
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Objave, objavljene v 
občini Zreče 

od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  



 
 
Delavnica ognjičevega mazila  
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.12.2019) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 09.01.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica ognjičevega mazila 
Opis, predstavitev:   
 
Organizirali bomo delavnico ognjičevega mazila v večgeneracijskem centru Zreče. 
 
Delavnico bo vodila ga. Verica Samec 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Pametne vasi na Pohorju 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (06.01.2020) 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 10.01.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pametne vasi na Pohorju 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: OO SLS ZREČE 
Elektronska pošta organizatorja: info@zrece.eu 
Opis, predstavitev: V petek, 10. januarja 2020, ob 18. uri vas vabimo v  Center šolskih in 

obšolskih dejavnosti Gorenje  (Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče), na omizje 
 
Pametne vasi na Pohorju, sredstva EU za poseljeno, obdelano in privlačno podeželje  ter 
pogovor o prihodnosti kmetijstva in lesarstva. 
 
Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 
 
Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/PV-Pohorje. 
 
Pametne vasi – podeželske skupnosti, ki jih povezuje želja po sodelovanju in razvoju z 
implementacijo najnovejših tehnologij in konceptov – postajajo resničnost. Evropska unija bo 
v prihodnjem finančnem obdobju za njihovo uresničitev namenila sredstva za izboljšanje 
gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov z uporabo inovativnih rešitev in digitalne 
tehnologije. Slovenija bi lahko bila s svojimi danostmi pilotna država in zgled ostalim 



članicam v uvajanju tovrstnih rešitev. Toda, ali bomo znali izkoristiti sredstva in priložnosti, 
da ohranimo slovensko podeželje poseljeno ter obdelano in hkrati privlačno za podjetnike, 
obrtnike ter za mlade družine in starostnike? V Gorenjem bomo ugotovili, kaj pametnega 
(smart) že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti za razvoj lahko pričakujemo v 
prihodnosti. Predstavili bomo dobre prakse iz lokalnega okolja, poleg tega pa bodo o 
pametnih vaseh ter o prihodnosti kmetijstva in lesarstva v regiji spregovorili še: 
 
Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), ki bo predstavil projekt Pametnih vasi in 
možnosti ter prizadevanja za financiranje tovrstnih projektov iz različnih evropskih skladov in 
mehanizmov v novi finančni perspektivi EU; 
 
Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije; 
 
 dr. Franc Pohleven, zagovornik trajnostne predelave lesa s čim večjo dodano vrednostjo. 
 
Predstavitvam bo sledila možnost postavljanja vprašanj sodelujočim ter pogovor ob 
pogostitvi s pridelki lokalnih proizvajalcev. 
 
Omizje poteka v organizaciji evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) in OO SLS 
Zreče. 
 
Točna lokacija dogodka: https://goo.gl/maps/q4QvuBPZSQAsm6aE6 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
PONOVITEV 15.BOŽIČNO - NOVOLETNEGA KONCERTA 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(03.01.2020) 
Lokacija: rogla, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 10.01.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: PONOVITEV 15.BOŽIČNO - NOVOLETNEGA KONCERTA 
Kategorije dogodka: Prireditev, Kultura 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: PONOVITEV 15.BOŽIČNO - NOVOLETNEGA KONCERTA NA 

ROGLI 
 
Društvo godbenikov Zreče in Unitur d.o.o. prirejata ponovitev 15. božično-novoletnega 
koncerta   na Rogli v prostorih snežne dvorane Hotela Planja,   ki bo v petek, 10.1.2020 ob 
19. uri.  Tudi tokrat bodo gostje koncerta Ansambel Sekstakord, ter Klara Veteršek.  
Program bo povezoval Franci Podbrežnik-Solčavski. 



 
Vstopnine ni - vljudno vabljeni! 
 
 
Lokacija: rogla, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Pohod po poteh Pohorskega bataljona 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(06.01.2020) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 11.01.2020 ob 08:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pohod po poteh Pohorskega bataljona 
Kategorije dogodka: Šport 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 
Organizator: Planinsko Društvo Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Korošec Matjaž 
Mobilna številka organizatorja: 041 324 245 
Opis, predstavitev dogodka: Planinsko društvo Zreče   

 
Vabi 
 
v soboto, 11. januarja 2020 
 
na  42. POHOD 
 
PO POTEH POHORSKEGA 
 
BATALJONA 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
3. MEDNARODNI TURNIR v MINI ODBOJKI  - ODPRTO 
PRVENSTVO SLOVENIJE  
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(28.10.2019) 
Lokacija: ŠD OŠ Šempeter, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 
Termin dogodka: 18.01.2020 ob 08:30 
 
Naziv, ime dogodka: 3. MEDNARODNI TURNIR v MINI ODBOJKI  - ODPRTO PRVENSTVO 

SLOVENIJE 
Kategorije dogodka: Šport, Za otroke 
Vstopnina: Vstop prost 
Spletna stran dogodka: https://www.facebook.com/WeilerVolleyZrece 
Opomba: https://www.instagram.com/weilervolleyzrece 
Opis, predstavitev dogodka: 3. ODPRTO PRVENSTVO Slovenije v MINI ODBOJKI za deklice 

in dečke l.2009 in mlajše.  Kategorija, konkurenca: ? Deklice in dečki U-11, letnik 2009 in 
mlajši (brez možnosti starejših) ? Klubi, reprezentance regij, mest …  Datum in kraj: ? 
Športna dvorana Šempeter v Savinjski dolini, Športna dvorana Prebold, Športna dvorana 
Braslovče, Športna dvorana Griže  Pravila: ? Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije 
- MINI odbojka ? Pravila; v prilogi  Sistem tekmovanja: ? Tekmovanje bo potekalo po 
skupinah. Tekma se igra na dva dobljena niza. V primeru da je rezultat 1:1 se igra tretji niz 
do 15 točke. ? Za sojenje poskrbi organizator, višina mreže je 200 cm pri deklicah in fantih. ? 
Turnir se bo igral na 10 - 12 igriščih ? Turnir se odigra ob udeležbi minimalno 12 ekip v vsaki 
konkurenci, največje skupno število ekip je 32 na konkurenco  Razpored: ? Začetek turnirja 
ob 8.30 – Skupinski del. Vsaka ekipa igra najmanj tri tekme. ? Kosilo 12.00 – 15.00 (jedilnica 
OŠ Šempeter). ? Podelitev nagrad ekipam in posameznikom ob 19. uri.  Zveti navijači 
#WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in 
bodite njihov sedmi igralec - seveda na tribunah. 
Lokacija: ŠD OŠ Šempeter, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 



Delavnica kreme iz smilja 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.12.2019) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 22.01.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica kreme iz smilja 
Opis, predstavitev: Delavnica negovalne kreme  iz smilja bo v sredo 22.1.2020 v 

večgeneracijskem centru Zreče ob 17.00 uri. 
 
Delavnico bo vodila ga. Magda Pipenbaher. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Občni zbor PGD Gorenje pri Zrečah 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (06.11.2019) 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 25.01.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Občni zbor PGD Gorenje pri Zrečah 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje pri Zrečah 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
 



173. literarni večer »Jaz ‘mam en stari znucan koš« 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(15.01.2020) 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 25.01.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: 173. literarni večer »Jaz ‘mam en stari znucan koš« 
Kategorije dogodka: Kultura 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 
Organizator: KUD Vladko Mohorič Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Majda Labotar 
Opis, predstavitev dogodka: Vljudno vas vabimo na  173. literarni večer 

 
»Jaz ‘mam en stari znucan koš«,  
 
ki bo v soboto, 25. 01. 2020 ob 18. uri,  
 
v »Skomarski hiši« v vasi Skomarje nad Zrečami   Tokrat se predstavi: Turistično kulturno 
društvo Klokočovnik z gosti:  Svojo poezijo bosta predstavila:  BOJAN VREČER iz DOBRNE 
in članica društva Klokočovnik  JUSTINA STRAŠEK iz ŠTAJERSKE VASI.  Glasbeni gosti: 
Ljudski pevci Klokočovnik in Trio Kitarakon iz Vojnika.  Voditeljica večera: MAJDA LABOTAR  
Vstop je prost 
 
 
Lokacija: Skomarska hiša, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Delavnica  naravnega mila 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.12.2019) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 30.01.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica  naravnega mila 
Opis, predstavitev: Delavnico izdelave naravnega mila bo vodila ga. Darja Soršak. 



Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Odbojka MINI ODBOJKA Liga žoga miga 1.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: oš zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 01.02.2020 ob 09:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka MINI ODBOJKA Liga žoga miga 1.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške ter Vitanjske 

odbojke pomagajte najmlajšim dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi 
igralec - seveda na tribunah. Ker OZS ni organizirala državnega prvenstva bodo najmlajše 
odbojkarice tekmovale v tekmovanju LIGA ŽOGA MIGA. 
Lokacija: oš zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 



 
Odbojka STAREJŠE DEKLICE 2.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: telovadnica OŠ Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 01.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka STAREJŠE DEKLICE 2.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: telovadnica OŠ Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
Odbojka; 1B.liga; Calcit Volley II : Weiler Volley Zreče 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: OŠ Stranje, 1242 Stahovica 
Termin dogodka: 01.02.2020 ob 15:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga; Calcit Volley II : Weiler Volley Zreče 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte članicam do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: OŠ Stranje, 1242 Stahovica 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
Odbojka, 3.liga vzhod, Prevalje II : Weiler Volley Zreče 2 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: ŠD prevalje, 2391 Prevalje 
Termin dogodka: 01.02.2020 ob 15:30 
 



Naziv, ime dogodka: Odbojka, 3.liga vzhod, Prevalje II : Weiler Volley Zreče 2 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Mlade zreške odbojkarice v drugi članski ekipi bodo pod novim 

imenom Weiler Volley Zreče v 3. državni ligi iskale nove priložnosti in nabirale prepotrebne 
izkušnje na tekmah.   Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke pridite 
vzpodbuditi dekleta ob domači parket, da jim bo nekoliko lažje na drugi tekmi te odbojkarske 
sezone.  VABLJENI ! 
Lokacija: ŠD prevalje, 2391 Prevalje 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
Novo: Film v Zrečah - Kraljestvo severnega jelenčka 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (24.01.2020) 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 01.02.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Novo: Film v Zrečah - Kraljestvo severnega jelenčka 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Občina Zreče 
Elektronska pošta organizatorja: info@zrece.eu 
Spletna stran dogodka: 
https://www.zrece.si/objava/239450?fbclid=IwAR117hKjgE4WhiWQsOc8AO0k_W6Ds7bSJy
9MFUlTw0N2R0ULaNKQNAmVXz0 
Opis, predstavitev: Film je posnet med divjimi, neukročenimi živalmi v njihovem naravnem 

okolju. Zvezdnika zgodbe sta jelenček Ajlo in njegova mama ob pomoči ostalih severnih 
jelenov. Njuno življenje opazujejo nenevarni losi, hermelini in veverice… naokoli pa prežijo 
plenilci. 
Lokacija: Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
 



 
Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 2.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: ŠD SŠGT Celje, 3000 Celje 
Termin dogodka: 02.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 2.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: ŠD SŠGT Celje, 3000 Celje 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
Odbojka KADETINJE Vitanje 3.liga 1.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: OŠ Mežica, 2392 Mežica 
Termin dogodka: 02.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka KADETINJE Vitanje 3.liga 1.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške ter Vitanjske 

odbojke pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - 
seveda na tribunah. 
Lokacija: OŠ Mežica, 2392 Mežica 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Delavnica kreme za obraz 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (16.01.2020) 



Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.02.2020 ob 15:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica kreme za obraz 
Opis, predstavitev: Delavnica bo v večgeneracijskem centru Zreče  ob 15.00 uri.  Delavnico 

bo vodila ga. Magda Pipenbaher.  
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Življenje, močnejše od smrti.  
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (29.01.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.02.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Življenje, močnejše od smrti. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Tatjana Milosavljevič 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Življenje, močnejše od smrti. Dodajati življenje dnevom, ne dneve 

življenju.  Kdaj? Ponedeljek, 3. 2. 2020, ob 17.00 uri, Kje? Večgeneracijski center Zreče. Z 
vami bo Miha Zimšek, Slovensko društvo hospic.  Vabljeni! 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
Odbojka; 3.liga vzhod; Weiler Volley Zreče 2 : Mežica 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 08.02.2020 ob 14:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 3.liga vzhod; Weiler Volley Zreče 2 : Mežica 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Mlade zreške odbojkarice v drugi članski ekipi bodo pod novim 

imenom Weiler Volley Zreče v 3. državni ligi iskale nove priložnosti in nabirale prepotrebne 
izkušnje na tekmah.   Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke pridite 
vzpodbuditi dekleta ob domači parket, da jim bo nekoliko lažje na drugi tekmi te odbojkarske 
sezone.  VABLJENI ! 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
 
Prireditev ob kulturnem prazniku 
Objavljeno v: Dogodki (29.01.2020) 
Lokacija: cesta na roglo 15, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 08.02.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Prireditev ob kulturnem prazniku 
Kategorije dogodka: Kultura 
Vstopnina: Vstop prost 
Lokacija: cesta na roglo 15, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 



 
Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : OD Krim 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 08.02.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : OD Krim 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte članicam do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Odbojka STAREJŠE DEKLICE 3.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: telovadnica OŠ Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 09.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka STAREJŠE DEKLICE 3.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: telovadnica OŠ Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
Čajanka 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (16.01.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 13.02.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Čajanka 
Opis, predstavitev: Četrtek, 13.2.2020 ob 17.00 uri večgeneracijski center Zreče Ob čajanki 

nam bo gospa Olga Čanžek obširno predstavila črno deteljo 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : ŽOK Ljutomer 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(05.02.2020) 
Lokacija: šolska cesta 3 , 3214 Zreče 
Termin dogodka: 14.02.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : ŽOK Ljutomer 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Spletna stran dogodka: https://www.facebook.com/WeilerVolleyZrece/ 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte članicam v 1B.ligi do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda 
na tribunah. 
Lokacija: šolska cesta 3 , 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 3.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: ŠD gimnazija Ptuj, 2250 Ptuj 
Termin dogodka: 16.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 3.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: ŠD gimnazija Ptuj, 2250 Ptuj 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Odbojka KADETINJE Vitanje 3.liga 2.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: gimnazija Slovenj gradec, 2380 Slovenj Gradec 
Termin dogodka: 16.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka KADETINJE Vitanje 3.liga 2.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške ter Vitanjske 



odbojke pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - 
seveda na tribunah. 
Lokacija: gimnazija Slovenj gradec, 2380 Slovenj Gradec 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Monografija Stranic 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 17.02.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Monografija Stranic 
Opis, predstavitev: Turistično društvo Zreče in kulturno društvo Furman Stranice , organizirata 

predstavitev knjige Franca Šeta  "Monografija Stranic" in pogovor z avtorjem, v ponedeljek, 
17. 2. 2020 ob 17. uri v Večgeneracijskem centru Zreče. Vljudno vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 



Delavnica temeljnih postopkov oživljanja in varno rabo defibrilatorja. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 19.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica temeljnih postopkov oživljanja in varno rabo defibrilatorja. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Delavnica temeljnih postopkov oživljanja in raba defibrilatorja. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Odbojka; MALA ODBOJKA; 3.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(19.01.2020) 
Lokacija: OŠ Mislinja, 2382 Mislinja 
Termin dogodka: 22.02.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; MALA ODBOJKA; 3.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Spletna stran dogodka: https://www.facebook.com/WeilerVolleyZrece/ 
Lokacija: OŠ Mislinja, 2382 Mislinja 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 



Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : Calcit Volley II 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(05.02.2020) 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 22.02.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : Calcit Volley II 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte članicam v 1B.ligi do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda 
na tribunah. 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Maškarada 2020 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (03.02.2020) 
Lokacija: Večnamenska dvorana Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 23.02.2020 ob 15:00 
 
Naziv, ime dogodka: Maškarada 2020 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Pridružite se nam na pustnem rajanju... v nedeljo 23.2.2020 ob 15. uri v 

Večnamenski dvorani Zreče. 
 
Zbor mask na Zreški tržnici od koder se bomo skupaj z Godbo na pihala Zreče in v 
spremljavi ZŠAM Zreče podali do Večnamenske dvorane Zreče, kjer sledi nora pustna 
MAČJA zabava. 
 
Zabavala nas bosta Maček Muri in Muca Maca, plesali bomo, se sladkali s krofi in uživali v 
slastnih prigrizkih, ki jih bodo za nas pripravili dijaki Srednje poklicne in strokovne šole 
Zreče. 
 
Organizatorja: Turistično društvo Zreče in Društvo prijateljev mladine Zreče  
 
 
Lokacija: Večnamenska dvorana Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
Šola kreativnosti 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Datum dogodka: 24.02.2020 - 28.02.2020 
 
Naziv, ime dogodka: Šola kreativnosti 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Večgeneracijski center Zreče organizira Šolo kreativnosti. Delavnice bodo 

potekale od ponedeljka, 24. februarja, do petka 28. februarja, od 9. do 14. ure. Udeležba na 
Šoli kreativnosti Zreče je brezplačna. Število mest je omejeno. Prijave sprejemamo do 
vključno petek, 21. februarja. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): 12.02.2020 ob 15:49 
 

 

 
 
 



Delavnica balazama za ustnice 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (16.01.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 26.02.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica balazama za ustnice 
Opis, predstavitev:  Organizirana bo delavnica negovalne labele za ustnice pod vodstvom 

gospe Vlaste Grosman. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Odbojka; 3-liga vzhod; Weiler Volley Zreče : Celje 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 29.02.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 3-liga vzhod; Weiler Volley Zreče : Celje 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Mlade zreške odbojkarice v drugi članski ekipi bodo pod novim 

imenom Weiler Volley Zreče 2 v 3. državni ligi iskale nove priložnosti in nabirale prepotrebne 
izkušnje na tekmah.   Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke pridite 
vzpodbuditi dekleta ob domači parket, da jim bo nekoliko lažje na drugi tekmi te odbojkarske 
sezone.  VABLJENI ! 
Lokacija: ŠD Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
Odbojka; 1B.liga: Roto-Kema Puconci : Weiler Volley Zreče 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(11.02.2020) 
Lokacija: Zelena dvorana Puconci, 9201 Puconci 
Termin dogodka: 29.02.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga: Roto-Kema Puconci : Weiler Volley Zreče 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Vabljeni !! 
Lokacija: Zelena dvorana Puconci, 9201 Puconci 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Delavnica kreme za obraz 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 02.03.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica kreme za obraz 



Opis, predstavitev: Delavnica negovalne kreme bo v večgeneracijskem centru Zreče  ob 

17.00 uri. Delavnico bo vodila ga. Magda Pipenbaher. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Razgibajmo se z jogo. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.03.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Razgibajmo se z jogo. 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Razgibajmo se z jogo, vsak torek v mesecu ob 18. uri Delavnico vodi 

članica TD Zreče ga. Darinka Šešerko. Prijave na e-mail; vecgeneracijski.center@gmail.com 
Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Vaje za urjenje spomina. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (13.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 05.03.2020 ob 12:00 
 
Naziv, ime dogodka: Vaje za urjenje spomina. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 



Opis, predstavitev: Vaje za urjenje spomina. Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Redni letni zbor članov društva Smetlika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.02.2020) 
Lokacija: Gostišče Ulipi, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 06.03.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Redni letni zbor članov društva Smetlika 
Opis, predstavitev: Zbor članov in povabljenih gostov  bo potekal korektno in dinamično, 

zaključili  ga bomo s prijateljskim druženjem. Iskrena želja vseh nas je, da se pridružite in 
prisluhnete rezultatom našega dela v preteklem letu in ciljem za prihodnost. 
Lokacija: Gostišče Ulipi, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 
Odbojka; 3.liga vzhod; VOLLEYBALLjubljana : Weiler Wolley Zreče 
II 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(23.01.2020) 
Lokacija: OŠ Sostro, 1000 Ljubljana 
Termin dogodka: 06.03.2020 ob 19:30 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 3.liga vzhod; VOLLEYBALLjubljana : Weiler Wolley Zreče II 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Mlade zreške odbojkarice v drugi članski ekipi bodo pod novim 

imenom Weiler Volley Zreče v 3. državni ligi iskale nove priložnosti in nabirale prepotrebne 
izkušnje na tekmah.   Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke pridite 
vzpodbuditi dekleta ob domači parket, da jim bo nekoliko lažje na drugi tekmi te odbojkarske 
sezone.  VABLJENI ! 
Lokacija: OŠ Sostro, 1000 Ljubljana 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
Odbojka; MALA ODBOJKA; 4.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(19.01.2020) 
Lokacija: ŠD SŠGT Celje, 3000 Celje 
Termin dogodka: 07.03.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; MALA ODBOJKA; 4.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Spletna stran dogodka: https://www.facebook.com/WeilerVolleyZrece/ 
Opis, predstavitev dogodka: Vabljeni!! 
Lokacija: ŠD SŠGT Celje, 3000 Celje 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : Mozirje 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(05.02.2020) 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 07.03.2020 ob 19:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka; 1B.liga; Weiler Volley Zreče : Mozirje 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte članicam v 1B.ligi do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda 
na tribunah. 
Lokacija: šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 4.krog 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(20.01.2020) 
Lokacija: OŠ mislinja, 2382 Mislinja 
Termin dogodka: 08.03.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Odbojka KADETINJE Zreče 2.liga 4.krog 
Kategorije dogodka: Za otroke, Šport, Razno 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev dogodka: Zveti navijači #WeilrVolleyGirls in ljubitelji Zreške odbojke 

pomagajte dekletom do novega uspeha v ligi  in bodite njihov sedmi igralec - seveda na 
tribunah. 
Lokacija: OŠ mislinja, 2382 Mislinja 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Športno-sprostitveni dan za ženske v hotelu Natura 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (25.02.2020) 
Lokacija: Rogla, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 08.03.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Športno-sprostitveni dan za ženske v hotelu Natura 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Unitur 
Telefonska številka organizatorja: 03 757 72 80 
Elektronska pošta organizatorja: tamara.poteko@unitur.eu 
Opis, predstavitev: Športno-sprostitveni dan za ženske v hotelu Natura   

 
10.00 -12.00 Druženje na tekaških smučeh (učenje klasične tehnike, pohod na tekaških 
smučeh) s Špelo Strasser* 
 



12.00 - 13.00: Spomladansko wellness kosilo 
 
13.00 - 14.00: Druženje in spoznavanje zelišč in čajev z gospo Temnikovo (zeliščni vrt 
Majnika) 
 
14.00 - 14.45: Sprostitvene tehnike in čajanka z Maticem 
 
14.45: Vstop v wellness center Natura in meditacija v infra savni 
 
15.30: Antistresna masaža glave, obraza in zgornjega dela hrbta (20 min) 
 
Cena: 49 €/ osebo**  
 
Drage ženske, sedaj ste na vrsti ve, pridružite se nam ... Potrebne prijave do 7.3.2020 na: 
T.: 03 757 72 80 ali E.:tamara.poteko@unitur.eu  * v primeru pomankanja snega nordijska 
hoja ** cena velja za min.št. prijavljenih: 10 oseb, izposoja opreme ni vključena v ceno  
Lokacija: Rogla, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Razgibajmo se z jogo. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 10.03.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Razgibajmo se z jogo. 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Razgibajmo se z jogo, vsak torek v mesecu ob 18. uri Delavnico vodi 

članica TD Zreče ga. Darinka Šešerko. Prijave na e-mail; vecgeneracijski.center@gmail.com 
Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 



Sprehod do naravnih rastišč zdravilnih rastlin 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.02.2020) 
Lokacija: Gasilski dom, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 11.03.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Sprehod do naravnih rastišč zdravilnih rastlin 
Opis, predstavitev: Zbor udeležencev bo ob 16.00 uri pri gasilskem domu Zreče. Poiskali 

bomo prve spomladanske rastline( lapuh, jetrnik, trobentice, marjetice, pljučnik…) Vodila nas 
bo ga. Vlasta Grosman. 
Lokacija: Gasilski dom, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Brezplačno učenje angleščine. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (13.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 12.03.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Brezplačno učenje angleščine. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Brezplačno učenje angleščine. Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 
 
 



 

ZAČASNA PREKINITEV IZVAJANJA STORITVE PROSTOFER V 
OBČINI ZREČE 
Objavljeno v: Novice (12.03.2020) 
 
Naslov novice: ZAČASNA PREKINITEV IZVAJANJA STORITVE PROSTOFER V OBČINI 

ZREČE 
Vsebina: Spoštovani! 

 
Občanke in občane Občine Zreče obveščamo, da glede na dogajanje v zvezi s 
koronavirusom s petkom, 13. 3. 2020, prekinjamo vse prevozne storitve PROSTOFER. 
 
Prevozi, ki so za naslednji teden že naročeni, bodo odpovedani. Uporabnike Prostoferja in 
prostovoljce, ki bi izvedli prevoz, bo o odpovedi pravočasno obvestil klicni center Zlate 
mreže. 
 
Ukrep velja, kolikor bo potrebno, oz. do umiritve razmer. O ponovni vzpostavitvi prevozov 
bomo občanke in občane obvestili preko naše spletne strani in lokalnih medijev. 
 
Prosimo za razumevanje! 
 
mag. Boris Podvršnik, župan 
Objavljeno (čas objave): 12.03.2020 ob 13:49 
 

 
 
 
 

Pogovori za dušo 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (13.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 12.03.2020 ob 12:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pogovori za dušo 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Pogovori za dušo. Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 
 
 
 
Gregorjevo " Spuščanje lepih želja po reki Dravinji" 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Nogometno igrišče Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 12.03.2020 ob 17:00 
 
Naziv, ime dogodka: Gregorjevo " Spuščanje lepih želja po reki Dravinji" 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Gregorjevo " Suščanje lepih želja po reki Dravinji" TD Zreče organizira, v 

četrtek, 12. 3. 2020 ob 17. uri , spuščanje lepih želja po reki Dravinji. Vabljeni. 
Lokacija: Nogometno igrišče Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Komemoracija v spomin talcev 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: Komemoracija v spomin talcev 
Vsebina: Vse od leta 1946 se Zrečani vsako leto spomnijo 9. marca leta 1944, ko je okupator 

v Zrečah kot talce ustrelil 20 mož in fantov. Tudi v letu 2020 smo se spomnili tega krutega 
dejanja, 8.. marca 2020 na novem pokopališču.  Program slovesnosti so oblikovali pevski 
zbor Strune in Osnovna šola Zreče. V imenu Občine Zreče in Krajevne organizacije zveze 
Združenj borcev za vrednote NOB Zreče sta venec položila župan mag. Boris Podvršnik in 
predsednik Danijel Vahter.  Govornik Martin Mrzdovnik je v svojem nagovoru razmišljal o zlu, 
ki ga prinaša vojna, in o nedolžnih žrtvah, kot so bili ustreljeni talci.  Domači župnik Peter 
Leskovar je že ob 10. uri daroval mašo za talce v cerkvi in nato opravil še blagoslov groba in 



molitve za rajne na pokopališču. 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 12:48 
 

 

 
 
 
 
 
 
Izredna seja štaba CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: Izredna seja štaba CZ Občine Zreče 
Vsebina: Danes ob 17.00 je bila sklicana izredna seja štaba CZ Občine Zreče v sejni sobi 

gasilskega doma PGD Zreče. Poveljnik štaba CZ Emil Mumel je prisotne seznanil z 
aktivnostmi vodstva štaba CZ in Občine Zreče  v zadnjih dneh. Štab CZ je zagotovil 
nemoteno delo, spremljanje stanja in navodil regijskega štaba CZ tudi preko vikenda in 
poročanje o aktivnostih v Občini Zreče do Uprave RS za zaščito in reševanje, izpostave 
Celje. Prav tako je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik člane štaba CZ seznail z 
aktivnostmi, ki jih je vodila Občina Zreče v zadnjem tednu. Občinski poveljnik gasilcev 
Marijan Jelenko pa je prisotne seznanil z aktivostmi vseh PGD v Občini Zreče in PGD Zreče 
kot gasilsko enoto širšega pomena GEŠP do sedaj in tudi v nadaljevanju, predvsem v zvezi 
z zajezitvijo korona virusa. Vse obveščamo, da lahko dobijo dodatne informacije na tel. 
številki 03/757 17 14 ali na e-pošti cz@zrece.eu.  štab CZ Občine Zreče 
 
 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 21:33 
 

 

 
 



DELOVNI ČAS ZDRAVSTVENEGA DOMA IN NAVODILO ZA 
UPORABO MASK 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: DELOVNI ČAS ZDRAVSTVENEGA DOMA IN NAVODILO ZA UPORABO 

MASK 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 19:03 
 

 

 
 
 
OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN 
Vsebina: Spoštovane občanke in občani Občine Zreče! 

 
Obveščamo vas, da vsi tisti, ki zaradi okužbe ne morete zapustiti stanovanja in se sami 
oskrbovati preko sorodnikov, znancev in prijateljev ali s spletnim naročanje je organizirana 
takšna preskrba z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili preko izvajalcev 
pomoči na domu in humanitarnih organizacij. 
 
Kot enotna  telefonska številka na katero se lahko pomoči potrebni obrnete je 03 757 17 14 
ali elektronski naslov cz@zrece.eu 
 
 Poveljnik štaba CZ  
 
 občine Zreče:                                                                                                              
 
 Emil Mumel 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 19:00 
 

 

 
 
 
Obvestilo koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. na situacijo 
koronavirusa 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 



 
Naslov novice: Obvestilo koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. na situacijo 

koronavirusa 
Vsebina: Spoštovani, 

 
obveščamo vas, da je glede na trenutno situacijo širjenja koronavirusa (SARS-Co V-2) v 
državi, družba Saubermacher Slovenija d.o.o., sprejela številne ukrepe za preprečevanja 
širjenja okužb na vseh svojih lokacijah. Ob tem želimo spomniti, da smo kot izvajalec 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v vaši občini v izjemno neprijetni 
situaciji. Iz tega razloga smo že pred časom z vso resnostjo pristopili k ukrepom za 
varovanje zdravja zaposlenih, kakor tudi k vsem ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe 
z virusom. 
 
Iz tega razloga zaposlene tekoče informiramo o vseh preventivnih ukrepih, usmerjenih k 
preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom. Cilj nam je, da vse zaposlene ohranimo 
zdrave ter na ta način omogočimo nemoteno izvajanje gospodarske javne službe. Tako je od 
danes 13.3.2020 do preklica: 
 
 -         možna uporaba zbirnih centrov samo v nujnih primerih, saj lahko uporabniki 
prepuščajo na prevzemnem mestu skoraj vse frakcije komunalnih odpadkov, zbiranje 
komunalnih odpadkov pa do sedaj poteka po urniku odvoza posamezne občine, 
 
-         vstop v zbirne centre je mogoč zgolj posamično in 
 
-         ustavljamo nakup in prevzem vrečk ter gotovinsko poslovanje.  
 
Vsi v kolektivu se trudimo po najboljših možnih močeh in upamo, da nam bo s pomočjo vseh 
deležnikov v družbi uspelo uspešno prebroditi nastalo situacijo. O vseh morebitnih nadaljnjih 
ukrepih, vas bomo sproti obveščali.  
 
V upanju na čim prejšnji srečen konec vas lepo pozdravljam. 
 
Boštjan Berlak 
 
Prokurist 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 16:57 
 

 

 
Obvestilo Občinskega štaba CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo Občinskega štaba CZ Občine Zreče 
Vsebina: Občanke in občane vljudno naprošamo, da dosledno upoštevajo priporočila 

pristojnih organov glede izvajanja ukrepov za zmanjšanje širjenje korona virusa; 
 
- temeljito umivanje rok - higiena kašlja - izogibanje tesnim stikom - izogibanje zaprtim 



prostorom, kjer se giblje večje število ljudi  V primeru, da vseeno zbolite, ostanite doma!  
 
Če posumite, da ste okuženi s korona virusom ne hodite k zdravniku ampak ravnajte po 
navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje! V kolikor imate 
znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povišana telesna temperatura, oteženo dihanje…) in 
obstaja možnost, da ste bili v stiku z okuženo osebo ali ste potovali po ogroženih območjih 
ter potrebujete zdravstveni nasvet,  
 
NAJPREJ POKLIČITE ali po elektronski pošti kontaktirajte svojega osebnega izbranega 
zdravnika, ki vam bo posredoval nadaljnja navodila.  
 
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožajočega stanja pokličite 112!  Za 
nujne zadeve v zvezi z delovanjem občinskega štaba CZ lahko kontaktirate telefonsko 
številko občinskega štaba CZ: 03/757 17 14 ali posredujete vprašanje na e-mail; 
cz@zrece.eu 
 
                                                                                                                                                                      
Občinski štab CZ 
 

  
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 14:39 
 

 

 
 
 
Aktivnosti občine glede epidemije koronavirusa v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: Aktivnosti občine glede epidemije koronavirusa v Občini Zreče 
Vsebina: Župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik se je danes zjutraj sestal s sodelavci 

občinske uprave, ki smo skupaj sprejeli določene ukrepe glede epidemije koronavirusa v 
Občini Zreče. 
 
V prvi vrsti smo se povezali z vodstvom OŠ in Vrtcem Zreče in se dogovorili, da vodstva 
obeh zavodov preverijo število staršev, ki so zaposleni v službah, nujnih za delovanje kot so 
zdravstvo, policija, komunala, gasilci, občinska uprava. Po potrebi bo občina poskrbela 
skupaj z obema zavodoma za varstvo teh otrok. 
 
Nato smo se sestali z vodjo Območnega združenja RK Slov. Konjice ga. Renato Gabrovec 
in se dogovorili kako bomo skupaj s krajevnimi organizacijami RK v občini pripravili seznam 
oseb, ki so starejše in si ne morejo same pomagati. 
 
Sklicali smo tudi sestanek z odgovornimi osebami v štirih največjih podjetij v občini (Unior 
d.d., Weiler d.o.o., GKN d.o.o. in Unitur d.o.o.) skupaj s poveljnikom in vodstvom občinskega 
štaba CZ. Seznanili smo se z ukrepi, ki so jih izvedli v podjetjih in občini. Vsa podjetja so se 
zelo dobro organizirala in izvajajo ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. 
 
Dogovorili smo se in uvedli telefonsko številko 03/757-17-14 in elektronsko pošto 
cz@zrece.eu, kjer bomo kontaktirali med seboj vse občinske službe in ostali. 



 
Danes ob 17.00 se bo sestal celotni občinski štab CZ, ki bo spremljal dogajanje tudi preko 
vikenda in po potrebi sprejel potrebne ukrepe za zajezitev koronavirusa v Občini Zreče. 
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 13:49 
 

 

 
 
 
 
OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINE ZREČE 
Objavljeno v: Novice (13.03.2020) 
 
Naslov novice: OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINE ZREČE 
Vsebina: Cenjene občanke in občane ter druge obiskovalce obveščamo, da bo Občina Zreče  

 
od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje do preklica, zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona 
virusom s strankami poslovala le po telefonu in po elektronski pošti v času uradnih ur. 
Stranke naprošamo, da se za oddajo vlog poslužijo elektronskega načina oddaje. 
 
Vloge in kontaktne številke so dostopne na spletni povezavi https://www.zrece.si   
 
Ob upoštevanju dejstva, da v času povečanega pojavljanja okužb, zadrževanje v zaprtih 
prostorih, v katerih se zadržuje veliko ljudi ni priporočljivo, vljudno prosimo, da v prostore 
naše občine, prihajate LE V NUJNIH PRIMERIH, in sicer v primerih, ko urejanje upravnih 
zadev iz opravičljivih razlogov ne morete preložiti, pred tem pa prosimo, da svoj obisk 
predhodno dogovorite po telefonu. 
 
 Prav tako vas obveščamo, da so, zaradi trenutnih razmer v državi in veljavnih priporočil, 
odpovedane oziroma prestavljene vse večje javne prireditve in zbiranja. 
 
 Občinska uprava bo v sodelovanju z občinskim  štabom civilne zaščite sledila splošnim 
navodilom državnih organov in po potrebi pristopila k organizaciji nujnih ukrepov v primeru 
pojava okužbe s koronavirusom pri nas.  
 
 Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje. Verjamemo, da bomo z 
odgovornim ravnanjem in doslednim upoštevanjem navodil preprečili širjenje okužb in 
poskrbeli za svoje zdravje in za zdravje naših bližnjih.   
 
 Občinska uprava                                                                          Župan 
 
Občine Zreče                                                                                 mag. Boris Podvršnik 
 
  
 

  
Objavljeno (čas objave): 13.03.2020 ob 13:46 



2. izredna seja štaba CZ Občine Zreče danes ob 14.30 
Objavljeno v: Novice (14.03.2020) 
 
Naslov novice: 2. izredna seja štaba CZ Občine Zreče danes ob 14.30 
Vsebina: Poveljnik občinskega štaba CZ Občine Zreče Emil Mumel je danes sklical 2. izredno 

sejo štaba CZ ob 14.30 v gasilskem domu PGD Zreče na kateri je bil prisoten tudi župan 
občine mag. Boris Podvršnik. Prisotni so pregledali aktivnosti od včeraj in danes in se 
dogovorili za nadaljnje delo štaba v zvezi z epidemijo korona virusa v Občini Zreče. 
 
Več v priponki. 
Objavljeno (čas objave): 14.03.2020 ob 20:28 
 

 

 
 
 
Obvestilo in prošnja župana Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (14.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo in prošnja župana Občine Zreče 
Vsebina: Spoštovani: občanke in občani! 

 
Od osamoosvojitve dalje v Sloveniji nismo bili na takšni preizkušnji. Naše običajno življenje 
se je od širjenja corona virusa (Covid-19) tudi pri nas popolnoma spremenilo. Stanje je 
izredno, resno in terja takojšnje ukrepanje. 
 
Namen teh ostrih ukrepov je upočasniti širjenje in s tem preprečiti sesutje zdravstvenega 
sistema. 
 
Zato vas srčno naprošamo, spoštujte vse objavljene ukrepe in navodila. Sledite tudi našim 
spletnim stranem, kjer objavljamo osnovne informacije, tudi o ukrepih in delovanju civilne 
zaščite, ki smo jo tudi v naši občini aktivirali. Predvsem pa omejite socialne stike na resnični 
minimum. Tako lahko največ storimo zase, naše najbližje in tudi druge ljudi! 
 
Situacija se bo v naslednjih štirinajstih dneh še poslabšala, tako kot v drugih državah. 
Dosegla bo vrhunec, potem se bo stanje ob upoštevanju vseh ukrepov začelo izboljševati. 
 
Zato ne smemo pozabiti ranljivih skupin, pa tudi tistih, ki so sami ali osamljeni. Poskušajmo 
pri tem solidarnostno pomagati prostovoljcem Rdečega križa, Karitasa in vsem zaposlenim v 
zdravstvu, civilni zaščiti in v interventnih službah t. i. kritične infrastrukture. Pri tem apeliram 
predvsem na mlajše, zdrave, če ste pri tem kakorkoli pripravljeni pomagati, v primeru da bo 
to potrebno. To nam prosim sporočite na objavljeno interventno telefonsko številko 03 757 
17 14 ali na e-pošto cz@zrece.eu od ponedeljka, 16. 3. 2020, dalje. 



 
S srčnostjo, solidarnostjo, skupnim prizadevanjem in spoštovanjem teh pravil nam bo gotovo 
uspelo, tako kot v letih 1990 in 1991!     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Zreče, 14. 3. 2020/20:00 
 
    vaš župan           
 
Boris Podvršnik 
Objavljeno (čas objave): 14.03.2020 ob 20:04 
 

 

 
 
 
 
POZIV PODJETJEM  
Objavljeno v: Novice (14.03.2020) 
 
Naslov novice: POZIV PODJETJEM 
Vsebina: Spoštovane podjetnice in podjetniki s sedežem v Občini Zreče! 

 
Glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID 19) pozivamo vse odgovorne v podjetjih s sedežem v občini Zreče, da 
nam sporočite kakšne ukrepe ste uvedli v vaših podjetjih za preprečitev širjenja epidemije, 
zlasti v podjetjih z večjim številom zaposlenih (nad 5 zaposlenih) in v katerih se posluje s 
tujino. Informacije o izvedenih ukrepih nam pošljite na elektronski naslov: cz@zrece.eu. 
 
 Prav tako pozivamo vse podjetnice in podjetnike (d.o.o., d.d., s.p,..), da nas sproti 
obveščate o zdravstvenem stanju vaših zaposlenih, v primeru, da imajo vaši zaposleni 
zdravstvene težave z dihali, iz katerih bi se lahko sklepalo na okužbo SARS-CoV-2 (COVID 
19), in sicer na elektronski naslov cz@zrece.eu . 
 
Prosimo za vaše sodelovanje in razumevanje s ciljem, da preprečimo možnosti nadaljnjih 
okužb! 
 
   Zreče, 14.3.2020                                                                                                                                                                    
Poveljnik štaba CZ občine Zreče:                                                                                                                                                           
Emil Mumel 
 
  
Objavljeno (čas objave): 14.03.2020 ob 17:30 
 
 
 



 
ZAGOTOVITEV VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK ZA NUJNE 
PRIMERE 
Objavljeno v: Novice (14.03.2020) 
 
Naslov novice: ZAGOTOVITEV VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK ZA NUJNE PRIMERE 
Objavljeno (čas objave): 14.03.2020 ob 17:03 
 

 

 
 
 
 
 
sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije 
Objavljeno v: Novice (15.03.2020) 
 
Naslov novice: sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije 
Vsebina: Veterinarska zbornica Slovenije je podobno kot druge stanovske organizacije, 

katerih vloga je zaščita ljudi, živali in premoženja, v zadnjih dneh ob nezadržnem širjenju 
bolezni COVID-19 sprejela določene ukrepe. Z namenom zaščite delavcev v veterinarski 
stroki in naročnikov njihovih storitev javnost seznanjamo z naslednjimi ukrepi: 
 
omejitev delovnega časa ambulant, 
 
zagotavlja  se le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče po predhodni najavi, 
 
zagotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi ambulantami, 
 
odpoved oz. preložitev vseh nenujnih posegov, 
 
odlog cepljenja proti steklini v času med 15.03.2020 in 15.04.2020, 
 
odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15.03.2020 za najmanj tri tedne. 
 
 Stranke, ki koristijo veterinarske usluge v ambulantah obveščamo: 
 
na ambulantni pregled se je potrebno predhodno naročiti,nenaročenih pacientov ne 
sprejemamo 
 
v primeru urgence je o prihodu portebno predhodno obvestiti ambulanto, 
 



v ambulante vstopajte posamično, 
 
vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 m, 
 
v ambulanti naj žival spremlja le ena oseba, 
 
sledite navodilom osebja glede ravnanja in biovarnostnih ukrepov v času obiska v ambulanti. 
 
Ukrepi veljajo do izteka navedenih datumov oziroma do preklica. 
Objavljeno (čas objave): 15.03.2020 ob 22:10 
 

 
 
 
 
Obvestilo župana in poveljstva CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo župana in poveljstva CZ Občine Zreče 
Vsebina: Spoštovane občanke, spoštovani občani 

 
Občina Zreče se intenzivno pripravlja na zajezitev širitve epidemije bolezni COVID19 in v ta 
namen reorganizira svoje javno življenje. Zato Vas prosim, da vodstvu Občine Zreče in  
štabu CZ pomagate pri uveljavljanju nujnih ukrepov, ki so bili izvedeni že konec prejšnjega 
tedna in preko tega vikenda. 
 
Predvsem bi vas radi opozorili, da je vodstvo občine in CZ izvedlo vse ukrepe v skladu z 
navodili regijskega štaba CZ in državnih ustanov. Zaradi skrbi kako zajeziti širitev epidemije 
smo v petek sklicali med drugimi tudi sestanek z odgovornimi osebami v štirih največjih 
podjetij v občini (Unior d.d., Weiler d.o.o., GKN d.o.o. in Unitur d.o.o.), ki so predstavili 
ukrepe, ki so jih začeli izvajati že več dni nazaj. Vsa podjetje so se zelo dobro organizirala in 
izvajajo ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Zelo dobro so omejili vstope v podjetja 
zunanjim gostom, dobaviteljem, šoferjem in ostalim, kakor tudi vsem zaposlenim. Imajo tudi 
dobro organizirano prehrano, omejevanje v garderobah in drugih lokacijah znotraj podjetij. 
Prepovedali so ne nujna službena potovanja v tujino. Sledijo vsem smernicam Gospodarske 
zbornice Slovenije in ostalih državnih organov. 
 
Župan Občine Zreče je danes v popoldanskih urah po telefonu stopil v stik z direktorji štirih 
največjih podjetij (Unior d.d., Weiler d.o.o., GKN d.o.o. in Marovt d.o.o.) in bil seznanjen z 
vsemi ukrepi podjetij, ki si jih dodatno uvedli preko vikenda, predvsem načina za 
zagotavljanje prevozov delavcev na delovna mesta ob ukinitvi javnega prevoza. Eden od 
pomembnejših ukrepov je tudi, da bodo poskušali zagotoviti, da bodo delavci, ki so pri njih 
zaposleni in prihajajo iz najbolj ogroženih območij, v čim večji meri ostajali doma. 
 
V občini poskušamo izvajati ukrepe in jih stopnjujemo po življenjski in družbeni 
pomembnosti.   
 
Zahvaljujemo se vsem vam, ki ste v preteklih dneh izkazali potrebno samoiniciativo in vas 
vabim, da še naprej ukrepate pravočasno, razumno in učinkovito, predvsem pa poskrbite za 
samo izolacijo. 



 
Zreče, 15.3.2020/19.45 
 
                                                                                                          župan in poveljstvo CZ 
 
  
Objavljeno (čas objave): 15.03.2020 ob 19:49 
 

 

 
 
 
Obvestili štaba CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestili štaba CZ Občine Zreče 
Vsebina: Spoštovani,  Pozivamo vse uporabnike otroških in ostalih igrišč, na celotnem 

območju Občine Zreče, da odsvetujemo uporabo le-teh, sploh v večjih skupinah.  
 
Seje občinskih delovnih teles in predvidena seja Občinskega sveta Občine Zreče za 25. 3. 
3020 se izvedejo korespondenčno. 
Objavljeno (čas objave): 15.03.2020 ob 15:00 
 

 

 
 
 
 
Zaprtje gostinskih lokalov v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.03.2020) 
 
Naslov novice: Zaprtje gostinskih lokalov v Občini Zreče 
Vsebina: Glede na nastalo epidemiološko situacijo in veliko nevarnostjo širjenja koronavirusa 

in željo po čimprejšnji zajezitvi, župan Občine Zreče in poveljstvo štaba CZ pozivata vse 
lastnike gostinskih lokalov oz. najemnike, ki še niso zaprli svojih lokalov, da to storijo 
nemudoma oz. takoj. 
 
Prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje navedenega poziva. 
 
Poziv velja do preklica o katerem boste obveščeni. 
Objavljeno (čas objave): 15.03.2020 ob 11:55 

 



Obvladovanje stresa. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 17.03.2020 ob 11:00 
 
Naziv, ime dogodka: Obvladovanje stresa. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Mobilna številka organizatorja: 051367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Obvladovanje stresa. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Informacije za javnost, 4. seja štaba CZ 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: Informacije za javnost, 4. seja štaba CZ 
Vsebina: Danes 17. 3. 2020 se je sestal na 4. seji štab CZ Občine Zreče in posreduje 

naslednje informacije za javnost; 
 
1.       Vsi ukrepi in naloge , ki so bili sprejeti na včerajšnji seji štaba so bili realizirani. 
 
2.       Od jutri naprej seje štaba CZ potekajo preko videokonference, ki vodi poveljnik CZ, 
kdor želi besedo dvigne roko in dobi            besedo od poveljnika. Danes zvečer ob 18.00 se 
izvede testna videokonferenca štaba CZ. 
 
3.       Danes je  bil poslan dopis večjim podjetjem v občini  Zreče s strani župana in 
poveljnika CZ z zaprosilom, da  kot            najodgovornejši v podjetju poskrbijo, da dvignemo 
varnostno zaščitni sistem v najvišjo stopnjo pripravljenosti in dosegljivosti            ter 
predvsem hitre in kvalitetne medsebojne izmenjave informacij,  
 
4.       Včeraj popoldan 16. 3. 2020 se je na regiji dvignila dodatna zaščita osebna oprema in 
sredstva, Danes do 15.00 se naroči še           dodatna zaščitna oprema in sredstva preko 
regije. 
 
5.       Policija izvajala nadzor glede zaprtja lokalov, včeraj so še opozorili lokal, ki je bil še 
odprt v Stranicah, od danes naprej bo            potekal nadzor tudi z kaznovanjem. Oskrbna 
služba v štabu CZ zagotavlja malico za vse vključene v sistem zaščite in            reševanja. 
 



5.    Tudi danes v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 20:41 
 

 

 
  
 
Delo zobozdravstvenih ambulant v času epidemije 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: Delo zobozdravstvenih ambulant v času epidemije 
Vsebina: Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-

2 (COVID-19) določa, da se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh 
izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Izvajajo pa se nujne zobozdravstvene storitve in 
storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Te storitve 
se izvajajo izključno na 7 lokacijah po Sloveniji na t.i. vstopnih točkah oz. dežurnih 
ambulantah. Nujne zobozdravstvene ambulante so za naše območje organizirane v 
Zdravstvenem domu Celje (ambulanta za zdrave) in Zdravstveni postaji Dobrna (ambulanta 
za bolne). V navedeni ambulanti se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni 
ravni zdravstvene dejavnosti.  Več o obvestilu ZD Slov. Konjice v priponki!!! 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 20:26 
 

 

 
 
 
Prepoved uporabe vseh otroških in športnih igrišč ter igral 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: Prepoved uporabe vseh otroških in športnih igrišč ter igral 
Vsebina: Občinski štab štab Civilne zaščite Občine Zreče opozarja vse, da je do nadaljnega 

prepovedana uporaba vseh otroških in športnih igrišč ter igral na področju celotne države. 
Vsa igrišča so tudi , kjer je to možno zaklejena, pri ostalih pa je vidno opozorilo, da je 



uporaba prepovedana. 
 
Strokovnjaki priporočajo individualno rekreacijo na svežem zraku in družinske sprehode, ne 
pa organiziranih iger z žogo na igriščih in uporabo otroških igrišč in igral! 
 
Zahtevamo odgovorno ravnanje vseh deležnikov! 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 20:14 
 

 

 
 
 
NUJNA NAVODILA OBISKOVALCEM ZDRAVSTVENE POSTAJE 
ZREČE! 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: NUJNA NAVODILA OBISKOVALCEM ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE! 
Vsebina: Zaradi zaščite bolnikov in osebja ob pomanjkanju varovalne opreme od ponedeljka, 

16.3. 2020,  do preklica v  ZP Zreče veljajo izredni ukrepi in prilagojen način dela. Navodila 
so v priponki!!   
 
UPOŠTEVAJTE VSE HIGIENSKE UKREPE  GLEDE KAŠLJA, STIKOV OZ. OMEJITEV 
GIBANJA IN ODMIKA OD OSTALIH OSEB!!!!!!!!!!!!.   
 
V skrbi za vaše in naše zdravje, vaši zdravniki dr. Bićanić ,dr. Tisovic Rus, dr. Lužnik 
 
  
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 19:33 
 

 

 
 
 
 
 



Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju 
Občine Zreče  
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Zreče 
Vsebina: Odredba začne veljati 17. marca 2020 ob 15.00 uri in velja do preklica.  
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 15:30 
 

 

 
 
 
 
Nujni kontakti v času epidemije 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: Nujni kontakti v času epidemije 
Vsebina: Posebno pozornost namenjamo VSEM, KI POTREBUJETE POMOČ. 

 
Občinski štab Civilne zaščite je zato vzpostavil kontakte za: 
 
Center za oskrbo ranljivih skupin na: 
 
03/757-17-14 in E-pošta: cz@zrece.eu 
 
Center za varstvo otrok na: 
 
031/431 655 Jolanda Potočnik (za predšolske otroke) 068/150 951 Peter Kos (od 1. razreda 
do 5. razreda za osnovnošolce) 
 
 
 
psihosocialna podpora in pomoč v stiski na: 
 
 
 
051 435 427 (7.00 – 15.00), Katja Hatunšek Lesjak, mag.psih., E-pošta: mailto:ckz@zd-
slovenskekonjice.si  ali  
 
03 758 08 98 - Center za socialno delo Celje, enota Slovenske Konjice  
 



ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00, 
 
sreda od 8.00 do 17.00,  
 
petek od 8.00 do 13.00.   
 
Hvala vsem, ki skrbite za lepši jutri in zdravi bodite. 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 14:55 
 
 
 
 

 
ZBIR OBVESTIL O UKREPIH PRISTOJNIH SLUŽB POVEZANIH S 
KORONAVIRUSOM 
Objavljeno v: Novice (17.03.2020) 
 
Naslov novice: ZBIR OBVESTIL O UKREPIH PRISTOJNIH SLUŽB POVEZANIH S 

KORONAVIRUSOM 
Vsebina: Zbir obvestil, ki jih v zvezi s pojavom koronavirusa pripravljajo pristojne službe: 

 
MINISTRTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI: 
 
Interventni zakon za ohranitev delovnih mest 
 
 
 
Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma 
 
 
 
Omejitev dostopov na CSD 
 
Spremenjeno poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
MINISTRTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT: 
 
Usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
 
Obvestilo ministrice dr. Simone Kustec Lipicer o varstvu otrok 
 
https://www.gov.si/novice/2020-03-16-poudarki-dneva-z-mizs/ 
 
MINISTRTVO ZA JAVNO UPRAVO: 
 
Poziv, da se upravne postopke v čim večji meri opravlja preko spleta 
 
Zaposlenim na MJU začasno odrejeno delo od doma 
 
MINISTRTVO ZA INFRASTRUKTURO: 
 
Zapore  na mejnih prehodih z Republiko Italijo na glavnih in regionalnih cestah 



 
 https://www.gov.si/novice/2020-03-16-prepoved-zracnega-prometa/ 
 
https://www.gov.si/novice/2020-03-16-prepoved-izvajanja-tehnicnih-pregledov-ter-ukrepi-
financnega-inzeniringa-za-mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja/ 
 
MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO: 
 
Ukrepi MGRT 
 
MINISTRTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO: 
 
Poziv šolam, ki sodelujejo v "šolski shemi", k čimprejšnji oddaji zahtevka za izplačilo za 1. 
obdobje 
 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE: 
 
Usklajevanje ukrepov pravosodnega ministrstva in pravosodnih deležnikov za omejevanje 
širjenja okužb z novim koronavirusom – notarske pisarne, Državno odvetništvo, državno 
tožilstvo…. 
 
Obvestilo o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin 
 
MINISTRTVO ZA KULTURO: 
 
Vpliv novega koronavirusa in delovanje javnih zavodov s področja kulture, nevladnih 
organizacij s področja kulture in samozaposlenih v kulturi 
 
 
 
Priporočila javnim zavodom s področja kulture v zvezi z novim koronavirusom 
 
Obvestilo za izvajalce programov in projektov, ki jih financira Ministrstvo za kulturo 
 
MINISTRTVO ZA FINANCE:   
 
https://www.gov.si/novice/2020-03-16-kljucna-sta-resevanje-cloveskih-zivljenj-in-blazitev-
posledic-epidemije-za-gospodarstvo/ 
 
   
 
O vseh aktualnih zadevah vas bomo ažurno obveščali. 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2020 ob 10:36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ustanovljen Center za oskrbo ranljivih skupin 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: Ustanovljen Center za oskrbo ranljivih skupin 
Vsebina: Še naprej potekajo aktivnosti za zagotovitev oskrbe ranljivih skupin v Občini Zreče. 

Poskrbeti želimo za vse, ki zaradi okužbe ne morete zapustiti stanovanja in se sami 
oskrbovati preko sorodnikov, znancev in prijateljev ali s spletnim naročanje. 
 
Zaradi navedenega se je danes na 3. izredni seji štaba CZ ustanovil Center za oskrbo 
ranljivih skupin, ki ga vodi Tatjana Milosavljevič iz večgeneracijskega centra Zreče. 
 
Kot enotna  telefonska številka na katero se lahko pomoči potrebni obrnete je: 
 
03/757 17 14 ali elektronski naslov cz@zrece.eu 
 
Pomoč bomo zagotavljali s pomočjo humanitarnih organizacij in mlajših prostovoljcev. 
 
 Zreče; 16 3. 2020/19:30 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 19:33 
 

 

 
 
 
 
Ustanovljen Center za varstvo otrok 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: Ustanovljen Center za varstvo otrok 
Vsebina: Še naprej potekajo aktivnosti za zagotovitev varstvo otrok OŠ in Vrtca Zreče s 

podružnicama. Prednostno bodo varstvo otrok na domu zagotavljale vzgojiteljice.  Zaradi 
navedenega se je danes na 3. izredni seji štaba CZ ustanovil Center za varstvo otrok, 
katerega vodita ravnatelja OŠ Zreče in Vrtca Zreče. 
 
Starši, ki boste potrebovali varstvo za svoje otroke, pokličite na telefonsko številko: 
 
031/431 655 Jolanda Potočnik (za predšolske otroke) 
 
068/150 951 Peter Kos (od 1. razreda do 5. razreda za osnovnošolce) 
 
Prvenstveno želimo zagotoviti varstvo otrok (na domu!) zdravnikom in medicinskim sestram, 
ki so nepogrešljivi v zdravstvenih službah, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in 
komunikacijskih podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter 



operativcem v Slovenski policiji, Slovenski vojski, Gasilski službi,… 
 
Zreče; 16 3. 2020/19:00 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 19:21 
 

 

 
 
 
 
informacija za javnost, 3. izredna seja štaba CZ  
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: informacija za javnost, 3. izredna seja štaba CZ 
Vsebina: Danes ob 12.00 se je sestal štab CZ Občine Zreče na svoji 3. redni seji. Sprejeti so 

bili naslednji pomembni sklepi; 
 
Pripravi se dopis za poziv  štirim največjim podjetjem v občini (Unior d.d., Weiler d.o.o., GKN 
d.o.o. in Marovt d.o.o.), da dnevno do 9.00 posredujejo na štab CZ izvedene ukrepe v 
posameznem podjetju. Enako se uredi tudi za zdravnike, patronažne sestre in ZD. Konjice, 
ki nam posredujejo tudi podatke o okuženih. 
 
Še naprej potekajo aktivnosti za zagotovitev varstvo otrok (na domu)  OŠ in vrtca Zreče s 
podružnicami s pomočjo vzgojiteljic. Zaradi navedenega se je ustanovil Center za varstvo 
otrok, katerega vodita ravnatelja OŠ Zreče in Vrtca Zreče. 
 
Ustanovil se je Center za oskrbo ranljivih skupin, ki ga vodi Tatjana Milosavljevič iz 
večgeneracijskega centra Zreče.  Pomoč bomo zagotavljali s pomočjo prostovoljcev, ki se jih 
je do sedaj javilo že sedem in prostovoljci RK in Karitasa.    
 
Pripravi se dodatni poziv predvsem za mlajše prostovoljce, ki se jih vključi v delo Centra za 
varstvo ranljivih skupin. 
 
Seje štaba CZ potekajo tudi v bodoče dnevno ob 12.00, naslednja seja štaba bo sklicana 
preko video konference. 
 
Trenutno v Občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 
Zreče; 16.3.2020/15:00  Štefan Posilovič 
 
Stiki z javnostmi štaba CZ Občine Zreče 
 

  
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 15:36 



 

 

 
 
 
ponovni poziv za vključitev prostovoljcev 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: ponovni poziv za vključitev prostovoljcev 
Vsebina: Spoštovani, 

 
Danes na 3. izredni seji štaba CZ Občine Zreče je med ostalim bil sprejet sklep, da se 
ponovno pozove predvsem mlade prostovoljce. Prav tako se je danes ustanovil Center za 
varstvo ranljivih skupin, ki ga vodi Tatjana Milosavljevič, ki bo s pomočjo prostovoljcev 
priskočila na pomoč vsem ranljivim skupinam (starejšim, osamljenim, obolelim,…) 
 
Zato se še enkrat obračamo predvsem na mlajše, zdrave, če ste pri tem kakorkoli 
pripravljeni pomagati, v primeru da bo to potrebno. To nam prosim sporočite na objavljeno 
interventno telefonsko številko 03 757 17 14 ali na e-pošto cz@zrece.eu. 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 15:06 
 

 

 
SPREMENJEN NAČIN DELA V ZD SLOVENSKE KONJICE 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: SPREMENJEN NAČIN DELA V ZD SLOVENSKE KONJICE 
Vsebina: Od ponedeljka 16.3.2020 dalje do preklica v ZD Slovenske Konjice velja 

spremenjen način dela zdravstvenega doma zaradi razglašene epidemije.   Več v priponki!  
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 10:20 



 

 

 
 
 
Dopolnitev obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in 
pokopališke dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče. 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: Dopolnitev obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in pokopališke 

dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče. 
Vsebina: Zaradi razglasitve epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in na podlagi priporočil 

regijskega štaba Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije ter po uskladitvi z koncesionarjem 
KPU Nevenka Polc Špes s.p., dopolnjujemo že sprejete preventivne ukrepe na področju 
pogrebne in pokopališke dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče z dne 14. 3. 2020, 
novi pa stopijo v veljavo z dne 16. 3. 2020. 
 
Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ 10 ljudi. 
 
Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti. To pomeni v celoti prisotnost 
pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov - brez 
vežice, cvetja, govorov, pevcev, maš, trobente idr. 
 
Trajanje pogrebov je max. 10 minut. 
 
Sprejem žare pred mrliško vežico ali direktno pri grobu 10 minut pred pogrebom. 
 
Termin pogreba uskladita izvajalec pogrebne dejavnosti in naročnik pogreba. 
 
 Pozivamo tudi, da se po končani pogrebni slovesnosti ne zadržujete v skupinah. 
 
 Omejitev velja do preklica. 
 
 Zreče; 16. 3. 2020/10.00 
 
                                                                                                                                  Režijski 
obrat Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 09:59 
 

 

 
 



Obvestilo uporabnikom NomagoBikes – KolesCE v času 
koronavirusa 
Objavljeno v: Novice (16.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo uporabnikom NomagoBikes – KolesCE v času koronavirusa 
Vsebina: S strani NomagoBikes smo prejeli naslednjo informacijo: "V upravljavcu 

NomagoBikes, Nomago d.o.o., dosledno upoštevamo navodila NIJZ in Ministrstva za 
zdravje, poleg tega ob vsaki razporeditvi ali servisu koles naša ekipa držala razkuži.  
Opozarjamo pa, da zaradi rasti števila uporabnikov ne moremo zagotavljati, da so držala 
razkužena po vsaki uporabi. Zato svetujemo, da uporabniki tudi sami poskrbijo za umivanje 
ali razkuževanje rok po uporabi skladno z navodili NIJZ." 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2020 ob 08:52 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zadnja informacije glede zaprtja Mercatorja Zreče 
Objavljeno v: Novice (18.03.2020) 
 
Naslov novice: Zadnja informacije glede zaprtja Mercatorja Zreče 
Vsebina: Zdravstveni dom iz Slov. Konjic sporoča, da je gospa odpuščena iz bolnice in doma 

v samoizolaciji. Rezultat testiranja na korona virus bo znan jutri zjutraj. 
Objavljeno (čas objave): 18.03.2020 ob 21:59 
 
 



 
Zaprtje trgovine Mercator Market Zreče 
Objavljeno v: Novice (18.03.2020) 
 
Naslov novice: Zaprtje trgovine Mercator Market Zreče 
Vsebina: Mercator Marketa Zreče je trenutno zaprt. Zaprtje je odredil zreški župan, potem ko 

so tja popoldne klicali enoto nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice. 
 
Pomoč je potrebovala oseba z bolečino v prsnem košu, s spremljajočo rahlo povišano 
telesno temperaturo in kašlje Oseba je bila pripeljana na zdravljenje, kjer bodo opravili tudi 
testiranje na okužbo s koronovarisom. 
 
Ekipa nujne medicinske pomoči je poleg zdravstvene obravnave izvedla prezračevanje 
prostorov, razkuževanje okolice, ostalemu osebju v Mercatorju so podali navodila.  
 
V sodelovanju z občinskim štabom CZ je župan od 16.00 do preklica odredil zaprtje Mecator 
Market Zreče.  Ob 6.31 so bili aktivirani Zreškki gasilci, ki so izvršili dekontaminacijo 
prostora.  Trgovina je torej zdaj zaprta, pričakujemo, da bodo rezultati testov znani do 
večera. Če bodo negativni, bo trgovina jutri odprta. 
Objavljeno (čas objave): 18.03.2020 ob 19:51 
 
 
 
 
 

 
Informacija ob današnjem dogodku o zaprtju trgovine Mercator 
Zreče 
Objavljeno v: Novice (18.03.2020) 
 
Naslov novice: Informacija ob današnjem dogodku o zaprtju trgovine Mercator Zreče 
Vsebina: Spoštovani, 

 
Posredujem informacijo ob današnjem dogodku o zaprtju trgovine Mercator Zreče; 
 
Enoto NMP Slovenske Konjice je bila  danes okrog 14.00 ure aktivirana na intervencijo 
zaradi klica osebe s bolečino prsnem košu, s spremljajočo rahlo povišano telesno 
temperaturo in kašljem. Oseba sicer neposrednega stika z okuženo osebo s COVID-19 ni 
navajala, prav tako oseba ni bila na potovanju v tujini. Zaposlena v administraciji trgovine. 
Oseba je bila obravnavana v skladu s protokolom obravnave bolečine v prsnem košu in 
protokolom obravnave osebe s sumom na okužbo s koronavirusom. 
 
Na samem kraju je ekipa NMP poleg zdravstvene obravnave izvedla prezračevanje 
prostorov, razkuževanje okolice, ostalemu osebju so bila podana navodila. Oseba je bila 
pripeljana na zdravljenje ,kjer bodo opravili tudi testiranje na okužbo s koronovarisom in kjer 
bo oseba sprejeta v nadaljnjo obravnavo zaradi osnovnega problema (bolečine v prsnem 
košu). 
 
OŠCZ občine Zreče je bil seznanjen z dogodkom in postopki. Župan je odredil zaprtje 
trgovine Mecator  Market Zreče, z dnem 18.03.2020 od 16.00 dalje do preklica. 
 
Aktivirana je bila enota GEŠP iz PGD Zreče, ki je izvršila dekontaminacijo prostora. 



 
V primeru pozitivnega rezultata testa stopimo v kontakt z zaposlenimi in se jim odredi 14 
dnevno samoizolacijo. 
 
Zreče, 18.3. 2020/ 17.15 
 
Poveljnik OŠCZ: 
 
Emil Mumel 
 
 
Objavljeno (čas objave): 18.03.2020 ob 17:24 
 
 
 
 
 
 

 
informacija za javnost, 5. izredna seja štaba CZ  
Objavljeno v: Novice (18.03.2020) 
 
Naslov novice: informacija za javnost, 5. izredna seja štaba CZ 
Vsebina: Informacije z današnje 5. izredne seje štaba CZ, ki je potekala preko 

videokonference; 
 
Trenutno v podjetjih ni okuženih informacija podana od zdravnikov. 
 
Center za varstvo otrok deluje, trenutno imamo 8 prostovoljnih vzgojiteljic in 6 učiteljev. 
Potreb po varstvu trenutno ni, 
 
Center za oskrbo ranljivih skupin trenutno zbira kontakte oseb po seznamu, ki smo jih prejeli 
od humanitarnih organizacij,   organizira se nabava potrebne hrane in način prevoza do 
pomoči potrebnim. (trenutno ena oseba), 
 
Vzpostavljena je nova vstopna spletna stran Občine Zreče, kjer se na enem mestu zbirajo 
vse informacije glede epidemije (Korona virus). 
 
Zbiramo seznam gostincem, ki imajo registrirano dejavnost dostavo hrane na dom, 
 
Trenutno imamo na razpolago 16 prostovoljcev, ki jih po potrebi vključimo v evidenco 
pripadnikov CZ preko URSZiR CE, 
 
Pripravljamo obrazec oz. vprašalnik za podjetja, ki dnevno poročajo štabu CZ o trenutni 
situaciji pri njih, 
 
Vse večjim podjetjem danes posredujemo navodila naših zdravnikov o načinu dela v naših 
ambulantah. 
 
Danes ob 15.30 je v prostorih PGD Zreče  sestanek s predsedniki KS  in njihovimi 
poverjeniki, da jim podamo informacijo o trenutnem stanje in ukrepih za nadalje. Svetom KS 
se bo predlagalo, da ustanovijo svoje štabe po KS-ih  in poskrbijo po potrebe po hrani za 
oskrbo starejših in da se vsi podatki zbirajo preko Centra za oskrbo ranljivih skupin. 



 
Jutro ob 9.00 se sestane štab CZ in izvede vzpostavitev štabnega procesa delovanja 
občinskega štaba CZ, zadolžena Poveljnik CZ in župan. 
 
Tudi danes v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 
 
Objavljeno (čas objave): 18.03.2020 ob 13:33 
 

 
 

 
 
Povzetek Odloka o prepovedi gibanja na javnih površinah z dne 
19.3.2020 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: Povzetek Odloka o prepovedi gibanja na javnih površinah z dne 19.3.2020 
Vsebina: Na spletni strani Vlade RS je zapisano, da je gibanje, dostop in zadrževanje na 

javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike 
dovoljeno za: 
 
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
 
- dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
 
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
 
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 
pripomočkov, 
 
- dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
 
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
 
- dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
 
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 



 
- dostop do storitev za nujne primere, 
 
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil, 
 
- dostop do bencinskih črpalk, 
 
- dostop do bank in pošt, 
 
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, 
 
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
 
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
 
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
opreme, 
 
- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, 
 
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev. 
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje 
tudi "skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če 
je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin," pišejo. 
 
Pa tudi "skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za 
prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 12:28 
 

 
 
 
 

Kmečka tržnica v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (19.03.2020) 
 
Naslov novice: Kmečka tržnica v Zrečah 
Vsebina: Spoštovani,  Obveščamo vas da bo kmečka tržnica v Zrečah v sklopu PTC Tržnica 

Zreče zaprta do nadaljnega.  Vse kupce pa obveščamo, da lahko želene prehrambene 
artikle in zelenjavo dobijo na domu in sicer lahko pokličete na telefonsko številko 070 824 
237 – Nada ali 041 983 498 – Marica.   Za domači kruh pa je potrebna najava vsaj do petka 
zvečer. 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2020 ob 14:02 



 

 

 
 
 
Informacija za javnost 6. izredna seja štaba CZ 
Objavljeno v: Novice (19.03.2020) 
 
Naslov novice: Informacija za javnost 6. izredna seja štaba CZ 
Vsebina: Posredujem informacije z današnje seje štaba CZ, ki je potekala preko 

videokonference; 
 
Trenutno v podjetjih ni okuženih, 
 
Trenutno imamo na razpolago 17 prostovoljcev, ki jih po potrebi vključimo v evidenco 
pripadnikov CZ preko URSZiR CE, 
 
Včeraj ob 15.30 je je bil  sestanek s predsedniki KS  in njihovimi poverjeniki, kjer jim je bila 
podana informacija o trenutnem stanje in ukrepih za nadalje. Sveti KS bodo ustanovili svoje 
štabe po KS-ih , ki poskrbijo za oskrbo starejših in pridobivanju dodatnih prostovoljcev. 
 
Center za oskrbo ranljivih skupin - danes prispela prošnja za pomoč pri dostavi zdravil, 
organizacija v teku, 
 
Uvaja se štabno dežurstvo med 7.00 in 21.00, ponoči dežurstvo na domu. 
 
Danes ob 9.00 se je sestal štab CZ in izvedel vzpostavitev štabnega procesa delovanja 
občinskega štaba CZ, izvedla Poveljnik CZ in župan. 
 
Znotraj Štaba CZ se je imenoval štabni analitik, ki zbira vsa poročila (podjetij, zdravnikov, 
Centra za varstvo otrok in oskrbo ranljivih skupin. 
 
Izdana so bila navodila za dostavo živil, hrane, zdravil ranljivim skupinam, 
 
Imenuje se enota za oskrbo 5 članov in 5 nadomestnih članov iz seznama prostovoljcev. 
 
Tudi danes v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 

  
Objavljeno (čas objave): 19.03.2020 ob 13:59 



 

 

 
 
 
Navodilo o ravnanju z odpadki v gospodinjstvih z bolniki 
Objavljeno v: Novice (19.03.2020) 
 
Naslov novice: Navodilo o ravnanju z odpadki v gospodinjstvih z bolniki 
Vsebina: V prilogi si lahko preberete navodila o ravnanju z odpadki v gospodinjstvih z bolniki 

posredovanega s strani CZ Zahodna Štajerska. 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2020 ob 11:02 
 

 

 
 
 
Spremenili odpiralni čas enot Celjskih lekarn 
Objavljeno v: Novice (19.03.2020) 
 
Naslov novice: Spremenili odpiralni čas enot Celjskih lekarn 
Vsebina: Spoštovani. 

 
Zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe z zdravili smo zaradi trenutnih razmer spremenili 
odpiralni čas enot Celjskih lekarn.  
 
 
 



 
 
Lekarna ZREČE, Cesta na Roglo 9b, 3214 Zreče 
 
 
 
ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 | sobota: 8.00 - 12.00 
 
 
 
 Več v priponki. 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2020 ob 10:52 
 

 

 
 
 
Trgovina Mercator Zreče se odpira ob 11.00 
Objavljeno v: Novice (19.03.2020) 
 
Naslov novice: Trgovina Mercator Zreče se odpira ob 11.00 
Vsebina: Zdravstveni dom iz Slov. Konjic sporoča, da ima gospa, ki je bila od včeraj v 

samoizolaciji test na korona virus negativen. Trgovina Mercator Market Zreče se odpira ob 
11.00. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2020 ob 09:55 
 

 
 
 
 
 

Obvestilo za podjetnice in podjetnike s sedežem v Občini Zreče! 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo za podjetnice in podjetnike s sedežem v Občini Zreče! 
Vsebina: Spoštovane podjetnice in podjetniki s sedežem v Občini Zreče! 

 
Občinski štab CZ Občine Zreče si dokaj uspešno izmenjuje informacije z največjimi podjetji v 
občini, glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive 



bolezni (COVID 19). Zato pozivamo tudi vse ostale odgovorne v podjetjih (nad 5 
zaposlenimi) s sedežem v občini Zreče, da nam sporočite kakšne ukrepe ste uvedli in kašno 
je trenutno stanje (morebitnih samo izoliranih) v vaših podjetjih za preprečitev širjenja 
epidemije. Informacije o izvedenih ukrepih nam pošljite na elektronski naslov: cz@zrece.eu  
 
Prosimo za vaše sodelovanje in razumevanje s ciljem, da preprečimo možnosti nadaljnjih 
okužb! 
 
Zreče, 20.3.2020/13.50                                                   
 
                                                                      poveljnik štaba CZ Občine Zreče, Emil Mumel 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 13:38 
 

 
 
 
 
 

VINO ANDREJC Vojko Korošec s.p. je doniral OŠ CZ Občine Zreče 
500 steklenic aronije. 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: VINO ANDREJC Vojko Korošec s.p. je doniral OŠ CZ Občine Zreče 500 

steklenic aronije. 
Vsebina: VINO ANDREJC Vojko Korošec s.p. je doniral občinskemu štabu civilne zaščite 

Občine Zreče prvi del od 500 steklenic 100% matičnega soka črnoplodne aronije. Sok bo 
razdeljen občanom, ki spadajo v tako imenovano najbolj ranljivo skupino pri okužbi z 
virusom COVID-19.  Danes smo tudi razdelili prvih 59 steklenic.  Sok aronije je znan po zelo 
visoki vsebnosti antioksidantov, polifenolov, resveratrola, mineralov, flavoidov, železa in 
vitaminov ( C,E,P,..), ki dokazano dvigujejo odpornost oz. imunski sistem. Človeško telo se 
tako lažje brani pred virusnimi okužbami. Dnevna priporočljiva količina soka je od 30ml do 
50ml ali drugače povedano do pol decilitra na dan. Sok aronije je na njihovi kmetiji pridelan 
iz ekološko pridelane aronije in je brez kakršnih koli dodatkov. Njihov način pridelave aronije, 
ki je ponavadi zelo trpkega okusa, je unikaten saj aronijo obirajo šele v sredini meseca 
oktobra. V kolikor poznate še koga, ki spada v to skupino občanov in veste, da ne more do 
njega lahko  kontaktirate Občinski štab CZ Občine Zreče tel; 03/757 17 14 E.mail: 
cz@zrece.eu 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 20:24 



 

 

 
 
 
 
Dnevne najpomembneše informacija za javnost z dne 20. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: Dnevne najpomembneše informacija za javnost z dne 20. 3. 2020 
Vsebina: V skladu s štabnim procesom dela je bila izvedena analiza stanja, na 

videokonferenci štaba je na podlagi poročanja izvedena ocena situacije in ocena tveganj ter 
na tej podlagi izvedeni ukrepi. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 16 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
trenutno na voljo 19 prostovoljcev od tega trenutno 13 s statusom pripadnika CZ 
 
Trenutno dela v 5 največjih podjetjih 2001 zaposlenih, od doma pa jih dela še 193, kar je 
pohvalen podatek, kar kaže na to, da se podjetja trudijo zagotavljati možne samozaščitne 
ukrepe. Trenutno v teh podjetjih ni okuženih, so pa 4 sumi. 
 
Posredovali smo poziv na radio za manjša podjetja, obrtnike (nad 5 zaposlenimi) s sedežem 
v občini Zreče, da nam sporočijo kakšne ukrepe so uvedli v njihovih podjetjih za preprečitev 
širjenja epidemije. Informacije o izvedenih ukrepih in trenutnem stanju nam morajo poslati na 
elektronski naslov: cz@zrece.eu 
 
Danes je župan Občine Zreče izdal Odredbo o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških 
igrišč, zaradi obstoja velikega tveganje, da pride do okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-
CoV-2 (COVID–19). Z odredbo so seznanjeni ravnatelj JZ, predsedniki KS in upravitelji 
igrišč, čeprav smo igrišča dejansko zaprli že 17.3.2020. 
 
Danes smo objavili na spletno stran Občine Zreče podatke o novi kontaktni točki za 
psihosocialno pomoč CSD Celje, enota Slov Konjice, telefonska številka 03 758 08 98, ki je 
na voljo strankam v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00, sredo od 8.00 do 17.00 in 
petek od 8.00 do 13.00. 
 
Na podlagi na novo sprejetega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in 
javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji smo omejili število 
sodelujočih pri pogrebni svečanosti –največ pet oseb – v najožjem družinskem krogu. 
 
Danes smo izvršili nadzor zaščitnih ukrepov v vseh naših 4 delujočih trgovinah, ki v glavnem 
izvajajo potrebne in predpisane zaščitne ukrepe. 
 
Danes smo tudi razdelili prvih 59 steklenic aronije najranljivejšim skupinam, ki jih je doniral 



Vojko Korošec za dvig imunskega sistema. 
 
Tudi danes v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 

 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 14:06 
 

 
 
 

 
sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije za lastnike hišnih živali 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije za lastnike hišnih živali 
Vsebina: Spoštovane, spoštovani! 

 
Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne 
spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število 
sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do 
neželenih srečanj med njimi. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne 
družijo in igrajo. 
 
Veterinarske ambulante v skladu s priporočili za preprečevanje okužb ljudi s korona virusom 
SARS COV-2, omejujejo svoje poslovanje. Za preprečevanje neželenih zapletov, katerih 
posledica so tudi poškodbe živali, naj lastniki namenijo še več pozornosti varnosti živali in 
dodatno pazijo na svoje ljubljence. 
 
Veterinarji zaposleni v zavetiščih za zapuščene živali javnost obveščajo, da zavetišča 
izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočamo, da vsako 
pogrešanje svoje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. 
Prav tako je priporočljivo, da je na ovratnici psa zabeležen njihov kontakt. Vsem najditeljem 
živali svetujemo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišča, temveč naj vsi zavetišče 
predhodno obvestijo o najdbi živali in preverijo, če je žival pogrešana. Morda je skrbnik živali 
le korak ali dva stran. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt 
skrbnika. Tudi skrbnikom mačk se priporoča, da mačk ne spuščajo brez nadzora. Z 
upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena. 
 
Hvala in lepo pozdravljeni, 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 12:19 



 

 

 
 
 
Dopolnitev št. 2 Obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in 
pokopališke dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: Dopolnitev št. 2 Obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in pokopališke 

dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče 
Vsebina: Dopolnitev št. 2 Obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in pokopališke 

dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče. 
 
Zaradi razglasitve epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in na novo sprejetega Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na 
javnih krajih v Republiki Sloveniji dopolnjujemo že sprejete preventivne ukrepe na področju 
pogrebne in pokopališke dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Zreče z dne 14. 3. 2020, 
16.3.2020 novi pa so stopili v veljavo z dne 20. 3. 2020 ob 00:00. 
 
Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ 5 ljudi. 
 
Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti. To pomeni v celoti prisotnost 
pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov - brez 
vežice, cvetja, govorov, pevcev, maš, trobente idr. 
 
Trajanje pogrebov je max. 10 minut. 
 
Sprejem žare pred mrliško vežico ali direktno pri grobu 10 minut pred pogrebom. 
 
Termin pogreba uskladita izvajalec pogrebne dejavnosti in naročnik pogreba. 
 
Omejitev velja do preklica. 
 
Zreče; 20. 3. 2020/9.50 
 
                                                                                   Režijski obrat Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 09:48 



 

 

 
 
 
Obvestilo Centra za socialno delo Celje – psihosocialna pomoč 
Objavljeno v: Novice (20.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo Centra za socialno delo Celje – psihosocialna pomoč 
Vsebina: Na Centru za socialno delo Celje, enoti Slovenske Konjice lahko občani dobijo 

psihosocialno pomoč ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, 
opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne 
izključnosti in podobno. 
 
V okviru prve socialne pomoči nudimo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za 
socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starim, materialne pomoči, informacije 
o pomoči ljudem v stiski … 
 
Tako nas občani lahko pokličejo v poslovnem času na telefonsko številko   03 758 08 98  v 
 
 ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00, 
 
sreda od 8.00 do 17.00, 
 
petek od 8.00 do 13.00. 
 
                                                                        CSD Celje 
 
  
Objavljeno (čas objave): 20.03.2020 ob 09:26 
 

 
 
 
 



 
 
 

Novi donaciji Štabu CZ Občine zreče 
Objavljeno v: Novice (21.03.2020) 
 
Naslov novice: Novi donaciji Štabu CZ Občine zreče 
Vsebina: Včeraj in danes smo prejeli dve novi donaciji;  1. 50 kozarcev kostanjevega medu 

za dvig odpornosti s strani Petra Skaze, ki se bodo razdelili med ranljive skupine, 2. Tinkturo 
ameriškega slamnika za člane štaba CZ Občine Zreče s strani Bertija Kapuna.   HVALA 
vsem donatorjem. 
Objavljeno (čas objave): 21.03.2020 ob 13:58 
 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ Občine Zreče z 
dne 21.3.2020 
Objavljeno v: Novice (21.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ Občine Zreče z dne 

21.3.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela je bila izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj ter na tej podlagi izvedeni ukrepi. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 16 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
trenutno na voljo 19 prostovoljcev od tega trenutno 13 s statusom pripadnika CZ 
 
Trenutno dela  v GKN-ju 45 zaposlenih. S strani Unior-ja in GKN a smo prejeli informacijo, 
da so zaradi odpovedi naročil sprejeli ukrep čakanja na delo proizvodnih in režijskih od 1.4. 
dalje do preklica. 
 
Štab CZ pozove javne zavode, ravnatelja Šole in ravnateljico Vrtca, da spremljata dogajanje 
na igriščih. Da se določi dežurni, ki nadzoruje prepoved uporabo le teh. 
 
S Strani odgovornih oseb štaba CZ Občine Zreče se bo izvedel nadzor trgovin v Zrečah 
glede spoštovanja samozaščitnih ukrepov. 
 
Danes popoldan se izvede razkuževanje klopi po parkih s strani PGD Zreče. 
 



Včeraj in danes smo prejeli dve donaciji in sicer 50 kozarcev kostanjevega medu za dvig 
odpornosti s strani Petra Skaze in tinkturo ameriškega slamnika za člane štaba CZ Občine 
Zreče s strani Bertija Kapuna. HVALA vsem donatorjem. 
 
Tudi danes v Občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 
  
Objavljeno (čas objave): 21.03.2020 ob 13:54 
 

 

 
 
 
 IZJAVA ZDRAVNIKA IZ LOKALNEGA OKOLJA 
Objavljeno v: Novice (21.03.2020) 
 
Naslov novice: IZJAVA ZDRAVNIKA IZ LOKALNEGA OKOLJA 
Vsebina: Skladno s strokovnimi priporočili  osebni zdravniki trenutno vse osebe, ki navajajo 

znake akutne okužbe dihal z vročino ali brez in za katere  ocenimo, da se lahko zdravijo 
doma, napotimo  v samoizolacijo za 14 dni. Tak ukrep je potreben in smiseln v vsakem 
podjetju, ki v teh dneh še obratuje. Jasno je , da nam bo posledično  zato  v naslednjih dneh 
število takšnih oseb v podjetjih oz. nasploh dnevno naraščalo. To ne pomeni, da imajo vsi ti 
okužbo z COVID-19, saj jo je pri blagih znakih okužbe nemogoče ločiti od ostalih virusnih 
okužb. Zato je upoštevanje vladnega odloka o izogibanju medsebojnim stikom bistvenega 
pomena, saj nihče od nas  ne ve, kdo je resnično okužen in kdo ne. Vsem osebam poslanim 
v samoizolacijo polagam na srce, da se ukrepa držijo ne glede na to ali gre za utemeljen 
sum na COVID 19 ali ne. Kakršnokoli zaznamovanje bolnikov z potrjeno boleznijo COVID 19 
, pa  je do teh ljudi  nesmiselno in nepošteno, saj je so nam veliko bolj nevarni tisti, ki še 
hodijo naokrog kljub omejitvam, pa še niso bolni  oz. ne vedo, da so že okuženi. To pa je 
lahko vsak izmed nas in zato niso toliko  pomembne maske, ki jih zaenkrat  ni,  ampak  vsaj 
do nadaljnjega distanca med nami, večja ko bo, varneje bo, kjerkoli že smo. 
 
Jure Bićanić, dr. med.  
Objavljeno (čas objave): 21.03.2020 ob 11:24 
 
 
 
 
 
 
 
 



Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z 
dne 22. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (23.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 22. 3. 

2020 
Vsebina: Tudi danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj ter na tej podlagi izvedeni ukrepi. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 18 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
trenutno na voljo 19 prostovoljcev od tega trenutno 13 s statusom pripadnika CZ. 
 
Trenutno dela v največjih podjetjih 1485 zaposlenih, od doma pa jih dela še 187. Dnevni 
statistični podatki kažejo, da se število zaposlenih zelo zmanjšuje, število dela na domu pa 
malo povečuje.  Trenutno v teh podjetjih ni okuženih, so pa še vedno 4 sumi. 
 
Včeraj se je pripravil poziv za javnost, da naj se ljudje držijo navodil in upoštevajo 
samozaščitne ukrepe in naj ne hodijo v skupinah na sprehode in se družijo na sprehajalnih 
poteh, ki je naletel na zelo dober odziv. 
 
V prejšnjem tednu smo prejeli 250 zaščitnih mask s strani donatorjev. 
 
Člani PGD Zreče bodo danes opravili dezinfekcijo klopi na javnih površinah na Stranicah in 
Dobrovljah. 
 
Od jutri naprej se uvaja dnevno poročanje štabu CZ o Kritični infrastrukturi o stanju GJI 
vodooskrbe in čiščenje in odvajanje odpadne vode v občini. 
 
Danes je potekal usklajevalni sestanek za nadaljnje delo občinske inšpekcije in redarjev v 
času epidemije, predvsem glede nadzora v občini in spoštovanja sprejetih Odredb. 
 
Pripravila se je Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v 
Občini Zreče, ki jo posredujemo širši javnosti tekom dneva. 
 
Pripravljen je tudi osnutek Navodil za oskrbo okuženih oseb. 
 
V pripravi je Odredba Javnim zavodom za zagotovitev stalnega 12 urnega dežurstva nad 
infrastrukturo, ki je v njihovem upravljanju. 
 
Na podlagi današnjega poročila NIJZ tudi danes v Občini Zreče ni registriranih okuženih 
oseb 
 
 
 
 
 

 
Objavljeno (čas objave): 23.03.2020 ob 13:45 
 
 

 
 



POZIV NA SPOŠTOVANJE PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA 
V SKUPINAH 
Objavljeno v: Novice (22.03.2020) 
 
Naslov novice: POZIV NA SPOŠTOVANJE PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA V 

SKUPINAH 
Vsebina: V Sloveniji in s tem tudi v Občini Zreče so bili uvedeni vladni ukrepi. Zaradi zajezitve 

in obvladovanja epidemije koronavirusa je prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih 
krajih in površinah. 
 
Izjema so storitve za nujne primere, dostop do službe, lekarn in drogerij ter do najbližje 
trgovine z živili ali bencinske črpalke, banke, pošte.  Na javnih krajih se lahko skupaj 
zadržujejo in sprehajajo posamezniki oziroma ožji družinski člani ali člani skupnega 
gospodinjstva, vendar pa morajo pri tem zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih 
skupin. 
 
V preteklih dneh smo opazili, da se skupine nad 5 oseb še vedno sprehajajo po sprehajalnih 
poteh in tudi po travnikih, predvsem v smeri Goleka in Brinjeve gore. 
 
Zato župan mag. Boris Podvršnik naslavlja naslednji apel na vsa občanke in občane naše 
občine: “ Če ni nujno potrebno, ostanite doma. S tem lahko največ naredite za svojo varnost 
in varnost drugih”. 
 
Zaradi navedenega prosimo vse, da spoštujejo prepoved gibanja v skupinah in zbiranja na 
javnih površinah. 
 
                                                                                                                                               
OŠCZ Občina Zreče 
 
  
Objavljeno (čas objave): 22.03.2020 ob 14:32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Donaciji zaščitnih mask Občinskemu štabu CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (23.03.2020) 
 
Naslov novice: Donaciji zaščitnih mask Občinskemu štabu CZ Občine Zreče 
Vsebina: Občinski štab CZ Občine Zreče je v prejšnjem tednu prejel dve donaciji zašitnih 

mask, skupaj 250 kosov. 150 kosov je bilo že razdeljeno med službe, ki jih najbolj 
potrebujejo.  HVALA donatorjem. 
Objavljeno (čas objave): 23.03.2020 ob 15:37 
 

 

 
 
 
DOPOLNJENA IZJAVA ZDRAVNIKA IZ LOKALNEGA OKOLJA 
Objavljeno v: Novice (23.03.2020) 
 
Naslov novice: DOPOLNJENA IZJAVA ZDRAVNIKA IZ LOKALNEGA OKOLJA 
Vsebina: Skladno s strokovnimi priporočili osebni zdravniki trenutno vse osebe, ki navajajo 

znake akutne okužbe dihal z vročino ali brez in za katere ocenimo, da se lahko zdravijo 
doma, napotimo v samoizolacijo za 14 dni. Tak ukrep je potreben in smiseln v vsakem 
podjetju, ki v teh dneh še obratuje. Jasno je , da nam bo posledično zato v naslednjih dneh 
število takšnih oseb v podjetjih oz. nasploh dnevno naraščalo. To ne pomeni, da imajo vsi ti 
okužbo z COVID-19, saj jo je pri blagih znakih okužbe nemogoče ločiti od ostalih virusnih 
okužb. Zato je upoštevanje vladnega odloka o izogibanju medsebojnim stikom bistvenega 
pomena, saj nihče od nas ne ve, kdo je resnično okužen in kdo ne. Vsem osebam poslanim 
v samoizolacijo polagam na srce, da se ukrepa držijo ne glede na to ali gre za utemeljen 
sum na COVID 19 ali ne. Kakršnokoli zaznamovanje bolnikov z potrjeno boleznijo COVID 19 
, pa je do teh ljudi nesmiselno in nepošteno, saj je so nam veliko bolj nevarni tisti, ki še 
hodijo naokrog kljub omejitvam, pa še niso bolni oz. ne vedo, da so že okuženi. To pa je 
lahko vsak izmed nas in zato niso toliko pomembne maske, ki jih zaenkrat ni, ampak vsaj do 
nadaljnjega distanca med nami, večja ko bo, varneje bo, kjerkoli že smo. 
 
Ob tem prek klicev v ambulanti opažam , da so v največji stiski, tisti , ki živijo povsem sami , 
ostareli. Če nam gre vsa moderna tehnologija v normalnih razmer včasih na živce, je sedaj 
prilika, da njene prednosti izkoristimo in ohranimo stik z sorodniki, prijatelji, sodelavci, ki so 
mogoče osamljeni in v hudi stiski. Pomirjujoča beseda prek telefona dela čudeže. 
 
 Jasno- ob epidemiji ostajajo tudi vaši drugi zdravstveni problemi , tako stari kot novi. Vsi 
zdravniki in ostalo osebje, ki skrbimo za vas, se tega zavedamo. Zaradi nevarnosti širjenja 
okužbe so naši stiki močno okrnjeni- komuniciramo z vami prek telefonov, elektronske pošte 
in kar se le da rešujemo na ta način. Prosimo vas za strpnost in razumevanje, ne hodite 
nenajavljeni pred vrata naših ambulant, vedno najprej pokličite osebnega zdravnika ali 
dežurno službo, kjer boste dobili nadaljnja navodila. Zavedajte se, da bodo naši urniki dela 



mogoče spremenjeni. Tisti, ki nimamo zdravstvenih omejitev bomo pravzaprav delali na treh 
deloviščih- - v svoji ambulanti, v ambulanti NMP ZD Slov. Konjice in najtežji del v posebnih 
vstopnih COVID ambulantah v SB Celje, kjer bodo obravnavani vsi, ki so potrebni pregleda, 
ki jih bomo vršili v zaščitni opremi, da zaščitimo vas in nas. 
 
Verjemite- naporno bo, ta vikend je za menoj 24 ur dela z petka na soboto, nedeljskih 24 ur, 
ki sem jih nadaljeval z dopoldanskim delom v svoji ambulanti v Zrečah in istočasno pokrival 
kolegico, ki je danes med prvimi z našega konca odšla na delo v SB Celje. 
 
Iz povedanega vam je verjetno jasno, da v danih razmerah lahko zmagamo samo skupaj- 
strpno, vztrajno, tako kot se teče maraton. 
 
Srečno in pa narazen , da bomo nekoč spet skupaj. 
 
Jure BIĆANIĆ, dr. med., spec. spl.med. 
Objavljeno (čas objave): 23.03.2020 ob 15:31 
 

 

 
 
 
 
 
Informacije o delovanju ZD Slov. Konjice v času razglašene 
epidemije z dne 23. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (23.03.2020) 
 
Naslov novice: Informacije o delovanju ZD Slov. Konjice v času razglašene epidemije z dne 

23. 3. 2020 
Vsebina: S strani ZD Slov. Konice smo prejeli dopis s katerim želimo informirati občanke in 

občane Občine Zreče o delu in sprejetimi ukrepi v ZD Slovenske Konjice za preprečevanje 
širjenja okužbe s koronavirusom.  Več v priponki! 
Objavljeno (čas objave): 23.03.2020 ob 14:23 



 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 24. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (24.03.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 24. 3. 2020 
Vsebina: Tudi danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 17 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
trenutno na voljo 19 prostovoljcev od tega trenutno 13 s statusom pripadnika CZ. 
 
Trenutno dela  v  največjih podjetjih 1152 zaposlenih, brez podatkov Weiler-ja. Trenutno v 
teh podjetjih ni okuženih. 
 
Člani PGD Zreče so včeraj opravili dekontaminacijo klopi na javnih površinah na Stranicah in 
Dobrovljah. 
 
Delo občinske inšpekcije in redarjev v času epidemije v smislu nadzora nad sprejetimi 
odredbami se je danes začelo izvajati. 
 
Včeraj je bila objavljena Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje v Občini Zreče (Uradno glasilo slov. občin, št.: 13/20). Navedena odredba se je 
danes posredovala osebno vsem trgovinam, pekarnam, bencinskim črpalkam, oz. vsem, ki 
prodajajo živila. 
 
Danes je bila izdana Odredba o omejitvi odlaganja odpadkov v zbirnem centru v Zrečah, ki 
bo do nadaljnjega odprt samo ob sredah od 10.00 do 16.00 ure. 
 
Občinski štab CZ Občine Zreče je včeraj naročil 300 kosov zaščitnih mask - pralnih za 
večkratno uporabo, ki jih dobimo v naslednjem tednu. 
 
Štab CZ je pripravil seznam študentkov, ki končujejo študij medicine 5, 6 letnik. Ti bi lahko 
priskočili na pomoč zdravnikom v ambulantah v Zrečah. Trenutno potekajo kontakti s 
študenti. Prav tako pa smo posredovali poziv zdravnikom, da povedo koliko rabijo pomoči 
študentov medicine v njihovih ambulantah. 
 
Zaprejo se vsi javni WC-ji in prepove se uporaba vseh kavnih avtomatov na javnih 
površinah. 



 
Izdal se je poziv za odprtje enote banke v Zrečah v času največjih gostitev. Zato smo banko 
pozvali, da v tem času zagotovijo, da bo izpostava v Zrečah, vsaj v torek 31. 3. in 1. 4. 2020 
odprta. Kajti v poslovalnici Slovenske Konjice bo nastala prevelika gostitev upokojencev, ki 
bodo želeli vpisovati v bančne knjige njihove pokojnine, kar v teh razmerah predstavlja 
preveliko varnostno tveganje. 
 
Tudi danes v Občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. 
 

 
Objavljeno (čas objave): 24.03.2020 ob 16:30 
 
 

 
 
 
Zbirni center Zreče bo do nadaljnega odprt le ob sredah od 10.00 
do 16.00. 
Objavljeno v: Novice (24.03.2020) 
 
Naslov novice: Zbirni center Zreče bo do nadaljnega odprt le ob sredah od 10.00 do 16.00. 
Vsebina: Župan Občine Zreče je danes 24. 3. 2020 izdal Odredbo o omejitvi odlaganja 

odpadkov v zbirnem centru v Zrečah. 
 
Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) se omejuje poslovni čas 
odlaganja odpadkov v Zbirnem centru v Zrečah. Zbirni center Zreče bo do nadaljnega odprt 
za prevzem odpadkov v nujnih primerih ob sredah od 10.00 do 16.00 ure. 
 
Zaradi razglašene epidemije (pandemije) COVID-19 smo vsi v izjemno neprijetni situaciji. 
Saubermacher kot izvajalec GJS ravnanja z odpadki na območju občine Zreče in Vitanje se 
zaveda, da spadajo med dejavnosti, ki so ključnega pomena za delovanje države, družbe. 
Zato so svoje delovne procese ob razglasitvi epidemije 12.marca 2020 s strani pristojnega 
ministra za zdravje, organizirali tako, da v največji možni meri izvajamo vse zaščitne ukrepe 
za preprečevanje širjenja COVID-19. Iz tega razloga delujejo na lokacijah družbe v 
najnujnejšem obsegu, preostali zaposleni, kjer to narava dela omogoča, delajo od doma. 
 
Prav iz razloga preprečevanja širjenja virusa in razloga, da bodo tudi v prihodnje lahko 
nemoteno izvajali GJS zbiranja komunalnih odpadkov po urniku odvoza, predlagajo, da bi od 
jutri najprej, to je od 24.3.2020, bil Zbirni center Zreče odprt le ob sredah od 10:00 – 16:00 
do preklica izrednih razmer in da občanke in občani koristijo zbirni center samo v nujnih 
primerih, saj lahko skoraj vse frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev predajajo sedaj 
neposredno na prevzemnem mestu uporabnika. 
Objavljeno (čas objave): 24.03.2020 ob 13:58 



 

 

 
 
 
Za ranljive skupine je možen dvig doniranih izdelkov v 
Večgeneracijskem centru Zreče  
Objavljeno v: Novice (24.03.2020) 
 
Naslov novice: Za ranljive skupine je možen dvig doniranih izdelkov v Večgeneracijskem 

centru Zreče 
Vsebina: Štab CZ Občine Zreče obvešča vse, občanke, občane, da smo se dogovorili s 

Centrom za oskrbo ranljivih skupin, da je možen prevzem medu, aronije in drugih doniranih 
izdelkov od ponedeljka do sobote med 9.00 in 14.00 v Večgeneracijskem centru Zreče. 
 
Vsi ki ste mobilni in lahko sami prevzamete donirane izdelke, lahko le te prevzamete na 
Centru za oskrbo ranljivih skupin, po predhodni prijavi na kontaktni točki; 03/757-17-14 ali E-
pošta: cz@zrece.eu 
 
Za ostale, ki pa ne morete iz svojih domov pa bo Center za oskrbo ranljivih skupin poskrbel 
za dostavo s pomočjo prostovoljcev, prav tako po predhodni prijavi na kontaktni točki; 
03/757-17-14 ali E-pošta: cz@zrece.eu 
Objavljeno (čas objave): 24.03.2020 ob 09:43 
 

 

 
 
Krizni kolegij župana se sestaja dnevno 
Objavljeno v: Novice (26.03.2020) 
 
Naslov novice: Krizni kolegij župana se sestaja dnevno 
Vsebina: Od 17. 3. 2020 ko je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik imenoval in sklical 

prvi krizni kolegij župana se ta sestaja dnevno ob 7.30, danes je organiziran 9 kolegij. 
 



Sestavljajo ga poveljnik CZ Emil Muml, namestnik poveljnika CZ Andrej Furman, dir. OU 
Sandra Godec Mavhar in vodja GJS in prostora Štefan Posilovič. Za tajnika je bil imenovan 
namestnik poveljnika CZ. 
 
Na njem analiziramo trenutno situacijo in obravnavamo najpomembnejše aktivnosti, ter 
ukrepe, ki jih je potrebno kar najhitreje realizirati. V izdelavi je ocena ogroženosti za tri 
različne scenarije. Obravnavali pa smo tudi problematiko tekočega financiranja in takojšnje 
krizne ukrepe izvajanja proračuna. 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2020 ob 15:12 
 

 

 
 
 
Kmečka tržnica v Zrečah bo v soboto zopet odprta  
Objavljeno v: Novice (26.03.2020) 
 
Naslov novice: Kmečka tržnica v Zrečah bo v soboto zopet odprta 
Vsebina: Sobotna kmečka tržnica bo spet odprta - Stopimo skupaj tako, da stojimo narazen! 

 
S temi besedami je ministrica, Dr. Aleksandra Pivec, pozvala lokalne skupnosti k 
ponovnemu odprtju kmečkih tržnic na lokalnih območjih. V Zrečah smo nemudoma stopili 
skupaj in uredili vse potrebno za ponovno odprtje sobotne tržnice! Pod ustreznimi zaščitnimi 
pogoji, bodo občani in občanke lahko ponovno kupovali domače pridelke. Odprta bo od 7h 
zjutraj vsako soboto. Ponudniki na tržnici bodo ustrezno zaščiteni, na voljo bodo zaščitne 
rokavice in razkužilo poskrbeli smo tudi za razvrščanje kupcev. Urejen bo ustrezen koridor, 
poskrbljeno bo za varovanje in spoštovanje zaščitnih ukrepov ter zagotovljen ustrezen 
razmik miz prodajalcev. Vsi obiskovalci tržnice morajo dosledno upoštevati razdaljo med 
posamezniki in splošna navodila osebne zaščite. Domače pridelke bodo ponujali vsi vsi 
dosedanji prodajalci. 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2020 ob 14:27 
 

 



 
Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče, 
dne 26. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (26.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče, dne 26. 3. 

2020 
Vsebina: 1. Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena 

analiza stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena 
situacije in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 2. V štabni 
proces OŠCZ je trenutno vključenih 15 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je trenutno 
na voljo 19 prostovoljcev od tega 13 s statusom pripadnika CZ 3. Danes dela v 5 največjih 
podjetjih 1447 zaposlenih, od doma pa jih dela še 149. Trenutno v teh podjetjih nimamo 
okuženih. 4. Analizirali smo trenutno stanje in prihodnje potrebe po materialno tehničnih 
sredstvih za potrebe vseh ekip Občine Zreče 5. Pospešene so aktivnosti za odprtje banke v 
Zrečah v času največje frekvence, 31. marca in 1. aprila. 6. Razdelili smo 5 paketov 
doniranih izdelkov, v katerih so bila jajca, sok aronije in med. 7. S PGD Zreče je stekel 
dogovor o dostavi miz, pomoči ob vzpostavitvi sistema varovanja in ostalih zaščitnih ukrepih 
za odprtje sobotne kmečke tržnice. 8. Včeraj popoldne smo opravili razgovor s študenti 
medicine s sodelovanjem dr. Bićanića, ki so na voljo za pomoč zdravnikom. Trenutno ZD 
Zreče ne potrebuje pomoči, potrebo pa je izrazila dr. Kosevska , ki je v stikih s študentko. 9. 
Izdali smo poziv ravnateljema javnih zavodov, da pripravita seznam kuharjev, ki bi jih lahko 
izkoristili za pomoč v kuhinjah v Celjski bolnišnici. 10. Tudi danes v Občini Zreče nimamo 
registriranih okuženih oseb. 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2020 ob 13:49 
 

 

 
 
 
 
Obvestilo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje 
Objavljeno v: Novice (26.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 

sožitje 
Vsebina: Dragi starostniki in njihovi bližnji, Kot sledite v novicah se bolezen COVID-19, ki jo 

povzroča virus SARS-CoV-2 (koronavirus), pri nas vse bolj širi. V luči tega vas prosimo, da v 
teh dneh osebne stike omejite na minimalno število ljudi, in obiske (tudi v domačem ali 
prijateljskem krogu) na tiste nujno potrebne, npr. za dostavo hrane, zdravil, skrb za bolne... 



Kot veste ste starostniki v času te epidemije ena najbolj ranljivih skupin, zato je toliko bolj 
pomembno, da se vi in vaši svojci (tudi mladostniki in otroci v istem gospodinjstvu) tega 
držite. Vsak človek, ki ga srečate in povabite v ožji krog, ima namreč svoj krog ljudi s 
katerimi se srečuje in ti zopet svoj krog ljudi, kar pomeni, da če se okuži samo en član te 
verige, je možnost okužbe tudi za vas in za vaše svojce večja. Gibanje v prostorih, kjer se 
zadržuje veliko ljudi (nakupi, obiski na banki, pošti, itd.) omejite na nujne; če je le možno, naj 
gre po njih mlajši in najbolj zdrav član gospodinjstva, ki naj od ljudi, ki jih sreča, drži vsaj 1,5 
m razdalje. Hkrati skrbite za dobro higieno rok: vsakič, ko se vrnete domov umijte roke z 
milom. Svetujemo vam tudi, da skrbite za svojo odpornost in odpornost svojih bližnjih: če ste 
zdravi svetujemo redno hojo ali drugo telesno vadbo doma ali na prostem (vendar bodite tudi 
pri tem pozorni, da se držite predpisane omejitve gibanja ter greste ven le s tistimi, s katerimi 
živite skupaj – torej v istem gospodinjstvu, do ostalih ljudi pa ves čas držite vsaj 1,5 m 
razdalje).  V tem času je še posebej pomembno, da skrbimo drug za drugega. Bolj kot kdaj 
koli so pomembni vaši stiki z osamljenimi ter ostarelimi v vašem kraju. Čeprav se v 
naslednjih tednih ne boste srečevali, vas prosimo, da vzdržujete redne stike po telefonu. 
Tako boste lahko dovolj zgodaj ugotovili, če kdo – zaradi pomankanja hrane ali bolezni – 
potrebuje pomoč, drug drugemu pa boste tudi v oporo. Koronavirus se po telefonu ne širi ˘  
Strah naj ne bo ovira, da bi pomagali bližnjemu, lahko pa nas opomni, da je pri pomoči treba 
ravnati preudarno. V kolikor zboli kdo od vas ali vaših bližnjih se ravnajte v skladu z navodili 
NIJZ. V primeru suma na okužbo ali v kolikor bo pri kom okužba potrjena in bo svetovano 
zdravljenje doma, ga/jo – če je le možno – osamite v posebno sobo; izolacijo v vikendih ali 
drugih osamljenih stavbah zaradi pomakanja možnosti pomoči ob bolezni odsvetujemo, prav 
tako izolacija zunaj v teh vremenskih razmerah ne pride v poštev, saj slabe razmere 
poslabšajo vsako okužbo. Za bolne je, ne glede na vrsto okužbe, treba skrbeti. Z namenom 
zmanjševanja širjenja okužbe, naj za bolno osebno skrbi le ena oseba, če je možno, tisti, ki 
je najbolj zdrav in ima najmanj pridruženih bolezni. Ostali naj se stika izogibajo. V kolikor 
sumite, da je zbolel nekdo izmed osamljenih ljudi, s katerimi ste v stiku po telefonu, se 
uskladite med seboj (posebej v kolikor je s to osebo v stiku več ljudi) in organizirajte, da gre 
do te osebe ter ji pomaga le en, najbolj zdrav človek oz. se držite navodil pristojnih organov 
(na občinskem nivoju pomoč organizira Civilna zaščita, na katero se lahko obrnete z 
vprašanjem, kako postopati, po vsej Sloveniji pa pomoč ranljivim skupinam nudi tudi 
Slovenska Karitas). Ostala navodila kako ravnati v primeru okužbe ali suma nanjo najdete 
na: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov in https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-
koronavirus/kako-ravnati-da-se-ne-okuzite-in-kaj-storiti-ce-sumite-da-ste-se/515382  Lep 
pozdrav, Ana Ramovš, dr. med. v imenu ekipe Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2020 ob 07:48 
 

 

 
 
 
 
 



OBVESTILO VRTCA ZREČ - PODALJŠAN ROK ZA VPIS 
NOVINCEV 
Objavljeno v: Novice (27.03.2020) 
 
Naslov novice: OBVESTILO VRTCA ZREČ - PODALJŠAN ROK ZA VPIS NOVINCEV 
Vsebina: Zaradi aktualnih dogodkov v Vrtcu Zreče podaljšujemo možnost vpisa novincev do 

30.4.2020. 
 
Vpisnico najdete na spletni strani Vrtca Zreče in jo izpolnjeno pošljete po pošti na naslov 
Vrtec Zreče, Cesta na Roglo 13, 3214 ZREČE  ali na 
 
e-mail vrtec.simona@siol.net. Vpisnic v vrtec NE NOSITE OSEBNO. 
 
Hvala za razumevanje in pazite na svoje zdravje! 
Objavljeno (čas objave): 27.03.2020 ob 19:46 
 

 

 
 
 
Obvestilo ob zaprtju Abanke v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (27.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo ob zaprtju Abanke v Zrečah 
Vsebina: Župan Občine Zreče in poveljnik CZ sta dne 24. 3. 2020 posredovala na Abanko 

poziv za odprtje enote v Zrečah v času največjih gostitev. Poziv je bil posredovan na podlagi 
odločitve Občinskega štaba CZ Občine Zreče, ki je v procesu varnostnega ocenjevanja 
tveganja opozoril, da bo v Slovenskih Konjicah zaradi zaprtja poslovalnice v Zrečah, 31. 3. 
2020 pred in v poslovalnici Slovenske Konjice nastala prevelika gostitev upokojencev. 
 
Žal smo na omenjeni poziv prejeli negativen odgovor s strani Abanke. Zato prijazno 
naprošamo, vse občanke in občane naše občine, da 31. 3. in 1.4.2020 ne hitijo z vpisom in 
dvigom svojih pokojnin v poslovalnico v Slov. Konjice, ampak raje to storite kasneje v 
mesecu aprilu 2020 ali pa se poslužujete 3 bankomatov v Zrečah. 
 
Občinski štab CZ zagotavlja večkrat dnevno dekontaminacijo vseh treh bankomatov v 
Zrečah. V kritičnih dneh 31.3. in 1.4. pa za vsakim uporabnikom v dopoldanskem času do 
13. ure. 
 
A Banka v Slovenskih Konjicah je odprta od ponedeljka do petka med 8.30 in 13.00. 
 

    
Objavljeno (čas objave): 27.03.2020 ob 13:26 



 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 27. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (27.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 27. 3. 2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 15 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
na voljo 19 prostovoljcev od tega 13 s statusom pripadnika CZ. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1338 zaposlenih, od doma pa jih dela še 128. Število 
zaposlenih se znižuje. Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Analizirali smo trenutno stanje in prihodnje potrebe po materialno tehničnih sredstvih za 
potrebe vseh ekip Občine Zreče. Potekajo aktivnosti za popolnitev oz. nakup le teh in sicer; 
rokavic, očal in zaščitnih mask. 
 
Razdelili smo 3 pakete doniranih izdelkov, v katerih so bila jajca, sok aronije in med. 
 
Potekajo aktivnosti za vzpostavitev sistema varovanja in ostalih zaščitnih ukrepih za odprtje 
sobotne kmečke tržnice. Jutri bodo svoje domače pridelke ponujale 4 prodajalke. 
 
S strani Abanke smo prejeli negativen odgovor glede ponovnega odprtja banke v Zrečah. 
Zaradi navedenega bomo pozvali, vse občanke in občane naše občine, da ne hitijo z vpisom 
in dvigom svojih pokojnin v poslovalnico v Slov. Konjice, ampak raje to storijo kasneje v 
mesecu aprilu 2020 ali pa se poslužujejo 3 bankomatov v Zrečah. Občinski štab CZ 
zagotavlja dnevno dekontaminacijo vseh treh bankomatov v Zrečah. 
 
Župan je danes podpisal dva sklepa o imenovanju služb za podporo Civilne zaščite v Občini 
Zreče in eno odredbo Javnim zavodom za zagotovitev stalnega 12 urnega dežurstva nad 
njihovo infrastrukturo. 
 
Včeraj je bil posredovan poziv vsem javni zavodom, da nam posredujejo evidenco izrabe 
delovnega časa vseh njihovih zaposlenih. 
 



Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 

 
Objavljeno (čas objave): 27.03.2020 ob 13:19 
 

 

 
 
 
 
Obvestilo Medobčinske inšpekcije in redarstva 
Objavljeno v: Novice (26.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo Medobčinske inšpekcije in redarstva 
Vsebina: Spoštovani! 

 
V zadnjih dneh smo opazili, da kljub vsem obvestilom in opozorilom, nekateri trgovci še 
vedno ne upoštevajo vseh potrebnih preventivnih ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim 
koronavirusom. 
 
Zato pozivamo vse trgovce, da takoj pristopijo k izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in tako naredijo vse, kar je potrebno za zaščito prodajalcev in kupcev. 
 
Med nekaterimi nujnimi ukrepi so zagotavljanje razkužila ob vstopu in izstopu iz trgovine, 
zagotavljanje rokavic za kupce ob vstopu, redno in temeljito razkuževanje vozičkov, 
nakupovalnih košar in vseh drugih površin, ki se jih dotikajo kupci. Poskrbeti je potrebno, da 
ni v trgovini preveč kupcev hkrati in da se tisti, ki čakajo zunaj med seboj ne družijo, ampak 
čakajo med seboj primerno oddaljeni. Trgovci morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito 
svojih prodajalcev. 
 
Le z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje okužb z 
novim koronavirusom! 
 
Več: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/priporocila_za_poslovne_prostore.pdf 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2020 ob 15:37 



 

 

 
 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ Občine Zreče z 
dne 28.3.2020 
Objavljeno v: Novice (28.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ Občine Zreče z dne 

28.3.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Varnost ljudi in premoženja je v okviru stopnje ogroženosti oz. ni bilo varnostno 
problematičnih pojavov. Bila je ena prijava zbiranja ljudi 
 
Včeraj smo izvedli 5 ukrepov, od 27.2 do danes pa skupaj 108 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dnevnik sporočil/dogodkov je od včeraj 
bogatejši za 35 vpisov, ki jih je bilo doslej skupaj 392. 
 
V štabni proces OŠCZ je trenutno vključenih 15 oseb, za oskrbo ranljivih skupin pa nam je 
na voljo 19 prostovoljcev od tega 13 s statusom pripadnika CZ 
 
V Zrečah je danes bilo mogoče kupiti domače pridelke in izdelke treh ponudnic. Štab CZ je v 
sodelovanju PGD Zreče poskrbel za ustrezne zaščitne pogoje. Ponudnice so bile ustrezno 
zaščitene, na voljo so imele zaščitne rokavice in razkužilo. Poskrbljeno je bilo tudi za vse 
kupce, ki so si morali pred vstopom do miz razkužiti roke in so dobili rokavice za enkratno 
uporabo. 
 
Danes dopoldan se je izvedla delitev zaščitnih sredstev na URSZR v Celju za občinske 
štabe CZ, kar smo tudi dvignili v Celju. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 

 
Objavljeno (čas objave): 28.03.2020 ob 14:19 



 

 

 
 
 
 
Sobotna kmečka tržnica v Zrečah je danes odprta 
Objavljeno v: Novice (28.03.2020) 
 
Naslov novice: Sobotna kmečka tržnica v Zrečah je danes odprta 
Vsebina: V Zrečah je danes že mogoče kupiti domače pridelke in izdelke treh ponudnic. 

 
Štab CZ je v sodelovanju PGD Zreče poskrbel za ustrezne zaščitne pogoje. Ponudnice so 
ustrezno zaščitene, na voljo imajo zaščitne rokavice in razkužilo. Poskrbljeno je tudi za vse 
kupce, ki si morajo pred vstopom do miz razkužiti roke in dobijo rokavice za enkratno 
uporabo, za kar vse poskrbi član štab Civilne zaščite Občine Zreče g. Slavko. V pomoč pa 
sta mu tudi šlana PGD Zreče Jože in Karli. Kupci vstopajo posamezno do miz in morajo 
dosledno upoštevati tudi varnostno razdaljo predvsem pred vstopom do prodajalk. 
Objavljeno (čas objave): 28.03.2020 ob 09:26 
 

 

 
 
 
 
Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega 
prebivališča. 
Objavljeno v: Novice (29.03.2020) 
 
Naslov novice: Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega 

prebivališča. 
Vsebina: Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in 



zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 
občin. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. 
 
Obvezna tudi nošnja mask 
 
 
 
 
 
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do 
nadaljnjega prepoveduje: 
 
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, 
 
dostop na javna mesta in površine, 
 
gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa 
drugače. 
 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 
 
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje 
odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. 
 
Izjeme: 
 
prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 
odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih 
članov, 
 
dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
 
dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev 
 
dostop do storitev za nujne primere, 
 
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, 
 
dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 
 
dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
 
dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
 
dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 
pripomočkov, 
 
dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
 



dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
 
dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in 
gnojil, 
 
dostop do bencinskih črpalk, 
 
dostop do bank in pošt, 
 
dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
 
dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
 
dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
opreme. 
 
Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo 
občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 
 
 
 
Dostop do parkov 
 
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali 
začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, 
ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje 
in površine v občini. 
 
Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine 
uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. 
 
 
 
Družinski člani 
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje 
tudi: 
 
skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je 
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, 
 
skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz 
na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
 
 
 
Obvezna uporaba zaščitnih mask in rokavic 
 
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob 
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali 
druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki 
prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. 
 
 
 



 
 
Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem 
 
V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s 
stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga 
v tem času ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. 

 
Objavljeno (čas objave): 29.03.2020 ob 19:49 
 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacije Štabe CZ z dne 29. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (29.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije Štabe CZ z dne 29. 3. 2020 
Vsebina: Danes ob 11.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS in občini in ga neprestano primerja s predvidenimi scenariji zelenim (milejšim), ki 
predstavlja 10% dvigovanje okuženih na dan, rumenim, ki predpostavlja 15% dvigovanje in 
oranžnim (italijanskim), ki predpostavlja 20% dvigovanje okuženih na dan, ob predpostavki 
NIJZ ter drugih strokovnjakov,  da se bo Gaussova krivulja dvigala do 15.4. in nato začela 
zaradi striktnih ukrepov padati, simetrično tako kot je naraščala. 
 
Stanje v RS se hvala bogu zaenkrat dogaja po zeleni varianti, saj je povprečni dvig okuženih 
pod koeficientom 1,1 dviga na dan, saj je povprečje zadnjih štirih dni za RS 8,66%. Po teh 
scenarijih smo predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 2 okužena, ki jih pa k 
sreči nimamo, kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše tveganje, kar se pa sicer 
lahko zelo hitro spremeni. 
 
Včeraj smo izvedli 3 ukrepe, do danes pa skupaj 111 ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 27, do 
danes torej skupaj 419. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 16 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinski 
upravi 2 osebi, gasilci 2 osebi, druge enote 3 osebe. Na voljo imamo 19 prostovoljcev od 
tega 13 s statusom pripadnika CZ. 
 



Včeraj se je izvedla delitev zaščitnih sredstev na URSZR v Celju za občinske štabe CZ. 
Prejeli smo 600 rokavic, 2,5L razkužila in 200 mask za enkratno uporabo. 
 
Varnost ljudi in premoženja je v okviru stopnje ogroženosti oz. ni bilo varnostno 
problematičnih pojavov. Bila je ena prijava zbiranja ljudi ob Zreškem jezeru, informacijo smo 
takoj posredovali na PP Slovenske Konjice. Prav tako je bilo včeraj zaznati večje zbiranje 
ljudi na Rogli in to iz vseh koncev Slovenije. Zato smo se danes dogovorili, da se opravi 
nadzor s strani PP Slov. Konjice in medobčinske inšpekcije in redarstva. 
 
Tudi včeraj smo izvedli nadzor upoštevanja ukrepov po trgovinah v Zrečah. Trgovine v 
generalnem spoštujejo ukrepe razen trgovine SPAR. Poklicali smo namestnico poslovodje 
trgovine naj nemudoma pričnejo z izvajanjem. Prejeli smo odgovor, da se razkuževanje že 
izvaja. Dogovorili smo se, da je potrebno izvajati redni nadzor nad vsemi trgovinami s strani 
redarstva, članov CZ in OU. 
 
Izvaja se dezinfekcija vseh  treh bankomatov v Zrečah. 
 
Stekel je postopek za imenovanje Humanitarne komisije, katera bo ocenila in določila 
ranljive in pomoči potrebne osebe. 
 
Štefan Posilovič 
 
član OŠZC 
 
stiki z mediji 
 
 
 
 
Objavljeno (čas objave): 29.03.2020 ob 14:02 
 

 

 
 
 
 
Novi donatorji v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (28.03.2020) 
 
Naslov novice: Novi donatorji v Občini Zreče 
Vsebina: V preteklih dneh smo prejli kar nekaj hrane in izdelkov s strani Javnih zavodov in 

ostalih, ki so morali zapreti svoje ustanove oz. obrate. 
 
S strani Uniturja smo prejeli 1.000 jajc, ki se že delijo preko Centra za oskrbo ranljivih skupin 



potrebnim pomoči, kakor tudi manjši paketi, prejeti s strani OŠ Zreče in  CŠOD Gorenje, ki 
še je doniral večje pakete hrane za potrebe kuhinje, ki oskrbuje ranljive skupine in štab CZ. 
Prav tako pa Karolina Črešnar vsako soboto donira 12 hlebov domačega kruha ranljivim 
skupinam. 
 
 Hvala vsem za pomoč v imenu najranljivejših skupin in potrebnih pomoči v Občini Zreče. 
Objavljeno (čas objave): 28.03.2020 ob 14:22 
 

 

 
 
 
 
 
 
Obvestilo CSD Celje glede vlog za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev na enotah CSD Celje v času razglašene epidemije 
COVID-19 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo CSD Celje glede vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na 

enotah CSD Celje v času razglašene epidemije COVID-19 
Vsebina: Spoštovani uporabniki centra za socialno delo, 

 
v času razglašene epidemije zaradi COVID-19 vas zaradi zagotavljanja zdravja vseh 
uporabnikov in zaposlenih na CSD, prosimo, da v prostore centrov vstopate le v nujnih 
primerih. 
 
Vloge za pravice iz javnih sredstev lahko na CSD vložite: 
 
prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila, 
 
po elektronski pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila, 
 
po navadni pošti in 
 
v nabiralnike na centrih za socialno delo 
 
v izjemnih primerih po telefonu. 
 
V skladu s sprejetimi ukrepi se lahko v tem času vloge po elektronski poti vložijo brez 



varnega elektronskega podpisa, ki je sicer standard in formalna zahteva. CSD bo kot organ 
identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal na drug način, na primer s tem, da bo zahteval, da 
stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (EMŠO, DŠ) ali tudi na druge 
načine. 
 
Predlagamo, da na vlogo napišete svoj elektronski naslov in telefon, kjer boste za strokovne 
delavce CSD dosegljivi v primeru nejasnosti ali pomanjkljive vloge. 
 
Vlogo najdete na tej spletni strani https://www.gov.si/…/ministrstvo-za-delo-druzino-
…/storitve/, v fizični obliki pa pred vhodi CSD in njihovih enot. 
 
Prav tako lahko posamezniki ali družine, ki so se znašli v položaju ogroženosti zaradi 
epidemije COVID-19, ki predstavlja višjo silo, uveljavlja izredno denarno pomoč v višini treh 
njihovih minimalnih dohodkov za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje 
sile. 
 
Obveščamo vas, da se za vse oblike izredne denarne socialne pomoči po Zakonu o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialno varstvenih prejemkih obrnite na 
pristojne enote CSD Celje in ne na štabe civilne zaščite občin. 
 
Ostanite zdravi!                                                                                                                             
 
                                                                                                         Direktorica 
 
                                                                                               Mag. Olga Bezenšek Lalić 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 15:43 
 

 

 
 
 
 
Pozitivni odzivi o delu štaba CZ na občinski Facebook strani 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: Pozitivni odzivi o delu štaba CZ na občinski Facebook strani 
Vsebina: Pripenjamo nekaj zahval, ki so se nabrale na Facebooku; 

 
Hvala vsem za vsak prispevek k boljšemu počutju v teh trenutkih. Danes odprta tržnica mi je 
bila zelo dobrodošla. Hvala vsem, ki se res srčno trudite. 
 
Hvala za obvestilo. Hvala vam za vso skrb. Ostanite zdravi. 
 
Hvala za skrbno poročanje o stanju v naši občini 



 
 Sicer pa so objave o dnevnem poročanju štaba CZ tudi najbolj gledane, sledita pa nagovor 
župana in obvestilo o donacijah. 
 

  
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 15:03 
 

 

 
 
 
 
Župan podpisal Sklep o imenovanju Humanitarne komisije v Občini 
Zreče. 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: Župan podpisal Sklep o imenovanju Humanitarne komisije v Občini Zreče. 
Vsebina: Humanitarna komisija bo odločala o dodelitvi pomoči zdravim občanom, ki sami 

nimajo sredstev za nakup hrane ali zaradi izolacije ne morejo v trgovino in lekarno, 
koordinirala s prostovoljci v povezavi z deljenjem pomoči, delom OŠCZ in občine, 
pripravljala sezname ranljivih skupin prebivalcev, ki morebiti potrebujejo oskrbo, itd. 
 
Še naprej pa potekajo aktivnosti za zagotovitev oskrbe ranljivih skupin v Občini Zreče preko 
Centra za oskrbo ranljivih skupin, ki ga vodi Tatjana Milosavljevič iz večgeneracijskega 
centra Zreče. 
 
Kot enotna telefonska številka na katero se lahko pomoči potrebni obrnete je: 
 
03/757 17 14 ali elektronski naslov cz@zrece.eu 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 14:54 
 

 



 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 30.3.2020 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 30.3.2020 
Vsebina: Danes ob 11.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,44%, kar je celo bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan. Po teh scenarijih smo predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 3 
okužene, ki jih pa k sreči nimamo, kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše 
tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1235 zaposlenih, od doma pa jih dela še 114. Število 
zaposlenih se še vedno znižuje. Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na 
okužbo. 
 
Včeraj nismo izvedli novih ukrepov, do danes pa skupaj 111 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 18, do danes torej skupaj 437. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinski 
upravi 2 osebi, druge enote 3 osebe. Na voljo imamo 19 prostovoljcev od tega 13 s statusom 
pripadnika CZ. 
 
Na podlagi na novo sprejetega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 
na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin smo se 
dogovorili, da se imenujejo osebe, ki bodo skrbele za nadzor in spoštovanje navedenega 
odloka. Tako se pridobi sezam oseb iz vrst ZŠAM Zreče in iz občinskega štaba CZ. 
 
Varnost ljudi in premoženja je v okviru stopnje ogroženosti oz. ni bilo varnostno 
problematičnih pojavov. Bila je ena prijava zbiranja ljudi ob Zreškem jezeru, informacijo smo 
takoj posredovali na PP Slovenske Konjice. Prav tako je bilo včeraj zaznati večje zbiranje 
ljudi na Rogli in to iz vseh koncev Slovenije. Zato smo se danes dogovorili, da se opravi 
nadzor s strani PP Slov. Konjice in medobčinske inšpekcije in redarstva. 
 
Izvaja se dezinfekcija vseh treh bankomatov v Zrečah. 
 
Izdali smo ponovni poziv na spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah še 
posebej za območje Rogle in po sprehajalnih poteh v smeri Goleka in Brinjeve gore, ter v 
okolici Zreškega jezera. 
 
Izdan je bil Sklep o imenovanju HUMANITARNE KOMISIJE v Občini Zreče, ki odloča o 
dodelitvi pomoči zdravim občanom, ki sami nimajo sredstev za nakup hrane ali zaradi 
izolacije ne morejo v trgovino in lekarno. 
 
Pozvali smo vse upravnike večstanovanjskih stavb v občini, da do 31.03.2020 poročajo kako 
so se organizirali glede upoštevanja in izvajanja novih ukrepov (Upravniki morajo poskrbeti, 
da bodo večstanovanjske stavbe dvakrat na dan razkužene. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 



 
 
 
 

 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 13:35 
 

 

 
 
 
 
Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov 
gozdnogospodarskih enot v letu 2021 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov 

gozdnogospodarskih enot v letu 2021 
Vsebina: Vse lastnike gozdov obveščamo, da bo od marca do maja Zavod za gozdove 

Slovenije v skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 
(Ur. list RS št. 110/07) zbiral pobude v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote Zreče s prvim letom veljavnosti 2021. Vse zainteresirane zato 
vabimo, da s svojimi pobudami in predlogi sodelujejo pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov 
ter tako pomembno prispevajo k še večji kakovosti gozdnogospodarskih načrtov. 
 
Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih 
enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije: 
 
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 
 

 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 12:19 
 

 



 
ODLOČBE NUSZ je FURS opredelil kot NUJNE ZADEVE 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: ODLOČBE NUSZ je FURS opredelil kot NUJNE ZADEVE 
Vsebina: Spoštovani!  Obveščamo vse zavezance za plačilo NUSZ, da je FURS pričel z 

vročanjem odločb.  Več informacij je vidnih iz priloženega dopisa.  Ostanite zdravi.  2.4.2020 
Prilagamo obvestilo FURS Celje, v katerem so nam obrazložili, da se roki v primeru izdanih 
ODLOČB ZA NUSZ ne prekinejo, prav tako tečejo roki za pritožbe.  9.4.2020  
 
 Prilagamo: 
 
POJASNILO Ministrstva za finance v zvezi z morebitnim znižanjem, odlogom ali obročnem 
odplačevanem NUSZ v letu 2020 zaradi epidemije Covid-19   
 
POJASNILO Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z morebitnim znižanjem, odlogom ali 
obročnem odplačevanem NUSZ v letu 2020 zaradi epidemije Covid-19 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 11:47 
 
 
 

 
PONOVNI POZIV NA SPOŠTOVANJE PREPOVEDI GIBANJA IN 
ZBIRANJA V SKUPINAH 
Objavljeno v: Novice (30.03.2020) 
 
Naslov novice: PONOVNI POZIV NA SPOŠTOVANJE PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA 

V SKUPINAH 
Vsebina: V Sloveniji in s tem tudi v Občini Zreče so bili uvedeni dodatni vladni ukrepi. Z 

novim odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do 
nadaljnjega prepoveduje: 
 
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, 
 
dostop na javna mesta in površine, 
 
gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa 
drugače. 
 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. (več o tem lahko 
preberete na občinski spletni strani www.zrece.eu). 
 
V preteklih dneh predvsem na zadnjo sončno soboto smo opazili, da se skupine še vedno 
sprehajajo po Rogli in tudi po sprehajalnih poteh v smeri Goleka in Brinjeve gore, ter v 
okolici Zreškega jezera. 
 
Zato se še enkrat obračamo na Vse in Vas prosimo, da spoštujete vse predpise, navodila 
kajti le tako bomo skupaj uspeli zajeziti širjenja te nalezljive bolezni. 
 
Ostanimo doma, da se lahko čimprej srečamo na naših prelepih lokacijah. 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2020 ob 10:37 



 

Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z 
dne 31. 3. 2020 
Objavljeno v: Novice (31.03.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 31. 3. 

2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le nekaj več kot 6%, kar je še vedno bistveno manj pod 
koeficientom 1,1 dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po 
teh scenarijih smo predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 3 okuženi, ki jih pa 
k sreči nimamo, kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 974 zaposlenih, od doma pa jih dela še 66. Število 
zaposlenih se še vedno znižuje. Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na 
okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 11 novih ukrepov, do danes pa skupaj 122 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 41, do danes torej skupaj 478. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 24 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, gasilci 6 
oseb, občinska uprava 4 osebe, gospodarske javne službe 2 osebi, druge enote 3 osebe. 
Na voljo imamo 19 prostovoljcev od tega 13 s statusom pripadnika CZ. 
 
Včeraj smo izdali dve odredbi bankama, da zagotovita na vseh bankomatih v Občini Zreče 
ustrezna zaščitna sredstva, kot so rokavice za enkratno uporabo ter razkužilo. 
 
Danes smo v skladu z dogovorom na Kriznem kolegiju župana in sklepom OŠCZ uvedli 
dežurstvo s strani PGD Zreče pred trgovinami med 08.00 in 12.00 uri, ki bo izvedeno še jutri. 
 
Glede na nove odredbe je tudi policija povečala aktivnosti in sicer je PP Slovenske Konjice 
uvedla še dodatno patruljo, tako da izvajanje odredbe prehajanja med občinami in ukrepe v 
zvezi trgovin izvajata dve patrulji. Zaznano je bilo nekaj kršitev, ki so bile po opozorilih takoj 
odpravljene. 
 
Izdali smo obvestilo glede razkuževanja v večstanovanjskih objektih na podlagi priporočil 
NIJZ in Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. 
 
Izvaja se dezinfekcija vseh treh bankomatov v Zrečah. 
 
Župam mag. Boris Podvršnik je danes pohvalil vse za dobro organiziranost, sodelovanje in 
pomoč v tej situaciji. Sam pa je zjutraj opravil ogled pri izvedbi ukrepov nadzora s strani 
gasilcev, pred trgovino Mercator in prostovoljcev pri bankomatu pri Abanki v Zrečah. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 



 
 
 
Štefan Posilovič 
 
član OŠZC 
 
stiki z mediji 
Objavljeno (čas objave): 31.03.2020 ob 13:53 
 

 

 
 
 
Tudi na Resniku in na Rogli se prebuja pomlad 
Objavljeno v: Novice (31.03.2020) 
 
Naslov novice: Tudi na Resniku in na Rogli se prebuja pomlad 
Vsebina: Na Rogli, med krošnjami, za zdaj sameva novo zgrajen tobogan. Srčno verjamemo, 

da čim prej premagamo epidemijo koronavirusa in da ga bodo lahko pogumni obiskovalci 
preizkusili morda že v maju. Za zdaj si ga lahko ogledate samo virtualno, na fotografijah, 
kako se bohoti v jutranji sončni svetlobi. 
 
Pomlad pa je iz hladne zemlje privabila tudi vrtne znanilce na Resniku. Čeprav je še pred 
kakšnim dnevom tam še vladala prava zimska idila, to ni zmotilo teh lepih tulipanov, da ne bi 
zacveteli in dokazali, da pomladanski veter prinaša med nas na Pohorje in v našo pokrajino 
novo mladostno energijo…Rano okrasno cvetje z domačega vrta predstavlja resnično sončni 
žarek upanja v negotovem času, v katerem smo se znašli. 
 
Občanke in občani Zreč, ostanite doma in občudujte naravo, ki nas razvaja v vsem svojem 
sijaju, čim bolj virtualno. Kmalu jo bomo spet lahko skupaj občudovali in v njej uživali, skupaj 
z najbližjimi, sorodniki, sosedi, prijatelji in našimi turisti. 
 
Vaš župan. 
 
Boris Podvršnik 
Objavljeno (čas objave): 31.03.2020 ob 12:21 
 
 

 
 
 



Obvestilo o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb 
Objavljeno v: Novice (31.03.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb 
Vsebina: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za razkuževanje svetujejo uporabo 0,1 % 

raztopine natrijevega hipoklorita: npr. parfumirana Varikina, Šampionka Renče, ki je 4% 
raztopina natrijevega hipoklorita. Razredčino 0,1% raztopine dobimo tako da zmešamo 250 
ml te varikine in 9750 ml vode. Na ta način dobimo 10 litrov 0,1% raztopine. Količino 
raztopine, ki jo pripravimo prilagodimo potrebam.  Odlok o obveznem razkuževanju 
večstanovanjskih stavb je na naslednji povezavi:  Odlok o obveznem razkuževanju 
večstanovanjskih stavb 
Objavljeno (čas objave): 31.03.2020 ob 09:45 
 

 

 
 
 
 
 
V mesecu aprilu začetek ocenjevanja okolji v KS Zreče. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (12.02.2020) 
Lokacija: KS Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 01.04.2020 ob 08:00 
 
Naziv, ime dogodka: V mesecu aprilu začetek ocenjevanja okolji v KS Zreče. 
Opis, predstavitev: V mesecu Aprilu začetek ocenjevanja okolji v vseh kategorijah ( bloki, 

kmetije, vasi, podjetja in hiš) v KS Zreče. 
Lokacija: KS Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
Poostrene ukrepe zaščite dosledno izvajamo tudi v občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (01.04.2020) 
 
Naslov novice: Poostrene ukrepe zaščite dosledno izvajamo tudi v občini Zreče 
Vsebina: Zaradi velikega tveganja, da pride do okužbe naših občanov, je župan občine Zreče 

je izdal odredbo, ki vsem bankam katere imajo postavljene bankomate v občini Zreče odreja, 
da zagotovijo ustrezna zaščitna sredstva kot so rokavice za enkratno uporabo ter razkužilo. 
Občinski štab CZ je zagotovil ustrezen nadzor prostovoljcev, da se dosledno spoštujejo vsi 
ukrepi. Nadzor poteka ob vseh treh bankomatih v občini, nadzoruje se razdalja dveh metrov 
v vrsti čakajočih in dosledno razkuževanje za vsakim uporabnikov. 
 
Tudi danes in včeraj so v času največjega obiska trgovin med 8.00 in 12.00 v občini Zreče, 
Zreški gasilci opravljali nadzor na vhodih vseh večjih trgovin. Pomagali so občanom in 
občankam pri upoštevanju vseh priporočenih in obveznih varnostnih in zaščitnih ukrepov. 
Objavljeno (čas objave): 01.04.2020 ob 14:03 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 1.4.2020 
Objavljeno v: Novice (01.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 1.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 



stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 4,86%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 3 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 797 zaposlenih, kar je skoraj 200 manj kot včeraj, od 
doma pa jih dela še 94, kar je pa skoraj 30 več kot včeraj. Tako se število zaposlenih še 
vedno znižuje. Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 4 nove ukrepe, do danes pa skupaj 126 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 31, do 
danes torej skupaj 509. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 28 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, gasilci 6 
oseb, občinska uprava 4 osebe, gospodarske javne službe 2 osebi, druge enote 7 osebe. 
Na voljo imamo 36 prostovoljcev od tega 25 s statusom pripadnika CZ. 
 
Po posvetu z dr. Kolar Kosevsko – smo izdali navodila, da se v vseh trgovskih centrih uvede 
poseben koš za odpadke, ki je označen »samo za rakovice in maske« kamor uporabniki 
lahko odlagajo uporabljene maske in rokavice. 
 
Tudi danes se izvaja dežurstvo s strani PGD Zreče pred trgovinami med 08.00 in 12.00 uri. 
 
Izdali smo obvestilo, da v štabu CZ pripravljamo razkužilo za večstanovanjske objekte v 
Občini Zreče, ter pozvali vse hišnike in upravnike, da ga lahko prevzamejo danes popoldan 
med 16.00 in 18.00, v skladiščnih prostorih CZ pred kletnimi prostori vrtca Zreče. Predhodno 
se je potrebno najaviti na kontaktno točko tel. 03/757-17 14 ali e-mail, cz@zrece.eu. 
 
Izvaja se dezinfekcija po vsaki uporabi vseh treh bankomatov v Zrečah. 
 
V štabu CZ Občine Zreče smo bili primorani izvesti ukrep po predhodnem dogovoru s PD 
Zreče in PD Oplotnica, umaknitve vpisnih knjige pohodnikov na Brinjevi gori in na Goleku, 
kamor ljudje, kljub odsvetovanju, še vedno množično odhajajo. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno (čas objave): 01.04.2020 ob 13:27 
 
 
 
 
 
 



 
Z Brinjeve gore in Goleka smo umaknili vpisne knjige 
Objavljeno v: Novice (01.04.2020) 
 
Naslov novice: Z Brinjeve gore in Goleka smo umaknili vpisne knjige 
Vsebina: V štabu CZ Občine Zreče smo bili primorani izvesti ukrep, ki je bil nujno potreben, 

zaradi vse večjega števila pohodnikov na najbolj frekventne pohodniške točke v občini. 
Dogovorili smo se s PD Zreče in PD Oplotnica. 
 
Umaknili smo vse vpisne knjige na Brinjevi gori in na Goleku, kamor so ljudje, kljub 
odsvetovanju, še vedno množično odhajali. Tako se ni več mogoče vpisovati v vpisne knjige 
in posedati na bližnjih razglednih točkah. Obvestila so že na vseh vidnih mestih, zaščitena 
pred vremenskimi vplivi in primerno označena. 
 
Še vedno pa velja, da se tudi družine lahko sprehajajo, na manj obljudenih mestih, vendar je 
nujno potrebno upoštevati navodila o odmiku na najmanj 2 metra. 
Objavljeno (čas objave): 01.04.2020 ob 12:29 
 

 

 
 
 
V štabu CZ pripravljamo razkužilo za večstanovanjske objekte v 
Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (01.04.2020) 
 
Naslov novice: V štabu CZ pripravljamo razkužilo za večstanovanjske objekte v Občini Zreče 
Vsebina: Na Občini Zreče smo s štabom CZ izdali priporočilo glede razkuževanja v 

večstanovanjskih objektih, na podlagi priporočil NIJZ in Odloka o obveznem razkuževanju 
večstanovanjskih stavb. Varikino, ki je potrebna za izdelavo raztopine smo dobili iz Uniorja. 
Skupaj s članom štaba CZ strokovnjakom, dr. Iztokom Koširjem, smo pripravili raztopino in 
pozvali vse hišnike, da jo lahko prevzamejo danes popoldan med 16.00 in 18.00, v 
skladiščnih prostorih CZ pred kletnimi prostori vrtca Zreče za razkuževanje skupnih 
prostorov v večstanovanjskih stavbah. Dr. Iztok Košir bo uporabnike tudi seznanil, kako se 
varno uporablja razkužilo na osnovi varikine. Predhodno se je potrebno najaviti na kontaktno 
točko tel. 03/757-17 14 ali e-mail, cz@zrece.eu. Razkuževati je potrebno zlasti kljuke na 
vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje v večstanovanjski stavbi, stikala za upravljanje in 
kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, oprijemala in druga 
oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. 
Objavljeno (čas objave): 01.04.2020 ob 09:53 



 

 

 
 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 2.4.2020 
Objavljeno v: Novice (02.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 2.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 6,66%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 3 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 872 zaposlenih, od doma pa jih dela še 88. Trenutno v teh 
podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 7 novih ukrepov, do danes pa skupaj 133 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 51, do danes torej skupaj 550. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 3 osebe, gospodarske javne službe 2 osebi, druge enote 3 osebe. Na voljo imamo 
36 prostovoljcev od tega 25 s statusom pripadnika CZ. 
 



Včeraj sta bila v Zrečah tudi zaznana dva turista z avtodomom, državljana Nizozemske. Z 
njima opravljen razgovor, pojasnjene razmere v SLO, ki jih nista najbolje poznala, ter 
napotena na konzularno predstavništvo Nizozemske, glede vračanja domov. 
 
Župan je podpisal Sklep o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v Odloku o začasni 
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine oz. javne kraje v občini 
Zreče. 
 
Včeraj se je zglasilo 12 predstavnikov v skladišče štaba CZ, kjer so prevzeli pripravljeno 
razkužilo za večstanovanjske objekte v Občini Zreče. 
 
Na podlagi ukrepa OŠCZ se bo nadaljevalo dežurstvo in nadzor s strani članov PGD Zreče 
in prostovoljcev pred trgovinami v petek in soboto med 08.00 in 12.00 uri. 
 
Martina Ravničan je danes donirala 14 kom domačih rezancev, 80 kom domačih jajc ter 8 
kom domače marmelade. 
 
CŠOD Gorenje je zopet doniral nekaj prehrambnih artiklov (krompir) in tudi Vrtec Zreče bo 
doniral še nekaj prehrambnih izdelkov (jajca). 
 
Humanitarna komisija je pripravila seznam pomoči potrebnih oseb oz. ranljivih skupin ljudi. 
Osebam iz seznama, ki potrebujejo dostavo toplega obroka na dom, se jim prične dostavljati 
en topel obrok dnevno. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 
 
Štefan Posilovič 
 
član OŠZC 
 
stiki z mediji 
Objavljeno (čas objave): 02.04.2020 ob 14:24 
 

 

 
 
 
 
 



Kmečka tržnica v Zrečah bo odprta tudi to soboto. 
Objavljeno v: Novice (02.04.2020) 
 
Naslov novice: Kmečka tržnica v Zrečah bo odprta tudi to soboto. 
Vsebina: V Zrečah bomo ponovno omogočili nakup lokalnih pridelkov na sobotni kmečki 

tržnici. Ker je bil minulo soboto zelo dober odziv s strani kupcev in prodajalk, bo pod enakimi 
zaščitnimi pogoji delovala tudi ta konec tedna.  Pod ustreznimi zaščitnimi pogoji, bodo 
občani in občanke lahko ponovno kupovali domače pridelke. Odprta bo od 7h zjutraj. 
Ponudniki na tržnici bodo ustrezno zaščiteni, na voljo bodo zaščitne rokavice in razkužilo 
poskrbljeno bo tudi za razvrščanje kupcev. Urejen bo ustrezen koridor, poskrbljeno bo za 
varovanje in spoštovanje zaščitnih ukrepov ter zagotovljen ustrezen razmik miz prodajalcev. 
Vsi obiskovalci tržnice morajo dosledno upoštevati razdaljo med posamezniki, kar je najmanj 
2 metra, in splošna navodila osebne zaščite. Na Občini Zreče zagotavljamo nadzor s strani 
štaba CZ in gasilcev ter poskrbimo, da bo tržnica potekala nemoteno v skladu s priporočili 
NIJZ, Gozdarske zbornice in Ministrstva za kmetijstvo.  Se vidimo v soboto na tržnici - 
stopimo skupaj tako, da stojimo narazen! 
Objavljeno (čas objave): 02.04.2020 ob 12:25 
 

 

 
 
 
 
Poziv na spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na 
območju Rogle 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Poziv na spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na območju 

Rogle 
Vsebina: Zadnjo sončno soboto smo opazili, da so se pojavljale večje skupine ljudi in 

povečano število obiskovalcev na celotnem območju Rogle. 
 
V Sloveniji in s tem tudi v Občini Zreče so bili med tem časom uvedeni dodatni vladni ukrepi. 
Z novim odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do 
nadaljnjega prepoveduje tudi gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. 
 
Preko vikenda bomo v občini zagotovili tudi nadzor nad spoštovanjem novih ukrepov 
predvsem na območju Rogle. Tako bodo na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji 
Medobčinske inšpekcije in redarstva, ter člani ZŠAM Zreče, ki bodo preverjali spoštovanje 
prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Morebitne kršitelje bodo 
opozarjali, v primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko podajo tudi prijavo na pristojno 
inšpekcijo. 
 



Zato se še enkrat obračamo na Vse in Vas prosimo, da spoštujete vse izdane ukrepe kajti le 
tako bomo skupaj uspeli zajeziti širjenje epidemije COVID-19. 
 
Ostanimo doma, da se lahko čimprej srečamo tudi na Poti med krošnjami Pohorje in na 
novozgrajenem toboganu na Rogli. 
 
Zreče, 3. 4. 2020/10:15 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 15:19 
 

 

 
 
 
 
Novi donatorji na Zreškem 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Novi donatorji na Zreškem 
Vsebina: V preteklih dneh smo zopet prejeli donacije različnih podjetij in posameznikov. 

 
Iz podjetja Pot med krošnjami Pohorje so nam sporočil, da bodo Civilni zaščiti Občine Zreče 
v času bitke s korona virusom od vsakega prodanega darilnega bona namenili 1 € za nakup 
zaščitnih mask in druge potrebne opreme. 
 
Največje podjetje v občini Unior d.d. nam je do danes doniral 2.000 zaščitnih mask in 
Varekino, ki jo razredčeno delimo predstavnikom večstanovanjskih objektov v Zrečah. 
 
Od Unitur-ja, CŠOD-ja Gorenje, Martine Ravničan in Nade Mrzdovnik smo prejeli 
prehrambne artikle, ki jih delimo ranljivim skupin preko Centra za oskrbo. Svoje izdelke pa 
sta nam donirali tudi JULIJANA KEJŽAR in Slaščičarna Mikek, ki je štabu CZ donirala torto. 
 
V imenu najranljivejših skupin se vsem dobrotnikom srčno zahvaljujemo za solidarnostno 
pomoč. 
 
Zreče, 4. 4. 2020/10:05 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 15:07 
 
 
 
 
 
 



 
Današnje najpomembnejše informacija štaba OŠCZ z dne 3.4.2020 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba OŠCZ z dne 3.4.2020 
Vsebina: Danes med 9.00 in 11.00 je bilo v skladu s štabnim procesom dela izvedeno 

posamezno poročanje članov štaba CZ v pisarni štaba CZ na Občini Zreč. Na podlagi 
poročanja je bila izvedena ocena situacije in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti 
naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,96%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 3 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar vsaj zaenkrat pomeni boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 851 zaposlenih, od doma pa jih dela še 110. Trenutno v 
teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 5 novih ukrepov, do danes pa skupaj 138 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 28, do danes torej skupaj 578. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 24 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 4 osebe, gasilci 4 osebe, gospodarske javne službe 2 osebi, druge enote 5 osebe. 
Na voljo imamo 36 prostovoljcev od tega 25 s statusom pripadnika CZ. 
 
Poveljnik Občinskega štaba CZ je sprejel odločitev, da bomo vsem občankam in občanom 
starejšim od 70 let (rojeni do vključno 31.12. 1950), s stalnim prebivališčem v naši občini 
razdelili po dve kirurški zaščitni maski. 
 
Danes in jutri med 8.00 in 12.00 prostovoljci opravljajo dezinfekcijo pred trgovinami Spar, 
Kea in Mercator ter delijo zaščitna sredstva kupcem, ki prihajajo v trgovino brez njih. Skrbijo 
tudi, da se v trgovini ne zadržuje preveč ljudi hkrati in da imajo varnostno razdaljo. 
 
PGD Zreče je imelo včeraj 2.4.2020 ob 23.00 uri intervencijo požara vozila na Rogli, kjer so 
se trije mladeniči peljali na Roglo in jim je zagorelo vozilo. 
 
Preko vikenda bomo zagotovili nadzor nad spoštovanjem novih ukrepov predvsem na 
območju Rogle. Tako bodo na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske 
inšpekcije in redarstva, ter člani ZŠAM Zreče, ki bodo preverjali spoštovanje prepovedi 
gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Morebitne kršitelje bomo opozarjali, v 
primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Danes smo imeli obisk in snemaje RTV SLO na temo razdeljevaje razkužil predstavnikom 
večstanovanjskih objektov. Nato je župan podal še izjavo o splošnem stanju v Občini Zreče 
v teh časih epidemije. 
 
Danes smo direktorici Lambrechtovega doma Ireni Vozlič predali zaščitne maske in 
rokavice, ki jih je doniral Unior d.d. (1000 kosov zaščitnih mask) in Občina Zreče (400 kosov 
zaščitnih mask in rokavic). 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 



 
 
 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC, stiki z mediji 
 
Zreče, 3. 4. 2020/13:40 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 13:41 
 

 

 
 
 
Donacija zaščitne opreme Lambrechtovemu domu Slov. Konjice 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Donacija zaščitne opreme Lambrechtovemu domu Slov. Konjice 
Vsebina: Danes smo direktorici Lambrechovega doma Ireni Vozlič predali zaščitne maske in 

rokavice, ki jih je doniral Unior d.d. (1000 kosov zaščitnih mask) in Občina Zreče (400 kosov 
zaščitnih mask in rokavic). Vodstvu našega največjega podjetja se za solidarno humanitarno 
gesto iskreno zahvaljujemo. 
 
V imenu donatorjev sta zaščitno opremo predala direktorici župan mag. Boris Podvršnik in 
poveljnik OŠCZ Emil Mumel. 
 
Zreče, 4. 4. 2020/12:25 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 12:23 
 

 



 
Štab CZ bo delil zaščitne maske starejšim nad 70 let v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Štab CZ bo delil zaščitne maske starejšim nad 70 let v Občini Zreče 
Vsebina: Poveljnik Občinskega štaba CZ je sprejel odločitev, da bomo vsem občankam in 

občanom starejšim od 70 let (rojeni do vključno 31.12. 1950), s stalnim prebivališčem v naši 
občini razdelili kirurške zaščitne maske. 
 
Do danes smo zagotovili zadostno število zaščitnih mask, tako z nakupi in donacijami. Zato 
lahko najbolj ranljivim skupinam po dve zaščitni maski podarimo. 
 
Maske bomo delili jutri, v soboto 4. 4. 2020, med 8.00 in 12.00 uro pred skladiščem CZ - 
kletni prostori vrtca Zreče. Pri tem nam bodo pomagali prostovoljci CZ na podlagi 
pripravljenega seznama upravičencev. 
 
Zaščitne maske lahko prevzamejo tudi mlajši svojci upravičencev 
 
Emil Mumel, poveljnik OŠCZ 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 12:02 
 

 

 
 
 
 
Obvestilo za občane - brezplačna dostava plina 
Objavljeno v: Novice (03.04.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo za občane - brezplačna dostava plina 
Vsebina: V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo 

plina v Zeleni jeklenki na dom, z geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 
080 2005 oziroma preko spletnega obrazca. 
Objavljeno (čas objave): 03.04.2020 ob 10:22 
 

 



 
župan mag. Boris Podvršnik, pohvalil celotni štab CZ in zaposlene 
na Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (02.04.2020) 
 
Naslov novice: župan mag. Boris Podvršnik, pohvalil celotni štab CZ in zaposlene na Občini 

Zreče 
Vsebina: Župan mag. Boris Podvršnik je danes na videokonferenci štaba CZ pohvalil delo, ter 

aktivnosti članov, vseh podpornih ekip CZ in zaposlenih na Občini Zreče. Povdaril je, da je 
zjutraj zasedal krizni kolegij župana, kjer pregledamo trenutno situacijo in se dogovarimo o 
podrobnostih za naprej. Včeraj je župan opravil ogled vseh trgovin in ob tem pohvalil vse, saj 
izvajajo vse potrebne samo zaščitne ukrepe, ter skrb za njihove kupce. Skrbno izvaja ukrepe 
tudi Kmetijska zadruga Zreče, kjer stranke vstopajo v trgovino posamično. Več o tem v 
spodnji fotogaleriji. 
Objavljeno (čas objave): 02.04.2020 ob 14:33 
 

 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 4.4.2020 
Objavljeno v: Novice (04.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 4.4.2020 
Vsebina: Danes je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le posamezno poročanje 

članov štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena situacije in 
ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 4,20%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 4 okuženi, ki jih pa do danes še 
nimamo, kar zaenkrat pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 4 nove ukrepe, do danes pa skupaj 142 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 39, do 
danes torej skupaj 617. 
 



V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 18 oseb, od tega v štabu CZ 4 osebe, občinska 
uprava 3 osebe, gasilci 5 oseb, druge enote 6 oseb. Na voljo imamo 36 prostovoljcev od 
tega 25 s statusom pripadnika CZ. 
 
V Zrečah ponovno poteka nakup lokalnih pridelkov na kmečki tržnici. Tudi danes je zelo 
dober odziv s strani kupcev in prodajalk. Danes svoje pridelke in izdelke ponuja 5 ponudnic. 
 
Danes poteka delitev zaščitnih mask vsem občankam in občanom starejšim od 70 let (rojeni 
do vključno 31.12. 1950), s stalnim prebivališčem v naši občini. Vsak upravičenec prejme po 
dve kirurški zaščitni maski. 
 
Danes med 8.00 in 12.00 prostovoljci in člani PGD Zreč opravljajo dezinfekcijo pred 
trgovinami Spar, Kea in Mercator ter delijo zaščitna sredstva kupcem, ki prihajajo v trgovino 
brez njih. Skrbijo tudi, da se v trgovini ne zadržuje preveč ljudi hkrati in da imajo varnostno 
razdaljo. 
 
Preko vikenda zagotavljamo nadzor nad spoštovanjem novih ukrepov predvsem na območju 
Rogle. Tako so na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in 
redarstva, ter člani ZŠAM Zreče, ki preverjajo spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in 
zbiranja na javnih površinah. Morebitne kršitelje opozarjamo, v primeru nespoštovanja 
določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Osebam, ki potrebujejo dostavo toplega obroka na dom, jim dostavljamo en topel obrok 
dnevno. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, OŠZC stiki z mediji  Zreče, 4.4.2020/11.40 
 

  
Objavljeno (čas objave): 04.04.2020 ob 11:37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kmečka tržnica v Zrečah odprta tudi danes 
Objavljeno v: Novice (04.04.2020) 
 
Naslov novice: Kmečka tržnica v Zrečah odprta tudi danes 
Vsebina: V Zrečah ponovno poteka nakup lokalnih pridelkov na kmečki tržnici. Tudi danes je 

zelo dober odziv s strani kupcev in prodajalk. Svoje pridelke in izdelke ponuja 5 ponudnic, 
dve več kot prejšnjo soboto. 
 
V štabu CZ smo v sodelovanju s PGD Zreče poskrbeli za ustrezne zaščitne pogoje. 
Ponudnice so ustrezno zaščitene, na voljo imajo zaščitne rokavice in razkužilo. Poskrbljeno 
je tudi za vse kupce, ki si morajo pred vstopom do miz razkužiti roke in dobijo rokavice za 
enkratno uporabo, za kar vse poskrbi član štaba Civilne zaščite Občine Zreče. V pomoč pa 
sta mu tudi člana PGD Zreče. Kupci vstopajo posamezno do miz in dosledno upoštevajo tudi 
varnostno razdaljo predvsem pred vstopom do prodajalk. 
 
Se vidimo tudi naslednjo soboto na kmečki tržnici - stopimo skupaj tako, da stojimo narazen! 
 
 Štefan Posilovič, OŠCZ stiki z mediji 
 
Zreče, 4.4.2020/10:40 
Objavljeno (čas objave): 04.04.2020 ob 10:42 
 

 

 
 
 
Danes poteka delitev zaščitnih mask starejšim nad 70 let v Občini 
Zreče 
Objavljeno v: Novice (04.04.2020) 
 
Naslov novice: Danes poteka delitev zaščitnih mask starejšim nad 70 let v Občini Zreče 
Vsebina: Na podlagi včerajšnje odločitve poveljnika Občinskega štaba CZ, danes v soboto 4. 

4. 2020, med 8.00 in 12.00 uro poteka delitev zaščitnih mask, pred skladiščem CZ - kletni 
prostori vrtca Zreče, 
 
Upravičenci so vsi, občanke in občani starejši od 70 let (rojeni do vključno 31.12. 1950), s 
stalnim prebivališčem v naši občini. 
 
Zaščitne maske prevzemajo večina mlajši svojci upravičencev, nekaj pa je tudi upravičencev 
samih. 
 
Štefan Posilovič, OŠCZ stiki z mediji 
 



Zreče, 4.4.2020/10:10 
Objavljeno (čas objave): 04.04.2020 ob 10:27 
 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 5.4.2020 
Objavljeno v: Novice (05.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 5.4.2020 
Vsebina: Danes je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le posamezno poročanje 

članov štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena situacije in 
ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 2,00%, kar je najnižji dvig od vodenja naše evidence. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 6 novih ukrepov, do danes pa skupaj 148 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 14, do danes torej skupaj 631. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 7 oseb, od tega v štabu CZ 3 osebe, občinska 
uprava 2 osebi, druge enote 2 osebi. Na voljo imamo 32 prostovoljcev, od tega 30 s 
statusom pripadnika CZ. 
 
Včeraj smo izvedli dezinfekcijo kmečke tržnice po zaprtju s pomočjo članov PGD Zreče. 
 
Preko vikenda smo zagotovili nadzor nad spoštovanjem novih ukrepov predvsem na 
območju Rogle. Tako so na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske 
inšpekcije in redarstva, ter člani ZŠAM Zreče, ki preverjajo spoštovanje prepovedi gibanja 
zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Morebitne kršitelje opozarjamo, v primeru 
nespoštovanja določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Objavljeno (čas objave): 05.04.2020 ob 14:11 



 

 

 
 
 
Letak z navodili in obvestili v vsa gospodinjstva v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (06.04.2020) 
 
Naslov novice: Letak z navodili in obvestili v vsa gospodinjstva v Občini Zreče 
Vsebina: V štabu CZ Občine Zreče bomo izdali letak z nekaj navodili in obvestili, ki ga 

prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Zreče. 
 
Kontaktni podatki za pomoč in sporočanje pomembnih podatkov ter vprašanja ob 
nejasnostih: E-pošta: cz@zrece.eu, telefonska številka: 03/757-17-14. 
 
V štabu CZ zopet pripravljamo razkužilo za večstanovanjske objekte v Občini Zreče. Hišniki 
oz. predstavniki objektov, ga lahko prevzamejo v četrtek 9. 4. 2020 med 15.00 in 18.00 v 
skladiščnih prostorih CZ pred kletnimi prostori vrtca Zreče. 
 
Poveljnik Občinskega štaba CZ je sprejel odločitev, da bomo vsem občankam in občanom 
starejšim od 60 let (rojeni do vključno 31.12. 1960), s stalnim prebivališčem v naši občini 
razdelili po dve kirurški zaščitni maski. Delitev mask bo potekala v četrtek 9.4.2020 med 
15.00 in 18.00 v skladiščnih prostorih CZ pred kletnimi prostori vrtca Zreče. 
 
Kmečka tržnica v Zrečah bo odprta tudi v soboto 11. 4. 2020 med 7.00 in 12.00 pod 
ustreznimi zaščitnimi pogoji. 
 
Na hrbtni strani letaka bodo navedena Osnovna načela ravnanja v času epidemije.  
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 6.4.2020/15.45 



Objavljeno (čas objave): 06.04.2020 ob 15:43 
 

 

 
 
Novi donatorji v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (06.04.2020) 
 
Naslov novice: Novi donatorji v Občini Zreče 
Vsebina: V preteklih dneh smo zopet prejeli donacije različnih podjetij in posameznikov. 

 
Iz podjetja Grafoline d.o.o. iz Zreče so nam pred časom sporočil, da bodo Civilni zaščiti 
Občine Zreče v času bitke s korona virusom podaril 10 PVC zaščitnih mask, ki smo jih prejeli 
preko vikenda. Prav tako pa so iz istega podjetja donirali še po 10 PVC zaščitnih mask ZD 
Zreče, Lambrechtovemu domu Slovenske Konjice in Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. 
 
Od podjetja Unitur smo prejeli nekaj preko 2.800 jajc, ki jih delimo ranljivim skupin preko 
Centra za oskrbo. Občinski štab CZ pa je doniral nekaj preko 1000 jajc OZRK Slov. Konjice 
in enako Lambrechtovemu domu Slov. Konjice. 
 
V imenu pomoči potrebnih se vsem dobrotnikom srčno zahvaljujemo za solidarnostno 
pomoč. 
 
Zreče, 6. 4. 2020/12:50 
Objavljeno (čas objave): 06.04.2020 ob 13:28 
 

 

 
 



Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 6.4.2020 
Objavljeno v: Novice (06.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije štaba CZ z dne 6.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 2,41%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 4 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar vsaj zaenkrat pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 855 zaposlenih, od doma pa jih dela še 95. Trenutno v teh 
podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo 
 
Včeraj smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 151 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 9, do 
danes torej skupaj 640. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 18 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 osebi, gospodarske javne službe 2 osebi, druge enote 5 oseb. Na voljo imamo 32 
prostovoljcev, od tega 30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Poveljnik Občinskega štaba CZ je sprejel odločitev, da bomo vsem občankam in občanom 
starejšim od 60 let (rojeni do vključno 31.12. 1960), s stalnim prebivališčem v naši občini 
razdelili po dve kirurški zaščitni maski. Delitev mask bo potekala v četrtek 9.4.2020 med 
15.00 in 18.00. 
 
Izdali bomo obvestilo, da v štabu CZ zopet pripravljamo razkužilo za večstanovanjske 
objekte v Občini Zreče, ter pozvali vse hišnike in upravnike, da ga lahko prevzamejo v 
četrtek 9.4.2020 med 15.00 in 18.00 med 16.00 in 18.00, v skladiščnih prostorih CZ pred 
kletnimi prostori vrtca Zreče. Predhodno se je potrebno najaviti na kontaktno točko tel. 
03/757-17 14 ali e-mail, cz@zrece.eu. 
 
Podjetje Grafoline d.o.o. nam je doniralo 10 PVC zaščitnih mask, ter Unitur d.o.o. 2800 jajc. 
 
Občinski štab CZ je podaril nekaj preko 1000 jajc OZRK Slov. Konjice in enako 
Lambrechtovemu domu Slov. Konjice. 
 
V štabu CZ bomo izdelali letak, ki gre jutri v vsa gospodinjstva v občini. Na letaku bomo 
navedli vse najpomembnejše kontakte, informacijo o delitvi zaščitnih mask vsem nad 60 let z 
navodili za nošenje mask, ter informacijo o ponovni delitvi razkužila za večstanovanjske 
objekte. 
 
Kmečka tržnica v Zrečah bo odprta tudi ob naslednjih sobotah pod strogimi ukrepi. 
 
V petek in soboto pred praznikom Velike noči bomo izvajali dežurstvo in nadzor pred 
trgovinami v Zrečah. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 



 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 6.4.2020/13.10 
Objavljeno (čas objave): 06.04.2020 ob 13:12 

 
 
 
Nadzor prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na območju Rogle 
Objavljeno v: Novice (06.04.2020) 
 
Naslov novice: Nadzor prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na območju Rogle 
Vsebina: Preko vikenda smo zagotavljali tudi nadzor nad spoštovanjem novih ukrepov 

predvsem na območju Rogle. Tako so bili na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji 
Medobčinske inšpekcije in redarstva, člani ZŠAM Zreče, ter vodstvo štaba CZ. Nadzirali smo 
spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. 
 
Vsa opozorila z naše strani in ostalih medijev so pokazala, da so vsi prebivalci upoštevali 
izdane ukrepe. Kajti kljub lepemu in sončnemu vikendu ni bilo zaslediti kršiteljev. Opazili 
smo le posameznike in družine, ki so se sprehajali na območju Rogle na varni razdalji. 
 
Vsem, ki so izvajali nadzor na območju Rogle se jim zahvaljujemo, vse pa prosimo, da še 
nadalje spoštujete vse izdane ukrepe, kajti le tako bomo skupaj uspeli zajeziti širjenje 
epidemije COVID-19.  Ostanimo doma, da se lahko čimprej srečamo na Rogli. 
 
   
 
Zreče, 6. 4. 2020/12:30 
Objavljeno (čas objave): 06.04.2020 ob 13:05 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 7.4.2020 
Objavljeno v: Novice (07.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 7.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 



Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,72%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 4 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar vsaj zaenkrat pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1240 zaposlenih, kar pomeni prvi večji dvig v zadnjih 10 
dneh, od doma pa jih dela še 95. Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na 
okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 7 novih ukrepov, do danes pa skupaj 158 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 26, do danes torej skupaj 666. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 10 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 4 osebe, druge enote 2 osebi. Na voljo imamo 
32 prostovoljcev, od tega 30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Vrtec Zreče bo začel šivati pralne zaščitne maske, ki bi naj bile izdelane do konca drugega 
tedna. Te pralne maske bomo razdelili ranljivim skupinam (starejšim od 70 let). 
 
V četrtek bomo s strani Štaba CZ razdelili razkužilo v pršilkah po vseh prodajalnah, ki 
poslujejo v Občini Zreče. 
 
Juti bodo vsa gospodinjstva v Občini Zreče prejela preko pošte na dom letak oz. obvestilo. 
Na letaku bomo navedli vse najpomembnejše kontakte, informacijo o delitvi zaščitnih mask 
vsem nad 60 let z navodili, informacijo o ponovni delitvi razkužila za večstanovanjske 
objekte, ter o odprtju kmečke tržnice tudi naslednjo soboto. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 7.4.2020/12.55 
Objavljeno (čas objave): 07.04.2020 ob 13:11 
 

 

 
 
 
 



Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 8.4.2020 
Objavljeno v: Novice (08.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 8.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,41%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 6 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1215 zaposlenih, od doma pa jih dela še 86. Trenutno v 
teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 160 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 23, do 
danes torej skupaj 689. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 10 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 4 osebe, druge enote 2 osebi. Na voljo imamo 
32 prostovoljcev, od tega 30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Zbirni center smo v preteklih dveh tednih imeli odprt v skladu z odredbo občine v sredo med 
8.00 in 12.00. Danes pa smo se odločili, da bo od sobote 11.4.2020, zbirni center odprt v 
skladu s poletnim obratovalnim časom to je v sredo med 10:00 in 18:00 uro in v soboto med 
8:00 in 13:00 uro. 
 
Danes smo se dogovorili s koncesionarjem Saubermacher, da napovedano akcijo zbiranja 
kosovnih odpadkov v soboto dne 18. 4. 2020 od 8:00 -12:00 ure izvedemo tako, da bomo 
zagotovili izvajanje vseh sprejetih ukrepov o preprečevanju širjenja COVID-19. 
 
V medije se posreduje opozorilo vsem uporabnikom, da zaščitne maske, rokavice in drugi 
higienski proizvodi, ki jih uporabljamo v teh dneh, nikakor ne sodijo v straniščno školjko 
oziroma kanalizacijo, temveč med mešane komunalne odpadke. Izdelali smo tudi letak, ki ga 
bomo razdelili vsem ob delitvi zaščitnih mask ta četrtek popoldan. 
 
V Večgeneracijskem centru Zreče izdelujemo 500 pisank, ki se bodo razdelile v soboto na 
kmečki tržnici Zreče med 8.00 in 10.00 s pomočjo članov Večgeneracijskega centra pod 
vsemi zaščitnimi ukrepi. 
 
S pomočjo članic Večgeneracijskega centra Zreče smo v tem tednu začeli s šivanjem pralnih 
zaščitnih mask. V torek 14.4.2020 pa bomo začeli šivati maske še s pomočjo vzgojiteljic 
Vrtca Zreče. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 8.4.2020/13.25 
 
  



 
 
Objavljeno (čas objave): 08.04.2020 ob 14:50 
 

 

 
Zaščitne maske, rokavice in vlažilni robci ne sodijo v WC školjko! 
Objavljeno v: Novice (08.04.2020) 
 
Naslov novice: Zaščitne maske, rokavice in vlažilni robci ne sodijo v WC školjko! 
Vsebina: Na čistilni napravi Zreče opažamo, da se je zaradi epidemije COVID-19 povečala 

uporaba zaščitnih mask, rokavic in razkužilnih robčkov za enkratno uporabo. To je žal opaziti 
tudi v kanalizacijskem sistemu in na čistilni napravi, kjer nepravilno odloženi odpadki 
povzročajo zamašitve in otežujejo delovanje čistilne naprave. 
 
Vse uporabnike opozarjamo, da zaščitne maske, rokavice in drugi higienski proizvodi, ki jih 
uporabljamo v teh dneh, nikakor ne sodijo v straniščno školjko oziroma kanalizacijo, temveč 
med mešane komunalne odpadke. Ti odpadki v kanalizacijskih sistemih povzročijo 
zamašitve, možnost izpada delovanja naprave ter povzročajo dodatne stroške in 
obremenitve zaposlenih v trenutnih razmerah. Režijski obrat občine Zreče, ki je upravljavec 
javnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Zreče poziva občane, da ravnajo 
odgovorno, v skladu z navodili odlaganja odpadkov in ne povzročajo dodatnih težav pri 
izvajanju storitev v teh tako ali tako že zaostrenih pogojih dela. 
 
 Zreče, 8. 4. 2020/10:30                                                                                            Režijski 
obrat Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 08.04.2020 ob 10:49 
 

 

 
 
 
 
 



 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 9.4.2020 
Objavljeno v: Novice (09.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 9.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,02%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 6 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1195 zaposlenih, od doma pa jih dela še 100. Trenutno v 
teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 163 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 21, do 
danes torej skupaj 710. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 10 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 4 osebe, druge enote 2 osebi. Na voljo imamo 
32 prostovoljcev, od tega 30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Danes popoldan med 15.00 in 18.00 bomo s pomočjo prostovoljcev delili zaščitne maske za 
občanke in občane starejše od 60 let iz KS Zreče. Predstavniki petih KS v občini so že 
včeraj dvignili zaščitne maske in sezame, ter so jih oz. še bodo preko članov svetov KS 
razdelili upravičencem. Poleg mask delimo tudi letak z obvestilom »Zaščitne maske, 
rokavice in vlažilni robčki ne sodijo v WC školjko!« z obrazložitvijo in navodili o odlaganju, saj 
smo na centralni čistilni napravi Zreče zaznali večje količine teh odpadkov. 
 
Danes popoldan med 15.00 in 18.00 bomo s pomočjo prostovoljcev delili tudi razkužila za 
večstanovanjske objekte in osebna razkužila za vse prodajalne, ki delujejo v občini Zreče. 
 
Pred Velikonočnimi prazniki v petek in soboto bomo s pomočjo članov Štaba CZ, članov 
PGD Zreče in prostovoljcev poostrili nadzor pred trgovinami, kmečko tržnico in zbirnim 
centrom Zreče. Prav tako pa bomo izvajali dezinfekcijo po vsaki uporabi vseh treh 
bankomatov v Zrečah. 
 
Danes bomo v medije posredovali natančnejšo informacijo, da napovedano akcijo zbiranja 
kosovnih odpadkov v soboto dne 18. 4. 2020 od 8:00 -12:00 ure izvedemo tako, da bomo 
zagotovili izvajanje vseh sprejetih ukrepov o preprečevanju širjenja COVID-19. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 9.4.2020/13.10 
Objavljeno (čas objave): 09.04.2020 ob 13:14 



 

 

 
Anketa občinske uprave Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (09.04.2020) 
 
Naslov novice: Anketa občinske uprave Občine Zreče 
Vsebina: V okviru občinske uprave Občine Zreče smo se odločili, da bomo mesečno izvajali 

ankete o zadovoljstvu občanov v Občini Zreče.   Z anketo želimo izvedeti zadovoljstvo 
občanov in kaj lahko izboljšamo na posameznem področju.  Lepo vabljeni k izpolnitvi prve 
ankete, na spodnji povezavi:  https://www.1ka.si/a/271076 
Objavljeno (čas objave): 09.04.2020 ob 09:33 
 
 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 10.4.2020 
Objavljeno v: Novice (10.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 10.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 3,20%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 7 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1203 zaposlenih, od doma pa jih dela še 104. Trenutno v 
teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 1 novi ukrep, do danes pa skupaj 164 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 25, do 
danes torej skupaj 735. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 29 oseb, od tega v štabu CZ 10 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gasilci 2, gospodarske javne službe 4 osebe, druge enote 12 osebi. Na 
voljo imamo 32 prostovoljcev, od tega 30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Včeraj popoldan smo s pomočjo prostovoljcev delili zaščitne maske za občanke in občane 



starejše od 60 let iz KS Zreče. Za ostale KS pa so poskrbeli predsedniki svetov KS in so se 
delile po KS. 
 
Prav tako smo včeraj popoldan s pomočjo prostovoljcev delili tudi razkužila za 
večstanovanjske objekte in osebna razkužila za vse prodajalne, ki delujejo v občini Zreče. 
Pripravljenega in razdeljenega je bilo 150L razkužila 0,1% NaClO (natrijev hipoklorit) med 44 
prejemnikov. 
 
V tem tednu smo zopet prejeli nekaj zaščitne opreme od donatorjev. Tako smo prejeli 50 
pralnih zaščitnih mask, ki jih je sešila ga. Marica Hrovat. Iz podjetja Grafoline d.o.o. iz Zreče 
so Civilni zaščiti Občine Zreče pred časom podarili 10 PVC zaščitnih mask, sedaj so nam 
donirali še dodatno 5 PVC zaščitnih mask. Od podjetja Gradnje Marguč GMI d.o.o., Slov. 
Konjice smo danes prejeli 1000 kirurških zaščitnih mask. Preko OZRK Slovenske Konjice pa 
smo prejeli 50 kosov prekajene šunke, ki jih je doniralo podjetje Zlata dolina d.o.o., Slov. 
Konjice. 
 
Pred Velikonočnimi prazniki danes in jutri v soboto bomo s pomočjo članov Štaba CZ, članov 
PGD Zreče in prostovoljcev poostrili nadzor pred trgovinami, kmečko tržnico in zbirnim 
centrom Zreče. Prav tako pa bomo izvajali dezinfekcijo po vsaki uporabi vseh treh 
bankomatov v Zrečah. 
 
Preko velikonočnih praznikov bomo zagotovili nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi 
gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle. Tako bodo 
na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, ter 
člani ZŠAM Zreče, ki bodo preverjali spoštovanje vladnih ukrepov. Morebitne kršitelje bomo 
opozarjali, v primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno 
inšpekcijo. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 10.4.2020/13.10 
Objavljeno (čas objave): 10.04.2020 ob 13:21 
 

 

 
Novi donatorji v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (10.04.2020) 
 
Naslov novice: Novi donatorji v Občini Zreče 
Vsebina: V preteklih dneh smo zopet prejeli donacije različnih podjetij in posameznikov. 

 



V tem tednu smo prejeli 50 pralnih zaščitnih mask, ki jih je sešila ga. Marica Hrovat Iz 
podjetja Grafoline d.o.o. iz Zreče so Civilni zaščiti Občine Zreče pred časom podarili 10 PVC 
zaščitnih mask, sedaj so nam donirali še dodatno 5 PVC zaščitnih mask. Preko OZRK 
Slovenske Konjice pa smo prejeli 50 kosov prekajene šunke, ki jih je doniralo podjetje Zlata 
dolina d.o.o., Slov. Konjice. Od podjetja Gradnje Marguč GMI d.o.o., Slov. Konjice smo 
danes prejeli 1000 kirurških zaščitnih mask. 
 
V imenu pomoči potrebnih se vsem dobrotnikom srčno zahvaljujemo za solidarnostno 
pomoč. 
 
Zreče, 10. 4. 2020/13:00 
Objavljeno (čas objave): 10.04.2020 ob 12:57 
 

 

 
Na Občini Zreče se pridružujemo akciji obveščanja Društva SOS 
telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
Objavljeno v: Novice (10.04.2020) 
 
Naslov novice: Na Občini Zreče se pridružujemo akciji obveščanja Društva SOS telefon za 

ženske in otroke – žrtve nasilja 
Vsebina: S podaljševanjem krizne situacije povezane s preprečevanjem širjenja virusa Covid-

19 in z nadaljevanjem socialnega distanciranja, ki ljudi poziva k ostajanju doma, se tudi v 
primerih nasilja v družini razmere zaostrujejo. Ker vsaka kriza v družbi še posebej zadane že 
tako ranljive skupine ljudi, je prav tako pričakovati kot pričajo že iz drugih držav, da bo 
trenutna kriza tudi v Sloveniji še posebej prizadela ženske in otroke, žrtve ali potencialne 
žrtve nasilja v družini. 
 
Ker Občina Zreče omogoča  morebitno potrebovano pomoč tudi v teh kritičnih časih ter 
pomagati zaščititi najranljivejše kot so žrtve nasilja v družini, vam posredujemo informacije 
kam in na koga se lahko obrnete. 
 
POKLIČITE, ČE DOMA NISTE VARNI: NE OSTAJAJTE V STISKI SAMI! 
 
Društvo za nenasilno komunikacijo 031 770 120. 
 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke  žrtve nasilja 080 11 55. 
 
Društvo Ženska svetovalnica - Krizni center 031 233 211. 
Objavljeno (čas objave): 10.04.2020 ob 12:19 
 

 



 
Zahvala in voščilo župana mag. Borisa Podvršnika 
Objavljeno v: Novice (10.04.2020) 
 
Naslov novice: Zahvala in voščilo župana mag. Borisa Podvršnika 
Vsebina: V imenu vseh občank in občanov Občine Zreče, se v teh težkih časih, ko se vsi 

skupaj želimo spopasti z nevarnostjo, ki nam preti, iz srca zahvaljujem: 
 
Štabu in pripadnikom Civilne zaščite Občine Zreče, gasilcem 
 
Osebju Zdravstvenega doma Zreče in vsem zdravstvenim delavcem v naši občini 
 
Območnemu združenju Rdečega križa Slov. Konjice, KO Zreče in Karitasu Zreče 
 
Podjetjem, javnim zavodom in ustanovam 
 
Občinski upravi in Režijskemu obratu Občine Zreče, svetom KS 
 
Vsem donatorjem in prostovoljcem 
 
In nenazadnje iskrena hvala predvsem vsem vam, občanke in občani. 
 
S svojo odgovorno držo, upoštevanjem navodil Civilne zaščite Občine Zreče in 
spoštovanjem ukrepov naše države, največ prispevate k temu, da zajezimo širjenje okužbe 
COVID-19. 
 
                                                                                                        SKUPAJ NAM BO 
USPELO! 
 
 Želim vam mirne, vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.                          
 
                                                                                                        mag. Boris Podvršnik, 
župan Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 10.04.2020 ob 09:10 
 

 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 11.4.2020 
Objavljeno v: Novice (11.04.2020) 



 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 11.4.2020 
Vsebina: Danes je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le nujno poročanje članov 

štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 2,41%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti 8 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, 
kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 6 novih ukrepov, do danes pa skupaj 170 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili 
včeraj 30, do danes torej skupaj 765. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 24 oseb, od tega v štabu CZ 5 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gasilci 4, druge enote 14 osebi. Na voljo imamo 32 prostovoljcev, od tega 
30 s statusom pripadnika CZ. 
 
Danes smo s pomočjo članov Štaba CZ, članov PGD Zreče in prostovoljcev poostrili nadzor 
pred trgovinami, kmečko tržnico in zbirnim centrom Zreče. Prav tako pa smo izvajali 
dezinfekcijo po vsaki uporabi vseh treh bankomatov v Zrečah. 
 
Danes in preko velikonočnih praznikov zagotavljamo nadzor nad spoštovanjem ukrepov 
prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle. 
Tako so danes in preko praznikov na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji 
Medobčinske inšpekcije in redarstva, ter člani ZŠAM Zreče, ki bodo preverjali spoštovanje 
vladnih ukrepov. Morebitne kršitelje bomo opozarjali, v primeru nespoštovanja določil 
odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
Želimo Vam mirne, vesele in blagoslovljene Velikonočne praznike, ter ostanite zdravi. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 11.4.2020/13.50 
 
  
Objavljeno (čas objave): 11.04.2020 ob 13:53 



 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 14.4.2020 
Objavljeno v: Novice (14.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 14.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je le 0,66%, kar je bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 10 okuženi, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1177 zaposlenih, od doma pa jih dela še 90. Trenutno v 
teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Od sobote do včeraj (3 dni) smo izvedli 4 nove ukrepe, do danes pa skupaj 174 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo 
zabeležili od sobote do včeraj (3 dni) 31, do danes torej skupaj 797. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 19 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 osebi, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 3 osebe. Na voljo pa imamo 
32 prostovoljcev. 
 



V prejšnjem tednu smo prejeli 76 litrov različnih domačih sokov od Sadjarske kmetije Frešer 
iz Zgornje Ložnice. 
 
V soboto je Štab CZ Zreče doniral vsem trgovcem v trgovinah Tuš, Mercator in Spar 50 
pralno zaščitnih mask, kar pomeni, da je vsak zaposlen dobil 1 kom. 
 
Preko velikonočnih praznikov smo zagotavljali nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi 
gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle. Tako so 
preko praznikov na Rogli bili prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske 
inšpekcije in redarstva, ter vodstvo štaba CZ Zreče, ki so preverjali spoštovanje vladnih 
ukrepov. Pri nadzoru smo ugotovili, da ni bilo zaznati kršitev. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 15.4.2020 
Objavljeno v: Novice (15.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 15.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 2,30%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 11 okuženi, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1254 zaposlenih, od doma pa jih dela še 91. Podatki 
pomenijo, da je začelo število zaposlenih počasi rasti. Trenutno v teh podjetjih nimamo 
okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 176 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 25, do 
danes torej skupaj 822. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 18 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 3 osebe. Na voljo pa imamo 
32 prostovoljcev. 
 
Potekajo priprave na izvedbo Akcije zbiranja kosovnih odpadki v soboto 18.4. 2020 med 
8.00 in 12.00. Kontejnerje bomo pripravili na 10 zbirnih mest. 
 
S prostovoljci bomo jutri v kuverte pakirali po dve zaščitni maski in nato jih bomo preko 
poštarjev raznosili v vsa gospodinjstva (okoli 2.100) v Občini Zreče. Tako bomo razdelili 
okoli 4.200 zaščitnih mask. 



 
V petek bomo razdelili v vse večje trgovine po dve steklenici razkužila. Po novem ni 
potrebno imeti zaščitnih rokavic v trgovinah, posameznik pa si mora razkužiti roke pred 
vhodom in nato ob izhodu iz trgovine. Po eno razkužilo bomo razdeli tudi v manjša podjetja. 
Zraven bomo priložili tudi navodila ob obisku trgovin in javnih zavodov. 
 
V petek in soboto bomo zagotovili po dva prostovoljca pred trgovinami – da opozarjata glede 
razkuževanja rok. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 15.4.2020/13.10 
 
  
Objavljeno (čas objave): 15.04.2020 ob 13:15 
 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 16.4.2020 
Objavljeno v: Novice (16.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 16.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 1,60%, kar je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 12 okuženi, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1251 zaposlenih, od doma pa jih dela še 93. Podatki 
pomenijo, da je začelo število zaposlenih počasi rasti. Trenutno v teh podjetjih nimamo 
okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 1 novi ukrep, do danes pa skupaj 177 ukrepov za zagotavljanje varnosti 



in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 20, do 
danes torej skupaj 842. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 18 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 osebi, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 
32 prostovoljcev. 
 
Dežurstvo delavcev občinske uprave smo spremenili. Preko vikenda se zaenkrat dežurstvo 
ukinja. Z naslednjim tednom smo spremenili tudi delovni čas dežurstva, ki bo od 7.00 do 
15.00. Plan bomo prilagajali glede na nadaljnjo situacijo. 
 
Zagotovili smo zaščitno opremo (pralno zaščitne maske) za gasilce, ki bodo nadzirali 
izvedbo Akcije zbiranja kosovnih odpadki v soboto 18.4. 2020 med 8.00 in 12.00. 
 
S prostovoljci danes v kuverte pakiramo po dve zaščitni maski, ki jih bomo preko poštarjev 
raznosili v torek 21. 4. 2020 v vsa gospodinjstva oz. hiše v Občini Zreče. Tako bomo razdelili 
okoli 4.200 zaščitnih mask. 
 
Danes smo razdelili pralno zaščitne maske vsem zaposlenim v manjših prodajalnah v Občini 
Zreče. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 16.4.2020/13.00 
Objavljeno (čas objave): 16.04.2020 ob 13:08 
 

 
 
 
 
Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak 
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 
 
Naslov novice: Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak 
Vsebina: Na čistilni napravi Zreče še vedno opažamo, da se je zaradi epidemije COVID-19 

povečala uporaba zaščitnih mask, rokavic in razkužilnih robčkov za enkratno uporabo.   To 
je žal opaziti tudi v kanalizacijskem sistemu in na čistilni napravi, kjer nepravilno odloženi 
odpadki povzročajo zamašitve in otežujejo delovanje čistilne naprave. 
 
Vse uporabnike opozarjamo, da zaščitne maske, rokavice in drugi higienski proizvodi, ki jih 
uporabljamo v teh dneh, nikakor ne sodijo v straniščno školjko oziroma kanalizacijo, temveč 
med mešane komunalne odpadke. 
 
  
 
Zreče, 8. 4. 2020/10:30                                             Režijski obrat Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 14:32 



 

 

 
Zaščitne maske za vsa gospodinjstva v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 
 
Naslov novice: Zaščitne maske za vsa gospodinjstva v Občini Zreče 
Vsebina: Včeraj 16.4.2020 smo s prostovoljci pripravili 2.100 pisemskih pošiljk s 4.200 

zaščitnimi maskami, ki bodo danes, 17. 4. 2020 dostavljene na pošto Zreče. V ponedeljek 
20.4.2020 jih bomo s pomočjo poštarjev raznosili do vseh gospodinjstev oz. hišnih številk v 
občini Zreče. Priložena zaščitna maska je primerna za splošno populacijo, ni pa namenjena 
uporabi za medicinske namene. Te maske niso certificirane, je bilo pa s strani zdravstva 
potrjeno, da so primerne za splošno uporabo. 
 
Pošiljkam, ki bodo razdeljene po Zrečah smo dodali tudi obvestilo, da se zaščitne maske, 
rokavice in vlažilni robčki ne smejo odlagati v WC školjke, zaradi težav na ČN Zreče. 
 
Zreče, 17.4.2020/14:15 
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 14:18 
 

 

 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 17.4.2020 
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 



 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 17.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 2,84%, kar je nekoliko več kot zadnje dni, je pa to še vedno 
bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija 
(zelena varianta). Po teh scenarijih smo predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni 
varianti že 13 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in 
manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1221 zaposlenih, od doma pa jih dela še 100. Podatki 
pomenijo, da se je število zaposlenih v tem tednu ustalilo . Trenutno v teh podjetjih nimamo 
okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 3 novi ukrep, do danes pa skupaj 180 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 23, do 
danes torej skupaj 865. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 27 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 osebi, gasilci 2 osebi, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 9 oseb. Na 
voljo pa imamo 32 prostovoljcev. 
 
Včeraj 16.4.2020 smo s prostovoljci pripravili 2100 pisemskih pošiljk s 4200 zaščitnimi 
maskami, ki bodo danes, 17.4.2020 dostavljene na pošto Zreče, ki jih bomo v ponedeljek 
20.4.2020 s pomočjo poštarjev raznosili do vseh gospodinjstev oz. hišnih številk v občini 
Zreče. 
 
Danes prostovoljci razkužujejo bankomate in vršijo nadzor pri trgovinah. 
 
Jutri v soboto bomo zagotavljali dežurstvo in nadzor pred trgovinami. 
 
Jutri v soboto bomo z gasilci prisotni pred zbirnim centrom Zreče in pri Akciji zbiranja 
kosovnih odpadkov v občini. 
 
V ponedeljek, 20.4.2020 bomo s pomočjo dveh prostovoljcev opravljali razkuževanje pri 
trafiki na avtobusni postaji Zreče, zaradi plačevanja položnic. 
 
S pošto Zreče je dogovorjeno, da jim zagotovimo dva prostovoljca v ponedeljek, 20.4.2020 
med 9.00 in 11.00 ter med 13.00 in 15.00, tudi zaradi plačevanja položnic. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 17.4.2020/13.00 
 
  
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 13:06 



 

 

 
nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji 
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 
 
Naslov novice: nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 

površinah in mestih v Republiki Sloveniji 
Vsebina: Vlada RS je na svoji 22. dopisni seji izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter 
prepovedi gibanja izven občin,  
 
S tem odlokom, ki začne veljati 18. aprila in velja do preklica, se zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 začasno 
 
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, 
 
prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter 
 
prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne 
določa drugače (1. člen). 
 
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Globe za prekrške 
po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg 
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. Z uveljavitvijo 
tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list 
RS, št. 38/20 in 51/20). 
 
Izjeme  Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne 
razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za (člen 3): 
 
prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 
odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege 
družinskih članov, 
 



dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
 
dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
 
dostop do storitev za nujne primere, 
 
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, 
 
dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje 
do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za 
(člen 3): 
 
dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
 
dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
 
dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 
pripomočkov, 
 
dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
 
dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
 
dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in 
gnojil, 
 
dostop do bencinskih črpalk, 
 
dostop do bank in pošt, 
 
dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
 
dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
 
dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
opreme. 
 
Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen 
v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 
 
Stalno ali začasno prebivališče Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je lahko 
nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času razglašene epidemije ne sme seliti 
med obema prebivališčema. 
 
Dostop do parkov in športno-rekreacijska dejavnost  Dostop do javnih parkov in drugih 
sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča. Ne glede na določbe 1. člena tega 
odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na 
prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko 
dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-
rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki 
(npr. tenis, badminton, balinanje). Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne 
zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z 
opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo policije. 



 
Izjeme za družine in nekatere skupine oseb  Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju 
se v okviru izjem iz 3. in 4. člena tega odloka dovoljuje tudi: 
 
skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je 
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali 
posameznikov, 
 
skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz 
na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
 
Vzdrževalna dela in sezonska opravila  Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje 
družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva (prva alinea 5. člena), je zaradi izvajanja 
vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem 
zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v 
občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti. Pri tem 
gibanju in zadrževanju pa v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega 
odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča. V 
času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati 
stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje prejšnjega 
člena. Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri 
sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe 
zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, 
ki vsebuje naslednje podatke: 
 
ime in priimek, 
 
naslov bivališča, 
 
naslov oziroma kraj cilja potovanja, 
 
navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, 
 
navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo 
in zadržujejo z njim, 
 

  
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 12:12 
 

 

 
Izposoja knjižničnega gradiva z brezplačno dostavo na dom 
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 
 
Naslov novice: Izposoja knjižničnega gradiva z brezplačno dostavo na dom 



Vsebina: Zaradi epidemije in interventnih ukrepov je Splošna knjižnica Slovenske Konjice že 

dlje časa zaprta. Trenutno deluje virtualna knjižnica na družbenih omrežjih, ki pa 
uporabnikom ne zagotavlja vsega potrebnega gradiva.  Zato s ponedeljkom,  20. aprilom 
2020, v Splošni knjižnici Slovenske Konjice uvajamo izredno storitev za že vpisane člane 
Splošne knjižnice Slovenske Konjice – izposoja z brezplačno dostavo knjižničnega gradiva 
na dom.  Podrobnosti na: https://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/projekt/izposoja-gradiva-
na-dom/.  
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 11:24 
 

 

 
Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  
Objavljeno v: Novice (17.04.2020) 
 
Naslov novice: Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
Vsebina: Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 2. 

členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo: 
 
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago 
ali pohištvo, 
 
16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih 
centrih, 
 
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, 
 
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in 
vzdrževanja tehničnega blaga, 
 
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil 
in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles), 
 
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do 
stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 
 
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik 
s potrošniki, 
 
22. frizerski in kozmetični saloni, 
 
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah 



za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, 
 
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali. 
 
V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo 
izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let 
lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje 
svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom. 
 
Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila 
Ministrstva za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. 
 
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka. 
 
Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 
2020.  
 

 
Objavljeno (čas objave): 17.04.2020 ob 11:19 
 

 

 
 
 
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov v soboto 18.4.2020 uspela. 
Objavljeno v: Novice (20.04.2020) 
 
Naslov novice: Akcija zbiranja kosovnih odpadkov v soboto 18.4.2020 uspela. 
Vsebina: Na podlagi dogovora s koncesionarjem Saubermacher smo v soboto 18.4.2020 

uspešno izvedli akcijo zbiranja kosovnih odpadkov. Akcija zbiranja kosovnih odpadkov je 
potekala na osmih prevzemnih mestih po vseh KS V občini Zreče in v zbirnem centru Zreče. 
 
V štabu CZ Občine Zreče smo zagotovili po 2 gasilca z namenom, da smo zagotovili red in 
spoštovanje vseh sprejetih ukrepov. Dovolili smo posamični vstop do kontejnerja, ljudje, ki 
so čakali so morali upoštevati predpisano varnostno razdaljo. Prisotnih je bilo 18 gasilcev iz 
PGD Zreče, Gorenja in Stranic. 
 
Z vsemi navedenimi ukrepi pri zbiranju kosovnih odpadkov smo še vedno upoštevali vsa 
priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19. 
 
Po prvih podatkih s strani koncesionarja se je na tokratni akcija zbiranja kosovnih odpadkov 
zbralo znatno več odpadkov kot pretekla leta. Točne količine bodo znane do konca tega 
tedna. Cilj akcije je zmanjšati število divjih odlagališč po občini. 



 
Vsem občankam in občanom, ki so sodelovali v letošnji akciji se želimo zahvaliti, da skrbijo 
za pravilen način odlaganja odpadkov. 
 
 Zreče, 20. 4. 2020/12:00                                                                                                                                             
Režijski obrat Občine Zreče 
 

  
Objavljeno (čas objave): 20.04.2020 ob 12:06 
 

 
 
Včerajšnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 18.4.2020 
Objavljeno v: Novice (19.04.2020) 
 
Naslov novice: Včerajšnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 18.4.2020 
Vsebina: V soboto 18. 4. 2020 je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le nujno 

poročanje članov štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena 
situacije in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi včeraj je naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja 
dogajanje v RS. Dvig okuženih v petek je le 1,00%, kar je bistveno manj pod koeficientom 
1,1 dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih 
smo predvidevali do petka v občini Zreče po zeleni varianti 15 okuženi, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
V petek smo izvedli 5 novih ukrepov, do včeraj pa skupaj 185 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili v 
petek 28, do danes torej skupaj 893. 
 
V štabni proces OŠCZ je bilo včeraj vključenih 35 oseb, od tega v štabu CZ 3 osebe, gasilci 
20 oseb, druge enote 12 oseb. Na voljo imamo 38 prostovoljcev. 
 
Včeraj smo s pomočjo članov Štaba CZ, članov PGD Zreče in prostovoljcev poostrili nadzor 
pred večjimi trgovinami in kmečko tržnico Zreče. 
 
Včeraj smo s pomočjo gasilcev PGD Zreče, Gorenje in Stranice bili prisotni pri Akciji zbiranja 
kosovnih odpadkov po vseh KS v Občini Zreče in pred zbirnim centrom Zreče. Na lokacijah 
zbiranja kosovnih odpadkov smo s pomočjo gasilcev zagotavljali potrebe po zaščitnih 
maskah. 
 



V soboto smo zagotavljali nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi gibanja zunaj občin 
in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle in otroških igrišč. Tako so v 
soboto na Rogli bili prisotni redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, ter vodstvo štaba 
CZ Občine Zreče. 
 
Tudi včeraj v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 19.4.2020/18.25 
 
  
Objavljeno (čas objave): 19.04.2020 ob 18:31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 19.4.2020 
Objavljeno v: Novice (19.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 19.4.2020 
Vsebina: Danes 19. 4. 2020 je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le nujno 

poročanje članov štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena 
situacije in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes je naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja 
dogajanje v RS. Dvig okuženih v petek je le 0,99%, kar je bistveno manj pod koeficientom 
1,1 dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih 
smo predvidevali do petka v občini Zreče po zeleni varianti 16 okuženi, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 1novi ukrep, do včeraj pa skupaj 186 ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zabeležili včeraj 9, do 
danes torej skupaj 902. 
 
V štabni proces OŠCZ sta bili danes vključeni 2 osebi in sicer v štabu CZ. Na voljo imamo 
38 prostovoljcev. 



 
Tudi danes smo zagotavljali nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi gibanja zunaj 
občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle. Tako je danes na Rogli 
bilo prisotno vodstvo štaba CZ Občine Zreče. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 19.4.2020/18.50 
Objavljeno (čas objave): 19.04.2020 ob 18:53 
 

 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 20.4.2020 
Objavljeno v: Novice (20.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 20.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,38%, kar je nekoliko več kot zadnje dni, je pa to še vedno 
bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija 
(zelena varianta). Po teh scenarijih smo predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni 
varianti že 18 okuženi, ki jih pa k sreči nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in 
manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1187 zaposlenih, od doma pa jih dela še 95. Podatki 
pomenijo, da je število zaposlenih v tem tednu enako kot v preteklem. Trenutno v teh 
podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 1 novi ukrep, do danes pa skupaj 187 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 12, do 
danes torej skupaj 914. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 21 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 6 oseb. Na voljo pa imamo 



38 prostovoljcev. 
 
Preko vikenda smo zagotavljali nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi gibanja zunaj 
občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle in otroških igrišč. Tako 
smo zagotovili na Rogli prisotnost PP Slov. Konjice, redarjev Medobčinske inšpekcije in 
redarstva, ter vodstva štaba CZ Občine Zreče. Pri nadzoru nismo zaznali nobenih kršitev. 
 
Danes v ponedeljek 20.4.2020 bomo s pomočjo poštarjev raznosili 2100 pisemskih pošiljk s 
4200 zaščitnimi maskami v vsa gospodinjstva oz. hišne številke v Občini Zreče. 
 
Danes s pomočjo dveh prostovoljcev opravljamo razkuževanje pri trafiki na avtobusni postaji 
Zreče, zaradi plačevanja položnic. 
 
S pošto Zreče smo se prav tako dogovorili, da jim danes zagotavljamo dva prostovoljca med 
9.00 in 11.00 ter med 13.00 in 15.00, zaradi plačevanja položnic. 
 
Jutri 21.4.2020 popoldan med 16.00 in 18.00 bomo s pomočjo prostovoljcev zopet delili 
razkužila za večstanovanjske objekte (bloke), v skladiščnih prostorih CZ pred kletnimi 
prostori vrtca Zreče. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 20.4.2020/12.00 
 
  
Objavljeno (čas objave): 20.04.2020 ob 12:08 
 

 
Ponovna delitev razkužil za večstanovanjske objekte v Zrečah. 
Objavljeno v: Novice (20.04.2020) 
 
Naslov novice: Ponovna delitev razkužil za večstanovanjske objekte v Zrečah. 
Vsebina: Na podlagi priporočil NIJZ in Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih 

stavb smo se zopet odločili, da izvedemo delitev razkužil za večstanovanjske objekte v 
Zrečah. Skupaj s članom štaba CZ strokovnjakom, dr. Iztokom Koširjem, smo pripravili 
raztopino in pozivamo vse hišnike oz. predstavnike etažnih lastnikov, da jo lahko prevzamejo 
jutri v torek 21. 4. 2020, popoldan med 16.00 in 18.00 v skladiščnih prostorih CZ pred 
kletnimi prostori vrtca Zreče. 
 
Zreče, 20.4.2020/10:45 
Objavljeno (čas objave): 20.04.2020 ob 10:36 



 

 

 
 
 
DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE ZREČE 
Objavljeno v: Novice (21.04.2020) 
 
Naslov novice: DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE ZREČE 
Vsebina: V zadnjem času se je pojavilo, kar nekaj kritik na delovanje, predvsem pa na iztok iz 

čistilne naprave Zreče. Zato smo se odločili, da vam podamo nekaj obrazložitev glede 
delovanja in rezultatov čiščenja odpadne vode. 
 
Mehanski biološki del čistilne naprave deluje ustrezno. Voda je biološko ustrezno očiščena. 
Občasno na trenutke se nam pojavlja, da priteče muljasta voda, ker se nam v naknadnem 
usedalniku naredi pred iztokom oblak mulja, ta se z vodo oteži in se dvigne na površje. Iztok 
vode v Dravinjo je ustrezen, odpadna voda je prečiščena sekundarno in terciarno. Tako da 
občasno na trenutke v iztok in posledično s tem v reko Dravinjo priteče voda obarvana z 
muljem. Kot podarjamo, ne gre za iztok blata v reko Dravinjo, ampak občasno dvigovanje 
mulja v naknadnem usedalniku, katerega poskušamo tudi zaustaviti in zadevo tudi 
prioritetno rešujemo. V zaključnem delu čiščenja odpadne vode pri dehidraciji blata pa je 
prišlo do mehanske okvare dehidracijske preše, katero se trudimo odpraviti a imamo težavo 
z dobavo rezervnih delov iz Italije. V vmesnem času poskušamo izvajati dela in urgiramo v 
okviru možnosti. 
 
V času pandemije COVIDA-19 imamo tudi na čistilni napravi Zreče večje obremenitve le te. 
Že vseskozi zaznavamo, da ljudje kljub opozorilom in ozaveščanju ne vedo kaj spada v WC 
školjko in kaj ne. V tem času so grobe grablje in črpalke na vhodnem črpališču še toliko bolj 
obremenjene, ker zaznavamo povečane količine odpadne hrane, vlažilne robčke, rokavice in 
zaščitne maske na dotoku v čistilno napravo. 
 
Občanke in občane naprošamo, da se vzdržijo žaljivih in neustreznih komentarjev, kajti tudi 
mi smo samo ljudje in se trudimo za dobro delovanje naše čistilne naprave. Zavedajmo se, 
da je izvajanje komunalnih storitev pogosto skrito očem in je opaženo predvsem, ko gre kaj 
narobe. 
 
Režijski obrat Občine Zreče 
 
Zreče, 21. 4. 2020/15:00 
Objavljeno (čas objave): 21.04.2020 ob 15:04 



 

 

 
Posodobljena priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno 
omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) 
Objavljeno v: Novice (21.04.2020) 
 
Naslov novice: Posodobljena priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje 

(HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) 
Vsebina: Spoštovani Na spodnji povezavi je dostopno obvestilo NIJZ o posodobljenih 

priporočilih lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi 
uporabe pitne vode (COVID-19), ki so skladno s pozivom ZKG bolj jasna in vključujejo 
natančnejšo opredelitev objektov, na katere se priporočila nanašajo. 
 
Priporočila so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-
hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne  Režijski obrat Občine 
Zreče 
Objavljeno (čas objave): 21.04.2020 ob 11:20 
 

 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 21.4.2020 
Objavljeno v: Novice (21.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 21.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 



Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,67%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 20 okuženih, ki jih pa k sreči 
nimamo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1087 zaposlenih, od doma pa jih dela še 88. Podatki 
pomenijo, da je število zaposlenih na nivoju preteklega tedna. Trenutno v teh podjetjih 
nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 190 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 22, do 
danes torej skupaj 936. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 19 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gospodarske javne službe 5 oseb, druge enote 4 osebe. Na voljo pa imamo 
38 prostovoljcev. 
 
V vrtcu Zreče nadaljujemo s šivanjem pralnih mask - včeraj smo jih dvignili nadaljnjih 160 
kosov. 
 
Danes 21.4.2020 popoldan med 16.00 in 18.00 bomo s pomočjo prostovoljcev zopet 
pripravili in delili razkužila za večstanovanjske objekte (bloke), v skladiščnih prostorih CZ 
pred kletnimi prostori vrtca Zreče. 
 
V petek 24.4. in soboto 25.5.2020 bomo s pomočjo prostovoljcev zagotavljali dežurstvo in 
nadzor pred večjimi trgovinami. 
 
Jutri v sredo 22.4.2020 med 14.00 in 18.00 in v soboto 25.4.2020 med 8.00 in 13.00 bomo s 
pomočjo članov PGD Zreče zagotavljali nadzor pred zbirnim centrom Zreče. 
 
V soboto 25.4.2020 bomo s pomočjo članov Štaba CZ, članov PGD Zreče in prostovoljcev 
poostrili nadzor pred kmečko tržnico Zreče. 
 
Tudi danes v Občini Zreče nimamo registriranih okuženih oseb. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 21.4.2020/12.20 
Objavljeno (čas objave): 21.04.2020 ob 15:13 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 22.4.2020 
Objavljeno v: Novice (22.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 22.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 



stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,67%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 21 okuženih, od včeraj pa imamo 
šele prvo registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše 
tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1079 zaposlenih, od doma pa jih dela še 95. Podatki 
pomenijo, da je število zaposlenih še vedno na nivoju preteklega tedna. Trenutno v teh 
podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 192 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 22, do 
danes torej skupaj 958. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gasilci 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 38 prostovoljcev. 
 
Včeraj smo s pomočjo prostovoljcev zopet pripravili in delili razkužila za večstanovanjske 
objekte (bloke). Razdelili smo 40 litrov razkužila med 10 večstanovanjskimi objekti. 
 
Štab CZ Občine Zreče bo danes doniral 1000 kom zaščitnih rokavic Lambrechtovemu domu 
Slov. Konjice. 
 
Danes 22.4.2020 med 14.00 in 18.00 bomo s pomočjo članov PGD Zreče zagotavljali 
nadzor pred zbirnim centrom Zreče. 
 
Danes potekajo priprave za zagotovitev dežurstva in nadzora v petek 24.4. in soboto 
25.5.2020 pred večjimi trgovinami v Zrečah in kmečko tržnico Zreče. 
 
Od včeraj imamo v Občini Zreče prvo registrirano okuženo osebo. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 22.4.2020/13.00 
Objavljeno (čas objave): 22.04.2020 ob 13:10 
 

 

 



Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 23.4.2020 
Objavljeno v: Novice (23.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 23.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,96%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 24 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1068 zaposlenih, od doma pa jih dela še 95. Podatki 
pomenijo, da je število zaposlenih še vedno na nivoju preteklega tedna. Trenutno v teh 
podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj smo izvedli 1 novi ukrep, do danes pa skupaj 193 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 19, do 
danes torej skupaj 977. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 38 
prostovoljcev. 
 
Včeraj smo s pomočjo članov PGD Zreče zagotavljali nadzor pred zbirnim centrom Zreče. 
 
Ker smo že izvedli akcijo zbiranja kosovnih odpadkov prejšnjo soboto, včeraj ni bilo veliko 
obiskovalcev v zbirnem centru Zreče. 
 
Danes zbiramo predloge članov štaba CZ za dežurstvo med vikendom in prazniki na Rogli in 
Goleku, jutri bomo naredili razpored z navodili. 
 
Pripravljen imamo že razpored prostovoljcev in gasilcev med vikendom pred trgovinami, 
kmečko tržnico in pred zbirnim centrom Zreče. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 23.4.2020/13.00 
Objavljeno (čas objave): 23.04.2020 ob 13:05 

 
 
Poziv na spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na 
območju Rogle, Goleka, Brinjeve gore in Zreškega jezera 
Objavljeno v: Novice (24.04.2020) 
 
Naslov novice: Poziv na spoštovanje prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na območju 



Rogle, Goleka, Brinjeve gore in Zreškega jezera 
Vsebina: Zadnje sončne dni smo zopet opazili, da so se pojavljale večje skupine ljudi in 

povečano število obiskovalcev na turističnih točkah v Občini Zreče. 
 
V Sloveniji in s tem tudi v Občini Zreče še vedno veljajo vladni ukrepi za zajezitve in 
obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega. Pred nami so prazniki, 
katere bomo vsi skupaj preživeli tudi na sprehodih v naravi. Zato bo štab CZ Občine Zreče 
zagotovil tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi gibanja in zbiranja v skupinah na 
območju Rogle, Goleka, Brinjeve gore in Zreškega jezera. Tako bodo na Rogli prisotni 
policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva ter člani štaba CZ. Na 
ostalih lokacijah pa, bodo poleg prej navedenih nadzor izvajali še prostovoljci. 
 
Morebitne kršitelje bomo opozarjali, v primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko 
podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Zato se še enkrat obračamo na Vse in Vas prosimo, da spoštujete vse izdane ukrepe. Vsem, 
ki te ukrepe spoštujete pa iskrena HVALA.  
 
Štab CZ Občine Zreče 
 
Zreče, 24. 4. 2020/14:00 
Objavljeno (čas objave): 24.04.2020 ob 14:15 
 

 

 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 24.4.2020 
Objavljeno v: Novice (24.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 24.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,51%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 26 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes dela v 5 največjih podjetjih 1000 delavce (ocena, ker vseh podatkov podjetij nismo 
prejeli) Podatki pomenijo, da je število zaposlenih še vedno na nivoju preteklega tedna. 
Trenutno v teh podjetjih nimamo okuženih, niti sumov na okužbo. 
 
Včeraj nismo izvedli novega ukrepa, do danes pa skupaj 193 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj 



zabeležili 23, do danes torej skupaj 1000. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 23 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gasilci 2 osebi, javne službe 2 osebi in druge enote 9 osebi. Na voljo pa 
imamo 38 prostovoljcev. 
 
Vrtec Zreče je do danes pripravil oz. sešil 600 pralno zaščitnih mask. Tako imamo na 
današnji dan 800 pralno zaščitnih mask v skladišču CZ, ki so za večkratno uporabo. 
 
Danes prostovoljci vršijo nadzor pri trgovinah. 
 
Jutri v soboto bomo zagotavljali dežurstvo in nadzor pred trgovinami. 
 
Jutri v soboto bomo z gasilci prisotni pred zbirnim centrom Zreče. 
 
Jutri v soboto bomo zopet odprli kmečko tržnico v Zrečah. Poskrbeli bomo za vse kupce, ki 
si morajo pred vstopom do prodajalk razkužiti roke za kar vse poskrbijo član štaba Civilne 
zaščite Občine Zreče in člana PGD Zreče. 
 
Preko vikenda in praznika bomo zagotovili nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi 
gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle, Brinjeve 
gore, Goleka in Zreškega jezera. Tako bodo na Rogli prisotni policisti PP Slov. Konjice, 
redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva ter člani štaba CZ. Na ostalih lokacijah pa, bodo 
poleg prej navedenih nadzor izvajali še prostovoljci. Morebitne kršitelje bomo opozarjali, v 
primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 24.4.2020/12.45 
 

  
Objavljeno (čas objave): 24.04.2020 ob 12:53 
 

 

 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 25.4.2020 
Objavljeno v: Novice (25.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 25.4.2020 



Vsebina: Danes je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le nujno poročanje članov 

štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 1,09%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 29 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 195 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 24, do 
danes torej skupaj 1024. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 45 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb, gasilci 4 
osebe, javne službe 1 oseba in druge enote 34 osebi. Na voljo pa imamo 38 prostovoljcev. 
 
Danes s pomočjo prostovoljcev vršimo dežurstvo in nadzor pred trgovinami 
 
Danes smo vršili s pomočjo gasilcev PGD Zreč nadzor pred zbirnim centrom Zreče. 
 
Danes smo imeli zopet odprto kmečko tržnico v Zrečah. Poskrbeli smo za vse kupce, ki so si 
morali pred vstopom do prodajalk razkužiti roke za kar smo poskrbeli s prostovoljcem in 
članoma PGD Zreče. 
 
Danes med 11.00 in 17.00 zagotavljamo enourno dežurstvo in nadzor nad spoštovanjem 
ukrepov prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju 
Rogle, Brinjeve gore, Goleka in parka term Zreče z jezerom. Na lokacijah so prisotni policisti 
PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, člani štaba CZ in prostovoljci. 
Morebitne kršitelje opozarjamo, v primeru nespoštovanja določil odloka, pa lahko podamo 
tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 25.4.2020/13.50 
 

  
Objavljeno (čas objave): 25.04.2020 ob 13:55 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 26.4.2020 
Objavljeno v: Novice (26.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 26.4.2020 
Vsebina: Danes je v skladu s štabnim procesom dela izvedeno le nujno poročanje članov 

štaba CZ preko e pošte. Na podlagi poročanja je bila izvedena ocena situacije in ocena 
tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,58%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 31 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 197 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 12, do 
danes torej skupaj 1036. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 15 oseb, od tega v štabu CZ 2 osebi in druge 
enote 13 osebi. Na voljo pa imamo 38 prostovoljcev. 
 
Včeraj pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepov prepovedi gibanja zunaj občin in 
zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle, Brinjeve gore, Goleka in parka 
term Zreče z jezerom ni bilo zaznati kršitev. 
 
Tudi danes med 11.00 in 17.00 zagotavljamo enourno dežurstvo in nadzor nad 
spoštovanjem ukrepov prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah 
predvsem na območju Rogle, Brinjeve gore, Goleka in parka term Zreče z jezerom. Na 
lokacijah so prisotni policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, 
člani štaba CZ in prostovoljci. Morebitne kršitelje opozarjamo, v primeru nespoštovanja 
določil odloka, pa lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 26.4.2020/11.40 
 
  
Objavljeno (čas objave): 26.04.2020 ob 11:42 



 

 
 
 

»MEGA KORONA ZAKON V ŽIVO« DRŽAVNE SPODBUDE ZA 
GOSPODARSTVO 
Objavljeno v: Novice (28.04.2020) 
 
Naslov novice: »MEGA KORONA ZAKON V ŽIVO« DRŽAVNE SPODBUDE ZA 

GOSPODARSTVO 
Vsebina: SPOT svetovanje Savinjska vabi podjetja na brezplačno spletno delavnico na temo 

 
»MEGA KORONA ZAKON V ŽIVO« DRŽAVNE SPODBUDE ZA GOSPODARSTVO 
 
WEBINAR BO V SREDO, 06.05.2020, ob 9.00 uri na spletnem mestu webex.com 
 
Vsebina delavnice: 
 
• predstavitev državnih spodbud v času izrednih ukrepov COVID-19, 
 
• predstavitev spodbud resornih ministrstev, Slovenskega podjetniškega sklada, SPIRIT, 
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja …  Več o tem... v priponki! 
Objavljeno (čas objave): 28.04.2020 ob 15:28 
 

 

 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 28.4.2020 
Objavljeno v: Novice (28.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 28.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,43%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 



dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 38 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij. 
 
Zadnja dva dni smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 199 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zadnja dva dni 
smo zabeležili 15, do danes torej skupaj 1051. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 15 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 38 
prostovoljcev. 
 
Preko podaljšanega vikenda smo izvajali nadzor nad spoštovanjem ukrepov prepovedi 
gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju Rogle, Brinjeve 
gore, Goleka in parka term Zreče z jezerom. Nadzor so izvajali policisti PP Slov. Konjice, 
redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, člani štaba CZ in prostovoljci. Pri nadzoru ni bilo 
zaznati kršitev. 
 
Danes smo sprejeli ukrep, da se izvede šivanje še 1.000 pralno zaščitnih mask za morebitne 
potrebe učencev v kovinarski šoli in OŠ Zreče v primeru, da se šole odprejo. 
 
Danes gremo v Celje na regijsko izpostavo Štaba CZ – po zaščitna sredstva, ki jih občinam 
zagotavlja Uprava RS za zaščito in reševanje. 
 
Jutri v sredo 29.4.2020 bomo z gasilci prisotni pred zbirnim centrom Zreče med 14.00 in 
18.00. 
 
V četrtek 30.4.2020 bomo izvajali dežurstvo in nadzor s strani prostovoljcev pred trafiko na 
AP Zreče, pošto Zreče in večjimi trgovinami. Dogovarjamo se tudi za daljše dežuranje, v 
dveh skupinah. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 28.4.2020/13.15 
Objavljeno (čas objave): 28.04.2020 ob 13:15 
 

 
 
 
 

 



Zagotavljanje dežurstva in nadzora pred trgovinami 30.4.2020 
Objavljeno v: Novice (29.04.2020) 
 
Naslov novice: Zagotavljanje dežurstva in nadzora pred trgovinami 30.4.2020 
Vsebina: Smo pred prvomajskimi prazniki, zato bo Občinski štab Občine Zreče zagotovil s 

pomočjo prostovoljcev dežurstvo in nadzor jutri v četrtek 30.4.2020 v času odprtja večjih 
trgovin v Zrečah in trafike na AP Zreče. Prav tako pa bodo prostovoljci poskrbeli za 
razkuževanje treh bankomatov v Zrečah. 
 
Vse pa prosimo, da spoštujejo zaščitne ukrepe; varnostno razdaljo, uporabo zaščitnih mask 
in razkuževanje rok. 
 
Zreče, 29.4.2020/16:20 
Objavljeno (čas objave): 29.04.2020 ob 16:21 
 

 

 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 29.4.2020 
Objavljeno v: Novice (29.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 29.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,64%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 42 okuženih, imamo pa le 1 
registrirano okuženo osebo, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar v tem tednu 
dela minimalno število zaposlenih v teh podjetjih. 
 
Včeraj nismo izvedli novega ukrepa, do danes pa skupaj 199 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj 
zabeležili 17, do danes torej skupaj 1068. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 16 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, gasilci 2 osebi, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa 
imamo 38 prostovoljcev. 
 
Na avtobusni postaji v Zrečah se ponovno odpre kavni avtomat, ki se redno razkužuje s 
strani Trafike na AP Zreče. 



 
Danes v sredo 29.4.2020 bomo z gasilci PGD Zreče prisotni pred zbirnim centrom Zreče 
med 14.00 in 18.00. 
 
Jutri 30.4.2020 bomo izvajali dežurstvo in nadzor s strani prostovoljcev pred trafiko na AP 
Zreče, pošto Zreče in večjimi trgovinami v dveh skupinah. 
 
1. maja bomo s pomočjo PGD v Občini Zreče izvajali 1. majske budnice preko zvočnikov 
gasilskih vozil v dogovoru z Društvom godbenikov Zreče in Štabom CZ OZ. 
 
Tudi preko praznika oz. podaljšanega vikenda bomo zagotovili nadzor nad spoštovanjem 
ukrepov prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah predvsem na območju 
Rogle, Brinjeve gore, Goleka in parka Term Zreče z jezerom. Tako bodo na Rogli prisotni 
policisti PP Slov. Konjice, redarji Medobčinske inšpekcije in redarstva, člani štaba CZ, ter 
prostovoljci. Morebitne kršitelje bomo opozarjali, v primeru nespoštovanja določil odloka, pa 
lahko podamo tudi prijavo na pristojno inšpekcijo. 
 
Zagotavljanje administrativne podpore OŠ CZ na Občini Zreče med prazniki (1., 2. in 3. maj) 
ne bomo izvajali. Administrativno podporo OŠ CZ začnemo ponovno izvajati 4.5.2020. 
 
V Občini Zreče imamo 1 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 29.4.2020/12.45 
Objavljeno (čas objave): 29.04.2020 ob 12:47 
 

 

 
 
 
BUDNICA 2020 v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (29.04.2020) 
 
Naslov novice: BUDNICA 2020 v Občini Zreče 
Vsebina: Pobudo Gasilske zveze Slovenije je obravnaval štab CZ Občine Zreče in v 

dogovoru z Društvom godbenikov Zreče, ter PGD v občini Zreče smo sprejeli ukrep, da se 
izvede prvomajska budnica na celotnem območju Občine Zreče s pomočjo gasilskih vozil. 
 
1. maja zjutraj ob 7.30 bodo vsa PGD v občini začela preko zvočnikov gasilskih vozil 
predvajati koračnice Zreških godbenikov v vseh KS v Občini Zreče.  
 
Živel prvi maj in ostanite zdravi! 
 



Zreče, 29.4.2020/21:00 
Objavljeno (čas objave): 29.04.2020 ob 21:07 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navodila in priporočila v zvezi s sproščanjem ukrepov (COVID-19) 
Objavljeno v: Novice (30.04.2020) 
 
Naslov novice: Navodila in priporočila v zvezi s sproščanjem ukrepov (COVID-19) 
Vsebina: Spoštovani 

 
Na spodnji povezavi - linku je NIJZ danes objavil posodobitve navodil in priporočil v zvezi s 
sproščanjem ukrepov (COVID-19). 
 
 https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 
 
 Vsem želimo lepe praznične dni in ostanite zdravi še napre.  Zreče, 30.4.2020/13:10 
Objavljeno (čas objave): 30.04.2020 ob 13:04 
 

 

 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 30.4.2020 
Objavljeno v: Novice (30.04.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 30.4.2020 
Vsebina: Danes ob 10.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 



stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,78%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija (zelena varianta). Po teh scenarijih smo 
predvidevali do danes v občini Zreče po zeleni varianti že 46 okuženih, od včeraj imamo pa 
le 2 registrirani okuženi osebi, kar pomeni bistveno boljšo situacijo in manjše tveganje. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar v tem tednu 
dela minimalno število zaposlenih v teh podjetjih. 
 
Včeraj smo izvedli 3 nove ukrepa, do danes pa skupaj 202 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 23, do 
danes torej skupaj 1091. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 24 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 1 oseba in druge enote 14 oseb. Na voljo pa imamo 38 
prostovoljcev. 
 
Včeraj v sredo 29.4.2020 smo bili z gasilci PGD Zreče prisotni pred zbirnim centrom Zreče 
med 14.00 in 18.00, vendar ni bilo veliko obiskovalcev, sploh popoldan po dežju. Tako da 
smo predčasno zaključili dežurstvo. 
 
Danes izvajamo dežurstvo in nadzor s strani prostovoljcev pred trafiko na AP Zreče, pošto 
Zreče in večjimi trgovinami v dveh skupinah. Prisotnih je 14 prostovoljcev v dveh izmenah. 
 
Jutri 1. maja zjutraj ob 7.30 bodo vsa PGD v občini začela preko zvočnikov gasilskih vozil 
predvajati koračnice Zreških godbenikov v vseh KS v Občini Zreče. 
 
Jutri 1. maja bomo zagotovili nadzor nad spoštovanjem ukrepov zbiranja na javnih površinah 
predvsem na območju Goleka. 
 
Zagotavljanje administrativne podpore OŠ CZ na Občini Zreče med prazniki (1., 2. in 3. maj) 
ne bomo izvajali. Administrativno podporo OŠ CZ začnemo ponovno izvajati 4.5.2020. 
 
V ponedeljek 4.5.2020 odpira svoja vrata Knjižnica Zreče pod določenimi ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi. V Štabu CZ OZ smo jim zagotovili razkužila za roke in zaščitne maske za 
zaposlene. 
 
V Občini Zreče imamo 2 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 30.4.2020/12.45 
Objavljeno (čas objave): 30.04.2020 ob 12:46 



 

 
 
 
 
 
 

DELOVANJE ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE OB UMIRJANJU 
EPIDEMIJE COVID OD 4. MAJA 2020 DALJE 
Objavljeno v: Novice (03.05.2020) 
 
Naslov novice: DELOVANJE ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE OB UMIRJANJU 

EPIDEMIJE COVID OD 4. MAJA 2020 DALJE 
Vsebina: Skladno z navodili ministrstva za zdravje ob  sproščanju ukrepov zaradi  umirjanja 

epidemije Covid 19, od 4. maja 2020  dalje  do preklica v  ZP Zreče veljajo naslednji ukrepi 
in prilagojen način dela po naslednjih navodilih: 
 
O najbolj optimalnem načinu obravnave zavarovancev  (ali telefonsko ali  druge poti 
elektronske  komunikacije ali fizični stik in pregled) strokovno odločajo zdravniki v ZP. 
 
Zdravstvena postaja( vključno z dvigalom) je še vedno zaklenjena ves dan, vstop bo 
dovoljen samo naročenim osebam oz. po vnaprejšnjem dogovoru prek telefona/ elektronske 
pošte. 
 
Ob naročanju po telefonu in pa še enkrat tik pred vstopom v prostore zdravstvene postaje  
boste izprašani o zdravstvenem stanju vas in vaših svojcev zadnjih 14 dni v zvezi z znaki 
okužbe z Covid 19, na ta vprašanja ste dolžni  iskreno odgovoriti , sicer vaša obravnava ne 
bo mogoča oz. vstop ne bo dovoljen. Vsi pacienti z povišano temperaturo, znaki okužbe 
dihal, tveganimi stiki, na to posebej opozorite osebje, ki vam bo dalo ustrezna navodila po 
telefonu . 
 
Kakšno minuto ali dve pred terminom, ko ste naročeni, počakajte pred vhodnimi vrati ali v 
avtomobilu. Osebje vas bo ob ustrezni  uri ( in nič prej) povabilo naprej. 
 
Ob vstopu v prostore zdravstvene postaje je obvezno razkuževanje rok, znotraj prostorov pa 
uporaba zaščitne maske ves čas ( z izjemo  pregledov oz.  posegov v ustni votlini), vse do 
izstopa iz prostorov ZP. 
 
Določen delež obravnav  in administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi…) bomo 
še vedno  v največji možni meri urejali po telefonu ali prek elektronske pošte  ambulant. 
 
Zvonec na vratih je namenjen za nujnejše zadeve ali predajo/prevzem dogovorjene 
dokumentacije, ki jo  na vratih od  vas prevzame oz.  vam dostavi  osebje. Vso nenujno  
pošto/izvide na vpogled lahko dostavite v poštne nabiralnike naših ambulant. 



 
Še enkrat- nenaročenim vstop ne bo dovoljen brez predhodne triaže  po telefonu na 
naslednje številke- odvisno koga potrebujete- znotraj naših ordinacijskih časov : 
 
SPLOŠNA AMBULANTA  DR . BIĆANIĆ  tel. 03/ 75 21 340 
 
SPLOŠNA  AMBULANTA DR. TISOVIC RUS  tel.  03/ 75 21 320 
 
ZOBNA AMBULANTA DR. LUŽNIK tel. 03/ 576 22 50 
 
Izven našega ordinacijskega časa kličite : 
 
ZA POSVET -DEŽURNA SLUŽBA ZD SLOV. KONJICE  tel. 03/ 758 17 00 
 
V PRIMERU NUJNIH ŽIVLJENJE OGROŽAJOČIH STANJ  KLIČITE  št. 112 
 
Preventivna dejavnost v referenčnih ambulantah je do nadaljnjega še vedno odpovedana. 
 
Zaradi omejitev  z kadrom laboratorij v Zrečah do nadaljnjega ne dela. 
 
Patronaža je dosegljiva po običajni poti- telefon, poštni nabiralnik. 
 
V skrbi za vaše in naše zdravje, vaši zdravniki dr. Bićanić ,dr. Tisovic Rus, dr. Lužnik 
 

  
Objavljeno (čas objave): 03.05.2020 ob 16:11 
 

 
 
 
 
 

Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 4.5.2020 
Objavljeno v: Novice (04.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 4.5.2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Zadnja dva dni na nivoju države ni bilo dodatno okuženih oseb. Od petka 1.2.2020 
imamo v občini 3 registrirane okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše 
simulacije po najbolj optimistični varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 800 zaposlenih, kar je nekoliko manj kot pred prazniki. 
 
Preko podaljšanega vikenda smo izvedli 8 novih ukrepov, do danes pa skupaj 210 ukrepov 



za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil 
smo v tem času zabeležili 37, do danes torej skupaj 1128. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 15 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 2 osebi, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 38 
prostovoljcev. 
 
1. maja zjutraj ob 7.30 smo s pomočjo vseh PGD v občini izvedli Budnico 2020 preko 
zvočnikov gasilskih vozil, kjer smo predvajali koračnice Zreških godbenikov v vseh KS v 
Občini Zreče 
 
1. maja smo zagotovili nadzor nad spoštovanjem ukrepov zbiranja na javnih površinah 
predvsem na območju Goleka, kjer pa nismo zaznali kršitev. 
 
V petek 1.5.2020 zvečer smo opravili dezinfekcijo tržnice Zreče - 2 gasilca PGD ZREČE in v 
soboto 2.5.2020 med 06.30 in 12.00 uro dežurstvo na tržnici, ter zatem čiščenje in 
dezinfekcija tržnice – 2 gasilca PGD Zreče. 
 
Prejeli smo veliko pritožb naših občank in občanov nad ne obratovanjem A Banke v Zrečah. 
Prav tako se dogaja, da so v Slov. Konjicah čakali po dve uri, potem pa so na koncu banko 
zaprli. Zato bo jutri 5.5.2020 sestanek z Abanko. 
 
Krizni kolegij župana in poročanja štabu CZ OZ bo v tem tednu še v sredo in v petek, za 
naprej pa se dogovorimo. Prav tako se administrativna podpora OŠ CZ na Občini Zreče 
zagotavlja samo na dan poročanja štabu CZ OZ. 
 
Danes 4. 5. 2020 smo odprli vrata Knjižnice Zreče pod določenimi ustreznimi zaščitnimi 
ukrepi. V Štabu CZ OZ smo zagotovili razkužila za roke in zaščitne maske za zaposlene. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirano okuženo osebo. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 4. 5. 2020/13.30 
 
  
Objavljeno (čas objave): 04.05.2020 ob 13:34 
 

 
 
 
 
 

Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 6.5.2020 
Objavljeno v: Novice (06.05.2020) 



 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 6.5.2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,21%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija. Od petka 1. 5. 2020 imamo v občini 3 
registrirane okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj 
optimistični varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1000 zaposlenih, podobno kot včeraj. 
 
Včeraj nismo izvedli novih ukrepov, do danes pa skupaj 210 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo v tem času 
zabeležili 17, do danes torej skupaj 1211. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 38 
prostovoljcev. 
 
Včeraj sta župana obiskali predstavnici Abanke. Zato smo včeraj popoldan v medije 
posredovali izjavo za javnost ob šokantni novici, da Abanka, s 1. 6. 2020, zapira vrata 
poslovalnice Zreče. 
 
Na podlagi odločitve vodstva Abanke o zapiranju poslovalnice v Zrečah s 1.6.2020, se je na 
Zreškem izoblikovala civilna iniciativa proti zapiranju, ki jo vsi skupaj podpiramo s podpisom 
peticije od danes na naši spletni strani Občine Zreče. 
 
Tekom današnjega dne se prekliče Uredba o zaprtju vseh športnih igrišč v občini Zreče. 
Uporablja pa se od jutri 7. 5. 2020 od 0:00 naprej. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirano okuženo osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 6. 5. 2020/13.30 
Objavljeno (čas objave): 06.05.2020 ob 14:51 
 

 

 
 
 



Sklep o delnem preklicu Odredbe o zaprtju vseh športnih, šolskih in 
otroških igrišč 
Objavljeno v: Novice (07.05.2020) 
 
Naslov novice: Sklep o delnem preklicu Odredbe o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških 

igrišč 
Vsebina: Odredba o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških igrišč, zaradi obstoja velikega 

tveganje, da pride do okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID–19), št.: 843-
0012/2020-1 z dne 20.3.2020, se delno prekliče, in sicer v delu, ki se nanaša na zaprtje 
športnih igrišč (igrišče v KS Dobrovlje, igrišče v KS Resnik, igrišče v KS Skomarje, Stadion 
Zreče, odbojkarsko igrišče pri kotlovnici v Zrečah). 
 
Odredba o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških igrišč št.: 843-0012/2020-1 z dne 
20.3.2020 ostane v veljavi v delu, ki se nanaša na zaprtje šolskih in otroških igrišč.  
 
Uporaba športnih igrišč iz 1. člena tega sklepa je dovoljena za proces športne vadbe vsem 
športnikom, kot jih določa Zakon o športu (Ur .list RS, št. 29/17 in 21/18).     
 
Upoštevati je potrebno vse veljavne odloke, ki so v veljavi in katere je zaradi preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19, sprejela Vlada Republike Slovenije ter predpise, navodila in 
priporočila drugih pristojnih institucij (NIJZ in panožnih športnih ter drugih zvez). 
 
Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se od 7.00 ure od 8.5.2020 dalje. 
 
Zreče, 7. 5. 2020/15:00 
Objavljeno (čas objave): 07.05.2020 ob 14:57 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 7.5.2020 
Objavljeno v: Novice (07.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 7.5.2020 
Vsebina: Danes ni bila izvedena videokonferenca poročanje štaba CZ OZ na podlagi 

dogovora, da se videokonference poročanje štabu CZ OZ v tem tednu izvede še v petek, 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od petka 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 



varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1150 zaposlenih, kar je še nekoliko več kot včeraj. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 212 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 20, do 
danes torej skupaj 1231. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 6 oseb, od tega v štabu CZ 2 osebi, javne službe 
2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 
 
V vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 3 otroke. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v treh velikostih za otroke. 
 
Vse trgovine razen Spara, ki ima svoje varnostnike, bi potrebovali v soboto med 8.00 in 
13.00 uro nadzor, ki ga bomo zagotovili s prostovoljci. 
 
Za vse večje trgovine, razen Spara, ki ima svoje varnostnike, bomo v soboto 9.5.2020 med 
8.00 in 13.00 uro zagotovili nadzor s pomočjo prostovoljcev. 
 
V Občinski upravi Občine Zreče potekajo priprave za odprtje sprejemne pisarne za stranke, 
ki se bodo sprejemale pod določenimi zaščitnimi pogoji. Odprtje Občinske uprave za obisk 
strank planiramo za ponedeljek 11.5.2020. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 7. 5. 2020/13.00 
 
  
Objavljeno (čas objave): 07.05.2020 ob 13:07 
 
 

 
 
Odprta športna igrišča za vadbo kategoriziranih in registriranih 
športnikov 
Objavljeno v: Novice (08.05.2020) 
 
Naslov novice: Odprta športna igrišča za vadbo kategoriziranih in registriranih športnikov 
Vsebina: Včeraj 7. 5. 2020 je župan Občine Zreče izdal Sklep o delnem preklicu Odredbe o 

zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških igrišč. S tem sklepom smo odprli športna igrišča in 
sicer; igrišče v KS Dobrovlje, igrišče v KS Resnik, igrišče v KS Skomarje, Stadion Zreče, 
odbojkarsko igrišče pri kotlovnici v Zrečah. Uporaba športnih igrišč je dovoljena za proces 
športne vadbe vsem športnikom, kot jih določa Zakon o športu. Zaprta pa ostajajo šolska in 
otroška igrišča. Danes smo opremili z obvestili oz. priporočili vsa odprta športna igrišča, ter 
upravljalcem le-teh zagotovili razkužilo. 
 
Upoštevati je potrebno vse veljavne odloke, ki so v veljavi in katere je zaradi preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19, sprejela Vlada Republike Slovenije ter predpise, navodila in 



priporočila drugih pristojnih institucij (NIJZ in panožnih športnih ter drugih zvez). 
 
Športna igrišča so odprta od danes 8.5.2020 od 7.00 ure dalje. 
 
Zreče, 8.5.2020/13.45 
Objavljeno (čas objave): 08.05.2020 ob 13:53 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 8.5.2020 
Objavljeno v: Novice (08.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 8.5.2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1100 zaposlenih, kar je na včerajšnjem nivoju. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 214 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 20, do 
danes torej skupaj 1251. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
Včeraj je župan Občine Zreče izdal Sklep o delnem preklicu Odredbe o zaprtju vseh 
športnih, šolskih in otroških igrišč. S tem sklepom smo odprli športna igrišča in sicer; igrišče 
v KS Dobrovlje, igrišče v KS Resnik, igrišče v KS Skomarje, Stadion Zreče, odbojkarsko 
igrišče pri kotlovnici v Zrečah. Uporaba športnih igrišč je dovoljena za proces športne vadbe 
vsem športnikom, kot jih določa Zakon o športu. Zaprta pa ostajajo šolska in otroška igrišča. 
 
Danes smo opremili z obvestili oz. priporočili vsa odprta športna igrišča, ter upravljalcem le-



teh zagotovili razkužilo. 
 
V vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 3 otroke. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v treh velikostih za odrasle in otroke. 
 
Unitur je doniral razkužilo ecocid za razkuževanje vseh javnih občinskih objektov (vrtci, 
šole,..). 
 
V štabu ZC OZ bomo za vse javne zavode zagotovili tudi zaščitna sredstva, ki bodo 
zadostovala do poletnih počitnic. V ponedeljek, 11.5.2020 prejmejo JZ tudi navodila glede 
delitve zaščitnih sredstev in razkužil. 
 
Za vse večje trgovine, razen Spara, ki ima svoje varnostnike, bomo jutri v soboto 9.5.2020 
med 8.00 in 13.00 uro zagotovili nadzor s pomočjo prostovoljcev. 
 
Za kmečko tržnico bomo jutri v soboto 9.5.2020 med 7.00 in 12.00 uro prav tako zagotovili 
nadzor s pomočjo prostovoljca. 
 
Prostore Občine Zreče smo pripravili za sprejem strank, ki se bodo sprejemale pod 
določenimi zaščitnimi pogoji od ponedeljek 11.5.2020 naprej v času uradnih ur. 
 
Čez vikend se ne izvaja poročanje štaba CZ, ampak se izvede samo nujno poročanje, v 
kolikor se izkaže potreba. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 8. 5. 2020/13.30 
 

  
Objavljeno (čas objave): 08.05.2020 ob 13:37 
 

 

 
 
 
Odprtje Občinske uprave Občine Zreče za obisk strank v 
ponedeljek 11. 5. 2020. 
Objavljeno v: Novice (07.05.2020) 
 
Naslov novice: Odprtje Občinske uprave Občine Zreče za obisk strank v ponedeljek 11. 5. 

2020. 
Vsebina: Občinska uprava Občine Zreče je začela po 1. majskih praznikih z rednim delom v 

prostorih Očine Zreče. Vhod oz. dostop po javnih uslužbencev je zaprt. Potekajo pa priprave 



za odprtje sprejemne pisarne za stranke, ki se bodo sprejemale pod določenimi zaščitnimi 
pogoji v času uradnih ur občinske uprave. 
 
Uradne ure 
 
Ponedeljek: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 
 
Torek: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 
 
Sreda: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
 
Petek: 08.00 - 13.00 
 
Navodila za stranke ob vstopu v prostore Občine Zreče 
 
Dostop je možen zgolj do tajništva oz. sprejemne pisarne Občine Zreče. 
 
Pred vstopom pozvonite na domofon (desno od vrat) in počakajte na poziv. 
 
Upoštevajte priporočeno medsebojno razdaljo vsaj 2 metrov. 
 
Morajo biti zdrave, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 
povišana temperatura). 
 
Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja. 
 
Morajo nositi zaščitne maske in so dobro seznanjene s pravilnim načinom nošenja in 
snemanja mask. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne 
dotikajo. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. 
 
Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno potrebno. 
 
Priporočamo brezstično plačevanje taks. 
 
Svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim 
koronavirusom, navedenih na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-
okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
 
Zreče, 7.5.2020/15:45 
Objavljeno (čas objave): 07.05.2020 ob 15:46 
 

 

 
 
 
 



Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 11.5.2020 
Objavljeno v: Novice (11.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 11.5.2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,21%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1100 zaposlenih, kar je na nivoju iz prejšnjega tedna. 
 
Preko vikenda smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 217 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo preko vikenda 
zabeležili 45, do danes torej skupaj 1296. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
Župan Občine Zreče je 7.5.2020 izdal Sklep o delnem preklicu Odredbe o zaprtju vseh 
športnih, šolskih in otroških igrišč. S tem sklepom smo odprli športna igrišča in sicer; igrišče 
v KS Dobrovlje, igrišče v KS Resnik, igrišče v KS Skomarje, Stadion Zreče, odbojkarsko 
igrišče pri kotlovnici v Zrečah. Uporaba športnih igrišč je dovoljena za proces športne vadbe 
vsem športnikom (kategoriziranih in registriranih), kot jih določa Zakon o športu. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v dveh velikostih za odrasle in otroke. 
 
Za vse večje trgovine, razen Spara, ki ima svoje varnostnike, smo v soboto 9.5.2020 med 
8.00 in 13.00 uro zagotovili nadzor s pomočjo prostovoljcev. 
 
Za kmečko tržnico smo v soboto 9.5.2020 prav tako zagotovili nadzor s pomočjo 
prostovoljca, pred tem in po zaprtju pa je PGD Zreče izvedlo dezinfekcijo prostora in opreme 
na kmečki tržnici. 
 
Prostori Občine Zreče so od danes naprej pripravljeni za sprejem strank, ki se sprejemajo 
pod določenimi zaščitnimi pogoji v času uradnih ur. 
 
Seja CZ se v sredo 13.5.2020 ne izvede preko videokonference ampak v sejni sobi GD 
Zreče ob 15.30 z vsemi člani in pomočniki. Na seji bomo obravnavali stanje, pregledali 
zapisnike, preučili prednosti in slabosti dosedanjega delovanje ter pripravili plan za delo v 
naprej. 
 
V sredo 13.5.2020 izvedemo ogled Pot med krošnjami Pohorje na Rogli z namenom pomoči 
in navodil za organizacijo in ponovno odprtje Poti med krošnjami Pohorje, ki je predvideno 
za petek, 15.5.2020. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 



Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 11. 5. 2020/13.10 
Objavljeno (čas objave): 11.05.2020 ob 13:13 
 

 

 
 
 
Ponovno izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu s strani 
Medobčinske inšpekcije in redarstva 
Objavljeno v: Novice (11.05.2020) 
 
Naslov novice: Ponovno izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu s strani Medobčinske 

inšpekcije in redarstva 
Vsebina: Obveščamo vas, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih ponovno izvajale meritve 

hitrosti v cestnem prometu s strani Medobčinske inšpekcije in redarstva. Meritve se bodo, 
tako kot v preteklih obdobjih izvajanja, izvedle na občinskih cestah in na odsekih državnih 
cest v naseljih, predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude s strani Sveta za 
preventivo v cestnem prometu in kjer so že bile zaznane pogoste prekoračitve hitrosti. Z 
nadzorom želimo vplivati na voznike, da vozijo v skladu s predpisi ter da so pozorni na 
ostale, predvsem šibkejše udeležence v prometu.  Zreče; 11.5.2020/11:25 
Objavljeno (čas objave): 11.05.2020 ob 12:24 
 

 
 

 
 
 
 
 



Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 12.5.2020 
Objavljeno v: Novice (12.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 12.5.2020 
Vsebina: Danes ni bila izvedena videokonferenca poročanje štaba CZ OZ na podlagi 

včerajšnjega dogovora, da se poročanje štabu CZ OZ v tem tednu izvede še v sredo redna 
saja in v petek preko videokonference, 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1100 zaposlenih, kar je na nivoju včerajšnjega dne. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 219 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 25, do 
danes torej skupaj 1321. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 2 oseb, od tega v štabu CZ 2 oseb, občinska 
uprava, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 
 
V vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 3 otroke. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v dveh velikostih za odrasle in otroke. 
 
Pripravljamo razkužila in zaščitno opremo za javne zavode (šole, vrtce), ki se odpirajo 
predvidoma 18.5.2020. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 12. 5. 2020/14.10 
Objavljeno (čas objave): 12.05.2020 ob 14:12 
 

 

 
 
 



 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 13.5.2020 
Objavljeno v: Novice (13.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 13.5.2020 
Vsebina: Danes popoldan ob 15.30 bo na redni seji štaba CZ v skladu s štabnim procesom 

dela izvedena analiza stanja, na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije in 
ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti izzivi in ukrepi. Prav tako pa bodo danes posamezni 
člani poročali o dosedanjem delovanju Štaba CZ vsak za svoje področje, kar bo tudi osnova 
za pripravo končnega poročila, ki ga bomo morali posredovati na regijski štab CZ. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,14%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da tudi danes dela okoli 1150 zaposlenih, kar je na nivoju tega tedna. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 221 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 21, do 
danes torej skupaj 1342. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
V vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 3 otroke. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v dveh velikostih za odrasle in otroke. 
 
Pripravljamo razkužila in zaščitno opremo za javne zavode (šole, vrtce), ki se odpirajo 
predvidoma 18.5.2020. 
 
Danes smo s strani vodstva štaba CZ izvedli ogled Pot med krošnjami Pohorje na Rogli z 
namenom pomoči in navodil za organizacijo in ponovno odprtje Poti med krošnjami Pohorje, 
ki je predvideno za petek, 15.5.2020. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 13. 5. 2020/12.40 
 

  
Objavljeno (čas objave): 13.05.2020 ob 12:51 
 
 
 
 



Štab CZ Občine Zreče pripravlja razkužilo za vrtce in šole 
Objavljeno v: Novice (14.05.2020) 
 
Naslov novice: Štab CZ Občine Zreče pripravlja razkužilo za vrtce in šole 
Vsebina: Zaradi zagotavljanja zadostne količine potrebnega materiala za razkuževanje rok, 

delovnih površin in prostorov ob odprtju vrtca, osnovne šole in srednje poklicne in strokovne 
šole Zreče smo pristopili k pripravi omenjenih materialov, ki jih je trenutno na tržišču težko 
nabaviti ali pa je njihova cena nesorazmerno visoka. 
 
V ta namen bomo s pomočjo člana štaba CZ dr. Iztoka Koširja pripravili dve različni razkužili. 
Za razkuževanje delovnih površin in prostorov bomo pripravili 70 % vodno raztopino etanola. 
Za razkuževanje rok pa bomo raztopini etanola dodali še glicerin za zaščito rok. Takšna 
mešanica je standardno razkužilo, ki ima minimalen vpliv na kožo. 
 
V štabu CZ bomo zagotovili tudi po dve pralno zaščitni maski za vse zaposlene v vrtcu, OŠ 
in SKŠ ter za vse maturante SKŠ, učence zaključnih letnikov OŠ, ter po eno pralno zaščitno 
masko za vse učence prve triade OŠ v Občini Zreče.  Zreče, 14.5.2020/15:30 
Objavljeno (čas objave): 14.05.2020 ob 15:34 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 14.5.2020 
Objavljeno v: Novice (14.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 14.5.2020 
Vsebina: Danes ni bila izvedena videokonferenca poročanje štaba CZ OZ na podlagi 

predhodnega dogovora, da se poročanje štabu CZ OZ v tem tednu izvede še v petek preko 
videokonference, 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1150 zaposlenih, kar je na nivoju tega tedna. 
 
Včeraj smo izvedli 3 novi ukrepi, do danes pa skupaj 224 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 20, do 



danes torej skupaj 1362. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 5 oseb, od tega v štabu CZ 2 oseb, javne službe 
2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 
 
Včeraj smo imeli 5. redno sejo štaba CZ Občine Zreče v sejni sobi gasilskega doma Zreče. 
Vsi člani štaba CZ so podali poročila o dosedanjih aktivnostih od 12.3. do 11.5.2020 z 
ugotovitvami in predlogi za nadaljnje izboljšanje dela. 
 
V vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 3 otroke. 
 
V vrtcu Zreče šivamo pralno zaščitne maske v dveh velikostih za odrasle in otroke. 
 
Pripravljamo razkužila in zaščitno opremo za javne zavode (šole, vrtce), ki se odpirajo 
18.5.2020. 
 
Jutri 15.5.2020 odpiramo Pot med krošnjami Pohorje na Rogli. S pomočjo naših 4 
prostovoljcev CZ bomo preko vikenda pomagali pri nadzoru spoštovanja navodil in priporočil 
za varno sprehajanje po poti. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 14. 5. 2020/12.25 
 
  
Objavljeno (čas objave): 14.05.2020 ob 12:27 
 

 

 
 
 
 
 
Odpirajo se vrata Osnovnih šol za učence 1., 2. in 3. razredov ter 
Vrtcev v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.05.2020) 
 
Naslov novice: Odpirajo se vrata Osnovnih šol za učence 1., 2. in 3. razredov ter Vrtcev v 

Občini Zreče 
Vsebina: Vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29.4.2020 sprejela Okvirni načrt 



sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18.5.2020 dalje postopoma odpravlja omejitve 
na področju šolstva in predšolske vzgoje. 
 
Tako se s 18.5.2020 odpirajo vrata Osnovnih šol za učence 1., 2. in 3. razredov ter Vrtcev. 
 
Prag OŠ Zreče bo prestopilo skupaj 139 učencev in sicer: 
 
1. razred: 50 otrok od 52 vpisanih učencev 
 
2. razred: 40 otrok od 44 vpisanih učencev 
 
3. razred: 49 otrok od 49 vpisanih učencev 
 
Prag POŠ Gorenje bo prestopilo 11 učencev 1., 2. in 3. razreda od skupaj 11 vpisanih otrok. 
Prag POŠ Stranice bo prestopilo 19 učencev 1., 2. in 3. razreda od skupaj 19 vpisanih otrok. 
 
V JZ Vrtec Zreče bodo starši v ponedeljek, 18.5.2020 pripeljali skupaj 64 otrok, kar pomeni 
le dobrih 21% od vseh vpisanih otrok (302). 
 
V enoto Zreče bo prišlo 39 otrok, od tega 12 v prvo starostno skupino, ter 27 v drugo 
starostno skupino. V enoto Gorenje bo prišlo 9 otrok, od tega 4 v prvo starostno skupino, ter 
5 v drugo starostno skupino. V enoto Stranice bo prišlo 16 otrok, od tega 7 v prvo starostno 
skupino, ter 9 v drugo starostno skupino. 
 
Zreče, 15.5.2020/14:30 
Objavljeno (čas objave): 15.05.2020 ob 14:25 
 

 

 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 15. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (15.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 15. 5. 2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane 
okužene osebe, kar je pa še vedno bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični 
varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1200 zaposlenih, kar je največ v tem tednu. 
 



Včeraj smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 226 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 25, do 
danes torej skupaj 1387. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
Vlada RS je pozno zvečer na dopisni seji preklicala epidemijo bolezni COVID-19 in izdala 
Odlok o preklicu epidemije, ki velja od 31.5.2020. 
 
V vrtcu Zreče smo včeraj zaključili s šivanjem pralno zaščitnih mask, katere so dokončali še 
prostovoljci. 
 
Danes bomo razdelili pripravljeno razkužilo in zaščitno opremo za javne zavode (Vrtcem, OŠ 
in SKŠ Zreče), ki se odpirajo 18.5.2020. Predstavniki javnih zavodov bodo navedeno dvignili 
v skladišču OŠ CZ. 
 
Danes smo odprli Pot med krošnjami Pohorje na Rogli. S pomočjo naših 4 prostovoljcev CZ, 
redarstva medobčinskega inšpektorata in vodstva občinskega štaba CZ bomo preko vikenda 
pomagali pri nadzoru spoštovanja navodil in priporočil za varno sprehajanje po poti in na 
območju Rogle. 
 
S strani prostovoljcev se je oblikovala skupina ekipe prve pomoči pri Civilni zaščiti, ki bodo v 
jeseni opravili tečaj Rdečega križa. 
 
Na kmečki tržnici bomo jutri nastavili razkužila, prodajalke na tržnici pa same opozarjajo 
kupce, da si razkužujejo roke in uporabljajo svoje zaščitne maske. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 15. 5. 2020/13.35 
 
  
Objavljeno (čas objave): 15.05.2020 ob 13:39 
 
 

 
Obvestilo o ponovnem pričetku izvajanja brezplačnih prevozov 
Prostofer 
Objavljeno v: Novice (15.05.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo o ponovnem pričetku izvajanja brezplačnih prevozov Prostofer 
Vsebina: Občanke in občane Občine Zreče obveščamo, da ponovno pričenjamo z izvajanjem 

brezplačnih prevozov PROSTOFER, skladno s sledečo časovnico:   
 
18. 5. 2020 klicni center začne sprejemati rezervacije prevozov na brezplačni telefonski 
številki: 080 10 10.  25. 5. 2020 začetek nudenja prevozov PROSTOFER.   
 
Vsem udeleženim v projektu PROSTOFER bomo posredovali natančna navodila glede 
izvajanja varnostnih ukrepov in načina prevozov v skladu s smernicami NIJZ. S strani 



uporabnikov bo obvezna uporaba zaščitne maske.  Prvo sito bo opravljal že klicni center, ki 
bo vsakega uporabnika storitve povprašal o zdravstvenem stanju in opozoril, da mora pri 
prevozu uporabljati zaščitno masko. Drugo navodilo je namenjeno občinam, da v vozilu 
zagotovijo maske za voznike in razkužilo za roke. Tretje navodilo bo namenjeno voznikom, 
ki bodo morali po vsakem prevozu prezračiti vozilo in z razkužilom obrisati kljuke avtomobila 
na strani sopotnika, po opravljenih prevozih in vrnitvi vozila pa obrisati tudi volanski obroč, 
prestavno ročico ipd., da bo vozilo pripravljeno za naslednji dan za drugega voznika.  
Zavedamo se, da bomo imeli vsi nekoliko več dela, vendar je samo od nas samih odvisno, 
kako se bomo obvarovali pred nevarnim virusom in obenem zavarovali tudi naše starostnike. 
Objavljeno (čas objave): 15.05.2020 ob 10:29 
 

 

 
 
 
 
 
V CŠOD Gorenje in vrtcu Zreče sešile skoraj 3000 pralno zaščitnih 
mask 
Objavljeno v: Novice (15.05.2020) 
 
Naslov novice: V CŠOD Gorenje in vrtcu Zreče sešile skoraj 3000 pralno zaščitnih mask 
Vsebina: Na podlagi dogovora z vodstvom štaba CZ Občine Zreče, CŠOD Gorenje in vrtca 

Zreče smo se dogovorili, da bodo zaposlene v vrtcu Zreče in CŠOD Gorenje začele s 
šivanjem pralno zaščitnih mask za potrebe štaba CZ Občine Zreče. Občinski štab CZ je 
zagotovil material za izdelavo teh mask. 
 
Šest zaposlenih v vrtcu so začele z šivanjem mask že v aprilu in nadaljevale še v maju 2020. 
V tem času so opravile skoraj 600 ur. Sešile 1600 pralno zaščitnih mask za potrebe štaba 
CZ in še dodatno 300 pralno zaščitnih mask za potrebe zaposlenih v vrtcu Zreče, za kar so 
sami zagotovili material. Štiri zaposlene v CŠOD Gorenje pa so v tem času sešile za potrebe 
štaba CZ 200 pralno zaščitnih mask in za ostale potrebe CŠOD v Sloveniji še dodatno 600 
pralno zaščitnih mask, kar so tudi sami zagotovili material. 
 
Zreče, 15. 5. 2020/15.20 
Objavljeno (čas objave): 15.05.2020 ob 15:23 

 
 
 
 



Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 18. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (18.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 18. 5. 2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnjega dvig okuženih ni, ker včeraj ni bilo nobenega dodatnega registriranega 
okuženega. Od 1. 5. 2020 imamo v občini 3 registrirane okužene osebe, kar je pa še vedno 
bistveno manj od naše simulacije po najbolj optimistični varianti. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1200 zaposlenih, kar je nekoliko več kot prejšnji teden. 
 
Preko vikenda smo izvedli 7 novih ukrepov, do danes pa skupaj 233 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo 
preko vikenda zabeležili 46, do danes torej skupaj 1433. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
V petek popoldan smo v skladišču OŠ CZ razdelili pripravljeno razkužilo in zaščitno opremo 
za javne zavode (Vrtcem, OŠ in SKŠ Zreče), ki so se odprle danes. 
 
Preko vikenda smo s pomočjo naših 4 prostovoljcev CZ, redarstva medobčinskega 
inšpektorata in vodstva občinskega štaba CZ pomagali pri nadzoru spoštovanja navodil in 
priporočil za varno sprehajanje po Poti med krošnjami Pohorje, ki je bilo zelo dobro 
organizirano. Dnevnih gostov je bilo zelo veliko, glede na bolj slabo vreme. Obiskovalci pa 
so pogrešali večjo gostinsko ponudbo na Rogli. 
 
Za kmečko tržnico smo v soboto 17.5.2020 zagotovili razkužilo. 
 
Naslednja seja CZ se izvede v četrtek 21.5.2020 ob 12.00 preko videokonference. 
 
V Občini Zreče imamo 3 registrirane okužene osebe. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 18. 5. 2020/13.30 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 19. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (19.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 19. 5. 2020 
Vsebina: Danes ni bila izvedena videokonferenca poročanje štaba CZ OZ na podlagi 



včerajšnjega dogovora, da se poročanje štabu CZ OZ v tem tednu izvede samo še v četrtek 
21.5.2020. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 smo imeli v občini 3 registrirane 
okužene osebe. Od včeraj naprej imamo le še dve okuženi osebi, kajti ena se je že 
pozdravila. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela okoli 1200 zaposlenih, kar je na nivoju včerajšnjega dne. 
 
Včeraj smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 235 ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 22, do 
danes torej skupaj 1454. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 5 oseb, od tega v štabu CZ 2 oseb, javne službe 
2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 
 
V Občini Zreče imamo 2 okuženi osebi. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 19. 5. 2020/13.30 
 
  
Objavljeno (čas objave): 19.05.2020 ob 13:39 

 
 
 
 
 
 
Sestanek vodstva občine, štaba CZ in ravnateljema OŠ in vrtca 
Zreče 
Objavljeno v: Novice (20.05.2020) 
 
Naslov novice: Sestanek vodstva občine, štaba CZ in ravnateljema OŠ in vrtca Zreče 
Vsebina: Danes, 20. 5. 2020 smo organizirali sestanek župana in poveljnika CZ s 

predstavniki naših zavodov s področja vzgoje in izobraževanja-osnovne šole in vrtca, kjer 
smo analizirali priprave in izkušnje ter zagotavljanje potrebnih varnostnih ukrepov po delnem 
ponovnem zagonu dejavnosti, posvetili pa smo se tudi možnim situacijam, scenarijem in 
rešitvam po 25. 5. in 1. 6. 2020. 
 
OŠ Zreče trenutno obiskuje 139 otrok od 1. do 3. razreda (96%), pri čemer so otroci 
razdeljeni v 12 skupin. Po podatkih ravnatelja g. Petra Kosa bodo, od 25.5.2020 dalje, v šolo 
povabili okoli 25 otrok od 4. do 8. razreda z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagoditve 
pouka. Naslednji teden bo začelo šolo obiskovati tudi 70 otrok 9. razreda, organiziranih v 5 
učnih skupin. 
 
Vrtec Zreče trenutno obiskuje 64 otrok (21%), ki so: v enoti Zreče organizirani v 5 (2 prvi 



starostni skupini in 3 druge starostne skupine), na Stranicah v 2 in Gorenju v 1 skupino. 
 
Na sestanku smo se dogovorili, da bomo po 1. 6. 2020 v primeru enakih strokovnih priporočil 
in bistvenega povečanja števila vzpostavili potrebno število skupin tudi v prostorih Osnovne 
šole Zreče.   
 
Župan in poveljnik ocenjujeta, da so se zavodi uspešno prilagodili nastali situaciji in da 
zagotavljajo potrebne varnostna priporočila in ukrepe.  Zreče, 20.5.2020/17:40 
Objavljeno (čas objave): 20.05.2020 ob 17:25 
 

 

 
 
 
Epidemije se z rahljanjem ukrepov počasi izteka, razmišljanje 
župana 
Objavljeno v: Novice (20.05.2020) 
 
Naslov novice: Epidemije se z rahljanjem ukrepov počasi izteka, razmišljanje župana 
Vsebina: Kaj ste se naučili/spoznali pri vas? 

 
Da je varnostna situacija v svetu mnogo bolj krhka, kot so v daljšem obdobju, po 
osamosvojitvi, ocenjevali v naših uradnih institucijah. 
 
Za takšne in podobne krizne situacije je najpomembnejša pripravljenost celega sistema za 
krizno odzivanje in upravljanje, za zaščito in reševanje na državnem in lokalnem nivoju ter 
vseh dejavnikov t. i. kritične infrastrukture. Pokazalo se je, da je potrebno tovrstnemu 
varnostno zaščitnemu sistemu in tovrstni pripravljenosti zagotoviti na vseh nivojih še več 
pozornosti in virov, čeprav smo sami v občini tudi v preteklosti dajali temu področju 
precejšen poudarek. S temi prizadevanji bo potrebno nadaljevati. Za še boljšo žilavost in 
neodvisnost sistema in podsistemov bo v prihodnje potrebno zagotoviti še več virov in 
sredstev. 
 
Največje težave, s katerimi ste se v vaši občini srečali? 
 
Vsako prilagajanje zahteva določen čas. Ocenjujem, da smo se na razmere hitro in 
učinkovito prilagodili in predvsem sprijaznili. Tako je bil prehod na krizno delovanje mehkejši 
in lažji, čeprav je to priznamo zahtevalo kar nekaj dodatnega dela, energije in časa. 
 
Največjo težavo pri tem pa gotovo predstavlja upad gospodarskih aktivnosti. Naša industrija 
ne deluje niti na 1/3 obratov. Podobno je z nekaterimi storitvenimi dejavnostmi. Turizem in 
gostinstvo sta jo pri tem najbolj skupila. S tem se zmanjšujejo poleg zaposlenosti tudi 
proračunski prilivi, izdatki pa se na področju sociale in zaščite ter reševanja povečujejo. 
 
Glede nato, da smo ena izmed gospodarsko močnejših lokalnih skupnosti predstavlja 
gospodarski zagon vseh panog tako za nas največji izziv. Krč povpraševanja upajmo, da ne 



bo predolg, vendar je očitno, da bo tudi tokrat okrevanje, po izkušnjah iz prejšnjih kriz 
postopno. 
 
Najboljše, kar je iz te situacije vendarle izšlo? 
 
Ponovno se je pokazalo, da v resnih razmerah lahko Slovenci strnemo vrste in pozabimo na 
vse delitve. No, na to smo takoj pozabili, ko nam gre malo bolje… 
 
Dobra stran je tudi pospešena uporaba sodobnih komunikacijskih informacijskih orodij, ki 
nudi tudi sredstvo takojšnjega on line obveščanja javnosti s pomočjo socialnih medijev. 
Okrepilo se je tudi povezovanje znotraj družinskih skupnosti.   
 
To je tudi prava priložnost, da lahko v realnih razmerah in času preizkusimo pripravljenost in 
delovanje sistema kriznega upravljanja, zdravstva, zaščite ter reševanja in predvsem 
solidarnosti na lokalnem nivoju, kot možnosti za analiziranje in izboljšave-od načrtovanja, 
organiziranosti, vodenja, povezovanja, vseh človeških in materialnih virov…Pridobili bomo 
nove pomembne izkušnje, tako, da se bomo prekaljeni lahko v prihodnje bolje spopadali s 
podobnimi situacijami. 
 
Predvsem pa so te razmere vzpodbudile in poglobile naša razmišljanja v smeri hitrejših 
premikov od antropocentrizma k biocentrični, zeleni paradigmi in hitrejšemu uvajanju 
(samo)omejitev, saj so prav vsi naravni resursi dejansko omejeni, kar sedanji 
družbenoekonomski liberalni koncept ne upošteva. Pretirano posegamo v izrabljanje virov, ki 
pripadajo našim naslednjim generacijam. Globalizirana proizvodnja je pri tem pokazala 
izredno ranljivost. Gotovo bo to pripomoglo k ozaveščanju in udejanjanju večji lokalni 
sonaravni (samo)oskrbnosti, v vseh smislih. Na nacionalnem in širšem nivoju pa to terja 
čimprej novi (trajnostni) družbeni dogovor, ki bo prijaznejši za naravo. 
 
Koga (posameznik ali organizacija) bi posebej izpostavili, pohvalili /pograjali? 
 
Pohvaliti je potrebno vse posameznike in službe vključene v naš sistem zaščite in reševanja, 
oziroma civilne zaščite, od poveljnika in članov štaba civilne zaščite, zdravstva, gasilcev, 
prostovoljcev, donatorjev, režijskega obrata in občinske uprave pa tudi javne zavode, 
trgovine, podjetja in medije za takojšnje on line informacije, predvsem pa občanke in 
občane, ki tako odgovorno, strpno in potrpežljivo upoštevajo vse predpisane ukrepe in 
priporočila.   
 
Vaše sporočilo občanom o minulem obdobju. 
 
Žal, dokler virus ne bo izkoreninjen se bomo morali (samo)zaščitno prilagajati tudi v 
prihodnje. Čeprav verjamem, da v prihodnje, zaradi začetnih uspehov manj radikalno. 
Vendar sproščanje ukrepov države terja od vseh na lokalnem nivoju povečano 
(samo)odgovornost, budnost, in pozornost. V primeru novih okužb pa hitro, tako rekoč 
takojšnje (samo)obveščanje in ukrepanje. 
 
Žal vsaka kriza terja svoj davek in žrtve. Najbolj nepriljubljeni pri vseh nas so seveda 
drastični ukrepi, ki pa smo jih vsi resno in odgovorno sprejeli, za kar se vsem še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. Hvala bogu so se v tej prvi fazi izkazali za uspešne. 
 
Brez pozitivističnega (solidarnostnega) odzivanja in ravnanja prav gotovo v občinah in državi 
pri spopadanju s to pandemijo ne bi bili tako uspešni. Verjamem, da bomo tako opogumljeni 
in enotni, to zmagovalno držo obdržali tudi v prihodnje, ko bo potrebno vse sposobnosti, 
energijo in voljo usmeriti v zmanjševanje posledic in okrevanje. 
 
Glede na izkušnje iz preteklih podobnih razmer, verjamem, da nam bo z najširšimi 



prizadevanji, tudi tokrat uspelo. 
 
mag. Boris Podvršnik, župan 
 
Zreče, 18.5.2020/12:00 
Objavljeno (čas objave): 20.05.2020 ob 12:40 
 

 

 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 20. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (20.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 20. 5. 2020 
Vsebina: Danes ni bila izvedena videokonferenca poročanje štaba CZ OZ na podlagi 

predhodnega dogovora, da se poročanje štabu CZ OZ v tem tednu izvede samo še v četrtek 
21.5.2020. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 smo imeli v občini 3 registrirane 
okužene osebe. Od 19.5.2020 naprej imamo le še dve okuženi osebi, kajti ena se je že 
pozdravila. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela nekaj preko 1200 zaposlenih, kar je na nivoju tega tedna. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 5 oseb, od tega v štabu CZ 2 oseb, javne službe 
2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 



 
V Občini Zreče imamo 2 okuženi osebi. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 20. 5. 2020/12.30 
Objavljeno (čas objave): 20.05.2020 ob 12:35 
 
 
 
 

Prehistory Adventure – izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko 
dediščino 
Objavljeno v: Novice (21.05.2020) 
 
Naslov novice: Prehistory Adventure – izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino 
Vsebina: Občina Zreče sodeluje kot partner v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-

Hrvaška. Skupna vrednost projekta je 720.290€, za Občino Zreče 149.937€. Višina 
sofinanciranja iz ESRR je 85%. V končni fazi torej vsak partner zagotovi le 15% svojega dela 
vrednosti projekta.    
 
Ostali projektni partnerji: Općina Donja Voća (vodilni partner), Občina Radenci, Arheološki 
muzej Zagreb, Muzej Turopolja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za 
arheologijo). 
 
Izhodišča projekta 
 
Jama Vindija – Donja Voća - 1974 so tu našli enega najboljših ostankov neandertalcev na 
svetu. 
 
Brinjeva gora – izkopavanja arheologa Stanka Pahiča pokazala poselitev že od bakrene 
dobe. 
 
Občini Radenci - posamična najdba iz mlajše kamene dobe – kladivasta kamnita sekira. 
 
V sklopu projekta bo v večnamenski dvorani v Zrečah oblikovan »prazgodovinski kino«. V ta 
namen smo s pomočjo KUD Vladko Mohorič dvorano že opremili z novim projektorjem, 
ozvočenjem in dodatnimi svetlobnimi efekti. 
 
Posneli smo dva filma: 
 
- animirani film: Legenda o srečnem hribu (izdelal ga je Koni Steinbacher po zgodbi Martina 
Mrzdovnika), dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=_d3mGyx_DbI in 
 
- dokumentarni film: Tisočletja Brinjeve gore (izdelal ga je Marko Cafnik, ob strokovni 
podpori dr. Matije Črešnarja iz Filozofske fakultete v Ljubljani), dostopen na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8YFyT1k7fU. 
 
Nadaljevati želimo z raziskovanjem Brinjeve gore oz. ga nadgraditi z novimi metodami, zato 
so že bile izvedene geofizikalne raziskave, pripravljamo tudi arheološke delavnice in 
arheološki tabor. 
 
Konec lanskega in v začetku letošnjega leta smo izvedli paket delavnic na temo zelenega 



turizma. 
 
V sodelovanju s Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče so nastali trije predlogi 
jedilnikov, kot zasnova kulinaričnega produkta »Okus prazgodovinskih Zreč« in zasnova 
številnih »prazgodovinskih spominkov«, med njimi zajemalka, keramična posoda, amfora, 
veper, meni karta, magnetki, obeski, lesene table, pladnji in inovativni spominek v obliki 2 
artvive filmov (en na osnovi vepra in drugi na osnovi amfore iz Brinjeve gore). 
 
Pripravili smo tudi t.i. pingvine oz. samostoječe predstavitven plakate in table, ki bodo 
označevale arheološko pot na Brinjevi gori. Popotnika tako seznanijo z informacijami o 
lokacijah najdišč in o zgodovini raziskav na Brinjevi gori ter o tem kaj so nekoč jedli in kako 
so živeli  Več o rezultatih projekta in bližnjici do spletne aplikacije z zanimivo prazgodovinsko 
izkušnjo na:  https://www.prehistoryadventure.eu/si 
 
https://apps.apple.com/hr/app/prehistory-adventure/id1482274593 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.pandopad.prehistoryadventure   
Objavljeno (čas objave): 21.05.2020 ob 14:37 
 

 

 
 
 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 21. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (21.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 21. 5. 2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v RS. 
Današnjega dviga okuženih ni, ker včeraj ni bilo nobene dodatno registrirane okužene 
osebe. Od 1. 5. 2020 smo imeli v občini 3 registrirane okužene osebe. Od 19.5.2020 naprej 
imamo le še dve okuženi osebi, kajti ena se je že pozdravila. 
 
Tudi danes nimamo vseh podatkov o zaposlenih iz 5 največjih podjetij, vendar ocenjujemo, 
da danes dela nekaj preko 1200 zaposlenih, kar je na nivoju tega tedna. 
 
Zadnje tri dni nismo izvedli novih ukrepov, do danes pa skupaj 233 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zadnje tri dni 
zabeležili 53, do danes torej skupaj 1486. 



 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
Od danes naprej najpomembnejše informacije štaba CZ posredujemo medijem le ob dnevih 
ko poteka poročanje štabu CZ (ob ponedeljkih in četrtkih). 
 
Danes bomo obvestili vse zunanje poročevalce (podjetja, zavode,..), da dnevno poročanje 
od jutri naprej ni potrebno, razen v primeru da pride do okužbe. 
 
Z rebalansom proračuna za leto 2020 moramo zagotovili dodatna sredstva v višini 40.500€ 
za dosedanje stroške v času epidemije in za nabavo še dodatne potrebne zaščitne opreme. 
 
Danes smo pripravili dva sklepa, o usposabljanju 7 članske ekipe za prvo pomoč in 
organiziranje sil CZ. 
 
Z vodstvom občinskega štaba CZ bomo preko vikenda zagotovili nadzor spoštovanja navodil 
in priporočil za varno sprehajanje na Poti med krošnjami in na območju Rogle. 
 
Na kmečki tržnici bomo v soboto 23.5.2020 nastavili razkužila, prodajalke na tržnici pa same 
opozarjajo kupce, da si razkužujejo roke in uporabljajo svoje zaščitne maske. 
 
Naslednjo sejo štaba CZ bomo izvedli v ponedeljek 25.5.2020 ob 12.00 preko 
videokonference. 
 
V Občini Zreče imamo 2 okuženi osebi. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 21. 5. 2020/13.15 
Objavljeno (čas objave): 21.05.2020 ob 13:23 
 
 

Zadnje informacije o zaprtju poslovalnice Abanke Zreče 
Objavljeno v: Novice (22.05.2020) 
 
Naslov novice: Zadnje informacije o zaprtju poslovalnice Abanke Zreče 
Vsebina: Na Zreškem se je v začetku maja izoblikovala civilna iniciativa proti zapiranju 

poslovalnice Abanke v Zrečah. Preko družbenih omrežij (FC) se podpisuje peticija, ki smo jo 
podprli tudi na Občini Zreče. Zbiranje podpisov se izvaja preko spletne strani Občine Zreče 
ali v Večgeneracijskem centru Zreče še do ponedeljka 25.5.2020. Do danes je peticijo 
podpisalo že 639 naših občank in občanov. 
 
V občini pripravljamo protesti dopis upravi Abanke, ki bo podkrepljen z zbranimi podpisi 
civilne iniciative in civilne družbe. 
 
Na podlagi zadnjih informacijah njihove uprave ni možnosti o ponovnem odprtju poslovalnice 
v Zrečah, saj je odločitev vodstva banke dokončna. Zato smo že kontaktirali dve banki. Prva 
ugotavlja, da je že pred časom zaustavila trend ustanavljanja novih enot in da se trudijo 
obstoječe obdržati. Z drugo pa se še dogovarjamo, vendar ugotavljajo tudi sami, da bi tudi 
oni morali začeti mrežo zmanjševati… Bomo pa seveda poskušali pozvati in zainteresirati še 
ostale bančne ponudnike.   
 



Zreče, 22.5.2020/13:30 
Objavljeno (čas objave): 22.05.2020 ob 13:40 
 

 

 
 
 
Novi predstavitveni filmi Občine Zreče in Turistične destinacije 
Rogla - Pohorje 
Objavljeno v: Novice (22.05.2020) 
 
Naslov novice: Novi predstavitveni filmi Občine Zreče in Turistične destinacije Rogla - Pohorje 
Vsebina: Spoštovani, na tej povezavi si lahko ogledate najnovejše predstavitvene filme o naši 

in destinacijski turistični ponudbi.  povezava; 
https://www.youtube.com/channel/UCcJ6O7wBKHp67TM3v5OOTwQ 
Objavljeno (čas objave): 22.05.2020 ob 09:20 
 
 
 
 

 
 

Županov nagovor ob občinskem prazniku 
Objavljeno v: Novice (25.05.2020) 
 
Naslov novice: Županov nagovor ob občinskem prazniku 
Vsebina: Maj je za našo občino svečan, praznično obarvan mesec, ki je tradicionalno 

povezan s številnimi dogodki in prireditvami. Letos pa je žal našo 25. pomlad in naš praznik 
zaznamovala koronakriza, zato poteka običajno individualno in družbeno življenje ter naš 
delovni utrip še vedno precej drugače kot smo navajeni. Primorani smo odpovedati ali 
preložiti številne prireditve, vključno s prireditvijo posvečeno športu in proslavo ob občinskem 
prazniku, kjer razglasimo najboljše in se zahvalimo najzaslužnejšim. Prelagamo jih na 
ugodnješi čas. Epidemija se sedaj hvala bogu umirja, kar omogoča rahljanje najstrožjih 
ukrepov. To omogoča postopno, prilagojeno oživljanje vseh negospodarskih dejavnosti in 
turizma, ki je v vmesnem obdobju popolnoma zastal. Predvsem pa vsi verjamemo v dvig 
povpraševanja na trgu, kar bi čimprej omogočilo okrevanje našega gospodarstva, 
podjetništva ter turizma kot naših najpomembnejših temeljev. Zavedamo pa se, da se to ne 
bo zgodilo čez noč in da bo za to potrebno precej prilagajanja, zaupanja, solidarnosti, 
(samo) odrekanja, potrpljenja, volje, znanja, energije, vključno s korenito spremembo 
nekaterih naših temeljnih konceptov, saj je hkrati razbit naš nacionalni poosamosvojitveni mit 
o naši neranljivosti in skoraj “absolutni” neogroženosti. 
 
Z odzivom našega lokalnega sistema kriznega upravljanja smo upravičeno zadovoljni, za kar 
smo hvaležni vsem: civilni zaščiti, zdravstvu, gasilstvu, vsem prostovoljcem, donatorjem, 



Karitasu in Rdečemu križu, centru za oskrbo ranljivih skupin, trgovcem, podjetjem, vrtcu in 
osnovni šoli, občinskemu svetu, svetom KS, občinski upravi, režijskemu obratu… Zahvala pa 
gre seveda vsem občankam in občanom za odgovorno prilagajanje novim razmeram. Je pa 
res, da vsake tovrstne razmere prinašajo poleg težav, nova spoznanja kar dojemamo kot 
pravšnjo priložnost, da našo pripravljenost na prihodnje krizne izzive še izboljšamo. 
 
Glede na dosedanje izkušnje, ostajamo optimisti, saj trdno verjamemo, da bomo s skupnimi 
močmi tudi tokrat iz the razmer izšli kot zmagovalci. 
 
Spoštovani občanke in občani, izrekam Vam iskrene čestitke ob našem prazniku. Prosim 
pazite nase in ostanite zdravi! 
 
mag. Boris Podvršnik, župan 
 
Zreče, 25.5.2020/11:00 
Objavljeno (čas objave): 25.05.2020 ob 13:14 
 

 

 
 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 25. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (25.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 25. 5. 2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,07%, to je pa bistveno manj pod koeficientom 1,1 dviga na 
dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 smo imeli v občini 3 registrirane 



okužene osebe. Od 22.5.2020 naprej nimamo več okuženih oseb, kajti vsi so se že 
pozdravili. 
 
Zadnje dni smo izvedli 4 nove ukrepe, do danes pa skupaj 237 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zadnje dni 
zabeležili 31, do danes torej skupaj 1517. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 12 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in javne službe 2 osebi. Na voljo pa imamo 41 prostovoljcev. 
 
Z vodstvom občinskega štaba CZ smo preko vikenda zagotovili nadzor spoštovanja navodil 
in priporočil za varno sprehajanje na Poti med krošnjami in na območju Rogle. 
 
Za kmečko tržnico smo v soboto 23.5.2020 zagotovili razkužilo. 
 
Ta teden bomo razdelili zaščitne maske javnim zavodom (OŠ in vrtcem), ki jih bomo prejeli 
iz regijskega štaba CZ, ter pralno zaščitne maske iz našega skladišča. 
 
Danes bomo naročili 96% etanol za potrebe izdelave razkužila za javne zavode (OŠ in 
vrtcem). 
 
Člani štaba CZ pripravimo vsak za svoje področje končno poročilo, vključno z majem 2020 
za sestavno poročila štaba CZ Občine Zreče, ki se posreduje na regijski štab CZ. 
 
Naslednjo sejo CZ bomo izvedli v četrtek 28.5.2020 ob 12.00 preko videokonference. 
 
V Občini Zreče nimamo več okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 25. 5. 2020/13.10 
 
  
Objavljeno (čas objave): 25.05.2020 ob 13:11 
 

 
 

 
 
Podpis pogodbe za sanacijo dela LC 485071-Kovaška cesta 
Objavljeno v: Novice (27.05.2020) 
 
Naslov novice: Podpis pogodbe za sanacijo dela LC 485071-Kovaška cesta 
Vsebina: Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik je v sredo, 27.5.2020 ob 9.00 v svoji 



pisarni podpisal pogodbo za sanacijo dela LC 485071-Kovaška cesta od mini krožišča sp. 
industrijska cona do krožišča pri Sparu v dolžini 250m z izbranim izvajalcem del Remont NG, 
družba za nizke gradnje d.o.o. iz Žalca.  Več o projektu si lahko preberete v informaciji za 
medije.  
Objavljeno (čas objave): 27.05.2020 ob 10:52 
 

 
 
 

Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 28. 5. 2020 
Objavljeno v: Novice (28.05.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 28. 5. 2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Današnji dvig okuženih je 0,14%, to je še vedno bistveno manj pod koeficientom 1,1 
dviga na dan od našega najugodnejšega scenarija. Od 1. 5. 2020 smo imeli v občini 3 
registrirane okužene osebe. Od 22.5.2020 naprej nimamo več okuženih oseb, kajti vsi so se 
že pozdravili. 
 
Zadnje dni smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 240 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zadnje dni 
zabeležili 14, do danes torej skupaj 1528. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. Na voljo pa imamo 41 
prostovoljcev. 
 
Jutri bomo razdelili zaščitno opremo, ki smo jo včeraj dvignili v regijskem skladišču za javne 
zavode (Vrtce, OŠ). Prav tako pa bom razdelili še pralno zaščitne maske OŠ in SKŠ Zreče, 
ter vsem trem zavodom razkužila. 
 
Z vodstvom občinskega štaba CZ bomo preko vikenda zagotovili nadzor spoštovanja navodil 
in priporočil za varno sprehajanje na Poti med krošnjami in na območju Rogle. 
 
Na kmečki tržnici bomo v soboto 30.5.2020 nastavili razkužila, prodajalke na tržnici pa same 
opozarjajo kupce, da si razkužujejo roke in uporabljajo svoje zaščitne maske. 
 
Vsi člani štaba CZ pripravijo končno poročilo vsak iz svojega področja, ki bo osnova za 
izdelavo dokončnega poročila, ki ga bomo morali posredovati Upravi RS za zaščito in 
reševanje. 
 



Naslednjo sejo štaba CZ bomo izvedli v ponedeljek 1. 6. 2020 ob 12.00 preko 
videokonference. 
 
V Občini Zreče nimamo več okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 28. 5. 2020/13.00 
Objavljeno (čas objave): 28.05.2020 ob 13:01 
 

 

 
 
Protestni dopis upravi Abanke 
Objavljeno v: Novice (28.05.2020) 
 
Naslov novice: Protestni dopis upravi Abanke 
Vsebina: Spoštovani Župan Občine Zreče, predsednika DU Zreče in Stranice, ter predstavnik 

civilne iniciative so podpisali protestni dopis upravi Abanke. S protestnim dopisom 
naprošamo in pozivamo vodstvo Abanke, da o odločitvi še enkrat pretehta in odloči v dobro 
številnih njihovih zvestih starejših strank, kar je gotovo tudi v širšem javnem interesu, še 
posebej ker s tem v mestu in občini izgubljamo edino bančno poslovalnico. Abanki smo 
dopisu priložili tudi zbrane e-podpise peticije (657), ki jo k tej informaciji žal ne moremo 
priložiti zaradi varstva osebnih podatkov.   Celotni protestni dopis je v priponki.  Zreče, 
28.5.2020/10:20 
Objavljeno (čas objave): 28.05.2020 ob 10:05 
 

 
 
 
 

 
 
Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 1.6.2020 
Objavljeno v: Novice (01.06.2020) 
 



Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacija štaba CZ z dne 1.6.2020 
Vsebina: Danes ob 12.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Zadnje tri dni v SLO ni bilo nobene dodatno registrirane okužene osebe. Od 1. 5. 2020 
smo imeli v občini 3 registrirane okužene osebe. Od 22.5.2020 naprej nimamo več okuženih 
oseb, kajti vsi so se že pozdravili. 
 
Zadnje dni smo izvedli 5 novih ukrepov, do danes pa skupaj 245 ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije. Dogodkov/sporočil smo zadnje dni 
zabeležili 27, do danes torej skupaj 1555. 
 
V petek 22.5.2020 smo razdelili zaščitno opremo, ki smo jo dvignili v regijskem skladišču za 
javne zavode (Vrtce, OŠ). Prav tako pa smo razdelili še pralno zaščitne maske OŠ in SKŠ 
Zreče, ter vsem trem zavodom razkužila. 
 
Z vodstvom občinskega štaba CZ smo v soboto zagotovili nadzor spoštovanja navodil in 
priporočil za varno sprehajanje na Poti med krošnjami in na območju Rogle. 
 
Na kmečki tržnici smo v soboto 30.5.2020 nastavili razkužila, prodajalke na tržnici pa so 
same opozarjale kupce, da si razkužujejo roke in uporabljajo svoje zaščitne maske. 
 
Z vodstvom občinskega štaba CZ in pristojnim članom štaba CZ smo pripravili seznam in 
količine potrebnih zaščitnih sredstev za naročilo ob morebitnem ponovnem pojavu bolezni v 
skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. 
 
Danes, 1. 6. 2020 smo izvedli zadnje poročanje štabu CZ in Krizni kolegij župana, s tem 
dnem tudi prenehata delovati. 
 
Danes, 1.6.2020 bomo izdali Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju Občinskega načrta zaščite 
in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, preklic odredbe 
o zaprtju javnih sanitarij na avtobusni postaji Zreče, preklic odredbe o obvezni oddaji 
poročila podjetju WEILER Abrasives, d.o.o., preklic odredbe o zagotovitvi na bankomatih v 
Občini Zreče (Kovaška cesta 37, Cesta na Roglo 9b in Cesta na Roglo 13 b) ustrezna 
zaščitna sredstva, preklic odredbe o izvajanju stalnega dežurstva nad javno infrastrukturo v 
Občini Zreče, preklic odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v 
Občini Zreče, preklic sklepa o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v Odloku o začasni 
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine oz. javne kraje v občini 
Zreče. 
 
Vsi člani štaba CZ pripravljajo končno poročilo vsak iz svojega področja, ki bo osnova za 
izdelavo dokončnega poročila, ki ga bomo morali posredovati Upravi RS za zaščito in 
reševanje v sredo 3.6.2020 
 
Naslednja redna seja štaba CZ bo izvedena jutri v torek 2. 6. 2020 ob 16.00 v sejni sobi GD 
Zreče, kjer se obravnava skupno poročilo o delu štaba CZ v času razglasitve epidemije. 
 
V Občini Zreče nimamo več okuženih oseb. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 1. 6. 2020/15.30 



 
  
Objavljeno (čas objave): 01.06.2020 ob 15:34 
 
 
 

 
Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju osnutka Občinskega načrta 
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije  
Objavljeno v: Novice (01.06.2020) 
 
Naslov novice: Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju osnutka Občinskega načrta zaščite in 

reševanja ob pojavu epidemije 
Vsebina: Poveljnik Obćinskega štaba CZ Emil Mumel je danes dne, 1.6.2020 podpisal Sklep 

o preklicu Sklepa o aktiviranju osnutka Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter naloga na osnovi Regijskega načrta 
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, št. 842-
0004/2020-2 z dne 13.3.2020.  Sklep je v priponki.  Zreče, 1. 6. 2020/10:10 
Objavljeno (čas objave): 01.06.2020 ob 10:03 
 
 
 
 

 
Obvestilo o tem kje je obvezna uporaba mask tudi po 31. 5. 2020?  
Objavljeno v: Novice (01.06.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo o tem kje je obvezna uporaba mask tudi po 31. 5. 2020? 
Vsebina: Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični 

vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni covid-19, 
navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot 
obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. 
 
Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje 
zaščitnih mask, in sicer: 
 
-     v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra, 
 
-     v javnih prevoznih sredstvih, 
 
-     pri osebah z respiratornimi obolenji, 
 
-     pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti, 
 
-     pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s 
posebnimi potrebami, 
 
-     pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih 
za osebe s posebnimi potrebami.  Zreče, 1. 6. 2020/9:00 
Objavljeno (čas objave): 01.06.2020 ob 08:56 



 

 

 
 
 
NOVA NAVODILA ZA ZP ZREČE V SKLOPU SPROŠČANJA 
UKREPOV OD 1.JUNIJA 2020 
Objavljeno v: Novice (30.05.2020) 
 
Naslov novice: NOVA NAVODILA ZA ZP ZREČE V SKLOPU SPROŠČANJA UKREPOV OD 

1.JUNIJA 2020 
Vsebina: Spoštovani, Upoštevajoč navodila Ministrstva za zdravje o organizaciji dela na 

primarnem nivoju do preklica v ZP Zreče veljajo naslednji ukrepi in prilagojen način dela po 
naslednjih navodilih: 
 
Zdravstvena postaja (vključno z dvigalom) je zaklenjena ves dan, nadzorovan vstop bo 
dovoljen samo naročenim osebam oz. po vnaprejšnjem dogovoru prek telefona/ elektronske 
pošte. 
 
Določen delež obravnav in administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi, dostava 
izvidov …) bomo še vedno v največji možni meri urejali po telefonu ali prek elektronske 
pošte ambulant oz. poštnih nabiralnikov ambulant. 
 
O najbolj optimalnem načinu obravnave zavarovancev (ali telefonsko oz. druge poti 
elektronske komunikacije ali fizični stik in pregled) strokovno odločajo zdravniki v ZP. 
 
Ob naročanju po telefonu in pa še enkrat tik pred vstopom v prostore zdravstvene postaje 
boste izprašani o zdravstvenem stanju vas in vaših svojcev zadnjih 14 dni v zvezi z znaki 
okužbe z Covid 19, na ta vprašanja ste dolžni iskreno odgovoriti , sicer vaša obravnava ne 
bo mogoča oz. vstop ne bo dovoljen. Vsi pacienti z povišano temperaturo, znaki okužbe 
dihal, tveganimi stiki, na to posebej opozorite osebje, ki vam bo dalo ustrezna navodila po 
telefonu . 
 
5 minut pred terminom pred terminom, ko ste naročeni, počakajte pred vhodnimi vrati ali v 
avtomobilu. Osebje vas bo ob ustrezni uri ( in nič prej) povabilo naprej. 
 
Ob vstopu v prostore zdravstvene postaje je obvezno razkuževanje rok, znotraj prostorov pa 
uporaba zaščitne maske oz. upoštevanje varnostne razdalje. ( z izjemo pregledov oz. 
posegov v ustni votlini), vse do izstopa iz prostorov ZP. 
 
Zvonec na vratih je namenjen za nujnejše zadeve ali predajo/prevzem dogovorjene 
dokumentacije, ki jo na vratih od vas prevzame oz. vam dostavi osebje. Vso nenujno pošto/ 
izvide na vpogled lahko dostavite v poštne nabiralnike naših ambulant. 
 



Še enkrat- nenaročenim vstop ne bo dovoljen brez predhodne triaže po telefonu na 
naslednje številke- odvisno koga potrebujete - znotraj naših ordinacijskih časov : 
 
SPLOŠNA AMBULANTA DR . BIĆANIĆ tel. 03/ 75 21 340 
 
SPLOŠNA AMBULANTA DR. TISOVIC RUS tel. 03/ 75 21 320 
 
ZOBNA AMBULANTA DR. LUŽNIK tel. 03/ 576 22 50 
 
Izven našega ordinacijskega časa kličite : 
 
ZA POSVET -DEŽURNA SLUŽBA ZD SLOV. KONJICE tel. 03/ 758 17 00 
 
V PRIMERU NUJNIH ŽIVLJENJE OGROŽAJOČIH STANJ KLIČITE št. 112 
 
Zaradi omejitev z kadrom laboratorij v Zrečah do nadaljnjega ne dela. 
 
Patronaža je dosegljiva po običajni poti - telefon, poštni nabiralnik. 
 
V skrbi za vaše in naše zdravje, vaši zdravniki dr. Bićanić, dr. Tisovic Rus in dr. Lužnik  
Zreče, 30.5.2020/8.40  
Objavljeno (čas objave): 30.05.2020 ob 08:34 
 

 

 
 
 
Individualna psihološka podpora. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (08.06.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 10.06.2020 ob 00:00 
 
Naziv, ime dogodka: Individualna psihološka podpora. 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Tatjana Milosavljevič 
Mobilna številka organizatorja: 051 367658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: V Večgeneracijskem centru Zreče van v sodelovanju z JZ Socio nudimo 

brezplačno individualno psihološko podporo, ko bo na voljo v sredo, 10. junija 2020. 
Trenutno živimo v zelo posebnem obdobju, ki od nas zahteva veliko prilagodljivosti in v nas 
lahko vzbudi različne strahove ter precejšno količino stresa. Posledično vam v mesecu juniju 
dajemo možnost pogovora s psihologinjo in logoterapevtko Tanjo Peček, kjer boste lahko 
spregovorili o svojih stiskah in strahovih ali pa morda zgol pridobili kakšno novo idejo za 



obvladovanje stresnih situacij ter za izboljšanje svojega psihičnega počutja oziroma 
ugotovili, kje vse se skriva naša notranja moč in znanje. Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Brezplačen tečaj angleškega jezika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (04.06.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 11.06.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Brezplačen tečaj angleškega jezika 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: V sodelovanjem z Mladinskim centrom Dravinjske doline organiziramo 

brezplačen tečaj angleškega jezika. Tečaj bo potekal vsak četrtek, ob 10. uri. Primeren je za 
vse, ki bi radi spoznali ali obnovili osnove angleščine. Tečaj bo vodila Nina Kovači. Več 
informacij in prijave na: nina.kovacic@mcdd. si ali 051 308 500  Projek Socio VGC 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Sofinacirata ga tudi Občina 
Zreče in Občina Slovenske Konjice. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Pogovorne skupine. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (01.06.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 11.06.2020 ob 12:00 
 



Naziv, ime dogodka: Pogovorne skupine. 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Vabimo vas, da se nam pridružite na pogovornim skupinam, kjer se bomo 

družili in debatirali o različnih temah. Dogodek bo potekal v četrtek, 11.junija, ob 12. uri. 
Vodila ga bo Nina Kovačič.  Več informacij in prijave na; nina.kovacic@mcdd.si ali 051 308 
500  Delavnico organiziramo v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline. 
Delavnica bo izvedena v sklopu projekta Socio-VGC center, ki ga financira Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Aktivnosti v sklopu projekta 
sofinancirata tudi Občina Zreče in Slovenske Konjice. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Pogovorne skupine. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (04.06.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 11.06.2020 ob 12:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pogovorne skupine. 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Vabimo vas, da se nam pridružite na pogovornim skupinam, kjer se bomo 

družh temah. Dogodek bo potekal v četrtek, 11. 6. 2020, ob 12. uri. Vodila ga bo Nina 
Kovačič.  Več informacij in prijave na : nina.kovacic@mcdd.si ali 051 308 500  Delavnico 
organiziramo v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline. Delavnica bo izvedena 
v sklopu projekta Socio -večgeneracijski center, ki ga financira Republika Slovenija in 
Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti v sklopu projekta sofinancirata 
tudi Občina Zreče in Slovenske Konjice. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 



 
 
 
Pohod okoli Zreč 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(11.06.2020) 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 13.06.2020 ob 08:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pohod okoli Zreč 
Kategorije dogodka: Šport 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Planinsko društvo Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: PLANINSKO  DRUŠTVO  ZREČE 

 
Vabi vse ljubitelje pohodništva v soboto 13.06.2020 
 
NA POHOD OKOLI ZREČ 
 
(Terme-jezero-bunker-Križevec-Golek-Ljubnica-Bork-Zreče-Sv.Martin-Brinjeva gora-
Sv.Neža-Zreče) 
 
Začetek pohoda ob 08.00 h na ploščadi pri Termah. 
Lokacija: Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Zahvala poveljnika CZ Srečka Šestana 
Objavljeno v: Novice (12.06.2020) 
 
Naslov novice: Zahvala poveljnika CZ Srečka Šestana 
Vsebina: Prejeli smo zahvalo poveljnika CZ, ki je namenjena vsem sodelujočim pri izvajanju 

nalog za zajezitev COVID-19. Več v priponki. 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav tudi s strani občinskega štaba CZ Občine Zreče.  Zreče, 
12.6.2020/13:55 
Objavljeno (čas objave): 12.06.2020 ob 13:53 



 

 

 
Delavnica - kako pripravimo prazgodovinsko jed in jo ponudimo 
Objavljeno v: Novice (12.06.2020) 
 
Naslov novice: Delavnica - kako pripravimo prazgodovinsko jed in jo ponudimo 
Vsebina: Vljudno vabljeni na delavnico na temo, kako pripravimo kakovostno prazgodovinsko 

jed in jo ponudimo, ki bo izvedena v sklopu projekta Prehistory Adventure.  Delavnica bo v 
TOREK, 16. junija 2020 ob 16.00 uri v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, 
Dravinjska cesta 1, Zreče.  Vabilo se nahaja v prilogi.   
Objavljeno (čas objave): 12.06.2020 ob 07:30 
 

 

 
 
 
 
 
Sprejem odličnjakov Osnovne šole Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.06.2020) 
 
Naslov novice: Sprejem odličnjakov Osnovne šole Zreče 
Vsebina: Župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik je v petek, 12.6.2020 sprejel 16 

učencev Osnovne šole Zreče, kateri so bili vseh 9 let šolanja odlični. 
 
Sprejem je bil v duhu omejitev Corona-19, saj je bil organiziran pred vhodom v Osnovno šolo 
Zreče. Izbranim devetošolcem je podelil priznanje za uspešno delo v vseh devetih razredih 
osnovne šole, tako imenovano  županovo petko. V nagovoru nagrajencem je poudaril, da je 
pomembno iskati pot k odličnosti, saj povprečnost navadno ni dovolj za vidnejše rezultate in 
uspehe. 
Objavljeno (čas objave): 15.06.2020 ob 10:56 



 

 

 
 
Razgibajmo se 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (11.06.2020) 
Lokacija: Medgeneracijski vadbeni park Terme Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 16.06.2020 ob 09:00 
 
Naziv, ime dogodka: Razgibajmo se 
Organizator: Društvo upokojencev Zreče 
Opis, predstavitev:  Razgibavanje upokojencev . Vadba in razgibavanje, v torek, 16. junija  ob 

9. uri - Medgeneracijski vadbeni park Terme Zreče. Vadbo vodi lanica TD Zreče Darinka 
Šešerko.  Prijave: Tatjana Kotnik   051 358 670  Vabljeni! 
Lokacija: Medgeneracijski vadbeni park Terme Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Gasilska veselica PGD Gorenje pri Zrečah 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (06.11.2019) 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 20.06.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Gasilska veselica PGD Gorenje pri Zrečah 
Vstopnina: Vstop prost 
Opis, predstavitev: Prevzem in blagoslov nove avtocisterne in gasilska veselica z Dejanom 

Vunjakom. 
Lokacija: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 



Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Sprejem odličnjakov Srednje poklicne in strokovne šole Zreče 
Objavljeno v: Novice (24.06.2020) 
 
Naslov novice: Sprejem odličnjakov Srednje poklicne in strokovne šole Zreče 
Vsebina: Župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik je v torek, 23.6.2020 sprejel 4 dijake 

Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, kateri so bili vsa leta šolanja odlični. 
 
Sprejem je bil v duhu omejitev Corona-19, saj je bil organiziran v avli Srednje poklicne in 
strokovne šole Zreče. Trem dijakom programa SPI in enemu dijaku SSI je podelil knjižno 
nagrado za uspešno delo v vseh letih šolanja. V nagovoru je poudaril, da je pomembno 
iskati pot k odličnosti, saj povprečnost navadno ni dovolj za vidnejše rezultate in uspehe. 
Dijake je nagovorila tudi direktorica Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče, mag. Jasmina 
Mihelak Zupančič. 
 
Po sprejemu pa je nagovoril tudi zaključne letnike triletnega izobraževanja, kateri so ta dan 
slavnostno prejeli zaključne izpite. 
Objavljeno (čas objave): 24.06.2020 ob 10:37 
 

 

 
 
Društvo godbenikov Zreče z vami ob Dnevu državnosti 
Objavljeno v: Dogodki (18.06.2020) 
Lokacija: cesta na roglo 13b, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 25.06.2020 ob 00:00 
 
Naziv, ime dogodka: Društvo godbenikov Zreče z vami ob Dnevu državnosti 
Kategorije dogodka: Prireditev 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 



Organizator: Društvo godbenikov Zreče 
Lokacija: cesta na roglo 13b, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Polaganje venca ob dnevu državnosti 
Objavljeno v: Novice (29.06.2020) 
 
Naslov novice: Polaganje venca ob dnevu državnosti 
Vsebina: Župan mag. Boris Podvršnik je s predstavniki Območnega združenja veteranov 

vojne za Slovenijo, Združenja borcev za vrednote NOB, Policijsko veteranskega društva 
Sever za celjsko območje in Območnega združenja slovenskih častnikov Dravinjske doline 
ob Dnevu državnosti, v sredo, 24.6.2020 položil venec pri spomeniku osamosvojitve 
Slovenije 1991, kateri stoji v parku Osnovne šole Zreče. Pred položitvijo je učenka Osnovne 
šole Zreče, Hana Kzušar zapela himno. 
Objavljeno (čas objave): 29.06.2020 ob 13:31 
 

 

 
 
SVEČANA SEJA OB PRAZNIKU OBČINE ZREČE 
Objavljeno v: Novice (26.06.2020) 
 
Naslov novice: SVEČANA SEJA OB PRAZNIKU OBČINE ZREČE 
Vsebina: Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče je letošnje leto potekala v sredo, 24. 

junija 2020 v večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Prireditev vsako leto izvedemo ob 
občinskem prazniku konec maja, a smo jo letos morali, zaradi ukrepov novega koronavirusa, 
prestaviti na kasnejši datum.  Po uvodni zreški himni v izvedbi Trobilnega kvarteta Društva 
godbenikov Zreče, je sledil nagovor župana mag. Borisa Podvršnika ter podelitev priznanj in 
grbov Občine Zreče. Kulturni program z naslovom »Tam, kjer sem doma«, je pripravilo 
Kulturno-umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče. Po ideji, tekstu in scenariju Martina 
Mrzdovnika so ga izvedli učenci in učenke Glasbene šole Slovenske Konjice pod vodstvom 
mag. Andreje Obrul in pianistke Veronike Fridrih. Nastopili so Sofija Mrzdovnik, Nia Ganzitti, 
Klemen Venko, Urška Zlodej, ki je spremljala petje Anike Ločnikar, Jan Ravničan je zapel v 



duetu s Sofijo Mrzdovnik pesem Jutro na Rogli ter Živa Burja z recitalom. Prireditev sta 
povezovala David Voh in Kornelija Kamenik. Ves program je bil popestren še z izbranimi 
fotografijami naših krajev in naših domov s cvetočim cvetjem in drugo naravo. Tehnično 
podporo so nudili David Ivačič, Jaka Jazbec in Boštjan Vidmar. 
 
  Letos smo podelili dve posebni priznanji, in sicer Ivi Kos in podjetju Marovt, d. o. o., 
bronasti grb gospodu Stanislavu Vratuši, srebrni grb Kinološkemu društvu Zreče ter zlati grb 
gospe Vilmi Topolšek.   Posebni priznanji 
 
Na predlog župana, mag. Borisa Podvršnika in Kinološkega društva Zreče, smo gospodični 
IVI KOS, za uspešno tekmovalno pot in naslov evropske podprvakinje v agilityju, podelili 
posebno priznanje Občine Zreče.  Na predlog župana, mag. Borisa Podvršnika in Krajevne 
skupnosti Stranice, smo podjetju MAROVT, d. o. o., za izjemen razvojni preboj, podelili 
posebno priznanje Občine Zreče.  Prejemniki občinskih grbov 
 
Na predlog Katoliškega kulturnega društva Zreče je za dolgoletno aktivno in prostovoljno 
delo v Katoliškem kulturnem društvu Zreče, Župniji Zreče in Vinogradniškem društvu Zreče 
bronasti grb Občine Zreče prejel gospod STANISLAV VRATUŠA.  Na predlog Upravnega 
odbora Kinološkega društva Zreče je za večletno aktivno delovanje in dosežke na področju 
kinologije srebrni grb Občine Zreče prejelo KINOLOŠKO DRUŠTVO ZREČE.  Na predlog 
LTO Rogla-Zreče, GIZ je za življenjsko delo na področju turizma zlati grb Občine Zreče 
prejela gospa VILMA TOPOLŠEK.   Vsem prejemnikom priznanj in grbov še enkrat iskreno 
čestitamo!    
Objavljeno (čas objave): 26.06.2020 ob 09:58 
 

 

 
 
 
 
Prehistory Adventure  - Delavnice na temo STARIH POSEVKOV  
Objavljeno v: Novice (30.06.2020) 
 
Naslov novice: Prehistory Adventure  - Delavnice na temo STARIH POSEVKOV 
Vsebina: Vljudno vabljeni na spletna seminarja, ki se bosta odvijala preko spletnega 

vmesnika ZOOM: 
 
1) 2.7.2020 ob 17. uri: 
 



https://us02web.zoom.us/j/89380639755 
 
Jedi s krožnika naših prednikov in njihova prehranska vrednost – okusno in uporabno tudi 
danes! 
 
Izobraževalna delavnica (v sklopu T2.2.4) je namenjena spoznavanju s hranilnimi snovmi 
starih posevkov in prazgodovinskih jedi in se izvaja v okviru projekta Prehistory Adventure. 
 
2) 2.7.2020 ob 18. uri 
 
https://us02web.zoom.us/j/87508664872 
 
Kako pridelamo, skladiščimo in predelamo »stara žita«? 
 
Izobraževalna delavnica (v sklopu T2.2.4) je namenjena spoznavanju s tehnikami predelave 
starih posevkov v polizdelke in se izvaja v okviru projekta Prehistory Adventure. 
 
3) Tretja delavnica se bo odvila 3.7.2020 ob 10. uri v Botaničnem vrtu v Pivoli pri Hočah. 
 
Katere rastline so pridelovali naši predniki, vse od mlajše kamene in bakrene dobe do 
odkritja Novega sveta? Ogledali in seznanili se bomo z zbirkami in posevki starih žit in jih 
nekaj tudi poskusili. 
 
Vse tri delavnice vodita Dr. Silva Grobelnik Mlakar in Mag. Manfred Jakop, v koordinaciji z 
Zavodom Gremo na Pohorje.   Projekt »Prehistory Adventure« je podprt s strani Evropske 
unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška 2014-2020. 
 
             
 
 
Objavljeno (čas objave): 30.06.2020 ob 09:45 
 

 

 
 
Velika planina 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (15.06.2020) 
Lokacija: AP Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 04.07.2020 ob 07:00 
 
Naziv, ime dogodka: Velika planina 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Do Velike planine vodi več poti. Glavna je do spodnje postaje nihalke ( 

gondole). 
 
Z nihalko in nato še z sedežnico bomo prispeli na cilj, kjer bomo obiskali Pastirsko naselje 
 
Pastirsko naselje na Veliki planini velja za enega najlepših naselij v Evropi. Znano je po svoji 



klasični arhitekturi in je postalo simbol Velike planine. 
 
Kapelo Marije Snežne - kapela je bila na tem mestu že pred 2. svetovno vojno. In ponovno 
postavljena leta 1988. 
 
Kamniška murka: To lepo cvetico srečamo na planini najpogosteje v mesecu juniju. Ima 
travam podobne liste in vijolične cvetove. Je tudi edina od murk, ki se nahaja na Rdečem 
seznamu ogroženih rastlin. 
 
Turistično naselje "Zeleni rob" kjer bomo imeli kosilo. Naselje je zgrajeno v tipičnem 
planinskem slogu, zelo podobno pastirskim kočam. 
 
V upanju, da se vreme ustali je ekskurzija planirana za soboto 4.7. 2020 
 
Cena : 25€/ osebo 
 
V ceno je všteto kosilo (jota, kranjska klobasa, sladki štruklji ) ter gondola ( nihalka) in 
sedežnica s katero pridemo na vrh Velike planine. 
 
 Zaradi lažje organizacije strokovne ekskurzije prosim za prijave do najkasneje 28.6.2020 na 
tel. št. 031 367 205 ali na e naslov društva. 
 
 
Lokacija: AP Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Od 1. julija 2020 brezplačni javni medkrajevni potniški promet za 
upokojence 
Objavljeno v: Novice (06.07.2020) 
 
Naslov novice: Od 1. julija 2020 brezplačni javni medkrajevni potniški promet za upokojence 
Vsebina: Z novo vozovnico IJPP lahko upokojenci in upravičenci iz spodaj navedenih 

kategorij od 1. julija z avtobusi in vlaki v medkrajevnem javnem potniškem prometu potujete 
brezplačno. 
 
Vozovnico »Slovenija« lahko pridobite osebe, ki niste v delovnem razmerju, ne opravljate 
samostojne registrirane dejavnosti, niste poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji 
zasebnih zavodov in ste hkrati v eni izmed naslednjih skupin: 
 
 



 
upokojenci, 
 
starejši od 65 let, 
 
imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide ali 
 
vojni veterani. 
 
 
 
Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddate od 24. junija dalje s pomočjo 
predpisanega obrazca, ki ga lahko pridobite v elektronski ali fizični obliki na vseh prodajnih 
mestih – blagajnah avtobusnih postaj. Izpolnjen obrazec lahko oddate na blagajni vaše 
najbližje avtobusne postaje (nam najbližja v Slovenskih Konjicah na avtobusni postaji) ali pa 
ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovite po navadni (na naslov Ministrstvo za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana) oziroma elektronski pošti (na e-naslov 
mzi.bv@gov.si) in na kuverto oz. pod zadevo pripišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V 
izogib gnečam in širjenju bolezni COVID-19 priporočamo pošiljanje vlog na zgoraj navedeni 
navadni ali e-naslov Ministrstva za infrastrukturo. 
 
Vozovnica »Slovenija« je za upravičence brezplačna. Plačljiva je edino izdaja kartice, na 
kateri bo naložena vaša vozovnica. Izdaja kartice stane 3 €. 
 
Vozovnica je veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka 
prihodnjega meseca). Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne 
hitite in si vozovnico priskrbite šele takrat, ko nameravate medkrajevni javni potniški promet 
dejansko koristiti. 
 
Vozovnico IJPP »Slovenija« lahko uporabljate na vseh medkrajevnih linijah javnega 
potniškega prometa po celotni Sloveniji, tako na avtobusih Nomago kot tudi pri ostalih 
izvajalcih IJPP, v skladu s splošnimi pogoji izvajalca prevoza. 
 
Vozovnica IJPP »Slovenija« je vezana na vaše ime in ni prenosljiva. Ob uporabi imejte s 
seboj osebni dokument, saj se bo izvajala kontrola pravilne uporabe vozovnic. 
 
Več si lahko preberete na: 
 
Spletni strani Ministrstva za infrastrukturo https://www.gov.si/novice/2020-06-23-prvega-
julija-brezplacni-javni-medkrajevni-potniski-promet-za-vse-upokojence/ 
 
Spletni strani podjetja Nomago d.o.o. 
 
https://www.nomago.si/brezplacna-vozovnica-za-upokojence 
 
  
Objavljeno (čas objave): 06.07.2020 ob 12:40 

 
 
 
Raziskovalni tabor Rogla 2020 
Objavljeno v: Dogodki (18.02.2020) 
Lokacija: Rogla, 3214 Zreče 



Datum dogodka: 05.07.2020 - 11.07.2020 
 
Naziv, ime dogodka: Raziskovalni tabor Rogla 2020 
Kategorije dogodka: Izobraževanje 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 
Organizator: Občina Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Katjuša Črešnar 
Telefonska številka organizatorja: 03 757 17 22 
Opis, predstavitev dogodka: Občina Zreče, Občina Oplotnica in Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije ob podpori podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, podjetja Pot med 
krošnjami d.o.o., društva ljudske tehnike Zreče, Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor tudi v letu 2020 organiziramo Raziskovalni 
tabor na Rogli, ki bo potekal od 5.7.2020 do 11.7.2020. 
 
Prijave in informacije na: https://www.zotks.si/tabori-2020 in telefonski številki: 01 25 13 727.   
 

 
Lokacija: Rogla, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): 18.02.2020 ob 09:00 
 

 

 
 
 
 
Šola kreativnosti Zreče 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (22.06.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Datum dogodka: 06.07.2020 - 10.07.2020 
 
Naziv, ime dogodka: Šola kreativnosti Zreče 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Tatjana Milosavljevič 
Mobilna številka organizatorja: 051 367 658 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Šola kreativnosti Zreče. Termin; 6. 7.  do 10. 7. 2020 -za mlade od 6. do 

10. let -od 9. do 14. ure  Več informacij on prijave do srede, 1. 7. 2020; 
vecgeneracijski.center@gmail.com ali 051 367 658 Tatjana 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): 22.06.2020 ob 13:09 



 

 

 
 
 
 
Pohod na Prisojnik 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(10.07.2020) 
Lokacija: Avtobusna postaja Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 18.07.2020 ob 03:30 
 
Naziv, ime dogodka: Pohod na Prisojnik 
Kategorije dogodka: Šport 
Vstopnina: Plačljiva 
Znesek vstopnine: 20,00 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Planinsko društvo Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE vabi na pohod na PRISANK / 

PRISOJNIK 2547m  DATUM POHODA:  sobota,18.7.2020 
 
ODHOD:  ob 3.30 uri izpred Avtobusne postaje v Zrečah       
 
POVRATEK: v poznih večernih urah 
 
OPIS POTI:   
 
Pot nas bo vodila preko Celja in Kranjske gore na prelaz Vršič, kjer bomo pričeli naš pohod. 
Na vrh se bomo povzpeli po Grebenski poti, vračali se bomo po Slovenski poti ki so zelo 
zahtevne označene poti, ki zahtevajo dobro telesno pripravljenost in ni primerna za 
vrtoglave.        
 
POTREBNA OPREMA: osnovna planinska oprema ( čelada, samovarovalni komplet, 
planinski čevlji, oblačila, palice,..) 
 
HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika 
 
ZAHTEVNOST TURE: tura je tehnično zelo zahtevna, potrebna  je dobra kondicijska 
pripravljenost. 
 
ČAS HOJE: 7-9 ur                                                                           VIŠINSKA RAZLIKA:    
936 m 
 
CENA PREVOZA:    20€   



 
PRIJAVE IN VODENJE: Matjaž Korošec  041 324 245,  Edi Jug 041 943 601  
 
ROK ZA PRIJAVE: Do četrtka, 16.7.2020  oz. do zasedenosti avtobusa. 
Lokacija: Avtobusna postaja Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Zelena in varna destinacija Rogla - Pohorje 
Objavljeno v: Novice (05.08.2020) 
 
Naslov novice: Zelena in varna destinacija Rogla - Pohorje 
Vsebina: Turistična destinacija Rogla-Pohorje, katere del je tudi Občina Zreče, je ponosni 

član družine z znakom Slovenia Green Destination Bronze. V zeleni shemi slovenskega 
turizma (ZSST), v katero se je destinacija vključila lani (2019), izpolnjuje obljubo in deluje po 
trajnostnih načelih ter je hkrati predana nenehnim zelenim izboljšavam. V letošnjem letu bo 
pristopila še k recertifikaciji znaka. Kakšno idejo želi zelena ekipa razvijati v prihodnje? Več 
in podrobneje v prilogi. 
Objavljeno (čas objave): 05.08.2020 ob 07:47 
 

 

 
 
 
 
 
Ponovna vzpostavitev kontaktnega telefona za pomoč v zvezi z 
COVID-19  
Objavljeno v: Novice (14.08.2020) 



 
Naslov novice: Ponovna vzpostavitev kontaktnega telefona za pomoč v zvezi z COVID-19 
Vsebina: Spoštovani občanke, občani  

 
Vsi, ki ste zboleli oziroma ste okuženi s korona virusom SARS-CoV-2 ali ste zaradi suma 
okužbe z njim v karanteni in potrebujete pomoč, katere si ne morete zagotoviti sami, lahko 
pokličete na telefonsko številko 03/757 17 14 med 7.00 in 13.00 ure od ponedeljka do petka.  
Zreče, 14.8.2020/10.30 
Objavljeno (čas objave): 14.08.2020 ob 10:18 
 

 

 
 
 
Anketa o pogojih za hojo v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (15.08.2020) 
 
Naslov novice: Anketa o pogojih za hojo v Občini Zreče 
Vsebina: Na spletni strani je objavljena kratka anketa o pogojih za hojo v Občini Zreče. 

Podatki se zbirajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Rezultati ankete bodo uporabljeni 
za izboljšanje razmer za hojo kot način za opravljanje vsakodnevnih poti. Vaše mnenje je 
zelo pomembno in lahko prispeva k še boljšim pogojem za hojo. Anketa je anonimna, vsi 
podatki bodo uporabljeni izključno za namene raziskave.  Vabimo vas k sodelovanju!  Več o 
letošnjem Evropskem tednu mobilnosti si lahko preberete na povezavi: Slovenska trajnostna 
platforma 
Objavljeno (čas objave): 15.08.2020 ob 07:00 
 

 

 
 
 
Čiščenje poti iz Rogle do Lovrenških jezer 
Objavljeno v: Novice (19.08.2020) 



 
Naslov novice: Čiščenje poti iz Rogle do Lovrenških jezer 
Vsebina: Na pobudo podjetja Unitur d.o.o. in Pot med krošnjami d.o.o. so zaposleni iz 

Režijskega obrata in občinske uprave Občine Zreče v ponedeljek 17. avgusta opravili čistilno 
akcijo čiščenja smeti na poti do Lovrenških jezer in nazaj. Na delo so se podali ob 12.30 
izpred picerije Planja na Rogli proti Lovrenškim jezerom ter od tam proti smučišču Mašin 
Žaga in koči na Pesku. Pot so očistili smeti, ob tem pa zadovoljno ugotovili, da le-teh ni zelo 
veliko. Problematična so le posamezna območja ob postojankah (klopi) in na območju 
Lovrenških jezer (klopi, stolp). Ob 16.00 pa so se vsi zbrali pri koči na Pesku, kjer jih je 
Unitur d.o.o pogostil z okrepčilom. Prav tako pa je Unitur d.o.o., vrečke s smetmi odpeljal s 
terena v njihov zbirni center na Rogli. Podjetje Pot med krošnjami  d.o.o. pa je poskrbelo za 
rokavice in vsem udeležencem doniralo karto za ogled Poti med krošnjami. 
Objavljeno (čas objave): 19.08.2020 ob 10:44 
 

 

 
 
 
 
Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi 
#OstaniZdrav 
Objavljeno v: Novice (21.08.2020) 
 
Naslov novice: Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav 
Vsebina: Spoštovani,   Vlada Republike Slovenije je tako kot več evropskih držav vzpostavila 

aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike 
prostovoljna in brezplačna, prav tako je tudi prilagojena slovenskim standardom varovanja 
osebnih podatkov. Državljanke in državljane želimo spodbuditi, da bodo aplikacijo uporabljali 
v čim večji meri ter s tem razbremenili slovenske epidemiologe in tudi zmanjšali potrebo po 
ukrepih, ki jih  sprejema vladna strokovna skupina. Osnovni in edini namen aplikacije je, da 
državljankam in državljanom omogočimo, da izvejo, ali so bili morda v stiku s kom, ki je 
okužen z novim koronavirusom. Aplikacijo uvajamo v korist javnega zdravja in zdravja 
posameznika.   Pri obvladovanju koronavirusa smo lahko uspešni le skupaj, zato je 
pomembno, da si aplikacijo #OstaniZdrav naloži čim več uporabnikov in s tem, poleg seveda 
upoštevanja navodil stroke (nošenja mask, upoštevanja razdalje, umivanja rok oz. 
razkuževanja in higiene kašlja), vsi skupaj pripomoremo tudi k ozaveščenosti in odgovorni 
zaščiti sebe in svojih bližnjih.   Zdravje je naše največje bogastvo, bodimo odgovorni in 
privoščimo ga sebi, pa tudi drugim. Zato vas vljudno pozivam, da pomagate pri širjenju 
informacij in ozaveščanju v vaši ustanovi. Osnovne informacije so na voljo na spletni strani 
https://www.gov.si/ostanizdrav ter pripravljene za tisk v obliki pdf. letaka in plakatov, ki jih 
prosim natisnite in obesite na vidna mesta. V kolikor imate zaslone, so pripravljene tudi 
digitalne vsebine, ki jih  prav tako vključite v predvajanje. Vsa omenjena gradiva so na voljo 
prek povezave https://we.tl/t-avScHM7apO.  Skupaj zmoremo.  S prijaznimi pozdravi,   
Boštjan Koritnik Minister za javno upravo   
Objavljeno (čas objave): 21.08.2020 ob 14:18 



 

 

 
 
 
Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi 
rekreativnimi površinami (AKRONIM: Turistične Zreče) 
Objavljeno v: Novice (24.08.2020) 
 
Naslov novice: Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi 

površinami (AKRONIM: Turistične Zreče) 
Vsebina: V petek, 21. avgusta 2020, je bila pri Osnovni šoli Zreče s ponosom odprta 

večnamenska zelena ploščad s kolesarskim poligonom, ki smo jo uredili v sklopu projekta 
Turistične Zreče. Ob priložnosti sta zbrane nagovorila zreški župan mag. Boris Podvršnik in 
ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos. Kot prvi so se po novi pridobitvi zapeljali mladi 
zreški kolesarji in rolarke iz Tekaškega smučarskega kluba Rogla, kasneje pa so se jim na 
novih električnih kolesih pridružili še drugi.  
 
Projekt je bil odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij LAS »Od Pohorja do Bohorja« v 
letu 2019 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
V okviru projekta so bili, poleg ureditve dela okolice pri Osnovni šoli,  zastavljeni še naslednji 
cilji: 
 
vzpostaviti zelen turistično-rekreativni prostor v urbanem območju Zreč, za prostočasno 
udejstvovanje, 
 
vključiti trajnostne vsebine v turistično ponudbo Zreč, 
 
osveščenost prebivalstva o možnostih kvalitetnega preživljanja prostega časa, 
 
izvesti kolesarsko izobraževanje in vodenje v urbanem območju Zreč. 
 
 
Objavljeno (čas objave): 24.08.2020 ob 08:21 



 

 

 
 
 
 
Pričetek novega šolskega leta 
Objavljeno v: Novice (25.08.2020) 
 
Naslov novice: Pričetek novega šolskega leta 
Vsebina: Spoštovani šolarji, starši ter vsi udeleženci v cestnem prometu! 

 
Pred vrati je pričetek novega šolskega leta, zato si skupaj prizadevajmo, da bo pot otrok v 
šolo čim bolj varna. 
 
Ponovno bomo  pogosteje srečevali mlajše udeležence prometa, predvsem kot pešce in 
kolesarje, zato vas želimo vzpodbudili k večji pozornosti pri vožnji v okolici šol na območju 
šolskih poteh in mestnih središčih. Starše mlajših otrok pozivamo, da s svojim otrokom 
prehodite celotno pot do šole, ga poučite o varni udeležbi v prometu, pokažete pravilno in 
varno prečkanje ceste, uporabo Šolskih poti ter ga opozorite na obvezno nošenje odsevnih 
teles.  
 
Vse starše in ostale udeležence v prometu v okolici osnovne šole Zreče prosimo za strpnost 
in upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Opozoriti vas želimo, da bodo tudi letos 
na cestah prisotni člani ZŠAM Zreče, Policija ter Medobčinski Inšpektorat, še posebej v 
okolici Osnovne šole Zreče, ki bodo po potrebi proti kršiteljem ustrezno ukrepali. 
 
Spoštovani otroci, starši  in ostali udeleženci v prometu, želimo vam srečno in varno pot v 
šolo in veliko šolskih uspehov! 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče 
Objavljeno (čas objave): 25.08.2020 ob 10:00 

 
 
 
Mesto sreče obiskal predsednik državnega sveta 
Objavljeno v: Novice (11.09.2020) 
 
Naslov novice: Mesto sreče obiskal predsednik državnega sveta 
Vsebina: V četrtek, 10. 9. 2020, smo gostili predsednika Državnega sveta Republike 

Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Po uvodnem delu, predstavitvi občine, vpisu v knjigo 
častnih gostov ter delovnem sestanku z župani sosednjih občin, sta si predsednik državnega 



sveta in župan Občine Zreče ogledala še zreški podjetji – UNIOR d. d. in GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o.   
 
Na povabilo župana, mag. Borisa Podvršnika, je predsednik Državnega sveta Republike 
Slovenije, gospod Alojz Kovšca, obiskal Zreče. V uvodni predstavitvi je župan predstavil 
razvoj Občine Zreče v zadnjih treh desetletjih, predvsem vpliv razvoja industrije na 
priseljevanje in razvoj mesta Zreče. Sledil je vpis predsednika državnega sveta v knjigo 
častnih gostov, v kateri je predsednik zapisal: »V kraju, kjer so združeni prelepa narava, 
delovni ljudje in tehnološki dosežki, je lepo in prijetno živeti. Zreče so kraj, kjer bi zlahka 
našel svoj dom.«   
 
Za tem je potekal posvet na temo »Ustanovitev pokrajin v Republiki Sloveniji«. Pogovora so 
se, poleg častnega gosta in zreškega župana, udeležili dr. Borut Holcman, predstavnik 
strokovne skupine Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje, gospod Bojan 
Podkrajšek, poslanec Državnega zbora RS, gospod Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje, 
gospod Martin Brecl, župan Občine Dobrna, gospod Branko Petre, župan Občine Vojnik in 
gospa Silva Koželj, podžupanja Občine Šentjur. Na delovnem posvetu so razpravljali o 
razvojnih prednostih pokrajin ter tudi o dilemah, ki jih zaznavajo občine ob predlogu Zakona 
o pokrajinah. So pa navzoči izpostavili, da v Sloveniji pokrajine potrebujemo.   
 
V popoldanskem času sta, župan in predsednik, obiskala še zreški podjetji UNIOR d. d. in 
GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Pogovor je tekel predvsem o poslovnih in razvojnih načrtih 
obeh podjetji ter o poslovanju v tujini, v obeh podjetjih pa si je gospod predsednik ogledal 
tudi del proizvodnje. Obisk se je zaključil pozno popoldne z odhodom gospoda Alojza 
Kovšce proti Ljubljani.  Več informacij o obisku je dostopnih na spletni strani Državnega 
sveta Republike Slovenije.  Sporočilo za javnost podjetja UNIOR d. d.   
Objavljeno (čas objave): 11.09.2020 ob 12:40 
 

 

 
 
Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (09.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 10.09.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Brezplačni tečaj Angleškega jezika . Vsak  četrtek, ob 10. uri. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 



Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
 
Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (09.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 17.09.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Brezplačni tečaj Angleškega jezika . Vsak  četrtek, ob 10. uri. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Vaje za urjenje spomina 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (09.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 17.09.2020 ob 11:00 
 
Naziv, ime dogodka: Vaje za urjenje spomina 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 



Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Brezplačna delavnica. Vaje za urjenje spomina v četrtek, 17. septembra, 

ob 11. uri. Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
Spoznavanje rastlin na terenu- repuh 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.09.2020) 
Lokacija: Pred hotelom Pod Roglo, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 17.09.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Spoznavanje rastlin na terenu- repuh 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Zbor udeležencev bo ob 16.00 uri pri Hotelu pod Roglo. Spoznali bomo 

repuh pod vodstvom gospe Olge Čanžek 
Lokacija: Pred hotelom Pod Roglo, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Vabilo na organiziran sprehod po označenih Peš kažipotih 
Objavljeno v: Dogodki (16.09.2020) 
Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 19.09.2020 ob 09:00 
 
Naziv, ime dogodka: Vabilo na organiziran sprehod po označenih Peš kažipotih 
Kategorije dogodka: Za zdravje 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 



teles 
Organizator: Občina Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: V okviru dogajanja v času Evropskega tedna mobilnosti Vas 

vabimo, da se udeležite sprehoda po novo označenih peš kažipotih v mestu Zreče 
 
Organiziran sprehod z vzpodbujanjem hoje bo v soboto 19.9.2020 ob 9.00 uri 
 
Sprehod je povsem nezahteven in bo potekal po pločnikih v mestu Zreče in bo trajal 
približno 45 min. Predhodna prijava ni potrebna. Zbor pred Avtobusno postajo v Zrečah. 
 
Vse udeležence naprošamo, da ves čas sprehoda držite medsebojno razdaljo po priporočilih 
NIJZ, ki znaša 1,5m do 2,00m! 
 
V primeru dežja sprehod odpade. 
 
Označeni peš kažipoti se od običajnih razlikujejo v tem, da poleg smeri označujejo tudi čas 
hoje v minutah do označene lokacije. Oznake so na pločnikih in pešpoteh, ki so za hojo 
varne. Na treh lokacijah, smo dodali tudi informativno tablo z zemljevidom, ki označuje 
najkrajšo pot do določene ustanove. 
 
Vljudno vabljeni k udeležbi v čim večjem številu! 
Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Pokal Alpina, tekma na tekaških rolkah 
Objavljeno v: Dogodki (16.09.2020) 
Lokacija: rogla, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 19.09.2020 ob 09:30 
 
Naziv, ime dogodka: Pokal Alpina, tekma na tekaških rolkah 



Kategorije dogodka: Šport 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 
Organizator: Tekaško smučarski klub Rogla 
Opis, predstavitev dogodka: RAZPIS TEKMOVANJA SMUČARJEV TEKAČEV NA TEKAŠKIH 

ROLKAH - končna verzija.pdf 
Lokacija: rogla, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Označili smo peškažipote in postavili table z zemljevidi poti 
Objavljeno v: Novice (21.09.2020) 
 
Naslov novice: Označili smo peškažipote in postavili table z zemljevidi poti 
Vsebina: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo v mestu Zreče na 15 lokacijah označili 

peškažipot do bližnjih ustanov, ki jih je možno obiskati peš. 
 
Označeni peš kažipoti se od običajnih razlikujejo v tem, da poleg smeri označujejo tudi čas 
hoje v minutah do označene lokacije. Oznake so na pločnikih in pešpoteh, ki so za hojo 
varne. Na treh lokacijah, smo dodali tudi informativno tablo z zemljevidom, ki označuje 
najkrajšo pot do določene ustanove.   
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Objavljeno (čas objave): 21.09.2020 ob 15:00 



 

 

 
 
Spoznavanje rastlin - jerebika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.09.2020) 
Lokacija: Prostori društva Smetlika, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 21.09.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Spoznavanje rastlin - jerebika 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Ob 18.00 uri nam bo g. Franc Vidmar predstavil jerebiko. Dobimo se v 

prostorih društva. 
Lokacija: Prostori društva Smetlika, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Povabilo na delavnice za otroke 
Objavljeno v: Dogodki (17.09.2020) 
Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 22.09.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Povabilo na delavnice za otroke 
Kategorije dogodka: Za otroke 
Vstopnina: Vstop prost 



Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: Ob zaključku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bomo 

22.9.2020  obeležili dan brez avtomobila z zaporo parkirnih prostorov pred občinsko stavbo 
in jih prepustili otrokom.  V dopoldanskem času bomo za učence nižjih razredov Osnovne 
šole Zreče omogočili ogled gledališke predstave "Petjih kolesarski izlet" v izvedbi Zavoda 
enostavno prijatelji.  Med 16.00 in 18.00 uro pa vas vabimo, da se preizkusite  v rolanju, 
pripravi osvežujočih zdravilnih napitkov, risanju, raznih tekmovanjih in še več.   Vljudno 
vabljeni!   
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Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Povabilo na ogled in testiranje e-vozila 
Objavljeno v: Dogodki (17.09.2020) 
Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 22.09.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Povabilo na ogled in testiranje e-vozila 
Kategorije dogodka: Obveščanje javnosti 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Občina Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: Vabimo vas na ogled in testiranje električnega vozila BMW i3, ki 

ga Občina Zreče uporablja za brezplačne prevoze starejših občanov (t. i. Prostofer).  
Možnost ogleda in vožnje boste imeli v torek 22.9.2020 med 16.00 in 18.00 uro na parkirišču 
pred Občino Zreče.   Predhodna najava ni potrebna,  obvezna pa je predložitev vozniškega 
dovoljenja B kategorije.  Med vožnjo je obvezna uporaba zaščitne maske.   
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Lokacija: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Spoznavanje rastlin na terenu - lapuh 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.09.2020) 
Lokacija: Pred gasilskim domom Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 22.09.2020 ob 16:00 
 
Naziv, ime dogodka: Spoznavanje rastlin na terenu - lapuh 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Zbor udeležencev pri gasilskem domu Zreče ob 16.00 uri, nadaljevali 

bomo pot na Golek pod vodstvom gospe Vlaste Grosman. 
Lokacija: Pred gasilskim domom Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 



 
Dan brez avtomobila - predstava Petjin kolesarski izlet izvedena na 
parkirišču 
Objavljeno v: Novice (22.09.2020) 
 
Naslov novice: Dan brez avtomobila - predstava Petjin kolesarski izlet izvedena na parkirišču 
Vsebina: Mlajšim učencem Osnovne šole Zreče smo 22.9.2020 omogočili ogled predstave z 

naslovom Petjin kolesarski izlet v izvedbi Zavoda enostavno prijatelji. Predstava je potekala 
na prostem na parkiršču pred Občino Zreče, ki je bil ta dan za promet zaprt in namenjen za 
izvedbo drugih dogodkov. Otroci so si predstavo z navdušenjem ogledali.   
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Objavljeno (čas objave): 22.09.2020 ob 15:32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sprejem zlatih maturantk 
Objavljeno v: Novice (23.09.2020) 
 
Naslov novice: Sprejem zlatih maturantk 
Vsebina: Župan mag. Boris Podvršnik je v sredo, 24.9.2020 sprejel zlate maturantke, 

občanke Občine Zreče. Na sprejem so bile povabljene tri zlate maturantke in sicer: - Anja 
Kotnik, zlata maturantka Srednje zdravstvene šole Celje - Eva Posilovič, zlata maturantka 
Kajuhove gimnazije - Eva Levičnik Pernat, zlata maturantka Šolskega centra Slov. Konjice-
Zreče Žal se Eva Levičnik Pernat sprejema ni mogla udeležiti.  Župan je Anji in Evi iskreno 
čestital za dosežen uspeh ter jim podaril knjižni darili z vstopnicami na Pot med krošnjami 
Pohorje. Peljal ju je tudi na kosilo v Hotel Dobrava. Ob koncu je obema zaželel uspešno 
nadaljnje šolanje na izbranih Fakultetah. 
Objavljeno (čas objave): 23.09.2020 ob 16:05 
 

 

 
 
 
Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (09.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 24.09.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Brezplačni tečaj Angleškega jezika 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Brezplačni tečaj Angleškega jezika . Vsak  četrtek, ob 10. uri. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 



 
 
 
 
 
 
Pogovorne skupine 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (09.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 24.09.2020 ob 11:00 
 
Naziv, ime dogodka: Pogovorne skupine 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Nina Kovačič 
Mobilna številka organizatorja: 051 308 500 
Elektronska pošta organizatorja: nina.kovacic@mcdd.si 
Opis, predstavitev: Pogovorne skupine. Četrtek, 24. septembra, ob 11. uri. Vabljeni 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Delavnica masažnih ploščic 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 24.09.2020 ob 18:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica masažnih ploščic 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Delavnica bo v večgeneracijskem centru Zreče pod vodstvom gospe Saše 

Korez. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 
 

 
 



Podelitev priznanj športnikov leta 2019 
Objavljeno v: Novice (25.09.2020) 
 
Naslov novice: Podelitev priznanj športnikov leta 2019 
Vsebina: V četrtek, 24.9.2020 smo podelili priznanja najboljšim športnikom Občine Zreče za 

leto 2019. Podelitev je potekala ob upoštevanju predpisov NIJZ, vezanih na koronavirus. 
Kratek glasbeni program so pripravili učenci in zaposleni Osnovne šole Zreče.  Prejemniki 
priznanj so bili: PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI DO 16. LETA: - Aljaž Podgrajšek, nogomet - 
Zala Šrot, košarka - Adela Škoflek, odbojka PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI DO 18. LETA: -Tia 
Tajhar, košarka - Nika Vetrih, twirling ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC: - Boris Klokočovnik, 
odbojka NAJBOLJŠA MOŠKA ŠPORTNA EKIPA: -članska ekipa Nogometnega kluba Zreče 
NAJBOLJŠA ŽENSKA ŠPORTNA EKIPA: - prva članska ekipa Odbojkarskega kluba Weiller 
volley Zreče NAJBOLJŠA ŠPORTNICA: - Renata Vetrih, tek NAJBOLJŠI ŠPORTNIK: -
Gregor Stračanek, kickboxing Vsem prejemnikom iskreno čestitamo! 
Objavljeno (čas objave): 25.09.2020 ob 09:56 
 

 

 
 
 
 
BRINJEVA GORA IN NJENO MESTO MED ARHEOLOŠKIMI 
NAJDIŠČI V SLOVENIJI 
Objavljeno v: Dogodki (24.09.2020) 
Lokacija: Šolska ulica 1, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 26.09.2020 ob 00:00 
 
Naziv, ime dogodka: BRINJEVA GORA IN NJENO MESTO MED ARHEOLOŠKIMI NAJDIŠČI 

V SLOVENIJI 
Kategorije dogodka: Izobraževanje 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Katoliško kulturno društvo Zreče 
Opis, predstavitev dogodka: Brinjeva gora je poleg cerkvice Matere Božje znana tudi po 

arheoloških izkopavanjih. Izvedena so bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ponovno pa 
so oživela v letu 2019 pod vodstvom arheologa doc. dr. Matije Črešnarja. K temu je 
prispevala vključitev Občine Zreče v čezmejni projekt Prehistoy Adventure, ki je osredotočen 
na prazgodovinsko dediščino na območju Slovenije in Hrvaške.   Predavanje dr. Matije 
Črešnarja bo v soboto, 26. septembra 2020 ob 19.30 uri  v cerkvi v Zrečah.  Predavanje 
organizirajo Župnija Zreče, Kolping družina Zreče in Katoliško kulturno društvo Zreče. 
Lokacija: Šolska ulica 1, 3214 Zreče 



Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Tri kepice prometa za predšolske otroke 
Objavljeno v: Novice (28.09.2020) 
 
Naslov novice: Tri kepice prometa za predšolske otroke 
Vsebina: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo predšolskim otrokom iz Vrtca Zreče 

omogočili gledališko predstavo Tri kepice prometa v izvedbi Drušva miškino gledališče ku-
kuc. Predstava je na nagajiv in šaljiv način otroke popeljala skozi prometne predpise. Ob njej 
so se otroci nasmejali, zapeli, ponovili in osvežili svoja znanja o varnem vključevanju v 
promet, ki jim ga sodeč po sodelovanju v predstavi ne manjka.   
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Objavljeno (čas objave): 28.09.2020 ob 14:07 



 

 

 
Dan brez avtomobila v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (28.09.2020) 
 
Naslov novice: Dan brez avtomobila v Občini Zreče 
Vsebina: Ob zaključku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo v torek 22.9.2020 

obeležili dan brez avtomobila z zaporo parkirnih prostorov pred občinsko stavbo in jih 
namenili otrokom. 
 
Mlajšim učencem Osnovne šole Zreče smo omogočili ogled predstave z naslovom »Petjin 
kolesarski izlet« v izvedbi Zavoda enostavno prijatelji. Predstava je potekala na prostem na 
parkiršču pred Občino Zreče, ki je bil ves dan za promet zaprt in namenjen za izvedbo 
drugih dogodkov. Otroci so si predstavo z navdušenjem ogledali. 
 
Popoldan je bil prostor namenjen za risanje, vožnjo s skiroji, rolerji, kolesi in ostale igre. 
Člani Društva prijateljev mladine Zreče so pripravljali zdravilne napitke, predstavili so 
rezutate ankete glede pogojev za hojo v Občini Zreče, ki so jo občani lahko v zadnjem 
mesecu izpolnili. 
 
V času Evropskega tedna mobilnosti so občani lahko izpolnjevali Dnevnik gibanja in vsi, ki 
so ga ta dan prinesli so prejeli nagrado. 
 
Predstavniki Občine Zreče so vsem zainteresiranim predstavili električni avtomobil in vsi, ki 
so želeli so ga lahko tudi testiral. 
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Objavljeno (čas objave): 28.09.2020 ob 13:56 
 

 

 
 
 
 
Analiza ankete o pogojih za hojo v Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (28.09.2020) 
 
Naslov novice: Analiza ankete o pogojih za hojo v Občine Zreče 
Vsebina: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo na Občini pripravili anketo glede 

pogojev za hojo v Zrečah in okolici. Anketa je trajala od 15.8.2020 do 16.9.2020. Dostopna 
je bila na spletni strani Občine Zreče, v pisarni Turistično-informacijskega centra Zreče in na 
sedužu Občine.  Prejeli smo 88 pravilno izpolnjenjih anket.   Podrobno analizo si lahko 
ogledate pod Analiza ankete.docx   
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Objavljeno (čas objave): 28.09.2020 ob 13:37 
 

 

 
 
 
 
 



Kreativno slikanje. 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (25.09.2020) 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 28.09.2020 ob 10:00 
 
Naziv, ime dogodka: Kreativno slikanje. 
Vstopnina: Potrebna je predhodna prijava 
Organizator: Večgeneracijski center Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Tatjana Milosavljevič 
Mobilna številka organizatorja: 051 367 58 
Elektronska pošta organizatorja: vecgeneracijski.center@gmail.com 
Opis, predstavitev: Kreativno slikanje. V ponedeljek, 28. 9. 2020, od 10. do 12. ure                                                       

od 13. do 16. ure Vabljeni. 
Lokacija: Večgeneracijski center Zreče, Kovaška cesta 35, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
Sprejeti novi ukrepi Občinske uprave z namenom preprečevanja 
širitve okužb koronavirusa 
Objavljeno v: Novice (02.10.2020) 
 
Naslov novice: Sprejeti novi ukrepi Občinske uprave z namenom preprečevanja širitve okužb 

koronavirusa 
Vsebina: Občinska uprava Občine Zreče je z namenom preprečevanja širitev okužb 

koronavirusa sprejela sledeče ukrepe; 1. Strankam predlagamo, da omejijo obisk na 
občinski upravi in naj čim več komunikacije poteka preko elektronskih medijev (e-pošta, 
telefon, ipd.).  2. V  nujnih primerih se lahko stranke zglasijo v poslovnih prostorih občine in 
sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih v času uradnih ur.  3. Omeji se gibanje strank  v 
poslovnih prostorih občine. Zato bomo zaposleni  vse stranke in poslovne partnerje 
sprejemali v pisarni krajevnega urada Zreče.  4. Stranke in zaposleni morajo nositi  zaščitno 
masko ter si razkužiti roke.  5. Uporaba sanitarnih prostorov v poslovnih prostorih občine 
strankam do nadaljnjega ni dovoljena.   
 
Za zašito vseh upoštevajmo splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, 
navedenih na naslednji povezavi: 
 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
 
Zreče, 2.10.2020/14:00 
Objavljeno (čas objave): 02.10.2020 ob 13:44 

 



 
 
Strokovna ekskurzija v Prekmurje 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (17.09.2020) 
Lokacija: AP Zreče, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.10.2020 ob 07:00 
 
Naziv, ime dogodka: Strokovna ekskurzija v Prekmurje 
Organizator: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče 
Opis, predstavitev: Odhod iz AP Zreče ob 7.00 uri. 
Lokacija: AP Zreče, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
 
 
Trgatev potomke stare trte 
Objavljeno v: Dogodki občanov in organizacij (objavljeno tudi na spletni strani organizacije) 

(25.09.2020) 
Lokacija: Blizu gostišča Jurček, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.10.2020 ob 15:00 
 
Naziv, ime dogodka: Trgatev potomke stare trte 
Kategorije dogodka: Izobraževanje 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Izbor iz seznama društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, delovnih 

teles 
Organizator: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Spletna stran dogodka: 
https://www.facebook.com/ZreskiLjubiteljiVina/?view_public_for=112757108747549 
Opis, predstavitev dogodka: Vabljeni na trgatev potomke najstarejše trte, ki bo v soboto 

3.10.2020 ob 15:00 uri 
Lokacija: Blizu gostišča Jurček, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 



 

 

 
 
 
3. SNL-Vzhod; 7.krog ZREČE - ŠMARJE PRI JELŠAH 
Objavljeno v: Dogodki občanov (lokalni utrip) (29.09.2020) 
Lokacija: Stadion Zreče; Šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 03.10.2020 ob 15:30 
 
Naziv, ime dogodka: 3. SNL-Vzhod; 7.krog ZREČE - ŠMARJE PRI JELŠAH 
Organizator: NK Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Benjamin Košak 
Mobilna številka organizatorja: 031 705 998 
Elektronska pošta organizatorja: rok.rebernak@unior.com 
Opis, predstavitev: Prisotnost gledalcev na tribuni je dovoljena na podlagi pozitivnega mnenja 

NIJZ. Prisotni so lahko samo zdravi gledalci. Ob vhodu se meri telesna temperatura 
gledalcev. Strogo spoštovanje medsebojne razdalje, higiene rok in uporabe maske! 
Lokacija: Stadion Zreče; Šolska cesta 3, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 

 
 
Obisk predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (05.10.2020) 
 
Naslov novice: Obisk predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice v Zrečah 
Vsebina: V petek, 2. 10. 2020, se je župan mag. Boris Podvršnik, srečal s predsednikom 

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Brankom Mehom.  Na povabilo župana, mag. Borisa 
Podvršnika, je Zreče obiskala delegacija Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so jo 
sestavljali predsednik Branko Meh, generalni direktor Danijel Lamperger, urednica revije 
Obrtnik podjetnik Eva Mihelič, predstavnica za odnose z javnostmi Mira Črešnar ter 
sekretarka Dragica Flis. Obisku so se pridružili tudi predstavniki Območne Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenske Konjice, in sicer predsednik Ivan Furman, podpredsednik 
Uroš Fijavž ter sekretarka Milena Brdnik. Po uvodni predstavitvi Občine Zreče s strani mag. 
Borisa Podvršnika, je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije predstavil tudi 
njihovo zbornico ter navedel, da je glavna naloga zbornice, da le-ta deluje v prid obrtnikov in 
podjetnikov. Zbornica se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in 
srednjih podjetjih, zato so tudi v času epidemije koronavirusa aktivno sodelovali pri pripravi 
protikorona paketov. Tudi v petem protikorona paketu je vlada upoštevala večino predlogov 



Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. »V teh trenutkih je namreč pomembno, da 
pomagamo slovenskemu gospodarstvu in da ohranimo delovna mesta ter podjetja.« je na 
srečanju še povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh.  
Predsednik Branko Meh se je v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zahvalil za 
dobro sodelovanje Območni Obrtno-podjetniški zbornici Slovenske Konjice, saj le-ta zelo 
dobro informira naše obrtnike in podjetnike o novostih, ter občini za povabilo na srečanje.  
Svoj obisk so gosti zaključili z ogledom Poti med krošnjami na Rogli. 
 
Občina Zreče 
Objavljeno (čas objave): 05.10.2020 ob 10:13 
 

 

 
 
 
11. TRADICIONALNA PROSTOVOLJNA AKCIJA čiščenja 
zaraščajočih travišč – planj na Pohorju 
Objavljeno v: Novice (06.10.2020) 
 
Naslov novice: 11. TRADICIONALNA PROSTOVOLJNA AKCIJA čiščenja zaraščajočih 

travišč – planj na Pohorju 
Vsebina: Občina Zreče je skupaj s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Uniturjem d.o.o., 

Skladom za naravo Pohorje, Občino Mislinja in Zavodom za gozdove Slovenije izvedla že 
11. tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki je 
potekala v soboto, 3. oktobra 2020. 
 
Aktivnost se je odvijala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS. Cilj naravovarstvene 
akcije pa je povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin, ohraniti značilno podobo 
pohorske krajine in izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline. 
 
Zjutraj se je 20 prostovoljcev zbralo na Rogli pred Picerijo Planja ob 9:00 uri. Akcija je 
potekala na območju travnatih površin v neposredni bližini Rogle (pot do Lovrenških jezer), 
kjer je po odstranitvi dreves ostalo še nekaj vej in zrasti in so jih udeleženci akcije zbrali v 
kupe. S pomočjo traktorja, ki ga je za akcijo posodila Pašna skupnost Rogla so kupe vejevja 
zvozili ob gozdni rob od koder bodo tudi odstranjeni. 
 
Po zaključku akcije so organizatorji za vse prisotne pripravili Pohorski lonec in borovničev 
zavitek, vsak udeleženec pa je prijel tudi spominsko majico. Po koncu druženja so se vsi 
veseli strinjali in obljubili, da se naslednje leto zopet vidijo. 
Objavljeno (čas objave): 06.10.2020 ob 07:07 



 

 

 
 
Epidemiološka situacija v občini Zreče ni rožnata 
Objavljeno v: Novice (08.10.2020) 
 
Naslov novice: Epidemiološka situacija v občini Zreče ni rožnata 
Vsebina: Epidemiološka situacija v občini Zreče ni rožnata 

 
 Danes se je sestal Krizni kolegij župana in obravnaval trenutno epidemiološko situacijo. 
Ugotavljamo, da smo v prvem valu v naši Občini glede na ocene ogroženosti situacijo 
odlično obvladali. Situacija pa je se je tudi pri nas bistveno poslabšala v septembru, pri 
čemer je največji porast očiten prav v zadnjih dneh. Ogroženost je skladno z našo oceno 
najvišja v naših največjih podjetjih, kar se praktično tudi udejanja, saj je največ (39 okuženih 
na dan 5. 9. 2020) v Uniorju, ki je naš največji delodajalec, manjše število pa je ugotovljeno 
tudi v Weilerju, ki pa zaenkrat situacijo obvladujeta. Unior je zaradi preprečevanja širjenja 
virusa že 16. septembra začel izvajati ostrejše preventivne ukrepu, ki bi morali začeti kazati 
rezultate prav v nadaljevanju. V karanteni so bile zaradi preventivnih ukrepov tudi osebe iz 
srednješolskega centra in našega vrtca, trenutno pa je v samo izolaciji en razred iz OŠ 
Zreče. 
 
 Trenutno glede na državno povprečje žal beležimo enkrat slabše rezultate, kar ni kritično ni 
pa vzpodbudno, saj očitno kaže na to, da se ljudje ne držimo dovolj zapovedanih in 
priporočenih pravil. Skupaj z najodgovornejšimi in zaposlenimi moramo preprečiti 
eksponentno rast. Zato še enkrat apeliramo na vse, da se omejimo samo na najnujnejše 
socialne stike in da vsi dosledno upoštevamo vsa navodila NIJZ in Vlade RS, kajti samo to je 
način, da število okužb omejimo in epidemijo obvladamo z najmanjšimi posledicami. Posebej 
opozarjamo osebe, ki so pozitivne in morajo ostati v karanteni, ter osebe, ki jim je odrejena 
karantena ali samo izolacija, da striktno upoštevajo navodila NIJZ-ja, saj bodo s tem najbolje 
poskrbeli za sebe in ostale bližnje in seveda okolico. 
 
Ob morebitnem poslabšanju situacije bomo primorani dvigniti stopnjo izvajanja ukrepov, 
vnovično aktivirati občinski načrt za te primere, kar vključuje zagotavljanje neprekinjenosti 
delovanja kriznega štaba, štaba CZ in drugih sil ZIR ter izvajanje drugih nepopularnih 
ukrepov (zapiranja občine). Da pa do tega ne bi prišlo ponovno apeliramo na vse ljudi, da 
čimbolj upoštevamo navodila pristojnih oblasti, da čim bolj omejimo tudi družinske zabave, 
kar vključuje tudi društvene dogodke in prireditve, ki niso nujne. 
 
 Zreče, 8.10.2020/12:40 
Objavljeno (čas objave): 08.10.2020 ob 12:48 
 

 
 



Novi predstavitveni film OBČINE ZREČE 
Objavljeno v: Novice (13.10.2020) 
 
Naslov novice: Novi predstavitveni film OBČINE ZREČE 
Vsebina: Na YouTube INFO kanal Zreče  smo objavili nov kratek predstavitveni film Občine 

Zreče, ogledate si ga lahko  na spodnji povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=J4RPXXjbbnY 
Objavljeno (čas objave): 13.10.2020 ob 09:47 
 

 

 
 
 
ZAČASNI UKREPI V RDEČIH REGIJAH, MED KATERE SPADA 
TUDI OBČINA ZREČE 
Objavljeno v: Novice (16.10.2020) 
 
Naslov novice: ZAČASNI UKREPI V RDEČIH REGIJAH, MED KATERE SPADA TUDI 

OBČINA ZREČE 
Vsebina: Zaradi poslabšane epidemiološke situacije s 16. oktobrom začnejo v rdečih 

statističnih regijah veljati naslednji začasni ukrepi: 
 
- prepoved prehajanja iz regij, razen izjem (med njimi odhod in prihod z dela, gozdarske in 
kmetijske dejavnosti, zavarovanje zdravja ali premoženja, varstvo oseb ali negovanje 
družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev, izvajanje del za zasebnem 
objektu, koriščenje predhodno rezerviranih turističnih kapacitet). 
 
- prepoved vseh prireditev, shodov, porok in verskih obredov. 
 
- zaščitna maska ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi 
na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. 
 
S 17. oktobrom 2020 v rdečih regijah velja: 
 
- prepoved ponujanja športno rekreativnih storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih, 
pri čemer so izjeme športna tekmovanja in treningi za registrirane športnike. 
 
- prepoved gostinskih dejavnosti v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, 
kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) razen v nastanitvenih obratih, kjer je dovoljena 
le sedeča postrežba. 
 
Omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač. 
 



- v prostoru frizerskih in kozmetičnih salonov se lahko hkrati nahaja le ena stranka. 
 
Dodatna pojasnila najdete na https://www.gov.si/…/2020-10-14-36-redna-seja-vlade-
republ…/ 
 
Zreče, 16.10.2020/8:40 
Objavljeno (čas objave): 16.10.2020 ob 08:46 
 

 

 
 
 
 
Aktiviran občinski Načrt zaščite in reševanje ob pojavu epidemije in 
Občinski štab CZ  
Objavljeno v: Novice (19.10.2020) 
 
Naslov novice: Aktiviran občinski Načrt zaščite in reševanje ob pojavu epidemije in Občinski 

štab CZ 
Vsebina: Danes zjutraj se je sestal Krizni kolegij župana in obravnaval trenutno situacijo ob 

razglasitvi epidemije. 
 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Zreče Emil Mumel je na podlagi vladnega Odloka o 
razglasitvi epidemije bolezni covid-19 na območju republike Slovenije, danes izdal sklep o 
aktiviranju Načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih 
bolezni pri ljudeh v občini Zreče, verzija 1.0, ter aktiviral Občinski štab CZ. S tem je 
zagotovljeno je neprekinjeno delovanje štaba CZ. 
 
Prav tako se z današnjim dnem vzpostavlja kontaktna točka štaba CZ Občine Zreče; 
 
- kontaktna telefonska št. 03/757 17 14 in e-mail cz@zrece.eu. 
 
Zreče; 19.10.2020/15:00 
Objavljeno (čas objave): 19.10.2020 ob 15:10 
 

 

 
 
 



 
Aktivnosti pri nadaljevanju urejanja železniškega muzeja ozkotirne 
železniške proge v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (21.10.2020) 
 
Naslov novice: Aktivnosti pri nadaljevanju urejanja železniškega muzeja ozkotirne železniške 

proge v Zrečah 
Vsebina: V tem mandatnem obdobju imamo poleg populariziranja prazgodovinske dediščine 

Brinjeve gore tudi za cilj nadaljevanje urejanja železniškega muzeja ozkotirne železniške 
proge Poljčane-Slovenske Konjice-Zreče, kot pomembne kulturno tehniške dediščine v 
občini, ki zajema nekaj sklopov. Ta cilj imamo opredeljen tudi v naši Strategiji turizma. 
 
Prvega predstavlja urejanje zgradbe v gradbeno tehniškem smislu (urejanje pritličja 
večnamenske čakalnice, sanitarij…), kjer smo se letos prijavili na razpis LAS in kjer smo bili 
zaradi partnerja, ki ni imel poravnanih vseh obveznosti do države, žal neuspešni. Ta del 
bomo zopet prijavili na naslednjem razpisu. 
 
V drugi sklop sodi urejanje kletnih prostorov, kjer skupaj z društvom vinogradnikov snujemo 
obnovo in ureditev degustacijskih prostorov. 
 
Tretji sklop pa predstavlja obogatitev zunanje zbirke, kjer vseskozi poskušamo dodajati 
zanimive eksponate, od zapornic do vozičkov za pretovarjanje... V prvi fazi načrtujemo 
kratkoročno, da kompozicija lokomotive in vagona »zaživi« vsaj z nekaj deset metri proge 
(januarja praznujemo stoletnica prihoda železnice v Zreče), v nadaljevanju pa, da jo 
podaljšamo po stari trasi do Bifeja turist-brunarice. Trenutno smo že pridobili ozkotirne tirnice 
s pragovi, pridobivamo pa še kretnice, po zelo ugodni ponudbi. S tem bi zaokrožili ta 
zanimivi turistični doživljajski projekt, ki bi bil predvsem interesanten za družine z otroki, ob 
vikendih in praznikih.       
 
 Zadevo poskušamo v največji možni meri poceniti, tako, da sodelujemo tudi z različnimi 
donacijami v materialu in delu predvsem: s pomočjo Uniorja, Weilerja, Slovenskih železnic, 
DRSI, Muzeja južne železnice iz Šentjurja in s pomočjo volonterskega dela članov iz društev 
KUD Vladko Mohorič, ZŠAM Zreče in ljubitelji ozkotirnih železnic iz celotne Slovenije; začeli 
pa smo sodelovati tudi z društvom vinogradnikov. 
 
 V letošnjem in drugem letu bomo za material v proračunih skupaj zagotovili cca 35.000 
evrov. 
 
 Zreče: 21. 10. 2020/9:00 
Objavljeno (čas objave): 21.10.2020 ob 09:01 
 

 

 



 
Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z 
dne 21.10. 2020 
Objavljeno v: Novice (21.10.2020) 
 
Naslov novice: Današnje najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 21.10. 

2020 
Vsebina: Danes ob 11.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Ponovno se angažira naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče, ki budno 
spremlja dogajanje v RS in občini. Dnevno se spremlja registrirane okužene osebe v občini, 
podjetjih in javnih zavodih. Trenutno imamo v Občini Zreče 33 registrirane okužene osebe, 
od začetka epidemije pa 79 oseb. 
 
Uvedli smo se dnevno dežurstvo Občinske uprave od ponedeljka do petka med od 7.00 do 
15.00 (ekipa za administrativno podporo štabu CZ), vodi se dnevnik prejema in poslane 
pošte, ter evidenca ukrepov. 
 
Občinski štab CZ deluje v novi pisarni v sklopu PTC Tržnica Zreče, na naslovu Cesta na 
Roglo 11j, 3214 Zreče. 
 
V času od zaključka prve epidemije do začetka druge epidemije so bili naši gasilci PGD 
Zreče aktivni saj je bilo več žarišč, in sicer so opravili 9 dekontaminacij:- 5 x UNIOR stara 
cona Kovaška 10,- 1 x UNIOR Vitanje 
 
- 1 x ZD Vitanje, 
 
- 2 x OŠ Zreče, 
 
Javne zavode (OŠ, vrtec) smo pozvali, da se organizirajo za potrebe varstva otrok ob 
morebitnem zaprtju JZ in potrebe po varstvu otrok. 
 
Pozvali smo službo za pomoč ogroženim skupinam, da se pripravi na morebitno delovanje 
op izkazani potrebi. 
 
Danes zjutraj 21. 6. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Danes, 21.6.2020 smo izdali Sklep o protokolu izvajanja pogrebnih storitev v občini Zreče. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 23. 10. 2020 ob 13.00. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 21. 10. 2020/16.50 
Objavljeno (čas objave): 21.10.2020 ob 17:07 
 
 
 
 



Vzpostavljena nova kontaktna mobilna številka Štaba CZ Občine 
Zreče 
Objavljeno v: Novice (22.10.2020) 
 
Naslov novice: Vzpostavljena nova kontaktna mobilna številka Štaba CZ Občine Zreče 
Vsebina: Spoštovani občanke, občani  

 
Občinski štab CZ občine Zreče vas obvešča, da smo vzpostavili novo kontaktno mobilno 
številko 070 405 020. Zato pozivamo vse, ki ste okuženi s korona virusom SARS-CoV-2 ali 
ste zaradi suma okužbe z njim v karanteni in potrebujete kakršno koli pomoč, katere si ne 
morete zagotoviti sami, da lahko pokličete na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 
med 7.00 in 15.00 ure od ponedeljka do petka.  Zreče, 22. 10. 2020/7.55 
Objavljeno (čas objave): 22.10.2020 ob 07:47 
 

 

 
 
 
 
Sprememba protokola pogrebne svečanosti v Občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (22.10.2020) 
 
Naslov novice: Sprememba protokola pogrebne svečanosti v Občini Zreče 
Vsebina: Župan občine Zreče mag. Boris Podrvršnik je včeraj 21. 10. 2020 sprejel Sklep o 

protokolu izvajanja pogrebnih storitev v občini Zreče 
 
Zaradi razglasitve epidemije, ki je posledica koronavirusa, se spremeni protokol pogrebne 
svečanosti tako, da: 
 
 
 
lahko na pogrebni svečanosti sodeluje NAJVEČ ŠEST (6) LJUDI – v najožjem družinskem 
krogu, ki morajo zagotavljati minimalno medsebojno razdaljo 1,50 m, 
 
ves čas je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse prisotne, 
 
izvaja se najožji strokovni protokol, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba, kar pomeni 
prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih 
dogodkov (brez uporabe vežice, cvetja, brez govora/ov, pevcev, trobentača in maše …), 



 
spremeni se poslovilni čas od pokojnega na skupaj največ 30 minut, 
 
termin pogreba, časovni potek in število prisotnih uskladita izvajalec pogrebne dejavnosti in 
naročnik pogreba 
 
sprejem žare se vrši pred mrliško vežico ali neposredno pri grobu 30 minut pred pogrebom. 
 
 
 
Zreče, 22. 10. 2020/7:20   
 

 
Objavljeno (čas objave): 22.10.2020 ob 07:18 
 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23.10. 
2020 
Objavljeno v: Novice (23.10.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23.10. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Ponovno se angažira naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče, ki budno 
spremlja dogajanje v RS in občini. Dnevno se spremlja registrirane okužene osebe v občini, 
podjetjih in javnih zavodih. Trenutno imamo v Občini Zreče 40 registrirano okuženih oseb, od 
začetka epidemije pa 88 oseb. 
 
V sredo. 21. 10. 2020 so naši gasilci PGD Zreče – GEŠP izvedli dekontaminacijo Vrtca 
Zreče. 
 
Danes zjutraj 23. 6. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Poveljnik štaba CZ Emil Mumel je opravil ogled Lekarne in Pošte Zreče, ter trgovin s 
kavomati in jih opozoril na upoštevanje navodil NIJZ, predvsem razkuževanja rok, uporaba 
zaščitnih sredstev (rokavice), nošenja mask in upoštevanja varnostne razdalje. 
 
Vrtec Zreče bo organiziral varstvo otrok v času od 26. 10. do 30. 10. 2020 le za otroke, 
katerih starši nujno potrebujejo varstvo (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni 



zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva) in za starše, ki 
morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v ponedeljek 26. 10. 2020 ob 13.00. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 23. 10. 2020/15.00 
Objavljeno (čas objave): 23.10.2020 ob 14:55 
 

 
 
Vrtec Zreče bo organiziral varstvo otrok za starše, ki opravljajo dela 
posebnega pomena in, ki morajo v naslednjem tednu delati 
Objavljeno v: Novice (23.10.2020) 
 
Naslov novice: Vrtec Zreče bo organiziral varstvo otrok za starše, ki opravljajo dela 

posebnega pomena in, ki morajo v naslednjem tednu delati 
Vsebina: Glede na trenutno situacijo in vladni ukrep o zapiranju vrtcev v času jesenskih 

počitnic 2020, se vam najprej najlepše zahvaljujem za vaš posluh in strpnost ter vas 
obveščam, da bomo imeli v času od 26. 10. do 30. 10. 2020 vrtec odprt le za otroke, katerih 
starši nujno potrebujejo varstvo (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski 
in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva) in za starše, ki morajo v 
naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo. 
 
 Obratovalni čas: 
 
Enota Zreče od 5. – 16. ure. 
 
Enota Stranice od 5.30 – 15.30 ure 
 
Enota Gorenje – vrtec bo ZAPRT. Otroci se vključijo v enoto Zreče. 
 
 Starše prosimo, da se držite naslednjih navodil: 
 
 
 
Pred vstopom v vrtec si razkužite roke 
 
VHODI BODO ZAKLENJENI, zato predhodno pozvonite.otroke II. starostnega obdobja pa 
na vhodu št. 3. 
 
Otroke I. starostnega obdobja bomo sprejemali na vhodu št. 5, 
 
Ob vstopu OBVEZNO uporabljajte masko!!!Ob prihodu boste izpolnili izjavo s katero 
potrjujete, da vaš otrok zdrav in v zadnjih 10 – ih dneh ni bil v stiku z okuženo osebo!!!!! 
 
Pred vstopom v igralnico naj si otrok temeljito umije roke.  



 
dokazilo za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. 
potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo). 
 
Kontaktna številka za vse dodatne informacije je 041 226 055 (Barbara Štante) in e-pošta; 
vrtec.zrece@siol.net 
 
 Barbara Štante, ravnateljica Vrtca Zreče   
 

 
Objavljeno (čas objave): 23.10.2020 ob 13:07 
 

 
 
Preventivni ukrepi so odločilnega pomena za zajezitev epidemije 
Objavljeno v: Novice (23.10.2020) 
 
Naslov novice: Preventivni ukrepi so odločilnega pomena za zajezitev epidemije 
Vsebina:  K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno 

vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno izvajamo preventivne ukrepe: 
 
v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu roke razkužimo in nosimo masko, 
 
upoštevamo varno razdaljo 2 metra, 
 
redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista 
dostopna, si roke razkužimo, 
 
upoštevamo pravilno higieno kašlja. 
 
Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne aplikacije za varovanje zdravja 
in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki nas obvesti, da smo bili v stiku z okuženo osebo, zato 
predlagamo vsem občankam in občanom, da si aplikacijo naložijo na svojo mobilno napravo. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 23. 10. 2020/11.25 
Objavljeno (čas objave): 23.10.2020 ob 11:19 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26.10. 
2020 
Objavljeno v: Novice (26.10.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26.10. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 



Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 25. 10. 2020 je v občini 61 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 117 oseb. 
V soboto 24.10.2020 smo imeli 13 dodatno okuženih v nedeljo 25.10.2020 pa nič, kar je zelo 
dober podatek. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 22. 10.2020 aktivno okuženih 44 oseb. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 26.10 2020 aktivno okuženih 7 oseb in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 2 osebi in v OŠ med otroci 3 in zaposlenimi 2 osebi. 
 
Na dan 25.10.2020 nismo izvedli novih ukrepov, do danes pa skupaj 11 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 8, do danes torej skupaj 84. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 1 oseba. 
 
Preko vikenda smo s strani vodstva štaba CZ nadzorovali upoštevanje ukrepov in uporabo 
zaščitne opreme v trgovinah, bencinski črpalki, trafiki,… 
 
Danes se izvaja montaža razkuževalnikov pri bankomatih v mestu Zreče s strani štaba CZ. 
 
Preko vikenda so naši gasilci PGD Zreče – GEŠP opravili usposabljanje za dezinfekcijo na 
podlagi novih usmeritev in dela z zamegljevalniki. 
 
Danes je župan podpisal Sklep o delovanju vrtca, ki je bil tudi posredovan na pristojno 
ministrstvo. 
 
Vlada RS da je na dopisni seji izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati 
v torek 27.10.2020. Z odlokom se omeji prehajanje med občinami, kot je veljalo v 
spomladanskem času med epidemijo. Omejitev gibanja bo veljala sedem dni za celotno 
državo, nato pa se bo sproščala po regijah, ki bodo prve omejile epidemijo. Člani štaba CZ 
se zadolžijo, da pregledajo in proučijo 13 izjem pri prehajanju občinskih mej. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 27. 10. 2020 ob 13.00. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 26. 10. 2020/15.10 
 

  

 
 
 
 
 



Omejeno izvajanje brezplačnih prevozov PROSTOFER 
Objavljeno v: Novice (26.10.2020) 
 
Naslov novice: Omejeno izvajanje brezplačnih prevozov PROSTOFER 
Vsebina: Spoštovani!  Obveščamo vas, da smo zaradi slabšanja epidemiološke slike v zvezi 

z virusom SARS-CoV-2, primorani omejiti brezplačne prevoze PROSTOFER. 
 
Brezplačne prevoze sicer še vedno izvajamo, a pod posebnimi pogoji in z določenimi 
omejitvami:  
 
Prevozi se izvajajo samo za nujne primere (npr. do zdravnika). 
 
Prevozi se opravijo samo  vprimeru, da je oseba, ki potrebuje prevoz, popolnoma zdrava oz. 
brez vseh bolezenskih znakov. 
 
Prevozi se izvajajo samo znotraj občine (v primeru, da gre za nujen prevoz zunaj občine, pa 
uporabnik potrebuje dokazilo, npr. napotnico od zdravnika). 
 
Več si lahko preberete v pripetem obvestilu.  Ostanite zdravi.   
Objavljeno (čas objave): 26.10.2020 ob 13:50 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 27.10. 
2020 
Objavljeno v: Novice (27.10.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 27.10. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 26. 10. 2020 je v občini 65 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 122 oseb. 
V ponedeljek 26.10.2020 smo imeli 5 dodatno okuženih oseb, eden pa je ozdravel. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 26. 10.2020 aktivno okuženih 30 oseb, brez podatka 
za Unior. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 27.10 2020 enako stanje kot včeraj, aktivno okuženih 
7 oseb in sicer v vrtcu med zaposlenimi 2 osebi in v OŠ med otroci 3 in zaposlenimi 2 osebi. 
 
Na dan 26.10.2020 smo izvedli 2 nova ukrepa, do danes pa skupaj 13 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 21, do danes torej skupaj 105. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 1 oseba. 
 
Danes zjutraj 27. 6. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Pozvali smo OŠ Zreče, da pripravi plan za oskrbo s prehrano učencev iz ranljivih skupin v 



naslednjem tednu. 
 
Zopet smo vzpostavili Center za oskrbo ranljivih skupin, ki je odprt od ponedeljka do petka, 
med 9. ure in 17. uro v večgeneracijskem centru Zreče. Kontaktna telefonska številka na 
katero se lahko pomoči potrebni obrnejo je: mobi: 051 367 658 ali elektronski naslov 
vecgeneracijski.center@gmail.com 
 
Poveljnik štaba CZ je danes opravil nadzor zadrževanja oseb na klopi pri Bencinski črpalki 
PETROL Zreče. 
 
Tudi danes smo vršili nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov v trgovinah, športnih objektih, 
verskih objektih, JZ in lokalih z dostavo hrano - nepravilnosti ni bilo zaznati. 
 
Danes smo nabavili laserski termometer za merjenje telesne temperature za Center za 
oskrbo ranljivih skupin v večgeneracijskem centru Zreče. 
 
Z zdravniki smo se dogovorili, da bodo pošiljali poročila enkrat tedensko na občinski štab 
CZ. 
 
Pisarna CZ je odprta od 7.30 do 15.00. 
 
Za medije in spletno stran smo pripravil obvestilo o obiskih grobov pred bližajočimi prazniki. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v četrtek 29. 10. 2020 ob 13.00. 
 
  Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 27. 10. 2020/15.25 
Objavljeno (čas objave): 27.10.2020 ob 15:19 
 

 



 
Novi ukrepi Vlade RS, ki stopijo v veljavo v torek, 27.10.2020 
Objavljeno v: Novice (26.10.2020) 
 
Naslov novice: Novi ukrepi Vlade RS, ki stopijo v veljavo v torek, 27.10.2020 
Vsebina: Vlada RS da je na dopisni seji izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 

omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki 
začne veljati v torek. Z odlokom se omeji prehajanje med občinami, kot je veljalo v 
spomladanskem času med epidemijo. Omejitev gibanja bo veljala sedem dni za celotno 
državo, nato pa se bo sproščala po regijah, ki bodo prve omejile epidemijo. 
 
Odlok določa 13 izjem pri prehajanju občinskih mej, med njimi so prihod in odhod na delo, 
oskrba in nega družinskih članov, dostop do zdravstvenih storitev in lekarn in nujno 
vzdrževanje groba. 
 
Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 
izjem, in sicer za: 
 
prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 
odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege 
družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
 
dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
 
dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
 
dostop do storitev za nujne primere, 
 
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter 
organov pregona, 
 
dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
 
izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane 
istega gospodinjstva, 
 
potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje 
Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
 
dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine 
ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 
 
nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o 
najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. 
 
Po novem skladno z odlokom pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski 
dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri 
metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom oziroma 
osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske. 



 
Še naprej je začasno omejeno gibanje med 21. in 6. uro, pri tem je določenih pet izjem 
(odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na 
delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, 
opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil in potovanje oseb). 
 
Prav tako ostajajo prepovedani vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter kakršno koli 
zbiranje več kot šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega 
gospodinjstva. Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v 
skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. 
 
Zaprti so dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oziroma študente, ki nimajo 
drugih možnosti bivanja. Delovanje omejujejo tudi izvajalci na področju varstveno delovnih 
centrov in zavodov za usposabljanje. Zagotovili bodo najnujnejše varstvo oz. ustrezno 
podporo na daljavo za vključene uporabnike. 
 
Nekoliko okrnjeno bo deloval tudi javni potniški promet.  Zreče, 26.10.2020; 10:40 
Objavljeno (čas objave): 26.10.2020 ob 10:35 
 

 

 
 
 
Dodatne informacije o omejitvah gibanja med občinami 
Objavljeno v: Novice (27.10.2020) 
 
Naslov novice: Dodatne informacije o omejitvah gibanja med občinami 
Vsebina: Spoštovani,   od danes veljajo omejitve gibanja med občinami.   na spletnih straneh 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/ in   
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-
gpue/106329-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-od-torka-27-oktobra-
2020-prepoveduje-gibanje-med-obcinami   so objavljena pojasnila glede omejitve zbiranja in 
gibanja, vključno med gibanja med občinami.   Na istih spletnih mestih najdete tudi povezavo 
na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti 
gibanja izven občin:   V  4. členu Odloka je opredeljeno v katerih primerih je dovoljeno 
prehajanje med občinami, kar velja tudi ob morebitnem odhodu v tujino:   1.        prihod in 
odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,  2.        opravljanje gospodarskih, kmetijskih in 
gozdarskih dejavnosti,  3.        odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in 
premoženje,  4.        varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi 
oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,  
5.        dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,  6.        
dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,  7.        dostop do storitev za 
nujne primere,  8.        dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in 



upravnih organov ter organov pregona,  9.        dostop do storitev za osebe s posebnimi 
potrebami,  10.        izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali 
zemljišču za člane istega gospodinjstva,  11.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko 
Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do 
svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,  12.        dostop do trgovin ali storitev v drugi 
občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali 
če jih v občini prebivališča ni,  13.        nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik 
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Obisk 
groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim 
ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče 
le toliko oseb, kolikor je res nujno. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo 
posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s 
katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik 
groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati 
groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega 
gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno 
dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in 
lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da 
ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.   Navedeno velja tudi za ožje 
družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene 
partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena 
preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo 
pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega 
gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.   Pri prehajanju občin v primeru uveljavljanja ene 
izmed 13 izjem je treba imeti pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni izpisek za 
lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje 
gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje 
podatke:  1.        ime in priimek,  2.        naslov bivališča,  3.        naslov oziroma kraj cilja 
potovanja,  4.        navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka 
tega člena,  5.        navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega 
gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,  6.        
navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v 
skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev 
(izolacija) ali karantena,  7.        navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali 
preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,  8.        navedbo, da se zaveda omejitev iz tega 
odloka in da jih bo spoštoval.   Vzorec izjave je v priponki.  Za dodatne informacije se lahko 
obrnete tudi na klicni center Vlade Republike Slovenije, na tel. št. 080 14 04.   Zreče, 27. 10. 
2020/10:55 
Objavljeno (čas objave): 27.10.2020 ob 10:46 
 

 

 
 



NAVODILA OBISKOVALCEM ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE 
OD 01.10.2020 DALJE! 
Objavljeno v: Novice (27.10.2020) 
 
Naslov novice: NAVODILA OBISKOVALCEM ZDRAVSTVENE POSTAJE ZREČE OD 

01.10.2020 DALJE! 
Vsebina:  V želji ohraniti Vaše in naše zdravje in upoštevajoč navodila ministrstva za zdravje 

o organizaciji dela na primarnem nivoju do preklica v ZP Zreče veljajo naslednji ukrepi in 
prilagojen način dela po naslednjih navodilih: 
 
 Zdravstvena postaja Zreče (vključno z dvigalom) je zaklenjena ves dan, nadzorovan vstop 
ob obvezni uporabi zaščitne maske in razkuževanju rok je dovoljen samo naročenim 
osebam oz. po vnaprejšnjem dogovoru prek telefona/ elektronske pošte. 
 
Ob naročanju po telefonu , dodatno pa še pred vstopom v prostore zdravstvene postaje 
boste izprašani o zdravstvenem stanju vas in vaših svojcev zadnjih 14 dni v zvezi z znaki 
okužbe z Covid 19 in vam bo izmerjena telesna temperatura , sicer vaša obravnava ne bo 
mogoča oz. vstop ne bo dovoljen.  
 
Vsi pacienti z povišano temperaturo, znaki okužbe dihal, tveganimi stiki, na to posebej 
opozorite osebje, ki vam bo dalo ustrezna navodila po telefonu . 
 
Maksimalno 3-5 minut pred terminom, ko ste naročeni,  prosimo počakajte pred vhodnimi 
vrati ali v avtomobilu. Osebje vas bo ob ustrezni uri ( in nič prej) povabilo naprej. Ne zvonite 
po nepotrebnem. 
 
Zadeve administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi, dostava izvidov …) bomo 
še vedno v največji možni meri urejali po telefonu ali prek elektronske pošte ambulant oz. 
poštnih nabiralnikov ambulant. 
 
Zvonec na vratih je namenjen za nujnejše zadeve ali predajo/prevzem dogovorjene 
dokumentacije, ki jo na vratih od vas prevzame oz. vam dostavi osebje. Vso nenujno pošto/ 
izvide na vpogled lahko dostavite v poštne nabiralnike naših ambulant levo od vhoda 
zdravstvene postaje. 
 
Še enkrat- nenaročenim vstop ne bo dovoljen brez predhodne triaže po telefonu na 
naslednje številke- odvisno koga potrebujete- znotraj naših ordinacijskih časov : 
 
SPLOŠNA AMBULANTA DR . BIĆANIĆ tel. 03/ 75 21 340 
 
SPLOŠNA AMBULANTA DR. TISOVIC RUS tel. 03/ 75 21 320 
 
ZOBNA AMBULANTA DR. LUŽNIK tel. 03/ 576 22 50 
 
Izven našega ordinacijskega časa kličite : 
 
ZA POSVET -DEŽURNA SLUŽBA ZD SLOV. KONJICE tel. 03/ 758 17 00 
 
V PRIMERU NUJNIH ŽIVLJENJE OGROŽAJOČIH STANJ KLIČITE št. 112 
 
Zaradi omejitev z kadrom laboratorij v Zrečah do nadaljnjega ne dela. 
 
Patronaža je dosegljiva po običajni poti- telefon, poštni nabiralnik. 
 



V skrbi za vaše in naše zdravje, vaši zdravniki dr. Bićanić ,dr. Tisovic Rus, dr. Lužnik 
Objavljeno (čas objave): 27.10.2020 ob 07:07 
 

 

 
 
 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 29.10. 
2020 
Objavljeno v: Novice (29.10.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 29.10. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 28. 10. 2020 je v občini 85 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 146 oseb. 
V torek 27.10.2020 smo imeli 15 dodatno okuženih oseb, 3 pa so ozdravele in v sredo 
28.10.2020 dodatno okuženih 9 oseb, eden pa je ozdravel. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 26. 10.2020 aktivno okuženih 48 oseb. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 28.10 2020 aktivno okuženih 5 oseb in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 3 osebe in v OŠ med in zaposlenimi 2 osebi. 
 
Na dan 28.10.2020 nismo izvedli novih ukrepov, do danes pa skupaj 20 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 13, do danes torej skupaj 136. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 8 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 1 oseba. 
 
Na štabu CZ smo sprejeli sklep, da se odobri en topel obrok za otroka od 30.10. 2020 dalje 
vse dni v tednu do odprtja šole. 
 
Tudi danes in včeraj smo vršili nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov v trgovinah, 
gostinskih lokalih »to go« in za dostavo hrane, bencinskem servisu, trafiki. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 



številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 30. 10. 2020 ob 13.00. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 29. 10. 2020/15.05 
Objavljeno (čas objave): 29.10.2020 ob 15:08 
 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 30.10. 
2020 
Objavljeno v: Novice (30.10.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 30.10. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 29. 10. 2020 je v občini 88 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 154 oseb. 
V četrtek 29.10.2020 smo imeli 8 dodatno okuženih oseb, 5 pa jih je ozdravelo. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 26. 10.2020 aktivno okuženih 48 oseb. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 29.10 2020 aktivno okuženih 5 oseb in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 3 osebe in v OŠ med in zaposlenimi 3 osebi. 
 
Na dan 29.10.2020 smo izvedli 3 nove ukrepe, do danes pa skupaj 23 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 18, do danes torej skupaj 154. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 14 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, javne službe 2 osebi in druge enote 2 osebi. 
 
Danes zjutraj 30. 6. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 



Preko občinske spletne strani se posreduje obvestilo našim občankam in občanom, da bomo 
letošnji praznik spomina na umrle zaradi izjemno slabih epidemioloških razmer zaradi 
širjenja bolezni covid-19, minil drugače kot veleva tradicija. Zato pozivamo vse, da letošnji 
obisk grobov prilagodimo trenutnim razmeram. Bodimo odgovorni, spoštujmo ukrepe, 
nosimo maske, razkužujmo roke, upoštevajmo razdaljo in omejimo stike na pokopališču. 
Vzdržimo se obiskovanja sorodnikov, obisk grobov pa, v izogib gneči v soboto in nedeljo, 
preložimo tudi na druge dneve. 
 
Na pokopališčih v občini smo danes postaviti table z obvestili o najnujnejših ukrepih in 
navodilih v času epidemije COVID- 19. 
 
Da zagotovimo spoštovanje ukrepov NIJZ na pokopališčih v čas praznikov dneva mrtvih se 
na občinsko spletno stran dodajo Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje 
praznika vseh svetih v času epidemije bolezni COVID-19. 
 
Na spletno stran smo posredovali najnovejša navodila NIJZ za osebe, testirane na SARS-
CoV-2 
 
Štab CZ Občine Zreče je sprejel Sklep o izjemnem delovanju Vrtca Zreče v času epidemije 
COVID-19 z dne 26.10.2020, ki se podaljša za teden dni. 
 
Na Petrolu in avtobusni postaji preverjamo ali so ob kavnih avtomatih nameščena zaščitna in 
razkužilna sredstva. 
 
Preko vikenda bomo opravili tudi nadzor pri lokalih, ki nudijo coffee to go. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 3. 11. 2020 ob 13.00. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 30. 10. 2020/14.45 
Objavljeno (čas objave): 30.10.2020 ob 19:37 
 

 

 
 
 



Obiski pokopališč ob dnevu mrtvih 
Objavljeno v: Novice (30.10.2020) 
 
Naslov novice: Obiski pokopališč ob dnevu mrtvih 
Vsebina: Spoštovani, občanke in občani  

 
Letošnji praznik spomina na umrle bomo zaradi izjemno slabih epidemioloških razmer zaradi 
širjenja bolezni covid-19, minil drugače kot veleva tradicija. Zato vas pozivamo, da letošnji 
obisk grobov prilagodimo trenutnim razmeram. 
 
Bodimo odgovorni, spoštujmo ukrepe, nosimo maske, razkužujmo roke, upoštevajmo 
razdaljo in omejimo stike na pokopališču. Vse zato, da se bomo lahko družili, ko bo 
epidemiološka slike bolj ugodna.   Vzdržimo se obiskovanja sorodnikov, obisk grobov pa, v 
izogib gneči v soboto in nedeljo, preložimo tudi na druge dneve.   
 
Občinski štab CZ Občine Zreče  Zreče, 30.10.2020/11:25 
Objavljeno (čas objave): 30.10.2020 ob 11:07 
 

 

 
 
 
 
Navodila za osebe, testirane na SARS-CoV-2 s strani NIJZ 
Objavljeno v: Novice (30.10.2020) 
 
Naslov novice: Navodila za osebe, testirane na SARS-CoV-2 s strani NIJZ 
Vsebina: NAVODILA ZA OSEBO S POTRJENO OKUŽBO S SARS-CoV-2 V DOMAČI 

IZOLACIJI 
 
Če pri vas potrdijo okužbo z virusom SARS-CoV-2, je pomembno, da ostanete v izolaciji. To 
pomeni, da ne smete zapuščati doma, omejiti morate stike z ostalimi osebami in dosledno 
upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 
 
Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 
 
 NAVODILA OSEBAM, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI S SARS-COV-2  
 
Navodila so namenjena: 
 
osebam, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, 
 
osebam s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, da jih razdelijo svojim stikom. 



 
Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 
 
 NAVODILO ZA KARANTENO NA DOMU 
 
V kolikor ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19, vam 
priporočamo, da smiselno upoštevate navodila za osebe v karanteni na domu. 
 
Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 
 
 PRIPOROČILA ZA UPORABO MASK V ČASU ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 
 
Uporaba mask je eden izmed ukrepov, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja 
koronavirusa SARS-CoV-2, a istočasno je pomembno tudi izvajanje drugih higienskih 
ukrepov, kot so vzdrževanje priporočene medosebne razdalje, higiena kašlja in kihanja, 
pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic. 
 
Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 
Objavljeno (čas objave): 30.10.2020 ob 10:27 
 

 

 
 
 
Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika 
vseh svetih v času epidemije bolezni COVID-19 
Objavljeno v: Novice (30.10.2020) 
 
Naslov novice: Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh 

svetih v času epidemije bolezni COVID-19 
Vsebina: 1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih 

rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s 
člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. 
znotraj svoje občine. 
 
2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri 
pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova posameznih 
grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov 
župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje 
spremljali to sveto opravilo. 
 
več o tem; https://katoliska-cerkev.si/priporocila-ssk-za-obhajanje-praznika-vseh-svetih-1-
november-in-spomina-vseh-vernih-rajnih-2-november-v-casu-covid-19 
 
Slovenska škofovska konferenca 
Objavljeno (čas objave): 30.10.2020 ob 10:01 



 

 

 
 
 
 
Splošna knjižnica Zreče zopet odprta 
Objavljeno v: Novice (02.11.2020) 
 
Naslov novice: Splošna knjižnica Zreče zopet odprta 
Vsebina: Vlada RS je med izjeme v odloku o začasni prepovedi, ki je namenjena zamejitvi 

širjenja novega koronavirusa, dodala tudi delovanje splošnih knjižnic. 
 
Tako je Splošna knjižnica Zreče od danes, 2.11.2020 spet odprta po ustaljenem delovnem 
času. Knjige si občani lahko izposodijo in vračajo kot običajno.  Zreče, 2. 11. 2020/15:10 
Objavljeno (čas objave): 02.11.2020 ob 15:04 
 

 

 
 
 
Položitev venca na Spominskem območju 100 Frankolovskih žrtev 
Objavljeno v: Novice (02.11.2020) 
 
Naslov novice: Položitev venca na Spominskem območju 100 Frankolovskih žrtev 
Vsebina: V petek, 30.10.2020 so župani Občin Slovenske Konjice g. Darko Ratajc, Vitanje g. 

Slavko Vetrih, Vojnik g. Branko Petre, Zreče mag. Boris Podvršnik in predsednik 
Spominskega društva 100 Frankolovskih žrtev g. Emiljan Fijavž v tišini pri spomeniku 40 in 
60 talcev položili venca.  V soboto, 31.10.2020 pa je poslanec Primož Siter položil venec. 
Komemoracije zaradi sprejetih ukrepov v zvezi z zajezitvijo epidemije Covid-19 ni bilo. 
Objavljeno (čas objave): 02.11.2020 ob 07:58 



 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 3.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (03.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 3.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 2. 11. 2020 je v občini 92 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 167 oseb. 
Od četrtaka 29.10.2020 smo imeli tako 4 dodatno okužene osebe, kar pomeni, da je rast 
okuženih aktivnih vsaj zaenkrat pri nas minimalna. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 1. 11.2020 aktivno okuženih 70 oseb in sicer v 
Uniorju 30 oseb, Weillerju 32 oseb in GKN 8 oseb. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 3. 11 2020 aktivno okuženih 5 oseb in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 3 osebe in v OŠ med in zaposlenimi 2 osebi. 
 
Od 29.10.2020 do 2.11.2020 smo izvedli 16 novi ukrepov, do danes pa skupaj 39 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 52, do danes torej 
skupaj 206. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 7 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
 
Danes zjutraj 3. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Preko praznikov smo vršili nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki 
PETROL, trgovinah, športnih objektih, verskih objektih, JZ in lokalih z dostavo hrano - večjih 
nepravilnosti ni bilo zaznati razen povečanega obsega obiskovalcev kavomata na bencinski 
črpalki PETROL, kjer smo okrepili nadzor. Na klic občanke ob kršitvi zbiranja pred lokalom 
Lida je o tem bila obveščena MIR, ki je ukrepala in izvršila nadzor in pregled situacije. 
 
Danes 3.11.2020 je bil s strani redarske službe izvršen nadzor nad spoštovanjem ukrepov in 
navodil med 8.00 in 11.00 uro. 
 



Enota GEŠP PGD Zreče je preko praznikov in včeraj izvedla dezinfekcijo v posameznik delih 
podjetja UNIOR d.d. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 6.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 3. 11. 2020/15.40 
Objavljeno (čas objave): 03.11.2020 ob 15:42 
 

 

 
 
 
Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja 
Objavljeno v: Novice (04.11.2020) 
 
Naslov novice: Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja 
Vsebina: Spoštovani! 

 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k 
prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom 
OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. 
 
OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja 
okužbe s COVID-19. 
 
Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi 



zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. 
 
Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu. 
 
Postopek razdeljevanja zaščitnih mask 
 
Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec 
bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju 
katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani 
www.ozs.si/ooz. 
 
Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask. 
Objavljeno (čas objave): 04.11.2020 ob 16:04 

 
 
 
POZIV UČENCEM IN DIJAKOM K PRIJAVI NA BREZPLAČNI 
TOPLI OBROK 
Objavljeno v: Novice (05.11.2020) 
 
Naslov novice: POZIV UČENCEM IN DIJAKOM K PRIJAVI NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK 
Vsebina: Na javni poziv se lahko prijavite učenci in dijaki s prebivališčem v občini Zreče. 

 
Prijavite se lahko zgolj za obdobje, ko imate zaradi zaostrenih epidemioloških razmer 
organizirano izobraževanje na daljavo. 
 
Prijavite se na naslednji način: 
 
osnovnošolci, ki obiskujete OŠ Zreče na e-pošto: obrok.daljava@oszrece.si 
 
osnovnošolci, ki obiskujete druge Osnovne šole na e-pošto Osnovne šole, katero obiskujete 
in na e-pošto štaba CZ Zreče: cz@zrece.eu 
 
dijaki na e-pošto Srednje šole katero obiskujete in na e-pošto štaba CZ Zreče: cz@zrece.eu 
 
Ob prijavi potrebno navesti uro prevzema obroka oziroma potrebo po dostavi obroka na 
dom.  
 
Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna ob 
upoštevanju naslednjega kriterija: 
 
Brezplačni topli obrok pripada učencem, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne 
presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne 
štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. 
 
  Zreče, 5. 11. 2020/14:55 
Objavljeno (čas objave): 05.11.2020 ob 15:15 

 
 



Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 6.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (06.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 6.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 5. 11. 2020 je v občini 89 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 187 oseb. 
Od ponedeljka 2.11.2020 smo imeli 20 dodatno okužene osebe, ozdravelih pa 23, tako da je 
število aktivno okuženih začelo padati. 
 
V 3 največjih podjetij smo imeli na dan 4. 11.2020 aktivno okuženih 80 oseb in sicer v 
Uniorju 41 oseb, Weillerju 32 oseb in GKN 7 oseb. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 6. 11 2020 aktivno okužene 3 osebe in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 3 osebe. 
 
Od 2.11.2020 do 5.11.2020 smo izvedli 9 novih ukrepov, do danes pa skupaj 48 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo včeraj zabeležili 42, do danes torej skupaj 248. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 18 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb, GEŠP PGD 
Zreče 8 oseb, občinska uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
 
Danes zjutraj 6. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane. 
 
Včeraj smo objavili Poziv učencem in dijakom k prijavi na brezplačni topli obrok (v primeru 
izobraževanja na daljavo). Na javni poziv se lahko prijavijo učenci in dijaki s prebivališčem v 
občini Zreče. 
 
Delavci režijskega obrata so včeraj postavili obvestilne table na otroških igriščih z Navodili 
ob vstopu na otroško igrišče, ter da se upoštevajo ostala priporočila NIJZ! 
 
Enota GEŠP PGD Zreče na GZS prijavila oz. evidentirala dva svoja člana – bolničarja za 
pomoč preko URSZiR COVID – 19. 
 
Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 
 
Glede na trenutno epidemiološko situacijo in včerajšnjimi vladnimi ukrepi smo starše 
vrtčevskih otrok obvestili, da bomo zagotavljali varstvo otrok v naslednjem tednu tudi za 
otroke, katerih starša morata v naslednjem tednu oba istočasno delati, delodajalec pa jima 
dela ne more zagotoviti na daljavo. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče bo danes izvedla dezinfekcijo v posameznik delih podjetja UNIOR 
d.d. 
 
PP Slov. Konjice smo obvestili, da poostrijo nadzor pri bencinski črpalki in opozarjajo 
prebivalstvo o morebitnih zbiranjih oz. druženjih. 



 
Kmečka tržnica v Zrečah ob sobotah nemoteno deluje v okviru upoštevanja navodil NIJZ. S 
strani Štaba CZ jim zagotavljamo razkužila in zaščitne rokavice. 
 
Iz OŠ Zreče smo na štab CZ prejeli obvestilo, da imajo trenutno potrebo po brezplačnih 
kosilih za 4 učence. Od ponedeljka naprej bodo kosila kuhali v OŠ Zreče. Kosila bodo učenci 
osebno prevzeli, potekajo pa še dogovori kako za tiste, ki nimajo možnosti osebnega 
prevzema. 
 
V štabu CZ zagotavljamo tudi en topel obrok dnevno, v času opravljanja študija na daljavo 
za enega študenta. Dogovorili smo se, da si bo hodil sam iskati topel obrok. 
 
Podjetje MT Merilna tehnika je pričelo z menjavo delilnikov stroškov ogrevanja v 
večstanovanjskih objektih v mestu Zreče na kar so s strani poveljnika štaba CZ občine Zreče 
bili opozorjeni, da glede na epidemiološko sliko in sprejete ukrepe vlade RS sedaj ni 
primeren čas za menjavo saj se delavci gibljejo iz stanovanja v stanovanje s čimer je možen 
prenos okužbe. Delavci nimajo ustrezne izjave o zdravstvenem stanju in o kontaktih z 
okuženo osebo. Ne more se meriti telesna temperatura-. Niso imeli razkužila za 
razkuževanje rok pred vstopom v stanovanja. Poslano jim je bilo opozorilo in poziv k 
razmisleku o smotrnosti teh del sedaj v času epidemije in omejitve dejavnosti. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 10.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 6. 11. 2020/15.10 
 
  
Objavljeno (čas objave): 06.11.2020 ob 15:09 

 
 
 
Organizirano varstvo otrok v vrtcu Zreče tudi v drugem tednu 
Objavljeno v: Novice (06.11.2020) 
 
Naslov novice: Organizirano varstvo otrok v vrtcu Zreče tudi v drugem tednu 
Vsebina: Spoštovani starši, 

 
glede na trenutno epidemiološko situacijo in včerajšnjimi vladnimi ukrepi vas obveščamo, da 
bomo zagotavljali varstvo otrok v naslednjem tednu tudi za otroke, katerih starša morata v 
naslednjem tednu oba istočasno delati, delodajalec pa jima dela ne more zagotoviti na 
daljavo. 
 
Obratovalni čas: 
 
Enota Zreče od 5. – 16. ure. 
 
Enota Stranice od 5.30 – 15.30 ure 



 
Enota Gorenje – vrtec bo ZAPRT. Otroci se vključijo v enoto Zreče. 
 
Starše prosimo, da se držite naslednjih navodil: 
 
Pred vstopom v vrtec si razkužite roke. 
 
VHODI BODO ZAKLENJENI, zato prosimo, da predhodno pozvonite. 
 
otroke II. starostnega obdobja pa na vhodu št. 3. 
 
otroke I. starostnega obdobja bomo sprejemali na vhodu št. 5, 
 
Ob vstopu OBVEZNO uporabljajte masko!!! 
 
Ob prihodu boste izpolnili izjavo s katero potrjujete, da vaš otrok zdrav in v zadnjih 10-ih 
dneh ni bil v stiku z okuženo osebo!!!!! 
 
Pred vstopom v igralnico naj si otrok temeljito umije roke. 
 
 Želimo pa se vam tudi zahvaliti za vaše razumevanje in strpnost v teh izjemnih 
preizkušnjah. 
 
 Kontaktni podatki: 041 226 055 (Barbara Štante), e-pošta; vrtec.zrece@siol.net 
 
 V priponki je izjava. 
 
Zreče, 6. 11. 2020/13:00 
Objavljeno (čas objave): 06.11.2020 ob 13:07 
 

 

 
 
 
Omejitve glede gibanja in zbiranja se podaljšujejo. Nekatere 
dejavnosti sproščene 
Objavljeno v: Novice (06.11.2020) 
 
Naslov novice: Omejitve glede gibanja in zbiranja se podaljšujejo. Nekatere dejavnosti 

sproščene 
Vsebina: Šolanje v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah bo v naslednjem tednu potekalo na 

daljavo.  Vrtci bodo v prihodnjem tednu opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva 
ne morejo zagotoviti na drug način.    Za 7 dni so podaljšani tudi trenutno veljavni ukrepi na 
področju Republike Slovenije: · omejitev prehajanja med občinami, · omejeno zbiranje na 6 



ljudi, · omejitev gibanja med 21. in 6. uro, · začasna prepoved ponudbe in prodaje blaga in 
storitev v: - igralnicah, - nastanitvenih obratih, - gostinskih dejavnostih, - kozmetičnih in 
frizerskih dejavnostih, - avtopralnicah, - velnesih in bazenih, - v kinematografih.  Z današnjim 
dnem pa se dovolijo nekatere dodatne dejavnosti oz. storitve, in sicer: · prodajalne, ki v 
pretežni meri prodajajo tehnično blago, · specializirane otroške trgovine, · specializirane 
prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, · prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo 
pohištvo, · storitve pedikure ter · storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, 
urarstvo in zlatarstvo.  Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno 
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2.  Prav tako je še vedno 
obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem.  ?? Več: 
https://www.gov.si/novice/2020-11-05-spremembe-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-
prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/ 
 
 Zreče, 6.11.2020/7:05 
Objavljeno (čas objave): 06.11.2020 ob 06:57 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 10.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (10.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 10.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 9. 11. 2020 je v občini 72 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 194 oseb. 
Od četrtka 5.11.2020 smo imeli 10 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 27, tako da se je 
število aktivno okuženih znižalo iz 89 na 72. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 59 oseb in sicer v Uniorju 18 oseb na dan 
8.11.2020, kar pomeni več kot 50% zmanjšanje od 4.11.2020, Weillerju 32 oseb na dan 
2.11.2020 in GKN 9 oseb na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 10. 11 2020 aktivno okuženo le eno osebo in sicer v 
OŠ Zreče med zaposlenimi. 
 
Od 6.11.2020 do 9.11.2020 smo izvedli 15 novih ukrepov, do danes pa skupaj 63 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 6.11.2020 do 9.11.2020 zabeležili 
36, do danes torej skupaj 284. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 11 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane. Policija in redarstvo izvajata poostren 
nadzor pri lokalih »to go« in bencinskem servisu. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je 45 otrok. 



 
V JZ OŠ Zreče s toplim obrokom oskrbujemo 5 učencev iz treh družin. 
 
Za enega dijaka smo zagotovili topel obrok v OŠ Zreče. 
 
V Štabu CZ ugotavljamo, da se stanje nekoliko umirja tako na državnem kot tudi na 
občinskem nivoju glede širjenja okužb. V kolikor bodo sprejeti dodatni ukrepi na državni 
ravni, bo več jasno v naslednjih dneh in bomo takrat ukrepali s strani štaba CZ. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 13.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
  
Zreče, 10. 11. 2020/15.10 
Objavljeno (čas objave): 10.11.2020 ob 15:11 

 
 
 
 
DAN ODPRTIH VRAT ČISTILNE NAPRAVE ZREČE - letos DAN 
ZAPRTIH VRAT 
Objavljeno v: Novice (11.11.2020) 
 
Naslov novice: DAN ODPRTIH VRAT ČISTILNE NAPRAVE ZREČE - letos DAN ZAPRTIH 

VRAT 
Vsebina: Letos obeležujemo sedmo obletnico delovanja centralne čistilne naprave Zreče. Kot 

tradicionalno smo tudi letos želeli organizirati dan odprtih vrat čistilne naprave, vendar nam 
trenutne razmere in ukrepi tega ne dopuščajo. Ker je dogajanje na čistilni napravi živ proces 
in deluje neprekinjeno bi to na nek način radi delili tudi z vami in vam to predstavili. Zato v ta 
namen pripravljamo kratek film o procesih in delovanju čistilne naprave, ki bo namenjen 
dnem, ko se v živo ne moremo srečati in podružiti. Ko bo film o čistilni napravi na voljo vas 
bomo o tem obvestili, da si ga boste lahko ogledali na naši spletni strani.  Upamo, da bo 
osma obletnica delovanja čistilne naprave ZREČE obeležena v drugačnem vzdušju -
zaenkrat pa je najpomembneje da OSTANETE ZDRAVI.  Za vse ostale informacije, kar se 
tiče sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, informacij glede 
odvoza in praznenja greznic in ostalih informacij vezanih na področje odvajanja in čiščenja 
odpadne vode smo vam na voljo v času uradnih ur čistilne naprave Zreče in na telefon 03-
757-17-06. 
Objavljeno (čas objave): 11.11.2020 ob 08:06 



 

 

 
 
 
 
Delavnica - kako pripravimo prazgodovinsko jed in jo ponudimo  
Objavljeno v: Dogodki (11.11.2020) 
Lokacija: Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče 
Termin dogodka: 12.11.2020 ob 11:00 
 
Naziv, ime dogodka: Delavnica - kako pripravimo prazgodovinsko jed in jo ponudimo 
Kategorije dogodka: Kulinarika 
Vstopnina: Vstop prost 
Organizator dogodka: Organizatorja ni na seznamu - ročni vnos 
Organizator: Občina Zreče in Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 
Kontaktna oseba organizatorja: Milena Slatinek 
Telefonska številka organizatorja: 03 757 17 09 
Elektronska pošta organizatorja: milena.slatinek@zrece.eu 
Opis, predstavitev dogodka: Osnovni podatki  

 
 
Vljudno vabljeni na delavnico na temo, kako pripravimo kakovostno prazgodovinsko jed in jo 
ponudimo, ki bo izvedena v sklopu projekta Prehistory Adventure.  Delavnica – spletni 
seminar, bo v četrtek, 12. novembra 2020 ob 11.00 uri in bo potekala preko spletnega orodja 
ZOOM.  Vabilo se nahaja v prilogi. 
 

 
Lokacija: Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): Ni objavljeno 
 

 
 
 

 
 
 



SKUPAJ PROTI ŠIRJENJU KORONAVIRUSA 
Objavljeno v: Novice (12.11.2020) 
 
Naslov novice: SKUPAJ PROTI ŠIRJENJU KORONAVIRUSA 
Vsebina: Včeraj se je število okužb spet povečalo tudi v naši občini. Epidemiologi ne zmorejo 

več zagotoviti iskanja vseh tveganih kontaktov. Še naprej bodo delali z vsemi močmi, vendar 
se bodo zmogli osredotočiti samo še na ranljive skupine.  S štirimi enostavnimi ukrepi lahko 
učinkovito zaščitimo drug drugega in razbremenimo slovenske epidemiologe:   
 
umivanje oz. razkuževanje rok, 
 
nošenje mask, 
 
 vzdrževanje primerne razdalje, 
 
uporaba aplikacije #OstaniZdrav. 
 
 Aplikacijo si lahko prenesete na spodnjih povezavah:  Android: https://bit.ly/2Q0mWzE  iOS: 
https://apple.co/2YPyeLZ   Večji delež prebivalstva, kot aplikacijo uporablja, bolj je ta 
učinkovita.  Zreče, 12. 11. 2020/13:30 
Objavljeno (čas objave): 12.11.2020 ob 13:25 
 

 

 
 
 
TRENUTNO DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE ZREČE 
Objavljeno v: Novice (11.11.2020) 
 
Naslov novice: TRENUTNO DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE ZREČE 
Vsebina: Vlada RS je 19.10.2020 razglasila epidemijo na celotnem območju Republike 

Slovenije. Kot že v prvem spomladanskem valu smo vas obvestili, da prihaja do večjih 
obremenitev tudi na ČN Zreče  
 
Tudi v tem času pandemije COVIDA-19 imamo na čistilni napravi Zreče večje obremenitve. 
Že vseskozi zaznavamo, da ljudje kljub opozorilom in ozaveščanju ne vedo kaj spada v WC 
školjko in kaj ne. V tem času so grobe grablje in črpalke na vhodnem črpališču še toliko bolj 
obremenjene, ker zaznavamo poleg povečane količine odpadne hrane še razne odpadke, ki 
dodatno obremenjujejo čiščenje odpadne vode, kot so vlažilni robčki, rokavice in zaščitne 
maske. Zato se ponovno obračamo na vse uporabnike, ki odvajajo odpadno komunalno 
vodo na našo čistilno napravo, da ti odpadki ne sodijo v straniščno školjko. 
 
Režijski obrat Občine Zreče 



 
Zreče, 11. 11. 2020/12:00 
Objavljeno (čas objave): 11.11.2020 ob 11:53 
 

 
 
 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 13.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 13.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 11. 11. 2020 je v občini 61 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 207 oseb. 
Od ponedeljka 9.11.2020 smo imeli 13 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 24, tako da se 
je število aktivno okuženih znižalo iz 72 na 61. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 48 oseb in sicer v Uniorju 21 oseb na dan 
11.11.2020, Weillerju 15 oseb na današnji dan, kar pomeni več kot 50% zmanjšanje od 
2.11.2020 in GKN 12 oseb na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 13. 11 2020 aktivno okuženo le eno osebo in sicer v 
OŠ Zreče med zaposlenimi. 
 
Od 6.11.2020 do 9.11.2020 smo izvedli 12 novih ukrepov, do danes pa skupaj 75 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 6.11.2020 do 9.11.2020 zabeležili 
35, do danes torej skupaj 319. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 1 oseba. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane. Policija in redarstvo izvajata poostren 
nadzor pri lokalih »to go« in bencinskem servisu. 
 



Na Štab CZ smo prejeli prijave glede zbiranja ljudi na Petrolu in ob gostinskih lokalih »to 
go«. S strani policije in zdravstvene inšpekcije se bo poostril nadzor na teh mestih. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 38 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče s toplim obrokom oskrbujemo 7 učence in enega dijaka. 
 
V Večgeneracijskem centru Zreče zagotavljamo psihološko pomoč za naše občanke in 
občane na tel. št. 051/367-658. 
 
OŠ Zreče v času pouka na daljavo omogoča topli obrok za vse učence (tudi tiste, ki niso 
upravičeni do brezplačnega obroka) po ceniku in v skladu z navodili pristojnega ministrstva. 
 
Od jutrišnjega dne 14.11.2020 se zapirajo javne sanitarije na avtobusni postaji Zreče. 
 
Jutri v soboto 14.11.2020 samo v času obratovanja kmečke tržnice bo odprt javni WC v 
sklopu PTC Tržnica Zreče. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 17.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
  
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 13. 11. 2020/15.10 
 
  
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 15:10 
 
 
 

Občina Zreče zagotavlja psihološko pomoč 
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: Občina Zreče zagotavlja psihološko pomoč 
Vsebina: Ali ste v stiski, pa ne vestel, kam ali na koga bi se obrnil? Morda potrebuješ samo 

pogovor?  Zato v Večgeneracijskem centru Zreče zagotavljamo psihološko pomoč za naše 
občanke in občane na tel. št. 051/367-658.  Zreče, 13.11.2020/15:00 
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 14:49 
 

 



 
Spletna delavnica s psihologinjo Matejo Rubin ''Življenje s skrbmi v 
času Covid-19'' 
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: Spletna delavnica s psihologinjo Matejo Rubin ''Življenje s skrbmi v času 

Covid-19'' 
Vsebina: V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Slovenske Konjice vas vabimo na 

spletno delavnico s psihologinjo Matejo Rubin ''Življenje s skrbmi v času Covid-19''. Na 
delavnici bomo govorili o stresu ter kako vpliva na počutje posameznika. Seznanili pa se 
bomo tudi s praktičnimi aktivnostmi, ki lahko vplivajo na boljše počutje. 
 
Delavnica bo potekala v petek, 20. 11., ob 10. uri, v živo preko spleta s pomočjo programa 
ZOOM. 
 
Kaj potrebujete? Prostor doma, kjer boste lahko delali nemoteno, računalnik ali pametni 
telefon, papir ali zvezek in pisalo. 
 
Več informacij in prijave na: nina.kovacic@mcdd.si ali 051 308 500. 
 
Delavnico organiziramo v sklopu projekta Socio VGC, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Sofinancirata ga tudi Občina 
Slovenske Konjice in Občina Zreče.   Zreče, 13.11.2020/14:45 
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 14:43 
 

 

 
 
 
MOŽNOST TOPLEGA OBROKA V OŠ ZREČE 
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: MOŽNOST TOPLEGA OBROKA V OŠ ZREČE 
Vsebina: Spoštovani, 

 
obveščamo vas, da je v času pouka na daljavo mogoče naročiti topli obrok za vse učence 
(tudi tiste, ki niso upravičeni do brezplačnega obroka). 
 
Cena obroka je takšna, kot velja tudi sicer (2,1 evra od 1. do 5. razreda in 2,4 od 6. do 9. 
razreda), 0,18 evra boste dodali za embalažo. Za učence, ki obroka ne bi mogli prevzeti 
sami, bo organizirana tudi dostava (cena 0,6 evra). 
 
Če želite otroka prijaviti na topli obrok, vas prosimo, da nam to sporočite do sobote, 14. 11. 
2020, do 12. ure na elektronski naslov:  obrok.daljava@oszrece.si   Zreče, 13.11.2020/14:25  
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 14:22 



 

 

 
 
 
 Še naprej izvajamo brezplačne prevoze PROSTOFER  
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: Še naprej izvajamo brezplačne prevoze PROSTOFER 
Vsebina: V Občini Zreče se še naprej izvajajo brezplačni prevozi PROSTOFER, pod 

posebnimi pogoji in z določenimi omejitvami.  Več o tem v priponki.  Zreče, 
13.11.2020/12:50 
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 12:43 
 

 

 
 
 
Novi ukrepi Vlade RS, ki stopajo v veljavo danes 13.11.2020 in v 
ponedeljek, 16.11.2020 
Objavljeno v: Novice (13.11.2020) 
 
Naslov novice: Novi ukrepi Vlade RS, ki stopajo v veljavo danes 13.11.2020 in v ponedeljek, 

16.11.2020 
Vsebina: Da bi se izboljšala epidemiološka situacija v državi je vlada za 14 dni podaljšala 

doslej veljavne ukrepe in sprejela nekatere nove.   Z današnjim dnem, 13. novembrom 2020, 
velja:  - Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Dovoli se zbiranje ožjim družinskim članom 
ali članom skupnega gospodinjstva (ob upoštevanju omejitev in prepovedi). - Začasno je 
omejeno gibanje med občinami (razen za izjeme). - Gibanje ljudi je omejeno med 21. in 6. 
uro. - Obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem.   S ponedeljkom, 16. 
novembra 2020, velja: - Pouk na daljavo se nadaljuje. - Prepoved ponujanja in prodaje blaga 
in storitev potrošnikom (razen izjem). - Začasna ukinitev javnega prometa (razen taksijev).  
Zreče, 13.11.2020/7:05 
 
  
Objavljeno (čas objave): 13.11.2020 ob 07:02 



 

 
 
 
 
 
 
 

Knjižnica Zreče odprta po prilagojenem delovnem času 
Objavljeno v: Novice (16.11.2020) 
 
Naslov novice: Knjižnica Zreče odprta po prilagojenem delovnem času 
Vsebina: Vlada RS je z odlokom, ki je bil objavljen v soboto 14.11.2020, dovolila delovanje 

knjižnic, seveda pod prilagojenimi pogoji. 
 
Naša knjižnica v Zrečah bo ODPRTA PO PRILAGOJENEM DELOVNEM ČASU in sicer;   
 
PONEDELJEK, SREDA, med 8.00 in 15.00 
 
ČETRTEK, med 10.00 in 18.00 
 
 V priponki pa je prilagojen delovni čas Splošne knjižnice Slovenske Konjice z enotami.   
 
Morda bi bilo zaprtje knjižnic v tem času koristno zaradi preprečevanja širjenja virusa, a 
vseeno ostajamo odprti ob zavedanju, da ljudje, še posebej v teh »osamitvenih razmerah« 
potrebujejo sprostitev in branje knjig je eden od načinov sproščanja. Seveda pa kot doslej, 
dosledno upoštevajmo navodila NIJZ pri izvajanju knjižnične dejavnosti.  Zreče, 
16.11.2020/12:35 
 
   
Objavljeno (čas objave): 16.11.2020 ob 12:28 
 

 
 
 
 



Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 17.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (17.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 17.11. 2020 
Vsebina: Pozdravljeni, 

 
Posredujem današnje najpomembnejše informacije za medije; 
 
Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza stanja, 
na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije in 
ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 16. 11. 2020 je v občini 65 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 232 oseb. 
Od srede 11.11.2020 smo imeli 25 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 21, tako da se je 
število aktivno okuženih zvišalo iz 61 na 65 in sicer zadnji dan (16.11.2020). 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 34 oseb in sicer v Uniorju 17 oseb na dan 15. 
11. 2020, Weillerju 9 oseb na dan 16. 11. 2020 in GKN 8 oseb na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu na dan 17. 11. 2020 nimamo aktivno okuženih oseb, iz OŠ Zreče pa nismo prejeli 
zadnjih podatkov. 
 
Od 10.11.2020 do 16.11.2020 smo izvedli 12 novih ukrepov, do danes pa skupaj 87 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 6.11.2020 do 9.11.2020 zabeležili 
46, do danes torej skupaj 365. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 11 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane in preko vikenda tudi na Rogli. 
 
Policija in redarstvo izvajata poostren nadzor pri lokalih »to go« in bencinskem servisu. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče je včeraj dopoldan izvedla dezinfekcijo v posameznik delih podjetja 
UNIOR d.d. 
 
Danes zjutraj 6. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Policija in zdravstveni inšpektorat sta danes skupaj izvedla nadzor pri lokalih »to go« in na 
eni lokaciji izdala opozorilo o nespoštovanju ukrepov. 
 
Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 
30 dni. 
 
V dogovoru z OŠ Zreče smo se odločili, da poleg otrok iz socialno šibkejših družin 
omogočimo topel obrok VSEM učencem in dijakom, proti plačilu. Za učence in dijake, ki 
obroka ne bi mogli prevzeti sami, bo štab CZ Občine Zreče organiziral tudi dostavo na dom. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 44 otrok. 



 
V JZ OŠ Zreče s toplim obrokom oskrbujemo 6 učencev in enega dijaka. Proti plačilu pa 
zagotavljamo še dodatnih 12 toplih obrokov. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 20.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 17. 11. 2020/15.45 
 
  
Objavljeno (čas objave): 17.11.2020 ob 15:44 
 
 

ZAGOTAVLJAMO TOPLI OBROK ZA VSE UČENCE IN DIJAKE 
Objavljeno v: Novice (17.11.2020) 
 
Naslov novice: ZAGOTAVLJAMO TOPLI OBROK ZA VSE UČENCE IN DIJAKE 
Vsebina: Spoštovani starši oz. skrbniki otrok, 

 
ker se zavedamo, da v času šolanja na daljavo nekateri starši težko pripravite topel obrok za 
svoje otroke in ob upoštevanju pomena zdrave in redne prehrane, smo se v dogovoru z OŠ 
Zreče odločili, da poleg otrok iz socialno šibkejših družin omogočimo topel obrok VSEM 
učencem in dijakom, ki ga potrebujejo oz. želijo. 
 
Cena obroka je takšna, kot velja tudi sicer (2,1 evra od 1. do 5. razreda in 2,4 od 6. do 9. 
razreda in dijake), 0,18 evra boste dodali za embalažo. Za učence, ki obroka ne bi mogli 
prevzeti sami, bo organizirana tudi dostava (cena 0,60 evra). 
 
Prijavite se lahko na elektronski naslov: obrok.daljava@oszrece.si ali CZ@zrece.eu 
 
V upanju, da vam bomo v teh zahtevnih časih pomagali poskrbeti za topel obrok vaših otrok, 
vas lepo pozdravljamo. 
 
Zreče, 17 11. 2020/13:30 
Objavljeno (čas objave): 17.11.2020 ob 13:23 
 

 

 
 



Obvestilo o spremembi poslovanja Krajevnega urada Zreče  
Objavljeno v: Novice (17.11.2020) 
 
Naslov novice: Obvestilo o spremembi poslovanja Krajevnega urada Zreče 
Vsebina: Upravna enota Slovenske Konjice obvešča cenjene stranke, da zaradi trenutne 

epidemiološke situacije in zagotavljanja uradnih ur na sedežu upravne enote, Krajevni urad 
Zreče od 9. 11. 2020 dalje ne bo posloval. 
 
 Za informacije in urejanje upravnih zadev pokličite telefonsko številko 03 758 01 10. 
 
 Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo. 
 
 mag. Srečko FIJAVŽ,  načelnik  Zrerče, 17.11.2020/12:05 
 
  
Objavljeno (čas objave): 17.11.2020 ob 12:02 
 

 

 
 
 
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v 
gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 
Objavljeno v: Novice (17.11.2020) 
 
Naslov novice: Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in 

turizmu v času epidemije COVID-19 
Vsebina: Spoštovani, 

 
 obveščamo vas, da je SPIRIT SLOVENIJA objavil Javni poziv za sofinanciranje 
obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19. 
 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in 
turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. 
maja 2020. 
 
Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na 
dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno 
izmed naslednjih SKD dejavnosti: 
 
 I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, 
 



I 56.101 Restavracije in gostilne, 
 
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 
 
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 
 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
 
R 90.010 Umetniško uprizarjanje, 
 
R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje. 
 
Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v 
letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 
zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju 
minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020. 
 
Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. 
Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih 
odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR. 
 
Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji 
ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje 
zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017-2021. 
 
Rok za oddajo vlog 
 
Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. 
 
Celoten javni poziv najdete na tej povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/355 
 
Lepo vas pozdravljamo. 
 
Tadeja Waldhuber, MBA (v imenu ekipe Turistične destinacije Rogla-Pohorje)   
Objavljeno (čas objave): 17.11.2020 ob 10:30 
 
 

 
Vlada RS za 30 dni podaljšala epidemijo  
Objavljeno v: Novice (17.11.2020) 
 
Naslov novice: Vlada RS za 30 dni podaljšala epidemijo 
Vsebina: Vlada RS je na 124. dopisni seji izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive 

bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 
in velja 30 dni. 
 
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim 
valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju 
med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne 
epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 zahtevajo 
ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike 
Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki 
zahteva razglasitev epidemije. 



 
Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 
epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.  Zreče, 17. 11. 
2020/9:10 
Objavljeno (čas objave): 17.11.2020 ob 09:05 
 

 
 
 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 20.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (21.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 20.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 18. 11. 2020 je v občini 74 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 255 oseb. 
Od ponedeljka 16.11.2020 smo imeli 23 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 14, tako da 
se je število aktivno okuženih zvišalo iz 65 na 74 na dan 18.11.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 34 oseb in sicer v Uniorju 25 oseb na dan 18. 
11. 2020, kar pomeni zopet dvig za 8 oseb v zadnjih treh dneh, Weillerju 9 oseb na dan 16. 
11. 2020 in GKN 7 oseb na današnji dan, kar pomeni, da je zabeležen padec v zadnjih treh 
dneh. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 20.11. 2020 aktivno okuženi 2 osebi in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 1 oseba in v OŠ med otroci 1 oseba. 
 
Od 17.11.2020 do 20.11.2020 smo izvedli 15 novih ukrepov, do danes pa skupaj 102 ukrepa 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 6.11.2020 do 9.11.2020 zabeležili 
42, do danes torej skupaj 407. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 1 oseba, GEŠP 6 oseb in druge enote 2 osebi. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane. Nekaj lokalov »to go« je ob poostrenih 



ukrepih zaprtih. Kršitev zbiranja pri lokalih ni več zaznati. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče bo danes popoldan izvedla dezinfekcijo v posameznik delih 
podjetja UNIOR d.d., program Strojegradnja. 
 
Danes zjutraj 20. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Danes smo ponovno pripravili obvestilo za vse medije (občinska spletna stran, FB, lokalne in 
nacionalne radijske ter časopisne medije, k upoštevanju ukrepov in varovanju sebe in 
drugih. 
 
Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 38 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo 6 učencev in 
enega dijaka. Proti plačilu pa zagotavljamo še dodatnih 18 toplih obrokov. Kjer je potrebna 
dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
Med vikendom bomo poostrili nadzor nad upoštevanjem ukrepov na območju celotne občine 
Zreče. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v torek 24.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 20. 11. 2020/21.45 
Objavljeno (čas objave): 21.11.2020 ob 07:12 
 
 
 

Poziv k odgovornemu vedenju do sebe in drugih 
Objavljeno v: Novice (20.11.2020) 
 
Naslov novice: Poziv k odgovornemu vedenju do sebe in drugih 
Vsebina: Spoštovani, 

 
Tudi danes smo, vodstvo štaba CZ z županom analizirali epidemiološko stanje okuženosti v 
občini Zreče. Posebej smo zaskrbljeni o povečanem številu aktivno okuženih v občini v 
zadnjih treh dneh, kjer se nam je število aktivno okuženih dvignilo iz 61 na 74. 
 
Zato vse pozivano k odgovornemu vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno 
izvajamo preventivne ukrepe: 
 
v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu roke razkužimo in nosimo masko, 
 
upoštevamo varno razdaljo 2 metra, 
 
redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista 



dostopna, si roke razkužimo, 
 
upoštevamo pravilno higieno kašlja. 
 
Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne aplikacije za varovanje zdravja 
in življenja ljudi #OstaniZdrav. 
 
 Priloge: 
 
Splošna sporočila: 
 
Pravilna higiena kašlja 
 
Nasveti za umivanje rok 
 
Priporočila za starejše v času epidemije nove virusne bolezni COVID-19 (letak) 
 
Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa? (plakat) 
 
Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi 
koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19)? (letak) 
 
Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali 
sumom na COVID-19) (letak) 
 
Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu SARS-COV-2 (COVID-19)? (letak) 
 
Pravilna uporaba zaščitnih mask (Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje) 
 
Obvestilo glede prepovedi dotikanja odvrženih odpadkov 
 
  Video vsebine:  
 
 Umivanje rok  (YouTube) 
 
Higiena kašlja (YouTube) 
 
Pravilna namestitev zaščitne obrazne maske (vir: UKC LJ) 
 
Zaščitite starejše (vir: UKC LJ) 
 
Kako naj poteka samoizolacija? (vir: UKC LJ) 
 
Stopnje tveganja okužbe s COVID-19 ob posameznih aktivnostih in krajih (Vir: Urad Vlade 
RS za komuniciranje) 
 
Vir: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva 
 
  
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
 
 



 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 24.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (24.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 24.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 22. 11. 2020 je v občini 85 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 277 oseb. 
Od četrtka 19.11.2020 smo imeli 22 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 10 in eden je 
umrl, tako da se je število aktivno okuženih zvišalo iz 74 na 85 na dan 22.11.2020. Tanje v 
Občini Zreče; https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 41 oseb in sicer v Uniorju 25 oseb na dan 22. 
11. 2020, Weillerju 11 oseb na dan 20. 11. 2020 in GKN 5 oseb na dan 23. 11. 2020. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 24.11. 2020 aktivno okuženo 1 osebo in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi. 
 
Od 17.11.2020 do 20.11.2020 smo izvedli 15 novih ukrepov, do danes pa skupaj 117 ukrepa 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 20.11.2020 do 23.11.2020 zabeležili 
38, do danes torej skupaj 445. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 11 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
 
Vršimo nadzor o upoštevanju sprejetih ukrepov na bencinski črpalki PETROL, trgovinah, 
trafiki in lokalih »to go« in lokalih z dostavo hrane. Kršitev zbiranja pri lokalih ni več zaznati. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče je v petek 20.11.2020 popoldan izvedla dezinfekcijo v posameznik 
delih podjetja UNIOR d.d., program Strojegradnja. 
 
Med vikendom smo poostrili nadzor nad upoštevanjem ukrepov na območju celotne občine 
Zreče. 
 
V soboto 21.11.2020 smo s pomočjo poveljnika CZ na kmečki tržnici, vsem branjevkam 
razdelili zaščitne maske in razkužilo za roke. 
 
Danes zjutraj 24. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 35 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo 23 oseb, kjer je 
potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
Za naslednjo soboto 28.11.2020 bomo za kmečko tržnico dodatno zagotovili razkužilo za 



delovne površine. Prav tako pa bomo kmečko tržnico v času nedelovanja zaprli s trakovi, da 
ne bo več združevanj na tržnici. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 27.11.2020 ob 13.00 uri. 
 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 24. 11. 2020/15.00 
Objavljeno (čas objave): 24.11.2020 ob 15:06 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 27.11. 
2020 
Objavljeno v: Novice (27.11.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 27.11. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 26. 11. 2020 je v občini 96 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 312 oseb. 
Od nedelje 22.11.2020 smo imeli 35 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 24, tako da se je 
število aktivno okuženih zvišalo iz 85 na 96 na dan 26.11.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 53 oseb in sicer v Uniorju 38 oseb na dan 25. 
11. 2020, kar je 50% povečanje v zadnjih treh dneh, Weillerju 11 oseb na dan 20. 11. 2020 
in GKN 4 osebe na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 27.11. 2020 aktivno okuženi 2 osebi in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 1 oseba in v OŠ 1 otrok. 
 
Od 24.11.2020 do 27.11.2020 smo izvedli 16 novih ukrepov, do danes pa skupaj 133 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 24.11.2020 do 27.11.2020 zabeležili 
32, do danes torej skupaj 477. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 13 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 2 osebi in druge enote 3 osebe. 
 
Danes smo pozvali podjetje Unior, naj poda detajlnejšo poročilo o stanju povezanim z 
povečanim številom okuženih v podjetju in podatke o izvedenih dodatnih ukrepih. 
 
Zaprli smo dostop do kmečke tržnice in pripravili razkužila za sobotno odprtje. 
 
Danes zjutraj 27. 11. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 



Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 45 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo 27 oseb, kjer je 
potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 4.12.2020 ob 13.00 uri, preko ZOOM-a. 
 
  Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 27. 11. 2020/14.30 
Objavljeno (čas objave): 27.11.2020 ob 14:30 
 

 

 
 
PODALJŠANJE UKREPOV ZA OMEJITEV EPIDEMIJE 
Objavljeno v: Novice (27.11.2020) 
 
Naslov novice: PODALJŠANJE UKREPOV ZA OMEJITEV EPIDEMIJE 
Vsebina: Trenutna epidemiološka slika in razmere v bolnišnicah še ne omogočajo sproščanja 

ukrepov, zato se je vlada na podlagi strokovne ocene svetovalne skupine odločila, da 
podaljša trenutno veljavne ukrepe.   Za sedem dni se podaljšujejo:  - Začasno zbiranje ljudi. 
Dovoli se zbiranje ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva (ob 
upoštevanju omejitev in prepovedi).  - Začasna omejitev gibanja med občinami (razen za 
izjeme).  - Omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro.  - Prepoved ponujanja in prodaje blaga in 



storitev potrošnikom (razen izjem). - Pouk na daljavo.   Za 14 dni se podaljša:  - Obvezno 
nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem.  - Začasna ukinitev javnega prometa (razen 
taksijev).  Zreče, 27.11.2020/7:10 
Objavljeno (čas objave): 27.11.2020 ob 07:06 
 

 

 
 
 
 

V Zrečah smo utirili ozkotirno dizelsko lokomotivo VL8 
Objavljeno v: Novice (30.11.2020) 
 
Naslov novice: V Zrečah smo utirili ozkotirno dizelsko lokomotivo VL8 
Vsebina: V soboto, 28.11.2020 smo na novi 40 metrski postajni tir železniške postaje Zreče 

utirili ozkotirno dizelsko lokomotivo VL8. Gre za lokomotivo, ki je bila leta 1966 izdelana v 
tovarni Arnold Jung Lokomotivfabrik, Jungenthal v Nemčiji. Bile so izdelane samo tri, in ta je 
najstarejša od dveh preživelih ter predstavlja izredno redko in v krogih poznavalcev zelo 
cenjeno muzejsko vozilo. Lokomotiva je najprej vozila v železarni Judenburg v Avstriji, med 
leti 1997 in 2019 pa je vozila pri klubu U-44 in pri podjetju Steiermärkische Landesbahn po 
progi Weiz - Birkfeld v Avstriji. V začetku leta 2019 je bila lokomotiva prepeljana na sestrsko 
progo naše železnice v Stainz, kjer je vozila gradbene in tovorne vlake, od tam pa v Zreče. 
 
 Lastnik lokomotive, Anton Galun iz Ptuja, nam je lokomotivo za čas izgradnje proge 
brezplačno predal v uporabo. Dizelsko lokomotivo namreč nujno potrebujemo za premik in 
izvajanje gradbenih del, občasno pa bo vozila tudi turistične vlake.  
 
Vlake bo po restavrirani zreški progi vsekakor vozila parna lokomotiva. Voznih parnih 
lokomotiv na tržišču ni, zato je pridobitev slednje izredno težavna. Žal je nekdanja 
lokomotiva naše proge K3 "Gonobitz", ki je shranjena v železniškem muzeju v Ljubljani, tako 
kot lokomotiva 71-023, ki stoji na postaji, nekompletna in nevozna. Prepričani pa smo, da 
nam bo s pomočjo prijateljev in podpornikov do odprtja proge uspelo pridobiti primerno 
parno lokomotivo.   
 
V Občini Zreče si prizadevamo skupaj s podporniki obuditi spomin na nekdanjo ozkotirno 
železnico v Zrečah. Zato bomo uredili muzejsko zbirko in obnovili par 100m proge. Na 
Facebooku smo pred približno enim mesecem postavili stran Lokalne muzejske železnice 
Zreče, kjer so zapisani vsi osnovni podatki v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. 
Dnevno se objavi vsaj en članek. Stran najdete na povezavi 
https://www.facebook.com/ozkotirna. Zadnja objava - premik na ozkotirni progi v Zrečah, je 
od sobote 28.11.2020 popoldan do danes dosegla preko 10.000 oseb. 
 
 Fotografija; Lokomotiva VL8 v Stainzu, avgust 2019, avtor Hanspeter Reschinger  Zreče, 
30.11.2020/12.00 
Objavljeno (čas objave): 30.11.2020 ob 10:44 



 

 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 4.12. 
2020 
Objavljeno v: Novice (04.12.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 4.12. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 2.12.2020 je v občini 94 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 349 oseb. 
Od prejšnjega četrtka 26.11.2020 smo imeli 37 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 38, 
tako da se je število aktivno okuženih znižalo iz 95 na 94 na dan 2.12.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 44 oseb in sicer v Uniorju 28 oseb na dan 2. 
12. 2020, kar je 10 manj v zadnjem tednu, Weillerju 14 oseb na dan 2. 12. 2020 in GKN 2 
osebe na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu imamo na dan 4. 12. 2020 aktivno okuženo 1 osebo med zaposlenimi 1. 
Podatkov iz OŠ Zreče nimamo. 
 
Od 27.11.2020 do 4.12.2020 smo izvedli 24 novih ukrepov, do danes pa skupaj 157 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 27.11.2020 do 4.12.2020 zabeležili 
59, do danes torej skupaj 536. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 12 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, občinska 
uprava 2 osebi in druge enote 2 osebe. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče je včeraj 3.12.2020 izvedla dezinfekcijo v posameznik delih 
podjetja UNIOR d.d., program Strojegradnja. 
 
Med tednom smo zaprli dostop do kmečke tržnice in pripravili razkužila za sobotno odprtje. 
 
Danes zjutraj 4. 12. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Oskrbujemo osebe iz ranljivih skupin z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 38 otrok. 
 



V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo 27 oseb, kjer je 
potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
Preko občinske spletne strani smo ponovno pozvali starše oz. skrbnike otrok, da v dogovoru 
z OŠ Zreče in CŠOD Gorenje omogočamo topel obrok VSEM učencem in dijakom proti 
plačilu. 
 
Zaradi uvajanja novih strožjih ukrepov smo podaljšali dosegljivost nove mobilne kontaktne 
številke za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo zagotoviti sami, da 
lahko pokličejo na novo mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 22.00 ure vse 
dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 11.12.2020 ob 13.00 uri, preko ZOOM-a. 
 
  
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 4. 12. 2020/15.15 
 

  
Objavljeno (čas objave): 04.12.2020 ob 15:28 
 
 
 

Vlada RS je določila kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih 
ukrepov 
Objavljeno v: Novice (04.12.2020) 
 
Naslov novice: Vlada RS je določila kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih ukrepov 
Vsebina: Vlada je na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila 

kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih ukrepov. Ključno bo povprečje novoodkritih 
okužb in število hospitaliziranih. Sproščanje ukrepov je predvideno v več korakih, 
posamezne faze umirjanja epidemije so označili z različnimi barvami. Sproščanje bo torej 
odvisno od števila hospitaliziranih in števila okužb. Število okužb ob tem predstavlja 
sedemdnevno povprečje. To sicer trenutno znaša 1461 okužb, v sredo 2.12.2020 pa je bilo 
hospitaliziranih 1289 bolnikov s covidom-19. Prva sproščanja ukrepov je pričakovati, ko bi 
sedemdnevno povprečje okužb padlo pod 1350, število hospitaliziranih bolnikov s covidom-
19 pa pod 1200. 
 
Načrt sproščanja ukrepov po fazah glede na omenjena kriterija: 
 
Črna faza 
 
Število okužb: več kot 1350 Število hospitaliziranih: več kot 1200 
 
Ukrepi kot veljajo. 
 
Rdeča faza 
 
Število okužb: manj kot 1350 Število hospitaliziranih: manj kot 1200 
 
Ob upoštevanju ukrepov se sprosti javni potniški promet v omejenem obsegu, prav tako 
muzeji, knjižnice, galerije, frizerji ter manikura in pedikura. 



 
Oranžna faza 
 
Število okužb: manj kot 1000 Število hospitaliziranih: manj kot 1000 
 
Odprtje servisnih dejavnosti in trgovin ter vrtcev in šol za učence s posebnimi potrebami in 
prvo triado. Sprostijo se športne aktivnosti na prostem vključno s smučišči, dovoljeno je 
zbiranje do deset oseb, odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh regija, ki 
dosežejo to stanje. 
 
Rumena faza 
 
Število okužb: manj kot 600 Število hospitaliziranih: manj kot 500 
 
Odprejo se osnovne šole, v šolske klopi se vrnejo tudi zaključni letniki srednje šole. 
Odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh občinah, pa tudi prepoved gibanja v 
nočnem času. 
 
Zelena faza 
 
Število okužb: manj kot 300 
 
Odpravljene so vse omejitve, ob tem pa veljajo splošno higienski ukrepi. Še vedno pa 
ostajajo zaprti bari in diskoteke. 
 
Zreče, 4.12.2020/13:30 
Objavljeno (čas objave): 04.12.2020 ob 15:21 
 

 

 
 
 
ŠE VEDNO ZAGOTAVLJAMO TOPLI OBROK ZA VSE UČENCE 
IN DIJAKE 
Objavljeno v: Novice (04.12.2020) 
 
Naslov novice: ŠE VEDNO ZAGOTAVLJAMO TOPLI OBROK ZA VSE UČENCE IN DIJAKE 
Vsebina: Spoštovani starši oz. skrbniki otrok, 

 
ker se zavedamo, da v času šolanja na daljavo nekateri starši težko pripravite topel obrok za 
svoje otroke in ob upoštevanju pomena zdrave in redne prehrane, smo se v dogovoru z OŠ 
Zreče in CŠOD Gorenje odločili, da poleg otrok iz socialno šibkejših družin omogočimo topel 
obrok VSEM učencem in dijakom, ki ga potrebujejo oz. želijo. 
 



Cena obroka je takšna, kot velja tudi sicer (2,10 € od 1. do 5. razreda in 2,40 € od 6. do 9. 
razreda in dijake), 0,18 € boste dodali za embalažo. Za učence, ki obroka ne bi mogli 
prevzeti sami, bo organizirana tudi dostava (cena 0,60 €). 
 
Prijavite se lahko na elektronski naslov: obrok.daljava@oszrece.si  ali CZ@zrece.eu  
 
V upanju, da vam bomo v teh zahtevnih časih pomagali poskrbeti za topel obrok vaših otrok, 
vas lepo pozdravljamo. 
 
Zreče, 4. 12. 2020/13:30 
Objavljeno (čas objave): 04.12.2020 ob 15:17 
 

 

 
 
 
Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET tudi v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (04.12.2020) 
 
Naslov novice: Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET tudi v Zrečah 
Vsebina: Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET nudi občanom brezplačne energetske 

nasvete o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE). Na ta 
način pripomore k varovanju okolja, k zmanjšanju stroškov za energijo in prihrankom ter 
povečanemu zadovoljstvu in ugodju bivanja. 
 
 Pot do brezplačnega energetskega nasveta je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v 
energetsko svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor.  Sedež 
svetovalne pisarne: 
 
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče. Občanom je na voljo vsak drugi torek v mesecu med 14.00 
in 15.00 uro, praviloma po predhodnem naročilu v tajništvu Občine Zreče tel.  03 757 17 00. 
 
V času epidemije energetska pisarna deluje, samo preko telefonskega svetovanja, za 
katerega se prav tako naročite v tajništvu Občine Zreče tel.  03 757 17 00. 
 
 Energetsko svetovanje izvaja:  Simoneta Žogan, dipl. inž. gradb.  Energetski svetovalci 
bodo skupaj z vami skušali najti najboljše rešitve za: -    energetsko sanacijo stavbe in 
zamenjave oken, vrat, fasade, strehe -    ustrezno zasnovo toplotnega ovoja stavbe, 
učinkovito energetsko zasnovo novogradnje, -    pozornost bo namenjena obnovi grelnih 
sistemov s poudarkom na obnovljivih virih energije (solarni, toplotne črpalke, lesna bio 
masa) -    pomoč pri izbiri najbolj primernega energenta, -    pomoč pri izbiri sistema za 
prezračevanje in hlajenje, -    pravočasno obveščanje občanov o možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev in kreditov URE in OVE, -    vsa ostala vprašanja glede rabe energije v 
gospodinjstvu eno- ali večstanovanjskih objektov.  Kontaktni podatki svetovalnih pisarn 
ENSVET so dosegljivi tudi na povezavi: https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik 
 



Zreče, 4.11.2020/9:30 
Objavljeno (čas objave): 04.12.2020 ob 11:47 
 

 
 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 11.12. 
2020 
Objavljeno v: Novice (11.12.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 11.12. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 9.12.2020 je v občini 87 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 388 oseb. 
Od prejšnje srede 2.11.2020 smo imeli 39 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 46, tako da 
se je število aktivno okuženih znižalo iz 94 na 87 na dan 9.12.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 48 oseb in sicer v Uniorju 31 oseb na dan 9. 
12. 2020, kar je 3 več v zadnjem tednu, Weilerju 13 oseb na dan 10. 12. 2020 in GKN 4 
osebe na današnji dan. 
 
V JZ vrtcu imamo na dan 11. 12. 2020 aktivno okuženi 2 osebi med zaposlenimi. V OŠ 
Zreče pa ni okuženih oseb.. 
 
Od 4.12.2020 do 11.12.2020 smo izvedli 21 novih ukrepov, do danes pa skupaj 178 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 4.12.2020 do 11.12.2020 zabeležili 
71, do danes skupaj 607. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb in druge 
enote 4 osebe. 
 
Med tednom smo zaprli dostop do kmečke tržnice in pripravili razkužila za sobotno odprtje. 
 
Včeraj zjutraj 10. 12. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče je včeraj 10.12.2020 izvedla intervencijo zaradi padlih dreves na 
ceste. 
 



Oskrbujemo osebe iz ranljivih skupin z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 36 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo učence in dijake, 
kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
S prostovoljci oskrbujemo ranljive skupine z potrebščinami katere plačajo sami. 
 
Marcator d.d. se je v tem tednu obrnil na naš štab CZ s prošnjo za pomoč pri razporeditvi in 
razkuževanju vozičkov, ter pri štetju obiskovalcev. Po pogovoru z regijskim poveljnikom 
štaba CZ, lahko mi pomagamo pri opozarjanju za upoštevanje ukrepov (razkuževanje in 
nošenje mask). Zato bomo v soboto zagotovili enega prostovoljca v ta namen. 
 
V naslednjem tednu bomo preverili še pri ostalih trgovinah, pošti in lekarni, če potrebujejo 
našo pomoč. 
 
Še vedno smo dosegljivi za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo 
zagotoviti sami, da lahko pokličejo na mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 
22.00 ure vse dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 18.12.2020 ob 13.00 uri. 
 
   
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 11. 12. 2020/14.25 
 

  
Objavljeno (čas objave): 11.12.2020 ob 14:25 
 
 
 
 

VLADA SPROSTILA NEKATERE UKREPE 
Objavljeno v: Novice (14.12.2020) 
 
Naslov novice: VLADA SPROSTILA NEKATERE UKREPE 
Vsebina: Spoštovani, 

 
Vlada RS je na 141. dopisni seji sprostila nekatere ukrepe - v vseh statističnih regijah 
izvajanje higienske nege, cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, bančne in 
zavarovalniške storitve, v štirih epidemiološko ugodnih regijah pa še omejitev gibanja med 
občinami. Na 140. dopisni seji pa je za teden dni podaljšala ukrepe Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
 
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2Po podatkih NIJZ o številu okužb glede na 14-dnevno incidenco na 
100.000 prebivalcev po posamezni statistični regiji Slovenije v obdobju med 27. 11. in 10. 
12. 2020 so epidemiološko najbolj ugodne statistične štiri regije - Gorenjska, Obalnokraška, 
Osrednjeslovenska in Goriška. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije 



 
V skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo se sprosti izvajanje javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije v omejenem obsegu. Javni linijski prevoz 
potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v 
počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se 
izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne 
skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem 
prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in 
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Celotna povzetka 140. in 141. dopisne seje Vlade RS sta na voljo v priponkah. 
 
 Zreče, 14.12.2020/10:45 
Objavljeno (čas objave): 14.12.2020 ob 10:46 
 

 
 
 
 
 

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI 
Objavljeno v: Novice (17.12.2020) 
 
Naslov novice: VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI 
Vsebina: Spoštovani, 

 
Vlada RS je na svoji 44. redni seji izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije in Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Vlada RS je podaljšala ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021 ter izdala Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil ter Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na 
notranjih mejah Republike Slovenije. Sprejet je bil tudi Sklep o začasnem prenehanju teka 
rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Vlada RS se 
je seznanila tudi s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z 
nadzorom SARS-CoV-2 in poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-
CoV-2, izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za 
dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Uredbo o spremembah 
Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Uredbo o spremembah in 
dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju ter Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021.  Več v 
priponki!  Zreče, 17.12.2020/12:50  
 



 
 

 
Objavljeno (čas objave): 17.12.2020 ob 12:45 
 

 

 
 
Navodilo poveljnika štaba CZ Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (17.12.2020) 
 
Naslov novice: Navodilo poveljnika štaba CZ Občine Zreče 
Vsebina: Spoštovani Poveljnik štaba CZ Občine Zreče g. Emil Muml je pripravil letak, ki smo 

ga razdelili vsem trgovinam, pošti, lekarni, Petrolu, mesariji, VGC, občini CZ, kmečki 
tržnici….  
 
Prav tako se obračamo in  prosimo vse občanke, občane, da se izdanih navodil vsi skupaj 
držimo, ker smo na dan 15.12.2020 zabeležili največje število 112 aktivno okuženih oseb v 
naši občini in dodatno 20 okuženih oseb, kar je tudi najvišje dnevno število.  Zreče, 
17.12.2020/12:30 
Objavljeno (čas objave): 17.12.2020 ob 12:18 
 

 

 
 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 18.12. 
2020 
Objavljeno v: Novice (18.12.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 18.12. 2020 



Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 16. 12.2020 je v občini 99 aktivno okuženih, od začetka epidemije pa 448 oseb. 
Od prejšnje srede 9. 12.2020 smo imeli 60 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 48, tako 
da se je število aktivno okuženih zvišalo iz 87 na 99 na dan 16.12.2020. 
 
Na dan 15.12.2020 smo zabeležili največje število 112 aktivno okuženih oseb v naši občini 
in 20 okuženih oseb, kar je tudi najvišje dnevno število od začetka epidemije letos. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 48 oseb in sicer v Uniorju 34 oseb na dan 16. 
12. 2020, kar je 3 več v zadnjem tednu, Weilerju 9 oseb na dan 15. 12. 2020,kar je pa 4 
manj od 10. 12. 2020 in GKN 6 osebe na današnji dan, kar je 2 več v zadnjem tednu. 
 
V JZ vrtcu imamo na dan 17. 12. 2020 aktivno okuženi 2 osebi med zaposlenimi. V JZ OŠ 
Zreče pa 2 aktivno okuženi osebi med otroci. 
 
Od 11.12.2020 do 18.12.2020 smo izvedli 23 novih ukrepov, do danes pa skupaj 201 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 11.12.2020 do 18.12.2020 zabeležili 
62, do danes skupaj 669. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 12 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb, uprava 
občine 1 oseba in druge enote 3 osebe. 
 
Med tednom smo zaprli dostop do kmečke tržnice in pripravili razkužila za sobotno odprtje, 
prav tako smo razkužili površine in delovne pulte na tržnici Zreče. 
 
Danes zjutraj 18. 12. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
Enota GEŠP PGD Zreče je včeraj 17.12.2020 opravila razkuževanje prostorov v lasti Občine 
Zreče. 
 
Oskrbujemo osebe iz ranljivih skupin z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 48 otrok. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo učence in dijake, 
kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
S prostovoljci oskrbujemo ranljive skupine z potrebščinami katere plačajo sami. 
 
Montirali smo nosilce za razkužila na kmečki tržnici namenjena obiskovalcem, s čimer se bo 
poskrbelo za kvalitetnejše in skrbnejše razkuževanje strank. 
 
S pomočjo Centra za oskrbo ranljivih skupin smo skupaj s KORK Zreče pripravili darila za 
starostnike. 
 
V vseh trgovinah, bencinskem servisu, trafiki, pošti, lekarni, pekarni, tržnici, VGC in mesnici 
smo razdelili plakate s pozivom k upoštevanju ukrepov (razkuževanje, uporaba mask, 
upoštevanje varnostne razdalje) in se z vodji poslovalnic pogovorili o planiranih ukrepih pred 
praznikih in morebitni potrebi po dodatni pomoči. 
 



Člani štab CZ smo bili seznanjeni o državnih predpisih, ki so bili sprejeti in objavljeni v 
Uradnem listu RS v času od zadnjega poročanja. 
 
Poveljnik OŠCZ Emil Mumel bo po e-pošti poslal evidentiranim prostovoljcem prošnjo za 
pomoč v naslednjih predprazničnih dneh. 
 
Še vedno smo dosegljivi za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo 
zagotoviti sami, da lahko pokličejo na mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 
22.00 ure vse dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v sredo 23.12.2020 ob 13.00 uri. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 18. 12. 2020/14.50 
Objavljeno (čas objave): 18.12.2020 ob 14:48 

 
 
 
 
 
 
UKREPI MED BOŽIČNO – NOVOLETNIMI PRAZNIKI 
Objavljeno v: Novice (22.12.2020) 
 
Naslov novice: UKREPI MED BOŽIČNO – NOVOLETNIMI PRAZNIKI 
Vsebina: Četrtek 24.12.2020 prinaša ponovno zaostritev ukrepov, ki bodo veljali med 

prazniki. Ostaja omejitev gibanja v nočnem času, tudi za božič in novo leto 
 
Hkrati se ponovno 24.12.2020 zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto. 
 
Omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj še vedno velja. Tako na božični dan, 
kot tudi na božični večer, praznik naše države 26., kot tudi za novo leto in 2. januarja. V 
primeru, da vas ustavi policist rečete, da greste na obisk zasebne narave. 
 
Omilitev omejitve gibanja znotraj posamezne regije oziroma občin. Prehajanje za namen 
obiska bo med prazniki dovoljeno v obdobju: – od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 
2020 do 20. ure, – od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure. 
 
Ponovno se zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto, torej frizerji, kozmetični 
saloni, čistilnice, prodajalne z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in tako naprej. Tako naj bi 
bilo vsaj do ponedeljka, 4. januarja, potem pa je odvisno od epidemiološke slike.  
 
S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije 
zmanjšuje število izjem. Tako bodo lahko obratovali: 
 
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s 
prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in 
obutve v teh prodajalnah; 
 
- lekarne; 
 



- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki; 
 
- kmetijske prodajalne; 
 
- bencinski servisi; 
 
- finančne storitve;  
 
- pošta;  
 
- dostavne službe;  
 
- dimnikarske storitve;  
 
- individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve;  
 
- osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, 
na katerih je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer 
konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno;  
 
- druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. 
 
Smučati se bo torej dalo, a pozor, še vedno velja, da se lahko med občinami premikate 
samo znotraj svoje statistične regije, ne morete pa, razen seveda na praznične dneve 
oziroma če sodite med katero od izjem, recimo iti iz Ljubljane v Kranjsko Goro ali na 
Krvavec.  
 
Še naprej velja tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov. Pri ponujanju storitev in blaga v 
zaprtih prostorih se mora še vedno zagotoviti 30 m2 na posamezno stranko in vsa ostala 
higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja.  
 
 Zreče, 22.12.2020/14.00 
Objavljeno (čas objave): 22.12.2020 ob 14:00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Virtualni veseli december 
Objavljeno v: Dogodki (22.12.2020) 
Lokacija: cesta na roglo 13b, 3214 Zreče 
Datum dogodka: 25.12.2020 - 26.12.2020 



 
Naziv, ime dogodka: Virtualni veseli december 
Kategorije dogodka: Prireditev 
Opis, predstavitev dogodka: Veseli december je tik pred vrati, a letos mu bo po vsej verjetnosti 

bolj pristajal izraz miren december. Kljub temu se bo v Zrečah »dogajalo na spletu«! 
Lokacija: cesta na roglo 13b, 3214 Zreče 
Objavljeno (čas objave): 22.12.2020 ob 14:56 
 

 
 
 
 
 

Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23.12. 
2020 
Objavljeno v: Novice (23.12.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23.12. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 21. 12.2020 je v občini 102 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 464 
oseb. Od prejšnjega četrtka 17. 12.2020 smo imeli 16 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 
13, tako, da se je število aktivno okuženih oseb zvišalo iz 99 na 102 na dan 21.12.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 34 oseb in sicer v Uniorju 25 oseb na dan 21. 
12. 2020, kar je 9 manj od 16. 12. 2020, Weilerju 5 oseb, kar je pa 4 manj od 15. 12. 2020 in 
GKN 4 osebe, kar je 2 manj od 18. 12. 2020. 
 
V JZ vrtcu imamo na dan 21. 12. 2020 aktivno okuženi 2 osebi med zaposlenimi. Iz JZ OŠ 
Zreče pa nimamo zadnjih podatkov. 



 
Od 18.12.2020 do 22.12.2020 smo izvedli 15 novih ukrepov, do danes pa skupaj 216 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 18.12.2020 do 22.12.2020 zabeležili 
32, do danes skupaj 701. 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb in druge enote 
3 osebe. 
 
Pred trgovinami smo s pomočjo prostovoljcev pomagali pri nadzoru upoštevanja ukrepov. 
 
Zaprli oz. ogradili smo 4 parkirišča za povečanje kapacitet na kmečki tržnici. 
 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
 
Oskrbujemo osebe iz ranljivih skupin z enim toplim obrokom na dan. 
 
Danes zjutraj 21. 12. 2020 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 29 otrok, 
kar je skoraj 20 otrok manj kot prejšnji teden. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo učence in dijake, 
kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
S prostovoljci oskrbujemo ranljive skupine z potrebščinami katere plačajo sami. 
 
Trenutno pripravljamo sezname prostovoljcev za spremljanje in opozarjanje pred trgovinami, 
pošto, lekarno,…na dan pred prazniki. 
 
Še vedno smo dosegljivi za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo 
zagotoviti sami, da lahko pokličejo na mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 
22.00 ure vse dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v sredo 30.12.2020 ob 13.00 uri. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 23. 12. 2020/14.40 
 

  
Objavljeno (čas objave): 23.12.2020 ob 14:42 
 
 
 

Cepivo mRNA za COVID-19 – prvič razloženo tako, da razume 
vsak 
Objavljeno v: Novice (28.12.2020) 
 
Naslov novice: Cepivo mRNA za COVID-19 – prvič razloženo tako, da razume vsak 
Vsebina: Cepivo mRNA, ki sta ga razvili podjetji Pzer in BioNTech ter podjetje Moderna, je v 

mnogih pogledih revolucionarno in deluje na drugačen način kot cepiva, ki smo jih poznali do 



zdaj.  Več o tem v priponki ali na povezavi; 
 
https://www.zdravo.si/cepivo-mrna-za-covid-19/ 
 
  Zreče, 28.12.2020/14:30 
Objavljeno (čas objave): 28.12.2020 ob 14:27 
 

 
 
 

 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 30.12. 
2020 
Objavljeno v: Novice (30.12.2020) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 30.12. 2020 
Vsebina: Danes ob 13.00 je bila v skladu s štabnim procesom dela ponovno izvedena analiza 

stanja, na videokonferenci štaba je na podlagi poročanja ponovno izvedena ocena situacije 
in ocena tveganj, ter na tej podlagi sprejeti naslednji izzivi in ukrepi. 
 
Tudi danes naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno spremlja dogajanje v 
RS. Na dan 28. 12.2020 je v občini 102 81 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 
464 504 oseb. Od prejšnjega ponedeljka 21. 12.2020 smo imeli 39 dodatno okuženih oseb, 
ozdravelih pa 46, tako, da se je število aktivno okuženih oseb znižalo iz 102 na 81 na dan 
28.12.2020. 
 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 38 oseb in sicer na dan 21. 12. 2020 v Uniorju 
25 oseb in Weilerju 5 oseb, ter v GKN 8 osebe, na dan 12. 2020. 
 
V JZ vrtcu na dan 29. 12. 2020 ni aktivno okuženi osebi. Iz JZ OŠ Zreče pa nimamo zadnjih 
podatkov. 
 
Od 23.12.2020 do 29.12.2020 smo izvedli 18 novih ukrepov, do danes pa skupaj 234 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 18.12.2020 do 22.12.2020 zabeležili 
54, do danes skupaj 
 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 17 oseb, od tega v štabu CZ 9 oseb in druge 
enote 8 osebe. 
 
Pred trgovinami smo s pomočjo prostovoljcev pomagali pri nadzoru upoštevanja ukrepov. 
 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 



kmečki tržnici Zreče. 
 
Oskrbujemo osebe iz ranljivih skupin z enim toplim obrokom na dan. 
 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo včeraj 9 otrok, 
kar je skoraj 20 otrok manj kot prejšnji teden. 
 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujemo učence in dijake, 
kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
 
S prostovoljci oskrbujemo ranljive skupine z potrebščinami katere plačajo sami. 
 
Trenutno pripravljamo sezname prostovoljcev za spremljanje in opozarjanje pred trgovinami, 
pošto, lekarno,…na dan pred prazniki. 
 
Policija in medobčinsko redarstvo spremlja upoštevanje ukrepov. Medobčinsko redarstvo je 
na poziv poveljnika štaba CZ časovno povečalo spremljanje in nadzor. 
 
Z ZD Slov. Konjice dogovarjamo oz. smo v kontaktu glede izvajanja hitrih testov in cepljenja. 
 
Od začetka razglašene epidemije 19.10.2020 do danes so bile izvedene naslednje nujne 
aktivnosti na področju gasilstva; 
 
- PGD Zreče izvedlo 15 intervencij in 2 x razkuževanje javnih objektov ter 3 x prevozi pitne 
vode 
 
- PGD Stranice 1 x intervencija in 1 x prevoz pitne vode 
 
- PGD Gorenje pri Zrečah 1 x intervencija.. 
 
Še vedno smo dosegljivi za vse, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, katere si ne morejo 
zagotoviti sami, da lahko pokličejo na mobilno telefonsko številko 070 405 020 med 7.00 in 
22.00 ure vse dni v tednu. 
 
Naslednje poročanje štaba CZ bo izvedeno v petek 8. 1. 2021 ob 13.00 uri. 
 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
 
Zreče, 30. 12. 2020/15.30 
Objavljeno (čas objave): 30.12.2020 ob 15:33 
 

 
 


