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UVODNIK

S ponosom; v znamenju dvajsetega rojstnega dne naše sodobne občine
Po tolikih letih uspešnega delovanja in številnih razvojnih pridobitvah v vseh šestih krajevnih
skupnostih smo danes lahko upravičeno ponosni, da smo leta 1995, opogumljeni z zavestjo o naši
lastni lokalni pripadnosti in že doseženo gospodarsko in vsestransko »kritično maso«, postali sam svoj
gospodar.
S tem strateškim, odločilnim zgodovinskim izzivom smo nase prevzeli tudi veliko »osamosvojitveno«
odgovornost, saj smo s tem naš vsakdanjik in prihodnost začeli »kovati« tudi na občinskem nivoju sami.
Danes lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je, v tej prvi, a zelo pomembni startni, skorajšnji
»dvajsetletki« uspelo, saj smo s povezovanjem, skupnimi prizadevanji in z najširšim sodelovanjem
političnih strank, vseh petih sklicev občinskih svetov, svetov krajevnih skupnosti ter drugih
občinskih organov in komisij, gospodarskih, negospodarskih, in institucij civilne in cerkvene družbe
ter posameznikov uresničili številne projekte s temeljnih področij, ki so bistveno oplemenitili našo
kakovost življenja, dela in bivanja. V tem obdobju smo namreč s pomočjo gospodarskih partnerjev,
države in EU investirali več kot 61 milijonov evrov, kar je prav gotovo svojevrsten dosežek.
To so razlogi, da poskušamo ta naš razvojni (pre)skok s to knjižico telegrafsko dokumentirati.
Na naslednjih straneh smo najpomembnejše dosežke tega obdobja (1995–2015) strnili v pet različnih
razvojnih stebrov; gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje ter kakovost življenja, ki temeljijo na
sistematiki naše aktualne Vizije in strategije Občine Zreče. Posamezni opis zajema karakteristične
osnovne podatke, kot so: cilji, izvedena dela in aktivnosti, vrednost, lokacija in fotografija projekta.
Verjamem, da se boste v tem pregledu s svojim ali kolektivnim prispevkom, sodelovanjem, vložkom,
trudom prepoznali tudi številni bralci, saj tolikšnih uspehov brez najširšega konsenzualnega mreženja
ne bi bilo moč žeti.
Danes smo lahko vsi ponosni, da skupaj sooblikujemo delovni, bivanjski, življenjski in turistični
utrip naših zaposlenih, občank in občanov ter številnih turistov, ki nas obiščejo, saj se po nekaterih
metodologijah uvrščamo celo med prvih petindvajset najboljših slovenskih občin.
To je hkrati priložnost, da vam, spoštovani občanke in občani, čestitam ob prazničnem jubileju in
dosežkih, hkrati pa se želim zahvaliti vsem generacijam, ki ste »kovale« našo zgodbo o uspehu in se
izkazale pri utemeljevanju, ustanavljanju in delovanju naše prepoznavne in uspešne občine.
Verjamem, da bomo tudi v naslednjih letih pogumno in složno stopali naprej!

Vaš župan, mag. Boris Podvršnik
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1. GOSPODARSTVO
1.1 IZGRADNJA PTC TRŽNICA ZREČE
Čas izgradnje:
1995–1996

Znesek investicije:
555.000,00 EUR (133 mio sit)

V centru Zreč smo zgradili PTC Tržnica Zreče s 23 lokali v 4.
podaljšani gradbeni fazi z ureditvijo parkirišč in zunanjo ureditvijo.
Večino lokalov smo odprodali pod ugodnimi kreditnimi pogoji,
v njih pa so kupci kasneje uredili lokale z različnimi storitvenimi
dejavnostmi. Uredili smo odprti del tržnice, kjer branjevke še danes
prodajajo domače pridelke in izdelke.

1.2 ENTENTE FLORALE
Znesek investicije:
82.600,00 EUR

Obdobje:
2002–2004

Udeležili smo se mednarodnega tekmovanja Entente Florale Europa
v kategoriji vasi in v letu 2003 dobili srebrno priznanje. V sklopu
priprav je bil polepšan izgled parka, travnatih in cvetličnih površin,
postavljene so bile ulične oznake in izvedena ureditev Ceste na
Roglo.

1.3 SANACIJA PODSTREŠJA – CESTA NA ROGLO 21
Čas izgradnje:
2001–2003

Znesek investicije:
183.864,00 EUR

Od etažnih lastnikov smo odkupili skupni del podstrešja (hodnik in
del podstrešja) in s celovito sanacijo celotnega podstrešnega dela
pridobili 7 stanovanj (dve stanovanji smo prodali, ostala oddali v
najem).

1.4 22 STANOVANJSKI BLOK – CESTA NA ROGLO 11K
Čas izgradnje:
2002–2004

Znesek investicije:
1.012.385,00 EUR

S soinvestitorjem Stanovanjskim skladom RS smo zgradili nov,
22 stanovanjski objekt. Tako smo pridobili osem novih, invalidom
prilagojenih stanovanj. Šest stanovanj je bilo namenjenih prodaji,
lastnik ostalih osmih (neprofitnih) pa je Stanovanjski sklad RS.
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1.5 NAKUP DVEH STANOVANJ – CESTA NA ROGLO 11L IN 11M
Čas izgradnje:
2005–2006

Znesek investicije:
163.200,00 EUR

Na podlagi predhodne pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju
neprofitnih najemnih stanovanj smo skupaj s Stanovanjskim skladom
RS od investitorja Special Ribič, d. o. o., odkupili 8 neprofitnih
stanovanj; od tega 6 Stanovanjski sklad RS, v skupni izmeri 362 m2
(v vrednosti 307.850,00 EUR), mi pa 2, v skupni izmeri 145 m2.

1.6 SANACIJA PODSTREŠJA – CESTA NA ROGLO 11A
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:
36.490,00 EUR

Z izbranim izvajalcem del smo z delno sanacijo preuredili nekdanje
samske sobe ter tako pridobili 2 stanovanji s skupno površino 95 m2.

1.7 SANACIJA PODSTREŠJA – CESTA NA ROGLO 17
Čas izgradnje:
2009–2011

Znesek investicije:
166.000,00 EUR

Od etažnih lastnikov smo odkupili skupni del podstrešja (hodnik in
del podstrešja) in s celovito sanacijo celotnega podstrešnega dela
pridobili 6 stanovanj s povprečno površino 43 m2 (skupna površina
256 m2).

1.8 NAKUP STANOVANJA – KAJUHOVA 8
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
60.100,00 EUR

Za potrebe zdravstva smo kupili novo stanovanje na Kajuhovi 8 v
Slovenskih Konjicah in ga oddali v najem zdravnici.
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1.9 IGRIŠČI NA SKOMARJU IN RESNIKU
Čas izgradnje:
2008–2010

Znesek investicije:
209.717,00 EUR

Projekt Igrišči na Skomarju in Resniku je bil sofinanciran s strani
MKGP. Izvedli smo zemeljska dela, asfaltiranje (na Resniku vključno
z dovozno potjo), uredili razsvetljavo in kupili ustrezno opremo (koši
za košarko, mreže za odbojko, koši za smeti …). Na Resniku je bilo v
sklopu tega projekta potrebno prestaviti visokonapetostni električni
vod in oplaščiti žice na območju šole in cerkve.

1.10 PROJEKT BIOREGIJA
Čas izgradnje:
2007–2009

Znesek investicije:
10.727,00 EUR

Projekt smo izvajali skupaj z ostalimi občinami na območju 7 občin
(LAS območje) in je zajemal naslednje aktivnosti: skupen razvoj
ekoturizma, izdelavo več ekoturističnih produktov, informacijske
table (4 na območju naše občine), več skupnih promocijskih akcij,
spletno stran projekta ter izobraževanja, delavnice in poročila o
projektu. Zanj je bilo v letu 2009 namenjenih 1.756 EUR, skupno pa
10.727 EUR.

1.11 OBNOVA VODNJAKA PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
7.000,00 EUR

Projekt obnove vodnjaka na železniški postaji smo prijavili na razpis
družbe Helios za projekt Oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji.
Iz Heliosovega sklada smo pridobili 5.000 EUR sredstev oz. 43 %
celotne vrednosti projekta. Projekt je obsegal pripravo vsebin
zasnove vodne učne poti, postavitev informacijskih tabel, izdelavo
biltena, predstavitev vodne učne poti v obliki videofilma.

1.12 SRČKOVA UČNA POT
Čas izgradnje:
2010–2011

Znesek investicije:
34.620,00 EUR

Projekt je zajemal postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel pri
trinajstih prepoznavnih točkah na območju KS Zreče ob 7 km dolgi
trasirani tematski učni poti. Urejena je bila pripadajoča oprema oz.
učni objekti, postavljene usmerjevalne in označevalne table. Učne
vsebine s tabel smo zbrali v priročni zloženki in izdelali tudi delovne
liste za učitelje in učence nižje stopnje OŠ.
Projekt je bil vključen v LIN 2010. Nosilni partner v projektu je bilo
Planinsko društvo Zreče. Celotna vrednost projekta je znašala
34.620,00 EUR, od tega so znašala sredstva Leader 15.000 EUR.
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1.13 UREDITEV POHODNIH IN KOLESARSKIH POTI
Čas izgradnje:
2012–2014

Znesek investicije:
23.880,00 EUR

LTO Rogla-Zreče, GIZ, je kot nosilni partner uredila 7 pohodnih
in 6 kolesarskih poti in jih dopolnila s tematsko izobraževalnimi
tablami. Izdelanih je bilo 150 smernih tabel – 52 za pohodne in 98
za kolesarske poti – ter 11 tematsko izobraževalnih oz. informacijskih
tabel. Izdelana sta bila tudi zemljevida pohodnih in kolesarskih poti v
slovenskem in angleškem jeziku.

1.14 WELLNESS 3 PLUS
Čas izgradnje:
2007–2012

Znesek investicije:
29.300,00 EUR

Razvoj čezmejne wellness destinacije s povezovanjem podeželskih
turističnih produktov je projekt, ki ga je vodila Razvojna agencija
Kozjansko (skupna vrednost 472.422 EUR), eden od partnerjev je bila
LTO Rogla-Zreče, ki je aktivno sodelovala tudi pri izboru turističnega
spominka destinacije in usposabljanju območnih turističnih vodnikov.

1.15 RAZIŠČI, OBČUTI, UŽIJ DESTINACIJO ROGLA
Čas izgradnje:
2012–2013

Znesek investicije:
51.740,00 EUR

Nosilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ, je izdelala brošuro destinacije
v 3 različnih jezikovnih variantah (o kulturnih, naravnih in drugih
znamenitostih, turističnih ponudnikih), žepni zemljevid, promocijski
film in promocijski material (vložne mape, nosilne vrečke, ovratni
trakovi, beležke). Izvedeni so bili 2 sejemska nastopa v tujini, študijska
tura po območju destinacije, oglasi v lokalnih medijih, novinarska
konferenca, 6 izobraževalnih delavnic …
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2. PROMET
2.1 REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, PLOČNIKI
Čas izgradnje:
1995–2014
•
•
•

Znesek investicije:
7.949.000 EUR

Dolžina LC: 16351 m
Dolžina JP: 10549 m
Dolžina pločnikov: 3873 m

2.2 REKONSTRUKCIJA CESTE RESNIK
Čas izgradnje:
1995

Znesek investicije:
64.000,00 EUR

Rekonstrukcija javne poti od domačije Vidmar do Koprivnika v dolžini
1140 m. Izvedli smo dodatno odvodnjavanje, potrebne širitve ceste,
nasutje tampona in asfalt. Ob rekonstrukciji ceste pa smo izvedli tudi
sanacijo vodovoda s hidranti.

2.3 PODPORNI ZID NA GRAČIČU
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
10.000,00 EUR

Izgradnja podpornega zidu pri Lamutu na Gračiču v dolžini 45 m

2.4 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAZJAL–ZABORK
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
28.800,00 EUR

Rekonstrukcija ceste JP 985451 Zazjal–Zabork v dolžini 560 m.
Izvedbo in financiranje zemeljskih del z voziščno konstrukcijo je
opravila Občina Zreče, zaporni sloj (asfaltiranje) pa Občina Vitanje.
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2.5 REKONSTRUKCIJA CESTE LOŠKA GORA–LJUBNICA
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
105.000,00 EUR

Rekonstrukcija LC 485011 Loška Gora–Ljubnica v dolžini 2100 m.
Izvedbo in financiranje zemeljskih del z voziščno konstrukcijo je
opravila Občina Zreče, zaporni sloj (asfaltiranje) pa Občina Vitanje.

2.6 IZGRADNJA PLOČNIKA OD SPARA DO ZREŠKEGA GAJA
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
23.000,00 EUR

Zgradili smo pločnik z JR v dolžini 230 m.

2.7 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI NOVEM NASELJU
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
417.293,00 EUR

Rekonstrukcija križišča R3 701 in LC 485071 ob vstopu v Zreče in
rekonstrukcija kraka do domačije Mavhar-Mernik. Financiranje je
potekalo s strani DRSC, mi smo bili sofinancer.

2.8 REKONSTRUKCIJA CESTE FILČENK–OSTRUH NA PLANINI
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
200.000,00 EUR

Modernizacija LC 460045 na Planini v dolžini 1370 m
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2.9 REKONSTRUKCIJA CESTE SP. VIDMAR–JEREB NA RESNIKU
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
80.000,00 EUR

Rekonstrukcija JP 985381 na odseku Sp. Vidmar–Jereb. Širina
asfaltnega vozišča je 3 m, dolžina odseka pa 600 m.

2.10 REKONSTRUKCIJA CESTE SKOMARJE–VIDMARJEVA ŽAGA
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
250.000,00 EUR

Rekonstrukcija LC 460044 na odseku križišča Skomarje–Vidmarjeva
žaga v dolžini 1600 m. Širina asfaltnega vozišča je 3,5 m + 0,5 m
mulde.

2.11 ASFALTIRANJE VERČNIK
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
14.000,00 EUR

Rekonstrukcija odseka JP 986080 od regionalne ceste do Verčnika
v dolžini 140 m

2.12 REKONSTRUKCIJA CESTE PROTI ROŽIČU NA PLANINI
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
35.000,00 EUR

Rekonstrukcija JP 985080 v širini 3 m in dolžini 350 m
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2.13 REKONSTRUKCIJA CESTE MAH–VRANJEK NA PLANINI
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
200.000,00 EUR

Rekonstrukcija LC 485090 na Planini v dolžini 1350 m

2.14 PREPLASTITVE LOKALNE CESTE GORENJE–ZREČE
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
100.000,00 EUR

Delna preplastitev LC 485051 Gorenje–Zreče na štirih odsekih v
skupni dolžini 1,2 km. Sredstva je zagotovila država iz naslova neurij,
mi pa smo izvedli dela.

2.15 MOST V LUKANJI
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
15.000 EUR

Izgradnja mostu preko Oplotniščice v Lukanji

2.16 MOSTOVA PRI OŠLAKU
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izgradnja dveh mostov na levi in desni Dravinji na Skomarju pri
Ošlaku
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2.17 SANACIJA OBJEKTA MAVHAR
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
80.000,00 EUR

Sanacija stanovanjskega objekta Slavka Mavharja v Zrečah, ki se
je posedal. Na jugovzhodni strani je bila zgrajena greda na 22 AB
pilotih (fi 50).

2.18 PLAZ GRAČIČ
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
60.000,00 EUR

Sanacija plazu ob LC 485041 na Gračiču

2.19 SANACIJA PLAZU BORK
Čas izgradnje:
1998

Znesek investicije:
40.000,00 EUR

Sanacija plazu na JP 985260 nad potokom Ljubnica

2.20 IZGRADNJA PLOČNIKA od telefonske govorilnice do Mladinske ulice
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
35.000,00 EUR

Izgradili smo pločnik ob R3 701 od telefonske govorilnice do
Mladinske ulice v dolžini 460 m.
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2.21 CESTA SUVAJAC
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Rekonstrukcija ceste v dolžini 140 m

2.22 REKONSTRUKCIJA CESTE PROTI TURISTIČNI KMETIJI ANČKA
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
75.000,00 EUR

Rekonstrukcija JP 985790 v dolžini 760 m

2.23 PRESTAVITEV CESTE PRI ŠPESU NA STRANICAH
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
35.000,00 EUR

Pred domačijo Špes smo prestavili del JP 986170 in izvedli asfaltiranje
do priključka na lokalno cesto v skupni dolžini 300 m.

2.24 MOST ANTON ZAZIJAL
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
25.000,00 EUR

Izgradnja mostu preko Dravinje pri Antonu Zazijalu v Zrečah
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2.25 SANACIJA PLAZU KOROŠKA VAS
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
90.000,00 EUR

Sanacija plazu na LC v Koroški vasi; finančna sredstva smo pridobili
s strani MOP-a.

2.26 MOST BORK
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
25.000,00 EUR

Izgradnja mostu v Loški Gori, odcep Bork

2.27 MOST FRANC ČREŠNAR
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izgradnja mosta preko Dravinje v Loški Gori (Franc Črešnar),
armiranobetonska konstrukcija

2.28 MOST SKOMARJE – POVH
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izgradnja mostu preko Dravinje na Skomarju (Vlado Povh),
armiranobetonska konstrukcija
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2.29 SANACIJA PLAZU PRI ČREŠNARJU
Čas izgradnje:
1999

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Sanacija plazu na LC 485080; odneslo je polovico vozišča. Izgradil
se je nov podporni zid v betonu in kamnu.

2.30 PREPLASTITEV ULICE POHORSKEGA BATALJONA
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izvedli smo krpanje JP 985681, tj. Ulica Pohorskega bataljona, na
najbolj poškodovanih odsekih, v skupni dolžini 258 m.

2.31 PREPLASTITEV ULICE 12. OKTOBRA
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
19.000,00 EUR

Izvedli smo preplastitev odseka LC 485021, tj. Ulica 12. oktobra, na
najbolj poškodovanih odsekih, v skupni dolžini 270 m.

2.32 PREPLASTITEV KOVAŠKE CESTE
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Izvedli smo preplastitev odseka LC 485071
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2.33 IZGRADNJA PLOČNIKA DO ULIPIJA
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
38.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo državne ceste od Ulipija do Šajtegla z
izgradnjo pločnika do Obrtniške ulice v skupni dolžini 400 m.

2.34 MOST NA SOPOČNICI
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izgradnja mostu na Sopočnici v Boharini (hotel Pod Roglo) kot
nadomestilo dotrajanega lesenega mostu na jeklenih nosilcih.
Kasneje je bila pod mostom v delta profilu izvedena še sanacija
struge.

2.35 IZGRADNJA CESTE JELENKO V LOŠKI GORI
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
35.000,00 EUR

Izgradili smo novo cesto do domačije Jelenko v skupni dolžini 230 m.

2.36 REKONSTRUKCIJA CESTE IN IZGRADNJA PLOČNIKA V ČREŠNOVI
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
80.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo LC 485051 z izgradnjo pločnika in
avtobusnih postajališč v Črešnovi v dolžini 340 m.
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2.37 REKONSTRUKCIJA CESTE MEDVED–ROZMAN
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
80.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo JP 986182 Medved–Rozman v dolžini 700
m in širine 3 m asfaltnega vozišča.

2.38 MOST ŠPICGORA
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Izgradnja mostu na gozdni cesti Špicgora

2.39 MOST JOŽE GRIČNIK
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Zgradili smo nov most na Sopočnici.

2.40 SANACIJA PLAZOV V ČREŠNOVI
Čas izgradnje:
2001

Znesek investicije:
50.000,00 EUR

Sanacija dveh plazov ob LC 485051 v Črešnovi. Dela, ki smo jih
izvedli, je financiralo ministrstvo.
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2.41 REKONSTRUKCIJA CESTE NA PADEŠKEM VRHU
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
40.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo JP na odseku Boček–Stebernak na
Padeškem Vrhu v dolžini 350 m. Cestno konstrukcijo do zapornega
sloja so pripravili krajani sami, ostala dela pa smo financirali mi.

2.42 REKONSTRUKCIJA CESTE IN IZGRADNJA PLOČNIKA V ZREČAH
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
17.962,34 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo R3 701 in izgradnjo pločnika na Dobravi v
Zrečah; financiranje je bilo s strani DRSC, pločnik v dolžini 185 m pa
je financirala občina.

2.43 REKONSTRUKCIJA CESTE NA STRANICAH
Čas izgradnje:
2003

Znesek investicije:
25.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo JP 986121, odcep Marovt na Stranicah, v
dolžini 176 m. Širina asfaltnega vozišča znaša 3 m.

2.44 PRESTAVITEV CESTE PRI OŠLAKU
Čas izgradnje:
2003

Znesek investicije:
40.000,00 EUR

Del trase ceste, v dolžini 150 m, smo prestavili na levo stran Dravinje.
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2.45 REKONSTRUKCIJA CESTE VIDMARJEVA ŽAGA–VIDMAR
Čas izgradnje:
2004

Znesek investicije:
300.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo LC 460044 na odseku od Vidmarjeve
žage do Vidmarja v dolžini 1600 m. Širina asfaltnega vozišča znaša
3,5 m + 0,5 m mulde.

2.46 REKONSTRUKCIJA CESTE TALCEV Z IZGRADNJO PLOČNIKA
Čas izgradnje:
2004

Znesek investicije:
55.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo JP 985840 z izgradnjo pločnika ob cesti
v dolžini 190 m.

2.47 MOST KREMAR
Čas izgradnje:
2004

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

Izgradnja mostu pri Kremarju, ki jo je delno sofinanciral lastnik
zemljišča.

2.48 REKONSTRUKCIJA CESTE ZLAKOVA–ČREŠNOVA
Čas izgradnje:
2005

Znesek investicije:
300.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo z delno izgradnjo po novi trasi LC 485041
Zlakova–Črešnova v dolžini 1430 m. Širina asfaltnega vozišča je
3,5 m + 0,5 m mulde.
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2.49 REKONSTRUKCIJA CESTE V ZLAKOVI
Čas izgradnje:
2005

Znesek investicije:
70.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo JP 985231 Jerač–Rošar v Zlakovi v dolžini
430 m in širine 3 m.

2.50 REKONSTRUKCIJA CESTE V BOHARINI
Čas izgradnje:
2006

Znesek investicije:
130.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo ceste v Boharini, in sicer Gorenjak–
Krištof–Vetrih. Dolžina ceste znaša 710 m, širina asfaltnega vozišča
3 m.

2.51 REKONSTRUKCIJA državne ceste z izgradnjo pločnika
ZREČE–LOŠKA GORA
Čas izgradnje:
2006

Znesek investicije:
120.000,00 EUR

Izvedli smo rekonstrukcijo R3 701 z izgradnjo pločnika na odseku
Zreče–Loška Gora. Financiranje je bilo s strani DRSC, pločnik v
skupni dolžini 390 m pa smo financirali mi.

2.52 UREDITEV CESTE BRINJEVA GORA
Čas izgradnje:
2006

Znesek investicije:
44.002,06 EUR

Uredili smo JP 985301 Brinjeva gora s širitvijo in odvodnjavanjem v
dolžini 600 m.
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2.53 MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE BOŽJE–KOROŠKA VAS
Čas izgradnje:
2005–2010

Znesek investicije:
540.000,00 EUR

V letu 2005 se je pričel in v letu 2007 dokončal prvi odsek
modernizacije lokalne ceste Božje–Koroška vas v dolžini 900 m.
Odsek je bil v makadamski izvedbi s širino vozišča okoli 3 m. Po
modernizaciji se je izvedlo odvodnjavanje, spodnji tampon in asfalt
v širini 3,5 m z dodatno muldo 0,5 m. Nadaljevanje modernizacije se
je nadaljevalo v letu 2008 in v letu 2010 je bil celoten odsek v dolžini
1,5 km predan v uporabo.

2.54 PLAZ MATAVŽ
Čas izgradnje:
2006

Znesek investicije:
40.000,00 EUR

Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Matavž v Zrečah, ki je
bila financirana s strani Ministrstva za okolje.

2.55 PREPLASTITEV LOKLNE CESTE PROTI DOBROVLJAM
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

Izvedli smo preplastitev lokalne ceste 383020 od Moljka do Drameja
v dolžini 370 m.

2.56 PLAZ NA SKOMARJU – KOPRIVNIK
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:
30.000,00 EUR

Saniran je bil plaz na JP 985591 na odseku med Koprivnikom in
Švabom (podporna konstrukcija iz betona in kamna).
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2.57 KROŽIŠČE PRI PADEŽNIKU
Čas izgradnje:
2007–2008

Znesek investicije:
523.000,00 EUR

Z deli, ki so zajemala rekonstrukcijo vozišča z izgradnjo hodnika za
pešce in kolesarske steze od krožišča do trgovine Kea, smo pričeli v
letu 2007. Nosilec projekta je bila DRSC, mi pa smo bili soinvestitor.
V letu 2008 smo dokončali dela na krožišču pri Padežniku, ki so
vključevala tudi širitev mostu. Celotna investicija je znašala 523.000
EUR, od tega je bil naš vložek 137.000 EUR.

2.58 MOST BORK
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:
30.000,00 EUR

Iz predfabricirnih nivojevih elementov smo zgradili most na Ljubnici.

2.59 PRESTAVITEV CESTE PRI SREDNJI ŠOLI
Čas izgradnje:
2008–2011

Znesek investicije:
24.200,00 EUR

Pri Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah smo v letu 2008 izvedli
prestavitev ceste pred vhodom v šolo, saj je prejšnja cesta potekala
ob stopnicah. V letu 2010 smo na tej lokaciji zgradili še pločnik v
dolžini 50 m od mostu na Dravinji do šole, ki je bil potreben zaradi
varne šolske poti od postajališč, kjer dijaki izstopajo in vstopajo. Ob
pločniku se je postavila še varnostna ograja in uredila prometna
signalizacija. Prva faza je znašala 15.000 EUR, druga pa 9.200 EUR.

2.60 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE NA SKOMARJU
Čas izgradnje:
2008–2009

Znesek investicije:
99.000,00 EUR (32.000,00 EUR)

Z Občino Vitanje smo v letu 2008 začeli z modernizacijo lokalne
ceste št. 46040. Dolžina saniranega odseka lokalne ceste je bila
3000 m (1400 m na območju naše občine). Obstoječa cesta je
bila v makadamski izvedbi, širine od 2,5 do 3 m, in je bila zaradi
neustreznega odvodnjavanja površinskih meteornih ter zalednih vod
v zelo slabem stanju. Območje urejanja je potekalo po obstoječi trasi
ceste. Modernizacijo smo zaključili leta 2009.
Sofinancerja sta bila Evropski sklad za regionalni razvoj in občina.
Končna vrednost projekta 590.078,78 EUR, od tega evropska
sredstva v višini 411.495,60 EUR, občinska pa v višini 98.915,41 EUR.
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2.61 REKONSTRUKCIJA DELA ODSEKA LOKALNE CESTE
FILČENK–VIDMAR
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
40.123,57 EUR

V letu 2008 smo izvedli rekonstrukcijo odseka lokalne ceste v dolžini
145 m. Izvedeno je bilo globinsko odvodnjavanje spodnjega in
zgornjega ustroja s površinskim odvodnjavanjem.

2.62 SANACIJA PLAZOV NA RESNIKU (RESNIK 1 IN RESNIK 2)
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
68.000,00 EUR

Sanacija dveh plazov na Resniku pri Kovšetu, podporna zida v
betonu in kamnu ob cesti LC 460644

2.63 PREPLASTITEV CESTE PROTI RIBNIKOM NA STRANICAH
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
70.000,00 EUR

Izvedli smo preplastitev odseka javne poti proti ribnikom na Stranicah
v dolžini 270 m.

2.64 PODHOD IN UREDITEV KRIŽIŠČA PRI TERMAH ZREČE
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
632.000,00 EUR

Skupaj z DRSC smo v letu 2009 rekonstruirali križišče proti termam
na regionalni cesti R3 701/1430 in izgradili podhod. Na cesti je
bil zgrajen levi zavijalec, kar omogoča boljše, varnejše in hitrejše
odvijanje prometa na tem odseku. Direkcija RS za ceste je za ureditev
križišča zagotovila 396.000 EUR, mi 202.000 EUR, podjetje Unior pa
34.600 EUR.
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2.65 PARKIRIŠČE UNIOR
Čas izgradnje:
2004

Znesek investicije:
83.460,00 EUR

V letu 2004 je Unior, d. d., začel z izvedbo projekta parkirišče Unior.
Izvedli so postavitev robnikov, spodnji ustroj z odvodnjavanjem,
peskolove, linijski požiralnik, asfaltiranje in JR. Parkirišče je veliko
3400 m2, ima 130 PM in avtobusno postajališče za OŠ. Občina je
prispevala 16.690,00 EUR.

2.66 PARKIRIŠČE STRANICE
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
55.000,00 EUR

V letu 2009 je KS Stranice pričela s projektom parkirišče Stranice.
Izvedli so postavitev robnikov, spodnji ustroj z odvodnjavanjem,
peskolove, linijski požiralnik in asfaltiranje. Parkirišče je veliko 1100
m2. Investicija je znašala 55.000 EUR, občina je prispevala 35.000
EUR.

2.67 REKONSTRUKCIJA JAMNIŠKE CESTE
z ureditvijo komunalne infrastrukture
Čas izgradnje:
2009–2010

Znesek investicije:
287.443,96 EUR

Za popolno rekonstrukcijo Jamniške ceste smo v letu 2008 izvedli
razpis. Projekt je obsegal širitev ceste na širino 4 m vozišča s
pločnikom, širine 1,2 m, v skupni dolžini 440 m, ureditev primarnega
dela kanalizacije in javne razsvetljave ter zamenjavo zračnih
električnih vodnikov z zemeljskimi. Dela so se pričela v novembru
2009 in so bila končana junija 2010.

2.68 PARKIRIŠČE KOTLOVNICA ZREČE
Čas izgradnje:
2013

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

V letu 2009 smo začeli z ureditvijo parkirišča pri kotlovnici Zreče.
Izvedli smo spodnji ustroj z odvodnjavanjem, peskolove, linijski
požiralnik in asfaltiranje. Parkirišče je veliko 300 m2 in zagotavlja 21
parkirnih mest. Investicija je znašala 15.000 EUR.
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2.69 OBNOVA LOKALNE CESTE LC 460044 NA RESNIKU
Čas izgradnje:
2009–2012

Znesek investicije:
777.605,07

Projekt rekonstrukcija lokalne ceste, dolžine 3470 m, na Resniku je
zajemal odvodnjavanje, izvedbo novega tampona in asfalt v širini 3,5
z dodatno koritnico 0,5 m. Gradnja je bila končana leta 2011, ko je
bila cesta dana v uporabo, v letu 2012 pa je bila v skladu s pogodbo
izplačana končna situacija. Obnova ceste je bila financirana na
podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

2.70 KROŽIŠČE NA STRANICAH S KRAKOM ZA BUKOVLJE
Čas izgradnje:
2009–2011

Znesek investicije:
916.000,00 EUR

V letu 2009 se je pričela rekonstrukcija križišča na Stranicah z
izgradnjo kraka proti Bukovljam, ki se sedaj priključuje v krožišče.
Nosilec je bila DRSC, mi pa smo nastopali kot soinvestitor. Zgrajeni
sta bili kanalizacija s pločnikom in javna razsvetljava od krožišča do
potoka Tesnica, vgrajen vod za CATV in podzemeljski elektrovod.
Vrednost del na krožišču je bila 567.000,00 EUR, od tega DRSC
500.000 EUR, občina pa 67.000 EUR. Dodatno smo izvedli še dela
na kraku Bukovlje, CATV, prestavitev daljnovoda in ureditev javne
razsvetljave ter kanalizacije v skupni vrednosti 350.000 EUR.

2.71 PLAZ BEZOVJE
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
30.000,00 EUR

S sredstvi ministrstva smo sanirali plaz na Bezovju.

2.72 CESTI V DOBROVLJAH
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
68.472,10 EUR

Izvedena sta bila dva odseka cest v Dobrovljah, in sicer v novem
naselju »Pasja gorca« in v novem naselju pri domu krajanov. Vgrajena
sta bila nevezana nosilna plast, asfalt, urejene bankine in brežine. Na
odseku ceste pri domu krajanov pa je bila poleg vgrajenih robnikov
urejena še javna razsvetljava. Obe cesti je v celoti financirala občina,
in sicer cesto v novem naselju »Pasja gorca« v višini 36.125 EUR in
cesto v naselju pri domu krajanov v višini 32.347,10 EUR. Skupna
dolžina obeh cest je 302 m.
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2.73 TURISTIČNA SIGNALIZACIJA
Čas izgradnje:
2010–2011

Znesek investicije:
26.694,32 EUR

V letu 2010 smo skupaj s predstavniki DRSC in posameznimi strankami
uskladili elaborat postavitve turistične signalizacije v Zrečah. DRSC
je izdala odločbo za postavitev, ki se je izvedla v mesecu decembru
(postavitev konzol), končala pa v začetku leta 2011. S postavitvijo
signalizacije se je le-ta uskladila z veljavno zakonodajo.

2.74 CESTA LEORA–VILE
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
45.600,00 EUR

Junija smo pričeli z rekonstrukcijo ceste Leora–vile. Rekonstruirali
smo vozišče, izvedli odvodnjavanje zalednih voda ceste, razširili
priključek na Cesto na Roglo in asfaltiranje v dolžini 140 m.
Pri rekonstrukciji smo vgradili še tri hitrostne ovire z ustrezno
vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo in v predvidenem
roku zaključili z deli. Po končanih gradbenih delih smo na parkirnih
prostorih izvedli še talne označbe.

2.75 PLAZ ŠTRAUS
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
54.000,00 EUR

Sanirali smo plaz ob javni poti št. 985590 pri Štrausu. Plaz je nastal
v neurju med 16. in 20. 9. 2010 in smo ga prijavili na MOP. Pridobili
in financirali smo projektno dokumentacijo, sredstva za sanacijo v
višini 47,018,47 EUR pa smo pridobili na MOP-u, sektorju za odpravo
posledic naravnih nesreč.

2.76 UREDITEV POTI OB FORMI VIVI
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
70.000,00 EUR

V spomladanskem delu 2011 smo začeli s celovitejšo obnovo
povezovalne poti ob Kovaški cesti, in sicer od bifeja Turist proti stari
železniški postaji v skupni dolžini 330 m. Pešpot se je z ustrezno
podlago in novo asfaltno preplastitvijo razširila iz prvotnega 1 m
na 2,2 m. Vzporedno smo uredili javno razsvetljavo, položili cevi
za vodovod in CATV ter dodatno postavili dva koša za smeti. Po
končanih delih smo pod vodstvom Zavoda za gozdove – oddelek
Slov. Konjice okolico zasadili z izbranimi grmovnicami in sadikami.
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2.77 JAVNA RAZSVETLJAVA (KOVAŠKA CESTA, CESTA TALCEV)
Čas izgradnje:
2011–2012

Znesek investicije:
12.800,00 EUR

Konec leta 2011 in v začetku 2012 smo začeli z izgradnjo javne
razsvetljave na Kovaški cesti in Cesti talcev. Nameščenih je bilo 16
novih luči, 14 na Kovaški cesti in 2 na Cesti talcev. Elektro dela so
znašala 11.000 EUR, gradbena pa 1.800 EUR.

2.78 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Čas izgradnje:
2006–2011

Znesek investicije:
48.000 EUR

Avtobusna postajališča – utice – so bila zgrajena zaradi večje
varnosti in zaščite potnikov, predvsem osnovnošolcev. Utice smo
postavili na naslednjih lokacijah:
• Zlakova (2-krat)
• Loška Gora (2-krat)
• Rudniška cesta
• Gračič
• Loška Gora, pri Ledeniku
• Loška Gora, pri Štravsu
• Gorenje
•
Znesek investicije:
Čas Črešnova
izgradnje: (2-krat)
• Planina, pri Rožiču
• Skomarje, pri Slatineku
• Stranice, pri krožišču
• Padeški Vrh

2.79 PRAŠNE CESTE ZREŠKEGA POHORJA
Čas izgradnje:
2012–2013

Znesek investicije:
41.057,84 EUR

Projekt smo uresničili skozi prijavo na Leader. Razpis je vodila
KS Skomarje, izvajal pa se je na območju KS Gorenje in Resnik.
Na Skomarju so izvedli investicijsko vzdrževalna dela za ureditev
makadamske ceste Črešnar–Gaučuh–Skomarje, na Padeškem Vrhu
pa uredili cesto Obrovnik–Šmon v dolžini 1,3 km. V okviru projekta
so na Resniku utrdili del vozišča na cesti Črešnar, popravili odtoke
od Lipnikov do Jerebov in popravili cesto pri Koprivniku.
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2.80 SANACIJA LOKALNE CESTE 485081 NA SKOMARJU
Čas izgradnje:
2013

Znesek investicije:
92.662,21 EUR

V drugi polovici septembra 2013 smo pričeli z deli na lokalni cesti pri
Tišlerjevi žagi na Skomarju – sanacija posledic neurja v novembru
2012. Vrednost del: 92.662,21 EUR, 80.000 EUR je prispevalo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic
naravnih nesreč. Razliko, stroške gradbenega nadzora in projektne
dokumentacije (4.491,00 EUR) pa je financirala občina. Dela –
odvodnjavanje, obnova vozišča v sistemu terra-mix in asfaltiranje
210-metrskega odseka ceste, so bila zaključena v mesecu novembru.

2.81 SANACIJA PLAZU KOPRIVNIK
Čas izgradnje:
2013

Znesek investicije:
57.126,71

V letu 2013 so bila na plazu Koprivnik, Brinjeva gora 30, Zreče
dokončana gradbena dela, ki so se pričela v drugi polovici septembra
in obsegala izgradnjo podpornega zidu z odvodnjavanjem ter
sanacijo ceste v dolžini 30 m. Plaz se je sprožil v neurju med 16.
in 20. 9. 2010, ko smo ga prijavili na MOP. Omenjeno ministrstvo
je v celoti financiralo sanacijo, strošek občine pa sta bila izdelava
projektne dokumentacije in nadzor.

2.82 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE NA PLANINI NA POHORJU
Čas izgradnje:
2013–2015

Znesek investicije:
486.139,62

V letu 2013 smo pričeli z deli na lokalni cesti v naselju Planina, na
odseku od Ostruha do Studenčnikovega križa v dolžini 1521 m in javni
poti do Orlačnika v dolžini 775 m. Obnova ceste zajema zemeljska
dela, vgradnjo nosilne plasti v sistemu terra-mix in asfaltiranje.
Dela se bodo izvajala tri leta in bodo financirana s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, občina pa bo pokrila DDV.
Vrednost gradbenih del znaša 486.139,62 EUR, od tega 398.475,10
EUR dela, ki jih financira ministrstvo, DDV v višini 87.664,52 EUR
bomo financirali sami. Poleg gradbenih del zajema investicija še
izdelavo investicijskega programa v vrednosti 3.480 EUR, projektne
dokumentacije za izvedbo v višini 21.480 EUR in gradbeni nadzor v
višini 7.000 EUR. Po letih se investira v letih 2013 in 2014 znesek v
višini 186.562,00 EUR, razlika v višini 144.975,62 EUR pa v letu 2015.
V letu 2014 je dokončan odsek lokalne ceste.

2.83 PLAZ BEZOVJE
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
27.300,00

Občina Zreče je začela s sanacijo plazu Bezovje. Pri njej (izgradnji
kamnite zložbe v dolžini 15 m in globini 5,80 m, za katero so izvedeni
drenaža, zbirni jašek in odvodnjavanje iz območja sanacije) se je
odkrila še razpoka v nadaljevanju območja obdelave, zato se je na
osnovi ogleda projektantke kamnita zložba podaljšala za 6 m.
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2.84 SANACIJA PLAZU NA CESTI BRINJEVA GORA
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
33.479,94

Sanirali smo plaz na JP 985281 z 49 mikropiloti v dolžini 60 m.
Sanacija je začasnega značaja, saj je prvotno predvidena zložba v
kamnu in betonu presegala razpoložljiva sredstva.

2.85 IZGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA MOSTOV
Čas izgradnje:
1995–2014

Znesek investicije:
220.000 EUR

Izgrajenih in rekonstruiranih je bilo 12 mostov, in sicer:
• Most Lukanja
• Ošlak (2 mostova)
• Zazijal
• Bork
• Črešnar
• Skomarje–Povh
• Sopočnica
• Špicgora
• Gričnik
• Kremar
• Bork

2.86 PLAZOVI
Čas izgradnje:
1995–2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znesek investicije:
696.000 EUR

Gračič
Sanacija podpornega zidu na Gračiču pri Lamutu
Sanacija stanovanjskega objekta Slavka Mavharja v Zrečah
Bork
Koroška vas
Črešnar
Črešnova (2 plazova)
Matavž
Skomarje – Koprivnik
Resnik 1 in 2
Bezovje 2009
Štraus
Koprivnik–Brinjeva gora
Bezovje 2014
Cesta Breg
Jez v Boharini
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3. OKOLJE
3.1 KANALIZACIJA IN VODOVOD
Čas izgradnje:
1995–2014

Znesek investicije:
696.000 EUR

V obdobju od leta 1995 do leta 2014 smo izvedli naslednjo
kanalizacijo v skupni dolžini:
• 11600 m fekalne kanalizacije
• 6600 m meteorne kanalizacije
• 1300 m mešane kanalizacije
V enakem obdobju smo izgradili naslednje vodovodne sisteme:
• vodovod v sklopu izgradnje kanalizacije v dolžini 3700 m
• Fijavž–Loška Gora v dolžini 1900 m
• Radana vas 1600 m
• Zg. Zreče–Gruntner 1700 m, skupaj 8900 m
• ostalo še približno 10 km Mala gora, Golek …

3.2 VODOVOD MALA GORA
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
170.000,00 EUR

Na področju naselja Mala gora v KS Stranice smo iz doline uredili
nov vodovodni sistem za področje naselja Mala gora. Izvedli smo
novo povezavo iz doline Sp. Stranice v naselje Mala gora in tako
premagali 400 m višinske razlike. Z investicijo se je na novo uredila
vodooskrba na omenjenem območju.

3.3 IZVEDBA VRTINE GOLEK
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
26.000,00 EUR

Na Goleku smo izvrtali vrtino, ki delno oskrbuje področje Goleka ter
višek vode spušča v vodovodni sistem Stranice.

3.4 KLORNA POSTAJA
Čas izgradnje:
1997

Znesek investicije:
25.000,00 EUR

Zgradili in opremili smo klorno postajo v Zrečah. Objekt je pripomogel
h kvalitetnejši in varni oskrbi s pitno vodo. Vgrajeni sta bili oprema za
avtomatsko dodajanje klora in ultravijolična svetilka.
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3.5 OPREMLJANJE PREČRPALIŠČA
med vrtino Jamnik pod Orožem in priklop črpališča na rezervoar R3
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

V prečrpališče pod Orožem smo vgradili opremo in izvedli povezavo
na rezervoar R3.

3.6 IZGRADNJA VRTINE NEŽA NA BRINJEVI GORI
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
27.600,00 EUR

Na področju Brinjeve gore smo izgradili vrtino Neža, ki delno oskrbuje
vodovod Brinjeva gora, ter s tem zagotovili varnejšo oskrbo s pitno
vodo na omenjenem področju.

3.7 TLAČNA POSTAJA ZA VODOVODNI SISTEM BREG
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije:
11.250,00 EUR

Zgradili smo tlačno postajo za zaselek Breg nad Cometom,
ki omogoča zadovoljiv tlak v vodovodnem sistemu za oskrbo
omenjenega zaselka.

3.8 IZVEDBA VRTINE BORK
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
22.500,00 EUR

Na področju Borka smo izvedli vrtino Bork, namenjeno vodooskrbi
vodovodnega sistema Zreče. Vrtina polni rezervoar R3, od koder se
oskrbuje področje Zreč.
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3.9 VRTINA PADEŽNIK
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
10.800,00 EUR

Zgradili smo vrtino Padežnik, priključeno na povezovalni vodovodni
sistem med rezervoarjem R3 in spodnjim sistemom vodovoda Zreče.
Voda iz vrtine pripomore k pokrivanju potrebe po večjih količinah
vode v sušnih obdobjih.

3.10 VRTINA ZREČE 2 (POD KRAJECEM)
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
14.850,00 EUR

Zgradili smo vrtino Zreče 2 pod Krajecem, ki je bila priključena na
rezervoar R3.

3.11 POSODOBITEV ČRPALIŠČ in rezervoarjev z novo elektrokrmilno
opremo
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
220.000,00 EUR

Na področju vodovoda Zreče smo posodobili vsa črpališča in
rezervoarje z novo elektrokrmilno opremo, kar je zmanjšalo porabo
energije in povečalo zanesljivost delovanja.

3.12 VODOVOD LIPA–ZABORK
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
100.000,00 EUR

Na področju naselja Lipa–Zabork smo ob sofinanciranju zgradili
vodovodni sistem Zabork, ki je omenjenemu področju zagotovil
kvalitetno in zanesljivo vodooskrbo iz javnega vodovoda.
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3.13 REZERVOARJA GRUNTNER IN FIJAVŽ IN POVEZAVE
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
82.340,52 EUR

Na področju naselja Loška Gora smo v lastni režiji izvedli gradnjo
rezervoarjev Gruntner in Fijavž ter vso potrebno cevovodno in
električno povezavo.
Z investicijo sta se zanesljivost in kvaliteta vodooskrbe na omenjenem
območju močno povečali.

3.14 VODOVOD GOLEK, OPREMA VRTINE
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
7.063,89 EUR

Na Goleku smo izvedli opremljanje vrtine s črpalno opremo ter vso
potrebno cevovodno in električno povezavo.
Z investicijo sta se zanesljivost in kvaliteta vodooskrbe v smislu
zagotavljanja zadostne količine in kvalitetne pitne vode na
omenjenem območju povečali.

3.15 OBNOVA VODOVODNIH OMREŽIJ LOŠKA GORA IN KOVAŠKA CESTA
Čas izgradnje:
2002

Znesek investicije:
85.648,39 EUR

Na področju Loške Gore in Kovaške ceste smo z lastnim znanjem
obnovili celotno vodovodno omrežje.

3.16 KANALIZACIJA NUNE
Čas izgradnje:
2003

Znesek investicije:
8.902,49 EUR

Na področju Nun smo začeli izvajati projekt fekalni kanal, kanalizacija
Nune do čistilne naprave Nune.
Z investicijo so bili izvedeni postopki priprave na gradnjo fekalne
kanalizacije in čistilne naprave Nune ter zagotovljeno čiščenje
odpadnih voda.
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3.17 KANALIZACIJA PASJA GORCA
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:
39.000,00 EUR

Iz naselja »Pasja gorca« je odpadna komunalna voda tekla po
odprtem jarku, zato smo v letu 2007 skupaj s KS Dobrovlje izgradili
kanalizacijo. Vgrajenih je bilo 9 revizijskih jaškov in 350 m cevi.
Izvedeni so bili tudi priključki na kanalizacijo.

3.18 IZGRADNJA VODOVODA
od rezervoarja Petelinek do Turistične kmetije Ančka
Čas izgradnje:
2007

Znesek investicije:

Zgradili smo vodovodni sistem od rezervoarja Petelinek do turistične
kmetije Ančke ter naprej do Založnika.

3.19 PROJEKT NOVA DOBRAVA (fekalna in meteorna kanalizacija)
Čas izgradnje:
2008–2009

Znesek investicije:
802.044,13 EUR

Izvedli smo 2315 m kanalizacije, 60 hišnih priključkov, ki omogočajo
priključitev 542 PE. Trasa projekta poteka po Štajerski in Mladinski
ulici, Pohorski cesti, Ulici Pohorskega bataljona, Ulici bratov Mernik,
Vodnikovi ulici, Prešernovi cesti, Cankarjevi ulici in Ogljarski ulici.
Pričetek del: maj 2008, zaključek projekta: september 2009. Projekt
smo financirali z evropskimi sredstvi iz naslova razvoja regij v višini
398.770 EUR in občinskim proračunom v višini 403.274,13 EUR.

3.20 PROJEKT NOVA DOBRAVA 1 (fekalna in meteorna kanalizacija)
Čas izgradnje:
2008–2012

Znesek investicije:
822.937,34 EUR

Izvedli smo 1480 m meteorne kanalizacije in 1320 m fekalne
kanalizacije ter 52 hišnih priključkov, ki omogočajo priključitev 644
PE. Trasa projekta poteka po Šarhovi ulici, Ulici 12. oktobra, Ulici
Jurija Vodovnika, Cesti na Roglo 17 do 21 in mimo Pekarne Težak
do Kovaške ceste.
Pričetek del: maj 2008, zaključek projekta: september 2012
Projekt smo financirali z evropskimi sredstvi iz naslova razvoja regij
v znesku 415.456 EUR in občinskim proračunom – 407.481,34 EUR.
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3.21 ZAMENJAVA AZBESTNIH CEVI
na vodovodnem sistemu Loška Gora–Fijavž
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
32.000,00 EUR

Na področju naselja Loška Gora smo v lastni režiji zamenjali azbestni
cevovod vodovoda do zajetja Fijavž v dolžini 1000 m in uredili 25
novih priključkov.

3.22 SANACIJA CVETLIČNIH KORIT IN ZAMENJAVA DROGOV ZA ZASTAVE
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
22.000,00 EUR

V sklopu postavke urejanje okolja smo sanirali cvetlična korita in
zamenjali drogove za zastave na parkirišču pred občino.

3.23 OBNOVA STOPNIC OD CESTE NA ROGLO PROTI PETROLU
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
19.500 EUR

V letu 2008 smo obnovili dotrajane stopnice od Ceste na Roglo proti
Petrolu, ki so med najbolj obremenjenimi, saj predstavljajo eno izmed
glavnih šolskih poti. Nastali stroški vključujejo montažo in izvedbo
novih stopnic.

3.24 ČISTILNA NAPRAVA NUNE
Čas izgradnje:
2009–2010

Znesek investicije:
166.743,08 EUR

Primarni vod brez priključkov in izpusta je bil zgrajen že leta 2004. V
letu 2009 smo postavili čistilno napravo, leta 2010 pa smo povezali
55 hišnih priključkov. Izvedli smo 450 m odvodne kanalizacije za
prečiščeno vodo, ponikovalnico, kapacitete 7 m3, sedem revizijskih
jaškov, elektro priključek, čistilno napravo 150 PE z zbirno komoro.
Ohišje je iz korozijsko odpornega polipropilena.
Sredstva za izgradnjo so prispevali lastniki počitniških objektov
v naselju Nune v višini 134.730,69 EUR, 32.012,39 EUR pa znaša
prispevek našega proračuna.
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3.25 ZAMENJAVA KLOPI
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
1.700 EUR

Avgusta 2009 smo zamenjali pet dotrajanih klopi ob sprehajalni stezi
na relaciji od bifeja Turist proti nekdanji železniški postaji. Navedeni
znesek investicije zajema dobavo in postavitev novih klopi.

3.26 ZAŠČITNA PREGRADA PROTI VETRU NA TRŽNICI ZREČE
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
1.600,00 EUR

V decembru 2009 smo postavili zaščitno pregrado proti vetru na
prostoru tržnice, kjer se prodajajo domači pridelki in izdelki. Pregrada
je sestavljena iz lesene konstrukcije in umetne mase, ki je odporna
na udarce ter dobro propušča svetlobo. Znesek investicije zajema
dobavo materiala in montažo.

3.27 SKLAD ZA OHRANJANJE NARAVE POHORJA
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:

Sklad za ohranjanje narave Pohorja je bil ustanovljen leta 2009.
Podpisniki dogovora o sodelovanju so Unior, d. d., program Turizem,
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Občina Zreče. Namen
ustanovitve je sodelovanje pri ohranjanju narave, naravovarstvenem
osveščanju in trajnostnem odnosu do narave na širšem območju
Pohorja ter zavzemanje za trajnostni in sonaravni razvoj Pohorja.

3.28 UREDITEV KANALIZACIJE BAR 3˝
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
3.700,00 EUR

V mesecu juliju 2010 smo uredili kanalizacijo na lokaciji med
Kovaško cesto in Cesto na Roglo, pri Baru 3¨. Odprt jarek je več let
predstavljal motnjo za okolico, predvsem zaradi neprijetnega vonja
v poletnih mesecih. Ureditev kanalizacije v skupni dolžini 90 m je
znašala 3.700 EUR.
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3.29 KANALIZACIJA NOVA DOBRAVA 2 (METEORNA)
Čas izgradnje:
2010–2012

Znesek investicije:
1.460.073,97 EUR

Izvedeno je bilo 1568 m kanalizacije, 77 hišnih priključkov, ki omogočajo priključitev 542 PE. Trasa projekta: Kovaška cesta, Cesta
na Roglo, Cesta talcev, Mladinska ulica, Štajerska ulica, Pohorska
cesta, Ulica bratov Mernik, Ogljarska ulica.
Pričetek projekta: oktober 2010, zaključek: september 2012
Projekt smo financirali z evropskimi sredstvi iz naslova razvoja regij
v višini 708.333 EUR in občinskim proračunom 751.740,97 EUR.

3.30 KANALIZACIJA NOVA DOBRAVA 3 (METEORNA)
Čas izgradnje:
2010–2012

Znesek investicije:
1.282.933,07 EUR

Izvedeno je bilo 1464 m kanalizacije, 34 hišnih priključkov, ki
omogočajo priključitev 1240 PE. Trasa projekta: na območju od
vrtca, gostišča Zreški gaj, po Cesti na Roglo in Kovaški cesti do
odcepa za Novo cono.
Pričetek projekta: oktober 2010, zaključek projekta: september 2012
Projekt smo financirali z evropskimi sredstvi iz naslova razvoja regij
v višini 450.209,00 EUR in občinskim proračunom 832.724,07 EUR.

3.31 STOPNICE OD VILE TERME DO JEZERA
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
5.000,00 EUR

Spomladi 2010 smo obnovili stopnice z ograjo na poti od vile Terme
do jezera. Polovico investicijskega zneska je pokrila Občina Zreče,
drugo polovico pa je prispevalo podjetje Unior, d. d.

3.32 IZGRADNJA NADSTREŠNICE nad parkirišči večstanovanjskih objektov
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
25.399,83 EUR

Občani na območju večstanovanjskih objektov Cesta na Roglo
11a–11m so izrazili interes za najem nadstrešnic, zato smo jih
izdelali za 14 parkirnih mest na parkirišču, vzhodno od PTC Zreče
ob večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 11e. Najemniki PM
so z Občino Zreče sklenili pogodbo o najemu za 5 let, z možnostjo
podaljšanja za 16 mesecev, skladno s predpisi.
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3.33 LEK – ENERGETSKI MENEDŽMENT
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
7.770,00 EUR

Energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko
rabo in oskrbo na področju občine in predlaga rešitve za izboljšanje
trenutnega stanja ter trajnostnega energetskega razvoja občine.
Pri določevanju energetskih smernic upošteva kratkoročne in
dolgoročne razvojne načrte občine, na področju rabe in oskrbe
z energijo, pa tudi na vseh ostalih razvojnih področjih občine.
Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in
informiranosti prebivalcev, predvsem na področju učinkovite rabe
energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE).

3.34 PROJEKT WETMAN
Čas izgradnje:
1. 2. 2011–1. 2. 2015

Znesek investicije:
4.500,00 EUR

Cilji projekta: izboljšanje vodnega režima na Klopnovrških,
Lovrenških in barjih Javorskega vrha z izgradnjo pregrad na iztočnih
kanalih. Izboljšalo se je stanje aktivnih in prehodnih barij ter habitatov
ptic ruševca in divjega petelina. Izboljšan vodni režim je močno
upočasnil, če ne celo ustavil, zaraščanje terena ter povečal biotsko
raznovrstnost na območju. Izgradnja pešpoti preko delov območja
pa preprečuje negativen vpliv turizma na tarčne habitate.

3.35 VODOVOD POLAJNA
Čas izgradnje:
2012

Znesek investicije:
19.300,00 EUR

Ob izgradnji optičnega omrežja smo posodobili vodovodni sistem
Polajna. Cilj posodobitve so bili izgraditev ustrezne infrastrukture
za oskrbo s pitno vodo, izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo in
zagotavljanje zanesljive in kvalitetne vodooskrbe občanom.

3.36 VODOVOD VRANJEK – PLANINA NA POHORJU
Čas izgradnje:
2013–2015

Znesek investicije:
25.000,00 EUR

V želji po pridobitvi novih vodnih virov smo izgradili vodovodni sistem
na Planini. Uredili smo črpališče, vodovodno in električno povezavo.
V letu 2015 bomo uredili še merno mesto za električno napajanje
in dokončali projekt. Izgraditev vodovodnega sistema bo omogočila
povezavo s sistemom Zlakova in tako nadomestila sušo v poletnih
mesecih na področju Zlakove in Brinjeve gore.

38

3.37 PROJEKT ALPA
Čas izgradnje:
1. 3. 2012–30. 6. 2014

Znesek investicije:
71.100 EUR

Uporaba planin za sezonsko pašo živali v Sloveniji vse bolj izgublja
pomen, saj imajo kmetje zaradi manjšanja števila živali in opuščanja
kmetovanja dovolj pašnih površin v dolinah in v okolici svojih kmetij.
V zadnjih letih je zato opazen trend povečevanja zaraščanja pašnih
planin. Glavna cilja projekta sta dolgoročno sonaravno upravljanje
planin, ki so projektna območja, ter vzpodbujanje revitalizacije
drugih podobnih planin.

3.38 KOMUNALNA OPREMA STRANIC
Čas izgradnje:
2011–2013

Znesek investicije:
172.828,92 EUR

Ob širitvi naselja Stranice je bilo za 8 novih stanovanjskih objektov
potrebno urediti komunalno infrastrukturo. V sklopu projekta smo na
JP 986151 Stranice–odcep Koprivnik, v dolžini 250 m, rekonstruirali
vozišče, izvedli kanalizacijo, vodovod, TK-vode in javno razsvetljavo.
Z deli smo pričeli v septembru 2011, zaključili smo jih v letu 2013.
Končna vrednost celotne investicije je znašala 172.828,92 EUR,
od tega projektna dokumentacija PGD, PZI 9.960,00 EUR, gradnja
152.310,51 EUR, odškodnine 3.958,35 EUR, elektro dela (kabliranje)
1.800,06 EUR in nadzor 4.800,00 EUR.

3.39 ČISTILNA NAPRAVA ZREČE IN PRIMARNI KOLEKTOR
Čas izgradnje:
2010–2015

Znesek investicije:
4.495.586,00 EUR

Projekt odvodnjavanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
je zajemal izgradnjo ČN Zreče z 8500 PE, vključno z vsemi objekti,
izgradnjo primarne fekalne kanalizacije na območju Kovaške ceste,
Ceste na Roglo do Loške Gore in Dravinjske ceste ter povezavo za
SN-1. Izbrana tehnologija čiščenja ima kar nekaj prednosti, in sicer:
najsodobnejša tehnologija, lažje povečevanje kapacitet, manjši
reakcijski bazeni, krajši reakcijski čas vzpostavljanja biologije, manjši
obratovalni stroški, manj blata, boljši rezultati čiščenja.
Pričetek izgradnje: leto 2012, zaključek projekta: v letu 2015 s
pridobljenim uporabnim dovoljenjem
Vrednost projekta znaša 4.452.950,00 EUR (2.653.856,00 EUR
evropska sredstva, sredstva iz proračuna RS 409.405,00 EUR in
občinski proračun 1.389.692,00 EUR).
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3.40 ZAMENJAVA VODOVODNE CEVI V ULICI BRATOV MERNIK
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
12.500,00 EUR

V Ulici bratov Mernik smo zamenjali dotrajano vodovodno cev (fi
125) v razdalji 150 m in izvedli nove hišne priključke. S tem smo
omogočili kvalitetnejšo oskrbo občanom in zmanjšali izgubo vode
na cevovodih.

3.41 UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA ZREČE
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
35.300,00 EUR

V sodelovanju s koncesionarjem Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
smo v juliju 2014 uredili zbirni center za ločeno zbiranje kosovnih
odpadkov v kamnolomu Trunkl. Namen ureditve je bil predvsem z
vidika boljšega zunanjega in notranjega videza ter funkcionalnosti
samega zbiranja odpadkov. Strošek Občine Zreče, v višini 11.800,00
EUR z DDV, je bil namenjen za dobavo in postavitev nove ograje,
izravnavo platoja, ureditev nasipa in parkirišč pred zbirnim centrom.
Stroški podjetja Saubermacher, v višini 23.500,00 EUR z DDV, so
nabava novih dodatnih posod in kontejnerja za zbiranje predmetov,
namenjenih za ponovno uporabo, obvestilne table ter ostali
propagandni material.

3.42 ČRPALIŠČE GROBOVI
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
14.000,00 EUR

Posodobili smo črpališče Grobovi na Stranicah. Obstoječe črpalke in
elektroomarico smo nadomestili z novimi. Zagotovili smo avtomatsko
doziranje klora in uredili preliv odvečne vode iz rezervoarja. Z
zamenjavo dotrajanih črpalk smo povečali učinkovitost črpanja in
zmanjšali porabo elektrike za 60 % (obstoječe črpalke 20 kW, nove
7,5 kW). Zagotovili smo kvalitetnejšo pripravo vode.

3.43 ČRPALIŠČE ŠVAB NA KRIŽEVCU
Čas izgradnje:
2014

Znesek investicije:
5.500,00 EUR

Posodobili smo črpališče Švab na Križevcu. Zamenjali smo obstoječe
črpalke in jih nadomestiti z ustrezno hidropostajo. Z zamenjavo
dotrajanih črpalk smo povečali učinkovitost črpanja, dvignili vodni
pritisk in zmanjšali porabo elektrike za 40 %.
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3.44 SANACIJE NA REKI DRAVINJI
Čas izgradnje:
1997–2014

Znesek investicije:
1.250.000,00 EUR

Sanacije brežin, zajed, slapišč in zidov na Dravinji s kamnom in
betonom (investitorja: ARSO, delno Občina Zreče):
• Sanacije brežin pri Mušiču v Dobrovljah
• Sanacije brežin od mostu v Radani vasi do Sadka
• Sanacija brežine pri SKŠ
• Sanacija brežine pri GD
• Sanacija brežine pri Uniorju
• Sanacija slapišča pri Mavharju
• Sanacija brežine pri ZD
• Sanacija brežine pri Podgrajšku
• Sanacija brežine pri Pirnatovi
• Sanacija brežine pri Mlinu
• Sanacija sotočja Dravinje in Ljubnice
• Sanacija brežine na sotočju Dravinje in Sopočnice
• Sanacije brežine pri Arnežniku
• Sanacije brežine in slapišča pri Ledineku
• Podporni zid pri Kukoviču
• Sanacija brežine in krila mostu pri Ibraliću
• Sanacija podpornega zidu pri Gorenaku
• Podporni zid pri Kmetcu
• Sanacija slapišča pri Hrenu
• Sanacija brežine pri Klaserju
• Sanacija brežine pri Joštu
• Sanacija brežin pri Ošlaku
• Sanacije brežin pri Črešnarju
• Sanacije brežin pri elektrarni MHE Mavhar
• Sanacija brežin pod in nad zadrževalnikom
• Sanacija slapišča zadrževalnika
• Sanacija brežine pod Tihkom
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3.45 SANACIJA NA REKI DRAVINJI
Čas izgradnje:
2012–2013

Znesek investicije:
90.250,00 EUR

Po neurju novembra 2012 smo izvedli interventna dela na reki Dravinji,
ki so zajemala najnujnejša dela za preprečitev nadaljnjih poškodb na
infrastrukturi in kmetijskih zemljiščih. V septembru 2012 so se pričela
sanacijska dela. Občina Zreče je financirala čiščenje naplavin v
strugi reke in čiščenje brežin, Agencija Republike Slovenije za okolje
iz Maribora pa je financirala sanacijska dela v višini 90.250,00 EUR.

3.46 UREDITEV TESNICE
Čas izgradnje:
2009–2011

Znesek investicije:
55.914,00 EUR

Leta 2009 se je pričela sanacija na potoku Tesnica po neurju 2007, in
sicer se je izvedla sanacija brežine pri Arbajterju in pri muzeju Zločin,
izgradnja cevnega prepusta in grabelj na potoku. V letu 2010 se je
sanacija nadaljevala pri stanovanjski hiši Korošec. Investitor je bila
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je za sanacijo namenila
50.000,00 EUR. Občina Zreče je financirala le izgradnjo cevnega
prepusta v višini 5.914,47 EUR.

3.47 PRODNA PREGRADA NA SOPOČNICI V LOŠKI GORI
Čas izgradnje:
2015

Znesek investicije:
80.500,00 EUR

Skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor smo v letu 2004 naročili
izdelavo idejnega projekta prodne pregrade. Do realizacije projekta
je prišlo v letošnjem letu. Mi smo pridobili PGD dokumentacijo ter
naročili parcelacijo na zemljišču, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
pa je nato odkupilo potrebne parcele. Vrednost investicije je znašala
80.500,00 EUR in jo je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.
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4. IZOBRAŽEVANJE
4.1 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI IN ŠPORTNA DVORANA
Čas izgradnje:
1996–1997

Znesek investicije:
1.392.088,00 EUR

V letu 1996 smo v sodelovanju s KS Zreče in Osnovno šolo Zreče
začeli uresničevati projekt izgradnje prizidka k OŠ Zreče za potrebe
izvajanja 9-letke in športne dvorane, v kateri so danes igrišča za
rokomet, košarko, odbojko, badminton ter montažne tribune za 420
gledalcev. Športna dvorana ima vse spremljajoče prostore, kot so
garderobe, sanitarije, kabineti za športne pedagoge, skladišče za
športno opremo itd.

4.2 CŠOD, PODRUŽNIČNA OŠ IN VRTEC GORENJE S TELOVADNICO
IN GASILSKI DOM
Čas izgradnje:
2000

Znesek investicije: 601.897,42 EUR,
celotna vrednost objekta 1.723.418,00 EUR

V letu 2000 smo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport,
KS Gorenje, Osnovno šolo Zreče in PGD Gorenje začeli uresničevati
projekt izgradnje CŠOD s podružnično OŠ in vrtcem Gorenje, s
telovadnico in gasilskim domom. Površina podružnične šole in vrtca
znaša 440 m2, GD Gorenje 90 m2, KS Gorenje 20 m2. Telovadnica,
kuhinja, kotlovnica in zunanje igrišče so v skupni rabi. Vrtec je
pridobil igralnico in večnamenski prostor, šola pa 2 učilnici, oba tudi
vse spremljajoče prostore in urejene zunanje površine, PGD Gorenje
garažo za dva gasilska avtomobila in KS Gorenje pisarno.

4.3 PODRUŽNIČNA OŠ IN VRTEC STRANICE S TELOVADNICO
Čas izgradnje:
2000–2005

Znesek investicije:
1.411.154,26 EUR

V letu 2004 smo v sodelovanju s KS Stranice in Osnovno šolo Zreče
začeli z izgradnjo podružnične OŠ in vrtca Stranice s telovadnico.
Površina obeh znaša 886,65 m2, telovadnice pa 553,6 m2. Vrtec
je pridobil 2 igralnici, šola pa 4 učilnice, oba tudi vse spremljajoče
prostore in urejene zunanje površine z zunanjimi igrali.

4.4 IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
16.153,00 EUR

V letu 2008 smo v sodelovanju s KS Zreče in Osnovno šolo Zreče
realizirali sanacijo talnih površin nogometnega igrišča pri osnovni
šoli. Opravljena so bila zemeljska dela, asfaltiranje poti, preplastitev in
zaris igrišča, pleskanje golov in drogov za reflektorje ter postavljene
štiri klopi. Skupna vrednost investicije je znašala 16.153 EUR, od tega
je 4.000 EUR prispevala Osnovna šola Zreče, 5.000 EUR Občina
Zreče in 6.153 EUR KS Zreče.
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4.5 SANACIJA STREHE NA VRTCU ZREČE
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
83,156,66 EUR

Ob 40-letnici Vrtca Zreče je le-ta dobil novo zunanjo podobo.
Na njem smo zamenjali salonitno kritino z novo kritino (Gerard).
Vrednost investicije je bila 83.726,16 EUR, s strani Ministrstva za
šolstvo in šport pa smo za sofinanciranje interventnih investicij prejeli
26.942 EUR. Zamenjali smo dotrajano opremo v igralnicah v enoti
Zreče, sanirali WC-je v srednjem in spodnjem delu vrtca, hodnike
in igralnice v starem delu vrtca smo prevlekli s PVC-tlakom, obnovili
stenske obloge ter prebelili igralnice. Izvedena je bila tudi sanacija
vodovodnega omrežja v vrtcu na Gorenju v vrednosti 2.989,60 EUR.

4.6 SODOBNO IGRIŠČE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE MESTA ZREČE
Čas izgradnje:
2007–2009

Znesek investicije:
50.000,00 EUR

Pri blokih Cesta na Roglo 17 do 21, na prostoru, kjer so že bila igrala,
smo uredili sodobno otroško igrišče. Že v letu 2007 smo se prijavili
na poziv Ministrstva za okolje in prostor k pripravi projektne naloge
za pripravo podrobnejših pravil za načrtovanje prostora za otroke in
mladostnike v prostorskih aktih naše občine.
Občina je nosila stroške fizične postavitve igral in ureditve okolice
prostora v skupni višini 44.000 EUR, vse ostale predhodne stroške
pa je pokrilo Ministrstvo za okolje in prostor.

4.7 VEČNAMENSKO KOŠARKARSKO IGRIŠČE
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
34.534,00 EUR

V mesecu juliju 2009 smo izvedli obnovo večnamenskega
košarkarskega igrišča s šestimi koši in možnostjo igranja odbojke.
V okviru projekta smo preplastili asfaltno površino, položili umetno
travo in montirali športno opremo. Celotna investicija je znašala
34.534 EUR, polovico vrednosti smo pridobili od Fundacije za šport
RS.

4.8 IGRIŠČE ZA ODBOJKO, ROKOMET IN NOGOMET
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
38.954 EUR

V prvi polovici leta 2010 smo izvedli vsa potrebna dela za novo
pridobitev v občini, tj. večnamensko igrišče za odbojko, nogomet
in rokomet. Vrednost investicije je znašala 38.954 EUR; polovico je
financirala Fundacija za šport.
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4.9 IGRALA PRI OSNOVNI ŠOLI
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
12.850 EUR

V sklopu obnove večnamenskega igrišča pri Osnovni šoli Zreče smo
postavili pet novih igral za mlajše otroke. Pripravo temeljev, ureditev
okolice in nabavo igral v vrednosti 12.850 EUR je financirala KS
Zreče.

4.10 OBNOVA PODA V TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE ZREČE
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
32.501,00 EUR

Decembra 2010 smo se prijavili na razpis Fundacije za šport za
obnovo poda v novi telovadnici pri Osnovni šoli Zreče. Pridobili smo
sredstva v višini 9.387,00 EUR, občina pa je prispevala 23.114,00
EUR. Dela so bila končana v mesecu juniju 2011.

4.11 NOVA OKNA IN VRATA NA NEKDANJI ŠOLI SKOMARJE
Čas izgradnje:
2011

Znesek investicije:
13.400,00 EUR

Na nekdanji skomarski šoli, v kateri so stanovanje, taborniški dom,
prostori Kulturno umetniškega društva Jurij Vodovnik Skomarje in KS
Skomarje, smo zamenjali 5 velikih oken in 3 vhodna vrata. Zamenjavi
oken smo namenili 13.400 EUR.

4.12 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZREČE
Čas izgradnje:
2013–2014

Znesek investicije:
260.651,31 EUR

Do konca meseca avgusta 2013 smo na Vrtcu Zreče zamenjali vsa
okna in vrata ter izolirali podstrešje in strop nad neogrevano kletjo.
Vrednost del v letu 2013 je znašala 142.514,25 EUR z DDV. Junija
2014 smo pričeli še s toplotno in hidroizolacijo fasade ter menjavo
kotla na biomaso in vgradnjo solarnega sistema. Vrednost del
v letu 2014 je znašala 118.137,06 EUR. Zaključek investicije je bil
septembra 2014.
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4.13 ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ZREČE
Čas izgradnje:
2013–2015

Znesek investicije:
583.813,38 EUR

Do konca meseca avgusta 2013 smo na novem delu Osnovne šole
Zreče zamenjali okna, v športni dvorani pa hladilni agregat. Vrednost
del v letu 2013 je znašala 119.699,54 EUR z DDV. Meseca junija 2014
smo na osnovni šoli pričeli še z vgradnjo vrat na lupini stavbe ter s
toplotno izolacijo fasade na šoli in tehnični učilnici. Vrednost del v
letu 2014 je znašala 301.267,66 EUR. Ker gre za triletno investicijo,
smo v letu 2015 izvedli še menjavo kotla na biomaso ter menjavo
svetlobnih kupol na telovadnici v skupni vrednosti 162.846,18 EUR z
DDV. Otvoritev slednje je bila 25. 5. 2015.

4.14 SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA ROGLI
Čas izgradnje:
2008–2014

Znesek investicije:
12.372.321,00 EUR z DDV

Projekt STC na Rogli se je izvajal od avgusta 2008 do junija 2014.
Strateški cilji projekta so bili: dopolnitev rekreacijsko-športne
ponudbe v Občini Zreče, omogočanje organizacije prireditev FIS
najvišjega ranga, povečana atraktivnost in prepoznavnost turistične
destinacije, širši multiplikativni razvojni učinki (na podeželje in ostali
storitveni sektor), direktni ekonomski učinki (povečanje števila
prireditev in dnevnih obiskovalcev). Operativni cilji projekta so bili:
povečanje števila nočitev, večja zaposlenost, ureditev novih in
posodobitev starih prog ter njihova FIS homologacija.
Projekt je zajemal dve fazi, in sicer:
• izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nabavo
opreme za umetno zasneževanje, urejanje in vzdrževanje
tekaških prog in poligona ter izgradnjo startno-ciljnega prostora,
letne tekaške proge za rolkanje, akumulacijskega zajetja s
servisnim objektom
• izgradnjo večnamenskega objekta.
V decembru je slednji dobil tudi sodobni wellness center in s tem
je bil končan projekt Smučarsko tekaški center na Rogli (skupaj z
javno–zasebnim partnerjem Uniorjem, d. d., Zreče).
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA
5.1 OBNOVA OŠLAKOVE KOVAČIJE
Čas izgradnje:
1997-2011

Znesek investicije:
27.870,88 EUR

Ošlakova domačija je enovita poselitvena enota, zato program
obnove zavzema ves njen gospodarsko-obrtniški del. Kovačija je
obnovljena, žaga pa še čaka, da nastopi njen čas, ko se bo ponovno
obudil spomin na razvito žagarsko dejavnost ob Ločnici in Dravinji.
Ošlakova kovačija je bila obnovljena v več fazah, v katerih so
sodelovali potomci. Najprej je bil obnovljen objekt (streha, temelji,
zidovi, streha), v naslednji fazi zajetje, vodno korito in kolo. V
nadaljevanju se je restavriralo in popisalo orodje v kovačiji. V zadnji
fazi, ki je potekala v letih 2009 in 2010, so posebno pozornost posvetili
dokončni usposobitvi notranje opreme ter zamenjavi 2,5 m dolgega
vodnega kolesa in lesene pogonske gredi. Ob svečanem zaključku
del, posvečenem tudi 300-letnici začetka Ošlakove kovačije,
smo izdali brošuro publicista Antona Gričnika Kovaška pesem ob
pohorskem potoku, zreško podjetje Unior, d. d., ki izhaja iz kovaške
tradicije teh krajev, pa je prevzelo pokroviteljstvo nad kovačijo.

5.2 OBNOVE CERKEV
sv. Kunigunde, sv. Lovrenca, sv. Egidija, sv. Lamberta, sv. Martina
Čas izgradnje:
2001–2008

Znesek investicije:

Občina Zreče je v letih 2001–2008 v svojem proračunu zagotovila
sredstva za vzdrževanje cerkva:
• Sv. Kunigunda: 10.432,30 EUR
• Sv. Lovrenc: 16.691,70 EUR
• Sv. Egidij: 19.861,01 EUR
• Sv. Lambert: 20.000,00 EUR
• Sv. Martin: 2.059,54 EUR

5.3 MONOGRAFIJA OBČINE ZREČE (Prvi zreški zbornik)
Čas izdelave:
2006

Znesek investicije:
80.959,77 EUR

Leta 2006 smo ob 800-letnici prve pisne omembe Zreč izdali Zreški
zbornik. V njem so zajeta področja življenja in delovanja v naših
krajih, vsi družbeni, geografski in gospodarski tokovi, ki so imeli
posledice na Zreškem. Predstavljeni so kulturna dediščina, razvoj
lokalnih podjetij, šolstva, kulture in športa.
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5.4 800 LET OD PRVE PISNE OMEMBE ZREČ
Čas izgradnje:
2006

Znesek investicije:
13.369,93 EUR

V prazničnem letu 2006 smo izdali priložnostno mapo s slikami Zreč,
prav tako je bil v ta namen izdan Zreški zbornik. V okviru KS Zreče se
je obnovila zgoščenka pesmi nekdanjih ZREŠKIH KOVAČEV.

5.5 OBNOVA STREHE, ZVONIKA, LADJE NA CERKVI SV. JAKOBA
NA RESNIKU
Čas izgradnje:
2006–2007

Znesek investicije:
5.172,93 EUR

V skladu s pogodbo o sofinanciranju spomeniškovarstvenega
projekta v 2006–2007 smo za obnovo strehe, zvonika in ladje na
cerkvi sv. Jakoba na Resniku sofinancirali obnovo; v letu 2006 v
višini 4.172,93 EUR in v letu 2007 še 1.000 EUR.

5.6 DOM KRAJANOV DOBROVLJE
Čas izgradnje:
2002–2008

Znesek investicije:
265.144,12 EUR

Izgradnja Doma krajanov Dobrovlje je potekala pod vodstvom KS
Dobrovlje. Dela so se pričela 2002 in uspešno zaključila septembra
2008. Pridobitev večnamenskega objekta in športnega centra
izboljšuje kakovost bivanja v naši občini, prispeva k razvoju in
možnostim za šport in druženje v KS Dobrovlje. K investiciji smo
prispevali 265.144,12 EUR, sredstva v višini 50.000,00 EUR pa je
prispevalo tudi podjetje Unior, d. d.

5.7 OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. LAMBERTA
Čas izgradnje:
2008–2009

Znesek investicije:
74.347,20 EUR

V letu 2008 smo pričeli z obnovo strehe na ladji skomarske cerkve
sv. Lamberta. Ministrstvo je za projekt zagotovilo sredstva v višini
36.410 EUR, občina pa sredstva v višini 20.000 EUR za leto 2008.
Ostala sredstva je zagotovil Župnijski urad Gorenje pri Zrečah s
pomočjo faranov župnije Skomarje in ostalih donatorjev.
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5.8 UREDITEV OGRAJE IN PODPORNEGA ZIDU PRI POKOPALIŠČU
na Skomarju
Čas izgradnje:
2008–2010

Znesek investicije:
75.907,20 EUR

V letu 2008 smo začeli s postavitvijo nove ograje, sanacijo
podpornega zidu in z razširitvijo pokopališča. Z namenom celovite
ureditve prostora smo v naslednjem letu podaljšali podporni zid ter
uredili nove stopnice in pot preko pokopališča.

5.9 KOVAČIJA ŠREKL-ZAJC
Čas izgradnje:
2008

Znesek investicije:
3.000,00 EUR

Na pobudo sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri KUD Vladko
Mohorič smo z združitvijo manjše obrtniške delavnice Ivana Šrekla
in kmečke kovačije Ignaca Zajca pridobili uporabno delavnico z
muzejsko zbirko kovaškotehniške dediščine.
Združena kovačija, kjer najdemo skoraj vso tradicionalno kovaško
orodje in stroje, ni namenjena Ie muzejski postavitvi, temveč služi tudi
aktivnemu delu, prikazu kovanja in izdelave različnega, predvsem
kmečkega orodja. Navedeni znesek investicije zajema ureditev in
promocijo muzejske zbirke.

5.10 VODOVNIKOVA ZBIRKA NA SKOMARJU
Čas izgradnje:
2008–2009

Znesek investicije:
37.920,00 EUR

S ciljem prispevati k ohranjanju kulturne dediščine, obveščati o
pomenu njenega ohranjanja, krepiti pripadnost in identiteto območja
smo v okviru projekta Vodovnikova zbirka leta 2008 začeli urejati
prostor za postavitev stalne razstave o Juriju Vodovniku in kulturni
dediščini kraja. Skupna vrednost projekta, ki je bil del Letnega
izvedbenega načrta (LIN) za leto 2008, je 37.920 EUR, od tega so
sredstva Leader znašala 15.800 EUR.

5.11 POSTAVITEV SPOMENIKA SLOVENIJI
Čas izdelave:
2009

Znesek investicije:
18.828,00 EUR

Meseca oktobra 2009 je potekala svečanost ob odkritju spominskega
obeležja pri OŠ Zreče. Le-to poleg enotnosti Slovencev v prizadevanjih
po samostojni državi v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
simbolizira tudi Maistrov boj za severno mejo in narodnoosvobodilni
boj med letoma 1941 in 1945. Pobudo za postavitev spomenika je
podalo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske
Konjice. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zagotovilo
sofinancerski delež v višini 11.795 EUR, preostali del (6.725,60 EUR)
pa občinski proračun.
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5.12 OBNOVA ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN VLAKA
Čas izgradnje:
2009

Znesek investicije:
61.000,00 EUR

Projekt Obnova železniške postaje v Zrečah je bil sofinanciran iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader,
pod okriljem lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja, v
okviru katerega so bila pridobljena sredstva v višini 10.500 EUR.
Celotna investicija je znašala okoli 61.000 EUR, pri čemer so nam
z donatorskimi sredstvi in prostovoljnim delom pomagali podjetja,
organizacije, društva in posamezniki.
V okviru projekta je bila obnovljena vlakovna kompozicija lokomotive
s tremi vagoni ter urejeni peronski del, čakalnica in prostori, v katerih
je postavljena muzejska zbirka. Izdelana je bila tudi promocijska
zloženka v nakladi 3000 izvodov.

5.13 IZDAJA KNJIGE OZKOTIRNA ŽELEZNICA

Štajerska ozkotirna železnica Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče je bila
zgrajena z namenom, da bi povezala
glavno progo Maribor–Ljubljana s
kraji gornjega dela doline Dravinje,
kjer so bila naravna bogastva (les,
premog) in je bilo pričakovati razvoj
industrijskih obratov.

Die steirische Kleinbahn Poljčane–
Slovenske Konjice–Zreče wurde
mit der Absicht gebaut, die Hauptstrecke Maribor–Ljubljana mit den
Orten des Oberteils des Dravinjatals
zu verbinden, wo es Naturschätze
wie Holz und Kohle gab. Es stand zu
erwarten, dass sich in jenem Gebiet
Industriewerke entwickeln würden.

Kar el Rustja

The Styria narrow-gauge railway
Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče
was built with the purpose to connect the main line Maribor–Ljubljana
with places in the upper Dravinja
valley. There were natural resources
there (wood, coal), thus industrial
plants were expected to develop.

OZKOTIRNA ŽELEZNIŠKA PROGA POLJČANE–SLOVENSKE KONJICE–ZREČE

OZKOTIRNA
ŽELEZNIŠKA
PROGA
POLJČANE
KONJICE
ZREČE
K a r e l

Znesek investicije:
10.584,97 EUR

Čas izdaje:
2009

V letu 2009 je Občina Zreče, skupaj s soizdajateljicama Občino
Slovenske Konjice in Občino Poljčane, izdala knjigo Ozkotirna
železniška proga Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče.
V knjigi je predstavljena omenjena železniška proga, od samih potreb
po gradnji do gradnje in poteka proge oz. trase. V knjigi so tudi slike
vseh obstoječih načrtov proge in postajališč.

R u s t j a

5.14 IZDAJA GLASILA POHORSKO SRCE
Poštnina plačana pri pošti 3214 Zreče

Pohorsko srce
Javno glasilo občine Zreče

letnik v ♥ leto 2013 ♥ številka 9

Čas izgradnje:
2009–2014

Znesek investicije:
25.432,00 EUR

Občinsko glasilo Pohorsko srce obvešča občanke in občane o
življenju in delu v lokalni skupnosti, 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.

5.15 PROJEKT OBČINA PO MERI INVALIDOV
Čas izgradnje:
2009–2014

Znesek investicije:
14.738,89 EUR

Januarja 2010 smo se na pobudo Območnega društva invalidov
Dravinjske doline prijavili na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije
za pridobitev listine Občina po meri invalidov. Akcijski načrt projekta
je bil zasnovan za 4-letno obdobje (2010–2014). Namen projekta je
zagotavljanje kvalitetnega in neodvisnega življenja invalidov v našem
kraju.
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5.16 IZGRADNJA NOVEGA ZVONIKA
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
44.000,00 EUR

Skupaj s KS Zreče in zreškim župnijskim uradom smo v letu
2010 začeli z izgradnjo novega prostostoječega zvonika, saj je
bila obstoječa strešna konstrukcija prešibka, kar je povzročalo
razrahljanost kritine in zatekanje. Dela so se pričela v juliju in so bila
končana konec septembra 2010. Investicija je znašala 44.000 EUR
in jo je v večji meri financirala KS Zreče.

5.17 VEČNAMENSKA DVORANA V PROSTORIH CŠOD NA GORENJU
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
20.000,00 EUR

V letu 2010 smo se ob 15. rojstnem dnevu občine na svečani seji
veselili še ene pridobitve – nove večnamenske dvorane v Centru
šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju. Prostor, namenjen
različnim prireditvam, srečanjem in sestankom, meri okoli 160 m2, v
notranjosti prostora je postavljen tudi velik stalni oder. Investicijo smo
v občini podprli s sofinanciranjem v vrednosti 11.000 EUR, celotna
znaša 20.000 EUR.

5.18 PETELINEKOV MLIN
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
2.000,00 EUR

Idejna zasnova vodne učne poti vključuje Petelinekov mlin ob reki
Dravinji v Radani vasi, ki z delujočim kolesom pritegne marsikaterega
domačina in turista. K obnovi mlina, ki so jo izvedli lastniki, smo za
obnovo strehe in mlinskega kolesa prispevali sofinancerska sredstva
v višini 2.000 EUR.

5.19 NAKUP ORGEL V CERKVAH SV. KUNIGUNDE IN SV. MATERE BOŽJE
Čas izgradnje:
2010

Znesek investicije:
15.000,00 EUR

V letu 2010 smo sofinancirali nakup oz. obnovo orgel v cerkvah sv.
Kunigunde (10.000 EUR) ter sv. Matere Božje na Brinjevi gori (5.000
EUR).
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5.20 RAZSTAVA KOČE NA PESKU
Čas izvedbe:
2010

Znesek investicije:

Fotoodsek Dravinjske podružnice SPD Konjice je do leta 1933 izdelal
več kot 10.000 razglednic s približno šestdesetimi različnimi motivi.
Skoraj polovica njihovih razglednic je bila izdelana z motivom Koče
na Pesku. Najbolj znani posnetki, izdelani iz originalnih razglednic
Koče na Pesku, so zbrani v tem koledarju in večina od njih je bila
prvič predstavljena javnosti ob otvoritvi razstave, ki je bila 29. 11.
2010. Razstava domuje v prostorih Koče na Pesku.

5.21 OBNOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE
Čas izgradnje:
2011–2012

Znesek investicije:
240.581,95 EUR

Obnova Zdravstvene postaje Zreče je zajemala rušitvena in
odstranitvena dela, dozidave in prezidave z ometi, vgraditev dvigala,
fasado in notranjo ureditev s stavbnim pohištvom. Zdravniki so začeli
z opravljanjem dejavnosti v novih prostorih februarja 2012. Skupna
vrednost investicije je znašala 240.581,95 EUR, od tega je občina
prispevala 153.798,95 EUR, Ministrstvo za zdravje pa 58.283,00 EUR.
Pridobili smo tudi donatorska sredstva s strani podjetij Unior, d. d.,
GKN Driveline Slovenije, d. o. o., SwatyComet, d. o. o., in Spar v skupni
vrednosti 28.500,00 EUR.

5.22 MRLIŠKA VEŽICA NA GORENJU
Čas izgradnje:
2009–2014

Znesek investicije:
230.000,00 EUR

Že v letu 2009 smo začeli z iskanjem najugodnejše zasnove izgradnje
poslovilne vežice Gorenje. V letu 2010 smo izbrali idejno zasnovo
in KS Gorenje, kot investitor, je v letu 2011 podpisala gradbeno
pogodbo z najugodnejšim izvajalcem, ki je izvedel gradbena dela.
Instalacije in ostala obrtniška dela so izvedli domači obrtniki, nekaj
dela pa tudi domačini.

5.23 VSAKDANJIKI IN PRAZNIKI SKOMARJANOV
Čas izgradnje:
2011–2012

Znesek investicije:
25.556,09 EUR

V sklopu projekta je bil urejen kletni del župnišča na Skomarju (novi
pod, ometi, stavbno pohištvo), v njem pa urejen prikaz starih obrti –
izdelovanje cokel in šikelnov in nabiranje mravljinih jajc. En prostor je
namenjen prikazu kulinarike Zreškega Pohorja. Nosilni partner v tem
projektu je bila KS Skomarje, celotna vrednost projekta je znašala
25.500, od tega sredstva Leader 11.000 EUR. Projekt se je zaključil
februarja 2012.
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5.24 KNJIGA RUDNIKI, PREMOGOVNIKI, KAMNOLOMI
V DRAVINJSKI DOLINI
Čas izdelave:
2011–2012

Znesek investicije:
33.270,50 EUR

Občina Zreče je v letih 2011 in 2012 financirala pripravo in izdajo
monografije Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini.
Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem lokalne akcijske skupine
Od Pohorja do Bohorja. Soizdajateljice so bile še naslednje občine:
Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenske Konjice in Vitanje. V knjigi je
zajeta predstavitev premogovništva in rudarstva v krajih pod južnim
Pohorjem, ob Dravinji in v Vitanjskem podolju.

5.25 OBNOVA STREHE BUCIJEVEGA MLINA
Čas izgradnje:
2012

Znesek investicije:
1.000,00 EUR

V letu 2012 smo na pobudo lastnikov Bucijevega mlina obnovili
streho tega mlina. Občina Zreče je zagotovila denarna sredstva za
nakup kritine v višini 1.000 EUR kakor tudi dobavo lesa iz gozdov v
lasti Občine Zreče v skupni izmeri 43 m3.
V letu 2014 smo obnovili talne obloge v prvem nadstropju mlina;
vrednost teh del je znašala 800 EUR.

5.26 NOVI PROSTORI KNJIŽNICE
Čas izgradnje:
2012–2013

Znesek investicije:
115.000,00 EUR

V mesecu novembru 2012 smo za potrebe knjižnice začeli z obnovo
prostorov na naslovu Cesta na Roglo 11h. V okviru investicije smo
obstoječe prostore v celoti gradbeno obnovili, zamenjali stavbno
pohištvo, prenovili vodovodno napeljavo in elektroinštalacije, kupili
novo opremo. Navedena dela so bila končana avgusta 2013. Celotna
investicija, skupaj z nakupom prostorov, je znašala 115.000 EUR.

5.27 CERKEV SV. NEŽE
Čas izgradnje:
2011–2013

Znesek investicije:
97.395,61 EUR

Občina Zreče je v svojem proračunu zagotovila sredstva za nakup
kamna – škrilja, Župnijski urad Zreče pa je prevzel obveznost
poiskati najugodnejšega izvajalca, ki je izvedel prekritje strehe in
vsa potrebna dela (sanacija lesenega dela ostrešja, fasadni oder,
kleparska dela …).
V začetku poletja 2011 je izvajalec pričel s sanacijskimi deli ter jih
končal novembra 2013. Celotna vrednost sanacijskih del je znašala
97.395,61 EUR. Občina Zreče je nakup kamna financirala v višini
47.740,00 EUR, Župnijski urad Zreče pa v višini 49.655,61 EUR.
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5.28 PRAZNOVANJE 700-letnice PRVE PISNE OMEMBE SKOMARJA
in 856-letnice prve pisne omembe cerkve na Skomarju
Čas izvedbe:
2013–2014

Znesek investicije:
3.530,00 EUR

30. novembra 2013 je poteklo 700 let od prve pisne omembe kraja
in 856 let od prve omembe cerkve na Skomarju. V ta namen se je
v prazničnem letu 2013/2014 pod naslovom Blagor tebi skomarska
fara zvrstilo precejšnje število prireditev, izdani so bili knjižica
Skomarje skozi stoletja (avtor Danijel Leva Bukovnik), priročna mapa,
zastava z logotipom in postavljena je bila razstava fotografij. Jubilejni
zbornik Praznično leto Skomarjanov 2013 je uredil Anton Gričnik. Cilj
obeležbe jubileja je bil predvsem seznaniti ljudi s 700-letno zgodovino
kraja, privabiti čim več ljudi, da spoznajo Skomarje, predvsem pa
opozoriti mlade, kako pomembne so nekatere, že malce pozabljene
vrednote in kako pomembno je ohranjati kulturno dediščino.

5.29 OBNOVA GROBIŠČA 60 ŽRTVAM V SPOMINSKEM PARKU
100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV NA STRANICAH
Čas izgradnje:
2013–2015

Znesek investicije:
67.752,50 EUR

Občina Zreče je v letu 2013 naročila izdelavo projektne dokumentacije in v letu 2014 podpisala pogodbo z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti za obnovo spomenika
državnega pomena – Spominski park 100 frankolovskih žrtev za
obnovo grobišča 60 žrtvam. Na podlagi pogodbe je ministrstvo
sofinanciralo obnovo v višini 13.714,87 EUR, občina pa je zagotovila
30.477,50 EUR.
V letu 2015 je Občina Zreče tudi obnovila grobišča 40 žrtvam in
ravno tako pridobila sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v višini 10.602,05 EUR, občina pa je
zagotovila 12.958,05 EUR.

5.30 KNJIGA PODOBE NAŠIH KRAJEV NA RAZGLEDNICAH SKOZI ČAS
Zreče

Podobe naših krajev
na razglednicah
skozi čas

Čas izvedbe:
2014

Znesek investicije:
2.693,70 EUR

V letu 2014 je Občina Zreče, na podlagi predhodno oblikovane
razstave, izdala knjigo, v kateri so zbrane razglednice naših krajev
skozi čas, torej od 19. stoletja pa vse do danes. Razglednice, zajete
v knjigi, hranijo zasebni zbiratelji in kulturne ustanove. V knjigi so
v slovenščini in angleščini predstavljene vse krajevne skupnosti v
občini – Zreče, Stranice, Skomarje, Resnik, Gorenje in Dobrovlje –
ter tudi turistično-športni center Rogla.

1
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5.31 200-LETNICA ŠOLSTVA NA ZREŠKEM
Čas izvedbe:
2014–2015

200 let šolstva
na zreškem

Znesek investicije:
10.000,00 EUR

2015. leta praznujemo 200-letnico šolstva na Zreškem in v ta
namen se že od septembra 2014 odvijajo številni dogodki. Začetek
prazničnega leta smo odprli z novinarsko konferenco, na kateri je bil
predstavljen spored prireditev, zaključili pa ga bomo konec novembra
2015 s slovesno prireditvijo. Izdani sta bili zloženka in priložnostna
mapa, v letu 2015 pa bomo izdali in na slavnostni prireditvi predstavili
zbornik o šolstvu na Zreškem, v katerem bosta podrobneje opisana
zgodovina in šolsko dogajanje na vseh podružničnih šolah, tudi na
nekdanjih šolah na Skomarju in Resniku ter strokovni šoli v Zrečah.

Impresum

OBčINA ZREčE 1995–2015
IZVEDENI PROJEKTI
Izdala Občina Zreče, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče
Za založbo mag. Boris Podvršnik, župan
Vsebine pripravili: Štefan Posilovič, Andrej Furman, Maks Repič,
Emil Jevšenak, Matjaž Korošec, Katjuša Črešnar, Simona Črešnar,
Sandra Vidmar Korošec, Milena Slatinek, Greta Boček, Sandra Godec Mavhar
Uredila: Sandra Godec Mavhar
Lektorirala: Urška Stani
Fotografije: arhiv Občine Zreče, Jaka Jazbec, Ervin Matevžič in ostali
Grafično oblikovanje in tehnično urejanje: Blaž Prapótnik
Produkcija: Epigraf
Naklada: 200 izvodov
Brezplačen izvod
Zreče 2015
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
352(497.4Zreče)"1995/2015"(082)
308(497.4Zreče)(082)
OBČINA Zreče : 1995–2015 : izvedeni projekti / [vsebine pripravili Štefan Posilovič ... [et al.] ;
uredila Sandra Godec Mavhar ; fotografije arhiv Občine Zreče ... et al.]. - Zreče : Občina, 2015
ISBN 978-961-91854-7-6
1. Posilovič, Štefan 2. Godec Mavhar, Sandra
280981760

