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Obdaritev otrok  
Objavljeno v: Novice (06.01.2021) 
 
Naslov novice: Obdaritev otrok 
Vsebina: Župan Občine Zreče je sprejel sklep, da se zaradi razglašene epidemije Covid-19 v 

Republiki Sloveniji in s tem povezanega dejstva, da v času decembra 2020 v Občini Zreče ni 
bilo izvedenih prireditev, iz proračuna Občine Zreče namenijo sredstva za otroke, ki 
obiskujejo Osnovno šolo in so občani Zreč. 
Tako je določeno, da bodo otroci prejeli karte in sicer: 
- otroci od 1. do vključno 5. razreda Osnovne šole prejmejo vsak po eno karto za kopanje v 
Termah Zreče, 
- otroci od 6. do vključno 9. razreda Osnovne šole prejmejo vsak po eno karto za Pot med 
krošnjami Rogla. 
Otroci s posebnimi potrebami, občani Zreč, ki obiskujejo Osnovno šolo V parku in Osnovno 
šolo Glazija so ob prihodu v šolo že prejeli navedene karte, skupaj s pozdravom Dedka 
mraza. Vse ostale otroke pa karte že čakajo v matičnih Osnovnih šolah. Prejeli jih bodo takoj 
po prihodu v šolo. 
 
Objavljeno (čas objave): 06.01.2021 ob 16:01 
 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 8.1. 
2021 
Objavljeno v: Novice (08.01.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 8.1. 2021 
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 7. 1. 2021 je v občini 96 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 592 
oseb. Od prejšnjega ponedeljka 28. 12.2020 smo imeli 82 dodatno okuženih oseb, 
ozdravelih pa 67, tako, da se je število aktivno okuženih oseb znižalo iz 81 na 96 na dan 
7.11.2021. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 33 oseb in sicer na dan 6. 1. 2021 v Uniorju 
16 oseb in Weilerju 7 oseb na dan 5. 1. 2021, ter v GKN 10 osebe, na dan 8. 1. 2021. 
V JZ vrtcu in OŠ Zreče imamo na dan 6. 1. 2021 aktivno okužene 4 osebe in sicer v vrtcu 
med zaposlenimi 4 osebe in v OŠ ni okuženih oseb. 



Od 30.12.2020 do 7.1.2021 smo izvedli 29 novih ukrepov, do danes pa skupaj 292 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 30.12.2020 do 7.1.2021 zabeležili 
72, do danes skupaj 899. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 11 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge 
enote 3 osebe. 
Pred trgovinami, lekarno in pošto smo pred prazniki s pomočjo prostovoljcev pomagali pri 
nadzoru upoštevanja ukrepov. 
Dne 6. 1. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
V sredo 6.1.2021 je bilo s strani ZD Slovenske Konjice izvedeno hitro testiranje s podporo 
štaba CZ občine Zreče, ki je s pomočjo občinskih javnih služb opravil zimsko službo na 
prometnih površinah na katerih je s spremembo prometnega režima zagotovil sistem »drive 
in«, s pomočjo 2 članov ZŠAM Zreče je bilo zagotovljeno usmerjanje prometa. 3 prostovoljci 
in 3 člani štaba CZ so strokovni ekipi ZD nudili administrativno pomoč. Štab CZ je prav tako 
zagotovil ogrevane prostore s sanitarijami kjer so se opravljali testi in del administracije. 
Rezultati hitrega testiranja: opravljenih je bilo 113 testov, od tega je bilo 12 pozitivnih, kar 
pomeni 10,6%. 
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 danes 50 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. 
Od ponedeljka, 11.1.2021 naprej se bo množično testiranje izvajalo v ZD Slov. Konjice tudi 
za občane občine Zreče in sicer od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 14.30. Lokacija 
odvzema bo standardna za garažami zdravstvenega doma po sistemu »Drive in« ali »peš«. 
Naročanje ni potrebno. 
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 15.1.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 8. 1. 2021/16.20 
Objavljeno (čas objave): 08.01.2021 ob 16:22 
 

 
 
 
ZREČE PO 34 LETIH TUDI URADNO POSTALE MESTO 
Objavljeno v: Novice (14.01.2021) 
 
Naslov novice: ZREČE PO 34 LETIH TUDI URADNO POSTALE MESTO 
Vsebina: Zreče so se same razglasile za mesto oktobra 1987, ko so se začela prizadevanja 

za samostojno občino. 
Čeprav smo se zavedali, da za pravi mestni status morda še nismo imeli vseh zakonskih 
pogojev, danes lahko ocenjujemo, da smo hoteli Sloveniji in takratni politiki dokazati, kako 
smo presegli dejanske pragove avtonomije v krajevnih skupnostih. Zreče so v tem času 
postale sodobno urbano mestno naselje, ki je vse bolj dozorevalo in postajalo center nove in 
samostojne  občine. Dejanje je gotovo imelo tudi močno sporočilno vrednost, celotni proces 
pa je deloval zelo motivacijsko. S to manifestacijo in spremljajočimi odmevnimi prireditvami 
smo na Zreškem poudarili okrepljeno zavest ljudi, ki so temu pomembnemu gibanju in 
projektu bili naklonjeni. 



Vse to pa je kasneje, in sicer ob prvi novi priložnosti, ki se je ponudila leta 1995 v samostojni 
Sloveniji, pomembno botrovalo k prepričljivi referendumski odločitvi, ko se je ponovno 
vzpostavila Občina Zreče, ki je bila ustanovljena že v petdesetih letih devetnajstega stoletja. 
Kot klasična občina je uspešno delovala vse do druge svetovne vojne, v zadnjih letih celo 
kot nekoliko večja občina s pridruženimi bivšimi občinami pohorskega območja. 
Gospodarsko in politično vodstvo se je v osemdesetih letih zaradi vsestranskih uspehov na 
Zreškem odločilo za spremembo. Želeli so svojo občino. S tem so opozorili odločevalce na 
lokalni in državni ravni, da smo s pospešenim gospodarskim prebojem, spremljajočim 
urbanim razvojem in razmahom negospodarskih javnih ter civilnih dejavnosti (takrat še v 
socializmu) presegli prag potrebne družbeno-gospodarske »kritične mase«, ki je bila 
okrepljena z lastno lokalno pripadnostjo (identiteto), kar predstavlja temeljne klasične 
postulate vsake lokalne skupnosti oziroma občine. 
Vodilni in prebivalci so menili, da krajevne skupnosti ne predstavljajo zadostne lokalne 
avtonomije. Verjeli so, da je čas za prevzem razvojne odločitve in tovrstne odgovornosti v 
svoje roke. Takratni sistem temu seveda ni bil naklonjen, zato s predlogi nismo bili uspešni. 
Še več. Takšna prizadevanja so takrat smatrali za razbijanje ustavnega koncepta občin, ki 
so bile »dvoživke« prve stopnje. Predstavljale so namreč prvi nivo lokalne samouprave, 
hkrati pa tudi prvostopenjsko zagotavljanje nalog državne uprave. 
Glede na to, da nam je v zadnjih 25 letih uspelo vzpostaviti in okrepiti lastno občino, lahko 
tudi na osnovi doseženih rezultatov ocenimo, da so bile takratne poteze upravičene in 
utemeljene. So pa bile za tiste čase vizionarske,  drzne in  tudi pogumne. 
Po odločitvi Vlade RS, ki je 23. 12. 2020 Zrečam podelila uradni mestni status, sta najmlajši 
slovenski mesti Lenart in Zreče. Res pa je, da imajo Zreče 34 let smele in drzne neuradne 
podlage. 
S tem se morda na dejanski in simbolni ravni zaokrožuje prvo zgodovinsko obdobje. Začelo 
se je s prvimi prizadevanji za lastno občino, sledila je ponovna vzpostavitev, danes pa že 
govorimo o srebrnem jubileju. 
Župan mag. Boris Podvršnik  Zreče, 14 . 1. 2021/14:30  fotografije vir: arhiv družine Klemen    
Objavljeno (čas objave): 14.01.2021 ob 13:40 
 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 15.1. 
2021 
Objavljeno v: Novice (15.01.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 15.1. 2021 
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 13. 1. 2021 je v občini 92 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 615 
oseb. Od prejšnjega petka 8. 1.2021 smo imeli 23 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 27, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb znižalo iz 96 na 92 na dan 13.1.2021. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 34 oseb, kar pomeni eden več od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 11. 1. 2021 v Uniorju 21 oseb in Weilerju 9 oseb, ter v GKN 4 
osebe, na dan 15. 1. 2021. 
V JZ vrtcu Zreče imamo na dan 15. 1. 2021 aktivno okuženi 2 osebi med zaposlenimi iz OŠ 
Zreče nimamo podatka. 
Od 8.1.2021 do 14.1.2021 smo izvedli 24 novih ukrepov, do danes pa skupaj 287 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 8.1.2021 do 14.1.2021 zabeležili 60, 
do danes skupaj 877. 
Dne 13. 1. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za nujno potrebe. V varstvu je bilo danes 44 otrok. 
V JZ OŠ Zreče pripravljamo 12 toplih obrokov, CŠOD Gorenje pri Zrečah 10 in Gostišču 
Jurček 1 obrok za učence in dijake, kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci 
CZ. 
V tem tednu smo s pomočjo KORK Zreče pripravili in dostavil 23. paketov za socialno 
ogrožene občane. 
V tem tednu smo s pomočjo delavcev Režijskega obrata izvedli polnjenje dozatorjev za 
razkužilo pri vseh bankomatih. 
V ZD Slovenske Konjice od ponedeljka do četrtka, med 13.00 in 14.30 uro, vse tedne do 
nadaljnjega poteka hitro testiranje, tudi za občane Občine Zreče. 
Člani štaba smo bili seznanjeni z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-
19 na območju Republike Slovenije, kjer se epidemija podaljša za 60 dni, tj. do 17. 3. 2020 
in z ostalimi odloki, ki se podaljšujejo do 22.1.2021. 
V štabu CZ potekajo skupaj z ZD Slov. Konjice priprave na cepljenje zaposlenih v javnih 
zavodih na območju Občine Zreče. Skupaj bo potrebno v Zrečah zagotoviti 146 hitrih testov 
tedensko. 
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 22.1.2021 ob 12.00 uri. 
  Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 15. 1. 2021/14.00 
Objavljeno (čas objave): 15.01.2021 ob 14:09 
 

 

 
 



 
Pomoč družini Dolar 
Objavljeno v: Novice (18.01.2021) 
 
Naslov novice: Pomoč družini Dolar 
Vsebina: Na Stranicah živi tričlanska družina Dolar. Dom Slavka, Cvetke in 15-letnega Jožija 

nima kopalnice in sanitarij, zaradi nesanitarnih posledic požara pa je njihov dom nevaren za 
bivanje, saj mu grozi udor stropa.  Lions klub Konjice ŽVita organizira humanitarno akcijo, s 
katero zbirajo sredstva za obnovo njihove hiše. Več si lahko preberete na njihovi Facebook 
strani ter na strani Pomoč za družino Dolar, ki je zaživela za ta namen. Samo še ta teden je 
aktivirana dobrodelna SMS linija POMAGAMO10 na 1919. Do 22.1.2021 lahko za dom 
Slavka, Cvetke in Jožija prispevate 10 EUR.  Do cilja jim manjka še približno 20.000,00 
EUR.   V kolikor imate možnost pomagati, vas tudi iz občine Zreče pozivamo, da smo v tem 
času, ki je težek za vse, dobrosrčni po svojih najboljših močeh. 
Objavljeno (čas objave): 18.01.2021 ob 10:43 
 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 22.1. 
2021 
Objavljeno v: Novice (22.01.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 22.1. 2021 
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 20. 1. 2021 je v občini 62 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 646 
oseb. Od prejšnje srede 13. 1.2021 smo imeli 31 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 61, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb znižalo iz 92 na 62 na dan 20.1.2021 oz. 33%, 
kar je občutni padec. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 24 oseb, kar pomeni 10 manj od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 20. 1. 2021 v Uniorju 8 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 2 osebi, na dan 22. 1. 2021. 
V JZ vrtcu Zreče imamo na dan 22. 1. 2021 aktivno okuženi 2 osebi med zaposlenimi, 
iz OŠ Zreče nimamo podatka. 
Od 15.1.2021 do 21.1.2021 smo izvedli 25 novih ukrepov, do danes pa skupaj 312 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 



epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 15.1.2021 do 21.1.2021 zabeležili 
65, do danes skupaj 952. 
Dne 20. 1. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
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 oskrbujejo učence in dijake iz 
socialno ogroženih skupin ter učence in dijake z doplačilom (tri učence tudi iz Slovenskih 
Konjic). Kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
V štabu CZ pripravljamo zahtevke za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE za člane 
štaba, ekipe za podpore in prostovoljce. 
Z ZD Slov. Konjice in koncesionarji usklajujemo izvedbo opravljanja hitrih testov za 
zaposlene v JZ za ponedeljek, 25.1.2021 in za vsak ponedeljek naprej. 
Iz skladišča CZ bomo v ponedeljek, 25.1.2021 razdelili maske FFP 2 za potrebe OŠ Zreče in 
Vrtca Zreče vsakemu 20 kom., ter 10 kom. CŠOD Gorenje. 
V zadnjem tednu PP Slov. Konjice opaža vse več kršitev vožnje z motornimi sanmi v 
naravnem okolju predvsem na območju Rogle. 
Enota GEŠP PGD Zreče je med tednom izvedla dezinfekcijo v prostorih strojegradnje, ob 
nedeljah pa izvajajo dezinfekcijo jedilnic podjetja UNIOR d.d. 
Hitro testiranje zaposlenih v OŠ in Vrtcu Zreče bo izvajala ekipa LARA Med, teste zagotovi 
ZD Slovenske Konjice. Za zaposlene v OŠ bo testiranje v ponedeljek 25.1.2021 med 7.30 in 
8. 30 v OŠ Zreče in za zaposlene v Vrtcu med 9.00 in 10. 30 v VVZ Zreče. 
V ZD Slovenske Konjice od ponedeljka do četrtka, med 13.00 in 14.30 uro, vse tedne do 
nadaljnjega poteka hitro testiranje, tudi za občane Občine Zreče. 
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 29.1.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 22. 1. 2021/14.00 
Objavljeno (čas objave): 22.01.2021 ob 13:59 

 
 
 
 
Izvajanje Prostoferja v letu 2020 
Objavljeno v: Novice (26.01.2021) 
 
Naslov novice: Izvajanje Prostoferja v letu 2020 
Vsebina: Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z zagotavljanjem brezplačnih prevozov za starejše 

(t. i. Prostofer), a ker je leto 2020 zaznamovala epidemija koronavirusa, smo bili primorani 
13. 3. 2020 prevoze prekiniti do izboljšanja epidemioloških razmer. Po dobrih dveh mesecih 
prekinitve je 18. 5. 2020 klicni center zopet začel sprejemati rezervacije prevozov, 25. 5. 
2020 pa smo ponovno začeli z izvajanjem prevozov.  Vsem udeleženim smo posredovali 
natančna navodila glede izvajanja varnostnih ukrepov in načina prevozov v skladu s 
smernicami NIJZ. S strani uporabnikov in prostoferjev je bila obvezna uporaba zaščitne 
maske. Prvo sito je opravljal že klicni center, ki je vsakega uporabnika storitve povprašal o 
zdravstvenem stanju in opozoril, da mora pri prevozu uporabljati zaščitno masko. S strani 
občine smo zagotovili maske za voznike in uporabnike ter razkužilo za roke. Izdali pa smo 
tudi navodilo voznikom, ki morajo po vsakem prevozu vozilo prezračiti in z razkužilom 
obrisati kljuke avtomobila na strani sopotnika, po opravljenih prevozih in vrnitvi vozila pa 
obrisati tudi volanski obroč, prestavno ročico ipd., da je vozilo pripravljeno za naslednji dan 
za drugega voznika.  V letu 2020 je naših 6 prostovoljcev izvedlo 72 prevozov občanov, ki so 
prevoz potrebovali do nujnih storitev, to je predvsem do zdravstvenih ustanov v Celju, 
Vojniku, Ljubljani, Slovenj Gradcu in Mariboru. Prostoferji so opravili 5.042 kilometrov, kar je 



za okoli 800 kilometrov manj kot v letu 2019, kar pa pripisujemo ukrepom za zajezitev 
novega koronavirusa in zaustavitvi izvajanja prostoferja za dobra dva meseca.  Projekt 
Prostofer smo promovirali tudi v okviru evropskega tedna mobilnosti. 22. 9. 2020 smo 
občanom omogočili ogled in testno vožnjo električnega vozila BMW i3, ki ga Občina Zreče 
uporablja za tovrstne prevoze.  Konec leta 2020 pa smo se odločili še, da naše prostovoljne 
voznike nezgodno zavarujemo za čas opravljanja prostovoljnega dela izven vožnje. Premijo 
zagotavljamo iz občinskega proračuna.  Žal se letos s Prostoferji nismo mogli srečati 
osebno, zato dovolite, da se vam iskreno zahvalimo za vašo pomoč in delo v letu 2020 ter 
vam želimo obilo varno prevoženih kilometrov še naprej!  Občanke in občane pa vabimo, da 
Prostofer uporabljajo. Oseba, ki potrebujejo prevoz, najkasneje tri dni pred prevozom pokliče 
na brezplačno številko Zlate mreže 080 10 10, v delovnem času Zlate mreže od ponedeljka 
do petka med 8.00 in 16.00. V komunikacijskem centru nato zabeležijo vaše podatke in 
lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in 
to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz.  Ostanite zdravi!   
Občina Zreče 
Objavljeno (čas objave): 26.01.2021 ob 14:05 
 

 

 
 
 
Trije prejemniki spominskega znaka "Za požrtvovalnost v boju proti 
COVID–19« v Očini Zreče 
Objavljeno v: Novice (28.01.2021) 
 
Naslov novice: Trije prejemniki spominskega znaka "Za požrtvovalnost v boju proti COVID–

19« v Očini Zreče 
Vsebina: Na predlog Občine Zreče sta prejemnika spominskega znaka Vlade RS župan mag. 

Boris Podvršnik in poveljnik štaba CZ Emil Mumel in na predlog PP Slov. Konjice Marijan 
Jelenko.  Župan mag. Boris Podvršnik Že pred razglasitvijo pandemije je župan sklical 
predstavnike večjih podjetij in turizma, in jim predstavil organizacijo občinskega štaba CZ in 
podporne službe za izvajanje ukrepov. Takoj ob razglasitvi pandemije je preko Uniorja, d.d. 
pristopil k nabavi zaščitne opreme, ki so bile razdeljene prebivalstvu-najprej ranljivim 
skupinam. Na spletni strani je bila takoj izdelana stran s kontakti za občane in dnevnimi 
poročili o izvedenih ukrepih, novicah, delu OŠCZ in Občine Zreče. Ustanovil je krizni kolegij 
župana. Na predlog poveljnika OŠCZ je izdal Sklep o spremembi sklepa o članstvu v štabu, 
s čimer je dva člana, ki sta v rizični skupini, zamenjal z mlajšima, ter dopolnil članstvo kot 
pomočnike aktivnim članom ob morebitnem poslabšanju razmer. Imenoval Center za oskrbo 
ranljivih skupin in Center za opazovanje in obveščanje stanja kritične infrastrukture. V 
občinskem proračunu je zagotovil finančna sredstva za nabavo potrebne zaščite opreme. S 
profesionalnim razporejanjem in usmerjanjem dela občinske uprave je redno zagotavljal 
informiranost občanov, delovanje kritične infrastrukture ter najnujnejših upravnih storitev. 
Poveljnik štaba CZ Občine Zreče Emil Mumel Ob izbruhu pandemije novega korona virusa 
je izdal sklep o aktiviranju OŠCZ v Občini Zreče, nabavi nujnih zaščitnih sredstev ter aktiviral 
občinski načrt ZiR. V celotnem obdobju trajanja prvega vala pandemije je bil vseskozi 
prisoten, kjer je s strokovnim, profesionalnim, umirjenim in inovativnim pristopom vodil 
OŠCZ. Predlagal županu zamenjavo rizičnih članov za mlajše. Ob pomanjkanju zaščitne 
opreme, predvsem zaščitnih mask in razkužil, je po prvih nabavah takoj organiziral delitev 
teh ranljivemu delu prebivalstva, maske-starejšim občanom in razkužila-večstanovanjskim 
blokom. Vzporedno je organiziral nabavo materiala in šivanje pralnih mask v Vrtcu Zreče in 
CŠOD Gorenje Organiziral je enoto prostovoljcev, kateri so pod njegovimi navodili izredno 
kvalitetno opravljali vse naloge. Celotno obdobje pandemije je po potrebi (na začetku vsak 



dan, ob popuščanju ukrepov pa redkeje) vodil videokonference štaba CZ na katerih so 
posamezniki po zadolžitvah poročali o stanju na terenu in na podlagi teh poročil pripravljal in 
predlagal ukrepe. Emil je profesionalno določal in usmerjal izzive, glede na situacijo, kjer je 
na prvo mesto vedno postavljal človeka. 
Zreče, 28.1.2021/11:30 
Objavljeno (čas objave): 28.01.2021 ob 12:31 
 

 

 
 
 
Poziv za brezplačne zaščitne maske podaljšan do 5. februarja    
Objavljeno v: Novice (28.01.2021) 
 
Naslov novice: Poziv za brezplačne zaščitne maske podaljšan do 5. februarja 
Vsebina: Poziv za brezplačne zaščitne maske podaljšan do 5. februarja       

Sporočilo za javnost 
Ljubljana, 28. januar 2021 - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ponovno poziva samozaposlene in 
mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Poziv je 
podaljšan do 5. februarja, na voljo pa je še 1,2 milijona mask.    
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra 
lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih 
obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.  
OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 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. 
  
Objavljeno (čas objave): 28.01.2021 ob 13:52 



 

 

 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 29.1. 
2021 
Objavljeno v: Novice (29.01.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 29.1. 2021 
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 27. 1. 2021 je v občini 70 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 685 
oseb. Od prejšnje srede 20. 1.2021 smo imeli 39 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 31, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zvišalo iz 62 na 70 na dan 27.1.2021. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 32 oseb, kar pomeni 8 več od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 27. 1. 2021 v Uniorju 14 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 4 osebe, na dan 29. 1. 2021. 
V JZ OŠ Zreče imamo na dan 27. 1. 2021 aktivno okuženo 1 osebo med otroci in v JZ vrtcu 
Zreče nimamo okuženih oseb. 
Od 22.1.2021 do 28.1.2021 smo izvedli 23 novih ukrepov, do danes pa skupaj 335 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 22.1.2021 do 28.1.2021 zabeležili 
63, do danes skupaj 1015. 
Dne 28. 1. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
Trije člani štaba CZ Občine Zreče so prejemniki spominskega znaka Vlade RS "Za 
požrtvovalnost v boju proti COVID–19« v Očini Zreče. Na predlog Občine Zreče sta 
prejemnika župan mag. Boris Podvršnik in poveljnik štaba CZ Emil Mumel in na predlog PP 
Slov. Konjice Marijan Jelenko. 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za vse. V varstvu je bilo danes 96 otrok. 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujejo učence in dijake iz 
socialno ogroženih skupin ter učence in dijake z doplačilom (tri učence tudi iz Slovenskih 
Konjic). Kjer je potrebna dostava na dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
Pripravljamo zahtevke za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE za člane štaba CZ, 
ekipe za podpore in prostovoljce. 
V zadnjem tednu PP Slov. Konjice opaža vse več kršitev pred in v objektih (koffe to go,…). 
Hitro testiranje zaposlenih v OŠ in Vrtcu Zreče v ponedeljek 1.2.2021 bo izvajala ekipa 
LARA Med in sicer za OŠ od 6.00 do 8.00 in vrtec od 8.00 do 9.15. – seznam bil poslan 
zasebni zdravnici. Hitro testiranje se bo izvajalo v zasebni ambulanti LARA Med. 
Od naslednjega tedna dalje bodo malo spremenjeni termini za množično testiranje, ki poteka 



v ZD Slov. Konjice. Testiranje se bo izvajalo od torka do petka med 12.30 in 14.00. uro, in 
sicer pri garažah Zdravstvenega doma (dostop z zadnje stani objekta), kjer se nahaja 
vstopna točka za odvzem brisov.. 
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 5.2.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 29. 1. 2021/14.00 
Objavljeno (čas objave): 29.01.2021 ob 13:56 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 5.2. 
2021 
Objavljeno v: Novice (05.02.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 5.2. 2021 
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. Na dan 4. 2. 2021 je v občini 86 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 734 
oseb. Od prejšnje srede 27. 1.2021 smo imeli 47 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 31, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zvišalo iz 70 na 86 na dan 4.2.2021, kar je 
precej zaskrbljujoče. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 32 oseb, kar pomeni 8 več od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 3. 2. 2021 v Uniorju 14 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 2 osebi, na dan 5. 2. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler ne 
posredujejo novejših podatkov. 
V JZ vrtcu imamo na dan 5. 2. 2021 aktivno okužene 3 osebe med otroci in v OŠ Zreče na 
dan 3. 2. 2021 eno aktivno okužen osebo med zaposlenimi. 
Od 29.1.2021 do 4.2.2021 smo izvedli 24 novih ukrepov, do danes pa skupaj 359 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 29.1.2021 do 4.2.2021 zabeležili 60, 
do danes skupaj 1075. 
Dne 3. 2. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za vse. V varstvu je bilo danes 188 otrok. 
S koncesionarjem Lara Med smo uskladili urnik za izvedbo hitrih testov za torek 9.2.2021 na 
dveh lokacijah (Lara Med in Vrtec Zreče), ter ga posredovali vodstvoma obeh JZ. 
Dobavili smo 2000 mask FFP-2, ter jih razdelili po 100 kosov v Vrtec, CŠOD, OŠ in Lara 
Med. 
Ob upoštevanju vseh ukrepov se danes odpira Hoja med krošnjami na Rogli. 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujejo učence in dijake iz 
socialno ogroženih skupin ter učence in dijake z doplačilom. Kjer je potrebna dostava na 
dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
Policija redno izvaja kontrole in obravnava kršitve. Večinoma se izdajajo opozorila, nekaj pa 
je tudi izrečenih kazni. 
Na spletni strani, radiu, facebooku smo danes objavili poziv občanom k upoštevanju ukrepov 
COVID-19, glede na povečan porast okuženih v občini v zadnjem tednu. 
Včeraj, 4.2.2021 je pri županu potekal sestanek z organizatorji svetovnega prvenstva v 
deskanju na snegu, ki bo 1. in 2.3.2021 in svetovnega pokala v deskanju, ki bo 6.3.2021, na 
Rogli. V organizacijo bo vključen tudi Štab CZ Občine Zreče. 



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 12.2.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 5. 2. 2021/14.00 
Objavljeno (čas objave): 05.02.2021 ob 13:56 
 

 
 
 
 
Lokalni program za mladino v Občini Zreče za obdobje 2021-2025 
Objavljeno v: Novice (06.02.2021) 
 
Naslov novice: Lokalni program za mladino v Občini Zreče za obdobje 2021-2025 
Vsebina: Občina Zreče (v nadaljevanju: občina) je na svoji redni seji, dne 30.3.2016, sprejela 

Odlok o mladini v Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016). Cilj odloka je 
v podrobnejši ureditvi položaja mladine oziroma mladih v občini. Odlok opredeljuje strukturo 
in podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri 
odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne mladinske 
politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v 
občini. Tako je bila v okviru projekta Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče 
(Mlado Zreče) napisana Strategija za mlade v Občini Zreče, katera je krovni dokument 
danes predatvljenega Lokalnega programa za mladino v Občini Zreče za obdobje 2021-
2025. Ključna podlaga za pripravo Lokalnega programa za mladino v Občini Zreče so bili 
rezultati vprašalnika in intervjujev fokusnih skupin mladih, izvedeni v okviru Strategije za 
mlade v Občini Zreče.  Tako  smo glede na cilje strategije, stanje in potrebe na področju 
mladine ter vloge Občine Zreče pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju in 
veljavnega odloka o mladini, opredelili področja, ki so ključna za razvoj lokalnih mladinskih 
politik. . Oblikovali so se strateški cilji in ukrepi, ki bodo cilje izpolnili. Le-te vam daje v 
pregled z možnostjo posredovanja predlogov, pripomb, pobud, katere lahko pošljete na e-
pošto: info@zrece.eu do konca meseca februarja 2021! 
Objavljeno (čas objave): 06.02.2021 ob 17:12 
 

 

 
 
 
Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini Zreče 
Objavljeno v: Novice (10.02.2021) 
 
Naslov novice: Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Zreče 
Vsebina: OBVESTILO O ZBIRANJU KOSOVNIH ODPADKOV  



 Obveščamo vas, da bomo kosovne odpadke na območju občine Zreče zbirali v SOBOTO, 
27.3.2021, od 8:00-12:00, po sistemu zbirne akcije na naslednjih prevzemnih mestih: 
STRANICE: pri osnovni šoli, parkirišče pri spomeniku NOB v Sp. Stranicah 
DOBROVLJE: pri domu krajanov 
ZREČE: pri mostu čez Dravinjo (Rudniška cesta) 
RESNIK: igrišče pri šoli 
SKOMARJE: igrišče pri šoli 
GORENJE PRI ZREČAH: parkirišče pri Gostišču Smogavc 
LOŠKA GORA: parkirišče pri hotelu Pod Roglo 
 Kosovnih odpadkov, ki ne bodo dostavljeni na navedena prevzemna mesta ne bomo 
pobirali. Prav tako ne bomo prevzeli odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke! 
 Med kosovne odpadke SPADAJO: oblazinjeno in drugo pohištvo, preproge in vzmetnice, 
bela tehnika in drugi gospodinjski aparati, električni in elektronski aparati, sanitarna oprema, 
športna oprema, vrtna oprema, večji predmeti iz kovin, plastike in lesa. 
Med kosovne odpadke NE SPADAJO:, izrabljene gume, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, 
zeleni obrez, silažna ali druga folija, azbestne in bitumenske plošče, stari avtomobili in deli 
avtomobilov, stroji in deli strojev iz kmetijstva, tekstil… 
 Podrobnejša navodila kaj spada med kosovne odpadke najdete tudi na naši spletni strani: 
www.saubermacher.si/prenosi/ 
   
PRANJE ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 
Uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja biološko-razgradljivih odpadkov obveščamo, da 
bomo v občini Zreče predvidoma 15.3. ob zbiranju bioloških odpadkov opravili tudi storitev 
pranja posode za zbiranje bioloških odpadkov. Pranje bo potekalo z vozilom za zbiranje 
odpadkov hkrati ob izpraznitvi posode za zbiranje bioloških odpadkov in bo posameznemu 
uporabniku opravljeno enkrat. 
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 
pisarna@saubermacher.si. 
Objavljeno (čas objave): 10.02.2021 ob 21:33 
 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 12.2. 
2021 
Objavljeno v: Novice (12.02.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 12.2. 2021 
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. Na dan 11. 2. 2021 je v občini 57 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 748 
oseb. Od prejšnjega petka 5. 2.2021 smo imeli 14 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 43, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zmanjšalo iz 86 na 57 na dan 11.2.2021, kar pa 
je znatni padec za 29 oseb. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 22 oseb, kar pomeni 10 manj od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 11. 2. 2021 v Uniorju 6 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 2 osebi, na dan 11. 2. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler ne 
posredujejo novejših podatkov. 
V JZ vrtcu na dan 12. 2. 2021 nimamo aktivno okuženih osebe in v OŠ Zreče na dan 11. 2. 
2021 eno aktivno okuženo osebo med zaposlenimi. 



Od 5.2.2021 do 11.2.2021 smo izvedli 16 novih ukrepov, do danes pa skupaj 375 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 5.2.2021 do 11.2.2021 zabeležili 56, 
do danes skupaj 1131. 
Dne 10. 2. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za vse. V varstvu je bilo danes 183 otrok. 
S koncesionarjem Lara Med smo uskladili urnik za izvedbo hitrih testov za ponedeljek 
15.2.2021 v Vrtcu Zreče, zaposleni v OŠ imajo počitnice, zato se hitro testiranje ne bo 
izvajalo. 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujejo učence in dijake iz 
socialno ogroženih skupin ter učence in dijake z doplačilom. Kjer je potrebna dostava na 
dom to izvajajo prostovoljci CZ. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi odloki, ter ukrepi sproščanja. 
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 19.2.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 12. 2. 2021/13.35 
Objavljeno (čas objave): 12.02.2021 ob 13:40 
 

 
 
 
Sproščanje ukrepov: konec omejitve gibanja na občine, odpirajo se 
šole,.... 
Objavljeno v: Novice (12.02.2021) 
 
Naslov novice: Sproščanje ukrepov: konec omejitve gibanja na občine, odpirajo se šole,.... 
Vsebina: Od 15.2. začne veljati odprava omejitve gibanja med občinami in statističnimi 

regijami. Tako več ne velja člen, ki omogoča prijavo začasnega prebivališča in člen, ki je 
govoril, da je rekreacija omejena na statistično regijo. 
Možno se je rekreirati po celotni državi. 
Dovoljeno bo zbiranje do deset ljudi, v veljavi pa ostaja omejitev gibanja v nočnih urah, torej 
med 21. in 6. uro. 
S ponedeljkom se v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. 
Pouk za vse bo potekal v matičnih učilnicah. 
 V srednje šole pa se v ponedeljek vrača približno 11.000 dijakinj in dijakov gimnazij in 
srednjih šol ter približno 650 dijakov nižjega poklicnega izobraževanja. 
Spet bosta v šolskih prostorih potekala tudi praktični pouk in izobraževanje odraslih. 
 V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji do 
deset udeležencev, te izjeme veljajo tudi za dijaške in študentske domove. 
Za vrtce pa s ponedeljkom ne bo sprememb. 
 Vrata bodo v ponedeljek 15.2.2021 odprle tudi vse trgovine. Hkrati v nobeni dejavnosti ne 
bo več zahtevan negativni test na novi koronavirus za potrošnike. 
Še naprej pa pri izvajanju vseh storitev ostaja omejitev ena stranka na 30 kvadratnih metrov 
oz. ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ter ena stranka na 
10 kvadratnih metrov v primeru odprte tržnice. 
Spremembe se uvajajo tudi v avtošolah. Inštruktorji morajo še naprej imeti negativni test na 
koronavirus, ki ni starejši od treh dni, kandidati, ki so doslej potrebovali negativni test, ki ni bil 



starejši od 24ur, pa bodo prav tako testiranje na novi koronavirus lahko opravili na tri dni. 
Vrtovec je opozoril, da je testiranje v tem primeru še posebej pomembno, saj je avtomobil 
zaprt prostor, kjer se virus lažje širi. 
V skladu s širšo vladno odločitvijo sicer tudi glede testiranja zaposlenih velja, da lahko ti 
namesto negativnega testa predložijo dokazilo o cepljenju, potrdilo o prebolelem covidu-19 
ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa na novi koronavirus, od katerega je preteklo najmanj 
21 dni in največ šest mesecev. 
Že od sobote bo tako mogoče prehajanje notranje schengenske meje na vseh mejnih 
prehodih, kontrolne točke se namreč ukinjajo. Od sobote tudi možen vstop v Slovenijo brez 
karantene in negativnega testa za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli. 
 Nove sprostitve na področju športne vadbe 
S ponedeljkom se v Sloveniji povečuje tudi obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije 
covida-19 dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. 
Od ponedeljka bo dovoljena tudi brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini 
do deset športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje. 
Za uporabo žičniških naprav bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, kar velja 
tudi za delavce na smučiščih, ki so v stiku z uporabniki.  Zreče, 13.2.2021/15:00  
Objavljeno (čas objave): 12.02.2021 ob 14:55 
 

 

 
 
 
 
Položitev venca na Stranicah 
Objavljeno v: Novice (16.02.2021) 
 
Naslov novice: Položitev venca na Stranicah 
Vsebina: V spomin na 76. obletnico frankolovskega zločina so v soboto, 13.2.2021 svečano 

položili vence pri grobu 40 in pri grobu 60 žrtev: - predsednik Republike Slovenije, g. Borut 
Pahor - župani in podžupanja Občin Zreče, Slov. Konjice, Vitanje, Vojnik, Celje - predsednik 
Društva 100 frankolovskih žrtev - predstavniki NOB organizacij  Ob tej priložnosti je zbrane 
nagovoril tudi predsednik Društva 100 frankolovskih žrtev g. Emilijan Fijavž, župan Občine 
Zreče, mag. Boris Podvršnik in predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor.  Grobove je 
blagoslovil tudi župnik Peter Leskovar.  Posnetek 76. obletnice si lahko ogledate na Info 
kanalu TV Zreče: https://www.youtube.com/watch?v=jMo7IvT_eZI  
Objavljeno (čas objave): 16.02.2021 ob 15:17 



 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 19.2. 
2021 
Objavljeno v: Novice (19.02.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 19.2. 2021 
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. Na dan 18. 2. 2021 je v občini 22 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 756 
oseb. Od prejšnjega petka 12. 2.2021 smo imeli 8 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 43, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zmanjšalo iz 57 na 22 na dan 18.2.2021, kar pa 
je že drugi teden znatni padec, zadnji teden za 35 oseb. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 23 oseb, kar pomeni 1 več od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 17. 2. 2021 v Uniorju 6 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 3 osebe, na dan 11. 2. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler ne 
posredujejo novejših podatkov. 
V JZ vrtcu na dan 18. 2. 2021 nimamo aktivno okuženih osebe in v OŠ Zreče na dan 11. 2. 
2021 eno aktivno okuženo osebo med zaposlenimi. 
Od 12.2.2021 do 18.2.2021 smo izvedli 21 novih ukrepov, do danes pa skupaj 396 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 12.2.2021 do 18.2.2021 zabeležili 
53, do danes skupaj 1184. 
Ta teden nismo izvedli Krizni kolegij župana. 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
V JZ Vrtec Zreče izvajamo varstvo otrok za vse. V varstvu je bilo včeraj 142 otrok. 
S koncesionarjem Lara Med smo uskladili urnik za izvedbo hitrih testov za ponedeljek 
22.2.2021 v Vrtcu Zreče in v avli telovadnice OŠ Zreče, kjer bo izvedeno testiranje tudi za 
cca 15 zaposlenih na Srednji strokovni šoli Zreče. Z direktorjem ZD Slov. Konjice smo se 
dogovorili, da nam zagotavlja hitre teste. 
V JZ OŠ Zreče in CŠOD Gorenje pri Zrečah s toplim obrokom oskrbujejo učence in dijake iz 
socialno ogroženih skupin ter učence in dijake z doplačilom. Kjer je potrebna dostava na 
dom to izvajajo prostovoljci CZ. 



Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi odloki, s katerimi se podaljšujejo obstoječi 
ukrepi do 26. 2. 2021. 
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 26.2.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 19. 2. 2021/13.45 
Objavljeno (čas objave): 19.02.2021 ob 14:00 
 

 
 
 
Podelitev priznanj na področju kulture 
Objavljeno v: Novice (25.02.2021) 
 
Naslov novice: Podelitev priznanj na področju kulture 
Vsebina: Zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov povezanih z njo, slavnostne prireditve ob 

slovenskem kulturnem prazniku v letu 2021 ni bilo. Na spletni strani Občine je bila virtualna 
prireditev, h kateri ogledu vas tudi vabimo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uMV7Af6bpzU   Zato je župan mag. Boris Podvršnik v 
sredo, 24.2.2021 sprejel prejemnike priznanj na področju kulture in jim podelil priznanja. V 
dopoldanskem času je sprejel prejemnike priznanj in sicer Slavico Videčnik, Gojka 
Jevšenaka in Marjana Skaza, v popoldanskem času pa Ansambel Ravničan.  Vsem 
prejemnikom je iskreno čestital. 
Objavljeno (čas objave): 25.02.2021 ob 15:07 
 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26.2. 
2021 
Objavljeno v: Novice (26.02.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26.2. 2021 
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. Na dan 25. 2. 2021 je v občini 20 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 768 
oseb. Od prejšnjega petka 19. 2.2021 smo imeli 12 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 
14, tako, da se je število aktivno okuženih oseb zmanjšalo iz 22 na 20 na dan 25.2.2021, kar 
pomeni, da se je padec aktivno okuženih ustavil glede na pretekla dva tedna. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 22 oseb, kar pomeni 1 manj od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 24. 2. 2021 v Uniorju 8 oseb in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN nič okuženih oseb, na dan 2. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler ne posredujejo podatkov. 
V JZ vrtcu na dan 25. 2. 2021 nimamo aktivno okuženih osebe in v OŠ Zreče na dan 11. 2. 
2021 eno aktivno okuženo osebo med zaposlenimi. 
Od 2.2021 do 25.2.2021 smo izvedli 14 novih ukrepov, do danes pa skupaj 410 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 19.2.2021 do 25.2.2021 zabeležili 46, do 
danes skupaj 1230. 
Dne, 24.2.2021 smo izvedli Krizni kolegij župana. 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
V ponedeljek 22.2.2021 je bilo izvedenih 122 hitrih testov iz vseh izobraževalnih zavodov – 
vsi testi so bili negativni. 
S koncesionarjem Lara Med smo uskladili urnik za izvedbo hitrih testov za ponedeljek 
1.3.2021 v Vrtcu Zreče in v avli telovadnice OŠ Zreče, kjer bo izvedeno testiranje tudi za 
zaposlene na Srednji strokovni šoli Zreče. Tudi v ponedeljek 1.3.2021 bo testiranih 122 
oseb. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi odloki, s katerimi se podaljšujejo obstoječi 
ukrepi do 5. 3. 2021. 
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 5.3.2021 ob 12.00 uri. 
 Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 26. 2. 2021/16.35 
Objavljeno (čas objave): 26.02.2021 ob 16:42 
 

 
 
 
OBČINA ZREČE PREJELA PRIZNANJE KAKOVOSTI - ZLATI 
CERTIFIKAT ISSO ZA LETO 2021 
Objavljeno v: Novice (01.03.2021) 
 
Naslov novice: OBČINA ZREČE PREJELA PRIZNANJE KAKOVOSTI - ZLATI CERTIFIKAT 

ISSO ZA LETO 2021 
Vsebina: Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne 

samouprave, ki združuje Konferenco Zlati kamen, Informacijski sistem ISSO in nagrado Zlati 
kamen, ki jo podelijo občini, ki je na določenem področju dosegla najvišje preboje. Na 
dogodku, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku 
slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen, vsako leto 
razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati 
kamen je bila tokrat sodelovanje in soustvarjanje občin. 
Informacijski sistem slovenskih občin (ISSO) je orodje za metriko in analizo slovenskih 
občin, ki združuje številne dostopne kazalnike razvoja na ravni občine. Vsako leto spremljajo 



razvojni napredek slovenskih občin na osnih različnih področjih: demografija, učinkovitost 
delovanja občine, dinamika gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela, izobrazba, 
življenjski standard, stopnja socialne kohezije in stopnja okoljske osveščenosti. 
Občina Zreče se je tudi letos uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven 
življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja, kar občini 
prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odločnosti za leto 2021. 
Najvišje je bila uvrščena pri kazalnikih, ki se nanašajo na področje demografije, 
gospodarstva in okolja, sledijo področja socialne kohezije, trga dela in izobrazbe, povprečno 
pa se je odrezala pri kazalnikih s področja življenjskega standarda in  proračunske 
učinkovitosti. 
Objavljeno (čas objave): 01.03.2021 ob 13:16 
 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 5. 3. 
2021 
Objavljeno v: Novice (05.03.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 5. 3. 2021 
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. Na dan 4. 3. 2021 je v občini 16 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 772 
oseb. Od prejšnjega petka 26. 2.2021 smo imeli 4 dodatno okužene osebe, ozdravelih pa 8, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zmanjšalo iz 20 na 16 na dan 4.3.2021, kar 
pomeni, da se je število aktivno okuženih rahlo znižalo, glede na pretekla dva tedna, ko je 
število okuženih stagniralo. 
V 3 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 17 oseb, kar pomeni 5 manj od zadnjega 
poročanja in sicer na dan 3. 3. 2021 v Uniorju 2 osebi in Weilerju 14 oseb na dan 15. 1. 
2021, ter v GKN 1 okužena oseba, na dan 1. 3. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler ne posredujejo podatkov. 
Od 26.2.2021 do 5.3.2021 smo izvedli 12 novih ukrepov, do danes pa skupaj 422 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 26.2.2021 do 5.3.2021 zabeležili 50, 
do danes skupaj 1280. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb in druge 
enote 3 osebe. 
Tri osebe iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 



V mesecu februarju 2021 je policija izvedla 12 ukrepov na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih. 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni s tremi novimi odloki s področja zajezitve epidemije s 
COVID-19. 
Vzgojno izobraževalni zavodi v občini so bili obveščeni, da morajo poslati sezname za hitro 
cepljenje Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice. 
Vodstvo štaba CZ bo v soboto in nedeljo izvedlo nadzor na Rogli glede spoštovanja ukrepov 
za zajezitev epidemije. 
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 12.3.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 5. 3. 2021/14.30 
Objavljeno (čas objave): 05.03.2021 ob 14:09 
 

 
 
 
Položitev venca talcem  
Objavljeno v: Novice (10.03.2021) 
 
Naslov novice: Položitev venca talcem 
Vsebina: V torek, 9.3.2021 je župan mag. Boris Podvršnik s predstavnikoma Združenja 

borcev NOB, ga. Danijelom Vahterjem in ga. Slavico Obrul ter predsednikom Spominskega 
društva 100 Frankolovskih žrtev g. Emilijanom Fijavžem položil venec pri obeležju Zreških 
talcev na novem pokopališču Zreče. Blagoslov je opravil župnik, g. Peter Leskovar.  Zaradi 
epidemiloških ukrepov Covid-19 komemoracije ni bilo, je pa Osnovna šola Zreče pod 
vodstrvom Davida Voha pripravila komemoracijo za splet, katero si lahko od petka,  
12.3.2021 ogledate na Into TV Zreče: 
https://www.youtube.com/channel/UCoRoucTwRhDVAZ33LM-OLzw 
Objavljeno (čas objave): 10.03.2021 ob 08:27 
 

 

 
 
 



Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 12. 3. 
2021 
Objavljeno v: Novice (12.03.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 12. 3. 2021 
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. Na dan 11. 3. 2021 je v občini 13 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 781 
oseb. Od prejšnjega petka 5. 3.2021 smo imeli 9 dodatno okužene osebe, ozdravelih pa 13, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zmanjšalo iz 16 na 13 na dan 11.3.2021, kar 
pomeni, da se število aktivno okuženih oseb še vedno rahlo zmanjšuje. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okužene 4 osebe in sicer na dan 10. 3. 2021 v Uniorju 3 
osebe in v GKN 1 okužena oseba, na dan 8. 3. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 5.3.2021 do 12.3.2021 smo izvedli 13 novih ukrepov, do danes pa skupaj 435 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 5.3.2021 do 12.3.2021 zabeležili 52, 
do danes skupaj 1232. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb in druge enote 
2 osebi. 
Tri osebe iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 
Razkužili smo površine in delovne pulte, ter poskrbeli za razkužilo za razkuževanje rok na 
kmečki tržnici Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni s tremi novimi odloki s področja zajezitve epidemije s 
COVID-19. 
Jutri dopoldan v ZD Slovenske Konjice se začne s cepljenjem zaposlenih v OŠ Zreče, 
prijavila se je tretjina vseh učiteljev v OŠ Zreče. Za Vrtec Zreče nimamo teh podatkov. 
Vodstvo štaba CZ bo v preko vikenda izvedlo nadzor na Rogli glede spoštovanja ukrepov za 
zajezitev epidemije. 
S prehrano oskrbujejo le še srednješolce v času, ko poteka pouk na daljavo. 
Župniku Petru Leskovarju je bil včeraj, 11.3.2021 s strani poveljnika CZ posredovan 
vljudnostni poziv k spoštovanju priporočil in ukrepov NIJZ in Vlade RS. 
V tem tednu je ekipa prve pomoči začela z izobraževanjem za bolničarja in bo izobraževanje 
zaključila do 29.5.2021. 
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 19.3.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 12. 3. 2021/14.25 
Objavljeno (čas objave): 12.03.2021 ob 14:22 
 

 
 
 
Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom 
Objavljeno v: Novice (16.03.2021) 
 
Naslov novice: Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 



Vsebina: Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih 

nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot: zelenjavni in 
sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni 
izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, 
trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, 
lesni pepel. 
Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Ur.l.RS, št. 39/10) mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada iz gospodinjstva te odpadke prednostno hišno kompostirati v hišnem kompostniku. 
V kolikor povzročitelj iz gospodinjstva ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v zabojniku za 
zbiranje teh odpadkov. 
Biološke odpadke je strogo prepovedano odvajati v kanalizacijske sisteme, greznice, 
nepretočne greznice, neposredno v vode ali jih odlagati v zabojnike za mešane komunalne 
odpadke, papir, steklo ali embalažo! 
Ker v zadnjem času opažamo neprimerno odlaganje bioloških odpadkov v zabojnike za 
mešane komunalne odpadke, vse povzročitelje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odreza pozivamo, da si uredijo lastno hišno kompostiranje ali pa priskrbijo 
ustrezno posodo za ločeno zbiranje teh odpadkov. 
Več informacij o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in pravilnem kompostiranju 
najdete na naši spletni strani (www.saubermacher.si) ali pa nas pokličete na tel. št. 02/620-
23-00, kjer lahko uredite tudi vse potrebno, da si priskrbite lasten zabojnik za zbiranje 
bioloških odpadkov. 
Objavljeno (čas objave): 16.03.2021 ob 11:07 
 

 
 
 
NOV ČEZMEJNI TURISTIČNI PRODUKT - POTOVANJE SKOZI 
ČAS "PREHISTORY ADVENTURE" 
Objavljeno v: Novice (17.03.2021) 
 
Naslov novice: NOV ČEZMEJNI TURISTIČNI PRODUKT - POTOVANJE SKOZI ČAS 

"PREHISTORY ADVENTURE" 
Vsebina: V sklopu projekta "Prehistory Adventure" je bil oblikovan nov čezmejni turistični 

produkt - Potovanje skozi čas "Prehistory Adventure", ki je podrobno predstavljen v 
priloženem dokumentu.  Turistični paket je javno dostopen in na voljo vsem željnim 
raziskovanja. Vsebinsko jih bo možno najti tudi v  APLIKACIJI RAZŠIRJENE STVARNOSTI, 
v kateri je poleg načrta potovanja priložena tudi karta, kot "route planner". 
Objavljeno (čas objave): 17.03.2021 ob 15:53 
 

 

 
 
 



NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go tudi v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (19.03.2021) 
 
Naslov novice: NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go tudi v Zrečah 
Vsebina: NLB se vrača v skoraj 40 slovenskih krajev, tudi v vašega, k našim cenjenim 

strankam, vašim občanom in občankam. A to pot drugače: z NLB Mobilno poslovalnico 
Bank&Go – edino v Sloveniji.  V Zreče prvič pripelje v sredo 24. 3. 2021 ob 8:30.  Na obisku 
bo redno vsakih 14 dni, vedno ob isti uri, in sicer pred občino, Cesta na Roglo 13 B, Zreče,  
kjer bodo vrata za stranke odprta eno uro. Natančen urnik rednih obiskov boste našli na 
spletni strani www.nlb.si/bankgo, kjer bodo objavljena tudi vsa aktualna obvestila in dodatne 
informacije.  Iskreno se veselimo – prvega in vseh naslednjih obiskov NLB Mobilne 
poslovalnice Bank&Go. Njen dom je tam, kjer so naše stranke.   
Lepo vas pozdravljamo, ostanite zdravi in nasvidenje! 
Tanja Ahlin,  
direktorica poslovne mreže NLB 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2021 ob 11:42 
 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 19. 3. 
2021 
Objavljeno v: Novice (19.03.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 19. 3. 2021 
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. Na dan 18. 3. 2021 je v občini 15 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 787 
oseb. Od prejšnjega petka 12. 3.2021 smo imeli 6 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 4, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjih dveh dneh nekoliko povečalo iz 11 na 
15 na dan 18.3.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okužene 6 osebe in sicer na dan 16. 3. 2021 v Uniorju 4 
osebe in v GKN 2 okuženi osebi, na dan 15. 3. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 12.3.2021 do 19.3.2021 smo izvedli 8 novih ukrepov, do danes pa skupaj 443 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 12.3.2021 do 19.3.2021 zabeležili 
47, do danes skupaj 1379. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb in druge 
enote 3 osebi. 
Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z odloki s področja zajezitve epidemije s COVID-19,m ki 
se jim veljavnost podaljša za en teden. 
V tem tednu ekipi prve pomoči nadaljujeta z izobraževanjem za bolničarja v prostorih GD 
Zreče. 
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 26.3.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 



Zreče, 19. 3. 2021/14.30 
Objavljeno (čas objave): 19.03.2021 ob 14:33 

 
 
 
Jezero priložnosti - Prepoznavanje priložnosti na varovanih 
območjih narave  
Objavljeno v: Novice (19.03.2021) 
 
Naslov novice: Jezero priložnosti - Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave 
Vsebina: V Občini Zreče želimo revitalizirati Zreško jezero in obogatiti ponudbo varovanih 

območij narave ter vzpodbuditi večjo vključevanje naravne dediščine v trajnostni razvoj, ki 
nudi z vplivom Pohorja in termalne vode priložnost za razvoj klimatsko zdravstvenega 
produkta, ki se lahko kot učni poligon in primer dobre prakse na področju sonaravnega 
turizma prenese tudi na druga podobna območja.  
Projekt »Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave« se izvaja s finančno 
pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). 
Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ. 
Parnerji projekta smo; Občina Zreče, Pot med krošnjami Pohorje, d.o.o., LTO Rogla- Zreče, 
GIZ in Planinsko društvo Zreče.   
Celotna vrednost operacije: 44.336,89 € 
Upravičena vrednost operacije: 37.207,52 € 
Pričakovan znesek sofinanciranja: 31.626,40 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih 
stroškov operacije.  Več o tem v priponki!  Zreče, 19.3.2021/15:15       
Objavljeno (čas objave): 19.03.2021 ob 15:08 
 

 

 
 
 
 
22. marec - SVETOVNI DAN VODE 
Objavljeno v: Novice (22.03.2021) 
 
Naslov novice: 22. marec - SVETOVNI DAN VODE 
Vsebina: Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna 

skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila 
svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.  
Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni 
krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni, kako je pomembna za 



vsakega posameznika in lokalno okolje.  Ali ste vedeli; - da pitna voda predstavlja samo 0.5 
% vode na Zemlji, - da je potrebno stalno nadzirati kakovost pitne vode, - da je najpogostejši 
razlog neustrezne pitne vode prisotnost mikroogranizmov, kar lahko odpravimo s 
prekuhavanjem vode, - Doma nima pitne vode 2,1 milijarde ljudi. - Ena od štirih osnovnih šol 
nima oskrbe s pitno vodo, učenci uporabljajo vodo iz nezaščitenih vodnih virov ali pa so 
žejni. - Vsak dan več kot 700 otrok, mlajših od pet let, umre zaradi driske, povezane z 
zdravju nevarno vodo ter s slabimi sanitarnimi razmerami. - V osmih od desetih 
gospodinjstev, ki nimajo vode, so za prinašanje vode odgovorne ženske in dekleta. - 
Približno 159 milijonov ljudi uporablja za svojo pitno vodo površinske vode, kot so ribniki in 
potoki. - Približno 4 milijarde ljudi – skoraj 2/3 svetovnega prebivalstva – se najmanj en 
mesec na leto sooča s hudim pomanjkanjem vode . - Bogatejši so na splošno deležni visoke 
ravni storitev oskrbe z vodo ter storitev, povezanih s sanitarnimi razmerami in higieno ob 
(pogosto zelo) nizkih stroških, medtem ko revni plačujejo veliko višjo ceno za podobno ali 
slabšo kakovost storitev. - Do leta 2050 naj bi svetovno prebivalstvo naraslo še za 2 milijardi, 
s čimer naj bi se potrebe po vodi povečala za 30 %. - 80 % odpadnih voda, ki jih ustvari 
človeška družba, se neprečiščenih izliva nazaj v okolje.  Ne spreglejmo dejstev in bodimo 
odgovorni pri ravnanju in uporabi z VODO. 
Objavljeno (čas objave): 22.03.2021 ob 08:32 
 

 

 
 
 
 
Telefonsko svetovanje Inštituta Antona Trstenjaka za neformalne 
oskrbovalce 
Objavljeno v: Novice (24.03.2021) 
 
Naslov novice: Telefonsko svetovanje Inštituta Antona Trstenjaka za neformalne oskrbovalce 
Vsebina: Na Inštitutu Antona Trstenjaka so za neformalne oskrbovalce - torej za vse, ki 

skrbijo za svoje starejše, bolne ali invalidne bližnje - odprli telefonsko številko 064 / 299-599. 
Od januarja dalje telefon obratuje vse dni v tednu, torej od ponedeljka do nedelje med 8. in 
20. uro. Na njih se lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo pomoč, podporo ali informacije o tem, 
kako doma bolje ter lažje oskrbovati starejšega svojca - torej, jih zanima: možne oblike 
pomoči, kako se pogovarjati s svojcem, tudi če je težaven, kako reševati konflikte, kako 
prilagoditi stanovanje, kako ob tem pomembnem, a težkem delu ne izgoreti, kako skrbeti za 
starejšega svojca, ki je zbolel za covid-19 in drugo. 
Objavljeno (čas objave): 24.03.2021 ob 13:09 

 
 
 



Odprli slikarsko galerijo Atelje MS 
Objavljeno v: Novice (25.03.2021) 
 
Naslov novice: Odprli slikarsko galerijo Atelje MS 
Vsebina: Zreče so v marcu dobile slikarsko galerijo Atelje MS. V objektu PTC Tržnica so ob 

desetletnici smrti na ogled slike akademskega slikarja Marjana Skumavca (1947–2011), ki 
ga domačini poznajo tudi po tem, da nosi njegovo ime kolonija na Resniku (Skumavčevi 
dnevi), kjer stoji njegov bronasti kip. 
Prva tema stalne razstave del Marjana Skumavca so istrska polja. Raznolika so: srečamo 
polja sivke, polja maka, polja paradižnik, pa tudi morje je na nek način polje, ki daje hrano 
ljudem. Stalna razstava Skumavčevih del bo dobila novo vsebino nekajkrat na leto. 
V galeriji so v manjši meri razstavljena še dela drugih slikarjev, nekatera so na prodaj. »Slike 
vsem! To je naš moto,« je povedala vodja galerije Valerija Motaln, »zato se bomo potrudili, 
da bodo kakovostne slike na voljo po izredno dostopnih cenah in bo marsikdo pri nas lahko 
poskrbel za nakup darila ali za polepšanje svojega doma.« Želijo si, da bi med ponujenimi 
deli bilo čim več slik kakovostnih lokalnih avtorjev z lokalnimi motivi. Atelje MS je skupaj s 
spletno stranjo www.kupisliko.si odprt tudi za prodajo umetniških slik, ki jih ljudje iz različnih 
razlogov ne želijo več imeti doma. 
Galerije ob upoštevanju epidemioloških predpisov lahko sprejemajo obiskovalce (vstopnine 
ni), bodo pa za enkrat uradno odprti ob četrtkih pozno popoldan in sobotah dopoldan. Takoj 
ko bo to mogoče bo Atelje MS pripravljal tudi manjše kulturne prireditve, ki bodo vezane na 
temo slik in slikarstva. 
Objavljeno (čas objave): 25.03.2021 ob 07:55 
 

 

 
 
 
Poročilo o delu župana, občinske uprave in krajevnih skupnosti 
Občine Zreče za leto 2020 
Objavljeno v: Novice (25.03.2021) 
 
Naslov novice: Poročilo o delu župana, občinske uprave in krajevnih skupnosti Občine Zreče 

za leto 2020 
Vsebina: Tudi tokrat smo v Občinski upravi Občine Zreče pripravili poročilo o delu župana, 

občinske uprave in krajevnih skupnosti. Poročilo je sestavljeno iz splošnega in vsebinskega 
dela ter poročil naših krajevnih skupnosti. V splošnem delu smo zapisali osnovne informacije 
o občini, predstavitev občine in statistične podatke, razvojne cilje, organizacijo delovanja, 
njene organe, organiziranost in delovanje občinske uprave, skupne občinske uprave ter 
kratko predstavitev občinskega proračuna.  Vsebinski del pa je skladno z dokumentom Vizija 
in strategija Občine Zreče razdeljen na pet temeljih stebrov, in sicer gospodarstvo, okolje, 
prostor, izobraževanje in kakovost življenja. Na vsakem področju smo opisali 



najpomembnejše dejavnosti, projekte ter jih (skladno z načelom transparentnosti) tudi 
finančno ovrednotili in podkrepili s slikovnim materialom.  Naše poročilo za leto 2020 je 
sestavljeno na podlagi pridobljenih podatkov o delih in nalogah po posameznih področjih, o 
izvedenih projektih, porabi proračunskih sredstev, o izvedenih upravnih, razvojnih, 
pospeševalnih in strokovnih nalogah, ki jih izvajamo in so predpisane z zakoni, odloki in 
sklepi občinskega sveta. Je rezultat timskega dela zaposlenih na Občini Zreče, ki pokrivajo 
različna področja dela, ter dela svetov krajevnih skupnosti.  Ker je leto 2020 zaznamovala 
pandemija COVID-19 vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2020 nismo uspeli izpeljati, a smo 
se trudili, da kljub ukrepom realiziramo čim več nalog.  Poročilo je podlaga za analizo 
opravljenih nalog, preučitev možnosti za izboljšanje dela občinske uprave ter racionalizacijo 
stroškov za posamezno opravljeno delo.   Želimo vam prijetno branje o naših skupnih 
doseženih rezultatih. 
Objavljeno (čas objave): 25.03.2021 ob 10:23 
 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26. 3. 
2021 
Objavljeno v: Novice (26.03.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 26. 3. 2021 
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. Na dan 25. 3. 2021 je v občini 14 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 795 
oseb. Od prejšnjega petka 19. 3.2021 smo imeli 8 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 4, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb zadnji dan nekoliko povečalo iz 10 na 14 na dan 
25.3.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 5 oseb in sicer na dan 25. 3. 2021 v Uniorju 3 
osebe in v GKN 2 okuženi osebi, na dan 22. 3. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 19. 3. 2021 do 26. 3. 2021 smo izvedli 8 novih ukrepov, do danes pa skupaj 451 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 19. 3. 2021 do 26. 3. 2021 zabeležili 
49, do danes skupaj 1428. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb in druge enote 
3 osebi. 
Dve osebi iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 
Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
PGD Zreče vsako nedeljo izvaja razkuževanje jedilnice podjetja Unior d.d.. 
Za potrebe spomladanske čistilne akcije, ki jo organizira Občina Zreče smo izdali rokavice in 
zaščitne maske za udeležence. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z ukrepi potrjenimi na včerajšnji seji Vlade RS. 
V tem tednu ekipi prve pomoči nadaljujeta z izobraževanjem za bolničarja v prostorih GD 
Zreče. 
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 2.4.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 26. 3. 2021/14.30 
Objavljeno (čas objave): 26.03.2021 ob 14:25 

 
 
 
Vrtec Zreče bo zagotavljal nujno varstvo otrok 
Objavljeno v: Novice (30.03.2021) 
 
Naslov novice: Vrtec Zreče bo zagotavljal nujno varstvo otrok 
Vsebina: Spoštovani starši!  Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v VIZ. Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-
19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.  Prepoved zbiranja velja v: - vrtcih, - 
osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in posebnega programa, - glasbenih šolah, - 
srednjih in višjih strokovnih šolah,....  V osnovnih šolah je zbiranje dovoljeno v oddelkih s 
prilagojenim programom in posebnim programom.  Za otroke v VRTCIH in učence od 1. do 
3. razreda je zagotovljeno NUJNO varstvo, ČE STA OBA STARŠA ALI EDEN - 
SAMOHRANILEC, ZAPOSLENA V SEKTORJIH KRITIČNE INFRASTUKTURE, določenih v 
4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 - Sektorji kritične 
infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno 
vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-
komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih 
s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih 
enotah. ZAPOSLITEV SE UGOTAVLJA NA PODLAGI POTRDILA DELODAJALCA-obrazec 
v prilogi  Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom 



SARS-CoV-2.  Vlada Republike Slovenije bo preverjala utemeljenost ukrepov iz tega odloka 
na podlagi strokovnih mnenj.  Odlok bo začel veljati 1. aprila 2021 in bo veljal do vključno 11. 
aprila 2021. 
V času zaprtja vrtcev oziroma, ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih 
otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše 
plačljivo.  Zato vas prosim, da nam tisti, ki potrebujete varstvo vašega otroka, zaradi 
zaposlitve v prej navedenih sektorjih to sporočite na vrtec.simona@siol.net do TORKA, 
30.3.2021do 12.00 ; in pripišete svojo telefonsko številko, kjer boste jutri, v torek v 
dopoldanskem času dosegljivi!   
Lepo vas pozdravljam, v upanju, da 12.4.2021 normalno odpremo vrtec!   
Barbara Štante, ravnateljica Vrtca Zreče 
  
Objavljeno (čas objave): 30.03.2021 ob 21:29 

 
 
 
 
OŠ Zreče organizira nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda 
Objavljeno v: Novice (30.03.2021) 
 
Naslov novice: OŠ Zreče organizira nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda 
Vsebina: Spoštovani starši!  Učenci se po odloku vlade RS v času od četrtka, 1. 4. 2021, do 

petka, 9. 4. 2021, izobražujejo na daljavo.  Za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša 
ali eden od staršev, ki je samohranilec, delata v sektorjih kritične infrastrukture (energetika, 
sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor 
financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov) 
in v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v 
Slovenski vojski in Policiji, bo šola organizirala nujno varstvo od 7.00 do 15.00. Nujno 
varstvo boste morali izkazati na podlagi potrdila delodajalca.  Zaradi lažje organizacije dela 
vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljite razredniku.  OŠ Zreče 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2021 ob 21:36 
 

 

 
 
 
MOŽNOST TOPLEGA OBROKA 
Objavljeno v: Novice (30.03.2021) 
 



Naslov novice: MOŽNOST TOPLEGA OBROKA 
Vsebina: V času šolanja na daljavo bodo učenci OŠ Zreče lahko dobili brezplačni topli obrok. 

Do brezplačnega toplega otroka so upravičeni učenci, 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. 
Učenci oziroma njihovi starši bodo topli obrok prevzeli na šoli. Če obroka ne bi mogli 
prevzeti, bo organiziran tudi prevoz (izjemoma). 
Starši lahko svoje otroke, če so ti upravičeni, na topli obrok prijavite do srede, 31. 3. 2021, 
do 10. ure na elektronsko pošto: obrok.daljava@oszrece.si  OŠ Zreče 
Objavljeno (čas objave): 30.03.2021 ob 21:40 
 

 

 
 
 
 
NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go zaradi epidemioloških ukrepov 
začasno prisiljena v mirovanje  
Objavljeno v: Novice (31.03.2021) 
 
Naslov novice: NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go zaradi epidemioloških ukrepov začasno 

prisiljena v mirovanje 
Vsebina: Spoštovani,  

z velikim veseljem smo zaštartali motor naše mobilne poslovalnice Bank&Go in krenili na pot 
po Sloveniji, a so se epidemiološke razmere žal tako poslabšale, da je naša banka na 
kolesih prisiljena v mirovanje. Zaradi zaostrenih zdravstvenih okoliščin in ukrepov za 
zamejitev širjenja novega koronavirusa, med katerimi so tudi omejitve pri prehajanju regij, bo 
NLB mobilna poslovalnica Bank&Go predvidoma do 11. aprila oz. do ustreznega izboljšanja 
epidemiološke slike tako morala ostati na parkirišču.  
V NLB namreč prav zdravje naših strank in zaposlenih postavljamo na prvo mesto ter 
dosledno upoštevamo  priporočila in ukrepe pristojnih. Pripravljeni na vse, kar sledi, čakamo, 
da se naša in vaša mobilna poslovalnica na pot odpravi takoj, ko bodo ukrepi to dopuščali.  
O spremembah in novem datumu prihoda bomo vas in vaše občane, naše cenjene stranke, 
seveda predhodno obvestili. Informacije o prenovljenem urniku obiskov in druga aktualna 
obvestila bodo na voljo tudi na spletni strani www.nlb.si/bankgo. 
Naj še dodamo, da klasične NLB poslovalnice v času med 1. in 11. aprilom ostajajo odprte 
po rednem urniku, a strankam svetujemo, da jih obiščejo le v nujnem primeru in pri tem 
dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe. Po pomoč ali nasvet se lahko 
kadarkoli obrnejo na naše bančne strokovnjake prek video klica, spletnega klepeta ali 
telefonske številke 01 477 20 00, pa tudi epošte info@nlb.si. O poslovanju enot banke v 
času ti. »lockdowna« kot tudi o nekaterih nasvetih za čim bolj varno opravljanje bančnih 



storitev (poslovanje na daljavo, plačevanje s karticami namesto z gotovino….) in začasnem 
mirovanju mobilne poslovalnice smo danes obvestili tudi nacionalne in lokalne medije. 
Verjamemo, da boste situacijo sprejeli z razumevanjem in bomo s skupnimi močmi uspeli 
zajeziti okužbe ter se vrniti k bolj normalnemu življenju, ki si ga vsi tako zelo želimo.  
Ostajamo v kontaktu in vas lepo pozdravljamo, predvsem pa ostanite zdravi! 
Nasvidenje! 
Tanja Ahlin in ekipa NLB mobilne poslovalnice Bank&Go 
Tanja Ahlin, direktorica 
Objavljeno (čas objave): 31.03.2021 ob 13:52 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 2.4. 
2021 
Objavljeno v: Novice (02.04.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 2.4. 2021 
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. Na dan 1. 4. 2021 je v občini 38 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 835 
oseb. Od prejšnjega petka 26. 3.2021 smo imeli 30 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 6, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu zelo povečalo in sicer iz 14 na 
38 na dan 1.4.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 10 oseb in sicer na dan 30. 3. 2021 v Uniorju 
6 oseb in v GKN 4 okužene osebe, na dan 29. 3. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 3. 2021 do 2. 4. 2021 smo izvedli 14 novih ukrepov, do danes pa skupaj 465 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 26. 3. 2021 do 2. 4. 2021 zabeležili 44, do 
danes skupaj 1472. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge 
enote 2 osebi. 
V Vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo za 4 otroke zaposlenih staršev v ustanovah kritične Prav 
tako je zagotovljena prehrana za zaposlene in otroke. 
Osebe iz ranljivih skupin oskrbujemo s toplim obrokom. 
S strani CŠOD zagotavljamo hrano 5 otrokom. 
Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
Organiziramo delo prostovoljcev kot pomoč pred vhodom v trgovine v soboto 3.4.2021. 
Z razkužilom smo oskrbeli brezstične razkuževalnike, ki so zmontirani ob bankomatih. 
Gasilci PGD Zreče opravljamo redno razkuževanje v UNIORJU, drugih posebnosti ni. 
Policija je dne 1.4.2021 opravila kontrolo na Rogli, kjer ni bilo posebnosti. Je bilo vse mirno. 
Med prazniki bo prav tako izvedena kontrola na Rogli vsak dan. 
Policija je v mesecu marcu na območju naše občine izrekla 14 ukrepov po ZNB in sicer 11 
opozoril in 3 x je izrekla globo. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z ukrepi potrjenimi ta teden na seji Vlade RS. 
Poveljnik Emil Mumel bo posredoval vprašanje direktorju Zdravstvenega doma Slovenske 
Konjice kakšna je precepljenost v Občini Zreče in kakšen je plan za naprej. Kakšno je 
trenutno stanje cepljenja po občinah na območju UE Slov. Konjice. 
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 9.4.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 2. 4. 2021/15.25 
Objavljeno (čas objave): 02.04.2021 ob 15:27 

 
 
 
 
Spomladanska čistilna akcija, prvi del 
Objavljeno v: Novice (05.04.2021) 
 
Naslov novice: Spomladanska čistilna akcija, prvi del 
Vsebina: V petek 26.3.2021 in soboto 27.3.2021 smo v Občini Zreče izvedli spomladansko 

čistilno akcijo (KS Zreče, KS Stranice, KS Gorenje in KS Dobrovlje). Zaradi snega se čistilna 
akcija še ni izvedla v KS Skomarje in KS Resnik. Prav tako se na delo še zaradi trenutnih 
ukrepov niso podali Zreški taborniki. 
Čistilne akcije se je udeležilo skupaj 224 oseb ter nabralo cca. 14m3 mešanih komunalnih 
odpadkov, 260kg gum in 150kg embalaže. 
Čistilna akcija s taborniki in v KS Skomarje in KS Resnik se planira po sprostitvi ukrepov 
zaradi epidemije. 
Objavljeno (čas objave): 05.04.2021 ob 12:18 
 

 

 
 
 
VLADA RS MED DRUGIM ODLOČILA, DA SE Z 12. 4. 2021 
PONOVNO ODPIRAJO ŠOLE IN VRTCI 
Objavljeno v: Novice (09.04.2021) 
 
Naslov novice: VLADA RS MED DRUGIM ODLOČILA, DA SE Z 12. 4. 2021 PONOVNO 

ODPIRAJO ŠOLE IN VRTCI 
Vsebina: Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 



univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter 
dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole 
bo potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi 
učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na 
šoli po razredih tedensko izmenjujejo. 
Z odlokom je začasno še vedno  prepovedano zbiranje ljudi v: 
glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka, 
višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset 
udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter 
vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), 
študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem 
domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih 
varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo 
izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk ter na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset 
udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka. 
 
 

 
Objavljeno (čas objave): 09.04.2021 ob 10:56 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 9. 4. 
2021 
Objavljeno v: Novice (09.04.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 9. 4. 2021 
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. Na dan 8. 4. 2021 je v občini 57 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 852 
oseb. Od prejšnjega petka 2. 4.2021 smo imeli 27 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 8, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu povečalo za 19 in sicer iz 38 
na 57 na dan 8.4.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 13 oseb in sicer na dan 6. 4. 2021 v Uniorju 
11 oseb in v GKN 2 okuženi osebi, na dan 6. 4. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 2. 4. 2021 do 9. 4. 2021 smo izvedli 10 novih ukrepov, do danes pa skupaj 475 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 2. 4. 2021 do 9. 4. 2021 zabeležili 
41, do danes skupaj 1513. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge 
enote 2 osebi. 
Na današnjo sejo smo povabili direktorja ZD Slovenske Konjice, dr. Dejana Verhovška, ki je 
predstavil strategijo cepljenja in podal nekaj informacij glede testiranja. 
V Vrtcu Zreče zagotavljamo varstvo otrok zaposlenih staršev v ustanovah kritične 
infrastrukture. 
S toplim obrokom oskrbujemo otroke iz ranljivih skupin in tudi druge naročnike. 5 otrok iz 
socialno ogroženih družin in 6 otrok staršev, ki so zaposleni v javni infrastrukturi. 



Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z ukrepi potrjenimi na včerajšnji dopisni seji Vlade RS. 
Včeraj je bilo z dr. Kosevski dogovorjeno, da se hitro testiranje zaposlenih v OŠ, Vrtcu, SŠ in 
CŠOD nekoliko zmanjša, ker je veliko zaposlenih že bilo cepljenih. Hitro testiranje bo 
potekalo v ponedeljek 12. 4. 2021 zjutraj v telovadnici v Osnovni šoli Zreče, potem še v vrtcu 
Zreče. Trenutno ni okuženih niti v vrtcu niti v OŠ. 
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 16.4.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 9. 4. 2021/14.05 
Objavljeno (čas objave): 09.04.2021 ob 14:05 

 
 
 
Investitor umaknil vlogo za razširitev kamnoloma Brinjeva gora v 
Občini Oplotnica 
Objavljeno v: Novice (09.04.2021) 
 
Naslov novice: Investitor umaknil vlogo za razširitev kamnoloma Brinjeva gora v Občini 

Oplotnica 
Vsebina: Danes ob 15:15 nas je direktor in lastnik podjetja Ecobeton d.o.o. g. Aleš 

Počivalšek obvestil, da kot investitor širitve kamnoloma Brinjeva gora v Občini Oplotnica 
odstopa oz. je umaknil vlogo za širitev kamnoloma . S tem je ustavljen postopek Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica za potrebe širitve 
kamnoloma Brinjeva gora.  Zreče, 9.4.2021/15:30 
Objavljeno (čas objave): 09.04.2021 ob 15:28 

 
 
V 6 ENOSTAVNIH KORAKIH DO REZULTATA 
SAMOTESTIRANJA NA COVID-19 V ŠOLI  
Objavljeno v: Novice (14.04.2021) 
 
Naslov novice: V 6 ENOSTAVNIH KORAKIH DO REZULTATA SAMOTESTIRANJA NA 

COVID-19 V ŠOLI 
Vsebina: Potrebuješ: komplet z epruveto s pokrovčkom, malo plastenko z ekstrakcijskim 

pufrom, bris za enkratno uporabo in testno ploščico. 
Odvzem brisa globoko v nosno-žrelnem predelu ni potreben, temveč le v nosnem delu do 
globine 2 do 2,5 cm. 
Če je rezultat testa pozitiven: potrebna je samoizolacija in testiranje s PCR testom. 
Če je rezultat neveljaven: ponovi testiranje. 
Če je rezultat testa negativen: dosledno upoštevaj vse samozaščitne ukrepe in še naprej 
obiskuj šolo. 
 ☎️ Klicna svetovalna številka Ministrstva za zdravje za starše, učitelje, učence in dijake: 
01/478 68 48, od ponedeljka do petka med 8:30 in 15:30.  OŠCZ, 14.4.2021/7:45 
Objavljeno (čas objave): 14.04.2021 ob 07:43 



 

 

 
 
 
Vabilo na skupno delavnico - "Strategija razvoja in trženja ponudbe 
Destinacije Pohorje 2021-2027" 
Objavljeno v: Novice (14.04.2021) 
 
Naslov novice: Vabilo na skupno delavnico - "Strategija razvoja in trženja ponudbe 

Destinacije Pohorje 2021-2027" 
Vsebina: Spoštovani! 

V okviru Partnerstva za Pohorje je v pripravi »Strategija razvoja in trženja ponudbe 
Destinacije Pohorje 2021-2027«. V okviru 1. in 2. faze je ekipa pod vodstvom dr. Tanje 
Lešnik Štuhec pripravila posnetek stanja ter strateški uvid, ki zajema vizijo, cilje in ukrepe ter 
Model mreženja ponudnikov in Model razvoja in trženja turističnih produktov Destinacije 
Pohorje. 
Omenjeni dokumenti so pomembno izhodišče za pripravo Akcijskega načrta ter Strategije 
digitalnega in klasičnega marketinga, ki se bosta oblikovala v okviru 3. faze. 
Ker si želimo sodelovanja in skupne potrditve omenjenih temeljnih dokumentov, vas vabimo 
na skupno delavnico, kjer vam bomo predstavili ključne poudarke. 
Delavnica bo potekala v torek, 20. 4. 2021 od 9. do 12. ure preko aplikacije Teams. 
Prijavo na delavnico pošljite na: klavdija.gornik@rra-podravje.si. 
Objavljeno (čas objave): 14.04.2021 ob 16:18 

 
 
SPREMEMBA LOKACIJE IZVAJANJA MNOŽIČNEGA 
TESTIRANJA 
Objavljeno v: Novice (16.04.2021) 
 
Naslov novice: SPREMEMBA LOKACIJE IZVAJANJA MNOŽIČNEGA TESTIRANJA 
Vsebina: Od 14. 4. 2021 dalje množično testiranje poteka na lokaciji Župnijskega doma 

Slovenske Konjice (Stari trg 40, 3210 Slovenske Konjice).. 
Testiranje se izvaja od torka do petka med 12.30 in 14.00 uro. 
Zaradi lažje dostopnosti priporočamo, da se testiranja udeležite peš. Ob tem je potrebno 
upoštevati vse preventivne ukrepe, vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 2 metra, nošenje 
mask, zadrževanje na mestu odvzema ni dovoljeno. 
Na odvzem brisa se ni potrebno naročiti. S seboj imejte zdravstveno kartico in osebni 
dokument. Rezultat testiranja bo znan v 30 minutah, o njem pa boste obveščeni preko SMS 
sporočila, zato bomo potrebovali tudi številko vašega mobilnega telefona. 
V primeru, da je vaš rezultat testa pozitiven, vas bo zdravstveno osebje kontaktiralo in se 



dogovorilo za PCR testiranje. V primeru pozitivnega rezultata PCR kontaktirajte osebnega 
izbranega zdravnika. 
Zreče, 16. 4. 2021/13:45 
Objavljeno (čas objave): 16.04.2021 ob 13:43 
 

 

 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 16. 4. 
2021 
Objavljeno v: Novice (16.04.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 16. 4. 2021 
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. Na dan 15. 4. 2021 je v občini 43 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 868 
oseb. Od prejšnjega petka 9. 4.2021 smo imeli 16 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 30, 
tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu znižalo za 14 in sicer iz 57 na 
43 na dan 15.4.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 21 oseb in sicer na dan 14. 4. 2021 v Uniorju 
19 oseb in v GKN 2 okuženi osebi, na dan 12. 4. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 9. 4. 2021 do 16. 4. 2021 smo izvedli 8 novih ukrepov, do danes pa skupaj 483 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 9. 4. 2021 do 16. 4. 2021 zabeležili 
48, do danes skupaj 1561. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 7 oseb in druge 
enote 3 osebi. 
Tudi na današnje poročanje štaba CZ smo povabili direktorja ZD Slovenske Konjice, dr. 
Dejana Verhovška, ki je predstavil strategijo cepljenja in podal nekaj informacij glede 
trenutnega stanja cepljenih prebivalcev v našo občini. 
Danes smo dvignili teste za samotestiranje osnovnošolcev v regijskem skladišču CZ in jih 
dostavili OŠ Zreče. 
S toplim obrokom oskrbujemo dijake iz ranljivih skupin. 
Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi, ki 
veljajo do 18.4.2021, ter so stopili v veljavo 12.4.2021. 
Testiranje zaposlenih v Osnovni šoli Zreče in Vrtcu Zreče poteka v skladu s planom, pri 



čemer je čas izvajanja testiranj skrajšan za eno uro. 
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 23.4.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 16. 4. 2021/14.00 
Objavljeno (čas objave): 16.04.2021 ob 13:49 

 
 
 
Dograditev in nadgradnja brunčanih poti na Pohorju 
Objavljeno v: Novice (20.04.2021) 
 
Naslov novice: Dograditev in nadgradnja brunčanih poti na Pohorju 
Vsebina: Projekt VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in 

manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju, z akronimom 
»POHORKA« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Izvaja se v kar treh statističnih regijah (Podravje, Koroška in Savinjska) do 
junija 2023. V projekt POHORKA je vključenih 6 partnerjev. Poleg RRA Koroška, ki je vodilni 
partner, so partnerji tudi Občina Zreče, Zavod za gozdove Slovenija, Zavod RS za varstvo 
narave, Občina Mislinja, ter RIC Slovenska Bistrica. Skupni upravičeni stroški znašajo preko 
2 mio EUR. Iz projekta je za aktivnosti Občine Zreče (na območju Rogle) predvideno 
financiranje v višini 347.201,00 EUR. Gre za ednini projekt Občine, ki je 100% financiran iz 
državnih in evropskih sredstev. Več informacij o projektu najdete spletni strani 
www.pohorka.si ter strani socialnega omrežja www.facebook.com/projektpohorka.    V 
začetku tega leta smo aktivno postopili k izvedbi ukrepa dograditve in nadgradnje brunčanih 
poti na Lovrenških jezerih. Z novo in obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in 
obstoječih planinskih poteh na širšem območju Lovrenških jezer se bo občutno zmanjšala 
hoja izven označenih poti, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja ohranjenosti habitatnega 
tipa barjanskih gozdov.  Več informacij najdete v priloženem dokumentu.   
 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
   
Objavljeno (čas objave): 20.04.2021 ob 14:18 
 

 

 
 
 



 
 
22.april - SVETOVNI DAN ZEMLJE  
Objavljeno v: Novice (22.04.2021) 
 
Naslov novice: 22.april - SVETOVNI DAN ZEMLJE 
Vsebina: 22. aprila praznujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE, ki je glede na znanstvena 

prepričanja, edini planet, na katerem se je razvilo življenje v eni izmed najlepših oblik. Ljudje, 
živali, rastline – vsi smo del tega planeta, katerega vrednosti se v vsakdanjiku, kateremu 
vladata stres in naglica, premalo zavedamo.  
Slovenija med najbolj zelenimi državami planeta 
Slovenija je prva ocenjena zelena država na svetu v National Geographicu, kot tudi, da smo 
na petem mestu med 180 državami glede na kazalec skrbi za okolje (Environmental 
Performance Index – EPI), ki ga izračunavajo na ameriški univerzi Yale. Slovenija na lestvici, 
katere rezultate so predstavili na letnem zasedanju Svetovnega ekonomskega foruma 
(WEF) v Davosu, zaostaja za Finsko, Islandijo, Švedsko in Dansko.  Da pa bo naša 
Slovenija in naše Zreče še bolj zelene in lepe, smo na ta dan - DAN ZEMLJE na Centralni 
čistilni napravi Zreče zasadili novo drevo in sicer ostrolistni javor (lat. Acer platanoides)  in 
postravili ptičjo valilnico.  Pri zasaditvi so pomagali Župan Občine Zreče mag. Boris 
Podvršnik, Vodja GJS in prostora Štefan Posilovič, podžupan Občine Zreče Drago Šešerko, 
Bojan Bračič -  Zavod za gozdove Slov. Konjice in delavci Režijskega obrata Občine Zreče.  
Vsem hvala za pomoč - z željo, da zraste mogočno Drevo.  Več v prilogi. 
Objavljeno (čas objave): 22.04.2021 ob 08:17 
 
 

 
 
 
 
Župan Občine Zreče gostil g. nadškofa  msgr. Alojzija Cvikla 
Objavljeno v: Novice (23.04.2021) 
 
Naslov novice: Župan Občine Zreče gostil g. nadškofa  msgr. Alojzija Cvikla 
Vsebina: Danes je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik na prijateljskem in delovnem 

obisku gostila g. nadškofa  msgr. Alojzija Cvikla. Pri tem so sodelovali g. dekan in zreški 
župnik Peter Leskovar, g. župnik Stanko Krajnc iz Gorenja ter Martin Mrzdovnik, predsednik 
KUD Vladko Mohorič Zreče. 
Obravnavane so bile aktualne teme kot so gradnja mrliške vežice Skomarje, najem 
pokopališč in obnova cerkve Sv. Neže ob 300 letnici.  Zreče, 23. 4. 2021/11:40 
Objavljeno (čas objave): 23.04.2021 ob 11:34 



 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23. 4. 
2021 
Objavljeno v: Novice (23.04.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 23. 4. 2021 
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. Na dan 22. 4. 2021 je v občini 37 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 889 
oseb. Od prejšnjega petka 16. 4.2021 smo imeli 21 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 
27, tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu znižalo za 6 in sicer iz 43 
na 37 na dan 22.4.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 9 oseb, kar je občutni padec za 12 oseb v 
zadnjem tednu. Na dan 22. 4. 2021 v Uniorju 7 okuženih oseb in v GKN 2 okuženi osebi, na 
dan 19. 4. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo 
podatkov. 
Od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021 smo izvedli 9 novih ukrepov, do danes pa skupaj 492 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 16. 4. 2021 do 23. 4. 2021 zabeležili 
49, do danes skupaj 1610. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 10 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge 
enote 2 osebi. 
Tudi danes smo na našem poročanju Štaba CZ bili seznanjeni s podatki o precepljenosti v 
Občini Zreče. Glede na zelo nizek procent cepljenih se je pripravila informacija za medije s 
Pozivom k prijavi cepljenja proti covid-19. 
S toplim obrokom oskrbujemo dijake iz ranljivih skupin. 
Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi, ki 
veljajo od 24.4.2021 do 2.5.2021. 
Policija bo v času prvomajskih praznikov povečala kontrolo nadziranja zbiranja, prav tako 



tudi inšpekcijske službe. Nekaj aktivnosti bodo izvedli skupaj. 
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 7.5.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 23. 4. 2021/14.50 
Objavljeno (čas objave): 23.04.2021 ob 14:53 
 

 

 
 
 
 
 
TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠE IDEJE ZA TURISTIČNE 
STARTUPE NA PODEŽELJU 
Objavljeno v: Novice (26.04.2021) 
 
Naslov novice: TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠE IDEJE ZA TURISTIČNE STARTUPE NA 

PODEŽELJU 
Vsebina: UNWTO- ZN Svetovna turistična organizacija razpisuje tekmovanje za najboljše 

ideje za turistične startupe na podeželju s ciljem pomagati podeželskim območjem pri 
ekonomskem in družbenem razvoju, povečanju poseljenosti podeželja  in zmanjševanju 
razlik med razvojnimi možnostmi na podeželju v primerjavi z urbanimi sredinami skozi  
izkoriščanje potencialov podeželja za razvoj turistične poslovne dejavnosti in  turističnega 
podjetništva v podeželskih  lokalnih skupnostih. Cilj tekmovanja  je tudi spodbuditi  okrevanje 
podeželskih območij po pandemiji.  Več o razpisu je dosegljivo na spletni strani  
https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition in v povzetku razpisa v 
ENG spodaj.      Prijava je mogoča v okviru štirih razpisnih področij:   Ljudje - ne puščajte 
nikogar za seboj: projekti, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in priložnosti, spodbujajo 
opolnomočenje spolov in mladih ter ustvarjajo priložnosti za ranljive skupine na podeželju.  
Planet - Gradnja boljših projektov, povezanih s promocijo in zaščito naravnih virov, vključno 
z obravnavo vpliva turizma na podnebne spremembe, pa tudi z odpadki in porabo virov.  
Blaginja - priložnosti za rast Startup podjetja, ki ponujajo inovativne rešitve z novimi 
poslovnimi modeli, instrumenti, ki spodbujajo dostop do financ, trgov in trženja za turizem na 
podeželju.  Pogon podeželske tehnologije - uvajanje novih tehnologij za pospeševanje 
turizma in razvoja na podeželju.   Rok za prijavo je 1. julij 2021.    



Objavljeno (čas objave): 26.04.2021 ob 07:50 

 
 
 
230 let rojstva Jurija Vodovnika 
Objavljeno v: Novice (26.04.2021) 
 
Naslov novice: 230 let rojstva Jurija Vodovnika 
Vsebina: V letošnjem letu praznujemo 230-let rojstva Jurija Vodovnika s Skomarja.  Vsa 

dosedanja praznovanja obletnic, tako rojstva kot tudi smrti, Jurija Vodovnika so se dotikala 
njegovega pesnikovanja in njegove pesniške zapuščine. Vendar je bil Jurij Vodovnik še 
mnogo več od tega: bil je tudi uspešen zdravilec ljudi in živali ter Boga časteč človek, poleg 
tega pa so mu bile kot sinu tesarja znane mnoge očetove rokodelske spretnosti. Zaradi 
šibkega zdravja je postal tkalec, hosil je v štero in si kruh služil s tkanjem od hiše do hiše.   
Letošnji program ob 230. letnici njegovega rojstva želi odgrniti tančico skrivnosti s tega dela 
njegovega življenja, zato smo v goste povabili priznane strokovnjake, ki nam bodo s svojimi 
predavanji približali skrito življenje Jurija Vodvnika in njegov čas.  Program predavanj in 
predstavitev predavateljev je predstavljena v knjižici  "Ob 230-letnici rojstva Jurija Vodovnika 
s Skomarja"  Vodovnikovo 2021 knjizica.pdf    Termini in način izuvedbe bodo zaradi 
epidemije Covid-19 objavljeni za vsako predavanje posebej.  Ob pričetku praznovanja, 
katero se je pričelo točno na rojstni datum Jurija Vodovnika, 22.4.2021  smo posneli župana 
mag. Boris Podvršnika o pomenu ohranjanja Vodovnika, gospoda Martina Mrzdovnika o nizu 
letošnjih prireditev, ga. Valerijo Motaln o razstavi Vodovnikovih podob. Vabljeni k ogledu 
posnetka na Info TV Zreče:  https://www.youtube.com/watch?v=ukaDHU_287I    Rastavo 
Vodovnikovih podob si lahko ogledate od 19. aprila do 20. maja 2021 v Ateljeju MS, Cesta 
na Roglo 11j, Zreče (prostori tržnice Zreče). O razstavi so zapisali:  "Kakšen je bil znameniti 
pohorski pesnik Jurij Vodovnik v očeh slikarjev? Zreški Atelje MS ob 230 letnici 
Vodovnikovega rojstva razstavlja nekaj njegovih upodobitev. S tem smo se pridružil vrsti 
letošnjih dejavnosti, ki bodo dodatno osvetlile delovanje pohorskega pesnika, tkalca in 
prijatelja ljudi."  Obiščete jih lahko ob četrtkih, od 16.00 do 18.00 ure ter ob sobotah, od 9.00 
do 11.00 ure.  
Objavljeno (čas objave): 26.04.2021 ob 07:50 



 

 

 
 
 
 
 
ORANJE V CESTNEM SVETU OBČINSKIH CEST 
Objavljeno v: Novice (07.05.2021) 
 
Naslov novice: ORANJE V CESTNEM SVETU OBČINSKIH CEST 
Vsebina: Pogosto opažamo, da posamezniki, v preveliki delovni vnemi, pri obdelovanju njiv 

preveč posegajo v cestni svet javnih cest. Ne smemo pozabiti, da je utrjena podlaga ceste 
praviloma precej širša kot je videti na prvi pogled. Običajno je videti samo asfaltirano 
cestišče, mogoče še bankino, dejansko pa je utrjena podlaga ceste, na površini prekrita s 
travinjem,  še vsaj meter širša.  
Po Zakonu o cestah (Ur. l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14) je cestni svet zemljišče, katerega 
mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami 
prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. 
Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno 
stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme. 
 Z oranjem globoko v cestni svet prihaja do poškodovanja podlage, kar se kmalu pokaže v 
obliki posedkov in razpok cestišča. Zaradi preprečevanja povzročanja škode na javnih 
cestah je v 4. točki drugega odstavka 5. člena ZCes-1 navedeno: 
»Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« 



Torej je potrebno pri oranju v bližini občinskih cest ne glede na njeno kategorijo upoštevati 
minimalni odmik v dolžini 1m od bankine, cestne brežine ali obcestnega jarka.  Kršitev 
navedenega člena pomeni prekršek, ki je sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1, 
posameznika se kaznuje z globo 1.000,00 €. 
Želimo vas obvestiti, da ima pooblastilo za kaznovanje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
ki bo v prihodnje še poostril nadzor na tem področju. 
 V izogib nevšečnostim pri izrekanju glob vas prosimo, da navedene pogoje upoštevate! 
Objavljeno (čas objave): 07.05.2021 ob 12:57 
 

 

 
 
 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 7. 5. 
2021 
Objavljeno v: Novice (07.05.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 7. 5. 2021 
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. Na dan 6. 5. 2021 je v občini 53 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 942 
oseb. Od petka 23. 4.2021 smo imeli 53 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 37, tako, da 
se je število aktivno okuženih oseb v zadnjih 14 dneh zvišalo za 16 in sicer iz 37 na 53 na 
dan 6.5.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 7 oseb, kar je manjši padec za 2 osebi v 
zadnjih 14 dneh. Na dan 4. 5. 2021 v Uniorju 6 okuženih oseb in v GKN 1 okužena oseba, 
na dan 3. 5. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler že od 15.1.2021 ne 
posredujejo podatkov. 
Od 23. 4. 2021 do 7. 5. 2021 smo izvedli 11 novih ukrepov, do danes pa skupaj 503 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 23. 4. 2021 do 7. 5. zabeležili 86, do 
danes skupaj 1696. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 12 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge 



enote 4 osebe. 
Tudi na današnje poročanje štaba CZ smo povabili direktorja ZD Slovenske Konjice, dr. 
Dejana Verhovška, ki je predstavil strategijo cepljenja in podal nekaj informacij glede 
trenutnega stanja cepljenih prebivalcev v našo občini in plane za naprej. 
Včeraj dne 6. 5. 2021 ob 7.30 smo izvedli Krizni kolegij župana, kjer smo se dogovorili, da se 
za medije pripravi Ponovni poziv k prijavi cepljenja proti covid-19. 
Danes dopoldan smo medijem posredovali županovo povabilo k cepljenju. 
S toplim obrokom oskrbujemo dijake iz ranljivih skupin. 
Danes smo se dogovorili in uskladili termin sestanka kriznega kolegija župana z dir. ZD Slov. 
Konjice (ponedeljek, 10.5.2021 ob 13.00) glede dogovora o izvedbi cepilne strategije v 
Občini Zreče. Predlagamo, da se ustanovi cepilni center v Zrečah in mobilni cepilni centri v 
treh največjih podjetjih v občini. 
Do ponedeljka 10.5.2021 se izdela predlog propagandnega letaka za poziv k cepljenju z 
motivacijsko vsebino, ki se v naslednjem tednu razdeli vsem gospodinjstvom v Občini Zreče. 
V naslednjem tednu bomo organizirali sestanek z Društvom upokojencev, RK in Karitasa v 
večgeneracijskem centru Zreče glede motivacije za cepljenje 
Pred jutrišnjim odprtjem kmečke tržnice v sklopu PTC Tržnica Zreče smo izvedli 
razkuževanje delovnih površin. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi, ki 
se podaljšajo do 16.5.2021. 
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 14.5.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 7. 5. 2021/15.00 
Objavljeno (čas objave): 07.05.2021 ob 15:02 
 

 

 
 
 
PSI NA JAVNIH POVRŠINAH 
Objavljeno v: Novice (10.05.2021) 
 
Naslov novice: PSI NA JAVNIH POVRŠINAH 
Vsebina: Čeprav vedno več ljubiteljev živali za svojimi štirinožnimi ljubljenčki skrbno pobira 

iztrebke, se še vedno najde kdo ki tega ne počne. Zato ponovno opozarjamo na problem, ki 
ga povzročajo iztrebki naših ljubljenčkov – psov. 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 57/2010) v 17. členu določa, 
da je lastnik ali vodnik psa dolžan za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen je dolžan 



imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati 
pristojnemu organu. Vsak lastnik ali vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in 
uporabljati označene koše, oziroma tam, kjer le-teh ni, v zabojnike za komunalne odpadke. 
Za kršitev tega člena je za posameznika določena globa v višini 170 €. 
Nadalje je potrebno opozoriti tudi na to, da srečanje s psom, ki je brez nadzora, predstavlja 
določeno nevarnost. Kazni za tak prekršek niso majhne, še več težav pa lahko lastniku 
povzroči neprivezani štirinožec, če koga napade. 
Zakon o zaščiti živali v 11. členu določa, da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo 
osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. 
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem psa oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da 
žival ni nevarna okolici. Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa 
tako, da je pes na povodcu. 
 Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno 
opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za 
ohranjanje narave in policisti, vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. 
Poleg policistov, ki imajo pristojnost nadzora nad izvajanjem fizičnega varstva psov na javnih 
mestih, je ta pristojnost dodeljena tudi občinskim redarjem, ki bodo tudi v prihodnje opravljali 
nadzor. Lastniku psa, ki na javnih mestih na zagotovi fizičnega varstva za svojega psa, se 
lahko izreče globa v višini od 200 € do 400 €. 
A ne glede na vse ukrepe največjo odgovornost nosijo skrbniki štirinožnih prijateljev. Zato na 
sprehod s svojimi ljubljenčki  vzemite posebne vrečke za njihove iztrebke, svoje ljubljenčke 
pa imejte pod nadzorom. 
Objavljeno (čas objave): 10.05.2021 ob 07:39 
 

 

 
 
 
 
Župani skupno pozivajo k cepljenju 
Objavljeno v: Novice (12.05.2021) 
 
Naslov novice: Župani skupno pozivajo k cepljenju 
Vsebina: Pandemija bolezni COVID-19 je zelo prizadela življenje in zdravje ljudi po vsem 

svetu. Cepljenje bo pripomoglo, da bomo zopet lahko v polni meri zagnali vsa področja 
življenja. Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred COVID-19. 
Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč zmanjšuje širjenje bolezni na druge. Pomembno 
je, da se vedemo družbeno odgovorno in poleg svojega zdravja zaščitimo tudi zdravje 
družbe. Na spletni strani https://www.cepimose.si/ poiščite informacije o cepljenju, cepivih in 
odgovore na vaša vprašanja glede cepljenja.  Na cepljenje se je odslej treba prijaviti na 
portalu zVEM. Digitalna rešitev vsem prebivalcem zagotavlja enake možnosti za prijavo.  
Zreče, 13.5.2021/11:30  



Objavljeno (čas objave): 12.05.2021 ob 11:25 
 

 

 
 
 
 
Obisk delegacije Občine Vrsar 
Objavljeno v: Novice (12.05.2021) 
 
Naslov novice: Obisk delegacije Občine Vrsar 
Vsebina: Včeraj 11.5.2021 smo gostili delegacijo iz Občine Vrsar v sosednji Hrvaški, ki jo je 

vodil načelnik Ivan Gerometta. Pogovarjali smo se o možnostih sodelovanja pri evropskih 
projektih in turizmu. Skupaj z direktorjem Dr. Guličem, pa smo jim pojasnili tudi programski 
nastanek priprave in realizacijo ter izkušnje  uspešnega  projekta Pot med krošnjami, ki smo 
ga v popoldanskem času tudi obiskali.  Zreče, 13.5.2021/12:01 
Objavljeno (čas objave): 12.05.2021 ob 11:55 
 

 

 
 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 14. 5. 
2021 
Objavljeno v: Novice (14.05.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 14. 5. 2021 
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. Na dan 13. 5. 2021 je v občini 50 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 961 
oseb. Od petka 7. 5.2021 smo imeli 19 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 22, tako, da 
se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu zmanjšalo za 3 in sicer iz 53 na 50 na 
dan 13.5.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženih 6 oseb, kar je manjši padec za 1 osebo v 
zadnjem tednu. Na dan 11. 5. 2021 v Uniorju 2 okuženi osebi in v GKN 4 okužene osebe, na 
dan 13. 5. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo 
podatkov. 
Od 7. 5. 2021 do 14. 5. 2021 smo izvedli 10 novih ukrepov, do danes pa skupaj 513 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 7. 5. 2021 do 14. 5. zabeležili 56, do 
danes skupaj 1752. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb, občinska 
uprava 1 oseba in druge enote 2 osebi. 
V štabu CZ zbiramo interesente za cepljenje po vseh podjetjih, trgovinah in JZ, ki smo ga 
včeraj posredovali ZD Slovenske Konjice, kateri bo izvedel cepljenje v Zrečah v telovadnici 
OŠ Zreče, predvidoma naslednji teden v četrtek 20.5.2021. Trenutno je prijavljeno 154 oseb. 
Iz večjih podjetij Unior, GKN in Weiler pa 364 zaposlenih. Unior je sporočil da je prijavljeno 
200 zaposlenih, podjetje Weiler 67 oseb in GKN 97 oseb. Tako imamo trenutno na seznamu 
518 oseb. 
ZD Slov. Konjice je pripravil letak z pozivom k cepljenju, ki ga je predhodno uskladil z vsemi 
tremi občinami. Občine pa ga bomo ga bomo s pomočjo Pošte dostavile do naših 
gospodinjstev. 
Člani štaba CZ ugotavljamo, da je sodelovanje z ZD Slovenske Konjice odlično. 
Oskrbeli smo avtomatske razkuževalnike ob bankomatih z razkužilom. 
V skladišču CZ Občine Zreče pripravljamo razkužila za površine in osebno uporabo. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
V ponedeljek 17.5.2021 se na terenu sestanemo z ožjo skupino, ki bo poskrbela za vse 
potrebno za nemoteno cepljenje v telovadnici OŠ Zreče. 
Dijake iz ranljivih skupin po potrebi oskrbujemo s toplim obrokom. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi. 
Epidemija pa se podaljša še za 30 dni tj. do 16.6.2021. 
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 21.5.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 14. 5. 2021/13.45 
Objavljeno (čas objave): 14.05.2021 ob 13:36 



 

 

 
 
 
JEZERO PRILOŽNOSTI - ANKETA 
Objavljeno v: Novice (14.05.2021) 
 
Naslov novice: JEZERO PRILOŽNOSTI - ANKETA 
Vsebina: V sklopu izvedbe projekta JEZERO PRILOŽNOSTI  bomo v Občini Zreče 

operativno (podrobneje) izvedli aktivnosti in delavnici za oblikovanje doživljajskega produkta, 
ter oblikovanje ciljno usmerjenih naravovarstvenih rešitev in idej.  Prosimo vas za 
sodelovanje  s tem, da izpolnite anketo na naslednji povezavi; https://www.1ka.si/a/341924  
Anketa bo vidna do konca maja 2021.  Hvala za sodelovanje in pomoč.    Zreče, 
14.5.2021/15.10 
Objavljeno (čas objave): 14.05.2021 ob 14:52 
 

 

 
 
 
Opraviljen pregled in preizkus parne lokomotive 71-012 
Objavljeno v: Novice (17.05.2021) 
 
Naslov novice: Opraviljen pregled in preizkus parne lokomotive 71-012 
Vsebina: Po dogovoru s Slovenskimi železnicami smo pred časom podpisali Pogodbo o trajni 

izposoji parne lokomotive 71-012. Zato smo naročili pregled in preizkus slednje. V sklopu 
pregleda in preizkusa se je lokomotiva pripravila na podkurjavo in zakurila, z njo se je v 



nadaljevanju opravila kratka preizkusna vožnja. Preizkusna vožnja je potekala brez 
posebnosti. Aktivnosti so potekale 13. 5. 2021 na lokaciji Železniškega muzeja v Ljubljani. 
S tem smatramo lokomotivo za tehnično prevzeto ter pripravljeno na obratovanje na Lokalni 
muzejski železnici Zreče, kjer jo pričakujemo v ponedeljek 24.5.2021 v dopoldanskem času.  
Svečani izvoz parne lokomotive 71-012 iz kurilnice v Zrečah bomo izvedli ob občinskem 
prazniku 29.5.2021.  Zreče, 17.5.2021/9:20 
Objavljeno (čas objave): 17.05.2021 ob 08:57 
 

 

 
 
 
 
Javno branje 
Objavljeno v: Novice (18.05.2021) 
 
Naslov novice: Javno branje 
Vsebina: Občina Zreče 

v sodelovanju z institucijami iz Občine Zreče 
in ob 230-letnici rojstva Jurija Vodovnika, v okviru Zreškega tedna 
 v četrtek, 27.5.2021, 
organizira javna branja na različnih lokacijah po mestu. 
Za vas bodo brali: 
Vrtec Zreče – v Škratovi hišici v parku in pod drevesi v parku Term Zreč (otroška literatura) 
od 10.30 do 11.00 
Vrtec Stranice – gozdiček Topole (otroška literatura) od 10.30 do 11.00 
Vrtec Gorenje – na odru večnamenskega prostora KS Gorenje (otroška literatura) od 10.30 
do 11.00 
Osnovna šola Zreče – okolica šole (mladinska literatura) od 9.35 do 11.10 
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče – okolica šole (ustvarjalne delavnice v družbi s 
knjigo) od 7.30 do 12.30 
Večgeneracijski center Zreče – branje v pohorskem narečju knjig o Juriju Vodovniku ob 
skodelici kave od 10.00 do 11.00 
Vabimo vas, da prisluhnete zvenu besede. 
Objavljeno (čas objave): 18.05.2021 ob 07:43 



 

 

 
 
 
 
Delovni sestanek s predstavniki DRSI in DRI  
Objavljeno v: Novice (19.05.2021) 
 
Naslov novice: Delovni sestanek s predstavniki DRSI in DRI 
Vsebina: V torek, 18.5.2021 smo organizirali delovni sestanek s predstavnico Direkcije RS za 

infrastrukturo ga. Karmen Cian, ki je zadolžena za sanacijo usadov na državnih cestah in 
predstavnikoma DRI. 
Pri županu mag. Borisu Podvršniku smo se najprej sestali in pogovorili o sanaciji usadov na 
državni cesti R3 Zreče–Rogla. 
Seznanili smo se s postopki za sanacijo usadov in ceste na odseku od km 13,00 do km 
14,00 (Boharina), kjer je že bila izdelana projektna dokumentacija, ki pa žal ni prestala 
recenzije. Zato bo DRSI izvedla nov postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije, ki 
bi se izdelala še letos, v naslednjem letu izbor izvajalca del, ter izvedba jeseni 2022 ali 
spomladi 2023. 
V nadaljevanju smo si ogledali odsek od km 14,00 do km 15,00 (Boharina), za katerega bo 
podjetje DRI izdeluje projektno nalogo. Sledi postopek izbire izdelovalca projektne 
dokumentacije in izbor izvajalca del. Izvedba sanacijskih del na omenjenem odseku se 
predvideva v letu 2023. 
Ogledali smo si tudi sanacijska dela, ki potekajo na odseku 6,00 km (nad Petrovim travnikom 
pod Roglo). Pogodbena dela izvaja podjetje GAAL GRADNJE d.o.o., Podčetrtek, v vrednosti 
262.000€. Izvajalec je pričel z deli v pomladanskem času, dokončanje pa je predvideno do 
5.11.2021. Kasneje smo se sestali še s predstavniki podjetja Pot med krošnjami Pohorje na 
Rogli, kjer smo se dogovarjali o prometnemu režimu v območju sanacije v času prometnih 
konic, ki jih pričakujemo v času letnih počitnic. 
Zreče, 19.5.2021/13:15 
Objavljeno (čas objave): 19.05.2021 ob 13:16 



 

 

 
 
 
 
Obisk vodstva Občine Turnišče 
Objavljeno v: Novice (20.05.2021) 
 
Naslov novice: Obisk vodstva Občine Turnišče 
Vsebina: Včeraj 19.5.2021 smo gostili župana Občine Turnišče g. Boruta Horvat in dir.  OU. 

Pogovarjali smo se o možnostih sodelovanja pri nadgradnji čistilne naprave v Turnišču. 
Izkazali so interes po sodobni tehnologiji MBBR čiščenja s PVA gel nosilci, ki se je pri nas 
pokazala kot zelo dobra rešitev. Skupaj z županom Občine Zreče mag. Borisom 
Podvršnikom smo jim predstavili priprave in realizacijo ter izkušnje pri upravljanju ČN Zreče 
s kanalizacijskim omrežjem. Dogovorili smo se tudi za nadalnje sodelovanje in pomoč pri 
nadgradnji njihove čistilne naprave.  Zreče, 20.5.2021/15:50 
Objavljeno (čas objave): 20.05.2021 ob 15:40 
 

 
 
 
Predstavniki Ljudske iniciative proti širitvi kamnoloma Brinjeva gora 
sedli skupaj s pooblaščencem EKO BETON-a 
Objavljeno v: Novice (20.05.2021) 
 
Naslov novice: Predstavniki Ljudske iniciative proti širitvi kamnoloma Brinjeva gora sedli 

skupaj s pooblaščencem EKO BETON-a 
Vsebina: Danes smo se v sejni sobi Občine Zreče pri županu mag. Borisu Podvršniku sestali  



predstavniki ljudske iniciative, strokovne službe OU  in pooblaščenec EKO BETON-a.  
Pooblaščenec EKO Betona g. Aleš Počivalšek je predstavil rudarski projekt s predlogom 
sanacije  in načinom eksploatacije kamnoloma Brinjeva gora. Eksploatacija bo potekala brez 
miniranja, torej le po metodi težke gradbene mehanizacije s pikiranjem. Prisotne je seznail, 
da je pred podpisom koncesijske pogodbe. Pričakuje, da bo lahko pričel z deli v kamnolomu 
proti koncu letošnjega leta. Pred začetkom izvedbe del v kamnolomu bo razširil in v celoti 
saniral obstoječo lokalno cesto od Gračiča do kamnoloma, ki poteka delno po naši občini in 
delno po Občini Oplotnica. Predstavil nam je tudi vse možne transportne poti tako za lokalni 
prevzem gramoza oz. peska kot tudi transportno pot za potrebe podjetja EKO BETON, ki bo 
vodila po najkrajši poti do avtoceste, preko Oplotnice do Tepanja.  Zreče, 20. 5. 2021/15:35 
Objavljeno (čas objave): 20.05.2021 ob 15:11 
 

 
 
 

 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 21. 5. 
2021 
Objavljeno v: Novice (21.05.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 21. 5. 2021 
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. Na dan 20. 5. 2021 je v občini 27 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 969 
oseb. Od petka 14. 5.2021 smo imeli 8 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 31, tako, da 
se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu občutno zmanjšalo in sicer za 23, iz 50 
na 27 na dan 20.5.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okužene 4 osebe, kar je padec za 2 osebi v zadnjem 
tednu. Na dan 20. 5. 2021 v Uniorju 1 okužena oseba in v GKN 3 okužene osebe, na dan 
21. 5. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo 
podatkov. 
Od 14. 5. 2021 do 21. 5. 2021 smo izvedli 12 novih ukrepov, do danes pa skupaj 525 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 14. 5. 2021 do 21. 5. 2021 zabeležili 
54, do danes skupaj 1806. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 9 oseb, od tega v štabu CZ 8 oseb in druge enote 
1 oseba. 
Včeraj smo v Zrečah v telovadnici OŠ Zreče uspešno izvedli cepljenje (522 oseb) v 
sodelovanju z ZD Sl. Konjice in prostovoljci. CZ je za zaposlene iz ZD Slov. Konjice in vse 
prostovoljce zagotovil hrano in okrepčilo. 
Z ZD Slovenske Konjice smo se že dogovorili, da bo naslednje cepljenje ponovno v 



telovadnici OŠ Zreče v četrtek 27.5.2021. 
V skladišču CZ Občine Zreče pripravljamo razkužila za površine in roke, da bo zaloga za 
naprej. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi z 
datumom veljavnosti do konca maja 2021. 
Krizni kolegij pri županu je sklican v ponedeljek 24. 5. 2021 ob 7.30. 
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 4.6.2021 ob 12.00 uri. 
   
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 21. 5. 2021/14.55 
Objavljeno (čas objave): 21.05.2021 ob 15:02 
 

 

 
 
Uspešno izvedeno cepljenje v telovadnici OŠ Zreče 
Objavljeno v: Novice (21.05.2021) 
 
Naslov novice: Uspešno izvedeno cepljenje v telovadnici OŠ Zreče 
Vsebina: Včeraj 20.5.2021 smo uspešno izvedli cepljenje v telovadnici OŠ Zreče. Cepilo se je 

522 oseb. Prejeli smo čestitke za izvrstno organizacijo s strani zaposlenih iz ZD Slov. 
Konjice, ki so izvajali cepljenje. Zahvaljujejo se tudi za pomoč pri administraciji z našimi 
prostovoljci, Vse je potekalo tekoče in organizirano, praktično ni bilo nič prepuščeno 
naključju. Tudi odziv ljudi je bil dober, zato bomo to prakso peljati tudi naprej. Dogovorjeno je 
že, da bo naslednji teden ponovno izvedeno cepljenje v telovadnici OŠ Zreče v četrtek 
27.5.2021, če bo dovolj cepiva, pa tudi v večjih podjetjih. 
Zreče, 21.5.2021/14:55 
Objavljeno (čas objave): 21.05.2021 ob 14:55 



 

 

 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 4.6. 
2021 
Objavljeno v: Novice (04.06.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 4.6. 2021 
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. Na dan 3. 6. 2021 je v občini 22 aktivno okuženih oseb, od začetka epidemije pa 991 
oseb. Od petka 21. 5.2021 smo imeli 22 dodatno okuženih oseb, ozdravelih pa 27, tako, da 
se je število aktivno okuženih oseb v zadnjih 14 dneh zmanjšalo za 5 in sicer iz 27 na 22 na 
dan 3.6.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okužene 4 osebe, kar je enako kot pred 14 dnevi. Na 
dan 31. 5. 2021 v Uniorju 1 okužena oseba in v GKN 3 okužene osebe, na dan 31. 5. 2021. 
Žal ugotavljamo, da s strani podjetja Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 5. 2021 do 4. 6. 2021 smo izvedli 9 novih ukrepov, do danes pa skupaj 534 ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve epidemije 
t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 21. 5. 2021 do 4. 6. 2021 zabeležili 85, do 
danes skupaj 1891. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 7 oseb, od tega v štabu CZ 5 oseb in druge enote 
2 osebi. 
Izvedli smo cepljenje v telovadnici OŠ Zreče in sicer 31. 5. za zaposlene v Uniorju, GKN in 
Weilerju ter 2. in 3. 6. za ostale prebivalce območja UE Slov. Konjice. Cepljenje je potekalo 
brez zapletov. Izvajalci in državljani so zadovoljni z organizacijo. 
Prostovoljci CZ in Ekipa za administrativno podporo je izvajala administrativno podporo 
izvajalcem cepljenja. 
S pomočjo članov ZŠAM Zreče smo skrbeli za prometno varnost na parkirišču v času 
izvajanja cepljenja. 
Vodstvo štaba CZ Občine Zreče je poskrbelo za prehrano osebja in podporo cepilnega 
centra. 
Koordinirali smo pripravo cepljenja za zaposlene v treh največjih podjetjih v občini Zreče. 
Statistika cepljenj med 20.5.2021 in 3.6.2021 v Zrečah (stara telovadnica OŠ Zreče) je 
sledeča; 
20.05.2021 - 521 pacientov, 26.05.2021 - 437 pacientov, 27.05.2021 - 702 pacienta, 
31.05.2021 - 253 pacientov, 02.06.2021 - 591 pacientov, 03.06.2021 - 588 pacientov. 
Danes nadaljujejo v ZD Slov. Konjice s cepljenjem s cepivom Johnson tudi za nekatere 



zaposlene iz naših podjetij. 
PGD Zreče je v podjetju UNIOR zaključilo z razkuževanjem jedilnice. V okviru epidemije tako 
ne izvajajo več novih ukrepov. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi, ki 
se podaljšajo do 16.5.2021. 
Naslednji teden se v torek 8.6.2021 in četrtek 10.6.2021 izvaja cepljenje v Zrečah, v sredo 
9.6.2021 pa v Slovenskih Konjicah. Računajo na isto število doz kot je bilo ta teden. V torek 
bodo cepili z 2. dozo cepiva AstraZenece, v četrtek pa s 1. in 2. dozo cepiva Pfizer. 
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 11.6.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 4. 6. 2021/17.20 
Objavljeno (čas objave): 04.06.2021 ob 17:21 

 
 
 
Raziskovalni tabor Rogla 2021 
Objavljeno v: Novice (07.06.2021) 
 
Naslov novice:  Raziskovalni tabor Rogla 2021 
Vsebina: 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 2021 organiziramo Raziskovalni tabor na Rogli, ki je zaradi 
situacije koronavirusa in morebitnega podaljšanja šolskih obveznosti planiran od 1.8.2021 do 
7.8.2021. 
Informacije in prijave na: https://www.zotks.si/raziskovalni-tabor-rogla-2021 
Objavljeno (čas objave): 07.06.2021 ob 15:05 
 

 

 
 
Vračajo se: Skumavčevi likovni dnevni na Resniku 
Objavljeno v: Lokalni utrip (novice občanov) (09.06.2021) 
 



Naslov lokalne novice: Vračajo se: Skumavčevi likovni dnevni na Resniku 
Vsebina: Na Resnik pod Roglo, v eno najmanjših pohorskih in slovenskih vasic, v kateri živi 

le sto prebivalcev, se po letu premora zaradi epidemije vrača slikarska kolonija. Od 
ponedeljka do petka (21. 6. do 25.6.) bo na 13. Skumavčevih likovnih dnevih  ustvarjalo 
sedem povabljenih slikarjev, za en dan pa se jim bodo pridružilo tudi slikarji iz domačega 
zreškega Arta. Na Resniku bodo letos slikali: Barbara Demšar - Karmen Smodiš - Veljko 
Toman - Viktor Šest - Miro Švigelj - Zdravko Dolinšek - Nikolaj Beer, častni gost. Kolonijo bo 
spremljal likovni kritik Milan Pirker. Udeleženci so predstavljeni na spletni strani kolonije.  Kot 
je že tradicija, se bodo ustvarjalni dnevi sklenili z odprtjem razstave in posebnim druženjem 
krajanov, udeležencev, organizatorjev kolonije in obiskovalcev, na katerem zreški župan 
mag. Boris Podvršnik skuha lovski golaž za vse zbrane. Največja letošnja novost bodo Mali 
Skumavčevi likovni dnevi - vodeno ustvarjanje za najmlajše - v sodelovanju s Šolo slikanja 
Slovenske Konjice (slikarka Blanka Bračič). Kolonija najmlajših bo potekla v petek, 25. junija, 
dopoldne. S Skumavčevimi likovnimi dnevi se začne tudi praznovanje osrednjega 
krajevnega praznika – Jakobovega na Resniku. 
Več info: www.skumavcevidneviresnik.eu 
Objavljeno (čas objave): 09.06.2021 ob 15:31 
 

 

Slovenska bakla v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (09.06.2021) 
 
Naslov novice: Slovenska bakla v Zrečah 
Vsebina: Z rojstvom Slovenske bakle z vrojeno jekleno voljo na Ravnah na Koroškem v 

četrtek, 22. aprila 2021, se je njeno potovanje pričelo.   Pod okriljem Urške  Žolnir Jugovar 
bo obiskala prav vseh 212 slovenskih občin in se povezala z zamejskimi kraji v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem ter Hrvaškem. 23. julija 2021 bo sklenila prvi del poti z vrnitvijo na 
Koroško. S prebujeno jekleno voljo in opolnomočena s pozitivno energijo vseh nosilcev 
bakle in njenih navijačev bo navdihovala Olimpijsko reprezentanco Slovenije Tokio 2020 v 
njihovih predstavah in prizadevanjih za osvajanje vrhunskih dosežkov na 32. olimpijskih 
igrah nove dobe.   S potovanjem bakle želimo širiti vrednote olimpizma, povezovati ljudi, 
prebujati jekleno voljo in navdihovati.   
»Šport mi je veliko vzel, a še več dal. Predvsem vztrajnost. Vedno so me učili, da beseda 
»ne morem« ne obstaja, to, da se nečesa ne da narediti. Čisto vse se da, je pa res, da si 
moraš za to prizadevati in tako miselnost tudi ohranjati.« Urška Žolnir Jugovar, ambasadorka 
Slovenske bakle in zlata olimpijka. 
  Šport je upanje. Vedno znova nas povezuje in dokazuje, da zmoremo. Naš cilj: vključiti čim 
več mladih športnikov, vrhunskih športnikov in športnih navdušencev kot nosilce plamenice. 
Vsak korak šteje. Skupaj ustvarjamo mozaik vseslovenskega olimpizma. Imamo olimpijske 
sanje. Uresničujmo jih skupaj!  V sredo, 9.6.2021 je bila slovenska bakla tudi v Zrečah. Na 
stadionu Zreče so jo ponosno nosili: - predstavniki Vrtca Zreče - predstavniki Osnovne šole 
Zreče - predstavniki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče - predstavniki športnih društev: 



Twirling klub Zreče, Odbojkarski klub Weiler Zreče, Nogometni klub Zreče, Smučarsko 
tekšaki klub Rogla, Planinsko društvo Zreče - predstavniki najboljših športnikov: Gregor 
Stračanek, Aleks Stračanek, Marijan jelenko, Nika Vetrih - predstavnice Večgeneracijskega 
centra Zreče - župan Občine Zreče z delegacijo 
Objavljeno (čas objave): 09.06.2021 ob 17:24 
 

 

 
 
 
 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 11. 6. 
2021 
Objavljeno v: Novice (14.06.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 11. 6. 2021 
Vsebina: V petek 11.6.2021 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 v petek 11.6.2021 je naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno 
spremlja dogajanje v RS. Na dan 10. 6. 2021 je v občini 17 aktivno okuženih oseb, od 
začetka epidemije pa 998 oseb. Od petka 4. 6.2021 smo imeli 7 dodatno okuženih oseb, 
ozdravelih pa 12, tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu zopet 



zmanjšalo za 5 in sicer iz 22 na 17 oseb na dan 10.6.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženi 2 osebi. Na dan 7. 6. 2021 v Uniorju 2 okuženi 
osebi in v GKN ni okuženih oseb, na dan 7. 6. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Od 4. 6. 2021 do 11. 6. 2021 smo izvedli 8 novih ukrepov, do danes pa skupaj 542 ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od razglasitve 
epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 4. 6. 2021 do 11. 6. 2021 zabeležili 
43, do danes skupaj 1948. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 7 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb in druge enote 
1 oseba. 
Cepilni center Slov. Konjice je v torek 8. 6. 2021 in četrtek 10. 6. 2021 izvajal cepljenje v 
stari telovadnici OŠ Zreče. Prostovoljci CZ so nudili administrativno podporo Cepilnemu 
centru. ZŠAM skrbel za prometno varnost na parkirišču v času izvajanja cepljenja. Vodstvo 
štaba CZ je poskrbelo za prehrano osebja in podpore cepilnega centra 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z novimi ukrepi potrjenimi na seji Vlade RS in predpisi, ki 
se podaljšajo do 20.5.2021. 
Epidemija je bila razglašena do vključno 15.6.2021. Nato se preklicuje. 
V Občini Zreče se je do sedaj s prvo dozo cepilo 33% prebivalcev, z drugo dozo pa 22,9% 
prebivalcev. 
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 18.6.2021 ob 12.00 uri. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 14. 6. 2021/11.30 
Objavljeno (čas objave): 14.06.2021 ob 11:35 

 
 
 
 
OBČINA ZREČE OB 30 LETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE 
PODARJA BREZPLAČNE ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Objavljeno v: Novice (16.06.2021) 
 
Naslov novice: OBČINA ZREČE OB 30 LETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE PODARJA 

BREZPLAČNE ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Vsebina: Spoštovani občani. 

Ob bližajočem se državnem prazniku – dnevu državnosti, 30 – letnici osamosvojitve 
Slovenije bo Občina Zreče za gospodinjstva razdelila 200 brezplačnih zastav Republike 
Slovenije dimenzije 100x200cm. 
S podpisom in prevzemom zastave se prevzemniki obvežejo izobešati zastavo ob državnih 
praznikih. 
Prevzem je mogoč na sedežu Občine Zreče od 21.6.2021 dalje v času uradnih ur s 
podpisano izjavo, ki jo prinesete s sabo ali podpišete v tajništvu Občine Zreče. 
Zastava bo na voljo prvim 200 občanom! 
Objavljeno (čas objave): 16.06.2021 ob 16:42 



 

 

 
 
1. novinarska konferenca projekta Pohorka 
Objavljeno v: Novice (18.06.2021) 
 
Naslov novice: 1. novinarska konferenca projekta Pohorka 
Vsebina:       V torek, 15. 6. 2021 je v sklopu projekta Pohorka potekala 1. novinarska 

konferenca, ki se je tokrat odvila na Kopah. Novinarske konference se je udeležil tudi župan 
naše občine mag. Boris Podvršnik s sodelavci.   Poleg vodilnega partnerja RRA Koroška  pa 
so se  konference udeležili tudi vsi ostali projektni partnerji: Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Razvojno informacijski 
center Slovenska Bistrica (RIC Slovenska Bistrica), Občina Zreče ter Občina Mislinja.  
Predstavniki omenjenih institucij so v uvodnem delu predstavili predvidene projektne 
aktivnosti za izboljšanje stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in živalskih vrst ter njihov 
potek, nato pa so sledila novinarska vprašanja. Govorniki so si bili soglasni, da je nujno 
sodelovanje vseh institucij ter preostalih deležnikov, prisotnih na obravnavanem območju, če 
želimo različne aspekte tega prostora združiti na temelju naravovarstva. Posebej pereč 
problem predstavljajo vozniki motornih koles, štirikolesnikov ter motornih sani, pravih 
vzvodov za njihovo omejevanje pa trenutno še ni.  Po uvodnem delu je bil z udeleženci 
opravljen tudi terenski ogled med Kopami in Črnim vrhom, kjer smo se na lastne oči 
prepričali o lepotah in tudi težavah Pohorja. Naslednja podobna srečanja bomo tekom 
izvajanja projekta POHORKA organizirali tudi na Rogli ter Treh kraljih.  Več si lahko 
preberete na: http://www.projektipohorja.si/novice/1-novinarska-konferenca-projekta-
pohorka/ 
 
 
 
Objavljeno (čas objave): 18.06.2021 ob 11:55 
 

 

 
 
 



 
Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 18. 6. 
2021 
Objavljeno v: Novice (18.06.2021) 
 
Naslov novice: Najpomembnejše informacije Štaba CZ Občine Zreče z dne 18. 6. 2021 
Vsebina: V petek 18.6.2021 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 v petek 18.6.2021 je naša (računsko) analitska služba štaba OŠCZ Zreče budno 
spremlja dogajanje v RS. Na dan 17. 6. 2021 je v občini 13 aktivno okuženih oseb, od 
začetka epidemije pa 1004 osebe. Od petka 11. 6.2021 smo imeli 6 dodatno okuženih oseb, 
ozdravelih pa 10, tako, da se je število aktivno okuženih oseb v zadnjem tednu zmanjšalo za 
4 in sicer iz 17 na 13 oseb na dan 17.6.2021. 
V 2 največjih podjetij imamo aktivno okuženi 2 osebi. Na dan 7. 6. 2021 v Uniorju 2 okuženi 
osebi in v GKN ni okuženih oseb, na dan 14. 6. 2021. Žal ugotavljamo, da s strani podjetja 
Weiler že od 15.1.2021 ne posredujejo podatkov. 
Z 16.6.2021 se je končal drugi in tretji val epidemije, ki jo je Vlada RS razglasila 19. 10. 2020 
in nazadnje podaljšala 16. 5. 2021. Z iztekom epidemije je Poveljnik CZ občine Zreče 
preklical aktiviranje občinskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh. 
Od 11. 6. 2021 do 15. 6. 2021 oz. do konca epidemije smo izvedli 1 novi ukrep, do danes pa 
skupaj 543 ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju epidemije od 
razglasitve epidemije t.j. od 19.10.2020. Dogodkov/sporočil smo od 11. 6. 2021 do 15. 
6.2021 zabeležili 29, do danes oz. do konca epidemije skupaj 1963. 
V štabni proces OŠCZ je danes vključenih 7 oseb, od tega v štabu CZ 6 oseb in druge enote 
1 oseba. 
Cepilni center Slov. Konjice je v četrtek 17. 6. 2021 izvajal cepljenje v stari telovadnici OŠ 
Zreče. Cepljenih je bilo skupaj 391 oseb, od tega z Pfizerjem 355 doz, od tega 46 s 1. dozo, 
Jensenom 17 doz in AstraZeneco19 doz. Prostovoljci CZ so nudili administrativno podporo 
Cepilnemu centru. ZŠAM skrbel za prometno varnost na parkirišču v času izvajanja 
cepljenja. Vodstvo štaba CZ je poskrbelo za prehrano osebja in podpore cepilnega centra. 
Spremljamo in po potrebi usklajujemo hitro testiranje zaposlenih v JZ OŠ Zreče, Vrtec Zreče 
in SPSŠ Zreče. 
Člani štaba CZ smo bili seznanjeni z ukrepi in predpisi, ki se podaljšajo do 27.5.2021. 
V Občini Zreče se je do sedaj s prvo dozo cepilo 34,50% prebivalcev, z drugo dozo pa 
26,40% prebivalcev. 
Člani štaba CZ moramo pripraviti in oddati vsa poročila najkasneje do ponedeljka 
21.06.2021, ker je rok za oddajo skupnega poročila na URSZiR Celje do 23.6.2021. 
Vrednotenje in končna analiza dela štaba OŠCZ v zadnjem obdobju se bo izvedla v mesecu 
septembru 2021 po dopustih. 
Štefan Posilovič, član OŠZC - stiki z mediji 
Zreče, 18. 6. 2021/14.20 
Objavljeno (čas objave): 18.06.2021 ob 14:21 

 
 
 
S slovesnostjo pričakali železno lepotico 
Objavljeno v: Novice (24.06.2021) 
 
Naslov novice: S slovesnostjo pričakali železno lepotico 
Vsebina: Januarja je minilo 100 let odkar je po izgradnji ozkotirne železniške proge v kraj 



Zreče pripeljal prvi vlak in skoraj 60 let, odkar je iz Zreč po ukinitvi proge odpeljal. Spomin na 
legendarno železnico zadnja leta obujajo v Lokalni muzejski železnici. Zdaj tudi s 100 let 
staro parno lokomotivo, ki so jo Zrečanom trajno posodile Slovenske železnice.  Prihod vlaka 
so tudi toliko let kasneje pospremili svečani govori, kulturni program z godbo Slovenskih 
železnic, Pevskim zborom OŠ Zreče, Dragonarji Generala Maistra, Zreški kovači, nastopom 
Katarine andreja Lajhar ter Ane Hren, blagoslov pa je opravil domači župnik Peter Leskovar. 
Objavljeno (čas objave): 24.06.2021 ob 14:53 
 

 

 
 
 
Svečana seja ob prazniku Občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (28.06.2021) 
 
Naslov novice: Svečana seja ob prazniku Občine Zreče 
Vsebina: Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče je letošnje leto potekala v četrtek, 

24. junija 2021 v večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Prireditev vsako leto izvedemo ob 
občinskem prazniku konec maja, a smo jo tudi 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.  Predsednik Zveze slovenskih častnikov 
generalmajor dr. Alojz Šteiner ter predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov 
Dravinjske doline Vojko Korošec sta županu Občine Zreče, mag. Borisu Podvršniku podelila 
Častni znak Zveze slovenskih častnikov. Občina Zreče z županom mag. Borisom 
Podvršnikom namreč vseskozi podpira delovanje Območnega združenja slovenskih 
častnikov Dravinjske doline. To se je pokazalo tudi s svojo materialno in finančno pomočjo 
ob razvitju društvenega prapora poleti lanskega leta. V znak zahvale in priznanja za skrb za 
domoljubne in veteranske organizacije je društvo predlagalo podelitev visokega priznanja 
Občini Zreče v letu, ko praznujemo 30-letnico osamosvojitve. Ob tej priložnosti pa je župan 
mag. Boris Podvršnik v znak zahvale in dobrega sodelovanja z našo častniško organizacijo 
in Občino Zreče predsedniku Zveze slovenskih častnikov generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju 
podelil srebrnik Občine Zreče.  Sledila je podelitev posebnega priznanja Občine Zreče, ki 
smo ga letos podelili podjetju Prevozništvo, Daniel Fijavž, d. o. o. za izjemen gospodarski 
razvoj.  Bronasti grb Občine Zreče je na predlog Društva upokojencev Zreče ter Krajevne 
organizacije Rdečega križa Zreče prejela gospa Marija (Mira) Meglič za 30-letno 
prostovoljno in aktivno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Zreče in Društvu 
upokojencev Zreče.  Na predlog župana Občine Zreče mag. Borisa Podvršnika, KUD Vladko 
Mohorič Zreče, Katoliško kulturnega društva Zreče in Območne organizacije Društva 
izgnancev Slovenske Konjice-Zreče pa je zlati grb Občine Zreče prejel gospod Martin 
Mrzdovnik.  Kulturni program z naslovom »Sprehod pod gradom«, je pripravilo Kulturno-



umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče. Nastopili so Zreški kovači. V počastitev 30. letnice 
samostojnosti Republike Slovenije se je prireditev zaključila s slovensko himno. Prireditev 
sta povezovala David Voh in Aleš Mrzdovnik.  Vsem prejemnikom priznanj in grbov še 
enkrat iskreno čestitamo! 
Objavljeno (čas objave): 28.06.2021 ob 10:47 
 

 

 
 
 
 
30 let samostojne Republike Slovenije 
Objavljeno v: Novice (02.07.2021) 
 
Naslov novice: 30 let samostojne Republike Slovenije 
Vsebina: Prireditev ob 30-letnici samostojne Republike Slovenije je potekala pred Osnovno 

šolo Zreče. Na njej so nastopili domači učenci in učitelji, slavnostni govornik je bil ravnatelj 
Peter Kos.  Župan je skupaj s predstavniki domoljubnih organizacij položil venec v poklon 
žrtvam vojn pred tamkajšnjim spomenikom.  
Objavljeno (čas objave): 02.07.2021 ob 07:30 
 

 

 
 
 
 



Knjigi osvetlili del 'skrite'  zreške zgodovine 
Objavljeno v: Novice (02.07.2021) 
 
Naslov novice: Knjigi osvetlili del 'skrite'  zreške zgodovine 
Vsebina: Praznovanju 30-letnice samostojne Slovenije smo se pokonili tudi z izidom dveh 

knjig, kateri sta bili podrobneje predstavljeni v ponedeljek. Obe deli prinašata po-membna 
pričevanja in orjeta ledino na svojem področju, saj knjižnih zapisov o obeh temah na 
lokalnem območju doslej ni bilo. Kot sta oba avtorja pri svojem delu ugotovila, pa je tudi 
arhivske dokumentacije izredno malo. 
Zreški izgnanci: z domov pregnali cele družine 
Martin Mrzdovnik v svojem  delu Zreški izgnanci opisuje zgodbe zreških družin, ki so jih med 
drugo svetovno vojno nacisti izgnali iz svojih domov. Okoli 80 Zrečanov so pred 80 leti, 
spomladi 1941, izgnali na Hrvaško, v Srbijo in v Bosno in Hercegovino. Kdo so bili ti ljudje in 
kaj so doživljali v tistih temnih časih? Njihove zgodbe so Mrzdovnika že dlje časa begale in 
skoraj bi že utonile v pozabo, dokler jih ni popisal in zapisal. 
Mnogi so v izgnanstvu zboleli, nekateri tudi umrli. Prav vsi pa so bili duhovno ranjeni, saj so 
videli mnoge vojne grozote, travmatična pa je bila tudi vrnitev po večletnem izgnanstvu, saj 
so bili domovi izropani in mnogi niso vedeli, kako v novi družbeni ureditvi začeti znova. 
Ob vsem tem je ostala tudi velika bolečina izgnancev, saj je bila njihova žrtev potisnjena v 
ozadje, kot da so nanje pozabili. "Zgodovina nekega kraja je sestavljena iz mnogih zgodb 
prebivalcev, ki so del velikega ‘mozaika’, in prav je, da tem dogodkom damo svoje mesto 
tudi v na-šem kraju. Vse, kar ni zapisano, se hitro pozabi in prav te zgodbe izgnanih med 
drugo svetovno vojno so dolgo čakale na zapis. Ta skromen zapis naj pokaže nanje, na 
njihovo trpljenje in voljo do življenja ter morda še koga spodbudi k temeljitejšemu pogledu na 
ta čas in te ljudi," je povedal Martin Mrzdovnik. Knjiga je dostopna preko spleta (Digitalna 
knjižnica Slovenije) in v zreškem TIC-u. 
Kdo so bili vezisti in zakaj so skoraj pozabljeni? 
Zreški župan Boris Podvršnik je v svojem delu Upravne zveze ter služba za opazovanje in 
ob-veščanje na Konjiškem orisal vzpostavljanje teh služb po drugi svetovni vojni in 
podrobneje osvetlil njihovo delovanje v letih pred in v dneh osamosvajanja Slovenije. 
Podvršnik je bil osebno vpleten v razvoj in organizacijo zvez in opazovanja na Konjiškem, v 
snovanju enot v povojnih letih je sodeloval že njegov oče, sam pa je v prvi polovici 
osemdesetih prevzel delo v nekdanji občini Slovenske Konjice in tako rekoč vzpostavil 
službo, jo dobro opremil, povečal število pripadnikov. Kasneje je bil zraven pri 
najpomembnejših odločitvah o nepredaji orožja Teritorialne obrambe in sodeloval v strokovni 
skupini za usklajevanje obrambnih priprav v ob-čini. 
Toda kdo so pravzaprav vezisti in zakaj danes tako malo vemo o njih? Bili so strokovnjaki z 
različnih področij, ki so se ukvarjali s prenosom podatkov in odločitev za vojna vodstva 
takratnih občin, z opazovanjem, obveščanjem, alarmiranjem, zbiranjem informacij o 
nasprotniku, analiziranjem in posredovanjem podatkov o nasprotniku, s čimer so pomembno 
prispevali k uspešnim pripravam in zmagi v osamosvojitveni vojni. Po Podvršnikovih ocenah 
je Slovenija imela več kot tri tisoč vezistov, morda celo 4.500, kar je veliko. In tisti na 
Konjiškem so bili še posebej dobro opremljeni ter številčni, saj je tukaj sistem vključeval več 
kot 80 ljudi. 
Zahvala za njihov prispevek 
Podvršnik je poudaril, da se je knjige lotil na prigovarjanje drugih, potem ko je napisal 
prispevek za vseslovenski zbornik o delu vezistov, ki je prav tako izšel v teh dneh. Svoje 
besedilo je dopolnil in ga pod okriljem KUD Vladko Mohorič izdal v posebni knjigi. Delo je 
bilo težavno, saj gradiva praktično ni več bilo oziroma je bilo v veliki meri uničeno sredi 90-ih 
let, ko so veziste razpustili. To, da je uspel zbrati različne zgodovinske vire in fotografije, 
delu po oceni izdajateljev pripisuje posebno zgodovinsko vrednost. Poleg tega pa je delo 
tovrstnih služb vedno zavito v tančico skrivnosti, zato o tem doslej ni bilo prav veliko zapisov. 
"Ta služba pa je v osamosvojitveni vojni odigrala odločilno vlogo, saj brez dobrih 
komunikacij, informacij, obveščenosti ne bi dobili vojne. To delo je nekakšna skromna 



zahvala vsem vezistom, saj ugotavljamo, da se jim država ni uspela zahvaliti za njihov 
prispevek v osamosvojitveni vojni," je dodal župan. Njegovo delo je prav tako na voljo v 
zreškem TIC-u. 
  
Objavljeno (čas objave): 02.07.2021 ob 07:56 
 

 

 
 
 
Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET v Zrečah - tokrat 13.7. po 
predhodnem naročilu !!! 
Objavljeno v: Novice (05.07.2021) 
 
Naslov novice: Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET v Zrečah - tokrat 13.7. po 

predhodnem naročilu !!! 
Vsebina: Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET v Zrečah 

 V letu 2021 smo pričeli z izvajanjem svetovanja v Energetski pisarni s pomočjo svetovalnice 
ENsvet. 
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. 
 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,  po predhodnem naročilu v tajništvu Občine Zreče tel.  03 757 17 00. 
V času epidemije je energetska pisarna delovala, samo preko telefonskega svetovanja. 
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 
Objavljeno (čas objave): 05.07.2021 ob 10:08 

 
 
 
Sprejem odličnjakov 
Objavljeno v: Novice (07.07.2021) 
 
Naslov novice: Sprejem odličnjakov 
Vsebina: Župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik je v petek, 14.6.2021 sprejel 21 

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. Nekaj dni kasneje pa je na zaključni prireditvi Mavrica Srednje poklicne in strokovne 
šole Zreče  nagovoril in podelil nagrade še petim odličnjakom te šole.  
Objavljeno (čas objave): 07.07.2021 ob 11:21 
 

 
 

 
 
 

 
Delovna sestanka z vodstvi naših največjih podjetij in društev v 
občini 



Objavljeno v: Novice (12.07.2021) 
 
Naslov novice: Delovna sestanka z vodstvi naših največjih podjetij in društev v občini 
Vsebina: Podžupan Občine Zreče, g. Drago Šešerko in poveljnik OŠ CZ, g. Emil Mumel sta 

danes dopoldan v dvorani Kulturnega doma pri Termah Zreče gostila delovni sestanek z 
vodstvi naših največjih podjetij v občini in zvečer z vodstvi večjih društev v občini. Na 
sestanku je sodeloval tudi direktor Javnega zavoda ZD Slov. Konjice, g. Dejan Verhovšek. 
Stanje je zaradi izbruha nove različice delte izredno resno in terja takojšnje ukrepanje. Virus 
je tokrat prisoten v bolj kužni različici, medtem, ko je delež precepljenih v Sloveniji še vedno 
izredno majhen in zaradi tega ni mogoče preprečiti kroženje virusa. 
Ker je interes po cepljenju upadel, je pa cepljenje edino orodje, ki ga imamo na voljo so se 
prisotni dogovorili, da dodo vzpodbudili svoje zaposlene in člane društev za večjo 
precepljenost. Le tako bomo lahko skupaj pripomogli k večji ozaveščenosti in odgovornosti 
ljudi do družbe in države. 
Na delovnem sestanku je bil predstavljen prikaz trenutnega stanja precepljenosti na območju 
države, naše Dravinjske regije in Občine Zreče. V nadaljevanju je tekel pogovor na kakšen 
način motivirati zaposlene v podjetjih za cepljenje proti Covid – 19 s čim bolj prijaznimi 
metodami in pozitivnimi informacijami. Vsi prisotni so bili enakega mnenja, da je potrebno 
med občani in zaposlenimi deliti čim več pozitivnih informacij, jim podati verodostojne ter 
vzpodbudne informacije za vnaprej ter vključiti v ta proces vse deležnike; državo, zdravstvo, 
lokalno skupnost in vodstva podjetij. 
 Zreče, 12.7.2021/19:50 
  
  
Objavljeno (čas objave): 12.07.2021 ob 19:49 
 

 

 
 

 
 

 
 
Nedeljsko neurje 
Objavljeno v: Lokalni utrip (novice občanov) (21.07.2021) 
 
Naslov lokalne novice: Nedeljsko neurje 
Vsebina: V nedeljo, 18. 7. 2021, v večernih urah je neurje zajelo celotno območje občine 



Zreče, največ škode je povzročilo v KS Skomarje in Resnik, kjer je poškodovalo predvsem 
cestno infrastrukture in samo strugo vodotokov. V ponedeljek, 19. 7. 2021, je župan s 
strokovnimi sodelavci in izvajalcem del opravil ogled na terenu. Izvajalec del je takoj pristopil 
k interventnim ukrepom,  predvsem tam, kjer so bili ogroženi stanovanjski objekti.   
V naselju Boharina, kjer je bil poplavljen en stanovanjski objekt, se reka upočasni in je na 
tem mestu odložila večje količine naplavin, s čimer je dvignila nivo struge in ogrozila bližnje 
stanovanjske objekte. Višje po cesti proti Skomarju je reka odnesla del asfaltnega vozišča. 
Na gozdni cesti Špicgora pa je nastalo več zajed, s čimer je ogrožen edini dostop do 
stanovanjskega objekta. Prav tako je hudourniški potok poškodoval ribnike in MHE na 
Resniku. Po opravljenemu ogledu je župan s sodelavci določil prioritetno listo in izvajalec je 
takoj pričel z intervencijskimi deli potrebnimi za najnujnejšo zaščito imetja občanov in 
dostopa do njihovih domov. 
V torek so strokovne službe Občine, DRSV z  koncesionarjem VGP Drava in ZGO opravili 
oglede na terenu ter ocenili prvo škode – vsak za objekte oz. stvari v svoji pristojnosti. 
Ocenjena višina prve škode na infrastrukturi Občine Zreče (ceste) znaša 18.100,00 EUR. 
Gre za oceno v skladu z metodologijo ocenjevanja škod, kjer se ocenjuje nastala škoda na 
objektih in stvareh, ne gre pa za sanacijo teh poškodb, ki navadno predstavlja večkratnik 
ocenjene škode. 
Prav tako bodo prve ocene podali vodarji in gozdarji za stvari v njihovem upravljanju. 
Oceno škode smo poslali na Upravo za zaščito in reševanje, kjer zbirajo podatke in se bo na 
osnovi le teh odločalo o nadaljnjih postopkih. 
Objavljeno (čas objave): 21.07.2021 ob 14:44 
 

 

 
 

Cepljenje v Zrečah-Mobilni cepilni center 
Objavljeno v: Lokalni utrip (novice občanov) (21.07.2021) 
 
Naslov lokalne novice: Cepljenje v Zrečah-Mobilni cepilni center 
Vsebina: Dne 20. 7. 2021 je v prostorih občinskega štaba Civilne zaščite v Zrečah potekalo 

cepljenje proti bolezni COVID-19. Cepljenje je potekalo od 10.00 do 16.00 ure, kjer so na 
osnovi predhodnih objav in pozivov v medijih, bili razdeljeni termini za vse tri občine UE 
Slovenske Konjice. Cepili so se lahko tudi vsi ostali državljani. Cepljenje je izvajala odlično 
pripravljena mobilna cepilna enota iz Zdravstvenega doma Kočevje. Na razpolago so bila 
cepiva vseh štirih proizvajalcev.  Cepilo se je 123 oseb, predvsem z cepivi podjetij  Pfizer in 
Jonsson. Z drugim odmerkom cepiva, se bo čez približno 20 dni, ponovno možno cepiti v 
Zrečah na isti lokaciji, prav tako pa se bodo lahko cepili tisti državljani, ki se do sedaj še niso 
odločili. Podrobnejši termin bomo pravočasno objavili v medijih. 
Cepimo se - varujmo sebe in druge. 
Objavljeno (čas objave): 21.07.2021 ob 14:42 



 

 

 
 
 
 
 
Delovni obisk državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade 
Republike Slovenije Marjana Dolinška v Vrtcu Zreče 
Objavljeno v: Novice (29.07.2021) 
 
Naslov novice: Delovni obisk državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike 

Slovenije Marjana Dolinška v Vrtcu Zreče 
Vsebina: V sredo, 28. 7. 2021, je Javni zavod Vrtec Zreče obiskal državni sekretar v Kabinetu 

predsednika Vlade Republike Slovenije, Marjan Dolinšek. Namen obiska je bil ogled Vrtca 
Zreče ter pogovor o aktualni investiciji v Vrtec Zreče.  Delovnega sestanka sta se poleg 
državnega sekretarja Marjana Dolinška udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za 
pravosodje Zlatko Ratej ter poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Bojan 
Podkrajšek.  Predstavniki Občine Zreče (župan mag. Boris Podvršnik, podžupan Drago 
Šešerko, direktorica občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar, vodja projekta Sandra 
Vidmar Korošec) ter predstavnici Vrtca Zreče (ravnateljica Barbara Štante, pomočnica 
ravnateljice Mojca Vidergar) so gostom pokazali načrtovane širitve Vrtca Zreče na terenu z 
ogledom, kasneje pa je pogovor tekel o možnostih sofinanciranja investicije iz državnega 
proračuna. Državni sekretar je navzoče seznanil, da bo država zagotovila sredstva za 
investicije v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-
2024.  Tako bomo, v kolikor bo naša prijava na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu z dne 5. 2. 2021 uspešna, za izgradnjo kuhinje v enoti Zreče ter 2 igralnic 
v letih 2022-2024 prejeli 690.375,00 EUR. 
Objavljeno (čas objave): 29.07.2021 ob 12:22 



 

 

 
 
 
 
 
Podpis prvih štirih pogodb za izvedbo del v sklopu projekta 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina 
Zreče 
Objavljeno v: Novice (02.08.2021) 
 
Naslov novice: Podpis prvih štirih pogodb za izvedbo del v sklopu projekta »Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče 
Vsebina: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sredi julija 2021 odobrila 

evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje« 
Občini Zreče. Za pet milijonov evrov vreden projekt, ki ga bomo izvajali v okviru Dogovora za 
razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 1,3 milijona evrov. 
Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode. 
Danes v ponedeljek 2.8.2021 je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik podpisal prve 
štiri pogodbe za izvedbo del z dir. Podjetja AGM Nemec, d.o.o., Dol pri Hrastniku ga. Majo 
Gerčer Špitalar. Celotna vrednost vseh štirih pogodb je 1.431.510,07 EUR. Izvajalec AGM 
Nemec bo zgradil 7,53 km sekundarne kanalizacije in s tem bomo omogočili priključitev na 
ČN Zreče 406 prebivalcem. 
V Občini Zreče bomo v okviru celotnega projekta (6 sklopov) zgradili 12,55 km sekundarne 
kanalizacije in pet črpališč z namenom priključitve 742 prebivalcev na območju aglomeracije 
Zreče. Novo zgrajeno kanalizacijo bomo priključili na obstoječ sistem odvajanja komunalne 
odpadne vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi Zreče za 8.500 
populacijskih enot. Celotni projekt bomo zaključili sredi leta 2023.  Več v priponki!  Zreče, 
2.8.2021/16.:10 
Objavljeno (čas objave): 02.08.2021 ob 16:05 



 

 

 
 
 
 
 
Podpis pete pogodbe za izvedbo del 6. sklopa projekta »Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče 
Objavljeno v: Novice (11.08.2021) 
 
Naslov novice: Podpis pete pogodbe za izvedbo del 6. sklopa projekta »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče 
Vsebina: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sredi julija 2021 odobrila 

evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje« 
Občini Zreče. Za pet milijonov evrov vreden projekt, ki ga bomo izvajali v okviru Dogovora za 
razvoj Savinjske razvojne regije v aktualni finančni perspektivi, bodo sofinancerska sredstva 
zagotovljena iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna v skupni višini 1,52 
milijona evrov; ostali del pa zagotavljamo iz občinskega proračuna v letih 2021 do 2023. 
V sredo 11.8.2021 je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik podpisal peto pogodbo za 
izvedbo del z dir. Tomažem Hohnjec podjetja TOMGRAD, d.o.o. , Podčetrtek. 
Predmet pogodbe je izvedba del za šesti sklop »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Dravinje – Občina Zreče« : izgradnja kanalov S8, S9 in S12, v skupni vrednosti 
1.056.701,97 EUR brez DDV-ja. Izvajalec bo zgradil 4,12km sekundarne kanalizacije na 
delih Dravinjske ceste, Brinjeve gore, Gračiča in Radane vasi ter Rudniške ceste, znotraj 
aglomeracije Zreče. Z deli nameravamo pričeti v začetku leta 2022 in zaključiti do 
31.05.2023.  S tem bomo omogočili 221 prebivalcem omenjenega območja priključitev na 
ČN Zreče. 
Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda. 
V okviru celotnega projekta vseh 6 sklopov bomo zgradili 12,55 km sekundarne kanalizacije 
in pet črpališč z namenom priključitve 742 prebivalcev na območju aglomeracije Zreče. Novo 
zgrajeno kanalizacijo bomo priključili na obstoječ sistem odvajanja komunalne odpadne 
vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi Zreče za 8.500 populacijskih 
enot. Celotni projekt bomo zaključili sredi leta 2023. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo 



države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi 
izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 
Zreče, 11.8.2021/14:00 
Objavljeno (čas objave): 11.08.2021 ob 14:57 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zadnja neurja v mesecu juniju in juliju 2021 so prizadela tudi del 
območja naše občine Zreče 
Objavljeno v: Novice (11.08.2021) 
 
Naslov novice: Zadnja neurja v mesecu juniju in juliju 2021 so prizadela tudi del območja 

naše občine Zreče 
Vsebina: Prvo veliko neurje dne 7.6.2021 na območju Skomarja je povzročilo največ škode 

na cesti infrastrukturi predvsem na JP 985591 odsek Loška gora-Gapčuh-Skomarje. Na 
večih odsekih nam je zabilo propuste in je potok tekel po cesti, tako da je bila javna pot na 
nekaterih odsekih neprevozna. Tako že naslednji dan smo pristopili k intervencijskim delom, 
da smo odmašili propuste in spravili potok v svojo strugo. Takoj nato pa smo pričeli tudi s 
sanacijskimi deli, tako, da smo zgradili kamnite zložbe med potokom in cesto na treh 
odsekih v skupni dolžini cca. 100m in očistili strugo potoka. Ocenjena vrednost 
intervencijskih in sanacijskih del je ocenjena na 30.000€. 
Drugo večje neurje pa je bilo 18.7.2021 na območju med Skomarjem in Resnikom, kjer nam 
je na večih odsekih Dravinja poškodovala brežine ob LC 485081 Zbičajnikova žaga-Loška 
gora. Prav tako nam je na tem območju praktično odneslo gozdno cesto, ki vodi do domačije 
na Skomarju 48. Stanje vodotokov po neurju smo si ogledali s predstavniki Direkcije RS za 
vode, Maribor in se dogovorili o interventnih ukrepih in pripravi sanacijskega programa. 
Direkcija je tako takoj pristopila k izpraznitvi dveh zadrževalnikov skupnega volumna 
1800m3. V občini pa smo pristopili k najnujnejši sanaciji brežin na večih odsekih med 
vodotokom in LC z namenom zagotoviti varno odvijanje prometa na tem odseku ceste, ter 
najnujnejšemu čiščenju struge vodotoka. Prav tako pa smo pristopili k sanaciji gozdne ceste, 
kjer je potrebno sanirati brežino na več odsekih s kamnito zložbo v skupni dolžini preko 
100m. 
Neurje nam je zamašilo propuste in odnašalo bankine tudi na ostalih cestah na celotnem 



območju občine. Za najnujnejša intervencijska dela in sanacije po neurju z dne 18.7.2021 bo 
potrebno zagotoviti okoli 100.000€. 
Končna ocena stroškov po neurju pa bo znana po oceni škode, s strani občinske komisije, ki 
bo narejena do 30. avgusta 2021. 
  
  
Objavljeno (čas objave): 11.08.2021 ob 16:14 
 

 

 
 
 
 
 
Zaključen 11. Raziskovalni tabor Rogla 
Objavljeno v: Novice (23.08.2021) 
 
Naslov novice: Zaključen 11. Raziskovalni tabor Rogla 
Vsebina: V soboto 7.8.2021 se je na Rogli zaključil že 11. mladinski raziskovalni tabor.   

Tabor je potekal od nedelje 1.8.2021 v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, 
Občine Oplotnica , Občine Mislinje in Občine Zreče, ter 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.  Letos se je tabora udeležilo 14 mladih raziskovalcev, ki so pod mentorstvom 
strokovnjakov raziskovali področja geologije, botanike in arhitekture na območju Pohorja.  
Več si preberite v poročilu.  
Objavljeno (čas objave): 23.08.2021 ob 12:13 



 

 

 
 
 
Borza lokalnih ponudnikov Turistične destinacije Rogla-Pohorje, 9. 
9. 2021 
Objavljeno v: Novice (01.09.2021) 
 
Naslov novice: Borza lokalnih ponudnikov Turistične destinacije Rogla-Pohorje, 9. 9. 2021 
Vsebina: Spoštovani, 

Vabimo vas na Borzo lokalnih ponudnikov Turistične destinacije Rogla-Pohorje, kjer se 
boste lahko na enem mestu srečali lokalni pridelovalci, kmetovalci, rokodelci in ponudniki 
drugih storitev ter predstavniki javnih zavodov, vrtcev, šol, doma za starejše, kmetijske 
službe in gostinski ter drugi ponudniki.  Namen borze je predstavitev lokalnih ponudnikov in 
njihovih pridelkov in izdelkov ter spodbujanje mreže lokalnih ponudnikov ter lokalne 
samooskrbe. 
Borza se bo odvijala v četrtek, 9. septembra 2021, s pričetkom ob 9. uri v Centru Noordung v 
Vitanju in bo trajala predvidoma 2 uri.  
Na srečanju boste lokalni ponudniki lahko na svoji mizi predstavili svojo dejavnost ter 
pridelke in izdelke, ki jih ponujate. Predstavitev je brezplačna. Prosimo vas, da nam do 
ponedeljka, 6. 9., pošljete izpolnjeno prijavnico, ki je v prilogi vabila na 
waldhuber@tickonjice.si . 
Po prijavi boste prejeli še dodatne informacije in navodila glede predstavitve na dogodku.  
Predstavniki javnih zavodov, šol, vrtcev, doma starejših, kmetijske službe, gostinski 
ponudniki in drugi pa boste lahko na Borzi spoznali ponudnike in njihovo ponudbo, ter se 
dogovorili o možnostih sodelovanja. Prosimo vas, da tudi vi potrdite svojo prisotnost do 
ponedeljka, 6. 9., preko elektronske pošte na naslov waldhuber@tickonjice.si .  
KULINARIČNA PRIREDITEV »VITANJSKI FRAUŠTIK« 
Na isti dan se bo od 8. ure dalje pred Centrom Noordung odvijala tudi kulinarična prireditev 
»Vitanjski frauštik«, kjer bo Društvo kmetic Lipa Vitanje pripravilo tradicionalne jedi, ki so jih 
ljudje nekdaj na našem območju jedli za zajtrk. Lepo vabljeni, da se nam pridružite že na 
tem dogodku, da skupaj spoznamo in poskusimo tradicionalni zajtrk našega območja.  
Veseli bomo, če boste vabilo posredovali dalje še drugim ponudnikom, saj v naši bazi najbrž 
nimamo naslovov vseh ponudnikov, dobrodošli pa so seveda vsi iz območja Turistične 
destinacije Rogla-Pohorje.  
Projekt »Digitalno razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje« sofinancira Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Za dodatna vprašanja glede predstavitev sem vam z veseljem še na voljo. 



V imenu ekipe Turistične destinacije Rogla-Pohorje, vas lepo pozdravljam, 
Tadeja Waldhuber  
Objavljeno (čas objave): 01.09.2021 ob 15:10 
 

 

 
 
 
Podpis pogodbe za sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo Resnik 1 
Objavljeno v: Novice (26.08.2021) 
 
Naslov novice: Podpis pogodbe za sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo Resnik 1 
Vsebina: Dne 26.8.2021 sta župan mag. Boris Podvršnik in direktor podjetja Peor, d.o.o. 

Andrej Petelinšek podpisala pogodo za sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo Resnik 1 v 
vrednosti 85.116,77 EUR. 
Objavljeno (čas objave): 26.08.2021 ob 14:07 
 

 

 
 
Kreativen zaključek počitnic 
Objavljeno v: Lokalni utrip (novice občanov) (31.08.2021) 
 
Naslov lokalne novice: Kreativen zaključek počitnic 
Vsebina: Mladinski center Dravinjske doline je v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom 

Zreče s Šolo kreativnosti Zreče mladim popestril zadnje počitniške dni.. Pripravili so  
kreativen in zanimiv teden aktivnosti. Tako so v klopu prazgodovinskega dne  spoznavali 
različne dinozavre ter se prelevili v arheologe in arheologinje. Raziskovali so globino morja 
in živali, ki prebivajo v njem. Preučevali so vesolje ter ustvarili maketo našega osončja. Prav 



tako pa so se podali v svet starih kultur ter spoznali življenje in kulturo starih Egipčanov in 
Keltov.  Šola kreativnosti Zreče je brezplačna in je izvedena v sklopu projekta Socio -  
večgeneracijski center, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti v sklopu projekta sofinancirata tudi Občina  
Slovenske Konjice in  Občina Zreče. 
Objavljeno (čas objave): 31.08.2021 ob 15:59 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zreče je obiskal predsednik vlade 
Objavljeno v: Novice (15.09.2021) 
 
Naslov novice: Zreče je obiskal predsednik vlade 
Vsebina: Vlada Republike Slovenije je dne 14. 9. 2021 obiskala Savinjsko regijo. V okviru 

obiska se je predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša ob 12.45 uri srečal 
tudi z županom Občine Zreče mag. Borisom Podvršnikom.  Predsednik vlade Janez Janša in 
župan mag. Boris Podvršnik sta spregovorila o ključnih projektih v občini. Govora je bilo o 
dosežkih občine, projektih v teku ter načrtovanih projektih. Veliko pozornosti sta v pogovorih 
namenila tudi pilotnemu projektu povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja in izvajanja 
storitev institucionalnega varstva za starejše v Zrečah – Mesto generacij. 
  
Objavljeno (čas objave): 15.09.2021 ob 10:33 



 

 

 
 
 
 
Otvoritev ob zaključku dograditve in nadgradnje brunčanih poti na 
območju Lovrenških jezer 
Objavljeno v: Novice (15.09.2021) 
 
Naslov novice: Otvoritev ob zaključku dograditve in nadgradnje brunčanih poti na območju 

Lovrenških jezer 
Vsebina: V sklopu projekta Pohorka, z uradnim nazivom "VIZIJA POHORJE 2030 – 

Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih 
con na Pohorju", je Občina Zreče kot projektni partner dogradila in nadgradila brunčane poti 
na območju Lovrenških jezer.  Uradne otvoritve, ki je potekala 15. septembra 2021 so se 
udeležili predstavniki vodilnega partnerja projekta RRA Koroška, regionalna razvojna 
agencija za Koroško, d.o.o. ter ostali projektni partnerji Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave (ZRSVN), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občina Mislinja in Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica.   Z novo in obnovljeno pohodno infrastrukturo na 
označenih in obstoječih planinskih poteh se bo občutno zmanjšala hoja izven označenih poti 
na širšem območju Lovrenških jezer, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju stanja 
ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov. Obnova brunčanih poti na območju 
Lovrenških jezer je potekala na trasi obstoječe poti v dolžini 265m, ki je že bila umeščena v 
prostor. Dogradila pa se je nova trasa od Lovrenških jezer proti Mašin Žagi v dolžini 300 m.  
Več informacij o izvedeni aktivnosti si preberite tukaj. Informacije o projektu so dostopne na 
spletni strani projekta Pohorka: https://www.projektipohorja.si/projekti/pohorka/o-projektu/    
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
Objavljeno (čas objave): 15.09.2021 ob 16:39 



 

 

 
 
 
Sprejem diamantnih maturantov 
Objavljeno v: Novice (18.09.2021) 
 
Naslov novice: Sprejem diamantnih maturantov 
Vsebina: Župan Občine Zreče je v četrek, 16.9.2021 sprejel dva diamantana maturanta, 

občana Zreč na katera je še posebej ponosen. Tako je sprejel Straničanko Anamari 
Klemenčič,  katera je maturo na Ekonomski šoli Celje odpisala z vsemi točkami. Z vsemi 
točkami pa je maturo odpisal tudi dijak Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije 
Celje, Zrečan Oskar Šonc.  Oba je obdaril z nagrado ter ju popeljal na ogled Poti med 
krošnjami na Rogli. Ob koncu jima je zaželel obilo uspeha pri nadaljnem študiju, kakor tudi v 
življenju. 
Objavljeno (čas objave): 18.09.2021 ob 18:20 
 

 

 
 
 
 
Zelo uspešno izvedeno cepljenje z mobilno enoto ZD Slov. Konjice 
Objavljeno v: Novice (22.09.2021) 
 
Naslov novice: Zelo uspešno izvedeno cepljenje z mobilno enoto ZD Slov. Konjice 
Vsebina: V soboto 18.9.2021 smo z mobilno enota ZD Slovenske Konjice opravili cepljenje v 

KS Stranice med 10.00 in 11.00 uro, v KS Skomarje med 12.00 in 13.00 uro ter v KS 
Gorenje med 14.00 in 15. uro.  Izkazal se je zelo povečan interes po cepljenju. Tako smo 



skupaj  cepili 91 oseb, največ v KS Stranice. Prišlo je tudi nekaj oseb stanujočih izven naše 
občine (Božje, Žeče,…). Na razpolago je bilo samo cepivo Pfizer. Izkazalo se je tudi 
precejšnje zanimanje za cepivo Jenssen, ki pa ga ni bilo na razpolago. Te osebe se po 
večini niso odločile za cepljenje in bodo počakala na cepivo Jenssen, ki bo po podatkih 
mobilne cepilne enote na razpolago predvidoma v četrtek 23.9.2021 v ZD Slovenske 
Konjice. Prostore za izvedbo cepljenja so zagotovile PGD Stranice, KS Skomarje in na 
Gorenju CŠOD. Glede na povečan obisk bomo najverjetneje, na podlagi dogovora z ZD 
Slovenske Konjice, organizirali še eno cepljenje po KS, kar pa bomo javnost pravočasno 
obvestili.  Zreče, 22. 9. 2021/12:50 
Objavljeno (čas objave): 22.09.2021 ob 12:42 
 

 

 
 
 
 
Izvedba Evropskega tedna mobilnosti v Zrečah 
Objavljeno v: Novice (28.09.2021) 
 
Naslov novice: Izvedba Evropskega tedna mobilnosti v Zrečah 
Vsebina: V letošnjem letu smo kandidirali na razpis za sofinanciranje priprav in izvedbe 

aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 
CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007 in bili uspešni. 
Kandidirali smo v dveh sklopih in sicer za sklop Šolska ulica in sklop Parkirni dan.  
Pričakujemo, da bomo prejeli sredstva v višini 6.000,00 EUR. 
V tednu od 16.9 do 22.9. smo bili precej aktivni. Za otroke smo preuredili in za promet zaprli 
dovozno cesto proti Vrtcu Zreče, cesto mimo Osnovne šole Zreče in parkirišče pred 
Občinsko stavbo kjer so otroci ustvarjali, se igrali in risali. 
Za predšolske otroke smo organizirali gledališko predstavo z naslovom »Kapitan tan tan«, ki 
pa smo jo morali zaradi slabega vremena izvesti v večnamenski dvorani. 
V sodelovanju s Šolskim centrom Zreče-Slovenske Konjice smo organizirali za dijake višjih 
letnikov predavanje na temo varnosti v cestnem prometu in Simulator prevračanja vozila ob 
prometni  nesreči, ki so ga pripeljali iz AMZS Centra varne vožnje Vransko in so ga dijaki 
lahko preizkusili. 
Dan brez avtomobila t.j. 22.9. smo obeležili z zaporo parkirišča pred občinsko stavbo in ga v 
dopoldanskem času preuredili v gledališče na prostem, saj smo osnovnošolskim otrokom 
omogočili ogled gledališke predstave »Pika potuje po svetu«. V popoldanskem času pa smo 
skupaj z Društvom prijateljev mladine organizirali delavnice kje so lahko rolali, si pripravili 
zdravilne napitke, risali, tekmovali v raznih igrah in jih tudi nagradili. 
    
info@care4climate.si  www.care4climate.si 
 
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s 



sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta. 
 
 
Objavljeno (čas objave): 28.09.2021 ob 14:53 
 

 

 
 
 
6. OKTOBER - EVROPSKI DAN DRUŽINSKIH OSKRBOVALCEV  
Objavljeno v: Novice (04.10.2021) 
 
Naslov novice: 6. OKTOBER - EVROPSKI DAN DRUŽINSKIH OSKRBOVALCEV 
Vsebina: Lansko leto je Evropska krovna organizacija za neformalne oskrbovalce Eurocarers 

s svojimi članicami razglasila 6. oktober za Evropski dan neformalnih oskrbovalcev. Letos 
akcija poteka pod geslom: Prepoznaj, prisluhni in podpri!  
Kot del akcije ozaveščanja in pomoči, so na Inštitutu za vas pripravili kratke filme, ki so lahko 
družinskim oskrbovalcem v pomoč pri oskrbi. Najdete jih na povezavi: 
https://youtube.com/playlist?list=PLwxzAir_JxjA8jEV8nXNNjbSZPwZz6inr.  
Poleg tega so jim v zahvalo za njihovo delo posneli malo daljši posnetek - spodbudo, da ne 
pozabijo poskrbeti tudi zase: https://youtu.be/3kvaRlhV7lw. Pomoč drugim brez skrbi zase 
namreč opeša.  Dne 6. 9. 2021 bo ob 17. uri potekala spletna konferenca z naslovom 
"Družinska oskrba v luči novega Zakona o dolgotrajni oskrbi".   
Več v priponki. 
Objavljeno (čas objave): 04.10.2021 ob 08:07 



 

 

 
 
 
 
V penziji s kolesom 
Objavljeno v: Novice (04.10.2021) 
 
Naslov novice: V penziji s kolesom 
Vsebina: Društvo upokojencev Zreče s sodelovanju z Apartmaji Cokla organizira za vse 

upokojence brezplačen najem električnih koles in električnega tricikla. 
S skupno aktivnostjo »V penziji s kolesom« želimo ponuditi dodatno možnost rekreacije 
upokojenim občanom in članom DU Zreče. 
Uporaba koles je brezplačna in na lastno odgovornost. 
Obvezna je predhodna rezervacija. 
Informacije in rezervacije: cokla@cokla.si ali 041 506959 – Matej. 
Objavljeno (čas objave): 04.10.2021 ob 08:48 
 

 

 



 
 
Otvoritev pumptrack poligona Zreče za vse generacije 
Objavljeno v: Novice (04.10.2021) 
 
Naslov novice: Otvoritev pumptrack poligona Zreče za vse generacije 
Vsebina: V sredo, 29.9.2021 smo pumptrack poligona Zreče še uradno predali svojemu 

namenu.  Na otvoritvi je imel govor župan mag. Boris Podvršnik, zapela pa je Lara Kušar. 
Predstavnik Zavoda Aliansa nam je predstavil pravilno vožnjo po pumptrack poligonu, kakor 
tudi adrenalinsko vožnjo.  
Pumptrack poligon Zreče za vse generacije ima bruto površino z zelenicami v velikosti 983 
m2, neto vozne površine pa je 502 m2. Postavljen je v neposredni bližini Osnovne šole 
Zreče. Območje predstavlja celovit prostor, z možnostjo udejstvovanja v športnih aktivnostih 
na površinah za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne.  Pumptrack poligon ali 
grbinasti poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično 
povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a varno 
kolesarsjko izkušnjo.  Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in 
skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje 
vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je njihovo gibanje po poligonu 
fizično intenzivno. Za premikanje po njem uporabniki ne uporabljajo poganjanja oziroma 
porivanja temveč se gibajo z usklajenim premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen 
način poganjanja pumptrack ločuje od ostalih objektov in stez. Prav zato njihova 
priljubljenost po svetu in v Sloveniji strmo narašča, kar smo v času od odprtja pumptrack 
poligona Zreče lahko videli tudi sami.  Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport!   
Objavljeno (čas objave): 04.10.2021 ob 14:32 
 

 

 
 
 
 
 
Med TOP 100 trajnostnimi destinacijami na svetu tudi Rogla-
Pohorje 
Objavljeno v: Novice (06.10.2021) 
 
Naslov novice: Med TOP 100 trajnostnimi destinacijami na svetu tudi Rogla-Pohorje 
Vsebina: S ponosom Vas obveščamo, da se je Turistična destinacija Rogla-Pohorje uvrstila 



med TOP 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Ja, prav ste slišali. Imamo TO – imamo 
TOP 100. J 
S svojo zgodbo pod naslovom »Z roko v roki v zeleno prihodnost« je komisijo prepričala v 
kategoriji Kultura in skupnosti (Culture & Communities). Predstavila je svoj primer dobre 
prakse povezanosti občin in sodelovanja različnih deležnikov v turizmu. Sodelovanje 
predstavlja most med vsemi deležniki v turizmu in je tista vrednota, ki tako domačinom kot 
tudi obiskovalcem in turistom destinacije predstavlja izjemno dodano vrednost. Še en dokaz 
torej, da v naših krajih na področju turizma delamo dobro, povezano in z mislijo na zeleno 
prihodnost.   
Celotno Sporočilo za javnost najdete v priponki, skupaj s predstavitveno fotografijo in 
logotipom TOP 100. Veseli bomo kakršnih koli objav v vaših medijih, na spletnih straneh ali 
na družbenih omrežjih. Objavo na FB  profilu Rogla-Pohorje najdete TUKAJ. Za dodatna 
pojasnila in izjave Vam bo z veseljem na voljo zelena koordinatorka Turistične destinacije 
Rogla-Pohorje, dr. Aleksandra Golob (E: lto@rogla-zrece.si; T: +386 (0)3 759 04 70).   
Med TOP 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu se je uvrstilo še šest drugih slovenskih 
destinacij, in sicer: 
Bohinj s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, 
Logarska dolina – Solčavsko s prizadevanjem za krajše nabavne verige in promocijo lokalne 
hrane, 
Rogla-Pohorje s strateškim vodenjem združene destinacije štirih občin, 
Ljubljana s projektom združevanja kulinarike in kulture KulKul trenutek, 
Miren Kras s projektom promocije kulinarične dediščine špargljev, 
Dolina Soče z s strategijo okrevanja turizma po epidemiji covida-19 in 
Ajdovščina s spletno tržnico lokalnih proizvodov Tržnica na borjaču. 
V imenu ekipe Turistične destinacije Rogla-Pohorje vsem iskrene čestitke. 
Mag. Tjaša Kangler  www.rogla-pohorje.si   
Objavljeno (čas objave): 06.10.2021 ob 13:19 
 

 

 
 
 
 



USTANAVLJA SE REGIJSKI PARK POHORJE 
Objavljeno v: Novice (07.10.2021) 
 
Naslov novice: USTANAVLJA SE REGIJSKI PARK POHORJE 
Vsebina: Pohorje … sklenjeni gozdovi, širne planje, šumenje voda, dom, mir in sprostitev, 

…za vsakega izmed nas pomeni Pohorje nekaj drugega in drugačnega, zagotovo pa nekaj 
posebnega. Njegove posebnosti so prepoznane že desetletja in prva prizadevanja za 
ohranitev narave Pohorja segajo že v daljno leto 1920. 
Prizadevanja in aktivnosti za zavarovanje so tako, s premori, živa že skoraj stoletje. Župani 
šestih pohorskih občin so v letu 2017 na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili pobudo za 
vzpostavitev Regijskega parka Pohorje. Zavod RS za varstvo narave je pričel z izdelavo 
strokovnih nalog, na podlagi katerih je ministrstvo, v sodelovanju z občinami in zavodom, 
pripravilo osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka. 
Domačini so sooblikovali današnjo podobo Pohorja ter s spoštljivim odnosom pripomogli, da 
je danes eno izmed bolj prepoznavnih območij narave pri nas. Z namenom, da se ohranijo 
gozdovi, planje in barja, da se še naprej zagotavlja in usmerja trajnostna rabo naravnih virov, 
da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa domačinom in obiskovalcem ter 
zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, je podan predlog za 
zavarovanje območja kot Regijski park Pohorje. 
Raztezal se bo na dele območij Občin Zreče, Občine Vitanje, Občine Mislinja, Občine 
Ribnica na Pohorju, Občine Lovrenc na Pohorju in Občine Slovenska Bistrica, svojo namero 
o priključitvi pa je sedaj izkazala še Občina Ruše. Območje leži na nadmorskih višinah nad 
1200 metrov in zavzema 4.903,53 ha površin. 
Zavarovano območje je priložnost za sodelovanje javnih služb iz različnih področij z 
občinami in lokalnim prebivalstvom. Omogoča ravnotežje med varstvom narave in 
ekonomskim razvojem, zvišuje podjetniške priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene 
narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju 
parka. 
Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega 
parka, zagotovo velja poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, 
ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost 
območja- tudi v turističnem smislu. Upravljavec zavarovanega območja bo skrbel za 
povezanost različnih deležnikov in za z naravo skladen razvoj, ob enem pa bo nudil 
lokalnemu prebivalstvu potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi naklonjenih 
projektih, omogočal pa bo tudi učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.  
Ker želimo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo 
dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale 
pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali. 
Ker se zavedamo, da so naravo na Pohorju ohranili vestni kmetje in gozdarji, se v 
predvidenem regijskem parku gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom ne bo 
spremenilo. Gozd se bo, enako kot do sedaj, ohranjal in gospodaril z gozdnogospodarskimi 
načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in 
izvajanje dejavnosti, kot je na primer vožnja z motornimi vozili, izven dovoljenih cest in za to 
določenih območij. 
V postopek ustanavljanja zavarovanega območja želimo vključiti ter povezati domačine in 
lokalne skupnosti, organizacije, strokovne institucije in društva ter poiskati sinergijo in 
skupne rešitve. V prvi fazi postopka sprejemanja bo predlog akta o zavarovanju javno 
predstavljen in obravnavan v lokalnih skupnostih na predlaganem območju zavarovanja:  
izvesti jih nameravamo  v času od oktobra do novembra 2021, na način , kot bodo dopuščali 
ukrepi za blaženje epidemije koronavirusa. Ob upoštevanju stališč in pripomb z javne 
predstavitve bo ministrstvo pripravilo predlog akta o zavarovanju. Sledila bo uskladitev med 
različnimi ministrstvi, nakar se bo predlog posredoval v postopek sprejema na Vlado RS in 
občinske svete. Pripravljavci akta o zavarovanju Regijskega parka Pohorja si želimo in 
računamo na vaše sodelovanje in podporo! 



Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave 
  

  
Objavljeno (čas objave): 07.10.2021 ob 12:20 
 

 

 
 
 
 
OBLIKOVAN SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DODELITVE 
NERPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 
Objavljeno v: Novice (25.10.2021) 
 
Naslov novice: OBLIKOVAN SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DODELITVE NERPROFITNIH 

STANOVANJ V NAJEM 
Vsebina: Občina Zreče je v juniju objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v 

najem. Na razpis smo prejeli 27 vlog. Ena vloga je bila s sklepom zavržena, ker je vlagatelj v 
določenem roku ni dopolnil, ostale pa so se uvrstile na prednostno listo. Oblikovali smo 2 
prednostni listi: 
A lista (vlagatelji, ki niso zavezanci za plačilo varščine) - nanjo se je uvrstilo 21 upravičencev 
in 
B lista (vlagatelji, ki so zavezanci za plačilo varščine) – nanjo se je uvrstilo 5 upravičencev. 
Seznam upravičencev na obeh listah je skladno s 87. členom Stanovanjskega zakona in 23. 
členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, objavljen na spletni strani 
Občine Zreče in sicer v priloženem dokumentu. 
Stanovanja se bodo upravičencem dodeljevala postopoma po vrstnem redu glede na mesto 
uvrstitve, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Vsi 
upravičenci iz seznama bodo pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec ne 
odzove na ponoven poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama. 
Objavljeno (čas objave): 25.10.2021 ob 13:55 

 
 
 
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
Objavljeno v: Novice (02.11.2021) 
 



Naslov novice: Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
Vsebina: V nedeljo, 31.10.2021 je pri grobovih sto Frankolovskih žrtev na Stranicah potekala 

komemoracija ob dnevu spomina na mrtve.  Poslanec Državnega zbora, g. Željko Ceglar je 
položil venec in imel tudi govor. Venca so pri grobovih 40 in 60 žrtev položili tudi predstavniki 
Občin Zreče, Slovenske Konjice, Vojnik in Vitanje ter predsednika društev 100 Frankolovskih 
žrtev in Združenja borcev za vrednote NOB Zreče. Kulturni program so pripravili na Osnovni 
šoli Zreče, blagoslov grobov pa je opravil župnik Župnije Zreče, Peter Leskovar. 
Objavljeno (čas objave): 02.11.2021 ob 08:35 
 

 

 
 
 
Nagovor župana, mag. Borisa Podvršnika, z dne 4.11.2021 
Objavljeno v: Novice (04.11.2021) 
 
Naslov novice: Nagovor župana, mag. Borisa Podvršnika, z dne 4.11.2021 
Vsebina: Spoštovane občanke,  občani, 

tedenski prirast okužb s COVID – 19 se tudi v našem okolju v zadnjem tednu strmo vzpenja, 
za kar smo zagotovo odgovorni tudi sami. Pravilno izvajanje predpisanih ukrepov ima svoj 
učinek – žal pa ta učinek ne zadostuje rizičnim bolnikom, ki potrebujejo bolnišnično 
zdravljenje in zdravljenje v prezasedenih intenzivnih enotah. Ponovno apeliram na 
spoštovanje javnega zdravja in pravic drugih, kar  lahko pokažete tudi z neobiskovanjem 
množičnih prireditev in velikih skupinskih druženj. 
Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov lahko vplivamo na širjenje virusa in ga na ta 
način omejimo. Cepilni center ZD Slovenske Konjice in Zreče, ter ambulanta Lara med d.o.o. 
tudi v prihodnjem tednu nadaljuje s cepljenjem proti COVID-19 po naslednjem urniku;   
Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Mestni trg 17, Slovenske Konjice) 
- vsak četrtek od 10.00 do 16.00 (možnost izbire cepiva, cepljenje z cepivom Janssen je 
začasno zaustavljeno)  
Ambulanta dr. Bićanić 
vsak torek med 18.00 in 19.00, naročeni na tel. 03/75 21 340 vsak četrtek med 12.00 in 
13.00, naročeni na tel. 03/75 21 340 vsak četrtek med 13.00 in 14.00,  ne naročeni oz. prost 
dostop 
Ambulanta dr. Rus Tisovic   
vsak torek med 18.00 in 19.00, naročeni na tel. 03/75 21 340 vsak četrtek med 12.00 in 
13.00,  naročeni na tel. 03/75 21 340 vsak četrtek med 13.00 in 14.00,  ne naročeni oz. prost 
dostop 
Ambulanta Lara med d.o.o. (Dobroveljska cesta 1, Zreče)  vsak ponedeljek med 17.00 in 
18.30, ne naročeni oz. prost dostop 
Danes sem se tudi sam cepil s tretjim poživitvenim odmerkom.  Spoštujmo drug drugega. 



Cepimo se, ter ostanimo zdravi. 
  mag. Boris Podvršnik, župan 

                                                                                                                                                 
Objavljeno (čas objave): 04.11.2021 ob 14:18 
 

 

 
 
 
Novi ukrepi, ki veljajo od ponedeljka 8.11.2021 
Objavljeno v: Novice (08.11.2021) 
 
Naslov novice: Novi ukrepi, ki veljajo od ponedeljka 8.11.2021 
Vsebina: IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT 

Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) bo obvezno za starejše od 12 let. 
Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z 
dokazilom PCT. Veljavnost hitrega testa in testa za samotestiranje je 48 ur, testa PCR pa 72 
ur. 
Pogoja PCT ni treba izpolnjevati: – mlajšim od 12 let; – osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo 
otroka oz. učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v 
osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, 
delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše; – osebam, ki k izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti spremljajo otroka do 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase; – 



učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom; – uporabnikom poštnih 
storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema 
nastale pravne posledice; – uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti 
covidu-19 in gripi ali testiranje na novi koronavirus; – strankam prodajaln z osnovnimi 
življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami, pod 
pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 kvadratnih metrov (pri čemer prodajalne 
znotraj trgovskega centra ne sodijo v to izjemo), – za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju 
mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na 
bencinskih servisih – v humanitarnih skladiščih, – v primeru poslovanja sodišč; ukrepe v tem 
primeru določi predsednik vrhovnega sodišča. 
ZBIRANJE 
Zbiranje ljudi je začasno prepovedano. Zbiranje je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje 
družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne 
prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti. 
Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih se dovoli v zaprtih prostorih ali na odprtih 
površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Organizator ob vstopu na shod preverja izpolnjevanje 
pogoja PCT. 
UPORABA ZAŠČITNIH MASK 
Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba 
zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri 
gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti 
medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, razen če gre za člane istega 
gospodinjstva. 
TRGOVINE 
V prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, ter v specializiranih prodajalnah s 
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, kjer pogoj PCT ni potreben, 
bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. 
Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini. 
Na bencinskih servisih pogoj PCT velja le v zaprtih prostorih. 
IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač ni dovoljeno, možna je le strežba za 
mizo, in sicer med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve 
po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v 
prostoru. 
Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program 
(diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno. 
KULTURNE IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v 
zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med 
uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT. 
Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi 
sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, 
udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT. 
Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah 
nista dovoljena. 
URESNIČEVANJE VERSKE SVOBODE 
Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci 
izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 1,5 metra. 
STROŠKI HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV 
Sredstva za hitre antigenske teste in teste za samotestiranje, ko so ti potrebni za 
izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu ali za samotestiranje v šolah in na 
fakultetah, bo zagotavljal proračun, pri čemer je v tem delu vlada z uredbo določila najvišjo 
ceno testiranja, ki jo bo kril proračun. Ceno hitrega testiranja je določila pri 7 evrih, ceno 



testov za samotestiranje pa pri 2,5 evra na test brez DDV. 
DELO OD DOMA 
Predstojniki organov državne uprave morajo v najkrajšem možnem času javnim 
uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do 
preklica odrediti delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer 
to omogoča delovni proces. 
Delo od doma je priporočeno tudi za javne uslužbence v javnih agencijah, javnih skladih, 
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, v drugih državnih organih in lokalnih 
skupnostih. Vlada k organizaciji dela od doma poziva tudi vse preostale delodajalce. 
ŠOLE 
Ureditev v šolah in na fakultetah za zdaj ostaja nespremenjena, od 15. novembra pa bo 
samotestiranje obvezno za vse, ki niso cepljeni ali preboleli, in se bo izvajalo v šolah trikrat 
tedensko. 
Vir; Nadlani.si/STA  Zreče, 8.11.2021/7:10 
Objavljeno (čas objave): 08.11.2021 ob 07:07 
 

 

 
 
 
 
 
POMOČ PRI OZAVEŠČANJU GLEDE BOLEZNI COVID-19 
Objavljeno v: Novice (09.11.2021) 
 
Naslov novice: POMOČ PRI OZAVEŠČANJU GLEDE BOLEZNI COVID-19 
Vsebina: Spoštovani, v teh časih, ko se okužbe z novim koronavirusom nezadržno širijo, vas 

obveščamo o preventivnih ukrepih za omejevanje širjenja tega virusa in bolezni covid-19. 
Spodaj so dostopi do posnete vsebine na temo zaščitnih ukrepov in varovanju pred okužbo s 
SARS-CoV-2. 
 Kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=n3XjSiD71h4&t=2s 
Cepljenje proti COVID-19, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=hfuG40y4rxM&t=21s 
Kako to, da je bilo cepivo proti COVID-19 tako hitro razvito?, prim.doc.dr. Alenka Trop 
Skaza, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=wx4FpCZNGqg 
Kaj je kolektivna imunost?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=dMzf6Vr5K-s 
Kaj želimo doseči s cepljenjem proti COVID-19?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., 
spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=UXDO77EdE4A 
Ali so cepiva proti COVID-19 varna?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 



https://www.youtube.com/watch?v=rKyeNeOscn0 
COVID-19: simptomi in znaki, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=MUvPGYnV6pU 
COVID-19: inkubacija, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=BjakcLuMDmk 
Kaj lahko sami storimo za preprečevanje okužbe s COVID-19?, prim.prof.dr. Ivan Eržen, 
dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=gs-nCPaIrJw 
COVID-19: potek bolezni, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=nZKmdLUgiK4 
COVID-19: pogoji, ki morajo biti izpolnjeno za prenos in načini prenosa okužbe, prim.prof.dr. 
Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=blx35igADug 
COVID-19: splošni preventivni ukrepi, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 
https://www.youtube.com/watch?v=goeAPv1lEBc 
 Pripravili sodelavci DP 9 v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-
19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. 
Objavljeno (čas objave): 09.11.2021 ob 12:57 
 

 

 
 
 
 
Samo skupaj se lahko upremo korona virusu 
Objavljeno v: Novice (15.11.2021) 
 
Naslov novice: Samo skupaj se lahko upremo korona virusu 
Vsebina: Epidemijo lahko skupaj zaustavimo samo  z osebnim zavedanjem, da je poleg 

upoštevanja PCT ukrepov cepljenje edina prava alternativa za zmanjšanje obolevnosti, smrti 
in izjemnega pritiska na zdravstveni sistem. Po mojem mnenju se tako lahko najučinkoviteje 
izognemu popolnemu zapiranju gospodarstva, šolstva in celotne družbe. 
Res je, da tako vzpodbujena »umetna« imunost s potekom časa-petih, šestih mesecev 
upade na okrog 50%, zaradi česar so potrebni poživitveni odmerki, vendar pa učinkovitost 
zaščite proti težjemu poteku bolezni ostaja zelo visoka, med 85 in 95 odstotki. 
Zato menim, da lahko  samo z doslednim izvajanjem ukrepov in zadostno precepljenostjo 
prebivalstva zagotovimo konec te epidemije in splošne družbeno-gospodarske krize in s tem 
zagotovimo normalizacijo življenja. Glede nato, da beležimo v naši občini nekaj manj kot 
50% precepljenih, kar je manj kot povprečje v RS imamo na tem področju precejšnje 
»rezerve«, sploh če pogledamo stanje v zahodnih državah UE, ki dosegajo bistveno višje 
stopnje. Če smo se v RS pri tem odločili za osebno,  svobodno  izbiro s tem posamezniki za 
reševanje nastalih razmer nosimo tudi večjo odgovornost za reševanje nastalih razmer. Zato 
sem se tudi sam cepil s tretjim poživitvenim odmerkom cepiva.  mag. Boris Podvršnik, župan 



Objavljeno (čas objave): 15.11.2021 ob 08:39 
 

 

 
 
 
 
Izvaja se izgradnja sekundarne kanalizacije Zreče 2. faza 
Objavljeno v: Novice (15.11.2021) 
 
Naslov novice: Izvaja se izgradnja sekundarne kanalizacije Zreče 2. faza 
Vsebina: Izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja se izvaja v sklopu 

projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče« Trenutno 
se dela izvajajo na sklopu 3 Izgradnja kanala Vidner – Osredek in kanala Osredek v 
vrednosti 250.689,80 EUR brez DDV-ja. Izvajalec bo zgradil 1,06 km sekundarne 
kanalizacije na tem območju.  S tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 51 
prebivalcem omenjenega območja. Rok za dokončanje omenjenih del je 120 koledarskih dni 
od uvedbe v delo oz. do konca januarja 2022. 
Trenutno je izvedeno cca. 380m kanalizacije na kanalu Osredek od skupne dolžine 400 m. 
Do konca leta pričakujemo izgradnjo še 2,5km kanalizacije, kar pa je odvisno od vremena ter 
razpoložljivosti delovnih skupin. Dela na kanalizacijskem omrežju izgradnje sekundarne 
kanalizacije potekajo samo na kanalu Osredek. 
Za potrebe izgradnje sekundarne kanalizacije kanala Vidner – Osredek je v kratkem 
predvidena zapora ceste LC 485021 od odcepa za Osredek most na Koprivnici in do Ulice 



bratov Mernik oz. Ulice 12. oktobra na Dobrovi. S tem bo moten promet do pokopališča 
Zreče. O konkretnih zaporah bomo javnost obveščali sproti preko medijev.  Zreče, 15 11. 
2021/13:30 
Objavljeno (čas objave): 15.11.2021 ob 13:24 
 

 
 
 
Podaljšanje naziva "Branju prijazna občina" 
Objavljeno v: Novice (08.12.2021) 
 
Naslov novice: Podaljšanje naziva "Branju prijazna občina" 
Vsebina: Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so na 

Ta veseli dan kulture, že peto leto zapored, podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki 
je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in 
kulture, so tokrat prejele občine: KOZJE, LENDAVA, RIBNICA, MESTNA OBČINA 
SLOVENJ GRADEC, TRBOVLJE in VODICE. 
Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po 
tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte 
na tem področju. V letošnjem letu je komisija naziv za nadaljnja tri leta potrdila 12 občinam: 
BREŽICE, DOLENJSKE TOPLICE, DOMŽALE, GROSUPLJE, HRASTNIK, HRPELJE-
KOZINA, JESENICE, MEDVODE, SLOVENSKE KONJICE, ŠMARTNO PRI LITIJI, TRŽIČ in 
ZREČE. 
Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina 
je nastal  z namenom, občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim 
načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri 
izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci RS. Občine v svojih vlogah 
za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do 
knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, še bolj pa je pomembno, tudi z lastnim 
razmislekom in ustvarjalnimi projekti.   
Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic je o delu strokovne komisije in 
projektu povedala: »Občine, ki so pridobile naziv, prepoznavajo področje knjige in branja kot 
enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi 
dokumenti na področju kulture, kjer ima vse, kar je povezano s knjigo, posebno mesto. 
Občine so se tvorno vključile v oblikovanje dejavnosti na področju spodbujanja branja in 
podpore knjigi kot partnerji in zavezniki tako v sodelovanju s knjižnicami, kot tudi samostojno 
in v povezavi z drugimi ustanovami pri razvoju različnih projektov, dejavnosti in dogodkov. Z 
aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko raven svojih prebivalcev na 
socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da kakovostno preživljajo 
čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med seboj. 
Zavedanje o pomenu branja pa ni samo produkt tega posebnega časa, ampak je, sodeč po 
predstavljenih programih, del identitete lokalne skupnosti in s tem narodne zavesti.«  
Dogodek ob podelitvi nazivov, ki ga organizira Združenje splošnih knjižnic, na Ta veseli dan 
kulture v letu 2021 gosti Ministrstvo za kulturo in v njegovem imenu je občine, prejemnice 
naziva, takole nagovorila državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc:   »Tretjega decembra, 
na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, Slovenija praznuje Ta veseli dan kulture. V letu, 
ko častimo 30. obletnico naše samostojne države, in v mesecu, ko Slovenija zaključuje 
predsedovanje Svetu Evropske unije, je Prešernov klic o »edinosti, sreči in spravi« iz naše 
nacionalne himne Zdravljice in iz časov, ko svoboda besede ni bila samoumevna, v 
današnje razmere, ko se vsi soočamo s težko epidemijo, poziv, da kljub oteženim 
možnostim za druženje lahko v sebi ohranjamo radost nad dosežki evropskega prostora na 
področju spoštovanja človekovih pravic, tudi pravice do govora, pisanja, ustvarjanja, védenja 
in znanja. Prav knjiga je bila tista, ki je vse naštete vrednote ponesla med ljudi. Enako 



poslanstvo ohranja danes projekt Branju prijazna občina, ki ga je leta 2016 v sodelovanju s 
Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije zasnovalo 
Združenje splošnih knjižnic in v okviru katerega se od leta 2017 podeljuje naziv Branju 
prijazna občina. Njegov namen je na občinskem nivoju vzpostavljati in zagotavljati možnosti 
za več in boljše branje občank in občanov vseh generacij ter si prizadevati za boljšo 
dostopnost knjige, ki zmore učiti, razsvetljevati razum, bodriti srce, krepiti domišljijo, 
spodbujati ustvarjalnost, povezovati na videz nezdružljive svetove, nagovarjati posameznika 
k iskanju drugega in drugačnega ter spreminjati skupnost. Veseli smo, da se pomena knjige, 
bralne pismenosti in bralne kulture zaveda vedno več slovenskih občin, tudi letošnje 
prejemnice naziva, za kar jim Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izreka zahvalo in 
čestitke.« 
Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije takole razmišlja: »Ob vseh izzivih 
današnjega časa in stalnih tehnoloških dražljajih je odklop od vsakdana poseben trenutek, 
še posebej, ko ga začinimo s knjigo. Tega se dobro zavedajo danes nagrajene občine. 
Občine, ki so na današnji prireditvi podaljšale veljavnost certifikata in tiste, ki so ga letos 
pridobile prvič, s svojimi dobrimi, drznimi in inovativnimi pristopi ter infrastrukturnimi 
obogatitvami, izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo in vedo, da je branje nepogrešljiva 
začimba življenja.« 
Objavljeno (čas objave): 08.12.2021 ob 16:07 
 

 
 
 
 
8. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA SMETLIKA ZREČE 
Objavljeno v: Lokalni utrip (novice občanov) (13.12.2021) 
 
Naslov lokalne novice: 8. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA SMETLIKA ZREČE 
Vsebina: Zeliščarsko društvo Smetlika Zreče je obeležilo svojo 8. obletnico delovanja z 

obiskom domače Destinacije Rogla-Pohorje. 
Vsebina izleta je bila stkana z nitjo zeliščarstva. 
Pot smo pričeli v  “območju dobrega počutja”- torej v turističnih Zrečah in ga nadaljevali proti 
Slovenskim Konjicam, kjer smo “v objemu žlahtnih zgodb” izvedeli kako je sv. Jurij na konju 
rešil graščakovo edinko Marjetico. Popeljali smo se po konjiški toskani in občudovali 
skrivnostno Konjiško goro ter vinorodne griče Škalc, kjer v eni najmodernejših kleti v Evropi 
zori odlična kapljica. 
Zeliščarji se predobro zavedamo, da je neokrnjena narava osnova za najboljše izdelke za 
zdravje. V čistem okolju naše destinacije Rogla-Pohorje rastejo najboljša in najčistejša 



zelišča. Vemo, da se v tem okolju tudi čebelice najbolje počutijo saj rade obiskujejo dišeče, 
cvetoče travnike in vrtove in medonosne rastline (lipa, kostanj, divja češnja, ajda, poprova in 
mačja meta, sivka, materina dušica, baldrijan, vrtni šetraj,…) Zeliščarji in čebelarji živimo z 
roko ob roki kar smo potrdili ob obisku čebelarstva Žvikart. Polni novega znanja o čebelah in 
njihovih pridelkih, ki jih med drugim uporabljamo tudi zeliščarji v mazilih in kremah, smo se 
odpravili mimo Žič proti dolini Janeza Krstnika, kjer v neokrnjeni naravi prostranih gozdov 
čebele nabirajo medičino in cvetni prah. 
Vemo, da so bili kartuzijani znani po zdravilstvu zato smo pot nadaljevali mimo nekdanjega 
spodnjega samostana, cerkve v Špitaliču do Žičke kartuzije. V objemu samostanskih zidov 
nas je skozi zgodovino kartuzijanov popeljali vodnica Veronika. Ogledali smo si izdelavo 
glinenega izdelka in okusili vrhunske izdelke kartuzijanskih zeliščnih napitkov izpod rok 
družine Iršič. Ob ogledu kartuzijanske lekarne smo izvedeli tudi moč in sestavo teh napitkov 
in zeliščnih mešanic. 
Polni prijetnih in toplih samostanskih vtisov, ki smo jih gotovo pridobili zaradi močnih 
energijskih točk v kartuziji smo se odpravili po tihi dolini nazaj, kjer nas je pot vodila mimo 
endemita ŽIČKI GROBELNIK, ki daje Žičam posebno unikatnost in dragocenost, ker v 
Sloveniji uspeva le na tem mestu. 
Popeljali smo se še skozi zgodovino Oplotnice – “zakladnico edinstvenih naravnih in 
kulturnih doživetij” ter Vitanje ,ki je “ne daleč stran”. In že smo se znašli na Rogli, kjer smo 
občudovalo eno izmed petih top znamenitosti naše turistične destinacije Rogla-Pohorje – Pot 
med krošnjami Rogla. Med potjo sta nam podale dragocene informacije Silvija Škerget in 
Ana Rajh. 
Na čistem območju med pohorskimi gozdovi smo si nabrali smetliko, rman in črno deteljo. 
Ob strokovni razlagi Olge Čanžek smo pridobili veliko novega znanja še o šentjanževki, 
repuhu in navadni črnoglavki, ki je priporočena rastlina za krepitev imunskega sistema, in še 
o čem. 
Ob koncu smo še razrešili in izvolili novo vodstvo društva Smetlike in zaključili dan ob prijetni 
glasbi in čudovitem druženju z željo in zagotovilom, da se ponovno in čimprej zopet 
srečamo. 
Sestavila : Silvija Škerget 
Objavljeno (čas objave): 13.12.2021 ob 15:09 
 

 
 
 
 

Srečanje ministra Jerneja Vrtovca  z županoma občin Slovenske 
Konjice in Zreče 
Objavljeno v: Novice (16.12.2021) 
 



Naslov novice: Srečanje ministra Jerneja Vrtovca  z županoma občin Slovenske Konjice in 

Zreče 
Vsebina: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v sredo, 15. decembra 2021 v 

Slovenskih Konjicah srečal s konjiškim županom Darkom Ratajcem in zreškim županom 
mag. Borisom Podvršnikom. Glavna tema pogovora so bili infrastrukturni projekti na območju 
obeh občin.  Pogovor je tekel o projektih Občine Slovenske Konjice (obvoznica ter cesta 
skozi Žiče) ter o projektih Občine Zreče, med katerimi je župan mag. Boris Podvršnik 
izpostavil predvsem podelitev koncesije za kamnolom Brinjeva gora, zapiranje kamnoloma 
Stranice, projekte Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na območju občine Zreče 
(regionalna cesta Zreče-Rogla, regionalna cesta Stranice - Vitanje, kolesarske povezave iz 
Frankolovega preko Stranic, Zreč in do Slovenskih Konjic) ter izgradnjo razdelilne 
transformatorske postaje Zreče z daljnovodom iz Slovenskih Konjic. Govora je bilo tudi o 
preplastitvah in rekonstrukcijah cest v obeh občinah.  V zvezi s problematiko kamnolomov 
Brinjeva gora in Stranice so se dogovorili, da se v začetku prihodnjega leta sestanejo s 
civilnima iniciativama krajanov, ki živijo na teh območjih in ugotovijo, kakšne so možne 
rešitve za to, da bodo po eni strani zagotovili normalno kakovost življenja ljudi, po drugi pa v 
skladu z zakonodajo rešili morebitne težave.  »Podeljene so bile koncesijske pogodbe v 
skladu z zakonodajo, vemo pa tudi in se zavedamo, da prihaja do neprijetnosti za 
prebivalce, zato bo potrebno v zelo kratkem času najti primerno rešitev, sicer je sobivanje 
praktično nemogoče«, je dejal Vrtovec, ki je zadovoljen tudi s siceršnjim sodelovanjem med 
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in obema občinama. 
Objavljeno (čas objave): 16.12.2021 ob 12:31 
 

 
 
 
 

Izšel časopis LAS Od Pohorja do Bohorja - POB 
Objavljeno v: Novice (17.12.2021) 
 
Naslov novice: Izšel časopis LAS Od Pohorja do Bohorja - POB 
Vsebina: Izšla je nova številka časopisa LAS »Od Pohorja do Bohorja« v katerem lahko 

preberete več o projektih, ki se izvajajo v okviru ukrepa LEADER/CLLD ter o aktualnem 
dogajanju na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.  Vabljeni k branju! 
Objavljeno (čas objave): 17.12.2021 ob 08:23 



 

 
 
 
 

Podpis pogodbe za ureditev JP v Padeškem vrhu  
Objavljeno v: Novice (22.12.2021) 
 
Naslov novice: Podpis pogodbe za ureditev JP v Padeškem vrhu 
Vsebina: Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in predsednica KS Gorenje Anamarija  

HREN  sta danes 22. 12 2021 podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del GMI d.o.o., 
Slov. Konjice za izvedbo ureditve ceste JP 986341 odcep Mavher – Hrovat v Padeškem 
vrhu. 
V letu 2021 se je izvedla 1. faza odseka, v letu 2022 pa se predvideva izvedba 2. faze v 
dolžini 328m in širini 4,60m z bankinami. Investitor rekonstrukcije je KS Gorenje v 
sodelovanju z Občino Zreče. Za izvajanje strokovnega nadzora pa je bilo izbrano podjetje 
PR projekt, Rok Presečnik s.p.. 
Z deli bomo predvidoma pričeli maja 2022 in bodo obsegala strojni izkop, ureditev planuma, 
izvedbo drenaž v dolžini 310m in 25m AB prepustov, vgradnjo posteljice 0-125 (580m3) v 
debelini 45cm in tampona 0-32 (320m3) v debelini 20cm, asfaltiranje 980m2 nosilne plasti 
AC 22 base B50/70 v debelini 5cm, obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B50/70 v debelini 
3cm ter 320m mulde, izdelavo bankin in humusiranje. 
Zreče, 22.12.2021    
Objavljeno (čas objave): 22.12.2021 ob 16:51 



 

 
 
 

Javna predstavitev in obravnava osnutka Uredbe o Regijskem 
parku Pohorje 
Objavljeno v: Novice (27.12.2021) 
 
Naslov novice: Javna predstavitev in obravnava osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje 
Vsebina: Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvešča javnost, da je dne 

24.12.2021 Ministrstvo za okolje in prostor določilo besedilo osnutka Uredbe o Regijskem 
parku Pohorje za javno predstavitev v Občini Zreče, Občini Vitanje, Občini Mislinja, Občini 
Slovenska Bistrica, Občini Ruše, Občini Lovrenc na Pohorju in Občini Ribnica na Pohorju, ki 
ležijo znotraj območja predlaganega regijskega parka. Javna predstavitev bo trajala 
šestdeset dni in sicer od 10.1.2022 do 11.3.2022. V času javne predstavitve bodo med 
12.1.2022 in 26.1.2022 organizirane tudi javne obravnave osnutka Uredbe o Regijskem 
parku Pohorje.  
V času trajanja javne predstavitve bo gradivo javno predstavljeno na sedežu Ministrstva za 
okolje in prostor ter na sedežih lokalnih skupnosti, v katere sega območje predlaganega 
regijskega parka. Gradivo bo dostopno tudi na njihovih spletnih straneh in na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor. 
Po zaključku javne predstavitve osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje bo Ministrstvo 
za okolje in prostor v sodelovanju z občinami pripravilo, na podlagi pripomb, danih na javni 
predstavitvi, in strokovnih stališč do teh pripomb, predlog Uredbe o Regijskem parku Pohorje 
in ga posredovalo v postopek za sprejem Uredbe o Regijskem parku Pohorje na Vladi RS in 
na Občinskih svetih posameznih Občin. 
 Javne predstavitve 
 Gradivo bo javno predstavljeno od 10. januarja 2022 do 11. marca 2022, v času uradnih ur, 
v prostorih: 
Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave (10. nadstropje), Dunajska 47, 
Ljubljana, 
Občine Zreče, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, 
Občine Vitanje, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, 
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, 
Občine Slovenska Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Kolodvorska ulica 10, 
Slovenska Bistrica, 
Občine Ruše, Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor (I. nadstropje), 
Mariborska cesta 3, Ruše, 
Občine na Lovrenc Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju , 
Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, Ribnica na Pohorju. 
Gradivo, ki bo predstavljeno obsega besedilni del osnutka Uredbe in njen kartografski del v 



M 1:80.000 in M1:25.000. 
Elektronska javna predstavitev 
V času javne predstavitve bo gradivo na vpogled tudi na spletni strani E-demokracija 
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html in spletnih straneh občin. 
Elektronska predstavitev bo omogočala tudi vpogled kartografskega dela gradiva. 
Javne obravnave 
 Javne obravnave gradiva bodo potekale: 
12. januarja ob 17.00 uri za občino Zreče, v seminarski dvorani Hotela Atrij v Zrečah, Cesta 
na Roglo 15, Zreče, 
13. januarja ob 15.00 uri za občino Vitanje, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, 
14. januarja ob 17.00 uri za občino Mislinja, v prostorih dvorane Lopan, Šolska cesta 55,  
Mislinja, 
18. januarja ob 17.00 uri za občino Slovenska Bistrica, v prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 23, Slovenska Bistrica, 
19. januarja ob 17.00 uri za občino Ruše, v prostorih PGD Ruše, Kidričeva ulica 3, Ruše, 
25. januarja ob 17.00 uri za občino Lovrenc na Pohorju, v Kulturnem domu Jožeta Petruna, 
Gornji trg 60, Lovrenc na Pohorju, 
26. januarja ob 17.00 uri za občino Ribnica na Pohorju, v Kulturni dvorani Josipdol, Josipdol 
29, Ribnica na Pohorju. 
Udeleženci javne obravnave morajo izpolnjevati pogoj PCT, ki se bo preverjal pred vhodom 
v dvorane.   
Način podajanja pripomb in mnenj 
Pisne pripombe in mnenja k predstavljenim gradivom se lahko poda kot zapis v knjige 
pripomb na krajih javne predstavitve, pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 
Ljubljana, ali na elektronski naslov uredba-pohorje.mop@gov.si (v rubriko "zadeva" se 
navede ključne besede "Pripomba na osnutek Uredbe o Regijskem parku Pohorje") do 
vključno zadnjega dne javne razgrnitve. 
Objavljeno (čas objave): 27.12.2021 ob 08:05 
 

 
 

 
Pomoč zdravstvenim delavcem 
Objavljeno v: Novice (27.12.2021) 
 
Naslov novice: Pomoč zdravstvenim delavcem 
Vsebina: Klapa Skala se želi s skladbo VARUHI NAŠI HVALA, KER STE zahvaliti vsem 

zdravstvenim delavcem, ki se že mesece borijo v težkih delavnih pogojih za življenja 
mnogih, ki jih je virus Sars covid 19 še kako prizadel in posledično zelo spremenil in omejil 
način našega življenja. Obenem vas vse skupaj pozivamo, da vsi še naprej dosledno 
spoštujemo in upoštevamo vse sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa, da bo luč na 



koncu tunela posvetila kar se da hitro in naša življenja spet pripeljala v stare tirnice. Vesna 
Anderlič Glasba: Bojan. Šeruga Besedilo: Vesna Anderlič Aranžma: Bojan. Šeruga Audio & 
Video produkcija: TOP Records 2021  Ogled video spota: 
https://www.youtube.com/watch?v=dvvil2dgjHQ  Zreče, 27.12.2021/12:10 
Objavljeno (čas objave): 27.12.2021 ob 12:03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


