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U V O D 
 
 

V Občinski upravi Občine Zreče vsako leto pripravimo poročilo o delu župana, občinske uprave in 
krajevnih skupnosti. Poročilo je sestavljeno iz splošnega in vsebinskega dela ter poročil naših 
krajevnih skupnosti. V splošnem delu smo zapisali osnovne informacije o občini, predstavitev občine 
in statistične podatke, razvojne cilje, organizacijo delovanja, njene organe, organiziranost in 
delovanje občinske uprave, skupnih občinskih uprav ter kratko predstavitev občinskega proračuna. 
 
Vsebinski del pa je skladno z dokumentom Vizija in strategija Občine Zreče razdeljen na pet 
temeljih stebrov, in sicer gospodarstvo, okolje, prostor, izobraževanje in kakovost življenja. Na 
vsakem področju smo opisali najpomembnejše dejavnosti, projekte ter jih (skladno z načelom 
transparentnosti) tudi finančno ovrednotili in podkrepili s slikovnim materialom. 
  
Naše poročilo za leto 2019 je sestavljeno na podlagi pridobljenih podatkov o delih in nalogah po 
posameznih področjih, o izvedenih projektih, porabi proračunskih sredstev, o izvedenih upravnih, 
razvojnih, pospeševalnih in strokovnih nalogah, ki jih izvajamo in so predpisane z zakoni, odloki in 
sklepi občinskega sveta. 
 
Poročilo je podlaga za analizo opravljenih nalog, preučitev možnosti za izboljšanje dela občinske 
uprave ter racionalizacijo stroškov za posamezno opravljeno delo.  
 
S tem poročilom uresničujemo enega izmed ciljev delovanja sodobne lokalne samouprave, to je 
transparentnost delovanja Občine Zreče. 
 
 
Želimo vam prijetno branje o naših skupnih doseženih rezultatih. 
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I.   S P L O Š N I   D E L 
 
 

1. PREDSTAVITEV OBČINE 
 
Naziv in naslov: OBČINA ZREČE 
 Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Davčna številka: SI35536519 
Matična številka: 5883342000 
Telefonska številka: 03/757 17 00 
Faks številka: 03/576 24 98 
E-pošta: info@zrece.eu 
Odgovorna oseba: mag. Boris Podvršnik, župan 
 
 
Tabela 1: Statistični podatki o Občini Zreče 

VSEBINA STATISTIKA 

Površina 6.731 ha  

Število krajevnih skupnosti 6 

Število naselij 27 

Število prebivalcev  6.474 

Gostota naseljenosti 96 preb./km2  

Nadmorska višina 
Najnižja točka 340 m (potok Koprivnica) 

Najvišja točka 1.533 m (Mulejev vrh) 

 
 
Tabela 2: Število stalno prijavljenih prebivalcev po posameznih naseljih na dan 23. 1. 2020 

NASELJE 
ŠTEVILO STALNO PRIJAVLJENIH 

PREBIVALCEV NA DAN 23. 1. 2020 

Osredek pri Zrečah 118 

Radana vas 155 

Čretvež 48 

Bukovlje 232 

Skomarje 172 

Zreče 2.969 

Polajna 53 

Koroška vas na Pohorju 103 

Zlakova 172 

Spodnje Stranice 169 

Gornja vas 58 

Boharina 233 

Resnik 123 

Bezovje nad Zrečami 95 

Gorenje pri Zrečah 113 

Planina na Pohorju 214 

Stranice 199 

Lipa 58 
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Loška gora pri Zrečah 166 

Dobrovlje 385 

Gračič 65 

Padeški Vrh 145 

Zabork 55 

Črešnova 81 

Križevec 264 

Mala gora 29 

SKUPAJ 6.474 

Vir: E-CRP Ministrstva za notranje zadeve 
 
 
Graf 1: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2010-2019 
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Graf 2: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2010-2019 

 
 
 
Graf 3: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v naselju Zreče med leti 2010-2019 
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Graf 4: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v Občini Zreče med leti 2009-2019 

 

 
1.1 RAZVOJNI CILJI OBČINE ZREČE V LETU 2019 
 
V letu 2019 smo po posameznih stebrih poskušali uresničiti naslednje ključne razvojne cilje 
Občine Zreče: 
 
Na področju gospodarstva:  

 Pospešen razvoj turizma: 
Letni cilj: Podpora projektnim aktivnostim LTO, izvajanje aktivnosti opredeljenih v 
strateškem dokumentu »Načrt razvoja in trženja turizma v Občini Zreče in destinaciji 
Pohorje-Rogla 2017-2021, podpora in sooblikovanje aktivnosti regionalne 
destinacijske organizacije, spodbujanje delovanja turističnih društev; 

 Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest: 
Letni cilj: Javni razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja odpiranja novih delovnih 
mest; 

 Spodbujanje projektov in inovacij: 
Letni cilj: Javni razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja projektov inovacij; 

 Boljša samooskrba: 
Letni cilj: Kratke prehrambne verige v vrtcu in osnovni šoli, jejmo zdravo, lokalno; 

 Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja: 
Letni cilj: Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja, spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih ter izvajanje razvojnih projektov, skladnih z lokalno razvojno strategijo 
Lokalne akcijske skupine; 

 Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot: 
Letni cilj: Izvajati nujna vzdrževalna dela, zagotavljati sorazmerni del za investicije v 
večstanovanjskih objektih, nadaljevati s sanacijami kopalnic, dokončati fasado 
večstanovanjskega objekta, ki je izključno v naši lasti, in pridobiti gradbeno dovoljenje 
za gradnjo novega večstanovanjskega objekta.  
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Na področju prometa: 
 Sanacije občinskih cest in javnih poti: 

Letni cilj: Sanacija dotrajanih delov lokalnih cest in javnih poti; 
 Ureditev kolesarskih poti: 

Letni cilj: Projekt kolesarskih poti; 
 Prometna signalizacija: 

  Letni cilj: Obnova horizontalne promete signalizacije in menjava ter nova postavitev  
vertikalne prometne signalizacije; 

 Skrb za boljšo varnost cestnega prometa:  
Letni cilj: Izvajanje plana dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
varovanje osnovnošolskih otrok v sodelovanju z  Zvezo šoferjev in avtomehanikov 
Zreče ter Medobčinsko inšpekcijo in redarstvom ob začetku šolskega leta, izvajanje  
občinskega programa varnosti, organizacija Evropskega tedna mobilnosti.  

Na področju okolja: 
 Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

aglomeraciji Zreče: 
Letni cilj: Dokončna vzpostavitev katastra priključenosti na ČN Zreče in izdelava 
projektne dokumentacije DGD, PZI za manjkajočo sekundarno fekalno kanalizacijo, ki 
se zaključuje na ČN Zreče v dolžini 13,5 km in pridobitev gradbenih dovoljenj; 

 Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov:  
Letni cilj: Zagotoviti 97 % vključenost v odvoz odpadkov, podaljšanje odpiralnega časa 
ZC Zreče, posodobitev zbirnega centra Zreče, zmanjšanje MKO za 2 %; 

 Urejenost javnih površin:  
Letni cilj: Skrb za stalno urejenost javnih površin in urejeno zasaditev javnih površin, 
prevzem določenih del v RO na račun zmanjšanja stroškov pri zunanjih izvajalcih, 
izdelava katastra vseh javnih površin, pridobitev projektne dokumentacije za razširitev 
žarnega dela pokopališča; 

 Zmanjšanje porabe energije pri javni razsvetljavi:  
Letni cilj: Dopolnitev katastra JR in pričetek postopkov za izvedbo daljinskega 
spremljanja in upravljanja JR; 

 Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in postopek sprememb in dopolnitev 
OPN: 

Letni cilj: OPPN poslovna zazidava Zgornje Zreče in OPPN poslovno obrtna cona Zreče; 
Letni cilj: Izdelava strokovnih podlag za potrebe postopka sprememb in dopolnitev 
OPN (SP za opredelitev do pobud za spremembo namenske rabe zemljišča, hidrološko 
hidravlična študija za Dravinjo – od čistilne naprave do meje z občino Slov. Konjice, SP 
ažuriranja pozidanih zemljišč, SP za poselitev in določanje območij za dolgoročni razvoj 
naselij, SP določitve stopenj varstva pred hrupom, Spremembe in dopolnitve 
urbanističnega načrta mesta Zreče; 

 Optimalna oskrba s pitno vodo:  
Letni cilj: Sprotno  izvajanje  potrebnih nalog, ukrepov in aktivnosti, potrebnih za 
nemoteno in kvalitetno vodooskrbo, nadgrajevanje vodovodnih sistemov (obnova 
vodohranov in opreme, vodnih zajetij – vodnih virov in vodovodnih cevi), obnova 
hišnih priključkov in postopen prehod na daljinsko odčitavanje, izvedba investicijskih 
del na vodovodnem sistemu Stranice po sprejetem 4-letnem planu za Stranice. 
Prizadevanje za zmanjšanje vodnih izgub. Ureditev daljinskega nadzora s centralno 
vodeno aplikacijo.  
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Na področju izobraževanja: 
 Povečanje kapacitet v vrtcih in šolah z investicijskimi in vzdrževalnimi posegi:  

Letni cilj: sofinanciranje izgradnje povezovalnega objekta pri Srednji poklicni in 
strokovni šoli Zreče, priprava projektov za izgradnjo kuhinje pri Vrtcu Zreče (DGD in 
PZI); 

 Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov javnih zavodov:  
Letni cilj: Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja OŠ Zreče in Vrtca Zreče z 
energetsko sanacijo obeh javnih zavodov v preteklih letih ter priprava tehničnih rešitev 
s popisi del in oceno stroškov za sanacijo objekta OŠ in Vrtec Stranice – sanacija 
hidroizolacije temeljev in ureditev odvodnjavanja zalednih voda; 

 Spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle:  
Letni cilj: Brezplačno izobraževanje odraslih, brezplačne delavnice za odrasle in otroke 
v Večgeneracijskem centru še posebej v času počitnic; 

 Razpisovanje nagrad za raziskovalna dela:  
Letni cilj: Razpis za sofinanciranje diplomskih nalog. 

Na področju kakovosti življenja: 
 Izboljševanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost življenja:  

Letni cilj: Zagotavljanje varnega bivanja občanov na vseh področjih; 
 Višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev:  

Letni cilj: Izboljšanje kakovosti občinskih prireditev, boljša obiskanost prireditev, 
občanom ponuditi nove storitve za kvalitetno preživljanje prostega časa, tudi v 
Večgeneracijskem centru Zreče, ter izvedba tradicionalne Skumavčeve likovne kolonije 
na Resniku; 

 Varstvo kulturne dediščine:  
Letni cilj: Izdaja lokalnega časopisa Pohorsko srce vsaj dvakrat letno, omogočanje izdaj 
knjig različnih avtorjev, pomembnih za ohranjanje dediščine Zreč z okolico ter pomoč 
fizičnim osebam pri obnavljanju kulturne dediščine, ter pričetek urejanja železniške 
postaje; 

 Ohranitev in krepitev zdravja in kakovosti občanov:  
Letni cilj: Obnova objekta na stadionu Zreče s toplotno črpalko, odstranitev nevarne 
umetne trave na nogometnem igrišču pri OŠ Zreče ter ureditev novih tušev v 
telovadnici Zreče; 

 Pomoč ogroženim prebivalcem:  
Letni cilj: Dodelitev enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom, dodelitev 
sredstev za pokop občanov brez svojcev, subvencije najemnin, zagotovitev 
spremljevalcev in specialnih pedagogov za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli 
in vrtcu, sofinanciranje programa družinski pomočnik ter pomoč družini na domu; 

 Spodbujanje delovanja društev in drugih organizacij:  
Letni cilj: Razpisi za sofinanciranje delovanja društev s področja športa, kulture, sociale, 
mladine ter drugih društev, javni razpis za pokroviteljstvo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2 ORGANIZIRANOST OBČINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Organigram Organi Občine Zreče 
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2. OBČINSKI SVET 
 
V letu 2019 je Občinski svet Občine Zreče zasedal na 5 rednih sejah. Izrednih ali dopisnih sej v 
lanskem letu ni bilo. 
 
V letu 2019 je občinski svet na svojih sejah sprejel naslednje predpise oz. dokumente: 

 2 poročila o delu javnih zavodov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina,  

 6 poročil Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z obravnavanimi 
drugimi poročili na sejah komisije,  

 4 druga poročila, 

 11 odlokov v prvi obravnavi, 

 11 odlokov v drugi obravnavi, 

 3 odloke po skrajšanem postopku, 

 1 odlok po hitrem postopku, 

 1 spremembo pravilnika, 

 10 ostalih sprejetih sklepov, 

 Predstavitev Analize izvajanja Strategije razvoja Občine Zreče 2019, 

 Strokovno podlago za opredelitev do pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega 
prostorskega načrta, 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki na območju občine Zreče za leti 2019 in 2020, 

 Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi, 

 Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, 

 Imenovanje Občinske volilne komisije, Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, Sosveta 
za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, predstavnika Občine Zreče v Svet lokalnih skupnosti Celjske lekarne, 

 Letni program športa za leti 2019 in 2020, 

 Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2018, 

 Zaključi račun proračuna za leto 2018, 

 Lokalni program kulture za obdobje 2019-2013, 

 Letni program kulture za leti 2019 in 2020, 

 Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2019, 

 Okvirni program dela občinskega sveta za leto 2020. 
 
Za boljše informiranje občinskega sveta o tekočih projektih, smo na občinski svet podali 94 
informacij župana. 
 
Sledili smo tudi programu dela občinskega sveta za leto 2019 in realizirali večji del programa. 
Pri tem smo bili zelo uspešni, saj nismo uspeli sprejeti enega odloka s področja okolja, enega s 
področja prometa in enega s področja gospodarskih javnih služb ter razvojni načrt za področje 
staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti, ki ga nameravamo sprejeti v prvi polovici leta 
2020. Na občinski svet prav tako nismo predložili treh poročil, saj le-teh nismo prejeli. 
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Tabela 3: Udeležba svetnic in svetnikov na rednih sejah občinskega sveta v letu 2019 

Ime in priimek svetnice/svetnika Udeležba 
Dušan Korošec 100 % 
Janez Črešnar 100 % 
Mateja Pučnik 100 % 
Drago Šešerko 100 % 
Lucija Vrhovšek Jančič 100 % 
Drago Padežnik 60 % 
Carmen Merčnik 100 % 
Štefan Kroneker 40 % 
Marija Kovačič 100 % 
Špela Sovič 100 % 
Anamaria Hren 100 % 
Anton Ošlak 100 % 
Milan Potočnik 80 % 
Jolanda Potočnik 80 % 
Gregor Hrovat 100 % 
Ana Hren 60 % 

 
 
Vse seje občinskega sveta so posnete na DVD-ju ter shranjene v arhivu občine. Gradivo za seje 
občinskega sveta smo redno objavljali v katalogu informacij javnega značaja ter na internetni 
strani občine. 
 
Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče 
Svečana seja ob prazniku občine Zreče je potekala 28. maja 2019 v večnamenski dvorani pri 
Termah Zreče. Po uvodni zreški himni v izvedbi Trobilnega kvarteta Društva godbenikov Zreče 
so se v kulturnem programu z naslovom »Skrivnost časa«, po motivih iz pravljičnega romana 
Momo, predstavili dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče (režija Marjana Cenc Weiss, 
glasba Alen Iršič, tehnična podpora KUD Vladko Mohorič Zreče). Sledil je nagovor župana mag. 
Borisa Podvršnika ter podelitev priznanja in grbov Občine Zreče. V avli dvorane je bila na ogled 
razstava »Podobe naših krajev skozi čas«, ki jo je pripravil Klub Zreški ART v sodelovanju s 
Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče. Lansko leto smo podelili eno posebno priznanje 
podjetju Unior, d. d., bronasti grb Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče, srebrni grb 
Konradu Arbajterju ter zlati grb Emilu Mumlu.  
 

 
Slika 2: Prejemniki priznanja in grbov v letu 2019 
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Delovna telesa 
 
Komisije občinskega sveta so se tudi v letu 2019, pred sejami občinskega sveta, redno sestajale 
in obravnavale zadeve iz svoje pristojnosti.  
 
V nadaljevanju je prikazano število sej komisij, povprečna udeležba članov komisij na sejah 
komisij in povprečno trajanje sej komisij v letu 2019. 
 
Tabela 4: Redne seje delovnih teles v letu 2019 

DELOVNO TELO 
ŠTEVILO 
ČLANOV 

2019 

Število 
sej 

Povprečna 
udeležba 

Povprečno 
trajanje sej 

Statutarno pravna komisija 5 5 4 62 min. 

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in 

imenovanja 
5 2 4 60 min. 

Komisija za gospodarstvo 7 7 5 86 min. 

Komisija za urejanje prostora 
in stanovanjske zadeve 

7 7 5 102  min. 

Komisija za negospodarske 
zadeve in civilno družbo 

7 6 5 95 min. 

Komisija za gospodarsko javno 
infrastrukturo 

7 5 6 132 min. 

Komisija za pripravo in 
izvedbo javnega razpisa o 

dodeljevanju državnih pomoči 
na področju kmetijstva 

3 2 2 90 min. 

Komisija za vodenje 
postopkov za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem 
3 2 2 120 min. 

Odbor za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada 

5 1 5 60 min. 

Sosvet za zagotavljanje 
varnosti ljudi in premoženja v 

Občini Zreče 
9 1 7 75 min. 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

5 4 4 60 min. 

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 

5 2 5 110 min. 

Komisija za določitev 
nevzdrževanih objektov 

6 0 0 0 min. 

Občinska volilna komisija 8 0  0 0 min. 

 
 

3. NADZORNI ODBOR  
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb 
z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
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Tabela 5: Statistika sej nadzornega odbora v obdobju 2013 – 2019 

LETO ŠTEVILO SEJ 
POVPREČNO TRAJANJE  

V MINUTAH 
POVPREČNA UDELEŽBA 

ČLANOV 

2013 3 124 81 % 

2014 3 117 76 % 

2015 2 123 71 % 

2016 2 123 57 % 

2017 2 135 71 % 

2018 2 75 83 % 

2019 1 140 100 % 

 
V okviru letnega programa dela za posamezno leto je Nadzorni odbor Občine Zreče v letu 2019 
izvedel naslednje aktivnosti:  
 preverjanje skladnosti in odstopanja  zaključnega računa Občine Zreče s proračunom in 

odločitvami občinskega sveta za leto 2018, 
 pregled zaključnega računa proračuna Občine Zreče (z vključenimi krajevnimi skupnostmi) 

za leto 2018, 
 nadzor porabe proračunskih sredstev proračunskih uporabnikov Občine Zreče, 
 spremljanje tekočega poslovanja občine, 
 letno poročanje občinskemu svetu in županu v obliki poročil o delu nadzornega odbora. 

 
V letu 2019 so se člani Nadzornega odbora Občine Zreče seznanili s svojimi pristojnostmi in 
nalogami (Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče).  
 
Na 1. redni seji so člani obravnavali zaključni račun Občine Zreče (z vključenimi krajevnimi 
skupnostmi) za leto 2018 in se dogovorili katera področja poslovanja bodo v letu 2019 
pregledali. Sprejeli so sklep o pregledu vzdrževanja (letnega, zimskega in investicijskega) 
občinskih in krajevnih cest v letu 2018 s prehodom na koncesijo v letu 2019 ter zavodov 
(Osnovne šole Zreče in Vrtca Zreče) v letu 2018. Vsi pregledi poslovanj po sklepu so bili 
realizirani in podana končna poročila (na podlagi katerih bo predsednik poročal občinskemu 
svetu na eni od sej v prvi polovici leta 2020). 
 

 
4. OBČINSKA UPRAVA 
 
Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/13). 
Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno občinsko upravo vodi direktorica občinske 
uprave.  
 
Občinska uprava opravlja naloge upravnega, strokovnega, pospeševalnega in razvojnega tipa, ki 
temeljijo na zagotavljanju javnih služb iz občinske pristojnosti. 
 
Za dosego naših ciljev v občinski upravi namenjamo veliko pozornosti tako v smislu 
informacijskih rešitev, ki omogočajo transparentno sodelovanje z občani, kot v smislu 
izobraževanja javnih uslužbencev, da so strokovno usposobljeni in s tem občanom dajejo 
potrebne strokovne in zanesljive informacije.  
 
Za bolj pregledne in sistematične postopke, obvladane procese, strokovno opravljeno delo in da 
je odzivni čas na vloge strank čim krajši, uporabljamo ODOS. Sistem zajema poslovanje celotne 
občinske uprave na način, ki je uporabnikom domač in prijazen. Vsaka aktivnost v sistemu je 
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zabeležena in dokumentirana, sistem pa s svojo naravo dela zagotavlja poslovanje, skladno z 
zakonodajo in vsemi drugimi zahtevami. Sistem se stalno nadgrajuje z novimi moduli. 
 
Glede na določbe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (v 
nadaljevanju: ZVDAGA-A) skrbimo za urejenost in primerno hrambo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa. 
 
Konec leta 2019 smo sklenili pogodbo za hrambo dokumentarnega in arhivskega  gradiva z 
zunanjim izvajalcem podjetjem A.N.B Trade d. o. o. in s tem prekinili sodelovanje s prejšnjim 
ponudnikom storitev. 
 
Trenutno imamo pri  podjetju A.N.B. Trade d. o. o., ki razpolagajo s primernimi prostori za varno 
hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, shranjeno fizično gradivo od leta 1995 do leta 
2015. Gradivo, ki je nastalo v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, imamo shranjeno na  sedežu 
občine, in sicer ločeno po letih in znotraj vsakega leta zloženo po klasifikaciji. 
 
V občinski upravi se vsak dan ustvari in obenem prejmemo veliko dokumentacije, kot so računi, 
pogodbe, vloge, odločbe, razna korespondenca, pri čemer čedalje več dokumentov nastane in se 
izmenja v elektronski obliki. Ker se ti dokumenti večinoma obdelujejo v elektronski obliki 
(knjiženje, likvidacija, obveščanje), postaja elektronska hramba dokumentov nujen del 
poslovanja. Cilj elektronske hrambe dokumentov je podporna storitev brezpapirnemu 
poslovanju v upravi in se mora kot taka vključiti v procese uprave in informacijske rešitve, kar je 
tudi naša želja, da preidemo na takšno hrambo. 
 
ZVDAGA-A določa, da morajo vse javnopravne osebe, ki bodo zajemale ali hranile gradivo v 
digitalni obliki, sprejeti notranja pravila. Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev 
vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških 
zahtevah. Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem za zagotavljanje pravne veljavnosti 
elektronsko hranjenih dokumentov. V letu 2017 je Notranja pravila sprejela tudi naša občina in s 
tem izpolnila enega izmed pogojev E (elektronske) hrambe. V letu 2018 pa smo opravili 
notranjo revizijo ter 2019 odpravili vse zaznane pomanjkljivosti revizije. 
 
Dne 29. novembra 2019 je na Fakulteti za družbene vede potekal Posvet »Petindvajset let 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji«. Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je zagotovila 
lokalno samoupravo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s čimer se je le-ta pridružila 
sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo neposredno in posredno pravico 
državljanov, da sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev javnega značaja. Lokalne skupnosti so 
tako eden glavnih stebrov vsake demokratične države, pravica državljanov (občanov), da 
sodelujejo pri upravljanju javnih lokalnih zadev, pa eno od temeljnih demokratičnih načel. 
Odločilen korak je bil sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi decembra 1993; izvedbeni 
temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave pa so bili postavljeni s sprejemom Zakona o 
referendumu za ustanovitev občin leta 1994. Lokalna samouprava je tako v novi podobi začela 
delovati januarja 1995.  Posveta dne 29. 11. 2019 se je udeležil tudi župan mag. Boris Podvršnik 
z referatom »Orodja strateškega načrtovanja uporabljena v primeru Občine Zreče, s poudarkom 
nastajanja projekta »Pot med krošnjami Pohorje«. Prav tako je župan sodeloval na okrogli mizi s 
temo Slovenske občine kot nosilke lokalne samouprave. 
 
OBVEŠČANJE OBČANOV 
 
Redno komuniciranje z javnostjo poteka preko tedenskega lokalnega časopisa Novice, javnega 
glasila Občine Zreče Pohorsko srce, ki izhaja dvakrat na leto, lokalne televizije – CATV Zreče, 
lokalnih radijskih postaj in različnih digitalnih medijev (spletne strani Občine Zreče, socialnih 
omrežij, spletnih strani javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, spletne strani 
GIZ-LTO Zreče …). 
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Občanom in ostalim zainteresiranim je omogočen kontakt z zaposlenimi v občinski upravi, in 
sicer po telefonu, elektronski pošti in osebno ob dogovorjenem času. Preko občinske spletne 
strani je možno podajati prijave in pobude. 
V primeru sprejemanja prostorski aktov se zagotovi vključevanje javnosti preko javne razgrnitve 
in javne obravnave, kamor je vključena zainteresirana javnost.  
Članom občinskega sveta in predsednikom krajevnih skupnosti se podajajo informacije o delu 
župana in občinske uprave na sejah občinskega sveta, le te pa so javne in se snemajo ter 
predvajajo na YouTubu. Ob raznih dogodkih pa se organizirajo tiskovne konference. 
Za pridobivanje ciljno naravnanih povratnih informacij se na občini poslužujemo anketiranja. 
Občinski predpisi in druge javne objave so objavljene v katalogu informacij javnega značaja, 
spletni strani občine ter na oglasni deski v prostorih občinske uprave. 
 
Spletna stran Občine Zreče 
Spletna stran Občine Zreče omogoča enostaven in pregleden dostop ter izmenjavo raznovrstnih 
informacij in vsebin našim občanom. Redno skrbimo za ažuriranje in objavljanje aktualnih  
informacij, razpisov, poročil in drugih novic. Prav tako pa skušamo dodajati nove aplikacije, s 
katerimi želimo približati poslovanje in zagotoviti širši spekter informacij našim občankam in 
občanom ter vsem drugim uporabnikom, predstavitev utripa v občini, ključne podatke o občini, 
pomembne kontakte. Zagotoviti skušamo popolno dostopnost do večine storitev občine na 
spletu (e-vloge, plačevanje taks) in čim večjo vključenost občanov v komunikacijo z občino 
(oddajanje prijav nepravilnosti in pobud, objava novic in dogodkov s strani društev, drugih 
subjektov v občini). 
 
V letošnjem letu smo posodobili spletno našo stran. Trudimo se, da bi bila čim bolj pregledna in 
uporabnikom prijazna, njen videz je usklajen tudi s celostno grafično podobo Občine Zreče.  
 
S posodobitvijo prikaza vsebin smo pridobili sodobnejši bolj skladen stil osrednjega dela in glave 
spletne strani. Pri tem pa je vrstni red in koncept prikaza vsebin ostal enak kot do sedaj, zaradi 
česar ni pričakovati težav s strani uporabnikov pri privajanju na posodobljen izgled. 
 
Najbolj opazna novost so hitre ikone v glavi, in sicer: 

 Vloge in obrazci, 
 Kontakti, 
 Projekti, 
 Predpisi,  
 Seje občinskega sveta in  
 Destinacija Rogla Pohorje. 

 
V levem stranskem področju smo dodali tudi hitro povezavo z dostopom do zemljevida 
defibrilatorjev in aktivirali nov modul za prikaz informacij o izvedenih projektih. 
 
Poleg občinske spletne strani smo posodobili tudi izgled spletnih strani društev, ki so se odločila 
za možnost oblikovanja svojih spletnih strani (brez stroškov) preko občinske, saj je le-ta vezan 
na izgled občinske spletne strani. 
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Slika 3: Izsek iz osrednje internetne strani Občine Zreče 

 
Spletna povezava: http://www.zrece.si 
 
Katalog informacij javnega značaja 
Tudi v letu 2019 smo skrbeli za redno ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja Občine 
Zreče, kjer so dostopni vsi predpisi Občine Zreče od leta 1995 dalje, njihova neuradno 
prečiščena besedila, gradiva za seje občinskega sveta, strateški dokumenti in druge informacije.  
 
Spletna povezava:  
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-
502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1 
 
Kronologija 
Nadaljevali smo z beleženjem prireditev in dogodkov, ki so se v preteklem letu zgodili na 
območju naše občine. Izpis letne kronologije dogodkov za leto 2019 je objavljen tudi na spletni 
strani Občine Zreče. 

 
Spletna povezava: https://www.zrece.si/objava/56806 
 
DOSEŽKI NAŠE OBČINE 
 
Uvajanje standarda ISO 
Certifikat ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010, pri Bureau Veritas Certification, v 2019 pa 
smo uspešno opravili recertifikacijsko presojo seveda na podlagi predhodnega prehoda na novo 
izdajo standarda. Vseskozi se trudimo zagotavljati nenehno izboljševanje sistema vodenja 
kakovosti z izvajanjem kakovostnih storitev in prilagajanjem potrebam občanov glede 
pravočasnosti in kakovosti izvedenih storitev. V ta namen izvajamo t. i. notranje presoje (v 
sklopu občinske uprave smo usposobili 10 notranjih presojevalcev), ugotovitve iz notranjih 
presoj obravnavamo na vodstvenem pregledu. Delovanje sistema pa se letno preverja preko t. i. 
zunanje presoje, ki jo opravi presojevalska organizacija.  
 
 
 
 
 

http://www.zrece.si/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
https://www.zrece.si/objava/56806
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ZLATI KAMEN 2019  
V četrtek, 7. 3. 2019 je v Ljubljani potekala podelitev nagrade ZLATI KAMEN, ki jo prejmejo 
razvojno najbolj prodorne občine v državi, to so tiste občine, ki zaradi svoje razvojne, v 
prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti, pomenijo primer dobre prakse in 
zgled za ostale. Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne 
samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene – zagotavljanju 
pogojev za dobro življenje. Med dvanajstimi finalistkami smo bili tudi mi, in sicer smo bili 
kandidati za  nagrado v regiji od Koroške do Posavja in smo prejeli plaketo za razvojni prodor 
2019 v regiji od Koroške do Posavja. 
 

 
 
Pri izboru Strokovni svet projekta vsako leto pretresa celovit razvoj krajev, ob tem pa nekoliko 
večji poudarek daje izbranemu posameznemu elementu. Letos je to bila kultura kot razvojni 
vzvod kraja. 
 
To je za našo občino že 6 certifikat; prvega smo prejeli že v letu 2013 in prva plaketa. Zreče so 
kraj z nadpovprečno ugodnim razvojnim položajem: med 212 občinami so po vrednosti 
sestavljenega indeksa ISSO na 64. mestu, med podeželskimi občinami pa na 32. Razvojna slika 
občine je – ko gre za merljive kazalnike – precej uravnotežena. Rezultati analize so izrazito 
nadpovprečni na področju življenjskega standarda in gospodarstva. Občina Zreče močno presega 
povprečno vrednost na ravni države kot regije pri doseženem razvojnem stanju in pri 
aktivnostih. Izstopajoče prednosti občine so: 

 Vitalnost kraja, 
 Moč gospodarstva, 
 Visoka raven kakovosti življenja, 
 Število delovnih mest, 
 Vlaganje v šport. 

 
Več na: http://www.zlatikamen.si/ 
 
Občina Zreče med najlepše urejenimi zdraviliškimi kraji v Sloveniji 
Občina Zreče je na zaključni prireditvi Turistične zveze Slovenije, ki poteka pod sloganom Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, ponovno prejela priznanje za enega najlepše urejenih in 
gostoljubnih zdraviliških krajev v Sloveniji za leto 2019. Priznanje dokazuje, da urejeno okolje, 
trajnostno naravnanost in odlično turistično ponudbo prepoznajo tudi zunaj meja naše občine.  
 
Ocenjevalna komisije je opazila, da se je urejenost in ocvetličenost kraja v zadnjem letu bistveno 
izboljšala. Posebej so bili navdušeni nad lepo urejenim zdraviliščem z novim parkom, lepo 
urejenimi igrali, informativnimi tablami ter povezavo Terme Zreče – Rogla (tudi brezplačen 
avtobus). 
 
Komisija pozdravlja tudi krepitev lastne kulinarike ter pridobivanje znakov za kakovost na 
področju okolja (dve eko marjetici), navdušili so jih tudi zaščiteni ekološki otoki. Spregledana pa 
ni bila niti velika ponudba apartmajev, lepo ocvetličen gasilski dom, urejeno Gostišče pod Roglo 
ter lepo urejeni parki in pešpoti (skulpturni park – forma viva). Splošen vtis so strnili kot: 
»Višinska gorska klima, z mirno okolico, prisotnost termalne vode - vabi. Izredno lepo urejen, 
čist in ocvetličen kraj.« 

http://www.zlatikamen.si/
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Za osvojeno priznanje gre zahvala vsem deležnikom na destinaciji in občanom ter predstavlja 
odlično motivacijo tudi za delo v prihodnje.  
 

      
Sliki 4 in 5: Utrinka s podelitve 

 
Zreče srebrne v Communities in Bloom 
V svetovnem tekmovanju Communities in Bloom smo osvojili srebrno priznanje. Na tekmovanju 
je sodelovala kot edina slovenska predstavnica, svoje občine pa so imele v tekmovanju še 
Kanada, Združene države Amerike, Velika Britanija, Irska, Belgija, Italija, Madžarska in Hrvaška. 
Communities in Bloom je kanadska neprofitna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje 
okoljske odgovornosti s poudarkom na izboljšanju zelenih površin v lokalnih skupnostih. Za 
občino Zreče to ni prvo tekmovanje z okoljsko noto. Lani je v mednarodnem tekmovanju Entente 
florale osvojila zlato priznanje.  
 
“Ste zelena dežela z zelenim srcem” – tako je Občino Zreče ocenila ena od članic 
ocenjevalne komisije tekmovanja Communities in Bloom dr. Andrea Bosci z Madžarske. Skupaj z 
Lorno Mcllroy iz Kanade sta se v naših krajih mudili junija in vzeli pod drobnogled Zreče, 
Stranice in Roglo. Med drugim sta bili navdušeni tudi nad odgovornim odnosom občine do okolja 
in nad prizadevanjem vodstva občine za trajnostni razvoj in kakovostno bivanje občanov.   
 
Jubilejne 25. podelitve priznanj, ki je bila v Yarmouthu v Novi Škotski (Kanada), se je udeležil 
župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik. Ob vrnitvi s podelitve ga je pričakala množica članov 
številnih društev v občini, ki se je poveselila in nazdravila uspehu.  
 
Vsem sodelujočim se ob tem iskreno zahvaljujemo za prispevek k doseženemu. 

   

      

https://novice.si/page/wp-content/uploads/2019/09/zreče-1-1.jpg
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Slike 6, 7 in 8: Utrinki s sprejema pred Občino Zreče 

 
 
MEDSEBOJNO POVEZOVANJE 
 
Pogodba o ustanovitvi partnerstva za Pohorje 
12. decembra 2019 je na Rogli potekal svečani podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva za 
Pohorje. Sklep o podpisu tega partnerstva je bil sprejet 27. septembra 2019 na srečanju županov 
»pohorskih« občin in ključnih deležnikov v Mariboru. Gre za pogodbeno partnerstvo, ki povezuje 
predstavnike javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih interesov. Cilj ustanovitve 
partnerstva je skupen razvoj in promocija Pohorja.  
 
Partnerstvo bo delovalo na geografsko in funkcionalno zaokroženem območju občin: Dravograd, 
Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, 
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče, ki obkrožajo Pohorje. Partnerji so še Javno 
podjetje Marprom d. o. o., UNITUR d. o. o., VABO d. o. o., Mariborska razvojna agencija p. o., RRA 
Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., RASR, Razvojna agencija 
Savinjske regije, d. o. o., RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem 
Maribor – Pohorje. 
 
Namen partnerstva: Območje Pohorja predstavlja eno zadnjih večjih strnjenih zelenih oaz v času 
intenzivne urbanizacije. Poleg tega smo tu priča tudi izjemni biotski raznovrstnosti ter velikemu 
številu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Na drugi strani se na Pohorju 
razvijajo večji in manjši turistični centri, ki ponujajo tako letni kot zimski turizem. Ob tem po 
Pohorju poteka večje število pohodniških, kolesarskih in drugih poti. Pohorje je tudi razvito v 
smislu gozdarjenja in kmetovanja. Na območju se tako prepleta veliko interesov, katere bi bilo 
potrebno nujno povezati in začeti razvoj, ki bo ohranjal naravovarstvena območja ter sočasno 
omogočal konkurenčen in povezan turistični razvoj.  
 
Člani, povezani v Partnerstvo za Pohorje, bodo lahko začeli usklajevati cilje in vsebine, izvajati 
projekte ter tako ustvarili zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. S 
sodelovanjem tudi drugih deležnikov na nacionalnem nivoju pa bodo lahko izboljšali ter 
pospešili razvoj potrebne infrastrukture, ki bo Pohorje kot zeleno destinacijo približali drugim 
podobnih destinacijam v razviti Evropi. 
 
Skupnost občin Slovenije 
Kot članico SOS-a nas skupnost redno obvešča o novi sprejeti zakonodaji, nam podaja 
informacije o objavljenih državnih razpisih, izvaja skupna javna naročila, seminarje … V letu 
2019 smo se udeležili več sestankov, posvetov, predavanj, seminarjev in izobraževanj v 
organizaciji Skupnosti občin Slovenije. V lanskem letu je potekalo tudi evidentiranje v delovna 
telesa Skupnosti občin Slovenije, na podlagi katerega so naši zaposleni oziroma naši občani 
imenovani v Komisijo za kulturo, Komisijo za gospodarske javne službe varstva okolja, Komisijo 
za digitalno preobrazbo, Komisijo za zaščito in reševanje, Komisijo za predšolsko vzgojo in 
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šolstvo, Komisijo za prostor, Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja, Komisijo za 
kmetijstvo in razvoj podeželja ter Komisijo za razvojne projekte v naslednji finančni perspektivi. 

 
 
ČLOVEŠKI VIRI 
 
Za izvajanje nalog v občinski upravi so sistemizirana posamezna delovna mesta, ki pokrivajo 
naloge s področja gospodarstva, negospodarstva, financ, pravnih in splošnih zadev ter notranja 
organizacijska enota, za opravljanje del in nalog na področju urejanja prostora in varstva okolja 
ter lokalnih gospodarskih javnih služb.  
 
Občina je tudi soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Medobčinskega 
urada (sedaj Skupna občinska uprava), ustanovljenega z namenom učinkovitejšega izvajanja 
razvojnih nalog. 
 
V letu 2019 je bilo v občinski upravi zaposlenih 21 delavcev (1 pripravnik), kar je v skladu s 
kadrovskim načrtom za leto 2019.  
 
Tabela 6: Zaposleni na Občini Zreče po izobrazbi in delitvi javnih uslužbencev (ZJU)  

ZAPOSLENI NA DAN 31. 12. 2019 

 U – uradniki 
STD – strokovno 

tehnični sodelavci 
     
 

STOPNJA 
IZOBRAZBE 

I – IV 3 0 3 
V 5 0 5 
VI /  0 

VII/1 7 5 2 
VII/2 2 2 0 
VIII 2 2 0 
IX 0 0 0 

 pripravnik 1 0 1 
 funkcionar                     1 0 0 

    Skupaj:                          21 9 11 

 
Upravljanje s človeškimi viri je skupek različnih aktivnosti, ki se nanašajo na zaposlovanje, 
ugotavljanje in načrtovanje kadrovskih potreb, ocenjevanje, nagrajevanje zaposlenih, razvoj in 
vodenje zaposlenih. V naši upravi se trudimo, da zagotavljamo strokoven kader, dobre pogoje za 
delo in primerno klimo med sodelavci. 
 
V občinski upravi izvajamo vse te aktivnosti, prav tako pa veliko časa namenjamo usposabljanju 
študentov in dijakov, ki v naši instituciji opravljajo obvezno prakso. 
 
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 mesto. Zato zaposlene ciljno izobražujemo, usposabljamo na različnih 
seminarjih in delavnicah, pa tudi individualno, s poudarkom na upravnem poslovanju ter 
pridobivanju dodatnih ozko usmerjenih strokovnih znanj na delovnih mestih ter v skladu s 
potrebami po posameznih delovnih mestih.  
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Tabela 7: Primerjava porabe materialnih stroškov za izobraževanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev v letih 2015-2019 

Stroškovno mesto Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

Materialni stroški 119.942,37 113.484,39 113.158,82 131.893,31 131.145,98 

Izobraževanje in 
usposabljanje 

2.425,52 4.306,52 5.360,60 4.465,22 4.875,59 

% glede na materialne 
stroške 

2,02 3,79 4,74 3,39 3,72 

 
Tabela prikazuje porabo stroškov za izobraževanje v zadnji petih letih. V letu 2019 smo za 
izobraževanje in usposabljanje namenili 4.875,59 €. 
 
V smislu letnega izobraževanja in usposabljanja so se zaposleni javni uslužbenci udeleževali 
usposabljanj na svojem strokovnem področju. Med seminarji smo glede na težnjo po varčevanju 
izbirali seminarje, ki so bili cenovno ugodni. 
 
Tabela 8: Odhodki Občinske uprave Občine Zreče - primerjava med leti  2013–2019 

NAMEN LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 

Plače  495.167,94 523.049,37 519.212,66 539.877,39 580.666,52 605.981,33 640.217,92 

Izobraževanje 2.851,78 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 4.465,22 4.875,59 

Materialni stroški 114.273,46 113.440,04 117.516,85 109.177,87 107.798,22 127.428,09 126.270,39 

Strojna računalniška 
oprema 

11.109,91 11.831,31 2.581,12 5.980,27 19.247,97 14.388,17 5.286,42 

Strežniki in diskovni 
sistemi 

4.019,30 0,00 0,00 25.802,69 12.205,22 0,00 0,00 

Avtomobili 0,00 0,00 17.195,00 0,00 0,00 19.440,00 35.590,00 

Fotokopirni stroj 0,00 6.631,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pisarniška in druga 
oprema 

1.692,13 4.356,45 2.219,37 3.730,27 119,99 0,00 0,00 

Telekomunikacijska 
oprema 

604,90 0,00 1.172,00 0,00 620,27 2.088,98 385,28 

Avdiovizualna oprema 0,00 0,00 0,00 390,73 0,00 0,00 0,00 

Opreme za varovanje 2.241,86 1.055,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostalo 0,00 0,00 2.701,95 2.196,24 1.479,66 3.824,63 3.355,00 

Skupaj: 631.961,28 663.381,61 665.024,47 691.461,98 727.498,45 777.616,42 815.980,60 

 
Na kadrovskem področju so bili izdani naslednji pravni akti oz. izpeljani naslednji postopki:  

 1 aneks k pogodbi o zaposlitvi, zaradi napredovanja v plačni razred, 
 18 aneksov zaradi Aneksa št. 4 h KPDU, ki vsebuje višje uvrstitve delovnih mest v plačne 

razrede, 
 2 postopka prenehanja delovnega razmerja 2 JU, 
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 postopek zaposlitve 1 pripravnika, 
 postopek zaposlitve 2 STD, 
 20 sklepov o določitvi rednega letnega dopusta, 3 sklepi o določitvi izrednega LD, 
 16 sklepov o določitvi skrbnikov proračunskih postavk, 4 sklepi o spremembi sklepov, 
 1 sklep o jubilejni nagradi, 
 11 dijakov oz. študentov je opravljalo počitniško prakso,  
 2 študenta sta opravljala obvezno prakso na ČN, 
 23 sklepov o povečanem obsegu dela in 57 odredb za nadure, 
 5 odgovorov na prošnje za zaposlitev, 
 5 pooblastil za nadomeščanje oz. ocenjevanje, 
 sprejet letni načrt izobraževanja, 
 sprejet kadrovski načrt, 
 letni načrt dela OU za 2019 in realizacija za 2018, 
 18 javnih uslužbencev je opravilo usposabljanje iz varstva pri delu, 
 izdelana je bila revizija Ocene tveganja, 
 4 javni uslužbenci so bili napoteni na redni obdobni zdravniški pregled … 

 
V letu 2019 so bili skladno z zakonodajo ocenjeni vsi javni uslužbenci. Vročenih je bilo 18 
ocenjevalnih listov. Prav tako so bili izvedeni postopki v zvezi z napredovanjem javnih 
uslužbencev v plačni razred in uradnikov v naziv in izpolnjenih 18 evidenčnih listov. 
 
Na področju zdravja in varstva pri delu skrbimo za redno usposabljanje javnih uslužbencev za 
varstvo pri delu (vsi zaposleni so preizkus opravili januarja 2019) in varstvo pred požarom, 
pregled osebne varovalne opreme ter redne preventivne zdravniške preglede, vse v okviru 
Ocene tveganja in izjave o varnosti. V upravi ves čas sledimo sprejeti Oceni tveganja. 
 
Sprejet imamo tudi Program promocije zdravja na delovnem mestu. Cilj programa je, da 
delodajalec v skladu z ZVZD-1 načrtuje, določi oblike promocije ter zanjo zagotovi potrebna 
sredstva in zagotavlja način spremljanja njenega izvajanja. Promocija zdravja na delovnem 
mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju uslužbencev na delovnem mestu. Vsako leto v 
skladu s tem organiziramo različne aktivnosti: skupinska telovadba, souporaba smučarske karte 
vseh zaposlenih, team buildinge, strokovne ekskurzije, razna druženja … 
 
Opravljanje delovne oziroma obvezne prakse smo omogočili dvema študentoma. Enajstim 
študentom oz. dijakom smo v poletnih mesecih omogočili, da si z opravljanjem počitniškega dela 
pridobijo svoj vir prihodka. 
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Graf 5: Izraba delovnega časa v obdobju 2015–2019 

 
 

 
Kot obliko dela, izmenjave informacij ter sprejemanja odločitev se v upravi poslužujemo 
sestankov v obliki kolegijev. Župan, podžupan, direktorica občinske uprave, vodja NOE GJS in 
prostor in višja svetovalka za finance in proračun se sestajajo vsake tri mesece na ožjem kolegiju, 
medtem ko se širši kolegij izvaja v širši zasedbi, kjer so prisotni vsi javni uslužbenci, ki pokrivajo 
posamezno področje dela.  
 
NOE GJS in prostor usklajuje celotno področje svojega delovanja enkrat tedensko na krajših 
skupnih sestankih, občinska uprava na kolegijih enkrat mesečno, ožji kolegij pri županu pa se 
sklicuje praviloma kvartalno. V letu 2019 so bili štirje ožji kolegiji pri županu ter osem kolegijev 
občinske uprave. 
 
Župan sprejema stranke praviloma vsako sredo popoldan, preostale dni v tednu pa so na 
županovem koledarju razni drugi sestanki, obiski, posveti, sestanki na ministrstvih, občni zbori, 
itd.  
 
Tabela 9: Iz statistike županovega koledarja za leti 2018 in 2019 

 2018 2019 
Sestanki 234 285 
Zunanji sestanki 69 93 
Posveti 5 5 
Sestanki Maribor in sestanki na 
ministrstvu Ljubljana 

5           10 
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Pomembni obiski v Občini Zreče 1 1 
Otvoritve infrastrukture 5 3 
Podpisi pogodb z izvajalci del 6 2 
Obiski starejših občanov 11 9 
Obisk prvorojenca v občini 0 1 
Sprejem odličnjakov 3 2 
Seje občinskega sveta (redna in 
izredna) 

4 5 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 5 2 
Sestanek s predsedniki političnih 
strank 

0 1 

Sestanek s predsedniki krajevnih 
skupnosti 

1 1 

Priprava govorov/člankov 24 30 
Razgovori s strankami 19 21 
Komisije 17 19 

 
 
Informatika 
Področje informatike zajema strojno opremo, programsko opremo in aplikacijsko opremo, ki je 
podpora delu občinske uprave. Torej na področju programske opreme smo v letu 2019 
nadgradili in podaljšali licenčno opremo protivirusne zaščite, požarnega zida, varnostnega 
kopiranja in storitve varne elektronske pošte. Vse računalniške postaje so opremljene z 
Microsoftovimi licencami, za katere plačamo letno najemnino.  
  
Na področju uporabnih aplikacij smo nadgrajevali in posodabljali osnovne verzije in se 
izobraževali z novostmi. 
  
Na področju strojne opreme smo v letu 2019 kupili naslednjo opremo: 
 3 kose namizne delovne postaje HP, 
 6 tablic, 
 WI FI OU, 
 centralni fotokopirni in tiskalni stroj Konica Minolta z varnostnim kopiranjem. 

 
 
DRUGE ZADEVE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2019 
 
Odločanje v upravnih zadevah 
V mesecu januarju smo skladno Pravilnikom o vodenju evidence v upravnem postopku 
ministrstvu, pristojnemu za upravo, poročali o delu pri odločanju o upravnih stvareh. 
 
Odločanje v upravnih zadevah na I. stopnji 
 
Tabela 10: Odločanje o upravnih stvareh na prvi stopnji za leto 2019 

ŠTEVILO UPRAVNIH 
STVARI GLEDE NA 

POSTOPEK 

LETO 2019 
Na zahtevo stranke Po uradni dolžnosti 

Skupaj 
Skrajšani 

ugotovitveni 
postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 

Skrajšani 
ugotovitveni 

postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 
Število nerešenih 
upravnih stvari, 
prenesenih iz preteklega 

30 75 12 69 186 



27 
 

poročevalnega obdobja 
Število upravnih stvari, 
začetih v poročevalskem 
obdobju 

141 181 3 324 649 

Skupno število vseh 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

171 256 15 393 835 

Število ustavljenih 
upravnih postopkov 

0 1 1 18 20 

Število zavrnjenih zahtev 1 2 / 3 
Število ugodenih zahtev 123 214 / 337 
Število upravnih stvari, 
rešenih v zakonitem 
roku  

53 198 1 300 552 

Število upravnih stvari, 
rešenih po prekoračitvi 
zakonitega roka 

72 22 3 25 122 

Skupno število rešenih 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

125 220 4 325 674 

Skupno število nerešenih 
upravnih stvari na koncu 
poročevalnega obdobja 

46 36 11 68 161 

 
 
Tabela 11: Primerjava rešenih in nerešenih upravnih stvari v obdobju 2012 - 2019 

UPRAVNE 
STVARI 

LETO 
2012 

LETO 
2013 

LETO 
2014 

LETO 
2015 

LETO 
2016 

LETO 
2017 

LETO 
2018 

LETO  
2019 

Skupno število 
rešenih upravnih 
stvari v 
poročevalskem 
obdobju 

887 685 1.293 

 
 

1.097 952 

 
 

909 

 
 

741 674 

Skupno število 
nerešenih 
upravnih stvari 
na koncu 
poročevalnega 
obdobja 

164 193 702 502 381 215 179 161 

 
Tudi v letu 2019 smo nadaljevali s trendom zmanjševanja zaostankov pri reševanju upravnih 
zadev. Tako smo v letu 2019 rešili sicer nekoliko manj zadev kot v letu 2018; razlog za to je manj 
vloženih zadev v poročevalskem obdobju, a smo se zelo izboljšali pri številu nerešenih zadev na 
koncu poročevalskega obdobja.  
 
Prav tako smo tudi to leto nekoliko zmanjšali število rešenih upravnih zadev po prekoračitvi 
roka; v letu 2018 je bilo po prekoračitvi roka rešenih 155 zadev, v letu 2019 pa 122 zadev. Z 
zmanjševanjem zaostankov pri reševanju upravnih zadev ter reševanjem zadev v zakonitem 
roku bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
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Odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji 
V odločitev na drugo stopnjo je bilo v letu 2019 odstopljenih 10 pritožb. Osem pritožb smo 
prejeli v zvezi s spremembo odločbe o podelitvi koncesij na področju zdravstvene in 
zobozdravstvene dejavnosti, ena v zvezi s plačilom komunalnega prispevka ter ena pritožba 
zoper soglasje Občinske uprave Občine Zreče o posegu v varovalni pas občinske ceste. Ena od 
pritožb je bila zavržena zaradi nedopolnitve pritožbe, preostalih osem pritožb je bilo iz razloga 
neutemeljenosti zavrnjenih.  Vse odločbe o pritožbah so bile izdane znotraj zakonsko določenega 
roka. Zoper vseh osem odločitev organa druge stopnje na področju zdravstvene oziroma 
zobozdravstvene dejavnosti so bili sproženi upravni spori, o katerih še ni bilo odločeno. 
 
V letu 2015 je bilo obravnavanih 5 pritožb, v letu 2016 7 pritožb, v letu 2017 7 pritožb, v letu 
2018 6 pritožb ter v letu 2019 10 pritožb. 
 
Graf 6: Število pritožb v reševanju na drugi stopnji v letih 2015-2019 

 
 
 
Informacije javnega značaja 
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v 
obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga 
je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V lanskem 
letu smo prejeli 5 zahtev za dostop do informacije javnega značaj, katerim smo v celoti ugodili. 
 
Tabela 12: Informacije javnega značaja – primerjava med leti 2013–2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Število rešenih zahtev za dostop 
do IJZ 

1* 8 9 6 2 3 5 

Število ugodenih zahtev za 
dostop do IJZ 

0 6 5 5 1 1 5 

*zahteva za dostop do informacij javnega značaja je bila umaknjena. 
 
Brezplačna pravna pomoč občanom  
Na podlagi pogodbe o odvetniških storitvah je bilo opravljenih 55 brezplačnih pravnih nasvetov 
občanom. Občani so potrebovali nasvet glede darilnih pogodb, dedovanja, prekrškov, najemnih 
razmerij, služnosti, uveljavljanja pravic iz obligacijskih in družinskih razmerij, socialnih pomoči, 
osebnih sporov ter drugih sodnih in upravnih postopkov.  
 

LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019

pavšalna TT 2 2 4 4 0

KP 3 1 3 1 1

Druga področja 0 2 0 1 9
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Graf 7: Brezplačna pravna pomoč občanom po mesecih v letih 2015–2019 

 
 
 
Javna naročila 
Skladno z Zakonom o javnem naročanju smo uspešno izvedli 6 javnih naročil (5 male vrednosti 
in 1 velike vrednosti). Pri enem javnem naročilu smo dvakrat neuspešno zaključili postopek 
male vrednosti zaradi preseganja zagotovljenih sredstev, naročilo pa potem oddali po 
konkurenčnem postopku s pogajanji. V primeru javnega naročila velike vrednosti smo izbrali 
odprti postopek. 
 
Vloženih zahtevkov za revizijo zoper objavljene razpisne dokumentacije oz. zoper odločitve o 
oddaji/neoddaji naročila ni bilo. 
 
Graf 8: Število oddanih javnih naročil male in velike vrednosti – primerjava med leti 2011–2019 
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V februarju 2020 smo za občino in vse krajevne skupnosti oddali tudi statistične podatke o 
evidenčnih naročilih v letu 2019 ter sezname evidenčnih naročil, katerih vrednost (brez DDV) je 
enaka ali višja od 10.000 € in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. 
 
Upravne takse 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah in Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin smo zaračunali upravne takse v skupnem znesku 3.794,30 €. 
 
Znesek upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, po tarifni 
številki 1 znašal 4,50 €, tarifni številki 1 in 3 skupaj 22,60 €, po tarifni številki 36 (Potrdilo o 
namenski rabi zemljišča in Lokacijska informacija) je znašala taksa 22,70 € in za pritožbo 18,10 
€. 
 
Tabela 13: Znesek pobrane upravne takse za leto 2019 glede na vrsto in število vlog 

VLOGA  ŠTEVILO 

VLOG 

POBRANA UPRAVNA TAKSA (€) 
Vloga (vloga za spremembe in dopolnitve OPN) 36 162,00 

Lokacijska informacija 30 522,10 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča 169 1.906,80 

Odločba o komunalnem prispevku 23 497,20 

Pritožba 14 253,40 

Odločba o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

3 67,80 

Vloga za stanovanje 21 316,40 

Soglasje za prodajo blaga na drobno na stojnici 1 18,60 

Odločba o delni zapori javne ceste zaradi izvajanja 
del na njih 

2 50,00 

Odločba o popolni zapori javne ceste zaradi 
izvajanja del na njih 

0 0,00 

 

5. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE  
 
5.1 MEDOBČINSKI URAD 
 
V Medobčinskem uradu, s sedežem Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, sta bili v poročevalskem 
obdobju za delovanje na območju Občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče zaposleni dve osebi 
(do 30. 11. 2019). 
 
Z dnem 1. 12. 2019 so naloge prenesene na Skupno občinsko upravo, NOE Skupna služba varstva 
okolja, ki deluje od 1. 12. 2019 in v kateri je zaposlena 1 oseba. 
 
Medobčinski urad (oziroma Skupna občinska uprava, NOE Skupna služba varstva okolja) je 
oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov, pomembnih za 
razvojno načrtovanje na območju povezanih občin. Standard in kvaliteta dela, ki ga prinaša 
območno razvojno partnerstvo, predstavlja velik prispevek k delovanju regije in je kot tak 
primeren, priporočljiv in učinkovit način dela, ki predstavlja novo kakovost v organiziranosti 
trenutne razvojne regije.  
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Naloge opravljene v letu 2019 so bile usmerjene predvsem v: 
 prepoznavanje skupnih nalog območnega pomena; 
 sodelovanje in usklajevanje med različnimi občinskimi in drugimi javnimi službami;  
 spremljanje razpisov in pridobivanje možnih virov financiranja za dogovorjene območne 

oziroma lokalne aktivnosti;  
 spremljanje, svetovanje in prijava na aktualne razpise za sredstva iz evropskih skladov, 

ministrstev in drugih ustanov, s področja razvojnih projektov in opozarjanje občin na le-te; 
 animiranje in seznanjanje občin z državnimi in drugimi finančnimi spodbudami; 
 iskanje drugih finančnih virov lokalnih skupnosti; 
 organizacija in koordinacija projektov ter druge naloge na področju razvojnih programov; 
 povezovanje občin območja, sodelovanje z drugimi območji, regijo in državnimi službami; 
 aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov in projektov; 
 izvajanje postopkov oddaje javnih naročil, ipd. 

 
Delovanje Medobčinskega urada v Občini Zreče v letu 2019 
 
SODELOVANJE in KOORDINACIJA 
Sodelovanje in koordinacija pri tekočih projektih: opozarjanje na kritične roke za izvedbo 
investicij, nadzor nad aktivnostmi po prijavljenem projektu, priprava poročil, sestava zahtevkov 
za izplačilo, ipd.  
Rezultat:  
 Projekt za Dogovor za razvoj regij: prednostna naložba 6.1 Izgradnja kanalizacijskega 

sistema Zreče Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče 
(aglomeracija Zreče ID 10345);  

o opis stanja projekta za DzRR na prednostni naložbi 6.1. Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče; 

o izpolnitev ločenega OBR-2 za DzRR za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Dravinje – Občina Zreče«; 

 Tehnično in vsebinsko sodelovanje pri izvedbi projekta Študentski inovativni projekti ŠIPK: 
Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče; 

 Projekt »Prometna ureditev okolice OŠ Zreče«; 
 sodelovanje pri projektu »Prehistory adventure«, priprava različnih povpraševanj po 

predvidenih aktivnosti projekta, udeležba na sestankih;  
o priprava vse dokumentacije in obrazcev za oddajo Prvega poročila za obdobje od 

1. 9. 2018 – 28. 2. 2019 preko eMS; 
o priprava vse dokumentacije in obrazcev za oddajo Drugega poročila za obdobje 

od 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 preko eMS; 
o priprava Povabila vsem zainteresiranim za izdelavo avtorskega dela – animirani 

film za projekt »Prehistory Adventure« in hkrati OBJAVA O NAMERI sklenitve 
avtorske pogodbe; 

 pregled in ureditev dokumentacije za v arhiv za investicijo »Smučarsko tekaški center na 
Rogli«; 

 zaključno poročilo za 23. člen ZFO-1: Komunalna oprema Stanojevič; 
 zaključno poročilo za 23. člen ZFO-1: Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center; 
 priprava zahtevka za investiciji »Krožišče SN1« (povratna sredstva) in »MODERNIZACIJA LC 

440251 OD KM 6.849 DO KM 7.629« (povratna in nepovratna sredstva); 
 priprava zahtevkov v eMI za investiciji »Novogradnja dvignjenega prehoda za pešce čez 

Kovaško cesto« in »Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah«; 
 oddaja in dopolnitve zahtevkov v eMI za investiciji »Novogradnja dvignjenega prehoda za 

pešce čez Kovaško cesto« in »Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah«; 
 Strategija razvoja turizma;  
 priprava vsebin za občine za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027; 
 sodelovanje v ocenjevalni komisiji LAS. 
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PRIJAVA NA RAZPISE RAZLIČNIH RESORJEV 
Izdelava razpisne oz. prijavne dokumentacije, zagotavljanje izpolnjevanja pogojev, nadzor nad 
aktivnostmi odobrenih projektov, ipd. 
Rezultat:  
 prijava na razpis Fundacije za šport »Ureditev Športnega parka Zreče – vzpostavitev tribun 

ob večnamenskem igrišču Športnega parka Zreče«; 
 prijava na razpis Fundacije za šport »Postavitev in ureditev Plezalne stene v Zrečah«; 
 priprava vsebin za prijavo na razpis PKP, koordinacija med partnerji, oddaja projekta: 

Zaživimo z Zreškim jezerom, partner Občina Zreče in Unitur d. o. o., prijavitelj Univerza v 
Mariboru, FF, Oddelek za sociologijo in geografijo); 

 prijava projekta za prijavo na EKO SKLAD: Rekuperacija Rosika 1 in 2 (oddana prijava na 
EKO SKLAD); 

 prijava na 23. člen ZFO-1 in dopolnitev vloge: Krožišče SN1; 
 prijava na 23. člen ZFO-1 za investicijo »Modernizacija LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška 

vas – 1. faza«, dopolnitev vloge; 
 oddaja vloge na Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za 

polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 
2000; 

 prijava na razpis Ministrstvo za kulturo: »Obnova Cerkve Matere Božje na Brinjevi gori« 
(prijavitelj Župnija Zreče); 

 priprava vsebin za prijavo na razpis PKP: Zreško jezero, partner Občina Zreče in Unitur d. o. 
o.; 

 priprava in oddaja vloge, priprava finančnega načrta, usklajevanje s partnerji za prijavo na 
razpis LAS Leader (ESRR) za projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi 
trajnostnimi rekreativnimi površinami« ter dopolnitev vloge; 

 usklajevanje vsebin za napovedan razpis LAS EKSRP, začetna priprava DIIP, finančna 
konstrukcija:  

o priprava vsebin za projekt Vzpostavitev postajališča za avtodome na Resniku, 
prijavitelj Občina Zreče; 

o priprava vsebin za projekt Ureditev športne infrastrukture na Stranicah in 
Zrečah, prijavitelj Športno društvo Stranice, partner Občina Zreče; 

 Oddane vsebine za prijavo na razpis ELENA. 
 
IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
Izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16). Investicijska dokumentacije se izdeluje za zagotavljanje pogojev pri prijavi na 
razpise različnih resorjev. 
Rezultat:  
 izdelava DIIP-a za investicijo »Ureditev Športnega parka Zreče – vzpostavitev tribun ob 

večnamenskem igrišču Športnega parka Zreče«; 
 izdelava DIIP-a za investicijo »Postavitev in ureditev Plezalne stene v Zrečah«; 
 izdelava DIIP-a za investicijo »Cesta Božje«; 
 izdelava novelacije IP za investicijo »Modernizacija LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška vas 

– 1. faza«; 
 izdelava DIIP-a za projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi 

rekreativnimi površinami«. 
 
JAVNA NAROČILA 
Pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije javnega naročila, sodelovanje pri izvedbi postopka, 
ipd. 
Rezultat: 
 Vloga strokovne komisije pri izvedbi postopkov javnega naročanja; 



33 
 

 Izvedba javnega naročila.  
 
DRUGO 
Izvajanje drugih nalog po odločitvi občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje. 
Rezultat:  
 Pomoč pri pripravi Poročil in zahtevkov za različna Ministrstva, preko različnih aplikacij; 
 Pretok strokovnih informacij občanom (sestava člankov za medije); 
 Delovanje ORP Dravinjsko (oblikovanje projektnih predlogov in oblikovanje IN Savinjske 

regije 2014-2020 v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske 
politike 2014-2020, oblikovanje projektnih predlogov za Dogovor za razvoj regij (DzRR) 
2014-2020 v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 
2014-2020, priprava obrazcev in koordinacija pri oddaji vloge na DzRR, uskladitev 
projektov za Dogovor za razvoj regij za Listo A in B, ocenjevanje projektov za DzRR, 
sodelovanje v regijskih delovnih skupinah, posredovanje različnih podatkov in informacij o 
občinah na zahtevo RASR, razvoj skupnih projektov, priprave poročil za RASR (splošne 
razvojne naloge);  

 Udeležba na sejah Sveta Savinjske regije; 
 Udeležba na delavnici novega sistema E-MA; 
 Udeležba na delavnicah Interreg Slovenija – Hrvaška - poročanje; 
 Sodelovanje pri notranji presoji ISO; 
 Sodelovanje v Centru za raziskave za izvajanje Strategije za turizem Destinacije Rogla-

Pohorje; 
 Priprava in oddaja Poročila o izvedbi Regijskega izvedbenega načrta RIN-a za obdobje od 1. 

1. 2018 do 31. 12. 2018;  
 Sodelovanje pri pripravi Poročila upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo za 

leto 2018 za OP 13.3.5.1.09.0001 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske 
Konjice in Zreče; 

 Priprava in oddaja kazalnikov RRP za Dravinjsko za leto 2018 (na RASR); 
 Načrt razvoja in trženja turizma: sodelovanje v projektni in delovni skupini; usmeritve za 

prijavo na razpise; 
 Vsakodnevno spremljanje objave javnih razpisov na spletnih straneh ministrstev in 

posredovanje informacij v primerni obliki kontaktnim osebam posredovanih s strani občin 
po e-pošti, telefonu; 

 Udeležba na delovnih posvetih, seminarjih, delavnicah in prenos informacij, gradiv 
kontaktnim osebam posredovanih s strani občin po e-pošti; 

 Izdelava trimesečnih poročil MU. 
 
 
5.2 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, organ Skupne občinske uprave, opravlja naloge izvajanja 
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin 
ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora. 
Organ se je s 1. 12. 2019 reorganiziral in sedaj deluje kot Notranja organizacijska enota 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Pristojnosti in pooblastila javnih uslužbencev se s tem niso 
spremenila. 
Najpogosteje se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo: 

 nadzor nad občinskimi cestami, 
 nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, 
 nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
 nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju, 
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 nadzor nad predpisi, ki urejajo vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice 
zgradb, 

 nadzor prometa na občinskih cestah in državnih cestah v naseljih. 
 
Na dan 31. 12. 2019 je v NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo organu bilo zaposlenih šest 
javnih uslužbencev, trije inšpektorji, od tega je inšpektorica tudi vodja ter trije občinski redarji. S 
1. 12. 2019 je bil javni uslužbenec na delovnem mestu občinski redar svetovalec premeščen na 
delovno mesto višji svetovalec v NOE Skupna služba urejanje prometa. Delo prekrškovnega 
organa so sedaj prevzeli inšpektorji, v prihodnje bomo ustrezno izobrazili občinske redarje, da 
bodo te naloge lahko opravljali tudi oni. Kljub dolgotrajni odsotnosti (bolniški stalež) občinskega 
redarja menimo, da smo uspešno opravili svoje naloge. 
 
V letu 2019 je bilo na območju občine Zreče zaznanih 89 cestno prometnih prekrškov s področja 
mirujočega prometa. Od tega je bilo 65 prekrškov neznatnega pomena, za kar so se kršiteljem na 
kraju prekrška izdala ustna opozorila. Izdanih je bilo 24 obvestil o storitvi prekrška, katerim je 
sledilo 24 plačilnih nalogov. Zmanjšanje prekrškov s področja mirujočega prometa je posledica 
prometne ureditve na območju »Rogle« in s tem manjše število kršitev in manj izvajanja nadzora 
na tej lokaciji. V samem centru Zreč pa je še vedno največ kršitev bilo zaznanih na območju 
modre cone pri Občini Zreče, pri osnovni šoli ter na Tovarniški cesti (Weiler Abrasives). 
 
Tako kot v preteklih letih smo tudi v lanskem letu občasno izvajali meritve prekoračitev hitrosti 
v cestnem prometu s samodejno merilno napravo. Izdali smo 37 plačilnih nalogov kršiteljem 
največje dovoljene hitrosti v cestnem prometu.  
 
V poročevalskem obdobju smo izvedli tudi tehtanje tovornih vozil, s katerim bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
 
Tabela 14: Število izdanih plačilnih nalogov občinskega redarstva v Občini Zreče  

LETO 
IZDANI 
PN-MP 

IZDANI 
PN-

HITROST 
ZSV UGOVOR 

IZDANE 
ODLOČBE 

PREDLOG ZA 
IZTERJAVO 

2011 64 15 13 1 1 13 
2012 71 148 40 8 1 20 
2013 82 63 11 4 1 44 
2014 33 38 8 0 24 9 
2015 74 42 8 0 8 13 
2016 79 36 9 3 6 11 
2017 105 32 5 1 4 7 
2018 136 61 8 0 17 13 
2019 24 37 6 0 11 0 
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Graf 9: Izdani plačilni nalogi – primerjava med leti 2011–2019 

 
 
 
Zaznane so bile tudi kršitve onesnaženj cest, katere so po ustni odredbi in izrečenem opozorilu 
odgovorni izvajalci tudi očistili. 
      
Na območju občine Zreče je bilo vodenih 19 inšpekcijskih postopkov, od tega: 
 4 na področju javnega reda in miru ter videza naselij; 
 3 na področju komunalnih odpadkov; 
 5 s področja cest; 
 3 s področja odvodnjavanja odpadnih voda in  
 4 s področja taks. 

 
Slika 9: Nepravilno ločevanje odpadkov 

 
Preko celotnega poročevalskega obdobja smo vršili nadzor nad ravnanjem s komunalnimi 
odpadki, predvsem v smeri pravilnega ravnanja z njimi – ločeno zbiranje na izvoru samem. Z 
nadzorom želimo prispevati k drugačnemu razmišljanju tistih, ki še vedno nepravilno odlagajo 
odpadke. 
 
Redno smo opravljali nadzor nad občinskimi cestami, predvsem v smeri preprečitve poškodb le-
teh, s preventivnimi nadzori glede posegov v varovalni pas občinskih cest, odvodnjavanjem 
padavinske in komunalne vode na cesto in njene sestavne dele, nadzor nad izdanimi soglasji, s 
ciljem zagotoviti varstvo cest in varnost udeležencev v cestnem prometu. Nadzor smo izvajali 
tudi v sodelovanju z občinsko upravo in koncesionarjem za vzdrževanje lokalnih cest. 
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Slika 10: Poškodba bankine 

 
Nadzoru nad ravnanjem z odpadnimi komunalnimi vodami, ki nastajajo v gospodinjstvih, se 
vsako leto posveča večja pozornost. Cilj nadzora je priključitev na javno kanalizacijo, kjer je to 
mogoče in tako posledično obvezno. Na območju, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni 
možna, pa zagotoviti odvodnjavanje na način, kot to določa gradbeno dovoljenje in zakonodaja, 
ter tako preprečiti onesnaževanje okolja.   
      
V poročevalskem obdobju se je izvajal tudi nadzor nad prijavljanjem gostov in oddajanjem 
poročil o nočitvah, katerega cilj je bilo pravilno ravnanje s turistično takso. 
 
Graf 10: Število inšpekcijskih postopkov po posameznih področjih 
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6. 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 prihodnja leta. Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom.  
 
Glavni cilj preteklega mandatnega obdobja (2014-2018) in tudi sedanjega (2019-2022) je 
vključevanje projektov za katere je možno pridobiti sredstva iz proračuna države in Evropske 
unije, bodisi na področju šolstva, športa, kulture, sociale, stanovanjskega gospodarstva, razvoja 
podeželja in kmetijstva, cestne in komunalne infrastrukture, turizma in v skladu s sprejetimi 
srednjeročnimi in dolgoročnimi razvojnimi dokumenti.  
 
Ker je pogoj za pridobitev državnih ali evropskih sredstev, zagotovitev lastnih sredstev v 
proračunu, so proračuni Občine Zreče investicijsko, projektno, ciljno naravnani z namenom 
zagotavljanja čim več tovrstnih sredstev in njihovega multipliciranja iz sredstev državnega 
proračuna ali skladov Evropske unije.  
 
Tabela 15: Odhodki občinskega proračuna (vključno s krajevnimi skupnostmi) po področjih 2014-
2019 

Področja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dejavnost občinskih organov in uprave 573.663,05 589.896,79 609.333,48 633.025,90 684.140,30 722.586,41 

Izobraževanje 704.279,60 702.542,11 543.751,82 581.039,88 528.016,72 506.814,95 

Otroško varstvo 973.068,44 886.444,15 887.126,62 932.920,22 978.734,41 1.079.253,94 

Socialno varstvo 286.916,73 313.039,77 293.066,01 341.675,24 313.555,72 357.110,59 

Kultura 145.606,36 108.088,81 117.216,42 179.458,38 229.848,16 120.865,89 

Šport 101.011,10 148.448,74 144.436,54 135.339,68 134.993,43 174.503,56 

Zdravstvo 54.240,38 69.583,75 47.690,82 57.100,90 54.510,14 52.388,20 

Znanost 5.380,97 6.729,24 4.662,90 5.526,30 4.267,63 4.500,01 

Razvoj podeželja in kmetijstva 49.157,99 38.331,15 32.656,77 31.057,24 47.805,80 37.436,32 

Turizem 195.889,66 212.410,04 212.181,30 240.587,12 283.399,68 299.546,22 

Razvoj drobnega gospodarstva  5.871,70 8.465,88 10.926,65 9.068,53 9.806,52 10.789,14 

Cestno gospodarstvo 917.863,59 809.687,12 938.486,00 917.377,65 1.479.726,25 1.050.996,05 

Komunalno gospodarstvo 1.490.236,49 1.522.944,27 1.202.395,53 1.379.526,72 1.340.205,12 1.306.402,47 

Stanovanjsko gospodarstvo 148.655,67 108.983,98 139.274,78 112.846,30 150.942,29 146.052,44 

Urejanje prostora in varstvo okolja 184.790,00 328.977,46 77.644,43 89.696,25 116.129,76 157.899,60 

Varnost pred narav. in drugimi nesrečami 86.211,72 104.799,44 118.969,52 106.842,75 112.461,89 115.649,88 

Druge javne potrebe 325.553,39 322.645,17 397.258,29 407.641,37 433.480,12 382.159,93 

Oblikovanje rezerv 37.216,54 90.230,85 102.219,62 69.921,70 106.888,72 304.283,22 

Ostale investicije 1.420.008,76 409.101,88 125.538,75 76.526,83 139.403,21 229.662,92 

Skupaj v € 7.705.622,14 6.781.350,60 6.004.836,25 6.307.178,96 7.148.315,87 7.058.901,74 

 

 
Spodnji graf prikazuje vrednost skupnih odhodkov v primerjavi z vrednostjo investicij v letih 
2012 do 2019. 
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Graf 11: Vrednost investicij v primerjavi s skupnimi odhodki v letih 2012–2019 

 
 
 
Občina s tekočimi odhodki in transferji pokriva zakonske in ustavne naloge, preostala sredstva 
pa lahko nameni za razvoj in investicije. Razmerje med tekočimi odhodki in transferji ter 
investicijskimi odhodki in investicijskimi transferji pa kaže investicijsko naravnanost. 
 
Vrednost investicij v letu 2019 predstavlja 17,70 % vseh odhodkov, kar je nekoliko manj kot v 
letu 2018. 
 
V naslednjem grafu so predstavljeni skupni prihodki občine v primerjavi s sredstvi EU in 
sredstvi državnega proračuna v letih od 2012 in 2019. 
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Graf 12: Pridobljena sredstva države in EU v primerjavi s skupnimi prihodki v letih 2012–2019 

 
 

Zgornji graf prikazuje gibanje skupnih prihodkov ter sredstev, pridobljenih iz EU in proračuna 
RS, iz katerega je razvidno, da je bil proračun najvišji leta 2013, najnižji pa leta 2016. Največ 
evropskih sredstev smo pridobili v letu 2013. 
 
Glavnina sredstev, pridobljenih iz Evropske unije, je bila namenjena izgradnji centralne čistilne 
naprave Zreče. Največji delež evropskih sredstev iz državnega proračuna pa je bil namenjen za 
energetsko sanacijo osnovne šole in vrtca. 
 
Graf 13: Delež stroškov občinske uprave (plače zaposlenih in materialni stroški) glede na skupne 
odhodke v letih 2012–2019 
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Zgornji graf prikazuje stroške občinske uprave (plače zaposlenih s prispevki za socialne 
transfere in materialne stroške) glede na skupne odhodke proračuna v letih 2012–2019. Iz grafa 
je razvidno, da so se stroški občinske uprave glede na odhodke prejšnja leta zmanjševali, v 
zadnjih letih pa se povečujejo, in sicer je porast za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 na postavki 
zaznati zaradi sprostitve plačne lestvice na isto raven, kot je bila leta 2012 (pred uvedbo ZUJF-a), 
napredovanj JU decembra 2015, jubilejnih nagrad, povečanja regresa (dogovor sindikatov), 
odprave plačnih anomalij. V letu 2018 je bil delež stroškov občinske uprave v primerjavi s 
skupnimi odhodki zopet nekoliko nižji kot leta 2016 in 2017, v letu 2019 pa je ta delež zopet 
nekoliko porastel. Vsi zaposleni v upravi se trudimo ravnati gospodarno in racionalno tako pri 
nabavi kot uporabi  sredstev za delo ter drugimi materialnimi dobrinami.  
 

 
FINANČNO POSLOVANJE OBČINE ZREČE V LETU 2019 
 
Tabela 16: Gibanje povprečnine in primerne porabe po letih 2010-2019 

LETO POVPREČNINA (€) PRIMERNA PORABA (€) 

2010 550,00 3.821.334 

2011 554,50 3.849.274 

2012 554,50/543,00 3.812.996 

2013 536,00 3.698.919 

2014 536,00 3.688.228 

2015 525,00/519,00 3.613.668 

2016 522,00 3.609.725 

2017 533,50 3.659.030 

2018 551,00 3.784.999 

2019 573,50 3.866.230 

 
Skupni prihodki Občine Zreče v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, znašajo 
7.001.735 €. V primerjavi z letom 2018 so skupni prihodki višji za 494.114 €. 
 
 
Graf 14: Prihodki Občine Zreče v letih 2018 in 2019 
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Skupni odhodki v letu 2019 znašajo 6.778.765 € in so v primerjavi z letom 2018 nižji za 100.838 
€. 
 
Graf 15: Odhodki Občine Zreče v letih 2018 in 2019 

 
 
 
Tabela 17: Višina odhodkov Občine Zreče in krajevnih skupnosti porabljenih za dejavnost občinskih 
organov in uprave  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OBČINA ZREČE 556.849,48 575.640,70 594.942,13 620.119,11 671.072,02 709.521,89 

KS ZREČE 7.242,95 5.386,39 6.119,60 5.584,05 4.952,52 6.230,60 

KS STRANICE 3.314,72 2.420,39 3.281,88 2.438,53 3.535,66 786,54 

KS GORENJE 2.697,13 2.924,28 636,69 1.423,56 1.605,59 1.483,60 

KS SKOMARJE 1.875,45 2.902,59 2.502,28 1.541,80 2.098,37 3.156,05 

KS RESNIK 775,01 176,90 810,59 835,45 119,52 651,19 

KS DOBROVLJE 908,31 845,18 1.040,31 1.083,40 756,62 756,54 

 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov Režijskega obrata 
V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov so prikazane evidenčne knjižbe za prihodke in 
odhodke dejavnosti, ki potekajo preko režijskega obrata. Za razliko od ostalih izkazov, kjer velja 
pravilo denarnega toka, so v Izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov podatki prikazani 
po fakturirani realizaciji. To pomeni, da so v letu 2019 upoštevani vsi prejeti in vsi izdani računi 
ne glede na plačilo. 
 
Celotni prihodki režijskega obrata v letu 2019 znašajo 1.393.871 €, celotni odhodki pa 2.720.212 
€. Iz navedenega je razvidno, da je razlika med prihodki in odhodki Režijskega obrata Občine 
Zreče zelo velika, kar 1.326.341 € je več odhodkov kot prihodkov, kar je precej manj kot v 
preteklem letu, ko je bila ta razlika 1.842.986 €. Ker prihodki v letu 2019 ne pokrivajo 
odhodkov, se razlika pokrije iz proračuna, in sicer v celotni višini presežka odhodkov. 
 
Prihodki režijskega obrata so kanalščine in priključnine, pobrana vodarina ter okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 1.075.946 €, najemnine grobov na 
novem pokopališču – 15.989 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 18.202 €, komunalni 
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prispevki – 102.662 €, sredstva ministrstva za investicije – 95.314 € (za izgradnjo dvignjenega 
prehoda pri osnovni šoli v Zrečah, vzpostavitev izposoje javnih koles in gozdne ceste), ostali 
prihodki – 85.758 €. 

Za stroške storitev je bilo porabljenih 1.929.623 €, za stroške dela pa 229.735 €. Za same plače 
in nadomestila le-teh je bilo v letu 2019 porabljenih 187.800 €, za prispevke 30.150 € in za 
druge stroške 11.785 €. Pri stroških dela je manjše povečanje v primerjavi z letom prej. Glavnino 
odhodkov predstavljajo stroški storitev kot so urejanje okolja – 22.901 €, čistilna akcija –1.328 
€, košnja zelenic – 19.156 €, zbirni center – 4.009 €,  novoletna okrasitev – 46.125 €. Največji 
postavki pa sta cestno – 814.007 € in komunalno gospodarstvo – 1.022.098 €.  
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II.   V S E B I N S K I   D E L 
 

 
1. GOSPODARSTVO 

 
1.1 KMETIJSTVO 
 
Izhodiščno pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni predstavlja v letu 
2015 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Zreče za 
programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
Ukrepi razvoja podeželja se nanašajo na podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanimi 
dejavnostmi na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh 
območjih z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot 
na podeželju. 
 
Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem razvoja kmetijstva in podeželja v 
programskem obdobju 2015 – 2020 kot so: zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in 
gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine, povečanje števila raznolikih 
dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja. 
 
Podobno, kot prejšnja leta, smo tudi v letu 2019 izvedli dva javna razpisa, in sicer za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče 
in za delovanje društev s področja kmetijstva na območju občine Zreče, na katerega se je 
prijavilo 7 društev. Razdelitev sredstev v skupni vrednosti 2.500 € je razvidna iz spodnje tabele.   
 
Tabela 18: Sredstva na podlagi javnega razpisa za delovanje društev s področja kmetijstva na 
območju Občine Zreče v letu 2019 

Naziv Naslov 
Dodeljena 
sredstva  
(v €) 

Društvo kmetic Zarja Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 780 
Strojni krožek Slov. Konjice  Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 450 
Vinogradniško vinarsko društvo Slov. 
Konjice 

Šolska ulica 3, 3210 Slov. Konjice 100 

Društvo rejcev drobnice Cekin Trnoveljska c. 1, 3000 Celje 220 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Zreče 

Bork 6, 3214 Zreče 480 

Govedorejsko društvo Slov. Konjice Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 220 
Društvo lastnikov gozdov Dravinja – 
Hudinja  

Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 250 

 
Finančna sredstva za podporo ukrepom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Zreče v letu 2019 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
Komisije (ES) št. 702/2014 in pomoči de minimis skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, 
razpisana v višini 25.000,00 € so bila dodeljena za naslednje ukrepe: 
 pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 

v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – sredstva je prejelo 14 upravičencev, in sicer 13 
za nakup strojev in 1 za gradnjo oz. izboljšavo nepremičnin ter 

 pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) – sredstva je prejel 1 upravičenec za naložbe 
v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
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Oskrbo zapuščenih živali izvajamo na podlagi letne pogodbe z ZONZANI Tatjana Lenko, s. p. iz 
Jarmovca. Zaradi porasta števila zapuščenih mačk in aktivnega delovanja društva za zaščito 
živali na območju naše občine, smo z Veterinarsko postajo Konjice sklenili še pogodbo o 
izvajanju dejavnosti oskrbe zapuščenih prostoživečih mačk.  
 

Regionalni program razvoja podeželja 
Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljna podlaga za delovanje lokalne akcijske skupine – 
»LAS Od Pohorja do Bohorja«, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje in Zreče, v novem programskem obdobju 2014-2020. V strategiji zapisana vizija, 
cilji, prioritete in merljivi kazalniki izhajajo iz dejanskih potreb vseh zainteresiranih lokalnih 
deležnikov iz vseh treh sektorjev – gospodarskega, nevladnega in javnega.  
 
V novem programskem obdobju je LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavila dva javna poziva za 
izbor operacij za sofinanciranje iz evropskega kmetijskega sklada (EKSRP) in dva javna poziva za  
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  
 
Na razpisih za sredstva EKSRP smo kot partner sodelovali pri treh projektih, in sicer: 

1. Užij okuse Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle (nosilni 
partner LTO Rogla-Zreče, GIZ),  

2. Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt (nosilni partner RA 
Kozjansko) in 

3. Apartmaji Cokla Zero (nosilni partner Matej Kotnik) – občina bo izvedla prvi pilotni eko 
otok po sistemu »zero waste« (ločevanje odpadkov z 12-imi ustreznimi posodami). 

Prva dva projekta sta bila uspešno zaključena v letu 2019, pri tretjem pa je bil podaljšan rok 
izvedbe v leto 2020. 
 
Na razpisih za sredstva ESRR pa smo sodelovali s projekti: 

1. Druži nas vlak pod Pohorjem – izveden nadstrešek nad vlakovno kompozicijo v Zrečah, 
2. Tur-Infomat – inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih (nosilni partner 

LTO Rogla-Zreče, GIZ) – postavljenih 5 turističnih infomatov v urbanih središčih celotnega 
območja LAS in 

3. Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami – ta je 
bil prijavljen v letu 2019 in je še vedno v fazi potrjevanja na Ministrstvu (MGRT). 

 
Izdajanje časopisa POB  
Občine LAS »Od Pohorja do Bohorja« izdajajo skupni časopis, v katerem podajajo informacije o 
tekočem delu in aktualnih dogodkih, ki se odvijajo na omenjenem območju. Tokrat je časopis 
namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih projektov. Dostopen je na spletni strani: 
https://www.las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-
Bohorja_2/POB_2019.pdf 
 

 
Slika 11: Časopis POB 

https://www.las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja_2/POB_2019.pdf
https://www.las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja_2/POB_2019.pdf
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1.2 OBRT IN PODJETNIŠTVO 
 
Razpis za pospeševanje razvoja podjetništva 
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva se skladno s Pravilnikom o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva namenijo kot nepovratna finančna 
pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov: 

1.  spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, 
2. spodbujanje projektov inovacij (sofinanciranje stroškov pridobitve patenta, zaščite blagovne 

znamke, izdelave prototipa …). 
 
Drobno gospodarstvo 
Na objavljen javni razpis sta v letu 2019 prispeli le 2 popolni vlogi, obe za spodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest (2 novi delovni mesti). Glede na razpoložljiva sredstva (razpisanih je bilo 
10.000 €) je bilo vlagateljema za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest odobrenih skupno 
2.000 €  (za vsako novo delovno mesto po 1.000 €). 
 
Obratovalni čas gostinskih obratov 
Prejeli smo 20 vlog za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata. Vse vloge so bile skladne 
z določili iz Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa, zato so bile vse 
potrjene. Z gostinci, ki imajo gostinske obrate v naselju, se sicer poskušamo predhodno 
pogovoriti o možnostih podaljšanja obratovalnega časa.  
 
 
1.3 TURIZEM 
 
Turizem v občini prestavlja velik razvojni potencial z dolgoletno tradicijo, zlasti zdraviliškega 
turizma, katerega razvoj je bil pogojen z danimi hidrološkimi značilnostmi tega območja – izviri 
termalne vode. 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. 
 
Število nočitev v občini Zreče in turistična taksa 
Na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) smo sprejeli tudi nov Odlok o 
turistični taksi v Občini Zreče in z njim opredelili novo višino turistične takse. Le ta zdaj skupaj s 
promocijsko takso znaša 2,50 € na osebo na dan. 
 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem 
območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne 
zaračunavajo posebej. Ker Občina Zreče dosega kriterije iz prvega odstavka 22. člena Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (na njenem območju je opravljenih več kot 100.000 nočitev letno 
oziroma je na območju občine več kot 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih in je na območju 
občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj), smo z občinskim odlokom določili, 
da so zavezanci za plačilo turistične takse tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj 
(letna pavšalna turistična taksa).  
 
Sredstva iz naslova turistične takse, pobrana glede na število nočitev in letne pavšalne turistične 
takse, smo porabili za delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ, urejanje okolja, okrasitev občine, 
pospeševanje delovanja turističnih društev, čistilne akcije, promocijo turizma, vzdrževanje 
turistične infrastrukture (označevalne table …), mednarodno sodelovanje (pobrateno mesto 
Sedbergh), organizacijo novoletnih in drugih prireditev in delno tudi za izvedbo sodelovanja v 
mednarodnem tekmovanju Entente florale Europe in Communities in bloom.  
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Graf 16: Primerjava števila gostov v obdobju 2010–2019 

 
 
Iz grafa je razvidno, da v zadnjih letih konstantno narašča število tujih gostov, ki jih je bilo v 
2019 rekordno (29.198), domačih pa je bilo le malenkost manj kot v rekordnem letu 2017. V 
skupnem številu gostov predstavljajo tuji gostje 37 %. Skupno pa je bilo v letu 2019 za 13,64 % 
več gostov, kot v preteklem letu. 
  
Graf 17: Primerjava števila nočitev v obdobju 2010–2019 

 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo leto 2019 rekordno tako po številu tujih gostov, kot v skupnem 
številu gostov, ki je za 10 % preseglo lansko leto. Tuji gostje so opravili za 20 % več nočitev, kot v 
preteklem letu, domači pa za 4,6 %. Nočitve tujih gostov predstavljajo 38 % v celotnem številu 
opravljenih nočitev. 
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Tabela 19: Primerjava plačane turistične takse za obdobje 2015–2019 po mesecih 

Mesec 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2015 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2016 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2017 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2018 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2019 v € 

Januar 2.425,27 2.956,42 1.492,02 
 

9.640,24 
 

3.883,78 

Februar 2.417,59 3.795,94 4.364,17 
 

21.798,36 
 

30.098,90 

Marec 4.663,62 15.985,48 45.634,36 
 

60.901,17 26.956,92 

April 44.064,52 63.090,23 3.197,13 
 

25.635,59 9.895,95 

Maj 40.468,01 29.477,63 29.726,55 
 

2.553,07 1.386,80 

Junij 16.294,50 10.910,18 32.826,77 
 

7.136,51 75.975,70 

 
Julij 9.505,44 12.888,07 10.446,28 

 
9.613,69 27.123,58 

Avgust 832,06 1.622,25 12.237,18 
 

11.705,01 15.700,86 

September 21.983,07 24.896,98 
 

9.327,13 
 

3.912,28 21.118,72 

Oktober 21.769,19 17.959,40 11.179,44 
 

2.302,01 41.391,89 

November 8.393,31 9.776,34 19.298,95 
 

1.765,26 30.713,20 

December 296,80 5.504,33 9.158,36 
 

33.553,97 18157,20 

SKUPAJ 173.113,38 198.863,25 
 

188.888,34 
 

190.517,16 302.403,50 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da skupni znesek vplačane turistične takse za leto 2019 znaša  
302.403,50 €, kar je za 58 % več kot preteklo leto. Del povišanja prihodkov je posledica večjega 
števila gostov in njihovih nočitev, del pa seveda višje turistične takse.  
 
Graf 18: Turistična taksa v Občini Zreče v obdobju 2015–2019 

 
 
 
Pavšalna turistična taksa 
Zavezancem smo skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični 
taksi v Občini Zreče v letu 2019 izdali 259 odločb. Iz tega naslova smo prejeli 35.022 €, kar je 
sicer za 19 % manj kot prejšnje leto – delno zaredi manjšega števila zavezancev, delno pa zaradi 
uspešnih izvršb v preteklem letu. Sprejeli smo spremembo v prejšnjem letu sprejetega odloka o 
turistični taksi (višja TT). 
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Graf 19: Primerjava števila izdanih odločb (pavšalna turistična taksa) po letih 2010–2019 

 
 
Graf 20: Primerjava prihodkov na podlagi izdanih odločb (pavšalna t. t.) po letih 2010–2019 

 
 
 
Druge naloge na področju »Turizma«  
Z namenom podpore pri organizaciji najbolj prepoznavnih prireditev na območju Zreč in 
Zreškega Pohorja (Lepa nedelja na Skomarju, Jakobovi dnevi na Resniku), smo sofinancirali 
stroške postavitve šotora. Ostale dejavnosti turističnih društev pa smo podprli preko izvedenega 
javnega razpisa, na katerega se je tudi letos prijavilo 5 društev. 
 
Tabela 20: Sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na 
območju občine Zreče med leti 2016 in 2019 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
VIŠINA SREDSTEV (v €) 

2016  
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Turistično društvo Resnik – Rogla 1.540 1.410 1.154 1.190    

Turistično društvo Skomarje 1.420 1.380 1.370 1.400 

Turistično olepševalno društvo Stranice 1.700 1.740 1.767 1.780 

Turistično društvo Zreče 1.460 1.450 1.514 1.670 

Društvo zeliščarjev Smetlika 1.380 1.520 1.405 1.460 

Turistično društvo Kunigunda / / 290  

SKUPAJ 7.500 7.500 7.500 7.500 
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Sodelovanje s Sedberghom 
V letu 2019 smo obeležili 14. obletnico sodelovanja z mestom Sedbergh. Na javni razpis za 
sofinanciranje sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh smo prejeli dve vlogi, in sicer 
Osnovne šole Zreče in LTO Rogla Zreče, GIZ ki pa ni izpolnjeval razpisnih pogojev. 
 

Projekt »Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine (akronim Prehistory 
adventure)« 
Občina Zreče sodeluje kot partner v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 
»Prehistory adventure – utrinki prazgodovinskega utripa življenja, izkustveni sprehod skozi 
prazgodovinsko dediščino«. Skupna vrednost projekta znaša 700.000 € (od tega znaša delež 
Občine Zreče 150.000 €), višina sofinanciranja iz ESRR je 85 %. V končni fazi torej vsak partner 
zagotovi le 15 % svojega dela vrednosti projekta. 
 
V sklopu tega projekta želimo nadaljevati z raziskovanjem Brinjeve gore oz. ga nadgraditi z 
novimi metodami. Prvi se je sicer sistematičnega raziskovanja Brinjeve gore lotil arheolog 
Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič, ki je po naključju odkrito naselbino na Brinjevi gori 
izkopaval v letih 1953 do 1963. 
 
Projektni partnerji so Općina Donja Voća (vodilni partner), Občina Radenci, Občina Zreče, 
Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Turopolja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 
za arheologijo ter pridružena partnerja Hrvatska turistička zajednica in Slovenska turistična 
organizacija.  Nov inovativni turistični produkt bo povezan z aktualizacijo prazgodovine. Izvajali 
ga bomo 2 leti (od septembra 2018 do septembra 2020). 
 
Splošni cilj projekta je, kako na poučen in raziskovalen način povezati potek prazgodovine od 
starejše kamene dobe do železne dobe, ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb 
ter izkustveno pokazati, kako je pračlovek v različnih obdobjih živel, se oblačil, jedel, delal in 
kakšne so bile njegove navade.  
 
Projektne aktivnosti se izvajajo od septembra 2018 do avgusta 2020.  
 
Projektne aktivnosti na območju občine Zreče: 
 nadaljevati želimo z raziskovanjem Brinjeve gore oz. ga nadgraditi z novimi metodami, 

izvedene so bile geofizikalne raziskave, sledile bodo arheološke delavnice, arheološki tabor, 
 izobraževalni paket delavnic na temo zelenega turizma (doslej sta bili izvedeni 2 delavnici) 

ter na temo prenosa znanja na lokalne ponudnike celotnega čezmejnega območja (sejanje 
starih posevkov, predelava starih posevkov v polizdelke, delavnica za kuharje), izdelana bo 
zasnova prazgodovinskega produkta »Okus prazgodovinskih Zreč«…), 

 izdelanih bo 2000 izvodov predstavitvenih zloženk in 4 premični predstavitveni plakati,  
 v nastajanju sta že 1 dokumentarni in 1 animirani film,  
 označena bo arheološka pot s 5 predstavitvenimi tablami,  
 v večnamenski dvorani (kjer bo v sklopu projekta zaživel »prazgodovinski kino«) smo 

nabavili nov projektor z računalnikom, novo ozvočenje in svetlobne efekte.  
 
Dogovor za razvoj regij 
Dne 21. 6. 2018 sta MGRT in Razvojni svet Savinjske razvojne regije podpisala Dopolnitev št. 1 k 
Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije. 
  
V DzRR je pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje 
emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 uvrščen skupen projekt 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – Občini Slovenske Konjice in 
Zreče (ocenjena vrednost projekta je 10.690.982,00 €, predlagana vrednost sofinanciranja 
EU+SLO je 3.840.387,35 €). 
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Glede na dogovor na teritorialnem razvojnem dialogu za izvedbo Dogovora za razvoj Savinjske 
regije smo spremenili Obrazec 2 z namenom razdvojitve projekta. 
  
Tako je Občina Zreče v Dogovoru za razvoj regij sedaj uvrstila projekt samostojno »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«; Izgradnja kanalizacijskega sistema 
Zreče – Aglomeracija Zreče številka ID 10345 v skupni vrednosti 3.301.442,00 € z DDV 
(sofinancerska vrednost 1.300.518,50 €). 
 
Za projekt smo pripravili dokument Študija izvedljivosti, ki smo jo z osnutkom vloge konec 
meseca marca 2019 posredovali na MOP v pregled. V tem trenutku smo pridobili tudi vse 
služnostne pogodbe in gradbena dovoljenja ter na ta način zagotovili popolno vlogo. Oddaja 
popolne vloge na MOP pa je predvidena konec meseca aprila 2020. 
  
Aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ 
V letu 2019 so v Lokalni turistični organizaciji Rogla-Zreče nadaljevali z izvajanjem aktivnosti  
dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021.   
 
LTO Rogla-Zreče, GIZ, kot osrednja organizacija, opredeljuje Destinacijo Rogla-Pohorje pod 
sloganom »Razišči, občuti, užij«, ki združuje območje štirih občin: Oplotnice, Slovenskih Konjic, 
Vitanja in Zreč v neponovljivo celoto.  
 
S sprejetjem nacionalne Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so postali 
ena izmed vodilnih destinacij v Makro regiji Alpska Slovenija. LTO Rogla-Zreče, GIZ je tako 
postala aktiven partner STO in MGRT pri upravljanju slovenskega turizma. 
 
Aktivnosti v preteklem letu so jim omogočile sodelovanje na številnih razpisih. S sodelovanjem 
na različnih razpisih so skupaj s partnerji zagotovili kvalitetnejšo osnovo tako za področje 
turizma kot tudi na širšem področju lokalnih skupnosti. Na ta način želi združenje postati 
dodana vrednost za svoje člane in širšo lokalno skupnost oz. lokalne skupnosti in postati 
osrednja točka povezovanja različnih deležnikov pri turističnem upravljanju v destinaciji Rogla-
Pohorje. 
 
Osrednja naloga LTO je bila izvedba in zaključek aktivnosti projekta Zelena digitalna doživetja v 
DRP (razpis za vodilne destinacije), v sklopu katerega so: 
 oblikovali nove integralne turistične produkte in 5-zvezdična doživetja ter izvedli delavnice 

za ponudnike za izboljšanje kakovosti produktov, 
 izvedli izobraževanja za lokalne prebivalce in ponudnike na Maya 3D Autodesk za 

oblikovanje aplikacij za obogateno resničnost,  
 izdelali novo večjezično spletno stran s spletno trgovino in integriranim rezervacijskim 

sistemom ter zakupili skupen informacijski sistem destinacije, 
 izdelali dve novi aplikaciji za obogateno resničnost za Žičko kartuzijo in Škratovo učno pot, 
 izdelali kvalitetno fototeko in promocijske filme (12) za promocijo  

na domačem in tujih trgih, ki bodo na voljo občinam in ponudnikom, 
 izdelali 4 virtualne 360° sprehode, 
 izdali destinacijski časopis v slovenskem in angleškem jeziku, 
 oglaševali na spletu na slovenskem in 4-ih tujih trgih (Hrvaška, Avstrija, Nemčija in Italija) s 

pomočjo Google Search, Google Display Network oglasov ter oglaševali na Facebooku in 
Instagramu (produkti glede na letne čase in ponudbe ponudnikov ter tradicionalne 
prireditve), 

 izvaljali in se udeležili izobraževanj na področju digitalnega oglaševanja za ponudnike in 
kadre destinacije. 

https://www.rogla-pohorje.si/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/mediateka/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/turisticna-destinacija-rogla-pohorje-/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/360%C2%B0-virtualni-sprehodi/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/publikacije/
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Za projekt so skupno v letih 2018 in 2019 namenili 259.026,08 €, naložbo sta sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 
202.475,23 €. 
 
Zaključili so s projektom Užij okuse Rogle, v skupni vrednosti operacije v višini 27.246,55 €. 
Projekt je bil v višini 20.573,36 € sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje. Skupaj s partnerji so v LTO, v sklopu projekta: 
 oblikovali novo celostno grafično podobo, 
 vzpostavili in nadgradili sistem ocenjevanja produktov ter vzpostavili mrežo ponudnikov,  
 povezali dobaviteljske verige in vzpostavili prodajna mesta (TIC-i in ponudniki na območju 

TDRP ter širše), 
 izvedli strokovne delavnice za izobraževanje ponudnikov, 
 izvedli ocenjevanja produktov po posameznih kategorijah (5 kategorij); znak je pridobilo 38 

ponudnikov za 239 produktov, 
 izdelali večjezični kulinarični vodnik in promocijsko brošuro, 
 izvedli 4 kulinarične prireditve na območju destinacije, 
 promovirali blagovno znamko OR na spletu in družbenih omrežjih. 

Z zaključkom projekta pa se aktivnosti v sklopu BZ Okusi Rogle niso zaključili, saj je LTO v letu 
2019 že pripravil Načrt aktivnosti 2020-2021, ki stremi k letu 2021, ko bo Slovenija 
gastronomska regija Evrope.  
 
 

 
Slika 12: Okusi Rogle 

 
S projektom TUR-INFOMAT so kot vodilni partner koordinirali in upravljali postavitev in zagon 
petih infomatov, ki so primerni tudi za informiranje ranljivih skupin. Projekt so izvedli v sklopu 
LAS od Bohorja do Pohorja, v celotni vrednosti 64.747,18 €, naložbo sta sofinancirali Republika 
Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 37.618,35 €. 
 
Bili pa so tudi partnerji v projektu Igrivo stičišče, katerega celotna vrednost je bila 65.850,83 €.  
 
V letu 2019 so nadaljevali z uresničevanjem strateških dokumentov. Veliko energije so usmerjali 
v digitalni marketing ter v druge povezovalne promocijske aktivnosti, od katerih velja posebej 
izpostaviti rubriko Ustvarjeno s srcem, kjer gost destinacijo »Razišče, občuti in užije« pri 
ponudnikih. Skupaj so sodelovali na več kot 30 sejmih doma in v tujini ter pri več kot 50 
dogodkih.  
 
Z nadaljnjim članstvom v Konzorcij Green Destination in ponovno umestitvijo naše destinacije 
med 100 najbolj trajnostnih svetovnih destinacij nadgrajujejo projekt Zelena shema Slovenskega 
turizma. V letu 2019 so pridobili trajnostni znak GREEN DESTINATION BRONZE za celotno 
Turistično destinacijo Rogla-Pohorje, s čimer je Turistična destinacija Rogla-Pohorje postala 
prva destinacija v Sloveniji z okoljskim trajnostnim znakom.  
 
V preteklem letu so bili še naprej aktiven soustvarjalec v RDO Dežela Celjska in v GIZ 
Pohodništvo in kolesarstvo. Prav tako so postali partner v pobudi Partnerstvo za Pohorje, ki 

https://www.rogla-pohorje.si/sl/uzij/okusi-rogle/
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povezuje 19 občin in druge strateške partnerje, katerih je skupno 22. LTO pa ima svojega 
predstavnika tudi v upravnem odboru Partnerstva za Pohorje. 
 
Turistično informacijski center (TIC) je tudi v letu 2019 povečeval število turističnih 
obiskovalcev in vse bolj postajal informacijski center tudi za turistične ponudnike ter občanke in 
občane Zreč in celotne Turistične destinacije Rogla-Pohorje. 
 
TIC je v letu 2019 koordiniral in vodil številne prireditve in dogodke, izvajal sistematično 
informiranje turistov in občanov preko aplikacije eFollower. 
 
Velik poudarek je TIC namenil izvajanju podpornih aktivnosti svojim članom, kot so obveščanje 
o ugodnostih, o možnosti udeleževanja na sejmih ter dejavnosti v povezavi s prijavo gostov in 
prijavo turistične takse. 
 
V lanskem letu so polno zaživele aktivnosti v makro destinacijah in LTO ima v Alpski destinaciji 
aktivno vlogo pri oblikovanju prioritet in prihodnih aktivnosti makro destinacije in s tem tudi 
slovenskega turizma v celoti. 
 
Tudi v letu 2019 so, skozi sodelovanje in pogovore, gradili odnos z lokalnimi skupnostmi 
destinacije, s člani združenja ter s številnimi drugimi deležniki in partnerji. Rezultat takšnega 
dela je, da danes veliko bolje razumejo potrebe, izzive in razmišljanja turističnih subjektov, kar 
bo v prihodnje nedvomno prineslo pozitivne rezultate.  
 
In kar je najpomembneje – v tem času so se še tesneje prepletle poti številnih posameznikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in podobo Turistične destinacije Rogla-Pohorje ter spletle trdno 
mrežo sodelovanja. S svojim načrtnim delom in jasno zastavljenimi cilji je Turistična destinacija 
Rogla-Pohorje postala ena vodilnih destinacij znotraj sprejete Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017-2021 in tako postala tudi pomemben sogovornik Slovenske turistične 
organizacije.   
 

 
Slika 13: Spletna stran LTO 

 
 
Linki: 
 Večjezična spletna stran: https://www.rogla-pohorje.si/  
 Destinacijski časopis: https://www.rogla-pohorje.si/sl/publikacije/  
 Promocijski filmi: https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/turisticna-destinacija-rogla-

pohorje-/  
 360° virtualni sprehodi: https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/360%C2%B0-virtualni-

sprehodi/  
 Fototeka: https://www.rogla-pohorje.si/sl/mediateka/  
 Okusi Rogle: https://www.rogla-pohorje.si/sl/uzij/okusi-rogle/  

 
 

https://www.rogla-pohorje.si/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/publikacije/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/turisticna-destinacija-rogla-pohorje-/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/turisticna-destinacija-rogla-pohorje-/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/360%C2%B0-virtualni-sprehodi/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/video/360%C2%B0-virtualni-sprehodi/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/mediateka/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/uzij/okusi-rogle/
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1.4 STANOVANJSKA GRADNJA 
 
Občina Zreče razpolaga z 92 stanovanji in 20 bivalnimi enotami (le-te so namenjene začasnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb).  
 
Reševanje stanovanjskega vprašanja 
Na podlagi objavljenega novega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem sta bili 
oblikovani dve prednostni listi upravičencev: 
 lista A za prosilce, ki niso zavezanci za plačilo varščine – nanjo se je uvrstilo 17 

upravičencev in 
 lista B za prosilce, ki so zavezanci za plačilo varščine – nanjo je uvrščena 1 oseba. 

 
Tekom leta smo na podlagi predhodnega razpisa in vlog za preselitev v najem oddali šest 
stanovanj in tri bivalne enote. 
 
Glede na to, da so še vedno izkazane potrebe po neprofitnih stanovanjih, smo začeli z 
aktivnostmi, da skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice zagotovimo več neprofitnih stanovanj. 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega večstanovanjskega objekta na 
Mladinski ulici v Zrečah. 
 
Tabela 21: 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 

2013 21 19  2 12 

2014 20 19  1 9 

2015 15 13  2 10 

2016     1 

2017     3 

2018 20 18 1 1 9 

2019     9 

 
Subvencioniranje najemnin 
Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki, ki izpolnjujejo zakonsko določene 
dohodkovne in premoženjske cenzuse. Za najemnika 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 dodelitev neprofitnega stanovanja v najem ali je od 
zadnjega razpisa poteklo več kot eno leto). Višina subvencionirane najemnine 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. 
 
Tabela 22: Višina izplačila subvencij najemnin v obdobju 2015–2019 

Leto Znesek v € 
2015 42.146,39 
2016 43.552,81 
2017 46.020,03 
2018 51.059,45 
2019 49.376,03 
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Investicijsko vzdrževanje 
Za investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Zreče je bilo v letu 2019 
namenjenih 88.152 €. Med večjimi vzdrževalnimi deli velja omeniti dokončanje nove fasade na 
objektu Mladinska 4 v Zrečah, ki je v celoti v lasti Občine Zreče, celovito sanacijo dveh večjih 
bivalnih enot na naslovu Cesta na Roglo 11b in Cesta na Roglo 11d, Zreče, sanacije kopalnic, 
radiatorjev in del sredstev tudi za pokrivanje neizterljivih stroškov na podlagi subsidiarnih 
odgovornosti. 
 
Nov šest-stanovanjski objekt na Mladinski ulici 
Ugotavljamo, da so potrebe po stanovanjih v Zrečah večje od razpoložljivih, tako po neprofitnih 
najemnih stanovanjih, kot tudi za nakup. Občina Zreče je sicer že pred leti potencialnemu 
investitorju prodala zemljišče namenjeno gradnji večjega več-stanovanjskega objekta, a so se 
postopki zelo zavlekli in zapletli zaradi stečaja investitorja.  
   
Zato smo se odločili za gradnjo manjšega več-stanovanjskega objekta, ki bo umeščen na začetku 
Mladinske ulice v Zrečah. Prijavili smo se na Program Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, ki je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih 
projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v prav vseh občinah 
oz. statističnih regijah Republike Slovenije. V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in 
Stanovanjskim podjetjem Konjice je predvidena izgradnja 6 najemnih stanovanj, od tega naj bi 
bila tri v lasti Stanovanjskega sklada RS, 2 v lasti Občine Zreče in 1 v lasti Stanovanjskega 
podjetja Konjice. Vsa stanovanja se bodo v najem oddajala pod enakimi pogoji, skladno s 
stanovanjskim zakonom in podzakonskimi predpisi. 
 
Na lokaciji, kjer bo objekt stal, smo sicer s prostorom dokaj omejeni, a smo kljub temu zagotovili, 
da bo gradnja skladna s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora. Ker so del zemljišča 
nekateri uporabljali kot vrtove (brez soglasja lastnika), smo stanovalce sosednjega objekta 
pozvali, da do konca leta z zemljišča odstranijo morebitne svoje stvari (vrtna utica) in da nas 
obvestijo, če bi želeli imeti vrt tudi v prihodnje.  
 
Na podlagi izdelane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) smo v novembru 
pridobili gradbeno dovoljenje, zato že nadaljujemo s postopki za sklenitev soinvestitorske 
pogodbe s Stanovanjskim podjetjem Konjice in s Stanovanjskim skladom RS. Nato nameravamo 
tudi čim prej začeti s samo gradnjo. 
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2. PROMET IN TELEKOMUNIKACIJE 
 

 
2.1 OBČINSKE CESTE    
 

Redno vzdrževanje cest 
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih javnih cest obsega: vzdrževalna dela 
za ohranjanje kategoriziranih občinskih cest – lokalnih cest in javnih poti v dobrem stanju, 
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest, nadzor nad 
stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in 
drugih nesrečah.  
 
Redno vzdrževanje obsega vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, brežin in 
berm ter naprav za odvodnjavanje. Poleg tega obsega javna služba tudi vzdrževanje prometne 
signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, cestnih naprav in objektov, redno 
vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, 
redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih 
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil ter intervencijske ukrepe. Javna služba vzdrževanja 
obsega prav tako zimsko službo.  
 
Ceste glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na letni plan rednega vzdrževanja 
vzdržujemo tako, da omogočamo varen promet na njih, ohranjamo ali izboljšamo njihove 
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da ceste in okolje zaščitimo pred škodljivimi vplivi 
cestnega prometa ter ohranimo urejen videz cest. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki se 
zagotavljajo za te namene, te lastnosti cest vsako leto težje dosegamo.  
 
Graf 21: Realizirana finančna sredstva za vzdrževanje lokalnih cest po letih od 2015 do 2019 in 
plan za leto 2020 

 
 
Za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v 
Občini Zreče smo v letu 2018 izvedli postopek podelitve koncesije in teče od 1. 1. 2019. Pogodbo 
smo podpisali za obdobje 15 let v višini 283.135,21 € letno. Predmet koncesije obsega 
vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih lokalnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje 
prometne varnosti in prevoznosti občinskih lokalnih cest, nadzor nad stanjem občinskih lokalnih 
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih lokalnih cest ob 
naravnih in drugih nesrečah  in organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih lokalnih cestah 
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in 
obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. 
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Tabela 23: Sredstva, namenjena za cestno gospodarstvo, po letih 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Signalizacija in označevanje 16.809,87 16.431,16 19.700,18 16.480,40 15.246,82 

Gozdne ceste 40.990,48 33.821,41 27.426,41 19.494,05 20.629,62 

Stroški prometne varnosti in 
preventive 12.472,54 12.593,72 8.608,58 11.241,36 11.977,38 

Geodetske storitve 4.513,12 8.745,60 3.808,60 6.921,44 18.128,16 

Odkup zemljišč 0,00 24.150,43 32.836,16 0,0 6.120,00 

Redno vzdrževanje lokalnih cest - 
koncesija / / / / 283.135,20 

Letno vzdrževanje 199.430,20 192.594,08 190.117,90 208.722,63 / 

Zimsko vzdrževanje 87.069,74 82.034,98 116.189,00 164.257,89 / 

Investicijsko vzdrževanje 82.178,56 48.532,45 113.480,95 80.928,65 53.887,58 

Investicije 210.050,46 315.812,24 250.017,91 265.747,50 284.724,70 

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

Proračunska rezerva - elementar 45.519,15 94.000,00 60.000,00 92.500,00 271.025,61 

Krajevna skupnost Zreče 142.031,25 68.820,58 61.797,79 154.647,56 92.376,61 

Krajevna skupnost Gorenje 58.589,08 22.901,88 14.819,73 36.954,04 57.561,45 

Krajevna skupnost Resnik 18.103,82 12.070,78 4.319,09 61.755,79 5.341,89 

Krajevna skupnost Dobrovlje 17.094,17 5.793,10 4.908,72 22.494,44 9.344,12 

Krajevna skupnost Skomarje 33.780,66 23.141,71 26.167,52 34.844,42 21.424,32 

Krajevna skupnost Stranice 57.595,51 23.826,82 21.499,58 36.468,16 18.279,58 

Skupaj 1.042.399,71 994.861,20 955.698,12 1.213.458,33 1.169.203,04 

 
 

Prometna signalizacija  
Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah sestavljajo prometni znaki, turistična in 
druga obvestilna signalizacija ter ostala prometna oprema. Na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev smo v letu 2019 na predlog Sveta za preventivo, občanov in župana na  
novo postavili in zamenjali nekaj dotrajanih prometnih znakov, obnovili talne označbe v okolici 
šol (prehodi za pešce, opozorila »šola«, avtobusne postaje), prehode za pešce, odvzeme 
prednosti in stop črte na priključkih na glavne ceste, parkirišča, hitrostne ovire.  
 
 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 
 
V sklopu obnove odsekov lokalnih cest smo v letu 2019 sanirali krajši odsek na LC 383011 
Slovenske Konjice-Polene-Stranice v naselju Bukovlje v dolžini cca 70 m. Izvedli smo celotno 
sanacijo vključno s podlago, odvodnjavanjem in asfaltirali vozišče. Na isti lokalni cesti v naselju 
Čretvež smo sanirali križišče in uredili odvodnjavanje ter nadalje uredili še makadamsko cesto, 
poglobili odprti jarek in dodatno zgradili prepust.  
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Sliki 14 in 15: Sanacija odsekov v Bukovljah in Čretvežu 

 
Na LC št. 440261 Brezje-Koroška vas smo izvedli muldo v dolžini 80 m ter na LC št. 485051-
Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče menjali poškodovan prepust v km 3,344 m.  
 

      
Sliki 16 in 17: Izgradnja mulde LC št. 440261 Brezje-Koroška vas in prepusta v Koroški vas LC št. 

485051-Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče 
 
Vrednost vseh del je znašala 37.818,36 €. Dela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o., strokovni 
gradbeni nadzor pa je vršilo podjetje Gins, d. o. o. iz Vojnika.   
 
 
Soglasja s področja cest 
Na podlagi določil Zakona o cestah ter Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče smo izdali 30 
soglasij za delno ali popolno zaporo občinskih cest zaradi del ali prireditev oz. shodov, 17 soglasij 
za dela oz. gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest, 37 soglasij oz. mnenj k projektnim rešitvam 
in 5 soglasij za prekop oz. podboj vozišča.  
 
Izdali smo še 23 drugih soglasij, ki se nanašajo na občinske ceste. Takšna soglasja so bila: 
dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah, soglasja za uporabo občinskih cest ob 
prireditvah in soglasja za postavitev prometne signalizacije ter projektni pogoji. 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:SET_ODSEK('485051');
javascript:SET_ODSEK('485051');
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Tabela 24: Število izdanih soglasij s področja cest po letih od 2015 do 2019 

 
 

VRSTA SOGLASJA 

ŠT. 
IZDANIH 

SOGLASIJ V 
LETU 2015 

ŠT. 
IZDANIH 

SOGLASIJ V 
LETU 2016 

ŠT. 
IZDANIH 

SOGLASIJ V 
LETU 2017 

ŠT. 
IZDANIH 

SOGLASIJ V 
LETU 2018 

ŠT. 
IZDANIH 

SOGLASIJ V 
LETU 2019 

Delna/popolna zapora 
občinske cest 

15 34 42             32 30 

Gradnja v varovalnem 
pasu 

9 16 16 17 17 

Mnenja/soglasja za 
priključitev na občinsko 
cesto 

13 14 26 21 37 

Prekop/podboj občinske 
ceste 

1 5 7 3 5 

Druga s področja 
občinskih cest 

10 12 19 33 23 

SKUPAJ 48 81 110 106 112 

 
 
Graf 22: Prikaz števila izdanih soglasij s področja cest po letih 

 
 

Evropski teden mobilnosti  
Evropski teden mobilnosti v letu 2019 je potekal pod sloganom »GREMO PEŠ«. Ker je dokazano, 
da so tisti otroci, ki hodijo v šolo peš, bolje telesno pripravljeni in lažje sledijo pouku kot tisti, ki 
se vozijo, smo ponovno uvedli »Pešbus«. Lansko leto smo k tej akciji pristopili že drugič. 
Pridružil se je lahko vsak učenec, ki je izpolnil prijavnico. Postaje in vozni red smo oblikovali v 
sodelovanju z Osnovno šolo. Na vsaki postaji je učence pričakal spremljevalec, ki jih je spremljal 
vse do šole. Glede na prejete prijave smo Pešbus organizirali po varnih poteh v šolo, kar je tudi 
pogoj za izvajanje akcije.  Učenci so se priključili postaji, ki jim je bila najbližja. Vsaka postaja je 
bila označena s tablo in uro odhoda. Skupine otrok so spremljali prostovoljci Združevanja 
šoferjev in avtomehanikov Zreče ter učitelji iz Osnovne šole. Otrokom iz Vrtca Zreče smo 
omogočili predstavo v izvedbi Miškinega gledališča Ku-kuc »Kako je zebra posodila črte«. Za 
učence Osnovne šole in vrtčevske otroke smo za promet zaprli dovozni cesti pri Osnovni šoli in 
Vrtcu in omogočili otrokom risanje po vozišču. 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

48 81 110 106 112

Število izdanih soglasij s področja cest po letih



59 
 

Skupaj z Društvom prijateljev mladine smo organizirali razne delavnice za otroke in  tekmovanja 
z nagradami. Za osnovnošolske otroke smo organizirali izobraževalni program »Jumicar«. 
Program je sofinanciran s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na 
podlagi javnega poziva v okviru dodatne podpore občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za izvajanje nacionalnih akcij ter preventivnih akcij, ki so namenjene 
izboljšanju prometne varnosti v lokalnih skupnostih. 
 

 
 

      
Slike 18, 19, 20 in 21: Utrinki iz aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti 

 
 
Novogradnja dvignjenega prehoda čez Kovaško cesto v Občini Zreče 

       
 
»Naložbo v višini 39.741,74 € sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 
prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 
»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih.« 
 
Projektno dokumentacijo je izdelalo projektno podjetje Pro-jekt, Gregor Furman, s. p. iz 
Slovenskih Konjic. Dela je izvajalo podjetje Asfalti Ptuj, d. o. o., strokovni gradbeni nadzor pa je 
vršilo podjetje Gins  d. o. o. iz Vojnika.  
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Sliki 22 in 23: Dvignjen prehod med gradnjo in po končanih delih 

 
V sklopu projekta smo izvedli dvignjen prehod za pešce čez Kovaško cesto pri Osnovi šoli. V 
sklopu ureditve dvignjene trapezne ploščadi smo uredili še semaforizacijo prehoda. Semafor ima 
tipko na poziv z zvočnim signalom ter odštevalnikom časa zelenega in rdečega vala. Na območju 
čakanja smo vgradili taktilni sistem za vodenje slepih in slabovidnih. Vrednost celotnega 
projekta vključno z izdelavo projektne dokumentacije, varnostnega načrta in strokovnega 
gradbenega nadzora je znašala 83.499,65 €. S strani proračuna Republike Slovenije in Evropske 
unije iz Kohezijskega sklada smo prejeli sofinancerski del v višini 39.741,74 €. 
 
Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Občini Zreče 

                
 
»Naložbo v višini 64.764,87 € sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 
prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 
»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih.« 
 
Konec septembra lanskega leta smo dokončno vzpostaviti sistem izposoje javnih koles KOLESCE, 
katerega dela smo pričeli izvajati v mesecu avgustu. Gradbena preddela je izvajalo podjetje VOC 
Celje, d. o. o., elektro dela pa Elektro Unimont, d. d. iz Slovenskih Konjic. Strokovni gradbeni 
nadzor za vsa preddela je vršilo podjetje Gins, d. o. o iz Vojnika. Postavitev terminalov in dobava 
koles pa je bila v izvedbi podjetja Nomago  d. o. o., ki je bil izbran na osnovi skupnega javnega 
razpisa občin Slovenske Konjice, Žalec, Polzela, Laško, Celje, Štore in Zreče.  
 
Celotna vrednost projekta od izdelave projektne dokumentacije, izvedbe preddel, strokovnega 
nadzora ter dobave terminalov in koles je znašala 81.620,92 €. S strani proračuna Republike 
Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada smo prejeli sofinancerski del v višini 
53.152,71 €. 
 
Kolesa s terminali smo postavili na 4-ih lokacijah, in sicer pri Občini Zreče, pred hotelom 
Dobrava, pri Uniorju in pri Večgeneracijskem centru. Za uporabo je na voljo 10 navadnih koles in 
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4 električna. Vsak terminal je opremljen s štirimi stojali za klasična kolesa in dvema stojaloma za 
električna kolesa.  
 

       
Sliki 24 in 25: Kolesa pri VGC Zreče in pred Občino Zreče 

 
Bistvo sistema za uporabnike je, da lahko kolo prevzamejo na postaji in ga vrnejo tudi na 
katerikoli drugi postaji. Sistem je kompatibilen tudi s sistemi, ki jih imajo občine Slovenske 
Konjice, Žalec, Polzela, Laško, Celje in Štore.  
 
Registracija je možna preko mobilnega telefona, na samem terminalu, preko spletne strani 
https://bikes.nomago.si ali na prodajnih mestih Nomaga. 
 
Polnilnice za polnjenje električnih vozil v Zrečah 
Da bi uporabnikom električnih vozil omogočili polnjenje svojih vozil tudi na našem območju, 
smo zagotovili tri električne polnilnice tipa G6 232-2-0, katerih dobavitelj je Petrol, d. d. Cena 
treh omenjenih polnilnih postaj je znašala 9.870,00 € brez DDV.  
 
Občina se je konec marca 2019, za namen nakupa polnilnih postaj, prijavila na javni razpis Eko 
sklada, na podlagi katerega ji je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda za tri polnilne 
postaje v višini 9.000,00 €. 4. septembra 2019 so bile vse tri električne polnilnice dobavljene, 
nameščene in predane v uporabo.  
 
Priprava lokacij (gradbena dela - temeljenje) za nameščanje polnilnih postaj je znašala 469,70 €. 
Vse polnilnice imajo ustrezno talno označbo in prometni znak, kar je znašalo 644,16 €. Elektro 
inštalaterska dela za priklop polnilnic na električno napajanje pa so znašala 1.206,94 €. Skupna 
vrednost investicije za električne polnilnice v Zrečah (polnilne postaje in pripravljalna dela) je 
znašala okoli 12.190,80 €. 
 
Pogodba o upravljanju in vzdrževanju polnilnih postaj je sklenjena med dobaviteljem Petrolom 
d. d., Občino Zreče in podjetjem Unitur d. o. o. za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.  
 
Lokacije polnilnih postaj za električna vozila v Zrečah: 

1. parkirišče pred Občino Zreče,  
2. parkirišče pred Termami Zreče, pri rampi na vstopu v Hotel Dobrava, 
3. parkirišče pred Hotelom Natura na Rogli. 

 

https://bikes.nomago.si/
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Slika 26: Električna polnilna postaja na parkirišču pred Občino Zreče 

 
Obeležitev svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč  
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je lani potekal pod sloganom »Življenje ni 
rezervni del«. Gre za dan, ko se po svetu spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah, skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. 
 
Letošnji dogodek smo že drugo leto zapored obeležili s prižigom sveč po posameznih sosednjih 
občinah. Po prižigu sveč smo dogodek obeležili še z enotnim osrednjim dogodkom občin 
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica – tokrat v organizaciji Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče s kratkim kulturnim programom.  
 
Na začetku kulturnega programa je vse prisotne pozdravil župan mag. Boris Podvršnik. Nekaj 
besed na temo žrtev v prometnih nesrečah sta prisotnim namenila tudi komandir Policijske 
postaje Slovenske Konjice Robert Vipotnik Sirc ter predsednik Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Zreče Emiljan Fijavž. Občanka Občine Zreče Saša Kotnik Hren je s prisotnimi 
delila ganljivo izkušnjo, ki jo je sama doživela v prometni nesreči. Za popestritev kulturnega 
programa sta poskrbeli dijakinji Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče s pevskim vložkom ob 
klavirski spremljavi.  
 

 
Slika 27: Utrinek z osrednjega dogodka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://varna-pot.si/aktivnosti-2018/


63 
 

IZVEDENI PROJEKTI 
 
Vzdrževanje gozdnih cest 
Kakor v predhodnih letih smo tudi v letu 2019 izvajali vzdrževanje gozdnih cest v skladu s 
planom, ki ga pripravi Zavod za gozdove skupaj z nami. V lanskem letu je bilo redno vzdrževanje 
razdeljeno na 44,61 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 11,45 km gozdnih cest v državnih 
gozdovih na celotnem območju občine. V sklopu Programa vzdrževalnih del na gozdnih cestah za 
leto 2019 smo izvedli vzdrževanje na naslednjih cestah: Odcep Krajčevo, Kumer – Pitrof, Gorenje 
– Boharina, Gorenje – Škorjanc in Cesta Konjiška gora. V skladu s Pogodbo o izvedbi 
vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Zreče v letu 2019 so stroški vzdrževanja 
gozdnih cest za leto 2019 znašali 20.423,61 €.  
    

Ureditev reke Dravinje 
V začetku junija je koncesionar Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o. pričel z deli v 
okviru projekta Ureditev reke Dravinje na območju zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior 
KI Zreče, na odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 8 v dolžini 600 
m. 
 
V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov na podlagi 
predhodnih Strokovnih podlag poplavne ogroženosti naselja Zreče. Izvedli smo posek zarasti 
vzdolž struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje poplavne varnosti in prevajanje 
stoletnih voda, utrditev brežin s kamnitimi zložbami v kombinaciji z vegetativno ureditvijo. 
 
Pogodba je bila podpisana med koncedentom Ministrstvom za okolje in prostor, soinvestitorjem 
Občino Zreče, upravljavcem DRSV in koncesionarjem Drava VGP Ptuj, d. o. o. Dne 26. 3. 2019 je 
bil opravljen interni tehnični prevzem. Končna vrednost projekta je znašala 400.127,32 €, od 
katere je 333.953,14 € financiral koncedent in 66.174,18 € soinvestitor. Strošek projektne 
dokumentacije je znašal 9.699,00 € in HHŠ 6.954,00 €. 
 

 
Slika 28: Otvoritev ob zaključku del ureditve vodne infrastrukture na Dravinji 

 
Ureditev mostu čez Ločnico v Skomarju 
25. 9. 2018 je na potoku Ločnica podjetje Kongrad, d. d. iz Slovenskih Konjic pričelo z gradnjo 
nadomestnega mostu na lokaciji obstoječega prepusta. Obstoječi prepust je bil dotrajan cevni 
prepust iz dveh cevi premera 80 cm. Ob izgradnji mostu se je minimalno posegalo tudi v strugo 
potoka, s poglobitvijo struge za 67 cm z izgradnjo zaščite brežin in drč. Na začetku in koncu 
obdelave pa je izveden talni stabilizacijski prag.  
 
Podjetje Kongrad, d. d. je bilo s pogodbeno ceno 43.014,63 € izbrano kot najugodnejši ponudnik. 
Z izgradnjo temeljev, podpornih zidov s krili in plošče so bila dela zaradi vremenskih razmer v 
letu 2018 prekinjena. Z lastnikom zemljišča je bil sklenjen dogovor o zagotovitvi zemljišča za 
ureditev dovoza z mostu. Dela na dovozu so dokončana. 
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Dela na mostu so tudi dokončana, prav tako pa je urejena struga gor in dol vodno od mostu, za 
kar imamo kot soinvestitor z Direkcijo RS za vode kot upravljavcem, Dravo, VGP Ptuj, d. o. o. kot 
koncesionarjem sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi financiranja 
vzdrževalnih del na Ločnici, v sklopu katerih se je zavarovanje izvedlo. Vrednost del je po 
pogodbi in sklenjenimi aneksi znašala 48.367,50 €, od tega je znašal občinski delež 18.310,91 €. 
 

 
Slika 29: Most na Ločnici ob zaključku del 

 

Modernizacija LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška vas – 1. faza (od km 6.849 do km 
7.629) 
Trasa ceste poteka skozi naselje z delno obojestransko pozidavo, v hribovitem terenu. Obstoječa 
lokalna cesta je v makadamski izvedbi, katera je v predvsem pomladanskem in jesenskem času v 
slabem stanju. Odvodnjavanje meteornih vod ni urejeno. Širina obstoječega makadamskega 
vozišča znaša 2,70 m – 3,20 m. Na obravnavanem območju je odvodnjavanje meteornih vod 
urejeno deloma z odprtimi jarki in betonskimi prepusti.  
 
Občina Zreče je pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška vas, 
od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, ki se delita vsaka na dve podfazi. Prva faza se izvaja od 
prečnega profila P1 do P48 v dolžini 780 m, druga faza pa od prečnega profila P48 do P86 v 
dolžini 506 m. Prva faza se deli na 1. podfazo od prečnega profila P1 do P24 v dolžini 340 m in na 
2. podfazo od prečnega profila P24 do P48 v dolžini 440 m. Druga faza pa se deli na 3. podfazo od 
prečnega profila P48 do P69 v dolžini 290 m in na 4. podfazo od prečnega profila P69 do P86 v 
dolžini 216 m. 
 
Projekt ureditve tega dela ceste predstavlja nadaljevanje predhodnih faz obnov in modernizacij 
omenjene lokalne ceste, ki so se izvajale iz smeri Koroške vasi od križišča z LC 485051 Padeški 
vrh - Gorenje. 
 
Obstoječa cesta, ki je predvidena za modernizacijo, je makadamske izvedbe in povprečne širine 
3,0 m. Obstoječe makadamsko vozišče je dotrajano in na nekaterih mestih zelo poškodovano ter 
ne omogoča ustreznih in zahtevanih pogojev za varno vožnjo (posedki, udarne jame, neustrezni 
prečni skloni, neustrezno odvodnjavanje …). Potek obstoječe trase ceste je v pogledu prečnega 
prereza ceste v mešanem gradbenem profilu (vkop/nasip). 
 
V sklop ureditve predmetne LC spada razširitev ceste in ureditev nove voziščne konstrukcije ter 
vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste z 
izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradnja nove kabelske kanalizacije za 
telekomunikacijske vode in delna prestavitev ter zaščita oz. prestavitev obstoječih podzemnih 
komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne 
prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno 
odvijanje prometa na tem delu ceste. Zaključni sloj vozne površine ceste bo izveden iz asfaltnih 
slojev. 
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PZI projekt »Ureditev LC 440251 Oplotnica – Božje – Koroška vas« je izdelalo podjetje  MGR 
Projektiva, d. o. o. 
 
25. 1. 2019 smo izdali Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo 1. faze. 5. 2. 
2019 smo javno naročilo objavili na portalu javnih naročil. Do roka za oddajo ponudb (22. 2. 
2019) smo prejeli sedem ponudb, kot najugodnejša pa je bila izbrana ponudba podjetja AGM 
NEMEC d. o. o., Laško z vrednostjo 332.854,94 € z DDV. Pogodba je bila z izvajalcem podpisana 
1. 4. 2019 na Gorenju pri Zrečah, 11. 4. 2019 izvršena uvedba v delo, z deli pa je izvajalec pričel 
15. 6. 2019.  
 
Projekt je prijavljen na MGRT za sofinanciranje na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO-1.  
 
Dela so bila zaključena v skladu s pogodbenim rokom in so znašala 153.798,00 €, od tega so bila 
s strani MGRT pridobljena nepovratna sredstva v višini 119.165,00 € in povratna v višini 
25.822,89 €. Vgradnja obrabno zaporne plasti asfalta se predvideva v naslednjem letu skupaj s 1. 
podfazo. 
 

 
Slika 30: Cesta v končni fazi del v letu 2019 

 
 
Sanacija plazu pod objektom Volčič v Osredku 
Plaz se je že aktiviral na travnatem pobočju pod dvoriščnim platojem v času intenzivnih dežnih 
padavin med 17. in 19. septembrom 2010. Na platoju je zgrajen stanovanjski objekt in večje 
gospodarsko poslopje.  
 
V času neurja oziroma dežnih padavin močne intenzitete dne 8. 6. 2018 so se razmere še 
poslabšale, odlomna razpoka se je razširila proti stanovanjskemu objektu in gospodarskemu 
poslopju, nariv zemeljskih mas je v vznožju brežine ob javni poti št. 985961. Z vsakim nadaljnjim 
pomikom zemeljskih mas je bila ogrožena tudi stabilnost javne poti in njena prevoznost. Občina 
je januarja 2019 naročila dopolnjeno PZI dokumentacijo in kandidirala za sredstva na MOP-u. 
 
V mesecu marcu smo pričeli z izvedbo javnega naročila, na katerem je bil kot najugodnejši 
ponudnik izbrano podjetje HS Nizke gradnje, d. o. o. v skupnem nastopu z podjetjem H&T, d. o. o., 
oba iz Maribora z ponudbo v višini 175.862,89 €. 
 
Po uspešni kandidaturi na MOP-u je bila 23. 8. 2019 z njimi podpisana pogodba o dodelitvi 
sredstev, kot poseben transfer z državne ravni občini za plačilo obnovitvenih del pri odpravi 
posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 v višini 140.599,91 €. Isti dan je bila 
podpisana pogodba z izvajalcema, ki sta takoj pričela z izvajanjem del. Gradbena dela so bila 
končana konec 36 koledarskega tedna s končno obračunsko vrednostjo 174.326,69 €. 
 
Sanacija je bila izvedena z izgradnjo vzdolžnega kamnitega drenažnega rebra v osrednjem delu 
plazu, na katerega se priključita dve stranski kamniti rebri. Na območju plazu smo uredili odvod 
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zaledne in površinske vode. Vodo smo odvedli izven območja plazu – v obstoječi odvodni jarek 
ob javni poti.  

 
                                 Slika 31: Saniran plaz pod objektom Volčič v Osredku 

 
Protipoplavni nasip – zaščita stanovanjskega objekta Stranice 38  
Izdelali smo protipoplavni nasip za zaščito stanovanjskega objekta na naslovu Stranice 38 z 
namenom zaščititi objekt pred izlivi sosednjega potoka ob nalivih. 
 
Za dela smo izbrali podjetje Plima, d. o. o. s ponudbo v vrednosti 16.509,90 € brez DDV ter 
podjetje GINS, d. o. o. za izvajanje strokovnega nadzora v vrednosti 1.000,00 € brez DDV. 
 
Dela so obsegala strojni izkop, izdelavo nasipa z ustreznim utrjevanjem, prestavitev droga 
električne energije, prestavitvijo omarice za BIČ ter JR, nad višanjem omarice TK, izdelava jaška, 
odtoka v obstoječi prepust, humusiranje ter zatravitev nasipa. 
 
Dela so bila zaključena v mesecu septembru 2019 s podaljšanjem roka izvedbe, kateremu so 
kljubovale vremenske razmere. Končna vrednost z več in manj deli ter dodatnimi deli je znašala 
20.260,82 € brez DDV in stroški gradbenega nadzora v vrednosti 2.500,00 € brez DDV. 
 

 
Slika 32: Izgradnja protipoplavnega nasipa 

 
Ureditev krožišča Zreče pri SPAR-u  
Ozzing, d. o. o. je v letu 2017 izdelal novelacijo projektne dokumentacije PZI »Rekonstrukcija 
križišča »Zreče« na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče, v km 20,040«. Pogodba 
za izvedbo del je bila podpisana z najugodnejšim izvajalcem TEGAR, d. o. o., Žalec in 
podizvajalcem ASFALTI Ptuj, d. o. o. Pogodbena vrednost del je znašala 402.289,24 € z DDV.   
 
Uvedba v delo je bila izvedena 24. 8. 2018, izvajalec pa je z deli pričel 24. septembra 2018. Dela 
so bila zaključena 30. 4. 2019. Krožno križišče ima premer D = 38 m (radij 19 m). Sredinski otok 
krožnega križišča je premera Do = 24 m. Širina pasu v krogu je 5,5 m. Tlakovan pas ob otoku je 
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urejen v dodatni širini 1,5 m. Osrednji otok je dvignjen in hortikulturno urejen. Na 
obravnavanem območju so delno ali v celoti uredili naslednje komunalne vode: elektro SN in NN 
vodi, cestna razsvetljava, vodovod, cevovod termalne vode, TK vodi, KKS vodi ter meteorna in 
fekalna kanalizacija. Vrednost končnih del je znašala 368.003,55 € z DDV, od tega je Direkcija RS 
za infrastrukturo pokrila 306.708,20 €, sofinancerski delež Občine Zreče pa je znašal 61.295,35 
€. 
 
Občina Zreče je še financirala izvedbo nadzora, razliko v materialu granitnih kock in robnikov, 
izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev NN elektro kablovoda, hortikulturno ureditev 
samega otoka krožišča (dokumentacija in izvedba) ter ureditev začasne JR in pregled obstoječe 
meteorne kanalizacije v skupni višini 32.628,49 €, torej skupaj z izgradnjo krožišča v višini 
93.923,84 €. 
 

 
Slika 33: Novo krožišče pri SPAR-u 

 
Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 Stranice – Višnja vas 
Podjetje BPI, d. o. o. iz Maribora je v letu 2017 pristopilo k izdelavi IZNačrta ureditve hodnika za 
pešce ob regionalni cesti Stranice – Višnja vas v dolžini 250 m. Izbrana ponudnika VOC Celje, d. o. 
o. s partnerjem GMI, d. o. o. iz Slovenskih Konjic, kot najugodnejša ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila, sta z Direkcijo RS za infrastrukturo popisala pogodbo 27. 9. 2018. 
Vrednost pogodbenih del je znašala 286.267,57 € z DDV. Uvedba v delo je bila izvedena 8. 10. 
2018, sama izvedba na terenu pa se je pričela 25. 10. 2018. Vrednost končnih del je znašala 
286.267,57 € z DDV, kar je tudi pogodbena vrednost in jo je v celoti pokrila Direkcija RS za 
infrastrukturo. Občina Zreče pa je pokrila izvedbo dveh fekalnih kanalizacijskih priključkov, 
enega preko regionalne ceste in drugega preko potoka Tesnica v skupni vrednosti 9.430,58 €. 
Dela so bila zaključena 15. 4. 2019. Komisijski ogled s strani investitorja DRSI pa je bil izveden 
26. maja 2019.  
 

 
Slika 34: Hodnik za pešce ob regionalni cesti Stranice – Višnja vas 
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Otvoritev krožišča Zreče pri SPAR-u in hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 
Stranice – Višnja vas 
Dne 8. 11. 2019 smo svečano predali v uporabo dve novi investiciji v cestno infrastrukturo. 
Vstop v Zreče že nekaj časa krasi novozgrajeno krožišče »SN1« pri SPAR-u in na Stranicah 
pločnik oz. hodnik za pešce in prehod na regionalni cesti Stranice – Višnja vas. Svečana otvoritev 
je potekala na parkirišču pri SPAR-u, katere se je med ostalimi udeležila tudi ministrica za 
infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, direktorica Direkcije RS za ceste Monika Pintar-Mesarič, 
ter ostali gostje. Po pozdravnem govoru župana mag. Borisa Podvršnika je prisotne nagovorila 
tudi ministrica mag. Alenka Bratušek. Po svečanem prerezu traku je obe pridobitvi blagoslovil 
domači župnik Peter Leskovar. 
    

 
Slika 35: Prerez traku ob otvoritvi novozgrajenega krožišča 

 
Ureditev ceste in pločnika od Mladinske ulice do krožišča Padežnik 
Investicijski projekt predvideva ureditev regionalne ceste skozi Zreče do križišča Loška Gora. S 
tem projektom se bo uredila Regionalna cesta R3-701/1430, km 18+490 do km 19+150 v dolžini 
660 m. Izdelana je projektna dokumentacija PZI, ki je tudi bila pregledana v postopku recenzije. 
Izvedena je bila že parcelacija, trenutno pa s strani DRSI še vedno potekajo odkupi potrebnih 
zemljišč. Po zadnjih podatkih DRSI morajo odkup uskladiti še z dvema lastnikoma.  
 
Dne 15. 4. 2019 smo prejeli v usklajevanje Sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste 
R3-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče od km 18+490 do km 19+150. Iz sporazuma je razvidno, da 
je investicijska vrednost ureditve ceste in pločnika 1.034.334,42 €. Sofinancerski delež Občine 
Zreče znaša 274.144,01 € in vsebuje pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik 
za pešce, gradbena dela in nadzor. Navedeni sporazum še usklajujemo z DRSI, kajti naš 100 % 
delež sofinanciranja zajema tudi tuje storitve – zaščita komunalnih vodov v višini 57.010,91 €.  
 
V navedeni vrednosti pa so zajeti tudi stroški nove cevne kanalizacije za TK vode (Telekom, 
Telemach in optika). Navedeno pa morajo financirati operaterji in ne Občina Zreče, kar smo že 
uskladili z DRSI na sestanku v Zrečah, dne 17. 9. 2019. Zaradi navedenega bo sporazum 
podpisan spomladi leta 2020. 
 
Gradnja pločnika in obnova ceste R2-431/1350 Gornji Dolič – Stranice od km 17.900 do 
km 18.621 
Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo PZI za gradnjo 
pločnika, kolesarske steze in obnove ceste R2-431/1350 na Stranicah. Za potrebe izvedbe 
javnega naročila za projektno dokumentacijo PZI je bila izdelana projektna naloga, ki zajema 
obnovo vozišča, gradnjo pločnika ob desnem robu v nasprotni smeri stacionaže s spuščenimi 
robniki in taktilnimi oznakami z vključeno kolesarsko stezo, gradnjo javne razsvetljave, ureditev 
hišnih priključkov, priključkov javne poti in lokalne ceste, prehoda za pešce, ureditev novih in 
zaščito obstoječih komunalnih vodov pod cesto in pločnikom, prometno ureditev celotnega 
obravnavanega območja in ureditev odvodnjavanja. Prav tako so za potrebe dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije bile izvedene enotedenske meritve realnih prometnih obremenitev. 
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Na osnovi javnega naročila je bilo izbrano podjetje NVG Projektiva iz Celja s ponujeno ceno v 
višini 29.524,00 €, v katero ni vključen strošek geodetskega posnetka. Stroške dokumentacije 
nosi Občina in se bodo upoštevali pri sofinancerskem sporazumu. 
 

 
Slika 36: Obravnavano območje 

 
Ostali projekti, ki se izvajajo ali so v dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo 
 

1. Rekonstrukcija ceste Zreče-Rogla, Regionalna cesta R3-701/1430, km 3+000, dolžina 
13.800 m 

Investicijski projekt predvideva obnovo regionalne ceste ter lokalne sanacije. Prioritetno bodo 
določene etape, izvedbena projektna dokumentacija se bo naročala za posamezne etape. Izdelan 
je DI-IP, kjer je ocenjena vrednost investicije 3,4 mio €. 
Izdelana je projektna naloga za obnovo odseka regionalne ceste R3-701/1430 Rogla – Zreče od 
km 2+850 do km 5+500. Izbrani projektant je NVG Projektiva, d. o. o., ki mora projektno 
dokumentacijo PZI izdelati do spomladi 2020. 
 

2. Ureditev AP Beli potok Laznik na R2-430/0281 
Občina Zreče je prejela vlogo za izdajo mnenja na projekt za izvedbo za ureditev območja 
avtobusnih postajališč »Beli potok Laznik« na R2-430/0281, dne 21. 1. 2019. Pri pregledu 
dokumentacije ugotavljamo, da pri projektiranju ni bila upoštevana državna daljinska 
kolesarska steza v celoti kljub temu, da je za navedeno občina izdala projektne pogoje in na to 
tudi projektanta opozorila, kar je tudi bilo naknadno popravljeno. Izdelana je projektna 
dokumentacija PZI. Izvedena je bila že parcelacija, trenutno pa s strani DRSI še vedno potekajo 
odkupi potrebnih zemljišč. Po zadnjih podatkih DRSI morajo uskladiti nakup še nekaj malega 
potrebnih zemljišč za izgradnjo AP. Gradnja bo možna leta 2021, kajti pred tem je potrebno 
izvesti postopek JN za izbor izvajalca s strani DRSI. 
 

3. Sanacija ceste R III Rogla-Zreče 
1. Plaz 6,00 km: izdelana je projektna dokumentacija. V pripravi je razpisna dokumentacija za 
izbiro izvajalca del. 
 
2. Usadi od km 13,00 do km 16,200: podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije 
za odsek od km 13,00 do km 14,00.  
 

2.2 UDEJANJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 
 
Občina Zreče je v letu 2009 sprejela Energetski koncept občine Zreče, kateri je vseboval 10-letni 
akcijski načrt, ki se počasi izteka. V tem obdobju se je spremenila zakonodaja, prav tako so se 
spremenile razmere na trgu energentov ter subvencij. Posledično akcijski načrt ne sledi 
energetski politiki v zadostni meri, zato smo izdelali nov LEK in ga v letu 2016 sprejeli na seji 
občinskega sveta. 
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Uskladili smo energetske cilje občine z novimi zakonodajnimi zahtevami. S sprejetjem LEK-a bo 
občina lažje sledila nacionalnim in evropskim ciljem učinkovite rabe energije ter povečala izrabo 
obnovljivih virov energije. 
  
Izdelan Akcijski načrt predstavlja smernice za doseganje zastavljenih energetskih ciljev in je 
usmerjen k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev do leta 2026. Ukrepi in aktivnosti v 
Lokalnem energetskem konceptu so načrtovane glede na trenutno stanje v občini ter glede na 
smernice na področju energetike, učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije.  
  
Dokument obravnava področja: 

-      analiza rabe energije na območju občine, 
-      analiza oskrbe z energijo in energenti, 
-      analiza emisij na področju občine, 
-      analiza potencialov URE in OVE, 
-      energetski cilji občine, 
-      akcijski načrt ukrepov. 

  
Lokalni energetski koncept ima izdelan akcijski načrt, na podlagi katerega bo lokalna skupnost, z 
izvajanjem le-tega, vplivala na energetsko učinkovitost v javnem, zasebnem in poslovnem 
sektorju. 
  
Aktivnosti v akcijskem načrtu so načrtovane na način, ki bo dolgoročno posredno preko 
prihrankov prinašal pozitivne finančne učinke za občino. Za izvedbo samih aktivnosti pa bo 
občina morala del sredstev zagotoviti iz proračuna. Finančnih posledic ni mogoče oceniti 
natančno, saj so skoraj vse aktivnosti takšne, da so lahko delno financirane preko raznih 
evropskih in nacionalnih razpisov, ki bodo v prihodnje. Velik potencial je tudi v financiranju 
projektov preko javno-zasebnih partnerstev. V osnovi pa mora občina zagotoviti sredstva za 
izvajanje manj zahtevnih aktivnosti, ki se deloma že izvajajo (energetsko knjigovodstvo, 
energetski pregledi, projektne dokumentacije …) in so potrebne bodisi iz zakonodajnih zahtev 
bodisi kot osnova za izvajanje akcijskega načrta LEK-a. 
 
V letu 2020 bomo pristopili k novelaciji Lek-a. 
 
 
2.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 
 
Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava 
V lanskem letu smo zaključili s posodobitvijo svetilk javne razsvetljave. S prenovo smo dosegli 
večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo dosegli 
optimalnejše osvetljevanje cest ter tudi zadostili pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo 
svetilk, ki svetijo nad vodoravnico. Nadaljevanje že vzpostavljenih procesov upravljanja in 
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave je vzpostavitev nadzora nad sistemom javne 
razsvetljave. Za ta namen smo, med prvimi v Sloveniji, vzpostavili napredni sistem za upravljanje 
in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava, ki ga je razvilo podjetje 
Adesco, d. o. o. iz Velenja. Program Javna razsvetljava je del platforme E2 MANAGER za napredno 
upravljanje stavb, ki ga uporablja že preko 80 slovenskih občin. 
 
Program E2 MANAGER Javna razsvetljava vsebuje naslednje obratovalne module: 

a) Komunikacijo z občani in njihovo varnost (odpravljanje okvar na omrežju javne 
razsvetljave), prevzema program E2 MANAGER Javna razsvetljava, v sklopu katerega je 
razvit sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Vsak 
uporabnik lahko z nekaj ukazi pošlje okvaro v sistem v nadaljnjo obdelavo. Vsa 
komunikacija je avtomatizirana in poteka po pred nastavljenih poteh oz. aktivira vse 
potrebne procese predenj se pošlje obvestilo vzdrževalcu. Občani lahko o okvarah na 
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javni razsvetljavi obveščajo preko spletne aplikacije - zemljevida, ki jo najdete na 
občinski spletni strani https://www.zrece.si/ePrijave »Poškodbe javne razsvetljave« ali 
pa preko brezplačne aplikacije "Prijavi okvaro" za pametne telefone. 

b) Pregled nad vso opremo javne razsvetljave (katalogi proizvajalcev, svetilke, sijalke, 
drogovi, kabli …). Skozi vse procese se beležijo vse spremembe na posamezni lokaciji, le 
ta pa je umeščena na prižigališče/stroškovno mesto, preko katerega se izvaja še nadzor 
obratovanja. 

c) Ažurnost katastra infrastrukture javne razsvetljave omogoča redna poročanja o stanju 
razsvetljave ter lokacijah skladno z veljavno zakonodajo (poročanje pristojnim 
ministrstvom ter posodobitev skupne prostorske baze podatkov ZKGJI – zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture Republike Slovenije). 

d) Pregled nad vzdrževalnimi procesi (okvare, delovni nalogi in poročila, spremembe na 
opremi).  

e) Kontrolo nad vzdrževalnimi storitvami (ceniki, poročila, priloge k računu).  
f) Načrtovanje cestne razsvetljave, poročanje in analiziranje. 
g) Energetsko knjigovodstvo (poraba, stroški, prihranki, kazalci …). 

 

 
Slika 37: Program Javna razsvetljava 

 
Program E2 MANAGER Javna razsvetljava omogoča združevanje vseh akterjev v procesu 
obveščanja, upravljanja ter vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave z avtomatiziranjem 
komunikacijskih poti med akterji. Z razbremenitvijo komunikacije med akterji ter z razmejitvijo 
nalog med uporabnikom, upravljavcem ter vzdrževalcem se bodo procesi in odzivni časi 
skrajšali. Prav tako pa bo upravljalec v vsakem trenutku obveščen o stanju javne razsvetljave. 
 
 
2.4 ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 
 
Projekt WiFi4EU  
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke 
kakovosti po vsej EU preko brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, 
javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek 
pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih 
javnega življenja, z uporabo storitev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi. 
  
Uspešno smo podpisali Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU. V ta namen smo prejeli bon v vrednosti 15.000,00 € za 
izgradnjo brezžičnega omrežja. Rok za izvedbo je 18 mesecev po podpisu sporazuma.  
  
10. 9. 2019 smo podpisali pogodbo za izvedbo s podjetjem Telemach, d. o. o. Z deli smo končali 
25. 11. 2019, ko smo izvedli testiranje in podpisali primopredajni zapisnik.  
  
 
 

https://www.zrece.si/ePrijave
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Območje, pokrito z odprtim brezplačnim WIFI omrežjem, zajema: 
 OŠ Zreče,  
 Vrtec Zreče in Stranice, 
 Avtobusno postajo Zreče in PTC Zreče, 
 Stadion Zreče,  
 Šolski center Zreče, 
 Okolico Gasilskega doma Zreče in Župnišča Zreče, 
 Zdravstveni dom Zreče, 
 Igrišče in Dom krajanov Dobrovlje. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

3. OKOLJE 
 

3.1 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 
 
Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih posegov v preteklosti in ekstenzivnega 
razvoja vse bolj omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je potrebno z njim ravnati skrajno 
racionalno in preudarno. 
 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče 
Občinski prostorski načrt Občine Zreče (v nadaljevanju: OPN) je bil sprejet decembra 2015. Po 
sprejetju OPN smo takoj pristopili k zbiranju oziroma evidentiranju novih pobud za spremembo 
namenske rabe zemljišč, ki se skladno z zakonodajo obravnavajo v postopku sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN). Skupno je bilo 
evidentiranih 320 pobud posameznih pravnih in fizičnih oseb ali drugih zainteresiranih 
deležnikov. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
13/18 z dne 20. 3. 2018. Za izdelavo osnutka SD OPN je bilo izbrano podjetje ZUM, d. o. o. iz 
Maribora. Pogodbena vrednost za izdelavo osnutka SD OPN znaša 19.800,00 € brez DDV.  
 
Ker je priprava osnutka SD OPN izjemno kompleksen in zahteven proces smo, predhodno za 
potrebe področnih in vsebinskih rešitev, ki se izkazujejo skozi prostorski načrt, pristopili k 
izdelavi določenih strokovnih podlag.  
 
Izdelana strokovna podlaga zmanjšuje stopnjo nepredvidljivosti pri sprejemanju odločitev o 
razvoju v prostoru. Osnovni namen strokovnih podlag je, da raziščejo strokovne možnosti za 
oblikovanje prostorskih odločitev na podlagi usklajevanja gospodarskih, družbenih, kulturnih in 
okoljskih vidikov prostorskega razvoja, in da zagotavljajo strokovno argumentiranost 
prostorskih odločitev.  
(povzeto po: Društvo krajinskih arhitektov, 2006) 
http://www.dkas.si/files/strokovne%20podlage_posvet2005_publikacija.pdf 
 
Po izdelavi vseh strokovnih podlag bodo vsebine in rešitve ustrezno integrirane v SD OPN.  
 
Strokovne podlage za Spremembe in dopolnitve OPN Občine Zreče 
Pred izdelavo osnutka SD OPN smo pristopili k izdelavi potrebnih strokovnih podlag (v 
nadaljevanju: SP): 

1. SP za opredelitev do pobud za spremembo namenske rabe zemljišča, 
2. Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo – od čistilne naprave do meje z občino Slov. 

Konjice, 
3. SP ažuriranja pozidanih zemljišč, 
4. SP za poselitev in določanje območij za dolgoročni razvoj naselij,  
5. SP določitve stopenj varstva pred hrupom, 
6. Spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta mesta Zreče, 
7. Strokovna podlaga za območje Rogle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkas.si/files/strokovne%20podlage_posvet2005_publikacija.pdf
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Tabela 25: Stroški izdelave strokovnih podlag za izdelavo SD OPN 

NAZIV STROKOVNE PODLAGE (SP) IZDELOVALEC CENA z DDV FAZA IZDELAVE 

1. SP za opredelitev do pobud ZUM D.O.O. 23.241,00 
ZAKLJUČENA (presoja 
320 pobud), oktober 

2019 

2. Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo 
– od čistilne naprave do meje z občino Slov. 
Konjice 

GBH D.O.O. 6.954,00 
V presoji pri DRSV 

oziroma recenzentu  

3. SP ažuriranja pozidanih zemljišč ZUM D.O.O. 17.690,00 ZAKLJUČENA, junij 2019 

4. SP za poselitev in določanje območij za 
dolgoročni razvoj naselij 

ZUM D.O.O. 21.350,00 
ZALJUČENA, oktober 

2019 

5. SP določitve stopenj varstva pred hrupom NLZOH 4.880,00 

1 faza – zaključena 
februar 2019 
2 faza – ko bo 
opredeljena 

podrobnejša namenska 
raba v osnutku OPN 

6. Spremembe in dopolnitve urbanističnega 
načrta mesta Zreče 

ZUM D.O.O  23.790,00 
ZALJUČENA, oktober 

2019 

7. SP za območje Rogle ZUM D.O.O 
Investitor 

Unitur d.o.o. 
v IZDELAVI 

SKUPAJ:   97.905,00  

 
1. SP za opredelitev do pobud 
V strokovni podlagi za opredelitev do pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (pobude 
smo zbirali do 1. 9. 2019) je izdelovalec strokovno presodil utemeljenost predlagane spremembe 
za oddanih 320 pobud fizičnih in pravnih oseb. V teku presoje je bilo umaknjenih 5 pobud, 47 jih 
je po strokovni presoji izdelovalca SP negativnih, ostale pobude (268) so v celoti ali delno 
(preoblikovane) pozitivne in se bodo vključile v osnutek sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta in presojale še z vidika posameznih področij nosilcev urejanja prostora. 
 
2. Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo – od čistilne naprave do meje z občino Slov. Konjice 
Hidrološko hidravlična študija je zaključena in je v potrjevanju na Ministrstvu za okolje in 
prostor, Direkciji RS za vode. Dne 22. 7. 2019 smo s strani Direkcije prejeli dopis, s katerim so 
nas seznanili, da je zaradi pospešitve postopkov Direkcija sklenila sporazum za pregled HHŠ z 
VGB Maribor d. o. o. (recenzentom). Prejeli smo mnenje recenzenta – recenzijsko poročilo na 
katerega je izdelovalec HHŠ (Biro GBH d. o. o., Miljenko Hočurščak) pripravil odgovor. HHŠ je 
bilo zaradi izkazane poplavnosti na območju načrtovane širitve industrijske cone (IC) potrebno 
uskladiti. Dopolnitve HHŠ s prikazanimi protipoplavnimi ukrepi na območju IC so bile 
recenzentu in ministrstvu oddane v januarju 2020. 
 
3. SP ažuriranja pozidanih zemljišč 
V veljavnem OPN so nekatera obstoječa pozidana zemljišča opredeljena pomanjkljivo. Nekatera 
niso opredeljena, nekatera so opredeljena na neustreznem mestu, nekatera pa niso opredeljena 
v primernem obsegu oz. na ustrezni površini ali v primerni obliki. Zato je utemeljeno, da se 
navedene vsebine preverijo in ustrezno vključijo v SD OPN. Predmetni elaborat je izdelan z 
namenom analize stanja in ugotovitev glede urejenosti namenske rabe pod pozidanimi zemljišči 
v OPN Občine Zreče, opredelitve metode dela in priprave predloga ažuriranj stavbnih zemljišč, ki 
se vključijo v naslednje spremembe in dopolnitve OPN. 
 
4. SP za poselitev in določanje območij za dolgoročni razvoj naselij 
Osrednja vsebina SP je predvsem obravnava naselij oz. poselitve vključno z obravnavo pobud 
občanov v skladu oziroma na osnovi veljavnih pravnih podlag, demografskih podatkov, 
ugotovitev analize stanja in razvojnih teženj. 
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SP je podala predlog ureditvenih območij naselij, njihovih poimenovanj in podrobnejše 
namenske rabe prostora ter opredelitve njihovih funkcij. 
 
5. SP določitve stopenj varstva pred hrupom 
Strokovna podlaga za določitev stopenj varstva pred hrupom je zaključena v 1. fazi (določena 
stopnja varstva pred hrupom glede na podrobnejšo namensko rabo prostora). V drugi fazi je bila 
izvedena preveritev ustreznosti umeščanja novih pobud v prostor. Predhodno je bil izveden 
sestanek z izdelovalcem glede ustreznosti predlagane podrobnejše namenske rabe glede na 
predvideno dejavnost. Pripombe bodo smiselno upoštevane pri izdelavi osnutka SD OPN in na 
podlagi dejavnosti se bo opredelila najprimernejša podrobnejša namenska raba zemljišča, ki bo 
ustrezala stopnji varstva pred hrupom.  
 
6. Spremembe in dopolnitve Urbanističnega načrta mesta Zreče 
Predmetna naloga predstavlja dopolnitev ter spremembe Urbanističnega načrta za naselje Zreče 
(v nadaljevanju: UN) zaradi novih programov in ureditev, ki jih je treba upoštevati v prostoru 
naselja in zaradi drugih razlogov, evidentiranih v času po sprejemu OPN. V SP smo preverili 
trenutne prostorske zasnove in ureditve ter podali ustreznejše predloge (ustreznejšo 
podrobnejšo namensko rabo) in ustrezneje uredili manjše enote urejanja prostora ter načine 
njihovega urejanja.  
 
7. Strokovna podlaga za območje Rogle 
Na posameznih delih območij na Rogli želi Unitur d. o. o. izvesti določene prostorske ureditve in 
druge posege v prostor, ki jih veljavni prostorski akti ne dopuščajo oziroma jih ne dopušča 
namenska raba prostora, kot je opredeljena v OPN.  Unitur d. o. o. ima investicijske namere kot 
so: ureditev Pohorske vasice, izgradnja bazena, novega hotela, razširitev obstoječega hotelskega 
kompleksa, ureditve nove otroške smučarske proge, razširitev akumulacije, prestavitev tehnične 
baze. Izvedba novih parkirišč idr.  
 
Investitor je v ta namen naročil izdelavo strokovne podlage v kateri se preverijo določila 
veljavnih prostorskih aktov za območje Rogle in drugih omejitev v prostoru z načrtovanimi 
razvojnimi progami investitorja, opredelijo odstopanja in določijo načini nadaljnjega urejanja 
prostora. Vsebine se proučijo v strokovni podlagi, ki bo podala temeljne osnove za celovito 
ureditev območja Rogle in pravno podlago za vključitev podanih rešitev v SD OPN.  
 
 
Občinski podrobni prostorski načrti Občine Zreče 
 
OPPN Poslovna zazidava center Zgornje Zreče (območje v OPN: UN1/033, UN1/034-del)  
Območje v Zgornjih Zrečah predstavlja delno že pozidano območje ob Kovaški cesti.  Dejavnost v 
večini objektov je poslovno – trgovska. Na občini si prizadevamo, da bi na območju t. i. Zgornjih 
Zreč bil zagotovljen obstoječim in potencialnim investitorjem razvoj in širitev njihovih 
dejavnosti, zagotovljena prometna varnost celotnega območja ter urejena komunalna 
infrastruktura.  

 
Predlagana ureditev vzpostavlja nov prometni režim, in sicer z novo dovozno obvozno cesto, 
speljano na južni, zahodni in severni meji območja, s čimer se večji del tranzita iz sedaj Kovaške 
ceste preusmeri na novo cesto. Obstoječa Kovaška cesta pa se bo preuredila v t. i. večnamensko 
površino z mirujočim prometom. S tem bi zagotovili kvaliteten skupen zunanji prostor, kjer se 
bodo lahko odvijale različne prireditve, tržnica, sejmi, itd. 
 
Prostorski akt je bil sprejet in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 25/19 z dne 24. 
5. 2019. 
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Slika 38: Ureditvena situacija za območje poslovne zazidave Zgornje Zreče 

 
OPPN za poslovno obrtno cono Zreče (območje UN1/035)  
Območje OPPN je velikosti cca 3,07 ha. Območje OPPN je pozidano v delu vzdolž Kovaške ceste, 
ostale površine pa so proste nezazidane površine, ki omogočajo umestitev novih dejavnosti. Na 
območju je bila izražena investicijska namera in s tem potreba po gradnji poslovnih stavb, 
industrijskih stavb (orodjarne), manipulacijskih površin, skladišč in spremljajočih objektov. 
Določene so tudi površine javnih prometnic in transformatorske postaje. Uredi se ekološki otok. 
 
Obstoječe stavbe znotraj območja je možno rekonstruirati, dozidati, nadzidati ali porušiti in 
zgraditi novo. Da se omogoči dostop do vseh gradbenih parcel, je načrtovana izgradnja nove 
zahodne ceste ter povezovalne ceste.  
 
Na območju OPPN so v skladu z usmeritvami OPN dopustne dejavnosti, in sicer: predelovalne 
dejavnosti, gradbeništvo, promet in skladiščenje, gostinstvo, informacijske in komunikacijske 
dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti. Dovoljena je tudi dejavnost G - trgovine, 
vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki sicer ni navedena v usmeritvah iz OPPN, ampak se te 
dejavnosti že izvajajo in se jih ohrani. 
 
Na območju OPPN je dopustna gradnja objektov, ki so potrebni za izvajanje zgoraj navedenih 
dejavnosti, ohrani se obstoječe bivanje, novo pa ni dovoljeno.  
 
Prostorski akt je bil sprejet in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 18/19 z dne 5. 4. 
2019. 
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Slika 39: Ureditvena situacija poslovno-obrtne cone Zreče 

 
OPPN za območje OP7/028 – širitev naselja Stranice 
V skladu z določili OPN Občine Zreče je za območje naselja Stranice načrtovana manjša širitev v 
smislu zaokrožitve zazidljivih površin na parc. št. 107/1, 108-del, 105/1-del, 86/1 in 1427/2, 
vse k. o. 1103 Stranice, ki so glede na podrobnejšo namensko rabo v OPN opredeljene kot 
stanovanjske površine (SS) z dovoljeno enostanovanjsko gradnjo. 
 
Predvidena je izgradnja do največ 8 enostanovanjskih stavb s parkiranjem na lastnem zemljišču. 
Stavbe so po etažnosti pritličje in mansarda (P+M), višine max. 8 m nad koto pritličja. Tlorisne 
dimenzije zarisanih stanovanjskih objektov so približno 12 m x 10 m.  
 
Na podlagi pridobljenih dopolnjenih smernic Direkcije za vode z dne 11. 3. 2019 smo za 
navedeno območje morali naročiti hidrološko-hidravlično študijo (HHŠ). HHŠ je izdelal Biro 
GBH, d. o. o., le-ta pa je bila poslana v potrditev na DRSV dne 20. 5. 2019. Po večkratnih 
poizvedbah in urgencah je bilo recenzijsko poročilo na HHŠ s strani DRSV LJ podano v januarju 
2020. 
 

 
Slika 40: Osnutek ureditve OPPN širitev stanovanjskega naselja Stranice 
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OPPN prizidek JZ Vrtec Zreče 
Ker stavba vrtca ne ustreza vsem potrebam sodobne predšolske vzgoje, je Občina Zreče, kot 
investitor, začela s postopki pridobitve ustrezne dokumentacije za prenovo vrtca, da bo le ta v 
čim večji meri ustrezal standardom in normativom za prostor in opremo vrtcev. Zaradi neskladja 
med občinskim prostorskim načrtom in obstoječim izvedbenim aktom je Občina Zreče pristopila 
k izdelavi podrobnega prostorskega načrta, ki bo omogočal izvedbo investicijske namere. 
 
Prenova obstoječega objekta Vrtca Zreče zajema: 
 izgradnjo prizidka z novo kuhinjo na severni strani objekta, 
 izgradnjo novega stopnišča za povezavo z obstoječimi kletnimi prostori ter izvedbo novega 

dostopa v obstoječo telovadnico, 
 rekonstrukcijo obstoječih prostorov kuhinje ter preureditev obstoječih pisarn, 
 širitev obstoječega vhoda v vrtec na vzhodni strani, 
 izvedbo novega osrednjega prostora s povezovalnim hodnikom, 
 rekonstrukcijo in preureditev obstoječega hodnika s sanitarijami, 
 ureditev nove igralnice, 
 ureditev novega glavnega vhoda ter območja pred njim. 

 

 
Slika 41: Ureditvena situacija OPPN Vrtec Zreče 

 
OPPN Spodnja industrijska cona Zreče 
Potrebo po pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je podalo podjetje GKN 
Driveline Slovenija, d. o. o. Namen priprave podrobnejšega prostorskega akta je širitev 
proizvodnih kapacitet podjetja. Ker na območju spodnje industrijske cone deluje tudi podjetje 
Unior, d. d. in ker je za območje v veljavi skupen prostorsko izvedbeni akt, se pobuda nanaša na 
celotno območje spodnje industrijske cone, vključno s poslovnim območjem tik ob Dravinji (t. i. 
deponija Kovač). 
 
Za uresničitev razvojnih ciljev podjetij, ki obratujejo na območju spodnje industrijske cone, je 
predvidena širitev proizvodnih kapacitet obstoječih podjetij ter zagotovitev zadostnih parkirnih 
površin za zaposlene. Hkrati je predvidena še rekonstrukcija Rudniške ceste v dolžini ca. 550 m. 
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Slika 42: Ureditvena situacija OPPN Spodnja industrijska cona Zreče 

 
 
Na področju okolja in prostora se srečujemo tudi z različnimi vlogami naših občanov in ostalih 
subjektov, ki so vezane na prostorsko zakonodajo. Tako smo v letu 2019 izdelali 375 različnih 
individualnih pravnih aktov kot so lokacijske informacije, soglasja, potrdila …  
 
Tabela 26: Izdani individualni pravni akti – primerjava med leti 2015–2019 

 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA DOKUMENTA 
ŠT. DOKUMENTOV 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Lokacijska informacija za gradnjo objektov  57 61 59 69 37 

2 Potrdilo o namenski rabi zemljišča 195 234 238 208 198 

3 Potrdila o namenski rabi za SKZG     7 

 
Skupaj 1-2 252 295 297 277 242 

4 Soglasja za uporabo prostora 9 12 14 14 19 

5 
Soglasja za prekoračitev začasne čezmejne vrednosti 
hrupa 

10 13 9 12 15 

6 Potrdila po 139. členu ZUJF 21 32 19 17 24 

7* Mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti / / / 13 75 

 
Skupaj 4-7 40 57 42 56 133 

 
SKUPAJ VSI IZDANI DOKUMENTI 292 352 339 333 375 

* 1.6.2018 je stopila v veljavo nova zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja. Gradbeni zakon 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) je v 31. členu določil, da je Občina mnenjedajalec glede 
skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti. Od navedenega datuma dalje Občina izdaja mnenja glede 
skladnosti nameravane gradnje s prostorsko izvedbenimi akti. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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Komunalni prispevek  
Na podlagi določil 17. člena Odloka o komunalnem prispevku smo v letu 2019 izdali 36 odločb za 
plačilo komunalnega prispevka na zahtevo zavezancev za novogradnje, dozidave in nadzidave 
objektov. 
 
Graf 23: Prikaz izdanih odločb za komunalni prispevek po letih 

 
 
V lanskem letu smo iz naslova komunalnega prispevka s strani zavezancev za plačilo prejeli 
100.675,58 € prihodkov. 
 
Graf 24: Prihodki od komunalnega prispevka v letih 2015-2019 
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3.2 NARAVOVARSTVENE VSEBINE 
 
10. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju 
Skupaj s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Uniturjem d. o. o., Skladom za naravo Pohorje, 
Občino Mislinja in Zavodom za gozdove Slovenije smo izvedli že 10. tradicionalno prostovoljno 
akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki je potekala v soboto, 21. septembra 
2019. 
 
Zjutraj se je 30 prostovoljcev zbralo na Rogli pred Picerijo Planja ob 9. uri. Vse prostovoljce sta 
pozdravila Štefan Posilovič iz Občine Zreče in Simona Kaligarič, vodja Zavoda RS za varstvo 
narave, območna enota Maribor, ki sta se zahvalila za udeležbo, predstavila namen akcije, ter 
vsem zaželela uspešno in varno delo. Organizatorji so poskrbeli še za rokavice in sendvič, ter se 
nato s traktorjem odpeljali na Kraguljišče, kjer je letos potekalo čiščenje. Na tem območju so 
izvajalci del pred časom že podrli nekaj dreves in izruvali štore. Ostalo pa je še kar nekaj vej in 
zarasti, kar se je ob tej akciji očistilo.  
 
Aktivnost se je odvijala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS. Cilj naravovarstvene akcije je 
povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin, ohraniti značilno podobo pohorske krajine 
in izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline. 
 
Okoli 14.00 so prostovoljci končali z delom in se zopet s traktorjem odpravili na Roglo pred kočo 
Pašne skupnosti Rogla, kjer so organizatorji za vse prisotne pripravili Pohorski lonec in 
borovničev zavitek ter spominsko majico. Po koncu druženja so se vsi veseli strinjali in obljubili, 
da se naslednje leto zopet vidijo.  
 

 
Slika 43: Udeleženci prostovoljne akcije 

 
7. Košnja pohorskih planj na star način 
4. 8. 2019 je na Rogli potekala sedma tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Poleg 
košnje s koso, sušenja in grabljenja ter spravila sena s konjsko vprego, so bili prikazani tudi stari 
običaji, igre in petje, ki so nekoč bili del vsakdana na podeželju. 
 
Prireditev je plod sodelovanja TD Mislinja, KUD Vladko Mohorič iz Zreč, občin Zreče in Mislinja, 
Uniturja d. o. o., Pašne skupnosti Rogla, LTO Rogla-Zreče, GIZ, Društva narava Pohorja ter Zavoda 
RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS. Ker se dogodek košnje na star 
način dogaja sočasno z izvedbo lepe nedelje na Rogli, se je dogodka udeležilo več ljudi (ocena 
preko 500).  
 
Dogodek spremljajo tudi naključni obiskovalci, ki gredo na izlet proti Lovrenškim jezerom. O 
potekajočih aktivnostih projekta LIFE TO GRASSLANDS smo seznanili vse sodelujoče na 
prireditvi (kosci, grabljice) ter opazovalce prireditve starega načina košnje in spravila sena. 
Promocijski material je bil roll-up, brošure o projektu (PPO Pohorje), posterji z značilnimi 
rastlinami pohorskih planj in razglednice, ki smo jih delili vsem zainteresiranim udeležencem 
dogodka in naključnim obiskovalcem. 
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Sliki 44 in 45: Utrinka iz prireditve Košnja pohorskih planj na star način 

 
9. Raziskovalni tabor Rogla 2019 
Letošnji tabor je potekal od 7. do. 13. julija. Tudi letos je tabor potekal v izvedbi ZOTKS in Občine 
Zreče, ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d. o. o., Sklada za naravo 
Pohorje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE, prvič pa se je taboru tudi priključila 
Občina Oplotnica, tako da se je raziskovalno delo razširilo tudi na območje te občine. Razpisanih 
je bilo šest raziskovalnih skupin, vendar se je 9 udeležencev razvrstilo v geološko, botanično in 
arhitekturno skupino, za ornitološko, dendrološko in skupino za travniške sadovnjake skupine 
pa ni bilo prijavljenih kandidatov, zato so odpadle. 
 

 
Slika 46: Udeleženci tabora (foto Dušan Kotnik) 

 
V okviru tabora so potekale tudi druge aktivnosti. Tako so imeli udeleženci možnost plavanja v 
bazenu, zapeljali so se po adrenalinskem sankališču Zlodejevo, žal pa je zaradi vremenskih 
razmer ponovno odpadel nočni lov na metulje. 
 
Udeleženci so na kmetiji Karoline Črešnar v Boharini po enoletnem premoru ponovno 
preizkušali svoje pekovske sposobnosti. Končni rezultat je pokazal, da določene veščine pod 
mentorsko roko dobro obvladajo. 
 
Delo raziskovalnih skupin je kot vedno doslej s kamero posnel neutrudni Dušan Kotnik. 
 
Ob koncu tabora so raziskovalne skupine predstavile rezultate enotedenskega dela. 

 
Pot med krošnjami Pohorje na Rogli je odprla svoja vrata obiskovalcem 
Na Rogli smo v petek, 20. septembra 2019 slovesno odprli nov inovativen primer doživljajske 
ponudbe v Sloveniji. Gre za prvo pohodno leseno konstrukcijo pri nas, v katero je zasebni tuji 
investitor Erlebnis Akademie preko svoje češke družbe Zažitkova Akademie vložil okoli 4,5 
milijona evrov in je njihov deveti tovrstni objekt v Evropi. Predstavniki investitorja so skupaj z 
nami kot lastnikom zemljišča Občino Zreče ter podjetjem Unitur, ki na Rogli upravlja s tem 
centrom, položili temeljni kamen. V roku 3 mesecev in pol pa je objekt že namenjen svojim 
obiskovalcem. Objekt bo odprt vso leto z izjemo božičnega dne in krajšega časa pozno jeseni, ko 
se bodo opravljala letno vzdrževalna sela. 
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Slika 47: Otvoritev Poti med krošnjami 

 
Nova pridobitev Rogle je sicer za Slovenijo doslej edinstven projekt poti med krošnjami. Gre za 
večinoma iz lesa izdelano konstrukcijo, ki jo sestavljata 522 metrov dolgo sprehajališče, ki se 
nahaja največ do 20 metrov nad tlemi ter 37 metrov visok razgledni stolp z dodatnimi 521 metri 
krožne poti. 
 
Obiskovalce bo ob poti pričakalo kar nekaj adrenalinskih in izobraževalnih postaj, vsebino pa 
nameravajo vsako leto dopolnjevati z novimi vsebinami. Trenutno je v izgradnji približno 40 
metrov dolg tobogan, ki bo adrenalinskim navdušencem omogočal spust iz vrha stolpa nazaj do 
poti. 
 

 
Slika 48: Arhitekturna situacija 

 
Celotna dolžina poti med krošnjami je brez ovir in je tako prijazna tudi starejšim, gibalno 
oviranim in invalidnim osebam ter družinam z otroškimi vozički. 
 
Ob podpisu stavbne pravice z investitorjem Stezka Korunami D. je bilo dogovorjeno, da bo 
Občina Zreče zagotovila vso potrebno komunalno infrastrukturo s priključnimi mesti v 
neposredni bližini vstopnega objekta. Izvedli smo priključek za vodo in TK, elektriko, fekalno 
kanalizacijo vse za namen obratovanja vstopnega objekta na Pot med krošnjami Pohorje. Prav 
tako smo izvedli tudi odvodnjavanje dostopne ceste in parkirišča ter zgradili dostopno cesto, 
parkirišče in pešpot do vstopnega objekta. Skupna vrednost izvedene komunalne infrastrukture 
z dostopi in parkirišči, ki jo je financirala Občina Zreče iz svojega proračuna, je znašala 
142.254,58 €. Prav tako pa smo še financirali potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo prej 
navedenega v višini 8.210,60 € in gradbeni nadzor v višini 8.784,00 €. Tako smo iz občinskega 
proračuna vložili v ta projekt sredstva v skupni višini 159.249,18 €. 
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Slika 49: Razgledni stolp poti med krošnjami 

 
 
3.3 UREJANJE OKOLJA 
 
Komunalna taksa  
Komunalno takso zaračunavamo na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče za 
reklamne table in panoje, ki so postavljeni na javnih površinah na območju občine Zreče. Višina 
zneska je določena na podlagi tarifnega razreda in števila točk, vrednost točke pa se enkrat letno 
usklajuje z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen v preteklem letu. 
 
V letu 2019 smo izdali 33 odločb o odmeri komunalne takse, za reklamne table nameščene na 
javnih površinah in kandelabrih javne razsvetljave na območju občine Zreče, v skupni višini 
14.573,10 €. 
 
Spomladanska čistilna akcija 
V mesecu marcu (23. 3., 29. 3. 2019 – KS Zreče; 30. 3. 2019 – KS Gorenje, KS Resnik, KS 
Skomarje, KS Dobrovlje) in aprilu (6. 4. 2019 – KS Stranice) je potekala spomladanska čistilna 
akcija v organizaciji Občine Zreče.  
 
V KS Zreče (udeleženci aktivnih društev) smo očistili območje nabrežja reke Dravinje od Loške 
Gore do Doma krajanov Dobrovlje, taborniki RZR Zreče po poti mimo Kovinarske šole do 
Zimrajha, Zlakove in po poti do Črešnove ter druga skupina tabornikov mimo Krožišča proti 
Gorenju do Črešnove in naprej na Gorenje. Počistilo se je na obeh straneh obeh poti. Planinsko 
društvo Zreče je očistilo pohodne poti in območje Golek-a. 
 
Ostale krajevne skupnosti s svojimi društvi so čistile območja znotraj svojih KS. 
 
Spomladanske čistilne akcije se je v prej navedenih terminih udeležilo 306 udeležencev, pobralo 
se je 17 m3, in sicer 1 m3 več kot v letu 2018. Iz podatkov je razvidno, da je zaradi večje udeležbe 
(33 %) bilo pokrito večje območje ter posledično več odpadkov. Glede na statistiko se v naravo 
še vedno odlagajo smeti, vendar se skozi leta to zmanjšuje. Med odpadki so bili po večini mešani 
komunalni odpadki ter plastika, pobralo se je pa tudi nekaj kosovnih odpadkov. 
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Graf 25: Udeležba društev in krajevnih skupnosti, po številu udeležencev na čistilni akciji 23. 3., 29. 
3., 30. 3. in 6. 4. 2019 

 
 
Med samo čistilno akcijo smo odpadke ločevali ter s tem zmanjšali delo v zbirnem centru. 
 
Najlepše se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so materialno pripomogli k čistilni akciji, 
predvsem pa vsem udeležencem, ki so si vzeli trenutek in pomagali k čistejšemu okolju. 
 

      
Sliki 50 in 51: Utrinka iz čistilnih akcij 

 
Sanacija kamnoloma Gračič 
Dne 16. 10. 2019 je bil opravljen inšpekcijski nadzor kamnoloma Gračič, kjer smo se dogovorili o 
načinu sanacije kamnoloma in dokončno opustitev rudarskih del. Dogovorjeno je bilo, da se v 
postopku sanacije kamnolom ustrezno ogradi, nasipa plato ter izvede odvodnjavanje 
padavinskih voda. Zaradi finančne realizacije se dodatno miniranje in širjenje opusti, izvede se 
samo rekultivacija z naturacijo.  
 
V dogovarjanju je nakup zemljišča na lokaciji kamnoloma z lastnikom zemljišča. 
 
V letu 2020 bomo izvedli sanacijo obstoječe žičnate ograje (obstoječa prenizka in poškodovana), 
postavitev opozorilnih tabel ter oblikovanje odvodnega jarka na ploščadi kamnoloma. 
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Društvo tabornikov RZR Zreče Lovsko družina – revir Zreče PGD Zreče

Planinsko društvo Zreče Odbojkarski klub SwatyComet Vinogradniško društvo

Društvo godbenikov ZŠAM Društvo Smetlika

KS Gorenje KS Dobrovlje KS Resnik

KS Skomarje KS Stranice Režijski obrat Občine Zreče
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Pokopališka in pogrebna dejavnost 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opravlja na podlagi Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti ter upravljanje s 
pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Zreče, Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne 
dejavnosti v Občini Zreče ter Odloka o pokopališkem redu v Občini Zreče.  
 
Koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost je za celotno območje občine KPU Nevenka 
Polc Špes, s. p., kamnoseštvo in pogrebne usluge, Tattenbachova 14, Slovenske Konjice.  
 
 Tabela 27: Plačana grobnina v obdobju 2015–2019 v € 

 
GROBNINA 

2015 2016 2017 2018 2019 
12.228,41 12.078,40 12.617,39 12.673,57 12.743,53 

 
 Tabela 28: Stroški vzdrževanja pokopališča v letih 2015–2019 v € 

 
STROŠKI 

2015 2016 2017 2018 2019 
25.856,73 24.037,74 23.297,73 28.690,24 28.036,24 
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3.4 VODOOSKRBA 
 

Oskrba s pitno vodo 
V lanskem letu smo kot upravljavec vodovodnega sistema izdali 3-krat projektne pogoje, 23-krat 
soglasje oziroma mnenje na projektne rešitve, 7-krat mnenje k strokovnim podlagam in 3-krat 
smernice k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega plana.  
 
V vodovodni sistem smo v letu 2019 oddali 370.441 m3 vode. Na vodovodnem sistemu smo 10-
krat odpravljali večjo okvaro na puščajočih ceveh vodovoda in zamenjali štiri črpalke. V tekočem 
letu smo večkrat odpravili manjše okvare na ceveh zaradi dotrajanosti materiala. Na objektih 
vodovodnega sistema, to je 8 rezervoarjih in 5 zajetjih, smo izvedli čiščenje in dezinfekcijo. Na 
področju Stranic smo dokončali zamenjavo vodovodne cevi Grobovi – rezervoar Kovač. V naselju 
Zgornja vas smo zgradili novo tlačno črpalno postajo in priključili 7 uporabnikov. Na 
vodovodnem sistemu smo izvajali aktivnosti za zmanjševanje izgub vode iz vodovodnega 
sistema. Dopolnili smo poslovnik sistema HACCP za vodooskrbo v občini Zreče. Izvedli smo tudi 
vse potrebne aktivnosti, katere zahteva poslovnik HACCP na področju vodooskrbe tudi z 
upravljavci ostalih vodovodov v občini Zreče s sodelovanjem odgovorne osebe na področju 
vodooskrbe ter v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje Celje. Sprotno smo izvajali 
vse potrebne naloge, ukrepe in aktivnosti, potrebne za nemoteno in kvalitetno vodooskrbo, kar 
je razvidno iz ocene o varnosti in kvaliteti vodooskrbe. Z notranjim nadzorom smo odvzeli 75 
internih vzorcev na javnih vodovodih.  
 
Tabela 29: Pregled rednega dela na vzdrževanju vodovodnega sistema 

 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

Projektni pogoji 10 8 8 3 
Soglasje na projektne 
rešitve 

20 14 29 23 

Predhodna mnenja k  
strokovnim podlagam 

1 9 7 7 

Smernice k spremembam 
in dopolnitvam 
prostorskih aktov  

7 3 3 3 

Oddana voda 315.110 m3 346.097 m3 338.100 m3 370.441m3 
Odprava večjih okvar na  
puščajočih ceveh 
vodovoda 

7 6 8 10 

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 

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 

75 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z 

lastno 
vodooskrbo 
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Graf 26: Primerjava prodane in izgubljene vode v m3 v letih 2006–2019; Vodovod Zreče 

 

Graf 27: Realizacija v letu 2019 na področju vodovoda 

 
 
V stroških za tekoče leto so zajeti stroški na področju rednega vzdrževanja, investicijskega 
vzdrževanja, investicij, geodetskih meritev in ostali stroški potrebni za delovanje. 
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Tabela 30: Finančna realizacija na področju vodovoda za obdobje 2016–2019 

Leto 2016 2017 2018 2019 

Sredstva (€) 245.000 258.806 264.627 255.831 

 
 
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
Vodovod Stranice 
Izdelali smo plan dela na javnem vodovodu Zreče z okolico in Stranice za leto 2019. Izhodišče za 
izdelavo plana je bila finančna analiza preteklega leta, potrjeni 4-letni plan in aktualna 
problematika vodovoda na Stranicah.  
 
Na odhodkovni strani smo iz finančne analize ugotovili koliko in kakšni so tekoči - redni stroški 
obratovanja vodovodnega sistema.  
 
Na prihodkovni strani pa smo upoštevali razpoložljiva sredstva v proračunu (250.000,00 € + 
60.000,00 € v planu za rebalans) za javni vodovod za leto 2019.  
 
Pri odločitvi za investicije za tekoče leto smo se odločili na osnovi večjih prioritet, predhodne 
realizacije, finančne izvedljivosti in potrjenega štiriletnega plana.  
 
Rekonstrukcija vodovoda na odseku grobovi-Kovač (Krnec) 
Na vodovodnem omrežju Stranice smo v letu 2017 pristopili k projektu zamenjave vodovodne 
cevi med rezervoarjem Kovač in črpališčem Grobovi. Predvidena je bila zamenjava vodovodne 
cevi (povezava vodnega zajetja in črpališča na Grobovih in rezervoarja Kovač-Krnec) v skupni 
dolžini cca 1.000 m. Zamenjava poteka po trasi obstoječega vodovoda, vzporedno smo polagali 
dve vodovodni cevi premera DN 110 in kabelsko kanalizacijo za signalni kabel in elektriko. 
 
V letu 2017 smo izvedli in položili cevi v dolžini 120 m. Prav tako smo v letu 2017 nabavili 2.000 
m cevi DN 110 in jih deponirali na zavarovanem parkirišču lastnika Daniel Fijavž, s. p. 
 
V letu 2018 smo položili 2 x 900 m vodovodne cevi in 900 m kabelske kanalizacije s 
pripadajočimi betonskimi jaški, na vsakih 100 m je bila od rezervoarja Kovač do glavne državne 
ceste izvedena trasa. 
 
V letu 2019 smo izvedli podboj ceste in naredili povezavo s črpališčem na Grobovih. Izvedli smo 
prevezavo na rezervoarju Krnec in priključili vse uporabnike. V mesecu septembru smo končali z 
deli.  
 
S tem smo pridobili večjo kontrolo nad pripravo vode in omogočili večjo količino vode v 
rezervoar Kovač-Krnec.  
 
Stroški investicije so znašali 38.500,00 €.  
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Sliki  52 in 53: Rekonstrukcija vodovoda na odseku grobovi-Kovač (Krnec) 

 
 
Vgradnja cevi DN 110 pločnik Stranice 
Ob izgradnji oz. prenovi pločnika ob regionalni cesti Stranice-Vojnik smo izvedli novo 
vodovodno povezavo s cevjo premera DN 110 v dolžini cca 250 m in jo spojili s cevjo, ki je bila 
vgrajena ob rekonstrukciji ceste Stranice-Center. Vrednost investicije je znašala 15.500,00 €. 
 
Izgradnja tlačne postaje Gornja vas 
V naselju Gornja vas v KS Stranice smo zgradili tlačno postajo za dvig tlaka v vodovodnem 
omrežju. Na sistem tlačne postaje je priključeno šest obstoječih uporabnikov. Tlačno postajo 
sestavlja podzemni objekt dimenzij 2,5 m x 2,2 m, v katerem so vgrajene tri frekvenčno 
modulirane črpalke in ustrezna elektronika.  
 
Črpalke delujejo izmenično in intervalno in so regulirane z razteznimi posodami. Ob izgradnji 
smo vgradili tudi 100 m vodovodne cevi premera DN 63 in zgradili električno merno mesto. 
Obnovili smo štiri odjemna mesta in jih opremili s tipskimi jaški. Z novo tlačno postajo smo 
uspešno dvignili tlak v omrežju iz obstoječih 2 bara na 4 bare.  Prav tako smo v sodelovanju s KS 
Stranice izvedli sanacijo ceste v dolžini 150 m na omenjeni trasi. 
 
Tlačna postaja je začela obratovati v mesecu aprilu. Po dokončani izvedbi gradnje smo v 
sodelovanju s KS Stranice izvedli še asfaltiranje ceste v dolžino 150 m. Stroški investicije so 
znašali 37.520,00 €. 
 

 
Slika 54: Tlačna postaja Gornja vas 
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3.5 ODPADNE VODE 
 
Naloge, ki jih opravlja Režijski obrat na tem področju, so redno vzdrževanje javne kanalizacije 
(fekalne in meteorne), odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, 
investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije ter izgradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije, 
čiščenje odpadne vode na čistilni napravi Zreče in Nune ter spremljanje sestave odpadne vode 
(redne analize odpadnih voda na dotokih in  iztokih), vodenje in ažuriranje katastra. 
 
Iz naslednjih tabel in grafov je razvidno kako Občina Zreče deluje na področju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode.  
 
Tabela 31: Statistični pregled po letih 

 
Graf 28: Statistični pregled izdanih dokumentov med leti 2014 in 2019 
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Število izdanih dokumetnov

Izdane smernice k spremembam in dopolnitvam

Izdani projektni pogoji

Izdana soglasja/mnenja

  Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 
Izdana soglasja /mnenja 22 9 14  19 18 40 
Izdani projektni pogoji 10 7 13  11 23 22 
Izdane smernice k spremembam in 
dopolnitvam 

1 3 4  1 2 3 

Sprejem grezniških vsebin na ČN 
Zreče [m3] 

506,8 m3 266,1 m3 174,4 m3 276,9 m3 286 m3 393 m3 

Količina čiščene vode v letu izvajanja 
monitoringa [m3] 

    327,947  346,072  332,423 326,015 

Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije [€] 

172.786,99  11.115,00  24.552,37  39.260,60    

Nastalo blato pred obdelavo 
- [letna količina nastalega blata-m3] 

    400 m3 1632 m3 2350 m3 2699 m3 

[povprečna suha snov nastalega 
blata-%] 

    23 % 6,00 % 22 % 27,80 % 

Nastalo blato po obdelavi 
 -[letna količina blata-tone SS] 

    92 81,6 85,3 86,24 

[povpr. suha snov nastalega blata -
%] 

    28,00 % 20,00 % 20,00 % 18,6 % 
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Graf 29: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M48 – Čistilna naprava Zreče za leto 2019 

 
 
 
Tabela 32: Porabljena sredstva za potrebe Čistilne naprave Zreče 

  2015* 2016 2017 2018 2019 

Porabljena sredstva iz postavke 
M48 [€] 

137.030,62 143.237,40 117.160,93 137.142,33 142.633,30 

*Navedeni stroški od 1. 4. 2015 dalje 
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Graf 30: Porabljena sredstva iz postavke M48 – Čistilna naprava Zreče za leta 2015, 2016, 2017, 
2018 in 2019 

 

 
Tabela 33: Porabljena sredstva iz postavke M12 v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Porabljena sredstva iz postavke M12 [€] 82.574,65 42.297,64 46.896,95 43.477,30 49.567,00 

 
 
Graf 31: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M12 – Kanalizacija za leta 2015, 2016, 2017, 
2018 in 2019 
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Poročilo o obratovalnem monitoringu 
Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo Zreče izda vsako leto 
pristojna služba, to je Inštitut za ekološke preiskave – ERICO Velenje. 
 
Meritve, ki so bile opravljene, so zanesljive in natančne. Naj pa poudarimo, da so obseg in vrsta 
meritev, prav tako tudi mesto in čas vzorčenja, v skladu z zahtevami Okoljevarstvenega 
dovoljenja št. 5441-47/2012-5 z dne 24. 9. 2012.  
 
Tabela 34: Letni povprečni učinek čiščenja ČN za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 

  2016 2017 2018 2019 

KPK 92,28 92,7 90,42 87,93 

BPK5 96,6 96,35 97,28 95,13 

Celotni dušik 53,92 53,66 59,95 50,81 

 
Graf 32: Letni povprečni učinek čiščenja odpadnih voda v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 

 

 
Dan odprtih vrat Čistilne naprave Zreče 
14. 11. 2019 smo obeležili šesto obletnico delovanja čistilne naprave Zreče in s tem namenom 
organizirali DAN ODPRTIH VRAT. Tudi letos smo medse povabili predstavnike malih 
komunalnih čistilnih naprav Zagožen, prvič pa tudi podjetje Saubermacher, društvo Smetlika in  
čebelarstvo Mernik Milan. V sklopu projekta TRAJNOSTNI NAVDIH pa so se predstavili tudi 
Turistično društvo Zreče in Večgeneracijski center Zreče. 
 
Skupaj s podjetjem Saubermacher smo organizirali nagradno igro in podarili 2 gospodinjska 
zabojnika za organske odpadke. Podjetje Zagožen je predstavilo vizijo delovanja in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav. Društvo Smetlika je predvsem ženski del obiskovalk 
razvajalo z doma narejenimi izdelki. Čebelar Mernik Milan je poskrbel za odpornost 
obiskovalcev z domačimi medenimi izdelki. Večgeneracijski center in turistično društvo pa sta v 
sklopu projekta TRAJNOSTNI NAVDIH vsakemu obiskovalcu podarila vrečko za shranjevanje 
sadja in se predstavila s svojim ročno izdelanimi izdelki. 
 
Dan odprtih vrat se je začel ob 10 uri. Skupaj s predstavniki smo se družili do 14. ure, na voljo za 
ogled čistilne naprave pa smo bili do 17. ure.  
 
Obiskovalci so bili navdušeni nad delovanjem čistilne naprave, pogostitvijo in dobrim vzdušjem, 
ki je vladalo ta dan na čistilni napravi. 
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Zaposleni na čistilni napravi smo navdušeni nad odzivom in upamo, da se naslednje leto na 
sedmi obletnici delovanja čistilne naprave zopet vidimo in podružimo. Tudi v časopisu Novice so 
se pošalili na naš račun z izjavo »Kdaj veš, da čistilna naprava deluje? Ko lahko pred njo poješ 
kanapejček.«. 
 

 
Slika 55: Utrinek z dnevna odprtih vrat na ČN Zreče 

 
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2019 
Na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zreče na 16. redni seji, 6. 12. 2017, 
smo tudi v letu 2019 razpisali javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne 
čistilne naprave za eno in/ali več stanovanjske objekte za čiščenje komunalne odpadne vode od 
4 do 50 PE na območju občine Zreče za leto 2019.  
 
V okviru javnega razpisa se sofinancira v višini: 
 do 40 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave 

oziroma največ 1.200,00 €; sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave 
za en stanovanjski objekt, 
ali 

 do 60 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, 
oziroma največ 750,00 € na en stanovanjski objekt; sofinancira se postavitev ene male 
komunalne čistilne naprave za dva ali več stanovanjskih objektov.  

Upravičeni stroški so stroški brez DDV. 
 
Sredstva so bila zagotovljena v proračunu Občine Zreče za leto 2019 in se dodeljujejo enkrat 
letno do porabe finančnih sredstev veljavnega proračuna. Višina razpisanih sredstev za leto 
2019 je znašala 10.000 €.  
 
Vloge in prijavni obrazci za vgradnjo MKČN so bili na voljo na sedežu Občine Zreče in na spletni 
strani Občine Zreče. Rok za oddajo vlog je bil odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
31. 8. 2019. V letu 2019 je na javni razpis prispelo 7 vlog. Vsi vlagatelji so bili upravičeni do 
prejema sredstev iz občinskega proračuna. 
 
Izgradnja sekundarne sanitarne kanalizacije 
Na območju občine Zreče, bolj natančno v aglomeraciji Zreče štev. 10345, začenjamo z izgradnjo 
sekundarne sanitarne kanalizacije. Po odločitvi MOP-a smo namreč zavezani na javno 
kanalizacijsko omrežje (CČN) priključiti 98 % stalno prijavljenih prebivalcev v aglomeraciji 
Zreče. 
 
V projekt so vključena 4 projektantska podjetja, in sicer MGR Projektiva, d. o. o., Di, d. o. o., 
Vizura-Vitez, d. o. o. in Koning, d. o. o. Pri vsakem izmed njih smo za posamezno območje, 
katerega projektirajo, naročili projektno dokumentacijo (IDZ, PGD in PZI) za izgradnjo 
(sekundarnega) sanitarnega kanalizacijskega omrežja.  
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Projektanti so morali za območje, ki so ga obravnavali, izdelati geodetski načrt obstoječega 
stanja terena, cest, obstoječih kanalizacijskih vodov z vrisom greznic s kotami pokrovov in 
iztokov iz objektov, vključno s priključitvijo objektov na kanalizacijsko omrežje. 
 
Pristojna služba PRO3, d. o. o. nam je bila v pomoč pri pridobivanju služnosti na zemljiščih, ki 
niso v lasti občine, ampak občanov in overjanju služnostnih pogodb. 
 
Na projektu sekundarna sanitarna kanalizacijo za zahtevano aglomeracijo 10345 Zreče smo 
pridobili zahtevane dodatke, in sicer dodatek 1 (Ministrstvo za okolje in prostor – izjava organa 
pristojnega za spreminjanje območij Natura 2000) in dodatek 2 (Ministrstvo za okolje in prostor 
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče). Pridobili smo tudi 
pozitiven Sklep ARSO, glede presoje vplivov na okolje. Do konca marca 2020 pa smo prejeli tudi 
vseh 11 gradbenih dovoljenj za izvedbo sekundarne sanitarne kanalizacije.  
 
 

INVESTICIJE V SEKUNDARNO KANALIZACIJO 
 
Prestavitev kanalizacije na parcelni št. 127/3, k.o. 1105-Škalce 
Izvedli smo prestavitev kanalizacije in vodovoda na parcelni št. 127/3, k.o. 1105-Škalce z 
namenom prodaje stavbnega zemljišča v lasti Občine Zreče.  
 
Za dela smo izbrali gradbeno podjetje Plima, d. o. o. s ponudbo 12.775,46 € brez DDV, od tega 
3.831,70 € brez DDV za dela na vodovodnem omrežju ter 8.943,76 € brez DDV za prestavitev 
meteorne in fekalne kanalizacije. 
 
Dela so obsegala strojne izkope, položitev novih cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo ter 
jaškov, polaganje nove vodovodne cevi, obsip, zasip ter planiranje dotičnega in sosednjih 
zemljišč na mestih priključitve. 
 
Dela so bila zaključena konec aprila 2019. Končna vrednost izvedenih del je znašala skupaj 
11.950,42 € brez DDV oziroma 3.480,30 € brez DDV za prestavitev vodovoda ter 8.470,12 € 
brez DDV za prestavitev kanalizacije. Nadzor nad gradnjo se je izvajal interno, zatorej s tem niso 
nastali dodatni stroški. 

 
Sliki 56 in 57: Prestavitev kanalizacije 
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Dograditev meteorne in fekalne kanalizacije Kotnik 
Izvedli smo podaljšanje meteorne in fekalne kanalizacije na JP 985651, k.o. 1100-Zreče, parcelna 
številka 886/44.  
 
Za izvedbo gradbenih del smo izbrali Gradbeništvo Sebastjan Pavlič, s. p. s ponudbo v vrednosti 
10.109,33 € brez DDV. 
 
Dela so obsegala rušenje asfaltnih površin, strojni izkop, polaganje cevi za meteorno in fekalno 
kanalizacijo, vgraditev jaškov, obsip cevi in zasip ter končno asfaltiranje po opravljenih 
gradbenih delih. 
 
Dela so bila zaključena v mesecu juniju 2019. Končna vrednost z več in manj deli ter dodatnimi 
deli je znašala 13.071,75 € brez DDV. Nadzor nad gradnjo smo izvajali interno, zatorej s tem niso 
nastali dodatni stroški. 
 

        
Sliki 58 in 59: Dogradnja meteorne in fekalne kanalizacije Kotnik 

 
Sekundarna sanitarna kanalizacija »Kekl« 
Izdelali smo sekundarno fekalno kanalizacijo, katera je z novo izgradnjo pokrila dve stanovanjski 
hiši ter posledično priključitev na ČN Zreče. 
 
Za dela smo izbrali podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin, s. p. s ponudbo v vrednosti 16.466,14 € 
brez DDV ter podjetje GINS, d. o. o. za izvajanje strokovnega nadzora v vrednosti 1.000,00 € brez 
DDV. 
 
Dela so obsegala strojne izkope, polaganje cevi za fekalno kanalizacijo, vgradnjo jaškov, obsip in 
zasip kanalskega rova, izvedbo jaška hišnega priključka, vzpostavitev prvotnega stanja ter 
podboj državne ceste. 
 
Dela so bila zaključena v mesecu avgustu 2019. Končna vrednost z več in manj deli ter dodatnimi 
deli je znašala 16.231,75 € brez DDV in stroški gradbenega nadzora v vrednosti 1.000,00 € brez 
DDV. 
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Slika 60: Sekundarna sanitarna kanalizacija »Kekl« 

 
Odvodnjavanje Založnik – 1. faza 
Izdelali smo odvodnjavanje ceste in hribine za zaščito stanovanjskega objekta na naslovu Cesta 
na Gorenje 3. 
 
Za dela smo izbrali podjetje Kit-ak gradnje, d. o. o. s ponudbo v vrednosti 17.762,80 € brez DDV. 
  
Dela so obsegala strojne izkope, polaganje cevi za meteorno kanalizacijo, vgradnjo jaškov, obsip 
in zasip kanalskega rova, vzpostavitev prvotnega stanja, humusiranje ter zatravitev. 
 
Dela so bila zaključena v mesecu decembru 2019. Končna vrednost z več in manj deli ter 
dodatnimi deli je znašala 20.030,63 € brez DDV. Nadzor nad gradnjo smo izvajali interno, zatorej 
s tem niso nastali dodatni stroški. 
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3.6 PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE 
 
Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov 
V letu 2019 je bilo vloženih 116 zemljiškoknjižnih predlogov. Glede na pretekla leta (v letu 2015 
je bilo vloženih 35 predlogov, v letu 2016 123 predlogov, v letu 2017 20 in v letu 2018 16 
predlogov) se je število vloženih predlogov povečalo. V letu 2019 so se namreč pridobivala 
gradbena dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije, v postopku pa je bilo potrebno izkazati 
pravico gradnje na tujih zemljiščih z vpisom služnostnih pravic v zemljiško knjigo. 
 
Graf 33: Število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov v letih 2015–2019 

 
 
Urejanje razmerij na Rogli 
Postopki urejanja lastninske pravice dejanskih lastnikov počitniških objektov na Rogli še 
potekajo. V juniju je bil uspešno končan nepravdni postopek glede ureditve etažne lastnine 
večstanovanjskega objekta na Rogli, s čimer je bilo omogočeno, da si dejanski lastniki pričnejo 
urejati lastništvo v zemljiški knjigi. 
 
Zavarovanja in odškodninski zahtevki 
S pomočjo zavarovalnega posrednika je bil do jeseni 2019 pregledan zavarovalni program 
Občine, vseh krajevnih skupnosti, osnovne šole in vrtca. Izvedeno je bilo skupno javno naročilo 
za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Zreče, Osnovne šole Zreče, Vrtca 
Zreče in vseh šestih krajevnih skupnosti v Občini Zreče. Zavarovaje je bilo sklenjeno za obdobje 
štirih let in poteče 31. 12. 2023.  
 
Opredelili smo se do dveh škodnih zahtevkov in uveljavljali povračilo škode v štirih škodnih 
dogodkih (dveh na področju avtomobilskega zavarovanja in dveh v zvezi s premoženjsko škodo 
na objektih in stvareh v lasti Občine Zreče). 
 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
Baza zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bila posodobljena z ažurnimi 
podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (s podatki iz katastra stavb in zemljiškega 
katastra), Finančne uprave Republike Slovenije – o sklenjenih pravnih poslih za leto 2018 in 
2019 ter podatki Zemljiške knjige – določitev novih zavezancev v primeru smrti. Opredelili smo 
se glede 9 pritožb, ki jih je obravnavala Finančna uprava RS, ki izdaja odločbe za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
Volitve in referendumi 
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji je bil objavljen sklep o plakatnih mestih 
ter dodatnih plakatnih mestih za namen izvedbe volitev v Evropski parlament.  
 
 
 

LETO 2015; 35

LETO 2016; 123
LETO 
2017; 

20

LETO 2018; 16

LETO 2019; 116
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Predkupna pravica 
Prodajalci so Občino Zreče pred prodajo nepremičnin 61 obvestili o nameravani prodaji na 
podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah (Uradni list RS, št. 131/03). 
Občina je v enem primeru uveljavljala predkupno pravico in v preostalih primerih izdala izjavo, 
da ne uveljavlja predkupne pravice. 
 
O prodaji nepremičnin, ki so razglašene za kulturni spomenik na podlagi Odloka o razglasitvi 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 4/13), smo bili je obveščeni petkrat. V nobenem primeru ni bila uveljavljena 
predkupna pravica. 
 
Pridobivanje in razpolaganje 
Nepremičnine smo prodajali in kupovali na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leto 2019, ki ga je sprejel in potrdil Občinski svet Občine Zreče. 
 
PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN 
ZEMLJIŠČA načrtovano    341.267,29 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano      28.720,00 € 8,41% 

 
STAVBE IN STAVBNI DELI načrtovano    57.771,56 €  100 % 
STAVBE IN STAVBNI DELI realizirano             0,00 €  0,00 % 

  
SKUPAJ načrtovano    399.038,85 € 100 % 
SKUPAJ realizirano      28.720,00 € 7,19 % 

 
RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNAMI 
ZEMLJIŠČA načrtovano    630.557,22 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano      52.012,30 € 8,25 % 

  
STAVBE IN STAVBNI DELI načrtovano     81.194,27 € 100 % 
STAVBE IN STAVBNI DELI realizirano              0,00 € 0 % 

      
ZEMLJIŠČE S STAVBO načrtovano    15.000,00 € 100 % 
ZEMLJIŠČE S STAVBO realizirano             0,00 € 0 % 

  
SKUPAJ načrtovano    726.751.,49 € 100 % 
SKUPAJ realizirano       52.012,30 € 7,16 % 
 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče v letu 2019 je predvidel realizacijo: 
 nakupov nepremičnega premoženja v višini orientacijske vrednosti  399.038,85 € in  
 prodaje premoženja v višini orientacijske vrednosti 726.751,49 €. 

 
Od načrtovanih pravnih poslov je bilo realiziranih 5 pravnih poslov. 
 
Preostali načrtovani pravni posli niso bili izpeljani iz različnih razlogov, na katere nismo imeli 
vpliva (neizbrisane hipoteke strank, nezmožnost parcelacije, ipd.). Pravni posli izvedbe 
uskladitvenih listin v načrtih niso zajeti, saj zakon teh pravnih poslov ne predvideva. V tekočem 
letu je občina pričela z rekonstrukcijo cest, zato je bilo potrebno v načrtu predvideti veliko 
pravnih poslov za odkup. Ker pa odmere po izvedenih rekonstrukcijah še niso izvedene, pravnih 
poslov ni bilo mogoče realizirati.  
 
Finančno gledano je bil načrt razpolaganja z nepremičninami realiziran v višini 7,16 % ter načrt 
pridobivanja nepremičnin v višini 7,19 %. 
 
Poudarjamo, da je bil načrt ravnanja zastavljen zelo široko, saj je za vsak nakup ali prodajo 
potrebno, da je pravni posel predviden z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
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Zreče, ki ga potrdi občinski svet. Zaradi slabe kupne moči, je bila realizacija zelo slaba, saj 
povpraševanja po nakupu nepremičnin praktično ni bilo. 
 
Sklenitev pravnih poslov izven načrta ravnanja za leto 2019 
Občinski svet je (glede na vrednost pravnih poslov zajetih v načrtu ravnanja Občine Zreče z 
nepremičnim premoženjem) določil znesek pravnih poslov v višini 225.158,07 €. To je višina 
pravnih poslov, ki je bila določena, da jih lahko sklene Občina Zreče, in ki niso bili predvideni v 
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Takšni pravni posli so bili izjema glede 
sklepanja pravnih poslov (npr. v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni 
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta, v primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo 
hiter odziv), zato bistvo ni bilo v 100 % realizaciji, ampak v čim manjši realizaciji.  
 
PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN  

ZEMLJIŠČA načrtovano    17.600,00 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano      5.000,00 € 28,40 % 

 
ODSVAJANJE NEPREMIČNIN 

ZEMLJIŠČA načrtovano    7.094,47 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano    5.708,74 €  80,46% 

 
Lastnik zemljišč na naslovu Ilirska pot 4 se je na Občino Zreče obrnil s prošnjo po odkupu 
zemljišča s parc. št. 453/7, k.o. 1100 – Zreče. Gre za kmetijsko zemljišče, katerega občina 
dolgoročno ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Država je pridobila investicijski projekt, na 
podlagi katerega bo rekonstruirala in posodobila del regionalne ceste R3-701/1430 Pesek – 
Rogla – Zeče, v delu km 18+490 do km 19+150 v dolžini 660 m (od Mladinske ulice do križišča 
Loška Gora). Na podlagi Sporazuma o sofinanciranju ureditve regionalne ceste R3-701/1430 
Pesek – Rogla – Zreče, je bilo dogovorjeno, da bo občina za namen izvedbe navedenega projekta 
zemljišča v lasti Občine Zreče brezplačno prenesla v last države.  
V neposredni bližini Marketa Zreče je lociran Vrtec Zreče v lasti Občine Zreče. Občina Zreče 
načrtuje preureditev vrtca. Hkrati s širitvijo bi želela preurediti prometne površine v okolici 
vrtca, zato skušamo pridobiti od ZK lastnika odkupiti del nepremičnine. Ob urejanju služnostnih 
pogodb za kanalizacijsko omrežje smo ugotovili, da ni urejeno lastništvo javne poti JP 985871 – 
Vinogradna cesta, zato smo se z lastnikom dogovorili za odkup. Načrtovanih je bilo pet pravnih 
poslov. Realizirani so bili trije od petih pravnih poslov. 
 
Najemna razmerja 
Zaradi odpovedi najemnih pogodb sta bila najdena dva nova interesenta za najem parkirišča z 
nadstrešnico v Zrečah.  
 
Služnosti 
Zunanji izvajalec je v letu 2019 pridobival služnostne pogodbe za izgradnjo fekalne kanalizacije. 
Urejenih je bilo preko 110 služnosti. Zemljiškoknjižni predlogi za večino služnosti so bili vloženi 
s strani občine. Občina Zreče je na svojih zemljiščih ustanovila osem služnostnih pogodb (večino 
med njimi za izgradnjo električnega in optičnega omrežja).  
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4. IZOBRAŽEVANJE 
 
Graf 34: Financiranje otroškega varstva v obdobju 2009-2019 v € 

 
 
Graf 35: Financiranje izobraževanja v obdobju 2009-2019 v € 
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4.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
VRTEC 
 
Namen ustanovitve Javnega zavoda Vrtec Zreče je izvajanje javne službe v javnem interesu, ki 
obsega vzgojo in varstvo predšolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva, pripravo toplih 
obrokov za otroke, vključene v zavod, in druge oblike varstva in izobraževanja predšolskih 
otrok.  
 
Dejavnost predšolske vzgoje se v občini izvaja v treh enotah, in sicer v matični enoti v Zrečah ter 
v podružničnih enotah v Gorenju in Stranicah. 
 

 
Slika 61: Vrtec Zreče 

 
V programe predšolske vzgoje je bilo na dan 31. 12. 2019 vključenih 308 otrok. 
 
Tabela 35: Število otrok, vključenih v program predšolske vzgoje na dan 31. 12. 2019 

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 87 5 58 1 19 1 10 
Oddelek II. starostnega 
obdobja 9 189 7 147 1 21 1 21 

Kombinirani oddelek 3 32 2 18 1 14  / 

SKUPAJ  308 
       

 
Cena programa in uveljavljanje znižanega plačila vrtca 
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške 
vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.  
 
Ceno programa na predlog vrtca določi ustanovitelj (občina), metodologijo oblikovanja cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pa določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.  
 
Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz: 
 javnih sredstev, 
 sredstev ustanovitelja, 
 plačil staršev ter 
 donacij in drugih virov. 

 
Iz proračuna lokalne skupnosti se pokriva razlika med polno ceno programa in plačilom staršev. 
Zakonodaja omogoča, da lahko starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca za otroka, ki je vključen 
vanj, na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Plačilo staršev je določeno na podlagi lestvice, 
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ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v 
primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 
premoženje družine. 
 
Občinski svet Občine Zreče je na svoji seji, dne 19. 6. 2019 sprejel sklep o spremembi cen 
programov predšolske vzgoje, ki velja od 1. 9. 2019 dalje: 
 I. starostno obdobje – dnevni program   455,00 € 
 I. starostno obdobje – poldnevni program  400,00 € 
 II. starostno obdobje – dnevni program   361,00 € 
 II. starostno obdobje – poldnevni program  325,00 € 
 podaljšano bivanje (1 ura)         5,00 € 
 en oskrbni dan                      19,00 €. 

 
INVESTICIJE 
 
Priprava dokumentacije za izgradnjo kuhinje k Vrtcu Zreče 
Skupaj z vodstvom Vrtca Zreče smo v sodelovanju s projektnim birojem Trije arhitekti, d. o. o., 
Ljubljana, Andrejem Mercino in Matejo Obid izmed štirih variant izbrali varianto izgradnje 
kuhinje, katera predstavlja možnost izgradnje po fazah: 
 1. faza: dograditev kuhinje in stopnišča, 
 2. faza: dograditev osrednjega prostora z rekonstrukcijo igralnic I. starostnega obdobja 

(pridobitev ene igralnice in 5 sanitarij), 
 3. faza: rekonstrukcija kleti z ureditvijo kabinetov za Vrtec ter društvenih prostorov. 

 

 
Slika 62: Načrt izgradnje kuhinje Vrtca Zreče 

 
Trenutno smo v fazi pridobivanja dokumentacije in sprejetja OPPN za izdajo gradbenega 
dovoljenja po fazah.  
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Projektantska vrednost izgradnje po fazah: 
 1. faza:  550.000,00 € brez DDV (z opremo za kuhinjo in PZI); 
 2. faza: 560.000,00 € brez DDV (z PZI brez opreme); 
 3. faza: 445.000,00 € brez DDV (z PZI brez opreme). 

 
 
4.2 IZOBRAŽEVANJE 
 
OSNOVNA ŠOLA 
 
Osnovna šola Zreče je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Zreče. Šola 
izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in 
organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Poleg rednega pouka nudi učencem 
možnost, da se vključujejo v različne interesne dejavnosti. Vzgojno-izobraževalna dejavnost 
poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Dejavnost pa se izvaja tudi v dveh 
podružničnih osnovnih šolah, in sicer v Gorenju in Stranicah. 
 
V Osnovni šoli Zreče je v šolskem letu 2019/20 25 oddelkov, katere obiskuje 490 otrok. 
Podružnično šolo Gorenje v šolskem letu 2019/2020 obiskuje 18 otrok v 2 kombiniranih 
oddelkih in Podružnično šolo Stranice 26 otrok v 2 kombiniranih oddelkih.  
 
Tabela 36: Pregled števila učencev 

Šolsko leto Število učencev 
OŠ Zreče 

Število učencev 
POŠ Stranice 

Število učencev 
POŠ Gorenje 

Skupaj 

2003/2004  568 35 25 628 
2004/2005  555 34 25 614 
2005/2006  546 39 23 608 
2006/2007  560 43 25 628 
2007/2008  572 43 25 640 
2008/2009  568 39 23 630 
2009/2010  554 38 21 613 
2010/2011  537 37 19 593 
2011/2012  538 35 19 592 
2012/2013  521 35 21 577 
2013/2014  506 38 23 567 
2014/2015  506 41 23 570 
2015/2016 506 35 19 560 
2016/2017 498 34 19 551 
2017/2018 492 29 20 541 
2018/2019 484 25 16 525 
2019/2020 490 26 18 534 

 
 
Odličnjaki 
Vsako leto pogostimo najuspešnejše učence Osnovne šole Zreče ter dijake Srednje poklicne in 
strokovne šole Zreče – odličnjake vsa leta osnovnošolskega oziroma srednješolskega šolanja. V 
ta namen jim za njihov uspeh čestita župan oziroma podžupan, v letu 2019 pa so prejeli tudi 
županovo petico. 
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Slika 63: Sprejem odličnjakov OŠ Zreče, junij 2019 

 

 
Slika 64: Sprejem odličnjakov Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, junij 2019 

 

INVESTICIJE 
 
Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami – 
prijava na razpis LAS 
V mesecu juniju 2019 smo oddali vlogo na 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2019 za 
sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Sklopa 2, 
objavljen na spletni strani LAS dne 15. 5. 2019, za projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z 
zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami«.  
 
Projekt predvideva širok nabor aktivnosti, z namenom večje vključitve obstoječih objektov in 
manjše infrastrukture v lokalno dogajanje, oblikovanje ustreznih vsebin za oživitev urbanega 
območja Zreč, ter krepitvijo sodelovanja, izobraževanja in informiranja o prostočasnih možnosti 
v centru Zreč. V okviru operacije se bo izvedlo in bo predmet sofinanciranja: 
 priprava enotnega predloga ureditve dela mesta Zreč s katastrom dreves in pravilnikom 

urbane opreme (kataster dreves, pravilnik urbane opreme za mesto Zreče, enotni predlog 
turistične ureditve), 

 uredil se bo del okolice pri Objektu Osnovne šole Zreče - večnamenska ploščad z možnostjo 
ureditve kolesarskega poligona, 

 nakup rekreativnih koles, 
 izvedba delavnic za kolesarsko izobraževanje. 

 
Vrednost projekta znaša 89.099,11 € z DDV, vrnjenih dobimo 50.000,00 €.  
 
S strani LAS »Od Pohorja do Bohorja« smo v avgustu 2019 prejeli obvestilo, da je vloga popolna 
in je prejela 99 točk, zato je bila poslana na MGRT v končno potrditev. MGRT odloči o odobritvi 
oziroma zavrnitvi projekta. Te odločitve še nismo prejeli.  
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GLASBENA ŠOLA 
 
Kot soustanoviteljica Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice 
smo zagotovili pouk glasbenih instrumentov tudi na območju naše občine. 
  
V letu 2014 je Osnovna šola Zreče na lastne stroške pričela tudi s preureditvijo bivšega 
hišnikovega stanovanja za namen potreb stalnega in večjega prostora za izvajanje programov 
Glasbene šole Slovenske Konjice za učence, ki so občani Zreč. Tako je bil učencem pouk glasbene 
šole v novem prostoru Osnovne šole Zreče omogočen z novim šolskim letom 2014/2015. V letu 
2017 pa smo Glasbeni šoli Slovenske Konjice skupaj s KS Zreče omogočili tudi uporabo 
prostorov pod večnamensko dvorano za potrebe izvajanja glasbenega pouka. 
 
Graf 36: Število vseh učencev glasbene šole in število učencev z območja Občine Zreče 

 
 

 

Strategija za mlade v občini Zreče 
V okviru Javnega razpisa ŠIPK 2018–2019, ki ga je financiral Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije smo skupaj z Univerzo v Mariboru in s 
partnerji Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče in podjetjem Mikro malta, d. o. o. 
izvedli projekt Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče).  
 
Namen projekta je bil neposredno od mladih pridobiti mnenja, sugestije, želje in pričakovanja za 
aktivno participacijo na vseh področjih trajnostnega načina življenja v občini Zreče. V ta namen 
smo z anketnimi metodami ter intervjuji od mladih, starih od 15-29 let, pridobili raznovrstne 
informacije o tem, kako se želijo vključiti v življenje v občini, kaj mladi v občini Zreče pogrešajo 
in kaj si želijo na posameznih področjih (zaposlovanje, izobraževanje, prosti čas, informiranje, 
participacija, mobilnost, okolje …). Kriteriji zbiranja podatkov so bili zasnovani na pregledu 
obstoječih strategij za mlade kot raziskovalna aktivnost študentov. 
 
Rezultat projekta je Strategija za mlade za občino Zreče, kjer so opredeljene prioritete, ki jih 
mladi izpostavljajo kot pomembne za trajnostno življenje v svoji občini. Občina Zreče bo skupaj z 
mladimi dodala še izvedbeni načrt z opredelitvijo virov financiranja. Pomemben rezultat 
projekta je tudi vzpostavitev sodelovanja med mladimi in Občino Zreče. Strategijo sta zbranim 
na dogodku, kateri se je odvijal v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, v petek, 13. 
9. 2019, predstavili dr. Danijela Lahe, vodja projekta in mentorica in ddr. Ana Vovk Korže, 
mentorica. Navzoče pa sta pozdravili tudi direktorica Šolskega centra Slov. Konjice - Zreče, mag. 
Jasmina Mihelak Zupančič ter direktorica občinske uprave, Sandra Godec Mavhar. 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 

5.1 KULTURA 
 
Razpis za sofinanciranje 
Na vsakoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Zreče se je v letu 2019 
prijavilo 7 društev, katera so bila vsa uspešna pri svoji prijavi. Od teh društev je 6 društev 
doseglo izredne dosežke na področju kulture. Skupno smo med programe kulturnega društva, na 
podlagi podpisanih pogodb, razdelili 15.000,00 €. 
 
Glasilo Občine Zreče Pohorsko srce 
Občinsko glasilo Pohorsko srce obvešča občanke in občane o življenju in delu v lokalni 
skupnosti, predvsem pa o delu organov Občine Zreče, njenih krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Zreče, društev in 
drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Tudi v letu 2019 smo izdali 2 številki, 
eno v juniju, drugo pa v decembru. Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni 
urednik (David Voh) in štirje člani uredništva (Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, 
Jolanda Laubič in Franc Šet).  
 
 

PRIREDITVE V OBČINI ZREČE  
  
Kulturno dogajanje v Občini Zreče zaznamujejo tudi številne prireditve. Poleg večjih in manjših 
prireditev v organizaciji različnih domačih društev in organizacij, ki jih finančno podpira tudi 
Občina Zreče, vsako leto organiziramo nekaj večjih prireditev, ki so že tradicionalne in za našo 
občino večjega pomena. 
 
Vodovnikova nagrada 
Občina Zreče je ob Vodovnikovem letu skupaj z Društvom pesnikov slovenske glasbe ustanovila 
in pričela podeljevati Vodovnikovo nagrado. Za dolgoletno ustvarjanje besedil za slovensko 
glasbo so jo v obliki listine in denarne nagrade do sedaj prejeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako je bila na festivalu Vurberk, 21. 6. 2019 podeljena Vodovnikova nagrada. 
 
Plaketo in denarno nagrado v višini 500,00 € je v letu 2019 prejel Jože Ekart iz Prepolj. O sebi 
pravi: »Sem pisatelj, kateri je izdal tri knjige: Spomin na gostijo, Rime, ki jih piše srce in Kje je 
moj mili dom. Poleg tega sem avtor več gledaliških iger in nekaj priredb. Pišem muzikale, 
komedije, tudi resna dela. Kolobarim med njimi. Ne gre, da bi pisal samo komedije, četudi jih 
imajo ljudje najraje, pisati moraš tudi druge žanre. Naj omenim samo nekatera moja dela: Klinc 

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 
2018 Milan Jež 
2019 Jože Ekart 
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pa taka sreča, muzikal Ostanimo prijatelji, Kar bo, pač bo, komedija Od jutra do večera pa je bila 
verjetno največkrat uprizorjena moja igra. KD Dovje-Mojstrana je z njo nastopilo 100-krat.«  
 

 
Slika 65: Prejemnik Vodovnikove nagrade Jože Ekart 

 
Ropotanje v starih Zrečah, 7. 6. – 9. 6. 2019 
Vesela tridnevna prireditev Ropotanje v starih Zrečah običajno poteka v mesecu juniju in 
razveseljuje staro in mlado. Prva taka prireditev se je zgodila leta 2008. Prireditev, ki jo v 
organizacijskem smislu pokriva več organizatorjev, nosilni partner je Društvo godbenikov Zreče, 
ima že tradicionalen program, ki petkov večer namenja mladim, saj na njem nastopajo mlade 
lokalne rokerske skupine. Sobotnemu dogajanju sledi Pohorska tržnica in pestro dogajanje z 
glasbo, plesom, kulinarično in turistično ponudbo. Ravno tako se je ta dan odvijalo tekmovanje 
harmonikarjev za pokal Naj godec mesta Zreče. Za najmlajše pa so prisrčno poskrbeli v 
Večgeneracijskem centru Zreče.  V večernih urah je sledila revija narodno-zabavnih ansamblov: 
Posluh, Vižarji, Me tri do polnoči, Štravs, Štirje kovači … Najbolj pa so zažigali zvečer Modrijani. 
Nedeljsko popoldne se prične s sveto mašo, popoldne pa nadaljuje s koncerti pihalnih orkestrov 
od blizu in daleč, do večera pa je za ples in zabavo poskrbel izbrani ansambel, Ansambel Dar. 
 

      
 

 
Slike 66, 67 in 68: Ropotanje v starih Zrečah 

 
December v Zrečah 
Veseli december smo v Zrečah pričeli s prižigom lučk na vlaku, 6. 12. 2019. Lučke so nas 
popeljale v veselo praznovanje, ki je svoj vrhunec doseglo 27. 12. 2019 z nastopom skupine Šank 
Rock.  
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Slika 69: Nastop skupine Šank Rock 

 
Najdaljši dan je bil v Zrečah namenjen najmlajšim. LTO Rogla-Zreče, GIZ je skupaj z gledališko 
skupino Kukuc pripravilo predstavo »Pod prazničnim dežnikom« z obiskom dedka mraza. Otroci 
so tako ob zvokih glasbe plesali in prepevali ter delili svoje novoletne želje. Ob sladkih dobrotah 
in pisanih balonih so skupaj ob dvanajsti uri pričakali »novo leto« in nazdravili z otroško penino.  
 

 
Slika 70: Silvestrovanje najmlajših pred Občino 

 
Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 
Skumavčevi likovni dnevi na Resniku so likovna kolonija, ki je nasledila dosedanjo kolonijo 
Likovna druženja na Resniku (2008-2012). Namen kolonije je z umetniškimi deli ohranjati 
pesniško izročilo pohorskega 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 akademskem slikarju Marjanu Skumavcu (1947-2011), ki je 
organizatorjem pomagal ustanoviti kolonijo in na njem prva štiri leta tudi aktivno sodeloval. 
 
Organizator Skumavčevih likovnih dni na Resniku je Občina Zreče s soorganizatorji TD Resnik-
Rogla, KUD Vladko Mohorič in Novice, d. o. o. 
 
V letu 2019 so slikarji ustvarjali na temo Hoja med krošnjami in ob navdihu Vodovnikovih pesmi 
Ptičje petje in Parček pod smreko.  
 

               
Sliki 71 in 72: Tako je bilo lansko leto 
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Položitev venca pri Spomeniku osamosvojitve Slovenije 
Ob dnevu državnosti je v ponedeljek, 24. 6. 2019 podžupan Občine Zreče, Drago Šešerko s 
predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice, KO 
Združenja borcev NOB Zreče in Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje pred 
spomenikom osamosvojitve pri OŠ Zreče položil venec. 
 

 
Slika 73: Položitev venca pri Spomeniku osamosvojitve Slovenije 

 
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
Slovesna komemoracija s položitvijo vencev v njihov spomin in v spomin na vse mrtve je bila pri 
grobovih 100 talcev 31. 10 2019, kakor tudi ob obletnici obešanja 100 talcev, 9. 2. 2019. 
Komemoracije se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, Marjan Šarec, ki je bil 
tudi slavnostni govornik na komemoraciji. Člani omenjenega društva so po žalni slovesnosti 
imeli v Straniškem kulturnem domu še občni zbor. Na ogled pa je bila tudi muzejska zbirka "100 
Frankolovskih žrtev". 
 

      
Sliki 74 in 75: Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 

 
Prednovoletno srečanje z županom 
Župan Občine Zreče je ob koncu poslovnega leta 2019 povabil gospodarstvenike, 
negospodarstvenike, svetnike, člane komisij, medije, prostovoljce, sodelavce in druge poslovne 
partnerje na nastop mladih pevcev in pianistke iz Maribora: Saša Fidler, Renata Gračnar, Mitja 
Krajnc, Bogdan Stopar in Neja Skrbiš. Nastopajoči so goste razvajali z operetami, saj so vsi 
prejemniki številnih nagrad tako z državnih kot tudi z mednarodnih tekmovanj. Na srečanju so 
bile izmenjane izkušnje, obudili so se dogodki iz preteklega leta, vse pa z željo po uspešnem 
prihodnjem letu.   

 

              
Slika 76: Utrinek s prireditve 
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Proslava ob kulturnem prazniku 
V sredo, 6. februarja 2019, so učitelji in učenci Osnovne šole Zreče z združenimi močmi na oder 
kulturnega doma v Zrečah postavili literarno-glasbeni prizor z naslovom "To ni za ljudstvo".  V 
prizoru so se trudili prikazati vse tegobe, s katerimi so se in se še vedno soočajo umetniki; tudi 
tisti, ki so našo kulturo povzdignili do neslutenih višav. Slavnosti govornik je bil učitelj 
slovenščine na OŠ Zreče, David Voh. 
 
V nadaljevanju prireditve smo tudi podelili priznanja in nagrade na področju kulture za leto 
2018.  
 
Priznanja in nagrade so prejeli: 
 Franci Jožef Kovač, za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja v ansamblu 

Zreški kovači in v tamburaškem orkestru, 
 Slavko Kejžar, za dolgoletno uspešno organizacijsko delo v Društvu godbenikov Zreče, 
 Literarna sekcija KUD Vladko Mohorič Zreče, ob 20-letnici literarnih večerov v Skomarski 

hiši. 
Posebno priznanje pa je prejelo podjetje Weiler Abrasives, d. o. o. Zreče za odgovorno 
lastništvo Skomarske hiše in podporo literarnim večerom v tej hiši. 
 

      
 

 
Slike 77, 78 in 79: Proslava ob kulturnem prazniku  

          
Komemoracija v spomin talcem na novem zreškem pokopališču 
V nedeljo, 10. 3. 2019 smo se na novem pokopališču zbrali v spomin zreškim talcem. 
 
V ta namen je župan Občine Zreče z delegacijo položil venec, prisluhnili pa smo petju MPZ Jurij 
Vodovnik, recitaciji pevk MPZ Jurij Vodovnik ter zreškega župnika Petra Leskovarja. 
 

      
Sliki 80 in 81: Komemoracija na novem pokopališču v Zrečah 
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Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2018 
V ponedeljek, 18. 3. 2019 je v Večnamenski dvorani Zreče potekala prireditev ob razglasitvi 
športnikov leta 2018 v Občini Zreče. V okviru programa, ki ga je pripravil LTO Rogla - Zreče, GIZ 
smo se "podali" na Roglo v okviru destinacije Rogla- Pohorje. 
  
Prejemniki priznanj najuspešnejših posameznikov in kolektivov na področju športa za leto 2018 
so bili: 
1. Perspektivni športniki do 16 leta: 
 Nika Vetrih, twirling 
 Urban Pečečnik, nogomet 
 Zala Šrot, košarka 

2. Perspektivni športniki v mladinski kategoriji do 18 let: 
 Neža Pec, odbojka 
 Neža Šrot, košarka 

3. zaslužni športni delavci: 
 Mitja Bremec, odbojka 
 Robert Kejžar, nogomet 

4. Posebno priznanje: 
 Marjan Pučnik, košarka 
 Stanko Šrot, košarka 
 Peter Leskovar, košarka 
 Gorazd Orož, košarka 
 Ludvik Mikek, košarka 

5. Najboljša moška športna ekipa:  
 Članska ekipa Nogometnega kluba Zreče 

6. Najboljša ženska športna ekipa: 
 Twirling klub Zreče 

7. Najboljši športnik: 
 Aleks Stračanek, kickboxing 

8. Najboljša športnica: 
 Renata Vetrih, tek.     

 

     
 

 
Slike 82, 83 in 84: Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2018 
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PROTOKOLARNE ZADEVE 
 
Obisk delegacije iz Raće, Srbija 
Med 19. in 21. septembrom 2019 so našo občino obiskali pomočnik predsednika Občine Raća, 
direktor turistične pisarne, ravnateljica osnovne šole ter ravnateljica srednje šole. 
 
V času njihovega obiska so gosti obiskali Občino Zreče, Osnovno šolo Zreče, Srednjo poklicno in 
strokovno šolo Zreče, Spominski park »100 Frankolovskih žrtev«, center Noordung, povabili pa 
smo jih tudi na otvoritev Poti med krošnjami. Ogledali so si tudi vasico Skomarje ter Skomarsko 
hišo, zadnji dan pa so svoj obisk zaključili z ogledom Zlatega Griča. 
 

 
Slika 85: Ogled Poti med krošnjami 

 
Dan odprtih vrat Večgeneracijskega centra Zreče 

 
V sredo, 13. februarja 2019 se je Občina Zreče, v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah, priključila 
akciji ODPRTA VRATA, kjer smo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želeli 
opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter občankam in občanom 
predstaviti dobro delo naše občine. 
 
Tako je med drugimi svoja vrata odprl tudi Večgeneracijski center (VGC) Zreče, ki že skoraj dve 
leti uspešno izvaja različne dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij. Po 
kratki predstavitvi aktivnosti, ki so se odvijale v VGC Zreče to leto, so obiskovalci imeli možnost 
izraziti tudi svoje poglede na delovanje VGC Zreče. »Tukaj je tako toplo, prijazno okolje, zato radi 
zahajamo sem in ustvarjamo, se družimo, učimo ...« so bile najpogosteje slišane besede.  
 
Ob dnevu odprtih vrat VGC Zreče pa smo predstavili tudi projekt »Starosti prijazna Občina 
Zreče«. 8. decembra 2017 smo namreč z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane podpisali pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno 
postala članica slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. Trenutno 
smo v fazi priprave petletnega razvojnega načrta za področje staranja, pričeli pa smo že z 
izvajanjem nekaterih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja starejših občanov. 
 
V lanskem letu smo uvedli brezplačne prevoze za starostnike oz. starejše in druge ranljive 
skupine občanov, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke oziroma 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi (t. i. PROSTOFER).  
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Slika 86: Dan odprtih vrat v VGC Zreče 2019 

 

DRUŠTVENA DEJAVNOST  
 
Društvena dejavnost ter povezovanje občanov je na območju občine Zreče na visokem nivoju. V 
občini aktivno deluje 71 prostovoljnih društev, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, 
obstaja pa še nekaj drugih društev, zvez in programov, ki za svoje delovanje v občini ne črpajo 
občinskih sredstev.  
 
V letu 2019 so proračunska sredstva za društveno in gasilsko dejavnost razdeljena po sektorjih 
delovanja: 

- 6 kulturnih društev, 
- 13 športnih društev, 
- 17 socialnovarstvenih društev, 
- 15 drugih društev, 
- 3 društva za mladinske in otroške programe, 
- 4 gasilska društva, 
- 6 turističnih društev in 
- 7 kmetijskih društev. 

 
Občina Zreče vsem društvom za delovanje zagotavlja uporabo prostorov, v letu 2019 smo 
društvom omogočili okoli 2300 ur brezplačnega najema športnih dvoran, stadiona in kulturnega 
doma. 
 
KULTURNA DRUŠTVA (15.000,00 €) 

1. DRUŠTVO GODBENIKOV ZREČE 
2. KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZREČE 
3. KULTURNO DRUŠTVO KONRAD SODIN STRANICE 
4. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VOVODNIK ZREČE 
5. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ VODOVNIK SKOMARJE 
6. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VLADKO MOHORIČ ZREČE 

 
ŠPORTNA DRUŠTVA (50.500,00 €) 

1. NOGOMETNI KLUB ZREČE 
2. ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE 
3. PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE 
4. ŠPORTNO DRUŠTVO STRANICE 
5. STRELSKO DRUŠTVO SWATYCOMET ZREČE 
6. TAEKWON-DO KLUB UNIOR ZREČE 
7. TWIRLING KLUB ZREČE 
8. AEROKLUB SLOV. KONJICE 
9. KOŠARKARSKI KLUB SLOV. KONJICE 
10. ŽENSKI KOŠARSKARSKI KLUB SLOV. KONJICE 
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11. ŠPORTNO DRUŠTVO SVIZEC 
12. KOLESARSKI KLUB ROGLA 
13. VDC SLOV. KONJICE 

 
SOCIALNOVARSTVENA DRUŠTVA (6.700,00 €) 

1. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ ZREČE 
2. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ STRANICE 
3. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ GORENJE 
4. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČI KRIŽ SLOV. KONJICE 
5. SOŽITJE – MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 
6. MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
7. MEDOBIČNSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVNIDNIH 
8. OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE 
9. DRUŠTVO CELEBRALNE PARALIZE SONČEK 
10. KORONARNI KLUB CELJE 
11. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE 
12. SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 
13. DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 
14. VDC ŠENTJUR 
15. INŠTITUT VIR 
16. JZ SOCIO CELJE 
17. DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK 

 
DRUGA DRUŠTVA (7.700,00 €) 

1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV STRANICE 
2. OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 
3. ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, SLOV. KONJICE 
4. ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, ZREČE 
5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZREČE 
6. SKAVTSKA SKUPINA ZREČE – MAVRIČNA GOŠA 1 
7. OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV DRAVINJSKE DOLINE 
8. GOBARSKO DRUŠTVO KOSTANJEVKA 
9. OBMOČNA ORGANIZACIJA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE, SLOV. KONJICE – ZREČE 
10. KLUB MRAVLJIC TD ZREČE 
11. KLUB ART TD ZREČE 
12. ŽUPNIJSKA KARITAS ZREČE 
13. LOVSKA DRUŽINA ZREČE 
14. ČEBELARSKO DRUŠTVO ZREČE 
15. KOLPING DRUŽINA ZREČE 

 
DRUŠTVA ZA MLADINSKE IN OTROŠKE PROGRAME (4.000,00 €) 

1. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
2. MLADINSKO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLADIVO 11 
3. DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ZELENA ROGLA ZREČE 

GASILSKA DRUŠTVA (31.150,00 €) 
1. PROSTOVOJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE 
2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STRANICE 
3. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJE 
4. GASILSKA ZVEZA ZREČE – VITANJE 

TURISTIČNA DRUŠTVA (7.500,00 €) 
1. TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE 
2. TURISTIČNO DRUŠTVO RESNIK – ROGLA 
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3. TURISTIČNO DRUŠTVO SKOMARJE 
4. TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO STRANICE 
5. DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA 
6. TURISTIČNO DRUŠTVO KUNIGUNDA 

 
KMETIJSKA DRUŠTVA (2.500,00 €) 

1. DRUŠTVO KMETIC ZARJA 
2. STROJNI KROŽEK SLOV. KONJICE 
3. VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE 
4. DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 
5. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE 
6. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE 
7. DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV DRAVINJA-HUDINJA 

 
 

5.2 ZDRAVSTVO 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena določa, 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 obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov smo v letu 2019 plačali 46.935,00 €. 
Pavšalna premija obveznega zdravstvenega zavarovanja za enega zavarovanca se je s 1. 1. 2019 
zvišala iz 32,43 € na 33,53 €.  
 
Graf 37: Višina plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega proračuna v € 
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5.3 SOCIALNO VARSTVO 
 
Graf 38: Gibanje sredstev za socialno varstvo med leti 2010 in 2019  

 
 
Socialna varnost vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale 
vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je definiran z vrstami storitev in denarnih 
dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. 
 
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti in načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče 
ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva ter enakih možnostih in 
preprečevanje socialne izključenosti. 
 
Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da so država in lokalne skupnosti dolžne 
zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, 
delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih 
razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo 
primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si 
posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo 
zagotoviti sami, so upravičeni do pravic iz socialnega varstva. 
 
V okviru socialnega varstva, skladno z Zakonom o socialnem varstvu, zagotavljamo financiranje 
družinskega pomočnika, storitev pomoč družini na domu, socialne transferje za oskrbnine ter 
druge storitve, kot so plačilo 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 povečujejo in izboljšujejo 
socialno raven ter nudijo oziroma lajšajo posledice socialnih stisk ter zdravstvenih, finančnih in 
drugih situacij. 
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Razpis za socialnovarstvena društva 
V letu 2019 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih društev in drugih 
društev. Na razpis za področje sociale se je uspešno prijavilo 18 društev, v katera so vključeni 
naši občani. Med navedena društva smo razdelili 6.700,00 €. Na razpis za področje delovanja 
drugih društev pa se je uspešno prijavilo 13 društev, med katere smo razdelili 7.700,00 €. 
 
Enkratna denarna pomoč 
Občanom Občine Zreče, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, 
je na voljo možnost vložitve vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči, katere višina je 
odvisna od namena, praviloma pa znaša okoli 250,00 €.  
 
Graf 39: Enkratna denarna pomoč v letih 2011–2019 v € 

 
 
Pomoč v hrani 
Sofinanciramo tudi pomoč v hrani, mesečne pakete, ki jih razdeljuje Krajevna organizacija 
Rdečega križa Zreče. Evidenca te pomoči se usklajuje in pripravi na koordinacijskem sestanku v 
začetku leta s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Centrom za socialno delo, šolskimi 
svetovalnimi delavkami, Karitasom in komisijo za socialo pri Odboru OZRK Slovenske Konjice. 
Del sredstev za nabavo hrane se zagotavlja iz občinskega proračuna. 
 
Pogostitev ostarelih 
Vsako leto v letnem proračunu zagotovimo sredstva za delno pokritje stroškov pogostitve 
ostarelih v Zrečah, v Gorenju in na Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega 
križa na območju občine, ter pogostitev članov društva Sožitje. Za ta namen letno namenimo 
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.  
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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 znaša za vsakega otroka 
200,00 € (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca v Občini Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/17)). 
 
Graf 40: Število novorojenčkov v Občini Zreče v obdobju 2011–2019 

 
 
 
5.4 INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA 

 
Januarja 2010 smo se na pobudo Območnega društva invalidov Dravinjske doline prijavili na 
razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) za pridobitev listine »Občina po 
meri invalidov«. Občinski svet Občine Zreče je na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče, 
dne 10. 2. 2010 obravnaval in sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Zreče in Akcijski načrt 
za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče v obdobju 2010 – 2014 (v nadaljevanju: Akcijski 
načrt). 
 
Za uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini 
Zreče za obdobje 2010 – 2014 smo prejeli 3. 12. 2010 priznanje, listino »Občina po meri 
invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije  (v nadaljevanju: ZDIS) na podlagi 
Pravilnika Zveze o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«. 
 
Projekt se je z različnimi aktivnostmi nadaljeval tudi v letu 2015 in 2016, saj zagotavljanje 
neodvisnega življenja invalidov predstavlja nenehno skrb občine za uresničevaje temeljnih 
pravic te ranljive skupine prebivalstva. 
 
Akcijski načrt  smo v letih 2018 in 2019 novelirali in tako poskrbeli za še boljšo vključenost 
invalidov v družbo in okolje. V ta namen se je v letu 2019 trikrat sestal Svet za invalide v Občini 
Zreče v sestavi: Vojko Korošec - predstavnik Območnega društva invalidov Dravinjske doline, 
Martin Lažeta - predstavnik Društva cerebralne paralize Sonček, Tatjana Kotnik - predstavnica 
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Društva upokojencev Zreče in RK Zreče, Suzana Špile, Andraž Burjan, Jernej Štante in Štefan 
Posilovič, Sandra Vidmar Korošec, Katjuša Črešnar - predstavniki Občine Zreče.  
 
Skupaj smo pregledali Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini v obdobju 2010-
2014 ter si zastavili napisati nov akcijski načrt za obdobje 2017-2021.  
 
V okviru projekta Občina po meri invalidov smo v letu 2019 izdelali elaborat za vodenje slepih in 
slabovidnih od trgovine Tuš do Zdravstvene postaje v Zgornjih Zrečah. Elaborat je izdelal Parter, 
Petra Krištof, s. p. Maribor. Cena elaborata je bila 1.350,00 €. Elaborat je predvidel dve variantni 
rešitvi vodenja slepih in slabovidnih na območju Zgornjih Zreč. Ocena investicijske vrednosti je 
bila izdelana na podlagi popisa del in projektantskega popisa ter znaša za prvo varianto 
20.518,70 € z DDV, za drugo varianto pa 41.142,09 € z DDV. 
 
Izvedli smo prilagoditve pločnikov ob Kovaški cesti pri osnovni šoli. Izvedene so bile 
prilagoditve na treh pozicijah. Izvajalec je bil GMI, d. o. o., Slovenske Konjice. Dela so bila 
zaključena aprila 2019. Vrednost del pa je znašala 2.463,64 € z DDV. Pri obstoječem objektu 
Stara zadruga smo ob obstoječi rampi s talno signalizacijo označili prepoved parkiranja. 
 
V februarju 2019 smo se vključili v projekt »Multimodalna mobilnost oseb z različnimi 
oviranostmi«, katerega nosilec je Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je usmerjen v tri ciljne 
skupine: gibalno ovirane osebe, slepe in slabovidne osebe, šolajoče otroke. 
 
Financirali smo tudi nakup različnih taktilnih pripomočkov za otoke iz Vrtca Zreče, ki 
potrebujejo individualne specialno-pedagoške obravnave. Skupna vrednost donacije za nakup 
igrač in stolčkov je znašala 1.144,38 € z DDV. 
 
Več o izvedenih aktivnostih na projektu si lahko preberete v Poročilu, ki je objavljeno na spletni 
strani Občine Zreče:  https://www.zrece.si/objava/49937.  
 
 
5.5 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA 
 
V letu 2019 smo nadaljevali s pripravo 5-letnega razvojnega programa za področje staranja in 
krepitve medgeneracijske solidarnosti, ki ga bomo sprejeli predvidoma v prvi polovici leta 2020. 

 
Leto smo na tem področju začeli zelo ponosno, saj je na pustni torek, svoj 100. jubilej dočakala 
naša občanka Jožefa Matavž. Na predvečer njenega 100. rojstnega dne, 4. 3. 2019, smo skupaj s 
sorodniki, sosedi, prijatelji, predstavniki Rdečega križa, Karitasa, upokojencev, sveta KS Zreče 
organizirali sprejem, v katerem so nastopili zreški folkloristi ter sosedje, ki so ji posebej ob tej 
priložnosti napisali in izvedli pesem Teta Pepca. Smo pa skupaj z njo nazdravili ter razrezali 
torto. Žal pa smo se od naše najstarejše občanke morali za vedno posloviti v novembru 2019. 
 
21. maja 2019 smo v Hotelu Atrij izvedli posvet o prilagajanju stanovanj in hiš za varno starost v 
okviru mreže starosti prijaznih mest in občin. O majhnih posegih za velike učinke sta 
spregovorila predstavnika Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane, Jože Ramovš in Alenka 
Ogrin, ki sta udeležence seznanila o možnih prilagoditvah bivalnega okolja za izboljšanje 
varnosti starejših stanovalcev. S strani občine so udeleženci posveta prejeli informacije o tem kaj 
lahko občani v svoji hiši ali stanovanju (npr. v kopalnici) prenavljajo brez dokumentacije in kaj 
ne, kakšni so postopki, pa tudi, kako naj gradnje in adaptacije izkoristijo za starosti prijazno 
gradnjo. 
 

https://www.zrece.si/objava/49937
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Slika 87: Posvet o prilagajanju stanovanj in hiš za varno starost 

 
V okviru projekta »Starosti prijazna Občina Zreče« pa smo maja 2019 pričeli z izvajanjem 
brezplačnih prevozov za starejše (Prostofer), ki jih v celoti financiramo iz občinskega proračuna. 
Prostofer je namenjen predvsem starejšim občanom občine Zreče, ki potrebujejo prevoz do 
zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Uporabnik najkasneje tri dni pred 
prevozom pokliče na brezplačno številko Zlate mreže 080 10 10, v delovnem času Zlate mreže 
od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. V komunikacijskem centru bodo zabeležili njegove 
podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporočil uporabniku, za katerega se opravi prevoz. S t. i. prostoferstvom želimo 
povečati udeležbo starejših v cestnem prometu in izboljšati njihovo mobilnost. Poleg tega se 
izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna vključenost starejših na splošno, 
obenem pa povečuje cenovna dostopnost prevozov. Ker pa smo želeli s projektom prostoferstva 
postati tudi ekološki oziroma prijazni do okolja, smo za ta namen zagotovili električno vozilo, ki 
ga imamo v najemu s strani družbe Petrol, d. d. iz Ljubljane. 
 
Od začetka izvajanja projekta pa do konca leta 2019 je naših 6 prostovoljcev izvedlo 62 prevozov 
naših občanov, ki so prevoz potrebovali predvsem do Splošne bolnišnice Celje in drugih 
zdravstvenih ustanov v Vojniku, Ljubljani in Slovenski Bistrici in pri tem opravilo 5.882 
kilometrov.  
 
Ne smemo pa pozabiti tudi na druge prostovoljce, ki ne delujejo v okviru projekta Prostofer in 
prav tako (s svojim vozilom) izvajajo brezplačne prevoze naših občanov, za kar se jim prav tako 
iskreno zahvaljujemo. 
 
Več o projektu Prostofer si lahko preberete na: www.prostofer.si in www.zrece.si . 
 

 
Slika 88: Utrinek z izobraževanja prostoferjev Občine Zreče 

 

 

 

 

http://www.prostofer.si/
http://www.zrece.si/
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5.6 ŠPORT 

 
Vzpodbujanje športnih aktivnosti, sofinanciranje športnih prireditev in aktivnega delovanja 
športnih društev, zagotavljanje in vzdrževanje športnih objektov so dejavnosti, ki si jih 
prizadevamo čim bolj kvalitetno in široko nuditi vsem svojim občanom tako na področju športne 
vzgoje otrok in mladostnikov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in 
športa invalidov. 
 
Gibanje in šport sta pomembna za zdravo rast in razvoj otrok in mladostnikov, prav tako pa sta 
koristna tudi v poznejših življenjskih obdobjih. Tu si Občina Zreče prizadeva ponuditi širok 
spekter različnih športnih dejavnosti, v katerih bi si vsak posameznik znal najti sebi primerno 
športno panogo.   
 
V Občini Zreče evidentiramo kar 154 aktivnih in 1.178 rekreativnih športnikov, zato si 
prizadevamo urediti vsaj minimalne pogoje za njihovo delovanje. Nove pridobitve športnih 
površin dodatno pripomorejo k uspešnosti že aktivnih športnikov in športnih društev ter 
vzpodbujajo k rekreaciji in gibanju tudi ostale občane. 
 
Delovanje športih društev spodbujamo s sofinanciranjem na podlagi 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 
amortizacijo športno-rekreacijskih objektov in nogometnega igrišča na stadionu, ki gostijo na 
pripravah številne domače in tuje športnike posameznike oziroma skupine športnikov. 
 
Razpis 
V letu 2019 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje športnih programov športnih društev. Na 
podlagi določil javnega razpisa je svoje programe športa uspešno prijavilo 15 športnih društev, 
med katere smo razdelili 50.500,00 €.   
 
Postavitev tribun ob stadionu Zreče 
V mesecu novembru 2019 smo se skupaj z Nogometnim klubom Zreče prijavili na razpis 
Fundacije za šport, in sicer s projektom »Ureditev športnega parka Zreče – Vzpostavitev tribun 
ob večnamenskem igrišču športnega parka Zreče«. Nogometni klub Zreče se je odločil, da bo za 
potrebe svojih občanov, otrok in društev vzpostavil tribune okoli športnega igrišča, nujno 
potrebno za kvalitetno in nemoteno izvajanje športnih programov. Objekt se bo uporabljal za 
športno rekreacijo otrok (predšolskih in šolskih) v okviru ur športne vzgoje, občanov, društev in 
tudi širše. Zunanje športne površine bodo namenjene različnim ciljnim skupinam glede na spol, 
starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti, brez najemnine. 
Investitor želi omogočiti predvsem izvajanje atletskih aktivnosti ter omogočiti prostor za 
kondicijsko pripravo vrhunskih športnikov, ki pridejo v Zreče na priprave. 
 
Vrednost investicije znaša 74.733,22 € z DDV, od tega pričakujemo sofinanciranje s strani 
Fundacije za šport  v višini 37.366,61 €.  
 
Postavitev in ureditev plezalne stene v Zrečah 
V mesecu novembru 2019 smo se prijavili na razpis Fundacije za šport, in sicer s projektom 
»Postavitev in ureditev plezalne stene v Zrečah«. Plezalna stena v Zrečah bo postavljena v 
neposredni bližini Osnovne šole Zreče. Območje predstavlja celovit prostor, z možnostjo 
udejstvovanja v športnih aktivnostih na površinah za šport v naravi, ki so vsem brezplačno 
dostopne.  
 
Postavitev plezalne stene na območju s še drugimi ponujenimi panogami, odraža področno 
razpršenost programov. Investicija predstavlja novogradnjo.  
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Vrednost investicije znaša 43.802,17 € z DDV, od tega pričakujemo sofinanciranje s strani 
Fundacije za šport v višini 21.901,08 €. 
 
Obnova tušev v telovadnici Zreče 
V mesecu novembru 2019 smo v celoti obnovili tuše v novi telovadnici pri OŠ Zreče. Izvedli smo 
demontažo starih inštalacij, prevezali vode in napeljali vode od mešalnega ventila do baterij, 
vstavili sifone ter finomontažo 12 baterij. Zamenjali smo tudi keramiko. Pri odstranitvi le-te smo 
ugotovili, da ni hidroizolacije, zato smo morali namestiti še to. Vrednost del je znašala 12.200,00 
€ z DDV. 
 
Namestitev toplotne črpalke v slačilnici ob stadionu 
V slačilnici ob stadionu Zreče smo zamenjali potratne električne bojlerje, ki so puščali in niso več 
opravljali svoje funkcije. Nadomestili smo jih z dvema toplotnima črpalkama kapacitete 500 l. S 
tem smo zagotovili potrebno količino tople vode in zmanjšali stroške električne energije. 
Vrednost navedene investicije je znašala 10.041,31 € z DDV. 
 
 
5.7 JAVNA DELA 
 
Preko razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se vsako leto prijavimo na Javni 
razpis za izbor programov javnih del ter tako zagotovimo pet delovnih mest našim občanom na 
področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. Ravno tako pa s 
sofinanciranjem javnih del omogočamo zaposlitev v Vrtcu Zreče, Osnovni šoli Zreče in 
Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice. 
 
V letu 2019 smo preko javnih del imeli odobrene zgolj tri javne delavce. Tako smo zaposlili dva 
invalida s 95 % sofinanciranjem ter enega javnega delavca, katerega smo 100 % financirali sami. 
Javni delavci opravljajo različna dela, poudarek pa je na urejanju in čiščenju okolja.  
 
 
5.8 VARNOST BIVANJA 
 
Zaščita in reševanje 
V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja z aktivno vlogo 
poveljnika štaba CZ in članov štaba. Tako kot preteklo leto smo tudi v letu 2019 nadaljevali z deli 
v zvezi s sanacijo zaklonišč. Kar se tiče nabave sredstev za zaščito in reševanje, smo kupili 
manjkajočo opremo za zveze, AED, potrošni material in omarico, sanitetni material ter ostalo 
opremo. Na dražbi, ki jo je objavila Bolnica Celje, smo nabavili agregat v višini 6.000,00 €. 
 
Župan Občine Zreče je konec meseca januarja 2019 podpisal pogodbe o opravljanju nalog zaščite 
in reševanja v Občini Zreče za leto 2019 z vsemi službami zaščite in reševanja, ki delujejo na 
področju občine Zreče. Tako je bil podpisan Aneks št. 13 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske 
službe v Občini Zreče in Pogodbe o sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite in 
reševanja v Občini Zreče, za leto 2019. 
 
Aneks so podpisali predsedniki društev, in sicer GZ Zreče - Vitanje, PGD Zreče, PGD Gorenje in 
PGD Stranice. Sredstva so namenjena za delovanje posameznega društva, in sicer za izvajanje 
intervencij, izobraževanje, izvajanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja oseb in opreme, 
refundacije oz. nadomestila med intervencijo oz. med usposabljanjem, izvajanje preventivnih 
nalog, nabavo in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, investicijsko vzdrževanje, 
ostale društvene dejavnosti in drugih nalog, za katere zagotavlja sredstva občina v skladu z 
zakonodajo.  
 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm
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Društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Zreče, pa so GRS MB - postaja Zreče, 
Kinološko društvo Zreče, Društvo tabornikov Rod zelena Rogla in Kinološko društvo reševalnih 
psov Celje.  
 
Po neurju 22. in 23. 6. ter 7. 7. 2019 je komisija za ocenjevanje škode izvedla cenitve škode, 
predvsem na javni infrastrukturi, nekaj pa tudi na kmetijskih zemljiščih in objektih. Škoda je 
vnesena v spletno aplikacijo AJDA in s tem evidentirana na državnem nivoju. Pripravlja pa se 
tudi PZI projektna dokumentacija za sanacijo plazu, ki ogroža stanovanjski objekt.  
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I I I.   P O R O Č I L A   O   D E L O V A N J U    
K R A J E V N I H   S K U P N O S T I   V   L E T U   2 0 1 9  

 
 
1. KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVLJE 

 
Svet Krajevne skupnosti Dobrovlje šteje 5 članov. Zastopa jo njegov predsednik. Pristojnosti 
sveta KS so razvidne iz Statuta Občine Zreče. Uradne ure za občane so vsako prvo sredo v 
mesecu v Domu krajanov, na naslovu Dobrava 78 ali na telefon. 
 
V lanskem letu je svet Krajevne Skupnosti Dobrovlje zasedal na skupno 5 sejah. Vse obravnavane 
zadeve na sejah sveta KS so zapisane v zapisnikih. 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje: 80 %. 
Povprečno trajanje sej: 100 minut.  
 
Vsi zapisniki sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče.  
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Dobrovlje v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 22.634,00 €, odhodki pa 19.725,93 €. 
 
Tabela 37: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI    

Prihodki iz občinskega proračuna 21.580,00 21.580,00 100,00 % 

Drugi prihodki 1.294,48 1.054,00 81,14 % 

Stanje na računu 31.12.2018 7.725,52   

SKUPAJ 30.600,00 22.634,00 73,97 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 1.000,00 756,54 68,78 % 
Cestno gospodarstvo 12.250,00 9.344,12 76,28 % 
Komunala 4.255,00 3.286,47 77,24 % 
Drugo 1.020,00 986,32 96,70 % 
Investicije 11.975,00 5.352,48 44,70 % 

SKUPAJ 30.600,00 19.725,93 64,45 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 2.908,07 €. Na 
računu je bilo konec leta 10.633,59 €. 
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POSLOVNO POROČILO 
 
Cestno gospodarstvo 
V času zimskega vzdrževanja smo redno vzdrževali ceste s pluženjem in posipavanjem. Spomladi 
smo ceste strojno pometli in odstranili posip. Pokrpali smo udarne jame in uredili bankine. Ker 
je bila makadamska cesta proti Petelineku precej načeta, smo jo uredili. Prav tako smo pomagali 
pri urejanju ceste proti Kovaču. Poleti smo porezali vejevje, ki je segalo na cesto. Čistili smo 
obcestne jarke in kosili brežine cest.  
       
Javna razsvetljava 
Sredstva, ki so bila namenjena za vzdrževanje in izgradnjo nove javne razsvetljave, smo porabili 
za izgradnjo novih luči. Obstoječe smo zamenjali z novimi LED varčnimi lučmi. 
 
Nekaj sredstev smo porabili tudi za vzdrževanje in popravili reflektorjev na športnem igrišču. 
 

 
Slika 89: Zamenjava obstoječe svetilke z novo 

 
 
Kanalizacija 
Čistili smo obcestne jarke in vaški potok, ki teče skozi vas Gabrovlje. Ta potok je tarča neurij in 
poplav. Veliki pritoki vode s hribov prinašajo v ta potok ogromne količine mulja, peska in 
vejevja, zato ga je potrebno večkrat čistiti.  
 
Dom krajanov 
Nekaj sredstev smo porabili za vzdrževanje doma krajanov in športnega parka. Ob domu 
krajanov smo postavili nov nadstrešek, uredili smo novo luknjo za postavljanje mlaja (stara je 
bila dotrajana), prav tako smo uredili dvorišče pri nadstrešku in položili robnike ter tlakovce. 
Kupili smo material za obnovo mreže okoli športnega igrišča. V okolici doma smo popravili klopi 
in zamenjali par njihovih delov, da so sedaj spet uporabne. 
 

      
Sliki 90 in 91: Sanacija sanitarij in vgradnja novih vrat v Domu krajanov 
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Slika 92: Ureditev nadstreška pri Domu krajanov 

 
 
Drugo 
V krajevni skupnosti smo obnovili smerokaze. Nekaj sredstev smo nameni društvom, ki so nas 
prosili za pomoč. Enkrat letno se izplača nagrada članom sveta KS za uspešno delovanje, v obliki 
sejnine. Nekaj sredstev pa se nameni za razne pogostitve krajanov, ki se zberejo na povabilo 
sveta KS. 
 
 

2. KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE 
 
Krajevno skupnost Gorenje vodi svet, ki ga sestavlja 7 članov. Izmed njih se na konstitutivni seji 
izvoli predsednika in podpredsednika sveta KS, ki opravljata naloge v skladu s statutom Občine 
Zreče.  
 
Uradne ure KS Gorenje so vsako prvo sredo v mesecu med 18.  in 19.  uro v sejni sobi Krajevne 
skupnosti, Gorenje pri Zrečah 19. 
 
V  letu 2019 je svet krajevne skupnosti zasedal na 7 rednih sejah. Reševali smo tekoče zadeve in 
preverjali tekoče stroške. Na osnovi razpoložljivih sredstev in usmeritev glede prioritet pri 
investicijah, je večina aktivnosti tekla v zimsko letno vzdrževanje cest ter projekt ceste Padeški 
vrh in pa pokopališča. Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Gorenje so bile prednostno, torej 
cestna infrastruktura, plazovi, zimsko in letno vzdrževanje cest, varnost otrok in prometna 
varnost v krajevni skupnosti, ločeno zbiranje odpadkov, problematika mrliške vežice, urejenost 
kraja, čistilne akcije ter seveda razporejanje razpoložljivih proračunskih sredstev.  
 
Največ dela so imeli svetniki, ki so zadolženi za zimsko vzdrževanje cest, letno vzdrževanje cest 
in pokopališče. 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Gorenje: 85 %. 
Povprečno trajanje sej:  90 minut.  
 
Zapisniki sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Gorenje v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 46.527,61 €, odhodki pa 32.231,32 €. 
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Tabela 38: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 % REAL./ PLAN 

PRIHODKI    

Prihodki iz občinskega proračuna 39.438,00 39.438,00 100 % 

Ostali prihodki od premoženja 7.058,23 7.089,61 100,45 % 

Stanje na računu 31.12.2018 24.603,77   

SKUPAJ 71.100,00 46.527,61 46,53 % 

ODHODKI    

Delovanje KS 5.300,00 1.483,60 49,45 % 

Kultura in turizem 1.000,00 230,00 23,00 % 

Šport 500,00 0 0 % 
Cestno gospodarstvo 20.340,00 18.279,58 89,87 % 
Komunala 13.400,00 10.433,33 77,86 % 
Drugo 1.810,00 1.804,81 99,71 % 
Investicije 31.050,00 0 0 % 

SKUPAJ 71.100,00 32.231,32 45,33 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 14.296,29 €. Na 
računu je konec leta 2019 ostalo 38.900,06 €. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Komunala (okolje in prostor) 
Skrbeli smo tudi za urejeno okolje kot je košnja trave, urejanje pokopališča, vzdrževanje 
prostorov v lasti ali upravljanju KS, v zimskem času pa smo te prostore tudi primerno ogrevali. V 
letu 2019 smo prav tako sodelovali v čistilni akciji. 
 

 
Slika 93: Čistilna akcija 

 
Komunala (pokopališče in vežica) 
Na pokopališču smo v letu 2019 postorili kar veliko delo, saj smo ob tekočem vzdrževanju 
poskrbeli še za obnovitev ozvočenja, postavitev novega kompostnika za odlaganje bio 
razgradljivih materialov in odvoz le teh. V novembru pa smo imeli večjo investicijo, in sicer 
pripravili smo 7 novih žarnih grobov in naredili rekonstrukcijo dostopa na pokopališče.  
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Sliki 94 in 95: Razširitev žarnega dela pokopališča ter rekonstrukcija dostopa na pokopališče 

 
Cestno gospodarstvo  
Zaradi neugodne zime 2018/19 smo za pluženje in posipavanje v zimskem času porabili 107 ur 
pluženja in 48 ur posipavanja, za urejanje makadamskih cest, čiščenje obcestnih jarkov in 
urejanje prepustov pa  približno 10 ton peska. S svetniki smo sodelovali pri podpisu pogodbe o 
modernizaciji LC Oplotnica-Božje-Koroška vas. 
 

 
Slika 96: Podpis pogodbe o modernizaciji ceste Oplotnica-Božje-Koroška vas 

 
Investicije 
Investicij v letu 2019 ni bilo, saj se namensko varčuje za sanacijo ceste Padeški vrh za nov 
mandat. V ta namen je bil ustanovljen in na svetu KS potrjen gradbeni odbor, ki se skupaj s 
predsednico zavzema za pridobivanje dodatnih sredstev in čim hitrejšo realizacijo projekta. 
 
Drugo 
Da krajevna skupnost lahko deluje, namenimo tudi nekaj sredstev v ta namen. Tukaj so zajeta 
sredstva za materialne stroške in redno vzdrževanje prostorov KS. V skupnosti delujejo tudi 
najrazličnejša kulturna in športna društva, ki jim za njihovo delovanje in organizaciji dogodkov 
pomagamo z nakazili sredstev. Sejnin si za leto 2019 nismo izplačali. Prav tako smo v letu 2019 v 
sodelovanju z gostiščem Smogavc organizirali otroško pustovanje in otroško noč čarovnic, kjer 
je otroke zabaval čarodej Andrej. O vsem pa smo krajane obveščali po kanalih socialnega 
omrežja.  
  

 
Slika 97: Otroško pustovanje na Gorenju 
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3. KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK 
 
Krajevno skupnost vodi svet KS, ki ima 5 članov. Naloga sveta KS je, da dela za dobro vseh 
krajanov in skrbi za razvoj kraja. KS ima svoj sedež v domu krajanov. 
 
V lanskem letu je svet Krajevne skupnosti Resnik zasedal na skupno 4 sejah. 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Resnik: Udeležba članov sveta KS je bila vedno enaka. 
Vedno so bili prisotni vsi člani krajevne skupnosti. Vse seje so v povprečju trajale uro in pol. Na 
sejah so bili obravnavani tekoči problemi v krajevni skupnosti. V letu 2018 je bila tema sej 
sanacija ceste Vidmar-Podvršnik, za katero smo takrat porabili skoraj 85 % proračuna. V letu 
2019 pa smo privarčevali večji del investicijskih sredstev, da bomo lahko v letih 2020 in 2021 
nadaljevali s sanacijo omenjene ceste. Poleg tega smo na sejah obravnavali letno in zimsko 
vzdrževanje cest ter urejanje okolja. Vsako leto namenimo tudi nekaj sredstev za društva iz 
naših krajev in organizacijo krajevnega praznika »Jakobovi dnevi na Resniku«. Vse vloge društev 
do bile obravnavne na sejah in s sklepom sprejete višine dotacij posameznikom.  
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne Skupnosti Resnik v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 24.346,00 €, odhodki pa 10.499,04 €. 
 
Tabela 39: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI    
Prihodki iz občinskega proračuna 41.146,00 41.146,00 100,00 % 

Ostali prihodki 0 200,00 0 % 

Stanje na računu 31.12.2018 1.626,33   

SKUPAJ 25.800,00 24.346,00 94,36 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 945,00 651,19 68,91 % 
Turizem 200,00 0,00 0 % 
Cestno gospodarstvo 20.100,00 5.341,89 26,58 % 
Komunala 4.005,00 4.004,16 99,98 % 
Drugo 550,00 501,80 91,24 % 
Investicije 0 0 0 % 

SKUPAJ 25.800,00 10.499,04 40,69 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 13.846,96 €. Na 
računu je konec leta ostalo 15.473,29 €. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Drugi osebni prejemki 
Ob zaključku leta 2019 so se člani sveta strinjali in sprejeli sklep, da si za leto 2019 izplačajo 
sejnine oz. enkratne denarne nagrade za njihovo delo v KS. Ta nagrada je vzpodbuda za nadaljnje 
delo v svetu. 
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Materialni stroški 
V letu 2019 smo nekaj sredstev namenili za materialne stroške. Na tej postavki so planirana 
sredstva za pisarniški material, izdatke za reprezentanco ob koncu leta in  za novoletno voščilo v 
lokalnem časopisu Novice.  
 
Urejanje okolja 
Krajevna skupnost skrbi za ureditev okolja okoli doma krajanov (zasaditev grmovnic, rož, odvoz 
odpadkov). Skupaj s Turističnim društvom skrbimo za urejenost kraja in vsako leto 
organiziramo čistilno akcijo. 
 
Cestno gospodarstvo 
Kar precej sredstev je KS planirala za pluženje in posipavanje krajevnih cest in javnih poti ter 
zavarovanje odgovornosti, torej za zimsko službo, ki v letu 2019 ni bila huda. Letnega 
vzdrževanja v letu 2019 nismo imeli, saj smo vsa sredstva prenesli na postavko investicije v 
ceste. Skupaj z občino smo odmerili cesto Vidmar - Sp. Jereb. Ostala sredstva pa bomo namenili 
za nadaljnjo sanacijo glavne ceste skozi vas Resnik.  
 
Komunalno gospodarstvo 
Na postavki vzdrževanje stavb – doma krajanov smo planirali in realizirali sredstva namenjena 
za redno vzdrževanje in urejanje doma ter nabavo lesnih peletov  za ogrevanje le-tega. 
 

 
Slika 98: Lepo urejena zunanjost Doma krajanov 

 
Druge javne potrebe 
Krajevna skupnost nameni tudi nekaj sredstev za društva v obliki dotacij za njihovo delovanje, 
za organizacijo krajevnega praznika Turističnemu društvu Resnik-Rogla, za prvomajsko budnico 
Društvu godbenikov Zreče itd. Nekaj je sredstev namenimo tudi za urejanje in vzdrževanje 
grobov NOB. 

 

 
Slika 99: Utrinek z Jakobovega pohoda 

 
Sredstva, ki niso bila realizirana, se prenesejo v plan 2020. 
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4. KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE 
 
V preteklem letu je svet Krajevne skupnosti Skomarje zasedal na skupno na 4 rednih sejah. 
 
Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Skomarje: 
 program dela za leto 2019, 
 sprotni pregled finančnega stanja, 
 zimsko in letno vzdrževanje javnih poti, 
 postavitev prometne signalizacije, 
 organizacija zbora krajanov, 
 popravilo obcestnih jaškov in propustov za odvodnjavanje cest, 
 vzdrževanje pokopališča ter odvoz odpadkov s pokopališča, 
 sanacija poslovilne vežice, 
 drugo. 

 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Skomarje: 80 %. 
Povprečno trajanje sej:  60 minut.  
 
Zapisniki vseh sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Skomarje v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, znašajo 43.649,87 €, odhodki pa 27.582,99 €. 
 
Tabela 40: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 16.066,88 €. Na 
računu je konec leta ostalo 17.959,76 €. 
 
 
 
 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI 
   Prihodki iz občinskega proračuna 42.289,00 42.289,00 100,00 % 

Ostali prihodki 1.568,12 1.360,87 86,78 % 

Stanje na računu 31.12.2018 1.892,88   

SKUPAJ 45.750,00 43.649,87 95,41 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 2.755,00 2.098,37 76,17 % 
Cestno gospodarstvo 35.460,00 34.844,42 98,26 % 
Komunala 450,00 240,76 53,50 % 
Drugo 3.535,00 3.125,27 88,41 % 
Investicije 800,00 800,00 100 % 

SKUPAJ 43.000,00 27.582,99 60,29 % 
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POSLOVNO POROČILO 
 
Delovanje KS 
Za delovanje sveta KS smo namenili nekaj sredstev za sejnine oziroma izplačilo enkratne 
denarne nagrade članom sveta. Da svet lahko deluje, smo poskrbeli tudi za pokritje materialnih 
stroškov, ki so nastali. Prav tako pa smo namenili nekaj sredstev za izdatke za reprezentanco. 
 
Cestno gospodarstvo  
Krajevna skupnost je skrbela za tekoče  zimsko in letno vzdrževanje  krajevnih makadamskih in 
asfaltiranih cest in javnih poti (pluženje in posipavanje, peskanje, čiščenje jaškov …). Nekaj 
sredstev smo namenili  tudi za popravila cest, ki jih je uničila zima.  
 

 
Slika 100: Zimsko vzdrževanje javnih poti 

 
Komunalno gospodarstvo 
 
Pokopališče 
Skrbeli smo za redni odvoz odpadkov in sveč s pokopališča in opozarjali na pravilno ločevanje 
le-teh. Dva pogodbenika skrbita za košnjo, obrezovanje grmovnic in vzdrževanje groba Jurija 
Vodovnika. 
 
Okolje in prostor 
V sodelovanju s Turističnim društvom Skomarje smo organizirali vsakoletno čistilno akcijo, 
manjše čistilne akcije pa smo organizirali še pred vsakim pomembnejšim dogodkom v kraju. 
Skrbeli smo za urejeno pokopališče in čisto okolico pri vseh objektih v vasi. Skrbimo tudi za 
urejenost športnega igrišča pri šoli. Redno vzdržujemo tudi avtobusna postajališča v KS. 
 
Druge dejavnosti 
Kot vsako leto, smo tudi v preteklem letu nekaj sredstev namenili društvom, kot pomoč pri 
organizaciji kulturnih dogodkov v kraju in občini. Nekaj sredstev smo namenili v dobrodelne 
namene, nekaj sredstev pa smo jih porabili za kritje materialnih stroškov in boljše delovanje KS.  
 

 
5. KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE 
 
Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Naloge članov so, da obravnavajo vsa vprašanja, ki so 
pomembna za delo in življenje v KS. Oblikuje stališče, pobude in vprašanja v zvezi s tem. Daje 
mnenja, pobude in stališča k vprašanjem iz občinske pristojnosti. Odloča o porabi sredstev KS. 
Razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Daje predloge in pobude za 
sprejem odlokov ter drugih splošnih aktov Občine.  
 
V lanskem letu je svet KS zasedal skupno na 6 sejah. 
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Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Stranice: 
Na sejah sveta so bile obravnavane zadeve pomembne za samo organizacijo dela ter teme o 
izvrševanju in realizaciji programa dela. Na sejah se je sprejel in obravnaval letni program dela 
KS Stranice, ki je bil 100 % realiziran.  
V letu 2019 smo obravnavali predvsem zadeve glede večje investicije – obnova in posodobitev 
poslovilne vežice in pokopališča. Projekt je bil zaključen v mesecu maju. Vsako leto na 
spomladanski seji KS obravnavamo plan letnega vzdrževanja cest. Letno vzdrževanje zajema 
čiščenje in vzdrževanje jarkov s pomočjo PGD in krajanov ter čiščenje propustov za uspešno 
odvodnjavanje. Na jesenski seji pa vsako leto obravnavamo zimsko vzdrževanje cest. Zimsko 
vzdrževanje KS urejamo s pogodbenim izvajalcem, ki skrbi za urejenost cest v zimskem času. 
Svet KS je obravnaval tudi plan vzdrževanja pokopališča in objektov v lasti KS in za katere je 
zadolžena. 
Enkrat letno na seji sveta KS prisostvujejo tudi predsedniki društev, s katerimi se skupaj 
pripravi program dela za tekoče leto ter dolgoročni plan dela. 
Svet KS je obravnaval številna vprašanja in pobude krajanov. KS sodeluje tudi pri reševanju 
socialnih stisk krajanov. Stalnica je sodelovanje z Občino Zreče (prostorski načrt itd.).  
 
Udeležba svetnic oz. svetnikov:  95 % 
Povprečno trajanje sej: 120 minut 
 
Zapisniki vseh sej so bili obravnavani na aktualnih sejah sveta KS in soglasno tudi potrjeni. 
Shranjeni so v arhivu KS in hkrati posredovani Občini Zreče. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Stranice v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 77.808,95 €, odhodki pa so bili v višini 103.455,72 €.  
 
Tabela 41: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI    

Prihodki iz občinskega proračuna 68.155,00 68.155,00 100 % 
Prihodki od premoženja 3.640,00 2.944,00 80,88 % 

Drugi prihodki 6.725,82 6.709,95 99,76 % 

Stanje na računu 31.12.2018 26.679,18   

SKUPAJ 105.200,00 77.808,95 73,96 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 1.520,00 736,78 48,47 % 

Šport 4.905,00 4.902,88 99,96 % 

Turizem in kultura 745,00 741,00 99,46 % 
Cestno gospodarstvo 50.435,00 49.561,45 98,27 % 
Komunala 21.795,00 21.572,47 98,98 % 
Drugo 1.000,00 1.150,00 115 % 
Investicije 23.820,00 23.813,20 99,97 % 

SKUPAJ 105.200,00 103.455,72 98,34 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so odhodki presegli prihodke, in sicer v višini 25.646,77 €. Na 
računu je konec leta 2019 ostalo 1.032,52 €. 
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POSLOVNO POROČILO 
 
Delovanje krajevne skupnosti  
Predsednik in člani sveta KS Stranice so se v letu 2019 soglasno odrekli sejninam kar so tudi 
potrdili s sklepom. Sicer smo poskušali biti skrajno racionalni z ostalimi stroški kot so   
materialni stroški povezani z rednim vzdrževanjem prostorov KS, čiščenje, objave v lokalnih 
medijih, nakupom pisarniškega materiala in drugo. 
 
Pokopališče in mrliška vežica  
Redno smo urejali in vzdrževali pokopališča in poslovilne vežice. 
 
Dom krajanov  
V domu krajanov smo opravili servis na ogrevalnem sistemu z zamenjavo posameznih 
komponent.  KS redno vzdržuje in ureja svoje poslovne prostore v Domu krajanov. 

 
Vzdrževanje cest  
Zajema letno in zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje zajema čiščenje in vzdrževanje jarkov s 
pomočjo PGD in krajanov ter čiščenje propustov za uspešno odvodnjavanje. Zimsko vzdrževanje 
KS ureja s pogodbenim izvajalcem, ki skrbi za urejenost cest v zimskem času. V letu 2019 smo 
predvsem na postavki letno vzdrževanje izvedli precej aktivnosti. Najpomembnejše postavke: 
 sanacija in čiščenje jarkov, prepustov na vseh lokalnih cestah, 
 ureditev makadamske ceste na relaciji Mala Gora (odsek Senič-Šoštar), 
 krpanje in sanacija z asfaltom na posameznih odsekih, 
 rekonstrukcija ceste v dolžini 130 m (Gornja vas). 

 

      
Sliki 101 in 102: Krpanje in sanacija javnih poti z asfaltom 

 
 
Vodooskrba  
KS sodeluje z Režijskim obratom Občine Zreče in soupravlja vodovodne objekte v KS. V 
mandatnem obdobju 2018-2022 so predvidene večje aktivnosti na področju vodooskrbe. Večji 
projekti v letu 2019: 
 sanacija vodovoda na relaciji črpališče Grobovi – vodohran Kovač v dolžini cca. 1.300 m, 
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Slika 103: Sanacija vodovoda pri grobovih 

 
 izgradnja podpostaje v Gornji vasi, 

 

 
Slika 104: Izgradnja podpostaje v Gornji vasi 

 
 priprava projekta za izgradnjo vodohrana v zaselku Čretvež. 

 
Kanalizacija  
Redno vzdrževanje in čiščenje jarkov ter vodotokov, v katere se kanalizacija spušča iz objektov. 
Poleg navedenega smo očistili vodotok v dolžini 450 m na relaciji Stranice center – cesta Celje-
Slovenske Konjice. 
 

      
Sliki 105 in 106: Čiščenje vodotokov 

 
Javna razsvetljava 
KS skrbi za obstoječo javno razsvetljavo v smislu javljanja napak Občini Zreče.  
 
Okolje in prostor 
KS sodeluje s krajani in Občino Zreče pri spremembi prostorskega plana. 
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Kultura in turizem 
Na področju kulture in turizma pomagamo, predvsem finančno, vsem društvom v KS pri 
najrazličnejših organizacijah prireditev, zato pa nekaj sredstev namenimo tudi za njihovo 
delovanje. Skrbimo za urejeno okolje in kraj kot tak. 
 
 

6. KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE 
 
V lanskem letu je svet KS zasedal skupno na 6 sejah.  
 
Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Zreče: 
Na sejah sveta so bile obravnavane zadeve pomembne za samo organizacijo dela ter teme o 
izvrševanju in realizaciji programa dela. Obravnavane zadeve so bile tudi urejanje listin – 
pogodbe (lastništvo, najemnine, podelitev služnosti, začasna zaustavitev rudarskih del v 
kamnolomu Gračič, predaja pokopališča v upravljanje Režijskemu obratu Občine Zreče, urejanje 
arhiva in ureditev sanitarij na AP Zreče). 
 
Udeležba svetnic oz. svetnikov:  83,4 % 
Povprečno trajanje sej: 90 minut 
 
Zapisniki vseh sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Zreče v letu 2019, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 146.869,88 €, odhodki pa so bili v višini 143.030,79 €.  
 
Tabela 42: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2019 REALIZACIJA 2019 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI    

Prihodki iz občinskega proračuna 102.155,00 102.155,00 100,00 % 
Lastni prihodki od premoženja 36.000,00 38.917,78 108,10 % 

Ostali prihodki 5.570,64 5.797,10 104,07 % 

Stanje na računu 31.12.2018 8.774,36   

SKUPAJ 152.500,00 146.869,88 96,31 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 7.800,00 6.230,60 79,88 % 
Cestno gospodarstvo 91.940,00 88.899,61 96,69 % 
Komunala 33.845,00 35.912,49 106,11 % 
Drugo 9.425,00 8.511,09 90,30 % 
Investicije 9.490,00 3.477,00 36,64 % 

SKUPAJ 152.500,00 143.030,79 93,79 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke in sicer v višini 3.839,09 €. Na 
računu je konec leta 2019 ostalo 12.613,45 €. 
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POSLOVNO POROČILO 
 
Delovanje krajevne skupnosti 
Za delovanje krajevne skupnosti namenimo nekaj sredstev za potrošni material, reprezentanco, 
izobraževanje … Članom sveta se vsako leto ob koncu leta izplača enkratna denarna nagrada 
(sejnina) za njihovo delo v svetu. 
 
Vodooskrba 
Kar se tiče vodooskrbe je bila celotna infrastruktura in upravljanje predano Režijskemu obratu 
Občine. V lasti KS je le še manjši objekt in nekaj opreme, ki bo v letu 2019 prav tako prenesen na 
Občino Zreče kot upravljavca z vodovodom in kanalizacijo.  
 
Kanalizacija 
Kanalizacija vezana na ČN je v upravljanju Občine Zreče. Ostalo kanalizacijo smo redno 
vzdrževali, popravljali poškodbe in zamašene cevi, uredili jaške in pokrove, sanirali propuste in 
jaške.  
 
Cestno gospodarstvo 
KS ima v upravljanju javne poti, pločnike in pešpoti, lokalne ceste ima v upravljanju Občina 
Zreče, regionalno cesto pa DRSC.  
 
Zajema letno vzdrževanje cest, bankin, asfaltnih površin – udarne jame, zimsko vzdrževanje cest, 
pločnikov, stopnic – pluženje in posipavanje, spomladansko čiščenje asfaltnih površin 
(pometanje) v mestu Zreče. Vzdrževanje in čiščenje obcestnih jarkov, jaškov in propustov, 
obrezovanje dreves in grmovja ob cestah, asfaltna preplastitev cest na mestih prekopov za razne 
napeljave – vodovod, plin, catv ter ureditev cest – zemeljska dela in asfaltiranje. 
 
Investicije: 
 sanacija in asfaltiranje Šolske ceste v dolžini 115 m (JP 986051), 
 sanacija in urejanje ceste na Brinjevo goro JP 985301, odsek Gregorc – Sv. Neža-Brinjeva 

Gora v dolžini 1150 m, od tega je 100 na novo asfaltirano, 
 ureditev pešpoti Ulica Jurija Vodovnika v dolžini 60 m, 
 ureditev makadamske ceste Zeleni gaj – mimo vrtnarije – Radana vas v dolžini 400 m, 
 ureditev makadamske ceste  JP 985511 Rugel – Ogrišek,  
 urejanje bankin, odvodnjavanja, obrezovanje (Zlakovška, Ilirska, Jamniška, Brinjeva gora, 

ceste v Zlakovi, Boharini, Bork, KGZ – 3 COLE), 
 asfaltiranje mrežnih razpok na cestah in krpanje udarnih jam. 

  

      
Sliki 107 in 108: Sanacija Šolske ceste ter ceste na Brinjevo goro 
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Pokopališče 
Skrbeli smo za redno vzdrževanje in urejanje mrliške veže, vzdrževanje in upravljanje 
pokopališča pa izvaja Občina Zreče. S 1. 7. 2019 pa smo tudi upravljanje mrliške vežice prenesli 
na Režijski obrat Občine Zreče.  
 
Urejanje okolja in prostora 
 obrezovanje vej visokih dreves pri blokih in javnih poteh, 
 urejanje in redno vzdrževanje zelenih površin – košnja, urejanje zelenic, obrezovanje 

grmovnic, cvetlični otoki, koši za smeti, pešpoti, klopi, odvoz smeti, obrezovanje dreves,  
 vzdrževanje otroških igrišč, ureditev ekoloških otokov, kjer še to ni bilo izvršeno, redno 

vzdrževanje zbirnega centra za kosovne odpadke, spomladanska čistilna akcija vseh zelenic 
in struge Dravinje. 

 
Javna razsvetljava 
Redno vzdrževanje je zajemalo sprotno zamenjavo žarnic in zamenjavo oporišč – postopno.  
 
Ostale dejavnosti 
Krajevna skupnost je skupaj s Turistični društvom Zreče, PGD Zreče in društvom Vinogradnikov 
ob krajevnem prazniku oz. prazniku mesta Zreče organizirala prireditev »Zreče – mesto sreče«. 
 

 
Slika 109: Utrinek s prireditve »Zreče – mesto sreče« 

 
Krajevna skupnost je namenila nekaj sredstev za zavarovanje premoženja, redno vzdrževanje 
poslovnega objekta PTC Zreče, redno vzdrževanje Tržnice Zreče, redno vzdrževanje ambulant – 
v Termah Zreče ter za organizacijo za okrasitev mesta Zreče (v času novoletnih ter ostalih 
praznikov). Prav tako krajevna skupnost nameni nekaj sredstev za dotacije društvom, ki 
ustvarjajo na kulturnem, športnem in drugih področjih v občini. 
 
Prav tako je pristopila k urejanju arhiva, ki bo zaključeno v prvem četrtletju 2020.  
 
Organiziran je bil tudi zbor krajanov v zaselku Zlakova, kjer jim je bil podan plan dela 
pomemben za naselje Zlakova, krajani pa so podali predloge pomembne za razvoj naselja 
Zlakova. 
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I V.   O C E N A   D O S E G A N J A 
Z A S T A V L J E N I H   C I L J E V   V   L E T U   2 0 1 9 

 
Tako kot v preteklih letih, tudi za leto 2019 ocenjujemo, da smo zastavljene cilje na vseh petih 
stebrih uresničili zelo uspešno, kar pa brez strokovnega dela občinske uprave, krajevnih 
skupnosti ter drugih sodelujočih ne bi bilo moč doseči. Kakovost našega dela se odraža s 
številnimi izvedenimi nalogami in projekti, ki smo jih opisali v tem poročilu, in ki nakazujejo na 
učinkovitost, kvaliteto, racionalnost, transparentnost in odprtost našega dela. 
 
S področja delovanja občinske uprave smo v decembru 2019, zaradi spremembe Zakona o 
financiranju občin, izvedli reorganizacijo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Organ sedaj deluje kot 
Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo, temu organu je bil tudi 
priključen Medobčinski urad Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. S 1. 12. 2019 so se vse naloge 
prenesle na Skupno občinsko upravo, NOE Skupna služba varstva okolja, tudi s sedežem v 
Vojniku. 
 
Naše uspehe potrjujejo v letu 2019 prejeto priznanje za enega najlepše urejenih in gostoljubnih 
zdraviliških krajev v Sloveniji (Moja dežela – lepa in gostoljubna), že petič pridobljen certifikat 
ISSO Zlati kamen, ki ga podeljuje podjetje Planet GV razvojno najuspešnejšim občinam, ter 
srebrno priznanje v svetovnem tekmovanju Communities in Bloom v Kanadi, kjer smo sodelovali 
kot edini slovenski predstavniki. 
 
Največji rezultat prizadevanja za aktivne ukrepe ohranjanja narave je vsekakor Pot med 
krošnjami Pohorje, ki je edinstven projekt v Sloveniji, in v katerega je zasebni tuji investitor 
Erlebnis Akademie preko svoje češke družbe Zažitkova Akademie vložil okoli 4,5 milijona evrov. 
V preteklem letu je bila podpisana tudi pogodba o ustanovitvi partnerstva za Pohorje. Gre za 
pogodbeno partnerstvo, ki povezuje predstavnike javnih in zasebnih lokalnih socialno-
ekonomskih interesov. Cilj ustanovitve partnerstva je skupen razvoj in promocija Pohorja.  
 
Glede na to, da so še vedno izkazane potrebe po neprofitnih stanovanjih, smo začeli z 
aktivnostmi, da skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice zagotovimo več neprofitnih stanovanj. 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega večstanovanjskega objekta na 
Mladinski ulici v Zrečah. 
 
S pomočjo evropskih sredstev smo lani uspešno izvedli ukrep umirjanja prometa (pri Osnovni 
šoli Zreče smo uredili dvignjen prehod za pešce čez Kovaško cest), ukrep izboljšanja kakovosti 
zraka v mestih (na štirih lokacijah v občini smo vzpostavili sistem izposoje javnih koles 
KOLESCE) ter občanom zagotovili dostop do interneta visoke kakovosti preko brezplačnih 
dostopnih točk Wi-Fi na osmih javnih mestih. Postavili smo tudi električne polnilnice. 
 
Aktivno smo sodelovali pri vzpodbujanju, pripravljanju in izvedbi državnih projektov na našem 
območju (krožišče pri Sparu, ureditev reke Dravinje, izgradnja zavijalca in pločnika na 
Stranicah), hkrati pa izvedli naše investicije, in sicer v Skomarju smo dokončali ureditev mostu 
čez Ločnico, V Božjah prvo fazo modernizacije lokalne ceste 440251, sanirali plaz pod objektom 
Volčič v Osredku ter zgradili protipoplavno zaščito stanovanjskega objekta na Stranicah.  
 
Na področju okolja in prostora smo nadaljevali s pripravami sprememb in dopolnitev OPN ter 
izdelavo OPPN Poslovna zazidava center Zgornje Zreče, OPPN za poslovno obrtno cono Zreče, 
OPPN za območje širitve naselja Stranice, OPPN prizidek JZ Vrtec Zreče in OPPN Spodnja 
industrijska cona Zreče. Nadaljevali smo s pridobivanjem gradbenih dovoljenj za izgradnjo 
sekundarne sanitarne kanalizacije v aglomeraciji Zreče in marca 2020 uspešno pridobili vseh 
enajst gradbenih dovoljenj. 
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Na področju vodooskrbe smo sanirali vodovod na odseku grobovi – Kovač (Krnec), vgradili novo 
cev ob izgradnji pločnika na Stranicah, zgradili novo tlačno postajo v Gornji vasi, na področju 
odpadnih voda pa smo prestavili kanalizacijo v Škalcah, dogradili meteorno in fekalno 
kanalizacijo Kotnik, zgradili sekundarno sanitarno kanalizacijo Kekl in uredili odvodnjavanje 
Založnik (1. faza). 
 
Pričeli smo s pripravo dokumentacije za izgradnjo kuhinje k Vrtcu Zreče. 
 
V občinski upravi smo poleg omenjenih projektov vzpodbujali tudi projekte s področja socialno 
varnostnih vsebin, kulture, vzgoje in izobraževanja, športa … 
 
Uspešno smo nadaljevali s projektom Občina po meri invalidov. V okviru projekta »Starosti 
prijazna občina« pa smo uvedli brezplačne prevoze za starejše občane, t. i. Prostofer. 
 
Ne smemo pa pozabiti na naše ožje dele občine, to so naše krajevne skupnosti, ki so s svojimi 
proračunskimi sredstvi skrbele predvsem za urejanje in vzdrževanje javnih poti ter urejenost 
krajevnih skupnosti. Nekaj sredstev so nekatere izmed njih namenile v investicije, druge pa 
sredstva varčujejo za investicije, ki bodo izvedene v letu 2020. Seveda pa so člani svetov 
krajevnih skupnosti sodelovali pri več projektih in nalogah opisanih v našem poročilu, kjer so 
nudili pomoč pri pridobivanjih zemljišč in izvajanju projektov na terenu.  
  
Glede na trend, ki se kaže od leta 2013 (višina primerne porabe 3.698.919 €) do leta 2019 
(3.866.230 €), se je primerna poraba do leta 2018 zmanjševala, v letu 2019 pa se je povečala. 
Prav tako je bilo s povprečnino. Znesek povprečnine (je na prebivalca v državi ugotovljen 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin) se je v obdobju od 
leta 2013 (536,00 €) zmanjšal na 500,83 € v letu 2015 (prvo polletje je znašala 525 €), v letih 
2016 in 2017 pa nekoliko povečal (v letu 2016 na 522,00 € in v letu 2017 na 533,50 €). Občine z 
zneskom povprečnine za leto 2018, ki je znašala 551,00 € (v skladu z ZFO, po katerem bi 
slovenske občine morale prejeti povprečnino v višini 652 €)  in za leto 2019, ki je bila določena v 
višini 573,50 €, še vedno ne morejo pokrivati vseh zakonsko določenih nalog v celoti.  
 
Vse to kaže na naš vzpodbuden napredek, zato smo lahko z doseženim v lanskem letu zadovoljni. 
S tem smo realizirali tudi glavnino načrtovanih ciljev (proračun za leto 2019 smo realizirali 
97,24 % - prihodke in 97,20 % - odhodke). Pri tem je pomembno, da smo poslovali v okviru 
realnih finančnih in materialnih možnosti, kar je zagotavljalo dobro proračunsko likvidnost.  
 

            
Pripravili:  
Javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče 
Krajevne skupnosti Občine Zreče 

Župan Občine Zreče 

                             


