRUKCIJI CESTE 
PIRŠ–ŽELEZINGER

Vzporedno ob izgradnji ceste smo v letu 2017 vgradili vodovodno 
cev DN 50 in na novo izgradili ventilska gnezda. 

Znesek investicije znaša 5.000,00 €.

ZAMENJAVA VODOVODNE CEVI OB REKONSTRUKCIJI ODSEKA 
KOVAŠKE CESTE

V letu 2017 smo vzporedno ob izgradnji ceste vgradili vodovodno 
cev DN 110 v dolžini 150 m in na novo zgradili ventilska gnezda in 
obnovili priključke. 

Znesek investicije znaša 10.000,00 €.

VGRADNJA CEVI OB REKONSTRUKCIJI JAVNE POTI 985431 
STRANICE – CENTER 

V letu 2018 smo vzporedno ob rekonstrukciji ceste vgradili dve 
vzporedni cevi DN 110 v skupni dolžini 470 m in zgradili ventilska 
gnezda ter obnovili priključke. 

Znesek investicije znaša 14.000,00 €.

 # Načrtovane aktivnosti

INVESTICIJE NA PODROČJU VODOOSKRBE V LETU 2018

Vodna postaja – zamenjava črpalke 
V črpališču sta dve črpalki, ki delujeta izmenično. Potrebno je za-

menjati eno dotrajano črpalko moči 5 kW. Ob zamenjavi je potrebno 
zamenjati priključne armature in ventile. Investicijo bomo izvedli v 
mesecu novembru.

Črpališče Bukovlje – zamenjava črpalke 
Potrebno je zamenjati dotrajano črpalko moči 2.5 kW. Ob zame-

njavi je potrebno zamenjati priključne armature in ventile. Investicijo 
bomo izvedli v mesecu novembru. 

Rezervoar Gruntner in R3 Zreče 
Načrtujemo izvedbo notranjih gradbenih del (keramika, ograje, 

strop, beljenje) in inštalaterskih del (menjava ventilov, notranje inšta-
lacije, števcev). Investicijo bomo izvedli v mesecu decembru 2018.
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SOFINANCIRANJE MKČN 
Glede na dejstvo, da vsa območja 

aglomeracij naše občine v prihodnosti ne 
bodo opremljena s centralnimi čistilnimi 
napravami, smo na občinskem svetu 6. 
12. 2017 kot podlago za pospeševanje in 
subvencioniranje sprejeli ustrezni pravil-
nik. S tem splošnim aktom smo določili 
namen, upravičence, pogoje in merila za 
dodeljevanje tovrstnih proračunskih sred-
stev. Zato smo v proračunskem letu 2018 
zagotovili 10.000  € za tovrstno pilotno 
sofinanciranje. Višina sofinanciranja za 
en stanovanjski objekt je do 40 % upravi-
čenih stroškov oziroma največ 1.200,00 € 
za nakup in vgradnjo ene male komunal-
ne čistilne naprave. Višina sofinanciranja 
ene male komunalne čistilne naprave za 
dva ali več stanovanjskih objektov je do 
60 % upravičenih stroškov oziroma največ 
750,00 € za nakup in vgradnjo na en sta-
novanjski objekt. DDV ni upravičen stro-
šek.

CČN ZREČE
Projekt Odvajanja in čiščenja odpa-

dnih voda v občinah Slovenske Konjice in 
Zreče predstavlja drugi sklop obsežnejše-
ga kohezijskega projekta Celovito urejanje 
porečja Dravinje, ki je po izgradnji pri-
marnega kolektorja in še prej naših petih 
projektov sekundarnega omrežja, ki so 
sofinancirana iz t. i. strukturnih sredstev 
prejšnje evropske finančne perspektive, v 
začetku leta 2014 tudi v naši občini prešel 
v zaključno fazo s t. i. enoletnim posku-
snim obratovanjem CČN 29, ki se je uspe-
šno zaključilo 15. 4. 2015, ko je CČN Zre-
če, inovativnega tipa tehnologije čiščenja 

29 saj se je njena gradnja zaključila oktobra 2013.

ODVaJaNJE IN ČIŠČENJE KOMUNaLNIH VODa

 9 Realizirane naloge

Naloge, ki jih opravlja režijski obrat, predstavljajo redno vzdrževa-
nje javne kanalizacije (fekalne in meteorne), odvajanje odpadnih voda 
po obstoječem kanalizacijskem omrežju, investicijsko vzdrževanje jav-
ne kanalizacije, izgradnjo manjkajoče sekundarne kanalizacije, čišče-
nje odpadne vode na čistilni napravi Zreče in Nune ter spremljanje se-
stave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na iztokih), vodenje 
in ažuriranje katastra.

Iz naslednjih tabel in grafov je razvidno, kako naša občina deluje 
na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode. 

Pregled po letih za različna področja delovanja režijskega obrata 
med leti 2015–2017

 Vrsta naloge/leto 2015 2016 2017

Št. izdanih soglasij 9 14 19

Št. izdanih projektnih pogojev 7 13 11

Št. izd. smernic k sprem. in 
dopolnitvam

3 4 1

Sprejem grezniških vsebin  
na čN Zreče [m3]

266,1 174,4 276,9 

Količina čiščene vode v letu 
izvajanja monitoringa [m3]

 327.947 346.072 

Novogradnje, rekonstrukcije  
in adaptacije [€]

11.115,00 24.552,37 39.260,60 

Količina nastalega blata  
pred obdelavo [m3]

 400 1632

Povprečna suha snov  
nastalega blata [%]

 23 6,00

Kol. blata po obd. [v t susp. snovi]  92 81,6

Povpr. suha snov nastalega blata 
[%]

 28,00 20,00

Količina odpadnih snovi iz greznic 
[m3]

 200 268,7 
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rešitve prelivov za iztok v biološkem reak-
torju, kar je nadomestilo prejšnja sita na 
iztoku iz biološkega reaktorja, ki so se po-
gostokrat mašila in povzročala nepotreb-
ne zaustavitve. Izvedli smo tudi racionali-
zacijo zbiranja in odvoza posušenega blata 
z uvedbo velikih zabojnikov (ABROL 22 
m3), v katere naložimo v par po 24 ton po-
sušenega blata. S tem smo bistveno zmanj-
šali število odvozov. Za potrebe polnjenja 
velikih zabojnikov smo izdelali prevozni 
manjši zabojnik za prevoz in nakladanje 
z viličarjem.

V začetku leta 2016 smo naknadni use-
dalnik (bazen) pokrili z ustrezno bazen-
sko cerado. S tem smo zmanjšali nastaja-
nje alg in izboljšali iztok očiščene vode v 
reko Dravinjo.

MBBR s PVA gel nosilci, prešla v upravljanje režijskega obrata naše 
občine.

V začetku poskusnega obratovanja je bilo potrebno zagotoviti naj-
manj dvajset odstotkov nazivne kapacitete ČN Zreče (2125 PE/8.500 
PE), kar smo zagotavljali do konca marca 2014. V maju 2014 pa smo 
začeli z obveščanjem lastnikov individualnih objektov, ki so predvide-
ni za prvo fazo priključevanja do konca oktobra 2014. Na sistemsko 
kanalizacijo smo konec leta 2014 priklopili vse bloke v Zrečah in pri-
bližno 80 odstotkov individualnih stanovanjskih objektov na zgornjem 
platoju Zreč (Novi Dobravi), kjer je predhodno posodobljeno kanali-
zacijsko omrežje z ločenim sistemom odvajanja. V januarju 2015 smo 
izvedli zadnje – četrte meritve izpusta odpadnih vod, na podlagi ka-
terih smo izdelali zaključno poročilo o delovanju ČN. Upravna enota 
Slovenske Konjice je izdala pozitivni sklep o zaključnem tehničnem 
pregledu objekta, ki je bil uspešno izveden 23. 4. 2015. Izvajalec del je 
nato predal na Občino Zreče poslovnik in navodila o obratovanju in 
vzdrževanju ČN Zreče, nadzornik pa je izdal še potrdilo o prevzemu 
del z dne 15. 4. 2015, s čimer je CČN Zreče tudi formalno prešla v 
upravljanje Režijskega obrata Občine Zreče. Na tej podlagi je bilo 5. 5. 
2015 izdano tudi uporabno dovoljenje. 

Vrednost CČN Zreče znaša 2.483.210,48 €, primarnega kanaliza-
cijskega kolektorja 1.069.669,14 €, storitve inženirja po pogodbenih 
določilih FIDIC in nadzornika 43.942,62 € ter obveščanje javnosti 
26.695,47  €. Razliko v višini 709.854,38  € pa predstavljajo stroški 
projektne dokumentacije, služnosti in nakupov zemljišč ter ostali inve-
sticijski stroški Občine.

Po prevzemu CČN v naše upravljanje smo izvajali aktivnosti za 
optimiranje sistema delovanja, porabo vode in odvoza sušine – blata 
ter delovanja kombinirane naprave. Za potrebe zgoščevanja blata smo 
povečali zalogovnik za zgoščevalec PAC. Izvedli smo tudi inovativne 

Finančna konstrukcija projekta izgradnje CČN Zreče s pripadajočim primarnim kanalizacijskim kolektorjem

do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 skupaj

občina Zreče 424.874,00 205.528,06 241.031,52 368.158,38 52.906,85 53.062,03 1.345.560,84

rS / / 101.560,45 220.857,63 29.707,47 46.331,09 398.456,64

EU / / 906.943,50 1.251.526,10 168.342,23 262.542,78 2.589.354,61

Skupaj 424.874,00 205.528,06 1.249.535,47 1.840.542,11 250.956,55 361.935,90 4.333.372,09

Pokrit bazen z bazensko cerado
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DAN ODPRTIH VRAT ČN ZREČE
Vsako leto na Centralni čistilni napra-

vi Zreče (CČN) organiziramo »Dan odpr-
tih vrat«. Ob četrti obletnici delovanja je 
dogodek obsegal predstavitev delovanja 
obstoječe centralne čistilne naprave Zre-
če in načrte za prihodnost, ki jih ustvar-
jamo za čistejšo reko Dravinjo. Obisk in 
zanimanje je precejšnje. Obiskovalcem 
ponudimo ogled procesov delovanja CČN 
in informacije za nadaljnjo priključevanje 
na javni kanalizacijski sistem Zreče. Pred-
stavimo jim tudi vrste in delovanje malih 
komunalnih čistilnih naprav, saj se pred-
stavljajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z 
njihovo prodajo. Ekipa, ki upravlja CČN, 
je večkrat tudi pohvaljena.

Pogosto nas na CČN obiščejo tudi raz-
lične domače in tuje skupine, ki si želijo 
ogledati inovativen postopek čiščenja in 
rezultate. Gostili smo že več ekip iz Hr-
vaške, Srbije, Črne gore, Dubaja, Egipta … 
V sklopu tedna zdravega življenja skupaj z 
delodajalci omogočamo organiziran ogled 

V letu 2018 smo uvedli tudi sistem avtomatske denitrifikacije. Ele-
ktronsko opremo smo kupili pri Hachu, podsistem pa smo vgradili, po-
vezali in zagnali sami. S tem smo dosegli znatne prihranke električne 
energije, saj v večji meri izrabljamo lastno energijo, akumulirano v bla-
tu samem, zaradi krajše uporabe mešal in puhal v biološkem reaktorju.

OBRATOVALNI MONITORING 
Opravlja ga pristojna služba 30. V letu 2016 smo ga izvajali mesečno. 

Zaradi dobrih rezultatov pa smo lahko v letu 2017 prešli na kvartalno 
vzorčenje. Vzorci na vtoku in iztoku se zajemajo sočasno, v 24-urnih 
časovno sorazmernih intervalih. Meritve, ki jih opravijo, so se doslej 
pokazale za zanesljive in natančne, potekajo pa v skladu z zahtevami 
Okoljevarstvenega dovoljenja št. 5441-47/2012-5 z dne 24. 9. 2012. 

Rezultati so ugodni in tako z efektnim čiščenjem velikih količin 
komunalnih odpadnih voda korenito prispevamo k izboljšanju kvali-
tete naših podzemnih voda kot virov pitne vode, ekosistemov ter ohra-
njanju vseh drugih naravnih virov in s tem izboljšanju življenjskih in 
delovnih pogojev, kar vključuje tudi boljše možnosti za gospodarsko 
turistični razvoj mesta, občine, (sub)regije ter širših skupnosti.

30 Doslej Inštitut za ekološke preiskave – ERICO Velenje.

Letni povprečni učinek čiščenja odpadnih voda v letih 2016 in 2017

Obisk OŠ Zreče na CČN Zreče
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zaposlenim in učencem ter dijakom naše osnovne in srednje šole, ki se 
v spremstvu učiteljev seznanijo s tehnologijo, delovanjem in učinkom 
čiščenja. Kasneje v šoli ustvarjajo tudi tematske predstavitve, plakate, 
brošure, ki jih predstavijo širši javnosti.

PTC TRŽNICA ZREČE – PRIKLJUČEVANJE UPORABNIKOV  
IN SISTEMSKA UREDITEV 

Zaradi posedkov so se etažni lastniki PTC Tržnica v sodelovanju 
z Občino v letu 2016 lotili sanacije meteornih kanalov na območju 
atrija in izvedli izključitev greznice objektov „A“, „B“ in „C“, ki se 
nahaja na parkirišču na SV delu objekta, in priključitev na priključni 
jašek novozgrajenega kolektorja. Vrednost pogodbenih del je znaša-
la 15.679,13 €. Zaradi zimskih razmer smo z deli zaključili spomladi 
2017. Delež Občine Zreče (kot etažnega lastnika) je znašal v višini 
11,2559 % celotne vrednosti investicije. Po zaključku sanacije smo v 
vrednosti 5.257,09 € izvedli tudi obnovo asfaltiranih površin, vključno 
z vgraditvijo obrob iz granitnih kock, kar smo sofinancirali polovično.

Na obravnavanem območju smo istočasno zgradili tudi odsek se-
kundarne kanalizacije sanitarnih voda (v ločenem sistemu) v dolžini 
115 m, ob bloku Cesta na Roglo 11 k, m, ki je s tem priključen na CČN 
Zreče.

Končna vrednost del je znašala 13.874,42 €, kar je nekoliko manj 
od pogodbene vrednosti. 

IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU 
INDUSTRIJSKE CONE UNIOR II. – NOVA CONA

V letu 2016 smo s soinvestiranjem s podjetjema Unior, d. d., in 
GKN Driveline Slovenija, d. o. o., na območju t. i. Nove cone zgradili 
sekundarno kanalizacijo sanitarnih in meteornih vod ter s tem omo-
gočili priključevanje objektov. Za meteorne vode se je delno uporabil 
obstoječ kanalizacijski mešani sistem DN 400. Novi fekalni vod pa 
smo priključili na primarni kolektor CČN Zreče.

Kanalizacija dolžine 390 m je trasirana v obstoječo cesto JV od 
industrijskih objektov Unior in se zaključi v lokalni cesti (Rudniška 
cesta). V tej cesti je že potekal obstoječi kanal mešanega sistema, ki se 
je delno ohranil. Z deli smo zaključili spomladi 2017.

Pogodbena vrednost investicije je znašala 134.835,78 € brez DDV. 
Z izgradnjo nove kanalizacije se je skladno z veljavnimi standardi in 
predpisi trajno rešil problem odvajanja odpadnih voda obravnavanega 
dela območja.

STANOVANJSKA ZAZIDAVA 
STANOJEVIČ

Na območju, ki ga določa OPPN za 
stanovanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič 
in se nahaja jugovzhodno od naselja Zre-
če, smo zgradili gospodarsko javno infra-
strukturo in dovozno cesto za pozidavo še-
stih individualnih stanovanjskih objektov.

Za oskrbo stanovanjskih objektov s pi-
tno vodo smo zgradili nov javni vodovod, 
ki je priključen na obstoječi javni vodo-
vod premera 80 mm in se nahaja severno 
od območja ob lokalni cesti Slovenske 
Konjice–Dobrava–Zreče. Za odvod ko-
munalnih odpadnih vod iz objektov smo 
zgradili fekalno kanalizacijo, ki smo jo za-
časno priključili na skupno malo čistilno 
napravo, po izgradnji javne kanalizacije 
pa bomo objekte priključili na javni ka-
nalizacijski sistem. Za odvod meteornih 
vod smo uredili meteorno kanalizacijo z 
iztokom v površinski odvodnik. V okviru 
projekta smo položili tudi električni NN 
vod, telekomunikacijski vod ter postavili 
javno razsvetljavo ob novozgrajeni dovo-
zni cesti. 

Izgradnja kanalizacije z obnovo ceste na 
območju Nove cone
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PREMOŽENJSKO PRaVNE 
zaDEVE

 9 Realizirane naloge

UREJANJE STATUSA NEPREMIČNIN 
JAVNO DOBRO

Nadaljevali smo s pregledovanjem ne-
premičnin, ki v zemljiški knjigi niso imele 
urejenega lastništva in vpisanega statusa 
grajeno javno dobro, kar smo opravili do 
konca leta 2016. Od takrat dalje urejamo 
njihov status v obliki vzpostavitve ali iz-
brisa statusa grajeno javno dobro lokalne-
ga pomena.

VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH  
(ZK) PREDLOGOV 

Od leta 2011 sami vlagamo zemljiško-
knjižne predloge za vpis lastninske pravi-
ce, vpise in izbrise javnopravnih statusov 
zemljišč in služnosti v našo korist.

 
V letu 2017 smo vložili 20 zemljiško-

knjižnih predlogov. Zaradi ažuriranja 
podatkov glede poočitve matične številke 
Občine Zreče (pri več kot 300 nepremič-
ninah) je bilo potrebno vložiti nekaj več 
predlogov (123).31  Cilj, ki mu sledimo, 
ostaja, in sicer ažurno in sprotno urejanje 
vseh pravnih razmerij na področju nepre-
mičnega premoženja v lasti naše občine. 

31 Glede na pretekla leta (v letu 2013 60 
predlogov, v letu 2014 84 predlogov, v letu  
2015 35 predlogov in v letu 2016 123) se je 
število vloženih predlogov zmanjšalo, saj smo 
številne evidence nepremičnin v naši lasti  
uredili že v prejšnjih letih.

Na podlagi ZJN-3 smo izbrali izvajalca, ki je z deli pričel 16. 8. 
2017 in jih zaključil v sredini meseca septembra 2018. Vrednost del 
znaša 181.974,98 €, od katerih predstavljajo 114.029,00 € povratna 
sredstva MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO-1.

 Æ V teku 

SEKUNDARNO SANITARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE  
V AGLOMERACIJI ZREČE

Konec leta 2017 smo izvedli naročilo za izdelavo projektne doku-
mentacije (IDZ, PGD in PZI) za nadaljevanje izgradnje sekundarnega 
sanitarnega kanalizacijskega omrežja v Zrečah za: Tovarniško, Vino-
gradno in Zlakovško cesto, Ilirsko pot, Cesto pod hribom in Brinjevo 
goro, saj moramo upoštevati obveze in na javno kanalizacijsko omrežje 
čim prej priključiti 95 % vseh prebivalcev zreške aglomeracije s stalnim 
prebivališčem. 

Projekti bodo izdelani do konca leta 2018. Služili bodo tudi za 
prijavo na strukturna sredstva iz dogovorov za razvoj regij v aktualni 
finančni perspektivi 2014–2020, kjer pričakujemo, da bomo uspešno 
kandidirali za sofinanciranje.

Komunalno urejeno območje stanovanjske zazidave Stanojevič
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II. STOPNJA 
Odločitve o pritožbah smo na drugi 

stopnji sprejemali skladno s procesnimi 
določbami Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP) in materialne zakonoda-
je. V obdobju 2014–2018 smo kot pritož-
beni organ odločali predvsem v zadevah 
letne pavšalne turistične takse, komunal-
nega prispevka, upravičenosti do enkra-
tne denarne socialne pomoči, sklenitvi 
neprofitnega najemnega razmerja ter iz-
vedbi vzdrževalnih del na nevzdrževanem 
objektu.

V primeru odmere komunalnega pri-
spevka za priklop na čistilno napravo je 
bil po pritožbi sprožen upravni spor, v ka-
terem je bila stranka uspešna. Na preosta-
le odločitve pritožbenega organa ni bilo 
vloženih pritožb (upravni spor, izredna 
pravna sredstva). Na drugi stopnji smo od-
ločali o pritožbi glede določitve vzdrževal-
nih del zaradi zavarovanja javne koristi na 
objektu ter v istem postopku nadalje tudi 
o plačilu upravne takse za pritožbo zoper 
odločbo občinske uprave. V obeh prime-
rih je pritožbeni organ zavrnil pritožbo, 
in sicer da je izvedba vzdrževalnih del 

UREJANJE RAZMERIJ NA ROGLI
ZK razmerja počitniških objektov na območju počitniško-rekre-

acijskega območja Rogla še vedno urejamo. Aktivno sodelujemo pri 
geodetskih izmerah, izvajanju sprememb sporazumov o oblikovanju 
etažne lastnine in urejanju lastninske pravice dejanskih lastnikov po-
čitniških objektov. V obdobju 2010–2014 smo pregledali in izvedli 25 
listin za ureditev ZK stanja. Sodelujemo tudi v dolgotrajnem neprav-
dnem postopku vzpostavitve etažne lastnine.

IZVRŠBE
Predloge za izvršbo smo vlagali zaradi terjatev vodarine, okoljske 

dajatve in grobnine. V letu 2017 smo vložili 24 izvršb za vodarino ter 
6 izvršb zaradi zamude pri plačilu grobnine.32  Na področju izvršilnih 
postopkov smo zaključili 42 zadev.

ZAVAROVANJA IN ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI
Zavarovalne police za zavarovanje premoženja in premoženjskih 

interesov so potekle v letu 2017. S pomočjo zavarovalnega posrednika 
smo jeseni 2017 pregledali celoten zavarovalni program ter v zavaro-
valni program umestili dodatne rizike ter premoženje. Z dveletnim 
javnim naročilom, s katerim smo dosegli ugodne cene zavarovalnih 
premij, smo zaključili decembra 2017. V obdobju 2014–2018 smo se 
osemnajstkrat opredelili do odškodninskih zahtevkov.

32 Glede na pretekla leta (v letu 2013 je bilo vloženih 49 izvršb, v letu 2014 34 izvršb,  
v letu 2015 34 izvršb, v letu 2016 vloženih 47 izvršb) se je število izvršb zmanjšalo.

Število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov v letih 2013–2017

Število rešenih pritožb na 2. stopnji 
v letih 2014–2018 po področjih
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Preostali načrtovani pravni posli niso 
bili izpeljani iz različnih razlogov, na 
katere nismo imeli vpliva (smrt stranke, 
neizbrisane hipoteke strank, nezmožnost 
parcelacije ipd). Pravni posli izvedbe 
uskladitvenih listin v načrtih niso zajeti, 
saj zakon teh pravnih poslov ne predvide-
va. 

Lastninsko pravico smo pridobivali 
predvsem na zemljiščih strateškega pome-
na in zemljiščih, na katerih je že oziroma 
bo zgrajena gospodarska javna infrastruk-
tura (GJI). Med drugim smo pridobili la-
stninsko pravico na zemljiščih, ki so nave-
dena v spodnji tabeli.

STAVBNE PRAVICE
Stavbna pravica je bila pridobljena za 

izgradnjo GJI ob opremljanju novih par-
cel za stanovanjsko gradnjo. Eno stavbno 
pravico smo podaljšali, saj čakamo na 
sprejem sprememb OPN, na podlagi ka-
terega bi zemljišče, ki je predmet stavbne 
pravice, prenesli v last Občine Zreče.

potrebna ter da je potrebno za pritožbo zoper odločitev organa prve 
stopnje plačati takso za pritožbo.

VOLITVE IN REFERENDUMI
V letu 2014 so potekale lokalne volitve župana Občine Zreče, članov 

Občinskega sveta Občine Zreče in članov Svetov krajevne skupnosti 
Zreče, Dobrovlje, Skomarje, Resnik, Gorenje pri Zrečah in Stranice. 

Od leta 2014 do junija 2018 smo na podlagi Zakona o volilni in 
referendumski kampanji osemkrat objavili sklepe o plakatnih mestih 
ter dodatnih plakatnih mestih, in sicer za namen predčasnih volitev v 
Državni zbor Republike Slovenije, volitev v Evropski parlament, voli-
tev predsednika države in za izvedbe referenduma (ZVDAGA, drugi 
železniški tir, ZZZDR).

PRIDOBIVANJE IN RAZPOLAGANJE
Nepremičnine smo pridobivali in z njimi razpolagali na podlagi 

sprejetih in dopolnjenih načrtov ravnanja z nepremičnim premože-
njem, ki jih je sprejel in potrdil Občinski svet Občine Zreče.

Načrtovani in realizirani pravni posli v obdobju 2014–2017

Leto Načrtovani pravni posli Realizirani pravni posli

2014 44 14

2015 45 16

2016 47 24

2017 70 14

Leto Nepremičnina in k. o. Okvirna
velikost 

v m2

Trenutno 
stanje

Namen pridobitve

2014 Zemljišče parc. št. 999/7, k. o. 
1100-Zreče

160 stavbno 
zemljišče

odkup nepremičnine zaradi ureditve 
lastništva vodohrana v lasti občine Zreče.

2015 Zemljišča parc. št. 831/17,829/20,1418 
in 1419, k. o. 1100-Zreče

10.420 stavbno 
zemljišče

Pridobitev nepremičnin v sklopu obrtne 
cone Zreče (širitev obrtne cone in gradnja 
gospodarske javne infrastrukture).

2016 Zemljišča parc. št.
829/7, 829/22, 829/24, 829/27, 
k. o. 1100-Zreče

881 stavbno 
zemljišče

Pridobitev nepremičnin v sklopu 
obrtne cone Zreče (gradnja Gji).

2017 Zemljišča parc. št. 820/10, 820/12,  
k. o. 1100-Zreče

132 kmetijsko 
zemljišče

Pridobitev nepremičnin v sklopu obrtne 
cone Zreče (gradnja gospodarske javne 
infrastrukture).
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Število oddelkov v Vrtcu Zreče 
in podružnicah

Enota zreče  

 – 5 oddelkov i. starostno obdobje (od 1 do 3 let)

 – 7 oddelkov ii. starostno obdobje (od 3 do 6 let)

 – 2 oddelka kombinirani oddelek (od 1 do 6 let)

Enota Stranice  

 – 1 oddelek i. starostno obdobje (od 1 do 3 let)

 – 1 oddelek ii. starostno obdobje (od 3 do 6 let)

 – 1 oddelek kombinirani oddelek (od 1 do 6 let)

Enota Gorenje  

 – 1 oddelek i. starostno obdobje (od 1 do 3 let)

 – 1 oddelek ii. starostno obdobje (od 3 do 6 let)

V programe predšolske vzgoje so bili 
31. 12. 2017 vključeni 303 otroci.

SLUŽNOSTNA RAZMERJA
Pravice dostopa, hoje, vožnje z vsemi vozili, prekopavanja, vzdrže-

vanja smo vzpostavljali predvsem za namen izgradnje GJI in izgradnje 
optične kanalizacije. Služnosti za izgradnjo GJI ter služnosti, pri kate-
rih je bil izkazan javni interes, so bile ustanovljene brezplačno.

IzOBRaŽEVaNJE

PREDŠOLSKa VzGOJa

V Vrtcu Zreče skupaj s kolektivom in starši nudimo otroku varno, 
prijazno in spodbudno učno okolje, kjer rastejo zadovoljni, srečni ter 
ustvarjalni otroci. Z dobrim zgledom in ljubeznijo, z upoštevanjem 
individualnih razlik, potreb in razvojnih značilnosti vsakega otroka 
vzgajamo in učimo za življenje.

Dejavnost predšolske vzgoje v občini izvajamo v treh enotah, in 
sicer v matični enoti v Zrečah ter v podružničnih enotah v Gorenju in 
na Stranicah.

Pridobitev nepremičnin za širitev obrtne cone Zreče

Vrtec Zreče
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Poleg tega od leta 2013, ko se je bistve-
no povečalo število otrok s posebnimi po-
trebami, stoodstotno zagotavljamo sred-
stva za zaposlitev specialnega pedagoga in 
stalnega spremljevalca otrokom s posebni-
mi potrebami. 

CENA PROGRAMA IN UVELJAVLJANJE 
ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Osnova za plačilo staršev je cena pro-
grama, v katerega je vključen otrok, in 
obsega stroške vzgoje, varstva in prehra-
ne otroka v vrtcu, ki jo na podlagi meto-
dologije resornega ministrstva določamo 
v občini. Iz proračuna lokalne skupnosti 
se pokriva razlika med ceno programa in 
plačilom staršev. Povprečno starši plačajo 
35 % cene programa, preostalo razliko pa 
doplačamo iz občinskega proračuna.

VZDRŽEVALNA DELA IN INVESTICIJE
Tudi tovrstna  dela Javnemu zavodu 

Vrtec Zreče zagotavljamo iz proračuna 
občine.

V obdobju 2014–2017 smo iz sredstev 
za amortizacijo v vrtcu opravili številna 
vzdrževalna dela in investicije. V letu 2016 
smo obnovili sanitarije za zaposlene, vo-
dovodne napeljave, keramiko in sanitarno 

Število otrok, vključenih v program predšolske vzgoje, na dan 31. 12. 2017:

Vrsta oddelka Št. 
oddelkov 

skupaj

Št. 
otrok  

skupaj

zreče Stranice Gorenje

Št.  
oddelkov

Št.  
otrok

Št.  
oddelkov

Št.  
otrok

Št.  
oddelkov

Št.  
otrok

oddelek i. starostnega obdobja 7 81 5 63 1 10 1 8

oddelek ii. starostnega obdobja 9 187 7 150 1 21 1 16

Kombinirani oddelek 9 35 2 17 1 18 / /

SKUPAj 19 303 14 230 3 49 2 24

*  Kombinirani oddelek Zreče se izvaja v popoldanskem času, obiskujejo ga otroci, ki so vpisani v oddelek prvega ali drugega starostnega obdobja

Financiranje otroškega varstva v obdobju 2007–2017 v €

Financiranje zaposlitve specialnega pedagoga in stalnega 
spremljevalca v obdobju 2013–2017 v €
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igralnico za 1. ali 2. starostno obdobje. 
Hkrati bi delno razširili prostore uprave 
v prostor sedanje kuhinje, dogradili in 
preuredili pa bi še funkcionalne povezave 
društvenih prostorov in prostorov vrtca v 
kletni etaži. Uredili bomo tudi ločene poti 
dostopa do vrtca za starše, zaposlene in 
dostavo kuhinje. 

OSNOVNOŠOLSKO 
IzOBRaŽEVaNJE

V občini izvajamo primarno izobraže-
vanje s pomočjo Osnovne šole Zreče, ki 
je podobno kot vrtec ustanovljena statu-
sno kot javni vzgojno-izobraževalni zavod 
naše občine. V njej izvajamo dejavnost 
osnovnega izobraževanja splošnega tipa, 
pripravo šolske prehrane za učence in or-
ganizacijo kulturnih, športnih in drugih 
javnih prireditev. Poleg rednega pouka nu-
dimo učencem možnost, da se vključujejo 
v različne interesne dejavnosti. Vzgojno-
-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 
9. razreda obvezne osnovne šole, izvaja pa 
se tudi na dveh podružničnih osnovnih 
šolah na Gorenju in Stranicah od 1. do 
vključno 4. razreda.

opremo ter prepleskali stene. V pralnici smo sanirali zamašene in do-
trajane cevovode. Zamenjali smo dotrajane otroške postelje, previjalne 
mize, kotičke za vzgojno delo. 

V letu 2017 smo za potrebe novega oddelka, kabinetnega in projek-
tnega dela posodobili in nadomestili dotrajano opremo, mize, stole za 
vzgojni kader, otroške stole ter kotičke za igro in vzgojo.

Višina sredstev, namenjenih za tekoče in investicijsko vzdrževanje 
ter nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
Vrtca Zreče v obdobju 2014–2017

Leto 2014 2015 2016 2017

Višina sredstev 34.057,35* 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

* sredstva v celoti namenjena za energetsko sanacijo Vrtca Zreče 

V Vrtcu Zreče pa so pričeli tudi z izvajanjem raznih projektov, ki 
bogatijo delo in bivanje v njem. V mesecu maju 2016 so pridobili Cer-
tifikat kakovosti ISO 9001, v šolskem letu 2016/2017 zeleno zastavo 
in naziv EKO VRTEC (procesno privzgajanje trajnostnega odnosa do 
okolja), v šolskem letu 2017/2018 pa naziv STRPEN VRTEC. Ravno 
tako so v sodelovanju v Zadrugo Pohorje postavili in uredili dvignjene 
gredi (eko projekt) ter namestili nove, večje peskovnike v enoti Zre-
če in enoti Stranice. Uvedli so novo dodatno dejavnost za otroke – 
LETOVANJE OTROK – VRTEC V NARAVI ter s pomočjo Srednje 
strokovne in poklicne šole Zreče ter podjetja Unior, d. d., postavili 
kolesarnico. Postavili in uredili so tudi tematsko hišico in senzorno 
pot na igrišču – sodelovanje s podjetjem GKN Driveline Slovenija,  
d. o. o., in partnerji (socialni projekt). 

 # Načrtovane aktivnosti

IZGRADNJA PRIZIDKA K VRTCU ZREČE
V prihodnjih letih želimo skladno z zakonodajo in dejanskimi po-

trebami dograditi matični vrtec v Zrečah. 

Na JZ strani načrtujemo dozidavo dvoetažnega prizidka z dvoka-
pno streho v velikosti cca 13 x 18 m. V pritličju želimo urediti novo 
centralno kuhinjo (velikosti 103 m2),  ki bi tako zadostovala za pripra-
vo do 250 obrokov dnevno, in večnamenski skupni prostor v velikosti 
77 m2, ki se lahko v kasnejši fazi z minimalnimi posegi uredi v dodatno Osnovna šola Zreče
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Rezultati nacionalnega preverjanja 
znanja (9. razred) v šolskem letu 
2017/2018

Predmet Povprečje v
Republiki 
Sloveniji

Povprečje 
na OŠ 
zreče

Preseženo 
republiško 
povprečje

Slovenščina 51,00 53,28  1,044

Matematika 53,06 58,74  1,107

Kemija 50,79  62,94  1,239

Rezultati nacionalnega preverjanja 
znanja (6. razred) v šolskem letu 
2017/2018

Predmet Povprečje 
v Republiki 

Sloveniji

Povprečje 
na OŠ 
zreče

Preseženo 
republiško 
povprečje

Slovenščina 46,24 48,89 1,057 

Matematika 52,52 56,57 1,077 

Angleščina 51,06 47,56 ni preseženo 

Dosežena priznanja

Šolsko leto Št. zlatih priznanj

2014/2015 5

2015/2016 2

2016/2017 4

2017/2018 5

Vsako leto učenci OŠ Zreče na vseh 
področjih dosežejo veliko bronastih in sre-
brnih priznanj na vseh predmetnih podro-
čjih. Število zlatih priznanj pa je zapisano 
v zgornji tabeli.

Ključne kompetence v praksi Osnovne šole Zreče, ki naj bi jih dobil 
vsak posameznik, so predvsem sporazumevanje v maternem in tujem 
jeziku, matematična pismenost, uporaba informacijskih tehnologij, 
pridobitev spretnosti učenja, podjetnosti in kulturne zavesti. Zaradi 
navedenega tako zaposleni kakor tudi učenci stremijo k viziji šole, tj. 
»S spoštljivimi medsebojnimi odnosi do kvalitetnega znanja«.

Število oddelkov in učencev v šolskem letu 2017/2018 

 Število oddelkov Število učencev 
2017/2018

osnovna šola Zreče 23 493

Podružnična šola Gorenje 2 kombinirana oddelka 20

Podružnična šola Stranice 2 kombinirana oddelka 29

Skupaj: 542

DOSEŽKI ŠOLE
Izjemo zadovoljni smo tudi z uspehi učencev Osnovne šole Zreče, 

saj vsako leto dosegajo izredne dosežke na tekmovanjih iz različnih 
predmetov, kar je posledica kvalitetnega izvajanja vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti.

Gibanje števila učencev v OŠ Zreče zadnjih 12 let
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Ob božiču in novem letu otroke v 
Vrtcu Zreče obišče tudi dedek mraz, ki 
otrokom razdeli darila. Del cene darila iz 
proračuna sofinancira tudi Občina Zreče. 
V sodelovanju z OZ Rdeči križ Slovenske 
Konjice otrokom z območja Zreč sofinan-
ciramo tudi letovanje na Debelem rtiču – 
kolonijo. 

VZDRŽEVALNA DELA IN INVESTICIJE 
Te zagotavljamo v skladu s priorite-

tami, potrebami in proračunskimi mo-
žnostmi Občine. Tako smo v šoli zagoto-
vili večjo varnost učencev, saj smo uredili 
obrobe na igrišču za odbojko na mivki, 
namestili varnostne ograje pred POŠ na 
Gorenju, postavili nova igrala, namestili 
varnostne kamere in varnostne ograje na 
stopnišču … Šola se lahko pohvali tudi s 
sončnimi kolektorji, novimi stroji v kuhi-
nji, novimi sanitarijami, pečjo za pečenje 
glinenih izdelkov itd.    

Višina sredstev, namenjenih za tekoče 
in investicijsko vzdrževanje, v obdobju 
2014–2017 

Leto 2014 2015 2016 2017

Višina 
sredstev
v €

81.905,38* 35.129,16 * 45.000,00 35.000,00 

   *  sredstva v celoti namenjena za energetsko 
sanacijo Osnovne šole Zreče

Poleg tega smo v letih 2013, 2014 in 
2015 izvedli energetsko sanacijo šole v 
Zrečah ter uredili okolico OŠ Zreče (glej 
zaključene projekte), zaradi česar smo del 
sredstev vključili v neposredno navedeni 
investiciji. 

ZAGOTAVLJANJE NADSTANDARDNIH PROGRAMOV 
Učencem 5. in 6. razreda, ki prihajajo z območja občine Zreče, 

vsako leto sofinanciramo letno oziroma zimsko šolo v naravi. Za to le-
tno namenimo 10.000,00 €. Poleg tega vsako leto otrokom od 1. do 5. 
razreda v celoti plačamo predstavo ob božiču v Slovenskem ljudskem 
gledališču Celje v znesku okoli 1.500,00 €, kakor tudi ogled kino pred-
stave otrokom od 6. do 9. razreda v višini okoli 500,00 €. 

Financiranje izobraževanja v obdobju 2007–2017 v €

Sredstva, namenja za nadstandardne programe
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obujanje spominov na nekdanjo šolo na 
Skomarju in Resniku, kulturni dnevi v OŠ 
Zreče, ustvarjalne delavnice za otroke ... 

Jubilejno leto, posvečeno šolstvu, smo 
13. 11. 2015 zaključili s svečanostjo z na-
slovom »Le kje se jaz učim?« in s predstavi-
tvijo zbornika z zgodovinskim dramskim 
prikazom vseh šol na našem območju, tudi 
tistih, ki več ne delujejo. Prisluhnili smo 
uredniku zbornika Ivu Olupu, ravnatelju 
OŠ Zreče Petru Kosu in županu Občine 
Zreče mag. Borisu Podvršniku. Slavnosti 
nagovor pa je imel tudi takratni predse-
dnik Državnega zbora RS dr. Milan Br-
glez, nekdanji učenec zreške osnovne šole. 

Župan Občine Zreče je ob tej svečani 
priložnosti predstavniku šole podelil sliko 
v zahvalo za vse razvojne dosežke in spo-
min na jubilejne aktivnosti, predsedniku 
Državnega zbora pa je predal še „svež“ 
zbornik.

SPREJEM NAJBOLJŠIH UČENCEV
Vsako leto organiziramo tudi županov sprejem najuspešnejših 

učencev naše osnovne šole Zreče ter dijakov naše srednje šole, ki so v 
vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh.

ŠOLSKO LETO ŠTEVILO 
ODLIČNJaKOV OŠ 

zREČE

ŠTEVILO 
ODLIČNJaKOV SPSŠ 

zREČE

2013/2014 15 1

2014/2015 19 /

2015/2016 22 4

2016/2017 17 4

 9 Realizirane naloge

OBELEŽEVANJE 200 LET ŠOLSTVA V ZREČAH
V okviru praznovanj ob 200-letnici šolstva na Zreškem smo v ob-

čini skupaj s številnimi akterji in sooblikovalci programa organizirali 
in izvedli različne aktivnosti. Tako smo izvedli 22 dogodkov, ki so se 
zvrstili od septembra 2014 do novembra 2015. V vmesnem času so 
bila organizirana razna predavanja, koncert učencev osnovne šole, 

Sprejem odličnjakov Srednje poklicne in 
strokovne šole Zreče, junij 2017

Sprejem odličnjakov OŠ Zreče, junij 2017
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več kot primerljive z ostalimi. V njihove 
temelje so vtkani žulji, prehojene trnove 
poti in prizadevanja številnih generacij-
skih akterjev.

OPTIMIZACIJA ŠOLSKIH PREVOZOV
V letu 2014 smo s Fakulteto za logisti-

ko Univerze v Mariboru preverili optimi-
ziranost šolskih prevozov. Zaključno po-
ročilo je bilo izdelano v oktobru 2014. Na 
tej podlagi je v maju 2015 Občinski svet 
sprejel Pravilnik o organiziranju šolskih 
prevozov in povračilu stroškov prevoza v 
Občini Zreče, v decembru 2015 pa smo na 
podlagi prejetih pritožb in peticij staršev 
z območja KS Stranice in KS Skomarje 
sprejeli še spremembe in dopolnitve tega 
pravilnika. 

 

Ob dogodku je luč zagledal tudi na 249 straneh napisan zbornik 
»200 let šolstva na Zreškem«, kjer je 13 avtorjev prispevalo svoje spo-
mine, dejstva ... Tako je iz avtorskih prispevkov lahko razbrati, da so 
naše šole pri zagotavljanju svojega poslanstva danes zelo uspešne in 

Seznam prireditev ob 200-letnici šolstva na Zreškem

DAN URA  KRAJ DOGAJANJA PRIREDITEV

četrtek, 4. september 2014  10.00 Terme Zreče Tiskovna konferenca – predstavitev dogodkov, logotipa, mape …

petek, 5. september 2014 19.00 Veroučna učilnica Predavanje o vzgoji nekoč, danes, jutri – p. Silvo Šinkovec

sobota, 6. september 2014 19.00 Veroučna učilnica Šolski redovi – Uršulinke se predstavijo

nedelja, 7. september 2014 10.00 Župnijska cerkev Egidijevo – župnijski dan, gost dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof

nedelja, 14. september 2014 10.00 Župnijska cerkev Katehetska nedelja ob začetku novega veroučnega leta

petek, 3. oktober 2014 19.00 Kulturni dom Mesto Zreče – »Kak je bilo zapuščeno v naših krajih svoje dni, 

    ko še ljudstvo podučeno v šolskih naukih bilo ni«

sreda, 5. november 2014 17.00 Osnovna šola Zreče Predavanje o zgodovini šolstva v naši državi – mag. Stane Okoliš, Slovenski šolski muzej

četrtek, 4. december 2014 17.00 Osnovna šola Zreče,  Novoletni koncert učencev osnovne šole, ki obiskujejo glasbeno šolo, in novoletna tržnica

  športna dvorana

ponedeljek, 8. december 2014 19.00 Veroučna učilnica  Predstavitev Montessori pedagogike, šole in vrtca

ponedeljek, 26. januar 2015 19.00 Veroučna učilnica Predavanje o vlogi Cerkve in domačih duhovnikov pri opismenjevanju ljudi

petek, 6. februar 2015 18.00 Kulturni dom Občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernov dan

nedelja, 22. marec 2015 17.00 Kulturni dom Gledališka predstava otroške gledališke skupine – po predstavi pogovor z Vilijem Ravnjakom

nedelja, 26. april 2015  17.00 Taborniški dom  Spomini na nekdanjo šolo v Skomarju

– Jurijeva nedelja   na Skomarju 

petek, 10. april 2015 18.00 Resnik – Dom krajanov Spomini na nekdanjo šolo na Resniku

sreda, 22. april 2015 8.00–12.00  Osnovna šola Zreče Naravoslovni dan – Dan zemlje

četrtek, 21. maj 2015 8.00–12.00  Osnovna šola Zreče  Kulturni dan v OŠ Zreče – Kako nekoč, tako danes

nedelja, 31. maj 2015 18.00 Kulturni dom Praznik petja – Zreče pojo

četrtek, 11. junij 2015 18.00 Osnovna šola Zreče,  Slovesni zaključek šolskega leta in praznovanja 200-letnice šolstva

  Športna dvorana  

8.–12. julij 2015 8.00–16.00 Veroučna učilnica Oratorij

sreda, 19. avgust 2015 9.00–15.00 Terme Zreče Vesele počitnice

četrtek, 17. september 2015 9.00–16.00 Osnovna šola Zreče Ustvarjalne delavnice – DPM Zreče

petek, 13. november 2015 18.00 Kulturni dom Slovesna prireditev ob zaključku praznovanja in predstavitev zbornika

200 let šolstva na zreškem – spored prireditev

Izdala Občina Zreče v sodelovanju z Osnovno šolo Zreče; fotografija: Martin Mrzdovnik – stara učilnica, Slovenski šolski muzej; 
risba: Milan Lamovec - Didi in Marjan Skumavc; grafično oblikovanje in izvedba: Blaž Prapótnik – Epigraf; šolsko leto 2014/15

Zreče – stavba Osnovne šole Zreče po prenovi
(Fotografija iz leta 2015)

Gorenje – stavba nekdanje osnovne šole desno zgoraj
(Razglednica, leto poštnega žiga 1921)

Zreče – stavba nekdanje osnovne šole, danes SPSŠ
(Fotografija iz obdobja po II. svetovni vojni)
Zreče – stavba nekdanje osnovne šole, danes SPSŠ

Resnik – stavba nekdanje osnovne šole
(Razglednica z začetka 20. stoletja)

Skomarje – nekdanja osnovna šola levo spodaj
(Razglednica z začetka 20. stoletja)

Stranice – stavba nekdanje osnovne šole
(Faksimile: časnik Večer, 20. januar 1975)

200 LET ŠOLSTVA 
NA ZREŠKEM2
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Naslovna stran zbornika

Zaključna prireditev ob 200-letnici šolstva na Zreškem
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Ravno tako smo odstranili drevored 
pri stopnicah v okolici Osnovne šole Zre-
če. Ta drevesa smo nadomestili z drevesi 
vrste brek. Dela so bila zaključena v de-
cembru 2017, vrednost teh del pa je znaša-
la 1.616,70 €. 

V letu 2018 smo sanirali meteorno in 
fekalno kanalizacijo na starem delu OŠ 
Zreče v skupni vrednosti 17.115,00  €. 
Ravno tako smo zamenjali pohodne plo-
šče pred glavnim vhodom v OŠ Zreče in 
uredili del asfaltne površine pri severnem 
delu starega dela OŠ v skupni vrednosti 
38.868,00 €.

     

GLASBENA ŠOLA 
Kot soustanoviteljica Javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Slovenske Konjice smo zagotovili pouk 
glasbenih instrumentov tudi na območju 
naše občine.

Tako je določeno prehodno obdobje, da se organizirani (nadstan-
dardni) šolski prevozi na relacijah Stranice in Dobrovlje–OŠ Pod goro 
in OŠ Ob Dravinji (obe v Slovenskih Konjicah) zagotavljajo samo še 
do zaključka šolskega leta 2015/2016, saj smo dolžni zagotavljati orga-
nizirane prevoze šolarjev samo v šole na območju občine Zreče. Od 
takrat dalje pa se vnovič organizirata dva odvoza iz OŠ Zreče do vseh 
krajevnih skupnosti.

AKTIVNOSTI V ČASU POLETNIH POČITNIC
Nekatera društva iz občine Zreče na pobudo naše Občine že od 

leta 2015 v tednu poletnih počitnic ponujajo zanimive dejavnosti, za 
organizacijo pa je na pomoč priskočila Osnovna šola Zreče, v zadnjem 
letu pa tudi Večgeneracijski center Zreče. Aktivnosti se lahko udeležijo 
otroci od 1. do 9. razreda. 

Aktivnosti oziroma dejavnosti so bile naslednje:

Izvajalec Dejavnost 

društvo prijateljev 
mladine Zreče in KUd 
Vladko Mohorič Zreče

Tematske delavnice  (izdelovanje lutk, ptičjih 
hišic, majic nogometnih ekip ...), kuharska 
delavnica ter osnove plesanja folklore

Taekwon-do Zreče in 
Športno društvo Stranice

demonstracija oz. pravila taekwon-do, 
tekmovanje v taekwon-do, demonstracija  
oz. pravila rolanja, rolanje po poligonu

Nogometni klub Zreče 
in odbojkarski klub 
SwatyComet Zreče

demostracija oz. pravila igre nogometa in 
odbojke, tekmovanje v spretnosti z žogo, 
nogometni oziroma odbojkarski turnir

društvo tabornikov 
rod Zelena rogla

Postavitev šotorov, kurjenje ognja, izdelovanje 
vozlov, pečenje hrenovk, družabne in šaljive 
igre ...

Planinsko društvo Zreče Pohod na brinjevo goro po boštjanovi poti  
z ogledom dveh cerkva in grajskih ostankov

Aktivnosti so potekale od 9. do 14. ure. Udeležba je bila nad priča-
kovanji, saj je bilo v povprečju okoli 24 otrok na dan. 

UREDITEV OKOLICE OŠ ZREČE
V letu 2017 smo pričeli tudi z intenzivno obnovo okolice Osnovne 

šole Zreče. Izvajalec del je izvedel ureditev peščene pešpoti med igri-
šči pri OŠ Zreče, tlakovanje z uporabo betonskih plošč okoli športne 
dvorane ter odstranitev obstoječega nasutja iz rečnih krogel ob coklu 
pri vseh fasadnih površinah športne dvorane. Vrednost del je znašala 
15.794,63 €. Dela so se izvajala v decembru 2017.

Izgradnja kanalizacije pri Osnovni šoli 
Zreče
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SREDNJEŠOLSKO 
IzOBRaŽEVaNJE

Srednja poklicna in strokovna šola 
Zreče deluje v okviru Šolskega centra Slo-
venske Konjice – Zreče. Na šoli se na leto 
redno izobražuje okoli 200 dijakov in oko-
li 50 udeležencev izobraževanja odraslih, 
izvajajo pa se štirje srednješolski strokov-
ni programi, in sicer strojni tehnik (4-le-
tni program), oblikovalec kovin – orodjar 
(3-letni program), inštalater strojnih insta-
lacij (3-letni program) in gastronomsko 
turistični tehnik (4-letni program). Teo-
retični del pouka poteka v šolski zgradbi, 
praktični del pouka za programe stroj-
ništva pa v šolski delavnici, ki je ločen 
objekt ob zgradbi šole. Del izobraževanja 
poteka tudi pri delodajalcih (obvezna pra-
ksa). Največji delodajalci, kjer dijaki opra-
vljajo praktično delo, so podjetja Unior, 
d. d., Unitur, d. o. o., GKN Driveline Slo-
venija, d. o. o., SwatyComet, d. o. o., Ko-
stroj strojegradnja, d. o. o., Oplast, d. o. o., 
Isokon, d. o. o., Konus Konex, d. o. o.,  
Marovt,  d. o. o., in Wravor, d. o. o. Izvaja-
nje srednješolskega izobraževanja v celoti 
financira država.

Poleg tega pa izvajajo tudi izobraže-
vanja za odrasle, in sicer na programih 
strojni tehnik, CNC operater, oblikovalec 
kovin in inštalater strojnih instalacij, rav-
no tako imajo tudi tečaje, predvsem s po-
dročja gastronomije. Od ustanovitve dalje 
je Srednja šola odraz potreb gospodarstva 
po kadrih. 

V želji, da učencem zagotovimo lažjo možnost obiskovanja glas-
bene šole in jih tako podpiramo na področju uspešnega glasbenega 
ustvarjanja, njihove starše pa razbremenimo zagotavljanja prevoza, v 
sodelovanju z Osnovno šolo Zreče, Društvom godbenikov Zreče in 
Krajevno skupnostjo Zreče omogočamo poučevanje klavirja, trobente, 
evfonija, flavte, tolkal in nauka o glasbi v prostorih Društva godbeni-
kov Zreče, OŠ Zreče in kletnih prostorih večnamenske dvorane Zreče.

PREUREDITEV BIVŠEGA HIŠNIKOVEGA STANOVANJA  
ZA IZVAJANJE PROGRAMOV GLASBENE ŠOLE

V letu 2014 smo pričeli tudi s preurejanjem prostorov bivšega hi-
šnikovega stanovanja za izvajanje programov naših učencev Glasbene 
šole Slovenske Konjice, kar smo omogočili s šolskim letom 2014/2015. 
V preteklem šolskem letu pa smo nudili prostore glasbene šole tudi v 
spodnjih prostorih našega kulturnega doma (večnamenske dvorane), 
ki je v lasti KS Zreče.

Število vseh učencev glasbene šole in število učencev z območja 
občine Zreče
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UNIVERZA V MARIBORU IN OBČINA 
ZREČE ZA TESNEJŠE SODELOVANJE 
PRI RAZVOJU REGIJE

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. 
Igor Tičar in župan Občine Zreče mag. 
Boris Podvršnik sta 8. oktobra 2015 pod-
pisala Sporazum o sodelovanju na podro-
čju trajnostnega in družbeno odgovornega 
razvoja regije. Tako želimo s pozitivnim 
zgledom ustvariti inovativno okolje, ki bo 
z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem 
ključnih znanj pripomoglo h kakovostne-
mu, uravnoteženemu, trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu razvoju naše obči-
ne, Univerze v Mariboru in Republike Slo-
venije v času aktualne razvojne perspekti-
ve 2014–2020. Po podpisu sporazuma smo 
rektorja popeljali na ogled podjetij Unior, 
d. d., ter GKN Driveline Slovenija, d. o. o.

S posameznimi fakultetami smo na 
tej podlagi izvedli delavnice na temo ra-
zvojnih tematik na področju prostorskega 
načrtovanja in urbanizma, prometne ure-
ditve, turizma in zgodovinske arhitekture.

Fakulteto za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo smo v letu 2015 
podpisali pogodbo za izvedbo študentske-
ga projekta za izdelavo variantnih rešitev 

V letu 2016 je Srednja strokovna in poklicna šola Zreče podala 
pobudo za izgradnjo povezovalnega objekta k Srednji poklicni in stro-
kovni šoli Zreče, saj je med šolskim objektom in šolsko delavnico ne-
pokrit prostor, ki ga je smiselno izkoristiti. Tako bo povezovalni objekt 
razrešil v bruto tlorisni površini 587,35 m2 naslednje potrebe šole:
• prostor za skupne dejavnosti dijakov, izvedbo informativnih dni, 

projektnih dni,
• ustrezen vhod za dijake,
• pokrit prostor za prehod dijakov med izobraževanjem:  

delavnica – šola,
• pridobitev garderobnih prostorov za dijake,
• ureditev večje predavalnice.

Na pobudo so se pozitivno odzvali predstavniki podjetja Unior, 
d. d., Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Občine Zreče. 
Tako je bila v mesecu aprilu 2018 podpisana pogodba z izvajalcem del. 
Pogodbena vrednost del znaša 446.620,84 € brez DDV. Občina Zreče 
bo sofinancirala navedeno izgradnjo v višini 85.000,00 € v obdobju 
štirih let. Dela bodo zaključena konec jeseni 2018.

Povezovalni objekt k Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče Odprtje razstave
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revitalizacije in razširitve območja centra Zreč. Aprila 2016 je bila v 
avli Kulturnega doma Zreče otvoritev razstave z naslovom Zreče cen-
ter – oblikovanje novega mestnega jedra. 

Razstavo scenarijev si je bilo možno ogledati v Kulturnem domu 
Zreče do konca aprila 2016. V okviru projekta je bila izdana tudi pu-
blikacija, ki prikazuje vseh enajst izdelanih scenarijev.

Študenti Fakultete za turizem v Brežicah so pri predmetu Turi-
stična promocija izdelali 10 seminarskih nalog na temo: »Grad Fre-
udenberg«. Seminarske naloge so zajemale različne ideje o gradu kot 
turističnem produktu, njegove zgodbe in poenostavljene marketinške 
načrte. Na podlagi teh nalog je prof. dr. Igor Sapač leta 2016 izdal 
znanstveno monografijo Freudenberg, Lušperk, Jamnik: Zreški grado-
vi med včeraj, danes in jutri.

S Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 
smo v letu 2017 izvedli projekt: Organizacija in optimiranje dostav to-
vora na območju Dravinjske doline v okviru operacije Projektno delo 
z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni 
projekti za družbeno korist 2016–2018, v letu 2018 pa projekt: IKT 
sistem za optimizacijo dostav tovornega prometa Dravinjske doline – 
IKT dostave v okviru operacije Projektno delo z gospodarstvom in ne-
gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti 
do znanja 2017–2020.

ŠTIPENDIRaNJE

V letu 2011 smo se vključili v projekt 
Regijska štipendijska shema Savinjske re-
gije, ki je prioritetni projekt Regionalne-
ga razvojnega programa Savinjske regije 
2007–2013, ki ga izvaja Razvojna agencija 
Savinjske regije. V okviru tega projekta 
smo se zavezali sofinancirati štipendije v 
višini 25 % za posameznega štipendista, 
medtem ko 25 % sredstev zagotovi deloda-
jalec, preostalih 50 % pa RASR, Razvojna 
agencija savinjske regije, d. o. o., ki sred-
stva pridobiva od Evropskega socialnega 
sklada, skladno z Operativnim progra-
mom razvoja človeških virov za obdobje 
2007/2013 v okviru prednostne usmeritve 
1.3 – Štipendijske sheme znotraj 1. razvoj-
ne prioritete Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti. 

Z vključitvijo v projekt smo se zavezali 
sofinancirati štipendiste od začetka šol-
skega/študijskega leta do zaključka izobra-
ževanja posameznega štipendista. V vlogi 
štipenditorja nastopa Razvojna agencija 
Savinjske regije, d. o. o. (RASR).

Do leta 2017 smo sofinancirali šest šti-
pendistov.

Za štipendije smo namenili:

Šolsko/
študijsko leto

Število 
štipendistov

Višina 
sofinanciranja

2011/2012 1 843,66 €
2012/2013 1 1.190,37 €
2013/2014 1 1.418,20 €
2014/2015 2 2.379,24 €
2015/2016 1 1.422,00 €
2016/2017 / /
Skupaj 6 7.253,47 €

Rekonstrukcija podobe gradu Freudenberg pred propadom v 15. 
stoletju (povzeto iz znanstvene monografije dr. Igorja Sapača: 
Freudenberg, Lušperk, Jamnik: Zreški gradovi med včeraj, danes 
in jutri)
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KaKOVOST ŽIVLJENJa 

KULTURa

Zagotavljanje primernih objektov je bistvenega pomena za razvoj 
kulturnih, izobraževalnih, družabnih in drugih dejavnosti v naši ob-
čini. V skladu s tem smo že pristopili k obnovi ali izgradnji kar nekaj 
objektov, ki nudijo možnost društvom, da izvajajo svoje dejavnosti ter 
aktivnosti, in občanom, da se vključujejo v različne oblike sodelovanja 
in druženja na kulturnem področju. Poleg navedenega smo se trudili 
sofinancirati delovanje društev in podpirati izvedbo raznih prireditev.

 9 Realizirane naloge

SANACIJA SPOMINSKEGA OBELEŽJA IN VOJNEGA GROBIŠČA 
100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV NA STRANICAH  
PRI FRANKOLOVEM

Skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti smo pričeli s sanacijo spominskega obeležja in vojnega grobi-
šča »100 frankolovskih žrtev« na Stranicah pri Frankolovem. 

Dela smo izvajali v treh fazah, in sicer:
1. faza v letu 2014 – obnova spomenika 60 talcem,
2. faza v letu 2015 – obnova spomenika 40 talcem,
3. faza v letu 2017 – obnova pešpoti in osrednje spominske plošče.

V okviru 1. faze smo na grobišču 60 talcev odstranili stare robnike 
med stebri in notranjimi robniki. S stebrov smo odstranili patino ter 
speskane zaščitne betonske kape. Položili smo nove zunanje robnike 
med stebri. Odstranili smo tudi zgornji sloj peska ter kleke pri vstopu 

na grob. Prav tako smo odstranili klopi in 
plamenice. Postavili smo nove plamenice, 
kamnito ploščo, namenjeno položitvi ven-
cev in sveč, ter unikatne notranje robnike. 

V okviru 2. faze smo na grobišču 40 
talcev odstranili stare robnike med ste-
bri in notranjimi robniki. S stebrov smo 
odstranili patino ter speskane zaščitne 
betonske kape. Položili smo nove zunanje 
robnike med stebri. Odstranili smo tudi 
zgornji sloj peska ter kleke pri vstopu na 
grob. Prav tako smo odstranili klopi in ple-
menice. Sanirali smo napis na kamnitem 
monolitu. Postavili smo nove plamenice, 
kamnito ploščo, namenjeni položitvi ven-
cev in sveč, ter unikatne notranje robnike. 

V okviru 3. faze pa smo vključno z od-
vodnjavanjem sanirali obstoječe povezo-

Vrsta del Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

Občina zreče Skupaj:

1. faza 13.714,87 € 16.762,63 € 30.477,50 €

2. faza 10.602,05 € 12.958,04 € 23.560,09 €

3. faza 23.650,36 € 28.906,00 € 52.556,36 €

Skupaj: 47.967,28 € 58.626,67 € 106.593,95 €

Obnovljena pot
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Celje. Tako smo zagotovili denarna sred-
stva za namestitev elektromotorja v višini 
1.200,00 €. Z nameščenim elektromotor-
jem bo obiskovalcem omogočen prikaz 
delovanja mlina.

OBNOVA OŠLAKOVE KOVAČIJE
V letu 2017 smo na pobudo lastnikov 

Ošlakove kovačije kupili ustrezen les za 
zamenjavo žlebov na Ošlakovi kovači-
ji. Tako smo zagotovili sredstva v višini 
1.000,00 €.

OBNOVA FORMA VIV
V sodelovanju s Koroškim pokrajin-

skim muzejem smo začeli z obnovo forma 
viv v Zrečah. S pomočjo konservatorsko 
restavratorskega tehnika Aleša Senice 
smo ugotovili osnovne barve forma viv, 
katere je speskal in pobarval izvajalec iz 

valne poti za pešce od parkirišča ob zasebni stanovanjski hiši (Fijavž) 
do osrednje spominske ploščadi, uredili območje osrednje spominske 
ploščadi s seznamom imen ter dodatno zasaditev ob osrednji spomin-
ski ploščadi. 

POT SV. MARTINA
Po ozemlju naše občine poteka Velika evropska kulturna pot sv. 

Martina Tourskega (Via Sancti Martini), ki je del programa evropskih 
kulturnih poti Sveta Evrope in poteka po štirih evropskih državah 
(Madžarska, Slovenija, Italija, Francija). 

Tako smo v septembru 2014 odprli drugi del poti sv. Martina v 
Sloveniji. Ta del poti poteka od Zreč do Logatca. Otvoritev poti je bila 
ob cerkvi sv. Martina v Zlakovi, nato pa smo v večnamenski dvorani 
hotela Dobrava Zreče svečano podpisali listine ob odprtju. 

MENJAVA STREHE NA SKOMARSKI HIŠI
V letu 2016, ko smo obeležili 810-letnico prve pisne omembe Zreč 

in 225. obletnico rojstva našega najbolj znanega ljudskega pesnika Ju-
rija Vodovnika, smo obeležili tudi 20 uspešnih in ustvarjalnih let od 
odprtja Skomarske hiše. Skomarska hiša je gotovo edinstven primer 
ne le uspešne obnove, temveč izstopa tudi zaradi obilice programov, 
ki se navezujejo na samo hišo, osebo Jurija Vodovnika in Skomarje. 
V avgustu 2016 je stavba dobila tudi novo streho s pomočjo podjetja 
SwatyComet, d. o. o. Tako je SwatyComet, d. o. o., kot ponosen lastnik 
Skomarske hiše že v letu 2015 izvedel dogovore z izvajalcem del za 
zamenjavo kritine, saj je bilo potrebno pravočasno pripraviti ves ma-
terial – skodle. V poletnem času leta 2016 pa so streho tudi zamenjali. 
Vrednost del je znašala okoli 17.000,00 €, od tega je Občina Zreče z 
donacijsko pogodbo prispevala 5.000,00 €. 

Svečanost v čast menjave strehe na Skomarski hiši je bila v pone-
deljek, 12. 9. 2016, kjer so se s filmom, fotografijami in pogovorom 
dotaknili najpomembnejših dogodkov, ki so se odvijali v Skomarski 
hiši. Osvetlili so delo, ki se tesno navezuje na kraj, ki mu nekateri z 
razlogom pripisujejo, da je »srce Pohorja«.

OBNOVA BUCIJEVEGA MLINA
V letu 2017 smo na pobudo lastnikov Bucijevega mlina namestili 

elektromotorja za pogon mlina v Bucijevem mlinu v skladu z kultur-
novarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE 

Obnovljena forma viva pred Srednjo 
poklicno in strokovno šolo Zreče
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Vrednost del znaša 72.783,18  €, od 
tega imamo sofinancirana sredstva v viši-
ni 48.124,84 €. Najugodnejši ponudnik, ki 
smo ga izbrali na javnem razpisu, je dela 
izvajal v času od 6. 7. 2018 do 12. 9. 2018. 

Nadstrešek predstavlja v kraju doda-
no vrednost, saj bodo društva lahko tukaj 
izvajala razne delavnice, dogodke, poleg 
tega pa bomo pridobili dodatne možnosti 
interpretacije dediščine v občini, z rezul-
tati raziskovanja pa dodatno snov, kako 
predstaviti dediščino občine ter jo vključi-
ti v aktivno turistično ponudbo.

Otvoritev nadstreška je bila v soboto, 
6. 10. 2018. Program je pripravilo KUD 
Vladko Mohorič Zreče.

    

PRIREDITVE V OBČINI zREČE 

Kulturno dogajanje v Občini Zreče za-
znamujejo tudi številne prireditve. Poleg 
večjih in manjših prireditev v organizaciji 
različnih domačih društev in organizacij, 
ki jih finančno podpira tudi naša Občina, 
vsako leto organiziramo nekaj večjih pri-
reditev, ki so že tradicionalne in za našo 
občino večjega pomena.

PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU

Izpostavili bi vsakoletno prireditev ob 
kulturnem prazniku, ki je prepletena z 
vsebino aktualnega kulturnega dogajanja 
v kraju ter podelitvijo priznanj in nagrad 
posameznikom ter skupinam na področju 
kulture, ki jih vsako leto na podlagi javne-
ga razpisa izbere Občina Zreče.

     

Velenja (vodno peskanje in trikratna zaščita; peskanje je potekalo z 
recikliranim steklom iz Anglije, ki ne vsebuje težkih kovin, barvali pa 
so tudi dvakrat z epoksi premazom in s polivretanom). 

V okviru tega projekta smo v letu 2017 obnovili 10 forma viv, in 
sicer tri forma vive v okolici OŠ Zreče, eno pred Srednjo strokovno in 
poklicno šolo Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje Unior, d. d., dve na 
parkirišču podjetja Unior, d. d., dve v bližini bistroja Turist. Vrednost 
obnove teh forma viv je znašala 23.448,40 €.

V letu 2018 smo pristopili k obnovi preostalih 9 forma viv ob Ko-
vaški cesti (pod bregom) v Zrečah. Vrednost obnove teh forma viv je 
znašala 34.770,00 €. 

DRUŽI NAS VLAK POD POHORJEM
V maju 2017 smo podali prijavo na 1. javni poziv za izbor operacij 

v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v okviru Sklopa 2 – 1. Javni poziv LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« za leto 2017. Prijavili smo se s projektom »Druži nas vlak pod 
Pohorjem«, v okviru katerega nameravamo postaviti nadstrešek nad 
vlakovno kompozicijo, izvesti otvoritveno prireditev ter delavnice na 
prostoru pred vlakovno kompozicijo. 

S strani MGRT smo v mesecu juniju 2018 v podpis prejeli pogodbo 
o sofinanciranju operacije Druži nas vlak pod Pohorjem.

Nov nadstrešek nad vlakom
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SILVESTROVANJE
Vsako leto skupaj z LTO Rogla – Zre-

če, GIZ in sedaj tudi Večgeneracijskim 
centrom Zreče poskrbimo za silvestrova-
nje pred Občino Zreče. Tako je najprej na 
vrsti otroško silvestrovanje, ob polnoči pa 
je ob veselih zvokih domačih ansamblov 
poskrbljeno za rajanje odraslih. Ravno 
tako se obiskovalce pogosti s penino ter 
golažem.

PRIREDITEV ŠPORTNIK LETA
Prireditev Športnik leta je namenjena podelitvi priznanj najboljše-

mu športniku in športnici, najboljši moški in ženski športni ekipi, per-
spektivnemu športniku in zaslužnim športnim delavcem v preteklem 
»športnem« letu. 

Prireditev, ki je v naši občini že skoraj tradicionalna, bogati pester 
prikaz športnih dejavnosti domačih športnih društev in nastop lokal-
nih glasbenih skupin.

Poimenski seznam nagrajencev je dostopen na naši spletni strani.

VODOVNIKOVA NAGRADA
Ob Vodovnikovem letu smo skupaj z Društvom pesnikov slovenske 

glasbe ustanovili in pričeli podeljevati Vodovnikovo nagrado. Za dol-
goletno ustvarjanje besedil za slovensko glasbo so jo v obliki listine in 
denarne nagrade do sedaj prejeli:

Leto Prejemnik/prejemnica nagrade

2008 Anton Gričnik
2009 France Žnidaršič
2010 Franc Ankerst
2011 Majda rebernik
2012 Franci Smrekar
2013 Vili bertok
2014 barbara Kolarič
2015 bernard Miklavc
2016 jože Grgovič
2017 Metka ravnjak jauk

ROPOTANJE V STARIH ZREČAH
Vesela tridnevna prireditev Ropotanje v starih Zrečah običajno 

poteka v mesecu juniju in razveseljuje staro in mlado. Prva taka prire-
ditev se je zgodila leta 2008. Prireditev, ki jo v organizacijskem smislu 
pokriva več organizatorjev, nosilni partner pa je Društvo godbenikov 
Zreče, ima že tradicionalen program, ki petkov večer namenja mladim, 
saj na njem nastopajo mlade lokalne rokerske skupine. Sobotnemu do-
gajanju sledi predizbor za Pohorsko coklo in pestro dogajanje z glas-
bo, plesom, kulinarično in turistično ponudbo. Nedeljsko popoldne se 
prične s koncerti pihalnih orkestrov iz Zreč in okolice, do večera pa za 
ples in zabavo poskrbi izbrani ansambel.

Prejemniki priznanj na področju kulture 
v letu 2017

Prejemniki priznanj na področju športa v 
letu 2017                       
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ZREŠKO JUBILJENO LETO 2016
V letu 2016 se je zvrstilo nekaj po-

membnih obletnic, ki zadevajo občino 
Zreče. Najpomembnejša je bila 810. oble-
tnica prve pisne omembe kraja Zreče. Obe-
ležili smo tudi 260-letnico samostojnosti 
Župnije Zreče, 225-letnico rojstva pesnika 
Jurija Vodovnika in 40-letnico začetkov 
srednje strokovne šole v Zrečah. Namen 
teh praznovanj je bil utrditi lokalno iden-
titeto in pokazati, da so naši kraji bogati 
po zgodovini ter po sadovih mnogih, ki so 
tod pustili svojo sled. Zato je bilo geslo ju-
bilejnega leta prvi verz občinske himne »le 
na noge, le na noge«.

Tako smo v okviru jubilejnega leta sku-
paj z društvi in zavodi izvedli 21 dogod-
kov. Pričeli smo z novinarsko konferenco 
in predstavitvijo dogodkov v za ta namen 
izdani zloženki. Nadaljevali smo z odpr-
tjem razstav Zakladi Pohorja – steklarstvo 
v hotelu Planja na Rogli avtorice dr. Valen-
tine Bevc Varl in Sledovi davne preteklo-
sti – Brinjeva gora z okolico v hotelu Atrij 
Zreče avtorice Vesne Koprivnik. Izvedena 
je bila tudi okrogla miza na temo kultur-

SKUMAVČEVI LIKOVNI DNEVI NA RESNIKU
Skumavčevi likovni dnevi na Resniku so likovna kolonija, ki je na-

sledila dosedanjo kolonijo Likovna druženja na Resniku (2008–2012). 
Namen kolonije je z umetniškimi deli ohranjati pesniško izročilo po-
horskega pesnika Jurija Vodovnika, njegov lik in okolje, v katerem je 
pesnik živel in pesnil.

Kolonija želi prispevati k turistični, kulturni in drugi vsesplošni 
prepoznavnosti krajev Zreškega Pohorja. Sedaj nosi ime po akadem-
skem slikarju Marjanu Skumavcu (1947–2011), ki je organizatorjem 
pomagal ustanoviti kolonijo in na njej prva štiri leta tudi aktivno so-
deloval.

Organizator Skumavčevih likovnih dni na Resniku je Občina Zre-
če s soorganizatorji TD Resnik – Rogla, KUD Vladko Mohorič in No-
vice, d. o. o.

V začetku leta 2018 smo izdali tudi dve novi knjigi v čast Krajev-
ni skupnosti Resnik. V tej vasici na južni strani Zreškega Pohorja na 
nadmorski višini okoli 950 metrov res živi le 150 prebivalcev, imajo pa 
bogato zgodovino in prav takšno sedanjost.

O tem pričata knjigi, ki smo ju izdali:
• KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK avtorja Antona Gričnika,
• SKUMAVČEVI LIKOVNI DNEVI NA RESNIKU 2008–2017  

avtorja Toneta Seiferta.

V nedeljo, 29. 7. 2018, smo na Resniku v okviru Jakobovih 
dni slovesno odkrili portretni kip akademskega slikarja Marjana 
Skumavca, ki je v tej pohorski vasici Martinu Mrzdovniku, zreškemu 
kulturniku, pomagal začeti likovno kolonijo. 

Novoletna okrasitev pred Občino Zreče Bronasti Skumavc na pohorskem 
skrilavcu
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Projekt smo začeli v mesecu februarju 
in je trajal do konca meseca maja 2018.

Razdeljen je bil na več faz, v okviru ka-
terih so študentje s pomočjo anket, inter-
vjujev in delavnic pridobivali informacije 
o smučanju na Pohorju nekoč in danes.

Zaključek projekta je bil 31. maja, 
ko je bil v hotelu Natura na Rogli širši 
javnosti predstavljen model postavitve 
muzeja smučanja s predstavitvijo vseh 
zbranih podatkov. 

na dediščina v programih turizma. Predstavili smo tudi knjigo Zreški 
talci, kdo so in od kod so prišli avtorja Martina Mrzdovnika. Vodeni 
so bili tudi pohodi ob vikendih po poteh kulturne dediščine občine 
Zreče. Tudi maše so bile posvečene 260. letnici samostojnosti Župnije 
sv. Egidija Zreče.  

V nedeljo, 13. 11. 2016, je bila predstavljena knjiga in razstava Fre-
udenberg, Lušperk, Jamnik: Zreški gradovi med včeraj, danes in jutri, 
ki jo je ustvarjalo 32 študentov in študentk arhitekture z Univerze v 
Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Igorja Sapača. 

Razstava o Freudenbergu, Lušperku in Jamniku – treh srednjeve-
ških gradovih na območju občine Zreče – osvetljuje preteklost teh kul-
turnozgodovinsko pomembnih objektov, predstavlja njihovo sedanje 
stanje in z arhitekturnega zornega kota usmerja pogled tudi na njiho-
vo prihodnost. Nastala je kot rezultat sodelovanja med Občino Zreče 
in Univerzo v Mariboru. Zastavljeni projekt, izpeljan v sodelovanju 
32 študentk in študentov arhitekture pod mentorstvom arhitekta in 
umetnostnega zgodovinarja prof. dr. Igorja Sapača, prispeva analizo 
obstoječega vedenja in njegovo zaokroženo nadgradnjo ter dokumen-
tarno gradivo za pomoč pri razmišljanju o mogočih načinih oživljanja 
lokacij nekdanjih gradov Freudenberg, Lušperk in Jamnik.

V nadaljevanje praznovanja so nas popeljale nove melodije ansam-
bla Zreški kovači, ki so bile najdene v njihovih arhivih, zaigrali in za-
peli pa so nam jih člani sedanjega sestava Zreških kovačev (Marjan 
Hren, Gvido Hauptman, Mirko Polutnik, Jože Sadek, Petra Mrzdov-
nik, Gusti Gorjup, Brigita Petre). V programu smo se poleg Zreških 
kovačev srečali z osebami, ki so v naših krajih pustili svojo sled.

Na ogled je bil tudi plakat, na katerem so otroci vrtcev, učenci, 
dijaki in drugi prav za to priložnost pustili svojo sled v risbi in besedi.

KREPITEV IDENTITETE POHORCEV
V samem projektu so udeleženi mentorji in študentje dveh uni-

verz in štirih fakultet, in sicer s Fakultete za turizem, Filozofske fa-
kultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
ki sodelujejo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem za dosego 
cilja projekta, in sicer z Občino Zreče in Osnovno šolo Zreče.

Razstava o Freudenbergu, Lušperku in 
Jamniku

Zreški kovači
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PROTOKOLARNI DOGODKI

OBISK VELEPOSLANICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA  
VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

V torek, 14. 3. 2017, nas je obiskala veleposlanica Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey z delegacijo z 
Britanskega veleposlaništva v Ljubljani in Ministrstva za zunanje zade-
ve London, ki jo je v svoji pisarni sprejel župan mag. Boris Podvršnik s 
sodelavci in ji predstavil občino, naše dosežke in projekte. Pogovarjali 
smo se tudi o dobri praksi pobratenja in sodelovanja občine z angle-
škim mestom Sedbergh.

V nadaljevanju obiska smo veleposlanico popeljali v Vrtec Zreče, 
kjer so ji otroci pripravili program v angleškem jeziku in predstavili 
folklorne plese Slovenije. Pokazali smo ji tudi čutno pot s hišico, ki jo 
je doniralo podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. V nadaljevanju 
obiska se je seznanila tudi z delom omenjenega podjetja. 

OBISK MINISTRICE ZA OKOLJE IN PROSTOR IRENE MAJCEN
V sredo, 10. 5. 2017, je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vla-

de Republike Slovenije na Savinjskem Občino Zreče obiskala takratna 
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen z delegacijo.

Ministrica si je najprej ogledala Centralno čistilno napravo Zreče, 
nato pa je sledilo delovno kosilo v Hotelu Dobrava. Pogovor je tekel 
o reševanju poplavne varnosti industrijske nove cone Unior, urejanju 
porečja Dravinje, državnem programu odvodnjavanja odpadnih voda 
(nove karte aglomeracij), izgradnji sekundarne kanalizacije za pri-
ključitev na Centralno čistilno napravo Zreče (finančna perspektiva 
2014–2020), problematiki hrupa v okolju …

V nadaljevanju obiska se je ministrica srečala še z vodstvom podje-
tja Unior, d. d., ter predstavniki civilne iniciative na temo problemati-
ke hrupa, ki ga povzroča podjetje Unior, d. d. 

SPREJEM NAJ KMETICE LETA 2017
V torek, 24. 10. 2017, je župan mag. Boris Podvršnik sprejel „Naj 

kmetico Slovenije 2017“. Ta naziv je v Zagorju ob Savi podelila Zveza 
kmetic Slovenije Zrečanki Karolini Črešnar. 

Karolina Črešnar je poleg vsakdanjega dela na kmetiji, ki se začne 
s peko kruha že sredi noči, aktivna tako v Društvu kmečkih žena Zarja 
in v lokalnem okolju. Skupaj z možem kmetuje na gorski kmetiji, s svo-
jim poslanstvom pa se bo zavzela predvsem za položaj kmetic v družbi.

 Župan ji je ob tej priložnosti čestital in predal darilo.

Utrinek z obiska v Vrtcu Zreče 

Obisk ministrice

Sprejem Naj kmetice leta pri županu 
Občine Zreče
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odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik 
(David Voh) in štirje člani uredništva 
(Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec 
Mavhar, Jolanda Laubič in Franc Šet).

V juniju 2018 smo izdali 18. števil-
ko glasila, doslej smo objavili preko 600 
člankov, izdali pa smo tudi 2 razširjeni 
številki, eno ob 20-letnici občine, drugo 
pa letos v sklopu sodelovanja v presti-
žnem tekmovanju Enetnte florale Europe. 

OBISK TUJIH OBRAMBNIH ATAŠEJEV 
V torek, 13. 2. 2018, so nas obiskali tuji obrambni atašeji, akrediti-

rani v Republiki Sloveniji, ki so se na povabilo Ministrstva za obrambo 
mudili na štiridnevnem obisku Celje, Zreče, Rogla.

Zreče je obiskalo 13 obrambnih atašejev s soprogami s Kitajske, z 
Madžarske, iz Ruske federacije, iz Združenih držav Amerike, iz Bra-
zilije, s Poljske, s Slovaške, iz Nemčije, iz Argentine, z Nizozemske in 
s Cipra.

Gostje so najprej obiskali podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. 
o., nato pa so obiskali še podjetje Unior, d. d., – program Strojegra-
dnja. V nadaljevanju obiska smo visoke goste popeljali tudi v Terme 
Zreče, kjer so zaposleni podjetja UNITUR, d. o. o., soproge atašejev 
pospremili na ogled Term, atašeji pa obiskali trgovino proizvodov pod-
jetja Unior Kovaška industrija, d. d., v PTC Zreče. 

Svoj obisk so atašeji s soprogami zaključili pozno popoldne z odho-
dom proti Rogli, kjer so nadaljevali svoj štiridnevni obisk.

OBISK NADŠKOFA METROPOLITA MSGR. ALOJZIJA CVIKLA
Mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl je v petek, 9. 

3. 2018, v sklopu kanonične vizitacije v Župniji Sv. Kunigunda na Po-
horju obiskal Zreče. Ob obisku so bili prisotni še tajnik nadškofa Jure 
Sojč, upokojeni nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, dekan Dekanije 
Slovenske Konjice Peter Leskovar in župnik v Župniji Sv. Kunigunda 
na Pohorju Stanko Krajnc. Dopoldne smo goste sprejeli na sedežu Ob-
čine Zreče, kjer je sledila predstavitev Občine Zreče ter vpis nadškofa 
v knjigo gostov. Nato si je nadškof ogledal še podjetje GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o., ter podjetje Unior, d. d., – program Strojegradnja. 
Popoldne je nadškof svoj obisk nadaljeval na Skomarju in Gorenju pri 
Zrečah.

zALOžNIŠKA DEJAVNOST

Glasilo Občine Zreče POHORSKO SRCE izhaja v juniju in decem-
bru že od leta 2009. Njegov temeljni cilj in naloga je skrb za obvešča-
nje, predvsem občanov občine Zreče, o vseh pomembnih procesih in 
dogodkih v občini (lokalni predpisi in sklepi, javni razpisi, sklepi ob-
činskega sveta, delovanje občinske uprave, delovanje krajevnih skup- 
nosti, obvestila upravne enote Slovenske Konjice, obveščanje o kul-
turnih, izobraževalnih in drugih potrebah društev ter institucij in go-
spodarskih organizacij, ter mnenja občanov). Glasilo ureja uredniški 

Obisk tujih obrambnih atašejev

Obisk nadškofa metropolita msgr. 
Alojzija Cvikla na Občini Zreče
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 9 Realizirane naloge

VARNE TOČKE UNICEF
V letu 2014 smo kot 31. občina v Slo-

veniji pričeli z izvajanjem Unicefovega 
projekta Varne točke. V Zrečah smo se 
odločili za namestitev varnih točk, ker te 
pripomorejo k ustvarjanju ozračja večje 
varnosti za otroke in mladostnike v me-
stu, kjer primanjkuje prostorov, kamor 
bi se otroci lahko zatekli po pomoč in se 
počutili varne. Varne točke predstavljajo 
različni javni prostori, v katerih so v ta na-
men usposobljene osebe – prostovoljci, za 
katere se izvedejo posebna izobraževanja 
in usposabljanja.

Gre za živ projekt, kar pomeni, da v 
prvi fazi v Zrečah predstavljajo varne toč-
ke naslednje lokacije: Kea TUŠ Zreče, TIC 
Zreče, Knjižnica Zreče, Lekarna Zreče, 
Župnijski urad Zreče, Pekarna Težak, d. 
o. o., ter OŠ Zreče.

Za navedene izvajalce smo v oktobru 
2014 izvedli izobraževanje. Varne točke je 
mogoče prepoznati po nalepki – smejoči 
se hišici, katero so predstavniki varnih 
točk namestili na vrata oz. na vidno mesto 
v prostoru. 

DEFIBRILATORJI
V juniju 2017 se je Občina Slovenske 

Konjice (v sodelovanju z Občino Vitanje in 
Občino Zreče) prijavila na javni razpis za 
prijavo predlogov investicijskih projektov 
za sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji za leto 2017, ki so sofinancirane 
iz proračuna Ministrstva za zdravje.

Investicija je predvidevala nakup ter-
minalov za reševalne postaje ZD Sloven-

zDRaVSTVO

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
BREZPOSLENIH OSEB

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolo-
ča, da državljane s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso 
zavarovanci iz drugega naslova, v obvezno zavarovanje prijavi občina 
stalnega prebivališča.

S 1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, s katerim je odločanje o pravici do plačila prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz 
drugega naslova po zakonu, iz pristojnosti občin prešlo na centre za 
socialno delo. Občina pa je še vedno zavezana za izvrševanje plačil 
prispevkov v obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovane osebe, ki 
imajo na podlagi odločbe centra za socialno delo pravico do obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja. 

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov smo v letu 2017 pla-
čali 49.545,18 €. Pavšalna premija obveznega zdravstvenega zavarova-
nja za enega zavarovanca se je s 1. 1. 2017 zvišala s 30,31 € na 31,36 €. 

Višina plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje  
iz občinskega proračuna
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SOCIaLNO VaRSTVO

Skladno z Zakonom o socialnem var-
stvu v okviru tega zagotavljamo financira-
nje družinskega pomočnika, storitev po-
moč družini na domu, socialne transferje 
za oskrbnine ter druge storitve, kot so pla-
čilo pogrebnih stroškov, plačilo storitve 
mrliško ogledne službe, obdukcije …

Poleg socialnovarstvenih dejavnosti, 
ki so naloga občin po zakonu ali drugem 
pravnem aktu, pristopamo tudi k drugim 
projektom na socialnem področju, ki po-
večujejo in izboljšujejo socialno raven ter 
nudijo oziroma lajšajo posledice socialnih 
stisk ter zdravstvenih, finančnih in drugih 
situacij.

 Æ V teku

ENKRATNA DENARNA POMOČ
Našim občanom, ki jim je zaradi trenu-

tne materialne ogroženosti nujno potrebna 
pomoč, je na voljo možnost vložitve vloge 
za dodelitev enkratne denarne pomoči, 
katere višina je odvisna od namena, pra-
viloma pa znaša nekje od 100 do 200 €. 

POMOČ V HRANI
Sofinanciramo tudi pomoč v hrani, 

mesečne pakete, ki jih razdeljuje Krajevna 
organizacija Rdečega križa Zreče. Eviden-
ca te pomoči se usklajuje in pripravi na 
koordinacijskem sestanku v začetku leta s 
krajevnimi organizacijami Rdečega križa, 
Centrom za socialno delo, šolskimi sveto-
valnimi delavkami, Karitasom in komisijo 
za socialo pri Odboru OZRK Slovenske 
Konjice.

ske Konjice za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze, in 
sicer enega mobilnega in tri ročne terminale ter nakup štirih avtomat-
skih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, in sicer dva 
za Zdravstveni dom Slovenske Konjice, enega za Zdravstveno postajo 
Zreče in enega za Zdravstveno postajo Vitanje. V septembru 2017 je 
bila podpisana pogodba o sofinanciranju sredstev v znesku 6.856,47 €. 
Nakup terminalov in defibrilatorjev je bil opravljen konec septembra 
2017.

Sredstva, namenjena socialnemu varstvu 2014–2017

Enkratna denarna pomoč v letih 2011–2017
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OBČINA PO MERI INVALIDOV
Januarja 2010 smo se na pobudo Ob-

močnega društva invalidov Dravinjske 
doline prijavili na razpis Zveze delovnih 
invalidov Slovenije (ZDIS) za pridobitev 
listine »Občina po meri invalidov«. Za 
uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcijskega 
načrta za neodvisno življenje invalidov v 
Občini Zreče za obdobje 2010–2014 smo 
3. 12. 2010 prejeli priznanje – listino »Ob-
čina po meri invalidov«.

Projekt se je z različnimi aktivnostmi 
nadaljeval tudi po letu 2014, saj smo ak-
cijski načrt novelirali in tako poskrbeli za 
še boljšo vključenost invalidov v družbo 
in okolje. Zagotavljanje neodvisnega živ-
ljenja invalidov predstavlja našo neneh-
no skrb za uresničevaje temeljnih pravic 
te ranljive skupine prebivalstva.

V sklopu projekta smo v letu 2017 iz-
vedli prilagoditve in poglobitve obstoječih 
pločnikov v kraju Zreče ob javni poti JP 
št. 985901 Cesta za PTC in ob državni ce-
sti R3 701/1430 Pesek–Rogla–Zreče. Prila-

Del sredstev za nabavo hrane se zagotavlja iz občinskega proračuna.
Mesečni paketi prehrane so bili v letu 2017 v povprečju dodeljeni 

35 ogroženim družinam v Občini Zreče. Hrana se deli vsaka dva me-
seca.

POGOSTITEV OSTARELIH
Vsako leto v letnem proračunu zagotovimo sredstva za delno pokri-

tje stroškov pogostitve ostarelih v Zrečah, na Gorenju in na Stranicah, 
ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega križa na območju 
občine, ter pogostitev članov društva Sožitje. Za ta namen letno name-
nimo okoli 2.000 €.

ENKRATNI DENARNI PRISPEVEK ZA NOVOROJENCA
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je enkratna denarna 

pomoč novorojencu, s katerim se družini zagotovijo dodatna denarna 
sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod 
pogojem, da sta eden od staršev in novorojenec državljana Republike 
Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Zreče. V primeru, da 
starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Zreče.

Višina prispevka enkratnega denarnega prispevka za novorojenca 
je znašala za prvega otroka 100,00 €, drugega otroka 150,00 €, tretje-
ga in vsakega nadaljnjega otroka pa 200,00 €, od 1. 1. 2018 dalje pa je 
pomoč v višini 200,00 € za vsakega otroka.

Sredstva v obdobju 2010–2017, namenjena pomoči v hrani Število novorojenčkov v Občini Zreče  
v obdobju 2010–2017
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lje. Aktivnosti v Večgeneracijskem centru 
Zreče že potekajo, med njimi pa naj izpo-
stavimo: delavnice barvanja in izdelave 
mandal, izdelavo naravnega kremnega 
parfuma, ustvarjalne delavnica za otroke 
ob materinskem dnevu, Ustvarjalnik v so-
delovanju z oddajo »Štartaj, Slovenija!« ... 

Uradna otvoritev Večgeneracijskega 
centra Zreče je bila v okviru občinskega 
praznika, in sicer 15. 5. 2017. 

godili smo 18 pozicij pločnikov od PTC Tržnica Zreče do Avtobusne 
postaje Zreče in v njeni neposredni bližini ter eno prilagoditev pločni-
ka pri AP Turist. Vrednost izvedenih del je znašala 7.501,15 €.
     V letu 2018 v sklopu tega projekta prilagajamo dostope za gibalno 
ovire osebe na voliščih Skomarje in Resnik.

 Æ V teku

VEČGENERACIJSKI CENTER ZREČE
V mesecu januarju 2017 smo intenzivno pričeli z obnovo najetega 

prostora na naslovu Stare zadruge Zreče, Kovaška cesta 35, Zreče z 
namenom prirediti prostor za Večgeneracijski center Zreče. 

Vrednost obnove je znašala 11.280,58  €. V okviru obnove smo 
uredili novo stranišče za invalide, elektro napeljavo, odtoke, prebelili 
prostor ter namestili vrata.

V prostoru smo nato s pomočjo Centra ponovne uporabe uredili 
kuhinjo ter v skupnem prostoru majhno dnevno sobo, otroški kotiček, 
delovni pult, predsobo in sejno mizo. Vrednost te ureditve je znašala 
5.743,00 €. Seveda smo za potrebe kuhinje morali kupiti še napo, peči-
co, štedilnik in hladilnik v skupnem znesku 830,33 €.

Preko programa javnih del smo zaposlili delavko od 1. 2. 2017 da-

Izvedba del prilagoditev in poglobitev 
pločnikov

Prilagoditev dostopa za gibalno ovirane – Dom krajanov Resnik

Utrinek z otvoritve VGC Zreče
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predložiti v sprejem konec tega oz. v začet-
ku prihodnjega leta. Na podlagi sprejetega 
načrta bomo pričeli z uresničevanjem ti-
stih pobud in predlogov, ki so za našo Ob-
čino seveda uresničljivi in bodo pomenili 
kakovostnejše življenje starejših in s tem 
tudi drugih občanov. 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ  
ZA OBČANE

Občanom naše občine zagotavljamo 
tudi brezplačne pravne nasvete. Občani so 
potrebovali svetovanje pri pogodbah, opo-
rokah, razvezah, služnostih, izterjavah, 
odškodninah za nastalo škodo, socialnih 
pomočeh, osebnih sporih ter drugih so-
dnih in upravnih postopkih. 

Namen Večgeneracijskega centra Zreče je nuditi različne preventiv-
ne programe ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kako-
vosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino. 
Tako se v Večgeneracijskem centru Zreče mesečno oblikuje program 
dnevnih aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij. 
Program temelji na željah in potrebah uporabnikov, vsebuje pa predv-
sem predavanja, ustvarjalne delavnice, filmske in glasbene urice, dru-
žabne igre in podobno.

V okviru Večgeneracijskega centra Zreče pa smo kot pridruženi par-
tner pristopili tudi k projektu »Socio – večgeneracijski center / Socio 
VGC«, katerega nosilec je JZ Socio in ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kot par-
tner v tem projektu je tudi Mladinski center Dravinjske doline, kateri 
je tako postal naš mentor in nam nudi 10-urno tedensko razpoložljivost 
osebe za potrebe priprave in izvajanja aktivnosti v Večgeneracijskem 
centru Zreče, ravno tako pa nam za čas trajanja projekta na posojo daje 
računalnik in stol. Kot pridruženi partner pa bo Občina Zreče delno 
pokrivala stroške zaposlitve delavki v Mladinskem centru Dravinjske 
doline v višini 2.000,00 € letno. 

STAROSTI PRIJAZNA OBČINA
V letu 2017 smo z vključitvijo v slovensko in svetovno mrežo starosti 

prijaznih mest in občin pričeli z izvajanjem projekta »Starosti prijazna 
Občina Zreče«, kjer gre za mednarodni program Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki skuša mestom in občinam pomagati, da se prilagodijo 
na dva globalna demografska trenda – naglo staranje prebivalstva in šir-
jenje urbanizacije. Ker tudi mi želimo bolj pospešeno in načrtno pričeti 
z izvajanjem aktivnosti za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje 
naših občanov, smo se vključili v slovensko mrežo starosti prijaznih mest 
in občin ter pričeli z izvajanjem nalog za sprejetje 5-letnega razvojnega 
načrta za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti.  
8. decembra 2017 smo v Večgeneracijskem centru Zreče z Inštitutom 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz 
Ljubljane, ki je koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest 
in občin, podpisali pogodbo, s katero smo tudi uradno postali člani 
slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin.

V januarju je župan imenoval trinajstčlanski Častni od-
bor starosti prijazne Občine Zreče, ki nam bo v veliko pomoč 
pri oblikovanju petletnega razvojnega načrta za to področje. 
Trenutno smo v fazi priprave 5-letnega razvojnega načrta za področje 
staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti, ki ga nameravamo 

Kotiček za otroke v VGC

Podpis pogodbe
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SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER  
(STC) NA ROGLI 

Na prvi poletni dan, 21. 6. 2014, smo 
skupaj s koncesionarjem organizirali slav-
nostno otvoritev STC Rogla, ki vključuje 
tudi drugo fazo projekta – postavitev no-
vega večnamenskega objekta, poimenova-
nega Hotel Natura ****. S to izvedbo smo 
omogočili celostno doseganje temeljnih 
ciljev projekta, kot so: dopolnjevanje re-
kreacijsko športne ponudbe v občini, omo-
gočanje organizacije tovrstnih prireditev 
FIS najvišjega ranga, podaljšanje sezone 
za rekreativni in tekmovalni smučarski 
tek z umetnim zasneževanjem, povečanje 
atraktivnosti in prepoznavnosti naše turi-
stične destinacije z dodatnimi produkti, 
povečanje števila nočitev, dnevnih obisko-
valcev, novih delovnih mest in vzpodbu-
janje sodelovanja, razvoja ter sinergijskih 

ŠPORT

Gibanje in šport sta pomembna za zdravo rast in razvoj otrok ter 
mladostnikov, prav tako pa sta koristna tudi v poznejših življenjskih 
obdobjih. Tu si prizadevamo ponuditi širok spekter različnih športnih 
dejavnosti, v katerih bi vsak posameznik znal najti sebi primerno špor-
tno panogo.  

Evidentiramo kar 154 aktivnih in 1.178 rekreativnih športnikov, 
zato si prizadevamo urediti vsaj minimalne pogoje za njihovo delova-
nje. Nove pridobitve športnih površin dodatno pripomorejo k uspe-
šnosti že aktivnih športnikov in športnih društev ter vzpodbujajo k 
rekreaciji in gibanju tudi ostale občane.

Delovanje športih društev spodbujamo s sofinanciranjem na podla-
gi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Zreče. 
Občina na področju športa namenja tudi sredstva za dotacije raznih 
športnih prireditev v občini Zreče ter za vzdrževanje oziroma amorti-
zacijo športno-rekreacijskih objektov in nogometnega igrišča na stadi-
onu, ki gostijo na pripravah številne domače in tuje športnike posame-
znike oziroma skupine športnikov.

Brezplačna pravna pomoč občanom po mesecih v letih 2013–2017

Sredstva, namenjena za športne 
dejavnosti, amortizacijo, vzdrževanje in 
sanacijo objektov po posameznih letih v 
obdobju 2014–2017 
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ključni sloj s tenisitom (končna ureditev), 
sektor skoka v višino pa v tej fazi le z za-
menjavo robnikov. Vsa dela so bila finan-
cirana s strani proračuna Občine Zreče in 
so znašala 31.706,45 €. 

V mesecu novembru 2017 smo pri-
čeli še s tretjo fazo obnove atletske steze 
na stadionu Zreče. Tako smo uredili ele-
ktrične inštalacije in električno opremo 
ter zamenjali betonsko korito za pranje 
športnih copat. Vrednost del je znašala 
14.831,42 €. Sredstva so bila v celoti zago-
tovljena iz proračuna Občine Zreče. 

učinkov storitvenih in drugih dejavnosti.
Izgradnja večnamenskega objekta, katerega neto uporabna površi-

na je 3.482,85 m2, se je pričela v letu 2010, zaključila pa z izdajo upo-
rabnega dovoljenja 20. junija 2014. Končna vrednost objekta je vključ-
no z wellnessom znašala 4.075.541,89 € brez DDV. Z zaključkom tega 
projekta so se v občini še povečale možnosti razvoja na področju tu-
rizma, ki v Zrečah pomeni perspektivno pomembno panogo, prav tako 
pa ta projekt predstavlja širše multiplikativne učinke tudi za celotno 
turistično regijo Pohorje.

V drugi polovici leta 2014 smo nadaljevali z gradnjo wellnessa v 
večnamenskem objektu na Rogli. Dela so zajemala gradbena in dru-
ga obrtniška dela, strojno instalacijska dela, elektro instalacijska dela, 
bazensko tehnologijo, izdelavo in vgradnjo savn, izdelavo in montažo 
masažnih bazenov, izvedbo zunanje savne, vgradnjo notranjih elemen-
tov, dobavo in montažo wellness opreme, ležalnikov, opreme kopeli, 
masažnih miz … Rok za dokončanje del je bil 15. 12. 2014 z izdanim 
uporabnim dovoljenjem.

Tako je večnamenski objekt na Rogli pridobil dodano vrednost z do-
končanim wellness centrom na površini dobrih 400 kvadratnih metrov.

S tem smo skupaj z javno-zasebnim partnerjem Unior, d. d., iz Zreč 
tudi zaključili projekt Smučarsko tekaški center na Rogli. 

OBNOVA ATLETSKE STEZE
S strani Fundacije za šport je NK Zreče v začetku meseca aprila 

2015 prejel odločbo o dodelitvi sredstev za obnovo atletske steze na 
nogometnem igrišču Zreče v višini 30.728,00 € (50 % investicije brez 
DDV), preostalo polovico pa smo zagotovili iz proračuna Občine.

 V okviru navedenega smo v poletnih mesecih 2015 vgradili nov 
drenažni sistem pod atletsko stezo s priključitvijo na novo meteorno 
kanalizacijo, ki poteka po obodu nogometnega igrišča. Urejeni so tudi 
novi robniki po notranjem obodu atletske steze. Ravno tako smo ure-
dili uvozno/izvozni priključek na jugovzhodni strani objekta s priklju-
čitvijo na lokalno cesto. 

V letu 2016 smo nadaljevali z že začetimi deli v letu 2015. Vsa dela 
bodo v naslednjih fazah zagotavljala ureditev atletske steze s tartanom, 
s tem da kasneje gradbena dela na nogometnemu igrišču ter sektorjih 
atletskega tekmovanja ne bodo več potrebna. Tako je bila izvedena za-
menjava dotrajanih robnikov z novimi (odstranitev in ponovna vgra-
dnja tenisita ter humusa), ureditev odvodnjavanja ter zamenjava kabin 
za rezervne igralce nogometa z novimi. Sektor meta krogle smo poleg 
zamenjave robnikov obnovili z vgradnjo novega tampona in uredili za-

Hotel Natura

Stadion Zreče
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PREDSTAVNIKI RARIS 
OBISKALI ZREČE

Sredi marca 2017 so Zreče obiskali tri-
je predstavniki RARIS (Regionalna agen-
cija za razvoj vzhodne Srbije), kjer jih je 
najprej sprejela direktorica podjetja Uni-
tur, d. o. o., Barbara Soršak. Ogledali so si 
tudi Terme Zreče. Po ogledu jih je sprejel 
naš župan s sodelavci. Namen obiska je bil 
predvsem iskanje partnerstev za evropske 
projekte. Gostom smo predstavili občino, 
naše dosežke ter aktualne in načrtovane 
projekte.

zaGOTaVLJaNJE JaVNIH DEL

Vsakoletno s pomočjo programov jav-
nih del Zavoda za zaposlovanje RS zago-
tavljamo občanom povprečno tri delovna 
mesta na področju pomoči, predvsem pri 
urejanju in vzdrževanja javnih površin. 
Z zagotavljanjem sofinanciranja pa omo-
gočamo tovrstne zaposlitve tudi v Vrtcu 
Zreče, Osnovni šoli Zreče, Območnem 
združenju Rdečega križa Slovenske Konji-
ce in Centru za socialno delo Slovenske 
Konjice. 

MEDNaRODNO SODELOVaNJE

SEDBERGH
Z mestom Sedbergh smo uspešno pobrateni že od leta 2005. Slo-

vesno smo obeležili predvsem 10. obletnico sodelovanja v letu 2015, 
ko je Zreče obiskala delegacija iz Sedbergha, ki se je udeležila tudi 
svečane seje Občinskega sveta Občine Zreče. Zadnja leta pri pripravi 
aktivnosti sodelovanja še zlasti aktivno sodelujeta Turistično društvo 
Zreče in Osnovna šola Zreče. Članicam kluba Art se je pridružil pri-
znani umetnik Milan Lamovec – Didi, ki je gostitelje v Sedberghu kot 
tudi skupine, ki so prišle v Zreče, s svojimi deli še posebej navdušil. 
S prijavo na naš razpis sta bila uspešna tudi Društvo godbenikov in 
Društvo tabornikov rod zelena Rogla, kot zelo odlični gostitelji pa so 
se izkazala tudi številna druga društva.

Izmenjave po letih 
(zajeta so tudi društva, ki so gostila skupine iz Sedbergha) 

Leto Sodelujoči v mednarodnih izmenjavah 

2015 osnovna šola 
Zreče

društvo 
godbenikov Zreče

2016 Td Zreče, Klub Art KS Stranice 

2017 Td Zreče osnovna šola 
Zreče

KUd jurij Vodovnik, 
Zreče

2018 društvo tabornikov 
rod zelena rogla

Td Zreče

DELEGACIJA IZ SRBIJE OBISKALA ZREČE
Konec januarja 2017, ko je na Rogli potekal Svetovni pokal v deska-

nju na snegu, so nas obiskali trije predstavniki prijateljske občine Raća 
iz Srbije. Najprej jih je sprejel zreški župan in jim poleg občinskih 
projektov in same predstavitve občine pokazal tudi Čistilno napravo 
Zreče. Sledilo je skupno kosilo, naslednji dan pa skupen ogled tekme 
na Rogli. Gostje so si pogledali tudi druge kraje v občini. Z namestitvi-
jo v Termah Zreče so bili zelo zadovoljni.

Tabla ob vstopu v Sedbergh
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KONSTITUIRANJE NOVEGA ŠTABA 
CIVILNE ZAŠČITE (CZ)

V aprilu 2014 je bil imenovan občinski 
štab CZ v novi sestavi. Poveljnik in člani 
so se meseca novembra 2014 in maja 2018 
udeležili osnovnega in nato nadaljevalne-
ga usposabljanja v učnem centru Ig, kjer 
so pridobivali osnovna in nadaljevalna 
znanja ter veščine, potrebne pri delovanju 
in odločanju tega krovnega organa ZIR v 
občini. 

PRENOVA NAČRTOV ZAŠČITE IN 
REŠEVANJA

V letih 2016/17 smo novelirali ocene 
ogroženosti in načrte reševanja. Uskladili 
smo jih z regijskimi in državnimi ter jih 
javno razgrnili in sprejeli. Prenovili in do-
polnili (z ustreznimi prilogami) smo načr-
te za reševanje v primerih poplav, potresa 
in jedrske nesreče, ki vključuje tudi načrta 
prevzema in razdelitve tablet kalijevega jo-
dida in sprejema ter nastanitve ogroženih 
oseb iz posavske regije, in sicer z vsemi po-
trebnimi prilogami, ki zagotavljajo uspe-
šno izvedbo aktivnosti v primeru nesreč.

IZVAJANJE REDNIH LETNIH 
AKTIVNOSTI

V okviru rednih letnih aktivnosti smo 
izvršili glavnino načrtovanega. Vsakoletno 
smo z nosilci dejavnosti – predsednikom 
Gasilske zveze Zreče – Vitanje in pred-
sedniki PGD Gorenje, Stranice in Zreče 
– svečano podpisali anekse k Pogodbam 
o opravljanju javne gasilske službe. Podpi-
su se pridružijo tudi predstavniki ostalih 
društev posebnega pomena, ki jih vklju-
čujemo v naš sistem ZIR: GRS Maribor 
(s postajo Zreče), Kinološko društvo Zre-
če, Jamarsko društvo Velenje, Kinološko 

VaRNOST BIVaNJa
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ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Glede na to, da je izvajalski sistem javne gasilske službe učinkovit 

in visoke operativne sposobnosti, na kar kažejo njihova profesional-
nost na intervencijah in tekmovanjih ter ostali dosežki, smo se v prete-
klem mandatu lotili predvsem celovite prenove krovno upravljavskega 
sistema civilne zaščite, ki vključuje organizacijsko-kadrovsko, materi-
alno in načrtovalsko prenovo. 

UDEJANJANJE RAZVOJNEGA PROGRAMA ZIR
Ker smo želeli dolgoročnejše poglede in cilje, smo kot temeljni 

razvojni dokument skupaj z akterji oblikovali in sprejeli srednjeročni 
razvojni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za ob-
dobje 2016–2020.

DOLOČITEV NOVE ORGANIZIRANOSTI
V skladu z zakonodajo smo izdali tudi nove sklepe o določitvi in 

organiziranosti enot CZ, merilih o organiziranosti in opremi enot CZ, 
dopolnjene sestave posameznih enot oz. ekip za reševanje. Z njimi 
smo sklenili ustrezne pogodbe, ki smo jih evidentirali na regijski izpo-
stavi ZIR v Celju.

Višina sredstev za javna dela v letih 2014–2017
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so bila usklajena z Upravo RS za zaščito 
in reševanje, izpostava Celje. Projekt smo 
operativno začeli izvajati v mesecu novem-
bru 2015. Ob klicu na operativno komuni-
kacijski center (112) v primeru nenadnega 
srčnega zastoja ali suma nanj se bo poleg 
aktivacije NMP Slovenske Konjice aktivi-
rala tudi najbližja AED enota prostovolj-
nega gasilskega društva.

Kupili smo uniforme za člane OŠCZ, 
za potrebe poveljstva vzpostavili sistem 
radijskih zvez, začeli pa smo obnavljati 
tudi namenska zaklonišča v blokih.

društvo reševalnih psov Celje in Društvo tabornikov rod zelena Rogla. 
S tem zagotavljamo pomembne vire, potrebne za delovanje in razvija-
nje sistema. Župan in podžupan se redno udeležujeta tudi letnih zbo-
rov gasilskih društev in zveze.

Višina sofinanciranj javne gasilske službe 

2015 2016 2017 2018

GZ Zreče – Vitanje 5.950 5.950 5.950 5.950

PGd Zreče 47.060 47.060 47.060 47.060

PGd Stranice 14.070 14.070 14.070 14.070

PGd Gorenje pri Zrečah 14.070 14.070 24.070 14.070

SKUPaJ 81.150 81.150 91.150 81.150

Višina sofinanciranj drugih društev s področja ZiR

2015 2016 2017 2018

GrS Maribor 1.000 1.000 1.000 1.000

KdrP Celje 600 600 600 600

Kinološko društvo Zreče 1.250 1.250 1.250 1.250

KŠjK Speleo-Siga 
Velenje

600 / 600 /

društvo tabornikov rod 
zelena rogla

/ / 1.000 1.000

SKUPaJ 3.450 2.850 4.450 3.850

OPREMLJANJE IN INVESTICIJE
V letu 2016 smo zaradi povečevanja stopnje neodvisnosti delovanja 

sistema ZIR s pomočjo ustreznega dizelskega agregata izvedli rezerv-
no brezprekinitveno napajanje prostorov sedeža poveljstva CZ in obči-
ne z električno energijo. Zgradili smo plato z nadstreškom, zavarovan 
s kovinsko mrežasto ograjo. 

V letu 2014 smo s pomočjo donatorjev in Občine Zreče nabavili 
3 aparate AED, ki so nameščeni v Gasilskem domu Zreče, v Domu 
krajanov Stranice in CŠOD Gorenje. Aparati so dostopni 24 ur na dan. 
V projektu sodelujejo vsa tri prostovoljna gasilska društva v občini Zre-
če in CŠOD Gorenje, katerih člani so pridobili potrebno opremo in 
opravili ustrezna izobraževanja. Konec meseca oktobra 2015 je župan 
mag. Boris Podvršnik sprejel Navodila o opazovanju, obveščanju in 
aktiviranju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Zreče, ki 

Reševanje iz objekta v sklopu 
evakuacijske vaje v OŠ Zreče in 
predstavitve enot ZiR
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močju naše občine niso presegle spodnje 
meje 30 %, zato na našem območju nismo 
zbirali vlog.

NEURJE (DECEMBER 2017)
V času med 11. in 13. decembrom 2017 

so poplave in močan veter prizadeli posa-
mezna območja Republike Slovenje. Upra-
va RS za zaščito in reševanje je pozvala 
prizadete občine, med njimi tudi našo Ob-
čino, da prijavimo prvo ocenjeno škodo. 
Na poziv sta škodo prijavili 102 občini. Po 
prvih zbirnih ocenah bo škoda presegala 
0,3 promile državnega proračuna, zato je 
bil izpolnjen pogoj za izdajo sklepa o pri-
četku ocenjevanja škode. 

Našo občino je prizadel močan veter, 
ki je povzročil naslednjo škodo:

Poraba sredstev za 
zaščito in reševanje 

2014 2015 2016 2017

Materialna sredstva 222,80 243,40 602,94 558,99

obnova zaklonišč / 5.552,43 7.784,45 8.055,98

Sanitetni material / 182,02 / /

AEd aparati in oprema / 2.306,53 / /

Usposabljanje 549,40 1.225,21 114,85 /

Najemnina dLT 360,00 472,00 360,00 360,00

Agregati s 
servisnimi stroški

/ 9.000,00 12.526,19 739,94

Pogodbe Zir 
druga društva

3.450,00 3.450,00 1.600,00 5.700,00

radijske zveze / / 2.825,52 /

Uniforme / / 2.005,57 277,84

SKUPaJ 4.582,20 22.431,59 27.819,52 15.692,75

POZEBA (APRIL 2017)
Med 21. in 22. aprilom 2017 je večji del Slovenije prizadela pozeba, 

ki je povzročila precejšno škodo v kmetijstvu. Potencialni oškodovanci 
(na območju naše občine jih je bilo 19) so prejeli na dom tiskane obraz-
ce za prijavo škode zaradi posledic pozebe, ki so jih morali dopolniti z 
odstotki poškodovanosti posameznih kultur in priložiti dokazila (sli-
ke, cenilne liste zavarovalnic …) in jih v primeru, da je škoda presegla 
30 %, dostaviti občini. Prejeli smo 11 vlog oškodovancev. Od tega so tri 
oddali vlagatelji, ki niso prejeli predtiskanega obrazca in tudi niso iz-
polnjevali minimalnih zahtev za vnos (so imeli površino nasada manj-
šo od 25 arov ali niso imeli intenzivnega nasada). 

SUŠA (2017)
V avgustu smo prejeli še sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetij-

ski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. Iz podatkov o vodni 
bilanci na kmetijskih zemljiščih za obdobje april–julij 2017 na obmo-
čju celotne Slovenije in prejetega seznama občin, kjer je iz povprečne 
vodne bilance razviden primanjkljaj padavin, je bilo razvidno, da je 
primanjkljaj padavin znašal 96 litrov, kar je manj od kritične točke 
(več od 200 litrov). Na podlagi prej navedenega in z upoštevanjem 
mnenja predstavnikov kmetijsko svetovalne službe je bila sprejeta oce-
na občinske komisije, da posledice suše na kmetijski proizvodnji na ob-

Plan porabe sredstev za zaščito in 
reševanje za leto 2018 v €

€

Najemnina LT 480

Pogodba GrS 1.000

Pogodba dTrZr 1.000

Pogodba kinologi Celje 600

Pogodba kinologi Zreče 1.250

Materialni stroški 1.000

Zaklonišča – sanacija 8.000

Agregati 12.000

oprema 4.670

Načrti 1.000

izobraževanje 1.000

SKUPaJ 32.000
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le tako z odličnimi rezultati kot z neumor-
no podporo ter strokovnim mentorstvom 
ekipe članic A. 

Na investicijskem področju smo v 
PGD Zreče leta 2015 dokončali vadbeni 
gasilski stolp in leta 2017 nabavili novo 
poveljniško vozilo PV-1. Leta 2018 smo v 
PGD Stranice svečano predali v uporabo 
nov prizidek h gasilskemu domu, v PGD 
Gorenje pri Zrečah pa podpisali pogodbo 
za nabavo nove gasilske cisterne.

DOSEŽKI NA PODROČJU GASILSTVA
Na področju gasilstva se v zadnjih štirih letih lahko pohvalimo z 

odlično organizacijo gasilskih tekmovanj. PGD Zreče vsako leto orga-
nizira gasilsko tekmovanje za pokal GZS in pokalno tekmovanje GZS 
v Fire Combatu (tekmovanje gasilskih dvojic). Prav tako smo organi-
zirali kar nekaj regijskih gasilskih tekmovanj v Zrečah in na Rogli. 
Posebej smo veseli tudi odličnih rezultatov, ki jih dosegajo naše ekipe. 
Izpostavimo le izjemne rezultate pionirk in mladincev PGD Zreče – 
punce so v Kopru leta 2016 postale že drugič državne prvakinje, mla-
dinci pa istega leta državni podprvaki. Tega državnega tekmovanja se 
je udeležilo 6 ekip iz naše občine. Leta 2015 so mladinci PGD Zreče 
dosegli 4. mesto in leta 2017 3. mesto na izbirnem gasilskem tekmova-
nju za mladinsko olimpijado. V tekmovanju Fire Combat imamo štiri-
kratne državne prvakinje in v članski kategoriji državna prvaka v letu 
2015 in 2017. 

V PGD Stranice v zadnjem obdobju intenzivno in sistematično de-
lajo z mladimi. Rezultat dela je med drugim tudi uvrstitev pionirjev na 
državno tekmovanje, ki je bilo v Gornji Radgoni. Tudi v PGD Gorenje 
so ogromno truda vložili v priprave na gasilska tekmovanja, saj so se v 
tem obdobju udeležili preko 120 različnih tekmovanj, tekmovanja na 
nivoju gasilske zveze pa so organizirali tudi sami. Na tekmovalnem 
področju sicer dosegajo zavidljive rezultate, predvsem v t. i. hitri mokri 
vaji. V tej disciplini naše ekipe vsako leto domov prinesejo preko 20 
najrazličnejših pokalov. Pohvaliti moramo ekipo članic A, ki spada v 
sam slovenski vrh te discipline. Tudi vse tri ekipe članov A so se izkaza-

KO Vrsta objekta oz. površine Število Poškodovano Obseg 
poškodovanosti 

Okvirna ocena 
škode v €

Skomarje LC 485080 1 bankine, jarki, prepusti 300 m 5.000,00
Zreče Loška gora 22 (hlev) 1 Kritina   40 m2 1.000,00
Zreče Loška gora 22 (stan. objekt) 1 Kritina 50 m2 1.250,00
resnik resnik 1 (stan. objekt) 1 Kritina 40 m2 1.000,00
Zreče Gračič 5 (stan. objekt) 1 Kritina 3 m2 75,00
Stranice Polajna, Grobovi (črpališče) 2 Elektro inst., črpanje Elek. instal. 1.500,00
Skupaj 9.825,00

Poročilo o intervencijskih stroških gasilcev:

Datum začetek 
intervencije

zaključek
intervencije

Čas 
trajanja

Število 
gasilcev

Strošek

Zreče Gračič 5 11. 12. 2017 23.18 23.59 0,7 9 274,99
Zreče dobrovlje, dobrava 2 12. 12. 2017 00.07 02.00 1,9 8 510,20
Zreče Skomarje 12. 12. 2017 03.46 12.32 8,8 8 131,17
Zreče Gračič 5 12. 12. 2017 08.00 09.00 1,0 4 733,22
Zreče resnik 1 14. 12. 2017 14.30 17.00 2,5 5 511,14
Stranice čretvež 3 14. 12. 2017 07.46 10.45 12 4 372,06
Strošek intervencij PGD zreče in PGD Stranice 2.532,78

Sprejem državnih prvakinj in podprvakinj 
pri županu
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• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, 
športnih in drugih prireditev,

• spremljajo nevarnosti na svojem obmo-
čju in o tem obveščajo štab za civilno 
zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s podro-
čja zaščite in reševanja,

• dajejo mnenje k odločitvi o razpolaga-
nju in upravljanju s premoženjem obči-
ne, ki je skupnostim dano za uporabo 
za opravljanje njihovih nalog itd.

Krajevne skupnosti pa samostojno 
opravljajo naloge iz pristojnosti občine, 
ki se pretežno nanašajo na prebivalce 
skupnosti, in sicer:
• skrbijo za urejenost pokopališč, 
• skrbijo za vzdrževanje javnih poti na 

svojem območju,
• upravljajo z lastnim premoženjem ali s 

premoženjem občine, ki jim je dano v 
uporabo,

• pripravljajo in izvajajo projekte v 
okviru celostnega razvoja podeželja ter 
obnove vasi na svojem področju,

• pospešujejo kulturne, športne in druge 
društvene dejavnosti na svojem obmo-
čju ter organizirajo kulturne, športne 
in druge prireditve oziroma nudijo 
pomoč pri takih prireditvah, kadar je 
organizator občina itd.

V nadaljevanju tako podajamo kratko 
informacijo o izvedenih nalogah oz. pro-
jektih naših krajevnih skupnosti v tem 
mandatnem obdobju. 

III. DEL

DELOVaNJE KRaJEVNIH SKUPNOSTI 
V OBDOBJU 2014–2018

Kot že omenjeno v splošnem delu almanaha, obsega občina Zreče 
šest krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe javnega prava.

V tem delu almanaha želimo izpostaviti sodelovanje naših krajev-
nih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini ter opravljanju na-
log, ki jih krajevne skupnosti opravljajo samostojno.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v obči-
ni, in sicer:
• dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na 

območju občine na področju javne infrastrukture na svojem obmo-
čju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v komunalno infrastruktu-
ro in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti 
virov pitne vode ter pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za 
delo s področja javnih služb,

• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov 
in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve 
in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd. ter pri tem 
sodelujejo,

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signaliza-
cija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),

• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbe-
nih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

• dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora 
v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih 
objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioraci-
ja, komasacija), pri katerih je prišlo do spremembe režima vodnih 
virov,

• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebi-
valcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva 
okolja,
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KRaJEVNa SKUPNOST 
GORENJE

Osnovno vodilo sveta KS Gorenje v 
mandatu 2014–2018 je bilo usmeriti 60 % 
letnega proračuna KS v investicije in ga 
okrepiti z donacijami krajanov. To nam je s 
skupnimi močmi uspelo. Ker smo se trudi-
li, smo bili vedno podprti tudi v rebalansih 
proračuna Občine Zreče. Kratek seštevek 
kaže, da je bilo investicij za 140.000 €, od 
tega donacij krajanov 35.000 €. Upamo, 
da bomo s sklepom KS Gorenje prenesli 
v proračun 2019 še 20.000  € za moder-
nizacijo ceste Padeški Vrh–Hrovat, kjer je 
vsebovanih 9.500 € donacij krajanov Pa-
deškega Vrha. To je tudi moralna obveza 
glede na sprejete sklepe sveta KS.

V letu 2015 smo uspeli poplačati še za-
dnje račune za novo poslovilno vežico v vi-
šini 27.400 € in asfaltiranje odseka Pade-
ški Vrh v višini 7.900 €. Obe investiciji sta 
bili zaključeni v predhodnem mandatu.

V letu 2016 smo v KS pristopili k sa-
naciji plazu na lokalni cesti Črešnova–Lu-
kež v višini 10.700 € in s pomočjo donacij 

KRaJEVNa SKUPNOST DOBROVLJE
V Krajevni skupnosti Dobrovlje smo v letu 2014 sanirali plaz Pete-

linek–Bezina ter makadamsko cesto Gabrovlje–Petelinek v vrednosti 
9.904,00 €, na kateri redno izvajamo vzdrževalna dela (odvodnjavanje, 
ureditev posedov), letno v višini okoli 2.000 €. 

V letih 2015/2016 smo na Dobravi zgradili novo, sodobno varčno 
javno razsvetljavo Pirš–Kalšek v vrednosti 5.586,95 €, v naselju Ga-
brovlje pa smo deloma na novo zgradili in deloma obnovili staro javno 
razsvetljavo, pri čemer smo stare svetilke zamenjali z novimi varčnejši-
mi. Višina te investicije je zanašala 12.275,64 €.

Leta 2017 smo izgradili nov kanalizacijski sistem Pirš–Kovač, pri 
katerem smo ločili fekalne in meteorne vode, uredili obcestno odvo-
dnjavanje ter pokrpali cesto. Vložek KS Dobrovlje je znašal 6.000,00 €.

V sklopu občinske investicije, rekonstrukcije ceste Pirš–Dom kra-
janov Dobrovlje–Železinger, smo v letu 2018 preplastili cesto od mo-
stu v Gabrovljah proti Radani vas ter del sredstev namenili tudi odvo-
dnjavanju in obnovi javne razsvetljave. Naš vložek je pri tej investicij 
znašal 13.695,99 €. Ob asfaltiranju ceste Pirš–Dom krajanov Dobro-
vlje–Železinger smo pri Domu krajanov Dobrovlje uredili dodatna par-
kirišča ter dostop do doma omogočili tudi gibalno oviranim osebam.

Poleg navedenega sami skrbimo tudi za vzdrževanje Doma kraja-
nov v Dobrovljah, urejenost njegove okolice ter igrišča, ki se nahaja v 
neposredni bližini doma.

Sanacija ceste Pirš–Gabrovlje

Dodatna parkirišča ob Domu krajanov 
Dobrovlje
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jevni skupnosti. Največji projekt Krajevne 
skupnosti Resnik v mandatu 2014–2018 je 
bila sanacija usadov in preplastitev dela 
ceste od Bobika do Koprivnika. Projekt v 
višini 49.371,00 € smo v letošnjem letu iz-
vedli s pomočjo Občine Zreče. Na tej cesti 
bo potrebno v prihodnje sanirati še odsek 
ceste od Bobika do Vidmarja.

Krajevna skupnost Resnik je poleg 
navedenega vsako leto precej sredstev 
namenila za tekoče letno in zimsko vzdr-
ževanje cest. Vsa leta smo sodelovali pri 
organizaciji prireditev, kot so Jakobovi 
dnevi in Likovna prijateljevanja oz. Sku-
mavčevi dnevi na Resniku. Posebej pono-

krajanov KS vložili 9.100 € v odsek občinske ceste »Velika rida«, pred-
vsem v zemeljska dela. Sodelovali smo pri asfaltiranju odseka Bezovje–
Zazijal Kamenik z 2.300 €.

Lansko leto smo dali v izdelavo geodetska posnetka za lokalni cesti  
Bezovje in Padeški vrh–Hrovat v višini 900 €. Obe cesti sta bili po 
sklepu sveta KS dani v kratkoročni plan modernizacije.

Letos smo izvedli modernizacijo ceste Bezovje v višini 63.500 €; 
bankine in javno razsvetljavo na istem odseku pa so uredili krajani v 
lastni režiji v višini 6.500 €. Plačali smo tudi projektno dokumentacijo 
za modernizacijo ceste Padeški vrh–Hrovat v znesku 3.200 €. Realizi-
rali smo tudi geološko-geomehanske raziskave na cesti Zreče–Gorenje 
v višini 6.000 € (4.000 € donacije krajanov). V teku je tudi moderni-
zacija ceste Črešnova–Verčnik Srnel v dolžini 90 m, kjer krije polovico 
stroška asfaltiranja KS Gorenje v višini 3.000 €, polovico KS Zreče, 
pripravo del v višini 4.000 € pa krijejo krajani sami.

KRaJEVNa SKUPNOST RESNIK
V letu 2014 smo uredili makadamsko cesto od Vidmarja do Mikeka 

v dolžini cca 800 m. Namestili smo nekaj novih drežnikov, očistili 
jarke, navozili in utrdili gramoz. Vrednost investicije je bila 4.357,47 €. 
To investicijo smo končali v letu 2015. 

V letu 2015 smo v ceste investirali 6.255,25 €. Na javni poti od Vid-
marja do Koprivnika v dolžini 1.700 m smo izvedli vzdrževalna dela 
(čiščenje jarkov, urejanje bankin). Nujna vzdrževalna dela smo opravili 
tudi na makadamski cesti Gričnik–Jereb in na cesti proti Povhu. V 
jeseni 2015 smo na objektu Doma krajanov Resnik zamenjali dotraja-
no centralno peč na olje in namestili novo peč na pelete. Posodobili 
smo tudi celoten krmilni sistem za ogrevanje. Investicija v vrednosti 
4.452,51 € je bila zaradi dotrajanosti stare peči nujno potrebna. 

V letu 2016 smo 1.586,98 € namenili za potrebne postopke prido-
bivanja dokumentacije in izgradnjo javne razsvetljave na avtobusnem 
postajališču. S tem je Krajevna skupnost Resnik dobila prvo javno raz-
svetljavo. Poškodbe na nekaterih gozdnih in makadamskih cestah, ki 
so nastale kot posledica neurij, smo sanirali v letu 2016. V tem letu smo 
sofinancirali tudi posodobitev ceste proti Vinku Črešnarju. Tako smo v 
letu 2016 v ceste investirali 6.038,02 €. 

Po dolgotrajnih prizadevanjih nam je v letu 2017 končno uspelo 
locirati in postaviti avtobusno postajališče z lesenim objektom (v vre-
dnosti 3.732,15 €), ki je tudi edino urejeno postajališče v naši kra-

Otvoritev obnovljene ceste na Bezovju

Avtobusno postajališče na Resniku
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KRaJEVNa SKUPNOST 
STRaNICE

V letu 2014 je bila glavna investicija 
Krajevne skupnosti Stranice energetska 
obnova doma krajanov. Strošek je znašal 
30.909,13 €. V istem letu smo v KS ure-
dili tudi cesto do zajetja Prevalje v višini 
4.330,00 €. 

Naslednje leto (2015) smo nadaljevali z 
energetsko obnovo Doma krajanov Strani-
ce in v ta namen namenili 8.953,31 €. KS 
je bila v tem letu prav tako soinvestitor pri 
obnovi plazu Konec v višini 5.000,00 €.

V letu 2016 smo dokupili nepremični-
no Grm v znesku 30.600,00 €, dokončno 
smo energetsko sanirali dom krajanov, 
sanirali pa smo tudi cesto Stranice–Gore-
njak in cesto do Vilija Špesa. Strošek sana-
cij obeh cest je znašal 4.463,00 €. 

Lansko leto (2017) smo ob stavbi doma 
krajanov postavili zaščitno ograjo, katere 
strošek je znašal 2.339,40 €. Soinvestira-
li smo tudi izgradnjo ceste Sp. Stranice–
skladišče G7 v znesku 3.200,00 €, pokrili 
pa smo tudi strošek šolskih prevozov v 

sni smo krajani na v letošnjem letu izdano knjigo o naši krajevni sku-
pnosti in na postavitev portretnega kipa akademskega slikarja Marjana  
Skumavca.

KRaJEVNa SKUPNOST SKOMaRJE
V KS Skomarje smo v obdobju 2014–2018 izvajali aktivnosti in pro-

jekte, ki smo jih v svojem planu predvideli. Redno smo izvajali letno 
in zimsko vzdrževanje cest, zaradi lege kraja in zaradi nepredvidenih 
vremenskih dogodkov pa je bilo potrebno izvesti tudi dela, ki niso bila 
predvidena. V letu 2014 je bilo tako potrebno na treh delih sanirati 
udornine na asfaltiranem cestišču v vasi, sanirati robove asfalta na ce-
sti in urediti bankine. Ker imamo v naši KS več kot 11 km makadam-
skih cest in ker so vremenske ujme odnašale gramoz s cestišča in pu-
ščale za sabo pravo razdejanje, je bilo večkrat na leto potrebno urejati 
odvodnjavanje in nekatere dele cestišča na novo gramozirati. Tako je 
investicija v ceste v tem letu znašala 25.421,64 €.

Leta 2015 smo sanirali 3 km cestišča na odseku Iršič–Švab, na 
novo utrdili in uredili 1 km cestišča na odseku ceste proti Vitanju – Zg. 
Videčnik ter uredili še odvodnjavanje in izvedli letno vzdrževanje na 
ostalih odsekih. Skupni stroški teh del so znašali okoli 24.000,00 €. 
V letih od 2016 do 2018 so se problemi ponavljali, imeli pa smo večjo 
investicijo na cesti Sp. Videčnik–Karel (Štefan) Kotnik, kjer so bili po-
trebni večji posegi. Prav tako smo velik del sredstev namenili sanaciji 
dela cestišča na odsekih Mizarstvo Črešnar–Štravs in Pavla Hrovat– 
Viktor Rozman. Velik finančni problem je v zadnjem letu za nas pred-
stavljalo zimsko vzdrževanje cest, saj je bila zima dolga in z obilico 
snega, ceste pa so morale biti zaradi prevozov otrok v šolo in delavcev 
na delo redno oskrbovane in prevozne.

Poleg vsega omenjenega je naša KS redno sodelovala z ostalimi 
društvi v kraju, namenila nekaj sredstev društvom ter pomagala ob 
raznih kulturnih in drugih prireditvah. 

V letošnjem letu smo nameravali sanirati poslovilno vežico, zato 
smo naročili idejni načrt, ki smo ga v svetu KS tudi potrdili. Ker pred-
stavlja sanacija obstoječe vežice večji problem kot izgradnja nove,  smo 
se odločili za novo, dela pa se bodo izvedla v prihodnjem letu. Tre-
nutno sodelujemo pri projektu odstranjevanja uničenega vikenda na 
mestu nekdanje Juharče koče nad cerkvijo in pri izgradnji mostu na 
gozdni cesti proti Dušanu Jerebu. 

Pričetek izgradnje mostu na Ločnici
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V letu 2018 smo velik del sredstev 
namenili za zimsko in letno vzdrževanje 
cest, saj vsakoletni strošek tega znaša cca 
25.000,00 €, zaradi neurja v mesecu maju 
pa je bil letošnji strošek še višji od predvi-
denega. Najvišja investicija v tem letu pa 
je bila sanacija poslovilne vežice na Stra-
nicah.

KRaJEVNa SKUPNOST 
zREČE

V letu 2014 smo v KS Zreče začeli s 
pripravami za ureditev povezovalne ceste 
od Zlakove do Oplotnice v dolžini 500 m, 
ki smo jo dokončali v letu 2015. Skupna 
investicija je znašala 49.094,42 €, kraja-
ni so zbrali finančni prispevek v višini 
2.600,00  €. V istem letu smo asfaltirali 
prvi del ceste proti sv. Martinu v dolžini 
120 m, drugi del v dolžini 280 m pa smo 
dokončali v letu 2016. Vrednost investicije 
je znašala 11.455,56 €. 

Naslednje leto (2015) smo uredili as-
faltni priključek ter potrebno kanaliza-
cijsko omrežje od kmetijske zadruge do 
Bara 3 .̋ Strošek posodobitve v dolžini 
160 m je znašal 13.062,66 €.

V obdobju od 2014 do 2018 smo iz 
naslova posodobitev cestne infrastruktu-
re namenili sredstva tudi za odmere cest 
in izdelave projektov za izvedbo del na 
naslednjih odsekih cest: Osredek–Šarlah, 
Osredek–Kumer, Osredek–Kovač, odcep 
Kovaška cesta, Zlakovška cesta, odcep 
Ošlak Loška Gora in odcep Brglez Rada-
na vas v skupni višini 34.750,00 EUR.

V letu 2014 smo okoli pokopališča ure-
dili poti v širini 2 m in skupni dolžini 125 

višini 5.179,60 €. V letu 2017 smo asfaltirali še odsek ceste Padežnik–
Križevec, katere strošek je znašal 1.220,00 €. 

Osrednji del Stranic z energetsko obnovljenima domom krajanov in 
poslovilno vežico

Asfaltirana pot proti cerkvi sv. Martina
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Na slovesnem dogodku so nastopili 
člani Društva godbenikov Zreče in doma-
či ansambli: novi Zreški kovači, Hribovci, 
7. RAJ, Zreška pomlad, Original Pohor-
ci in Glas. Na video zaslonu so program 
popestrili domačini s svojimi občutki in 
videnji. Po prireditvi so učenci in učitelji 
Srednje strokovne in poklicne šole Zreče 
pripravili pogostitev za vse obiskovalce.

m ter parkirna mesta pri mrliški vežici. Priprava oziroma zemeljska 
dela s položitvijo cevi za kasnejše ozvočenje celotnega pokopališča in 
asfaltna dela so znašala 34.459,06 €.

Leta 2016 smo v sodelovanju z Občino Zreče postavili 8 novih sve-
tilk javne razsvetljave na Kovaški cesti v vrednosti 10.958,19 €. Istega 
leta in v začetku leta 2017 smo izvedli zemeljska dela in postavili pet 
novih svetilk javne razsvetljave na Gračiču v vrednosti 6.350,13 €.

V dogovoru s podjetjem Izletnik Celje, d. d, smo leta 2017 sani-
rali dotrajane sanitarije na Avtobusni postaji Zreče. Finančni delež 
Izletnika Celje je obsegal rušitev obstoječih sanitarij ter vsa gradbena 
dela skupaj z vso grobo montažo instalacij. Delež Krajevne skupnosti 
Zreče je zajemal nabavo opreme s fino montažo, oplesk prostorov ter 
izdelavo nedrsečih tal v vrednosti 13.103,17 €. Poleg sanitarij za mo-
ške in ženske smo uredili tudi sanitarije za invalidne osebe.

V petek, 6. oktobra 2017, smo (Krajevna skupnost Zreče in Občina 
Zreče) v športni dvorani pri Osnovni šoli Zreče organizirali osrednjo 
prireditev ZREŠKIH 30. Vse prisotne je uvodoma pozdravil predse-
dnik KS Zreče Slavko Kejžar, slavnostni govornik mag. Boris Podvr-
šnik pa je opisal 30-letno zgodovino dela Krajevne skupnosti Zreče. 

Obnovljene javne sanitarije na AP Zreče

KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE

PRIREDITEV OB 30-LETNICI MESTA ZREČE
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