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U V O D 
 
 

Poročilo o delu župana, občinske uprave in krajevnih skupnosti za leto 2017 je sestavljeno na 
podlagi pridobljenih podatkov o delih in nalogah po posameznih področjih, o izvedenih projektih, 
porabi proračunskih sredstev, o izvedenih upravnih, razvojnih, pospeševalnih in strokovnih 
nalogah, ki jih izvajamo in so predpisane z zakoni, odloki in sklepi občinskega sveta. 
 
Poročilo je podlaga za analizo opravljenih nalog, preučitev možnosti za izboljšanje dela občinske 
uprave ter racionalizacijo stroškov za posamezno opravljeno delo.  
 
Temeljne vrednote, ki so glavno vodilo našega vsakodnevnega ravnanja pri izvajanju nalog za 
občane so: odgovornost, transparentnost, vladavina prava, sodelovanje, usmerjenost h soglasju, 
inovativnost, uspešnost in učinkovitost. 
 
Naš cilj je uspešno in učinkovito delovanje javne uprave, ki je usmerjena k uporabniku, učinkovita 
uporaba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov, odgovorno, odprto in 
transparentno delovanje, ničelna toleranca do korupcije ter krepitev integritete, profesionalizacije 
in razvoj strokovne usposobljenosti ter inovativnosti zaposlenih, učinkovita informatika, dvig 
uporabe e-storitev in digitalizacija. 
 
Osnova za uspešno delo in vodenja občinske uprave so jasno opredeljeni cilji. Če so cilji pravilno 
zastavljeni in oblikovani, tako dnevni, dolgoročni in strateški, le to vodi k dolgoročnemu uspehu in k 
temu smo in bomo tudi v prihodnje strmeli zaposleni v naši upravi. Takšna organizacija in 
strokovnost dela se kažejo v rezultatih dela in realiziranih nalogah in s tem realizaciji naših ciljev, 
ki so bili začrtani s sprejetim proračunom za leto 2017.  
 
Eden izmed ciljev delovanja sodobne lokalne samouprave je tudi načelo transparentnosti, ki ga 
uresničujemo tudi s tem poročilom. Pred vami je Poročilo župana, občinske uprave in krajevnih 
skupnosti, s katerim vas želimo kar se da najbolj neposredno seznaniti z delovanjem občine v 
preteklem letu.  
 
Poročilo je sestavljeno iz splošnega in vsebinskega dela. V splošnem delu boste našli osnovne 
informacije o občini; 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 ter jih (skladno z načelom 
transparentnosti) tudi finančno ovrednotili; prav tako pa boste v poročilu našli v fotografski 
objektiv ujete utrinke omenjenih aktivnosti. Na koncu poročila pa smo letos dodali še poročila o 
delu krajevnih skupnosti naše občine v letu 2017. 
 
Želimo vam prijetno branje o naših skupnih doseženih rezultatih!  
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I.   S P L O Š N I   D E L 
 
 

1. PREDSTAVITEV OBČINE 
 
Zreče so mesto v severovzhodni Sloveniji pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini. Kot enotno 
naselje so se razvile v zadnjih dvajsetih letih iz vasi Zgornje in Spodnje Zreče ter Dobrave, ko so 
leta 1987 postale tudi mesto. V mestu Zreče je sedež Občine Zreče, ki obsega šest krajevnih 
skupnosti: Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje.  
 
Leto 2017 je bilo za našo občino jubilejno, saj smo obeležili 30-letnico mesta Zreče.  
 
Tabela 1: Statistični podatki o Občini Zreče 

VSEBINA STATISTIKA 

Površina 6.731 ha  

Število krajevnih skupnosti 6 

Število naselij 27 

Število prebivalcev  6.489 

Gostota naseljenosti 96 preb./km2  

Število gospodinjstev 2.632 

Nadmorska višina 
Najnižja točka 340 m (potok Koprivnica) 

Najvišja točka 1.533 m (Mulejev vrh) 

Vir: Statistični urad RS in Pisarna geodetske uprave Slovenije in e-CRP Ministrstva za notranje 
zadeve 
 
Tabela 2: Število stalno prijavljenih prebivalcev po posameznih naseljih na dan 1. 2. 2018 

NASELJE 
ŠTEVILO STALNO PRIJAVLJENIH 
PREBIVALCEV NA DAN 1. 2. 2018 

Osredek pri Zrečah 116 

Radana vas 160 

Čretvež 49 

Bukovlje 226 

Skomarje 179 

Zreče 2.961 

Polajna 53 

Koroška vas na Pohorju 99 

Zlakova 169 

Spodnje Stranice 166 

Gornja vas 59 

Boharina 236 

Resnik 126 

Bezovje nad Zrečami 95 

Gorenje pri Zrečah 112 

Planina na Pohorju 209 

Stranice 211 

Lipa 60 

Loška gora pri Zrečah 163 
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Dobrovlje 382 

Gračič 68 

Padeški Vrh 148 

Zabork 54 

Črešnova 85 

Križevec 270 

Mala gora 33 

SKUPAJ 6.489 

Vir: E-CRP Ministrstva za notranje zadeve 
 
Graf 1: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2009-2017 

 
 
Graf 2: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2009-2017 
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Graf 3: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v naselju Zreče med leti 2009-2017 

 

Graf 4: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v Občini Zreče med leti 2009-2017 
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1.1 RAZVOJNI CILJI OBČINE ZREČE V LETU 2017 
 
Splošni cilji Občine Zreče za obdobje 2014-2018 temeljijo na viziji in strategiji Občine Zreče do 
leta 2032, ki je bila sprejeta na občinskem svetu, na podlagi vrednot in participacije občanov, 
njen cilj pa je načrtno izboljšati kvaliteto življenja, dela in bivanja ter povečati zadovoljstvo 
prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev zreške občine.  
 
Na tej podlagi smo po posameznih stebrih poskušali uresničiti naslednje ključne razvojne cilje 
Občine Zreče v letu 2017: 
 
Na področju gospodarstva:  

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

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

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

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

 Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja: 
Letni cilj: Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja ter izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni 
razvojni strategiji, ki jih na podlagi letnega programa dela predlaga Lokalna akcijska 
skupina; 

 Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot: 
Letni cilj: Izvajati nujna vzdrževalna dela, zagotavljati sorazmerni del za investicije v 
večstanovanjskih objektih, obnoviti fasado večstanovanjskega objekta, ki je izključno v 
naši lasti in nadaljevati s sanacijami kopalnic.  

 
Na področju prometa: 

 Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter urejanje mirujočega prometa: 
Letni cilj: Izvedba najnujnejših sanacij posameznih dotrajanih odsekov lokalnih cest;  

 Odpravljanje t. i. črnih prometnih točk: 
Letni cilj: Izvedba obnove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije; 

 Ureditev kolesarskih poti: 
Letni cilj: Projekt kolesarskih poti; 

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

 Izboljšanje prometne ureditve v okolici osnovne šole:  
Letni cilj: Rekonstrukcija avtobusnega postajališča.  

 
Na področju okolja: 

 Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda: 
Letni cilj: Vzpostavitev katastra priključenosti na ČN Zreče in izdelava projektne 
dokumentacije za manjkajočo sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 5 km; 
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 Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov:  
Letni cilj: Odvoz papirja in bioloških odpadkov pri gospodinjstvih, večje število 
zabojnikov za steklo v KS Stranice, ločeno zbiranje na celotnem območju občine Zreče; 
zagotoviti 96 % vključenost v odvoz odpadkov, posodobitev zbirnega centra Zreče, 
zmanjšanje MKO za 5 %; 

 Urejenost javnih površin:  
Letni cilj: Skrb za stalno urejenost javnih površin in urejeno zasaditev javnih površin, 
prevzem določenih del v RO in s tem zmanjšanje stroškov, izdelava katastra vseh javnih 
površin; 

 Zmanjšanje porabe energije pri javni razsvetljavi:  
Letni cilj: Vzpostavitev katastra in poiskati predlog za izvedbo daljinskega spremljanja 
in upravljanja JR; 

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

 Optimalna oskrba s pitno vodo:  
Letni cilj: Posodobitev vodovodnega sistema Stranice, ločitev sredstev za investicijsko 
vzdrževanje in investicije, pregled in pečatenje hidrantnega omrežje in kontroliran 
odvzem vode iz hidrantnega omrežja. 

 
Na področju izobraževanja: 

 Povečanje kapacitet v vrtcih in šolah z investicijskimi in vzdrževalnimi posegi:  
Letni cilj: Ureditev okolice Osnovne šole Zreče: zamenjava tlakovcev pred vhodom v 
šolo, kakor tudi dostopa do OŠ Zreče, sofinanciramo izgradnjo povezovalnega objekta 
pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, pristopiti k izdelavi projektov za izgradnjo 
kuhinje pri Vrtcu Zreče (PGD in PZI); 

 Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov javnih zavodov:  
Letni cilj: Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja OŠ Zreče in Vrtca Zreče z 
energetsko sanacijo obeh javnih zavodov v preteklih letih; 

 Spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle:  
Letni cilj: Brezplačno izobraževanje odraslih, brezplačne delavnice za odrasle in otroke; 

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

 
Na področju kakovosti življenja: 

 Izboljševanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost življenja:  
Letni cilj: Zagotavljanje varnega bivanja občanov na vseh področjih; 

 Višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev:  
Letni cilj: Izboljšanje kakovosti občinskih prireditev, boljša obiskanost prireditev, 
občanom ponuditi nove storitve za kvalitetno preživljanje prostega časa tudi v 
Večgeneracijskem centru Zreče, izdaja dveh knjig o življenju na Resniku ter o izvedbi 
Skumavčeve likovne kolonije v preteklih 10 letih; 

 Varstvo kulturne dediščine:  
Letni cilj: Projekt »Interpretacija skupne zgodovine« nam bo na območju Spominskega 
parka 100 Frankolovskih žrtev prinesel informativne table, nakup in zasaditev dreves – 
jablan, umestitev urbane opreme (klopi, koše, stojala za vence), ureditev spletne strani 
s posodobitvijo vsebine muzeja, projekt »Krepitev identitete Pohorcev«, kjer želimo 
ozavestiti pomen smučanja za razvoj območja s pomočjo študentov Univerze v 
Mariboru, nadaljevati z obnovo forma viv (vodno peskanje in trikratna barvna zaščita), 
in sicer forma vive ob Kovaški cesti ter ene ob Cesti na Roglo; 

 Ohranitev in krepitev zdravja in kakovosti občanov:  
Letni cilj: Obnova atletske steze na nogometnem igrišču, postavitev otroškega igrišča 
pri tržnici Zreče; 
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 Pomoč ogroženim prebivalcem:  
Letni cilj: Dodelitev enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom, dodelitev 
sredstev za pokop občanov brez svojcev, subvencije najemnin, zagotovitev 
spremljevalcev in specialnih pedagogov za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli 
in vrtcu, sofinanciranje programa Laična pomoč družinam, družinski pomočnik, pomoč 
družini na domu; 

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

 
 
1.2 ORGANIZIRANOST OBČINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Organigram Organi Občine Zreče 
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vzgojo v cestnem prometu

Odbor za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada

Štab civilne zaščite

Drugi organi …
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2. OBČINSKI SVET 
 
V letu 2017 je občinski svet zasedal na 4 rednih sejah in 1 izredni seji. Sklicani pa sta bili tudi 2 
dopisni seji. 
 
Tabela 3: Obravnavane in sprejete zadeve na rednih sejah Občinskega sveta Občine Zreče v letih 
2016 in 2017 

LETO 2016 LETO 2017 

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

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

 5 drugih poročil, 
 11 odlokov sprejetih v prvi obravnavi, 
 10 odlokov sprejetih v drugi obravnavi, 
 3 odloki sprejeti po skrajšanem postopku, 
 1 sprejet pravilnik, 
 10 ostalih sprejetih sklepov, 
 Ugotovitev prenehanja članstva v Sosvetu 

za zagotavljanje varnosti ljudi in 
premoženja v Občini Zreče in imenovanje 
nadomestnega člana, 

 Imenovanje predstavnikov Občine Zreče v 
Svet zavoda Osnovne šole Zreče, 

 Imenovanje člana v Svet javnega zavoda 
Celjske lekarne, 

 Ugotovitev prenehanja članstva v Komisiji 
za negospodarske zadeve in civilno družbo 
in imenovanje nadomestnega člana,  

 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v 
Svet javnega zavoda JZ Glasbena šola 
Slovenske Konjice, 

 Letni program športa za leto 2017, 
 Letni program kulture za leto 2016, 
 Letni program kulture za leto 2017, 
 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Zreče 
za leto 2016, 

 Ocena izvajanja občinskega programa 
varnosti ter novelacija Občinskega 
programa varnosti, 

 Predstavitev projekta »Izdelava celostne 
prometne strategije za Občino Zreče«, 

 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije v občini Zreče, 

 Lokalni energetski koncept občine Zreče,  
 Program varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v Občini Zreče za 
obdobje 2016-2020, 

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

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

 4 druga poročila, 
 8 odlokov sprejetih v prvi obravnavi, 
 9 odlokov sprejetih v drugi obravnavi, 
 6 odlokov sprejetih po skrajšanem 

postopku, 
 3 sprejeti pravilniki, 
 13 ostalih sprejetih sklepov, 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 

storitev javne gospodarske službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter vodooskrbe, 

 Celostna prometna strategija za Občino 
Zreče,  

 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v 
Nadzorni svet družbe LTO Rogla-Zreče, 
GIZ, 

 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v 
Svet zavoda Šolski center Slovenske 
Konjice-Zreče, 

 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v 
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Slovenske Konjice, 

 Imenovanje predstavnikov Občine Zreče v 
Svet javnega zavoda Vrtec Zreče, 

 Soglasje k imenovanju direktorja 
Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, 

 Soglasje k imenovanju direktorice Javnega 
zavoda Regijsko študijsko središče, 

 Seznanitev s prenehanjem članstva v 
Občinski volilni komisiji Občine Zreče in 
imenovanje nadomestnega člana, 

 Poročilo Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje o stanju brezposelnosti v 
občini Zreče, 

 Volitve predstavnikov Občine Zreče v 
volilno telo za volitve članov Državnega 
sveta Republike Slovenije (elektorjev) ter 
določitev kandidata za člana Državnega 
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 Ocena ogroženosti pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v Občini Zreče, 

 Načrt zaščite in reševanja ob potresu na 
območju občine Zreče,  

 Načrt razvoja in trženja turizma v občini 
Zreče in v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-
2021, 

 Zaključi račun proračuna za leto 2015, 
 Poročilo o polletni realizaciji proračuna za 

leto 2016, 
 Akcijski načrt za enakost spolov v Občini 

Zreče za obdobje 2016-2019, 
 Okvirni program dela občinskega sveta za 

leto 2017, 
  57 informacij župana, 
 11 predlogov in pobud predsednice in 

predsednikov svetov krajevnih skupnosti, 
 4 vprašanja in pobude svetnic in svetnikov. 

 
Občinski svet Občine Zreče je v letu 2016 
sprejel 73 sklepov. 

sveta Republike Slovenije, 
 Letni program kulture za leto 2018, 
 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Zreče 
za leti 2017 in 2018, 

 Ocena izvajanja občinskega programa 
varnosti za leto 2016, 

 Izvajanje Načrta razvoja trženja turizma v 
Občini Zreče in destinaciji Rogla-Pohorje, 

 Pooblastilo županu za potrjevanje 
investicijske dokumentacije in morebitnih 
nastalih sprememb, 

 Zaključi račun proračuna za leto 2016, 
 Poročilo o polletni realizaciji proračuna za 

leto 2017, 
 Okvirni program dela občinskega sveta za 

leto 2018, 
  66 informacij župana, 
 10 predlogov in pobud predsednice in 

predsednikov svetov krajevnih skupnosti, 
 13 vprašanj in pobud svetnic in svetnikov. 

 
Občinski svet Občine Zreče je v letu 2017 
sprejel 65 sklepov. 

 
Vse seje občinskega sveta so posnete na DVD-ju ter shranjene v arhivu občine. Gradivo za seje 
občinskega sveta smo redno objavljali v katalogu informacij javnega značaja ter na internetni 
strani občine. 
 
Tabela 4: Udeležba svetnic in svetnikov na rednih sejah občinskega sveta v letu 2017 

Ime in priimek svetnice/svetnika Udeležba 
Jožef Košir 100 % 
Marija Jevšenak 100 % 
Mateja Pučnik 50 % 
Drago Šešerko 100 % 
Aleksandra Kosevski-Kolar 50 % 
Emilijan Fijavž 50 % 
Carmen Merčnik 100 % 
Štefan Kroneker 100 % 
Špela Sovič 100 % 
Matej Kokol 50 % 
Saša Kotnik Hren 100 % 
Žiga Obrovnik 50 % 
Ervin Gričnik 25 % 
Tina Jerše Lužnik 75 % 
Domen Vogelsang 100 % 
Jolanda Potočnik 100 % 
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Realizacija programa dela Občinskega sveta Občine Zreče 
Po pregledu realizacije načrta dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2017 smo ugotovili, da 
nekaj pravnih aktov, ki so bili načrtovani za spremembe ali sprejem, ni bilo sprejetih ali 
spremenjenih. Nerealiziranih je ostalo nekaj aktov s področja okolja in prostora, za katere ni 
mogoče natančno predvideti terminskega plana sprejemanja teh aktov ter splošni akti s 
področja pokopališke in pogrebne dejavnosti, saj smo morali s sprejemom počakati do sprejema 
vseh državnih predpisov, ki se nanašajo na to področje. Na sejah občinskega sveta pa smo 
obravnavali še 17 zadev, ki niso bile uvrščene v plan dela, saj ob njegovi pripravi še nismo vedeli, 
da jih bo potrebno uvrstiti v sprejem občinskemu svetu. 
 
 
Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče 
Tokratna svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče je potekala na dan občinskega praznika, to 
je v ponedeljek, 29. 5. 2017 v večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Po uvodni zreški himni v 
izvedbi Trobilnega kvarteta Društva godbenikov Zreče je sledil nagovor župana mag. Borisa 
Podvršnika. Sledila je podelitev priznanja in grbov Občine Zreče. Na tokratni svečanosti smo 
podelili eno posebno priznanje gospe Anki Slapnik, bronasti grb gospe Tatjani Kotnik, srebrni 
grb gospe Mariji Kovačič ter zlati grb gospodu Stanku Krajncu. Kulturni del programa z 
naslovom »Ljubezni pa nikjer?« je oblikoval KUD MePZ Jurij Vodovnik Zreče, ki v svojem 
poslanstvu in viziji izpostavlja zavestno ohranjanje in spoštovanje glasbene dediščine domačega 
kraja. Slednje so izrazili z izvedbo Mežnarjeve kantate, nastale po napevih Jurija Vodovnika, s 
solisti Marjanom Hrenom, Katjo Kovše in Danijem Kokolom ter proznim intermezzom Ize Zorc. 
Za tehnično izvedbo programa je poskrbel KUD Vladko Mohorič Zreče, razstavo, ki je zajemala en 
del slik iz Skumavčeve galerije na Resniku, pa so postavile članice Turističnega društva Resnik-
Rogla ter Kluba Zreški Art (Turistično društvo Zreče). 
 

 
Slika 2: Prejemniki priznanja in grbov v letu 2017 

       
 
Delovna telesa 
Komisije občinskega sveta so se v letu 2017, pred sejami občinskega sveta, redno sestajale in 
obravnavale zadeve iz svoje pristojnosti. 
 
V nadaljevanju je prikazano število sej komisij, povprečna udeležba članov komisij na sejah 
komisij in povprečno trajanje sej komisij za leti 2016 in 2017. 
 
Tabela 5: Redne seje delovnih teles – primerjava med leti 2016 in 2017 

KOMISIJE OBČINSKEGA 
SVETA 

ŠTEVILO 
ČLANOV 

2016 2017 

Število 
sej 

Povprečna 
udeležba 

Povprečno 
trajanje sej 

Število 
sej 

Povprečna 
udeležba 

Povprečno 
trajanje sej 

Statutarno pravna komisija 5 4 4 48 min. 4 3 46 min. 

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in 

imenovanja 
5 4 4 45 min. 3 5 40 min. 

Komisija za gospodarstvo 7 3 4 83 min. 4 3 100 min. 

Komisija za urejanje prostora 
in stanovanjske zadeve 

7 4 6 90 min. 6 6 84  min. 
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Komisija za negospodarske 
zadeve in civilno družbo 

7 5 5 90 min. 4 6 100 min. 

Komisija za gospodarsko javno 
infrastrukturo 

7 4 4 120 min. 5 5 120 min. 

Komisija za pripravo in 
izvedbo javnega razpisa o 

dodeljevanju državnih pomoči 
na področju kmetijstva 

3 1 2 120 min. 1 2  180 min. 

Odbor za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada 

5 0 0 0 min. 0 0 0 min. 

Sosvet za zagotavljanje 
varnosti ljudi in premoženja v 

Občini Zreče 
9 1 5 165 min. 1 4 35 min. 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

5 4 4 88 min. 2 4 95 min. 

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 

5 0 0 0 min. 0 0 0 min. 

Komisija za določitev 
nevzdrževanih objektov 

6 2 4 90 min. 0 0 0 min. 

Občinska volilna komisija 8 0 0 0 min. 0  0 0 min. 

 
 

3. NADZORNI ODBOR  
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 
in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb 
z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
Tabela 6: Statistika sej nadzornega odbora v obdobju 2011 – 2017 

LETO ŠTEVILO SEJ 
POVPREČNO TRAJANJE  

V MINUTAH 
POVPREČNA UDELEŽBA 

ČLANOV 

2011 4 78 89 % 

2012 3 85 95 % 

2013 3 124 81 % 

2014 3 117 76 % 

2015 2 123 71 % 

2016 2 123 57 % 

2017 2 135 71 % 

 
V okviru letnega programa dela za posamezno leto, v obdobju od 2016 do 2017, je Nadzorni 
odbor Občine Zreče izvajal naslednje aktivnosti:  

- preverjanje skladnosti in odstopanja  zaključnega računa Občine Zreče s proračunom in 
odločitvami občinskega sveta za leti 2015 in 2016: 
− pregled odloka o proračunu za  tekoče leto, 
− pregled odlokov o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za tekoče leto, 
− pregled zaključnega računa proračuna občine za leto 2016; 

- preverjanje skladnosti finančnih načrtov krajevnih skupnosti, katerih dejavnost se 
sofinancira iz občinskega proračuna za leti 2016 in 2017; 

- nadzor porabe proračunskih sredstev proračunskih uporabnikov Občine Zreče: 
− spremljanje tekočega poslovanja občine, 
− poročanje občinskemu svetu in županu v obliki poročil o delu nadzornega odbora 

(enkrat letno). 
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Tabela 7: Izvedeni nadzori v letu 2017                          

 NADZORI 
NADZOROVANA 

OSEBA 
PREDMET NADZORA OBSEG NADZORA 

1. TURISTIČNA TAKSA 
Občina Zreče 

leto 2016,  
delno 2017 

poslovanje 

2. VZDRŽEVANJE 
KRAJEVNIH IN 

OBČINSKIH CEST 
Občina Zreče leto 2016 poslovanje 

3. OSNOVNA ŠOLA 
ZREČE 

Osnovna šola Zreče leto 2016 bilance, poslovanje 

4. 
  

VRTEC ZREČE 
Vrtec Zreče leto 2016 bilance, poslovanje 

 
Nadzori nad nadzorovanci niso v celoti zaključeni, končna poročila bodo predložena županu in 
občinskemu svetu. 
 
Žal pa smo bili v začetku decembra 2017 obveščeni, da nas je nenadoma zapustila predsednica 
nadzornega odbora Janja Pirnat. Žalno slovesnost v njen spomin je potekala 7. decembra 2017 v 
Hotelu Atrij Zreče. 
 
 
4. OBČINSKA UPRAVA 
 
Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/13). 
Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno občinsko upravo vodi direktorica občinske 
uprave.  
 
Občinska uprava opravlja: 

 regulativno funkcijo,  
 funkcijo pospeševalne narave, 
 eksekutivno ali izvršilno funkcijo,  
 servisno funkcijo. 

 
Za doseganje tega v občinski upravi namenjamo veliko pozornosti tako v smislu informacijskih 
rešitev, ki omogočajo transparentno sodelovanje z občani, kot v smislu izobraževanja javnih 
uslužbencev, da so strokovno usposobljeni in s tem občanom dajejo potrebne strokovne in 
zanesljive informacije.  
 
Za bolj pregledne in sistematične postopke, obvladane procese, strokovno opravljeno delo in da 
je odzivni čas na vloge strank čim krajši, uporabljamo ODOS. Sistem zajema poslovanje celotne 
občinske uprave na način, ki je uporabnikom domač in prijazen. Vsaka aktivnost v sistemu je 
zabeležena in dokumentirana, sistem pa s svojo naravo dela zagotavlja poslovanje, skladno z 
zakonodajo in vsemi drugimi zahtevami. Sistem se stalno nadgrajuje z novimi moduli. 
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Slika 3: Dokumentarni sistem ODOS 

 
Glede na določbe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (v 
nadaljevanju: ZVDAGA-A) skrbimo za urejenost in primerno hrambo dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa. 
 
Pri urejanju in popisu gradiva smo sodelovali s podjetjem GRIFFIN, d. o. o. iz Celja ter 
Zgodovinskim arhivom Celje, ki potrjuje predlog rokov hrambe gradiva. S podjetjem GRIFFIN, d. 
o. o., ki ima registrirano dejavnost arhiviranja ter razpolaga s primernimi prostori za varno 
hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, imamo sklenjeno pogodbo o varovanju gradiva, 
zato od leta 2014 dalje zaključeno gradivo (nastalo leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 
fizično hranimo v prostorih tega podjetja. 
 
Gradivo, ki je nastalo v letih 2014, 2015, 2016, 2017 imamo shranjeno na sedežu občine, in sicer 
ločeno po letih in znotraj vsakega leta zloženo po klasifikaciji. 
 
ZVDAGA-A določa, da morajo vse javnopravne osebe, ki bodo zajemale ali hranile gradivo v 
digitalni obliki, sprejeti notranja pravila. Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev 
vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških 
zahtevah. Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem za zagotavljanje pravne veljavnosti 
elektronsko hranjenih dokumentov. V letu 2017 je Notranja pravila sprejela tudi naša občina in s 
tem izpolnila enega izmed pogojev E (elektronske) hrambe. 
 
V upravi se vsak dan ustvari in obenem prejmemo veliko dokumentacije, kot so računi, pogodbe, 
vloge, odločbe, razna korespondenca, pri čemer čedalje več dokumentov nastane in se izmenja v 
elektronski obliki. Ker se ti dokumenti večinoma obdelujejo v elektronski obliki (knjiženje, 
likvidacija, obveščanje), postaja elektronska hramba dokumentov nujen del poslovanja. 
Elektronska hramba mora podpirati življenjski cikel dokumentov, možnost podpisovanja, 
zagotavljanja verodostojnosti in upravljanja dokumentacije po zakonodaji. Cilj elektronske 
hrambe dokumentov je podporna storitev brezpapirnemu poslovanju v upravi in se mora kot 
taka vključiti v procese uprave in informacijske rešitve, kar je tudi naša želja, da preidemo na 
takšno hrambo. 
 
 
Spletna stran Občine Zreče 
Spletna stran Občine Zreče omogoča enostaven in pregleden dostop ter izmenjavo raznovrstnih 
informacij in vsebin našim občanom. Redno skrbimo za ažuriranje in objavljanje aktualnih - 
popolna dostopnost do večine storitev občine na spletu (e-vloge, plačevanje taks) - večanje 
vključenosti občanov v komunikaciji z občino (oddajanje prijav nepravilnosti in pobud, 
objava novic in dogodkov s strani društev, drugih subjektov v občini …) informacij, razpisov, 
poročil in drugih novic. Prav tako pa skušamo dodajati nove aplikacije, s katerimi želimo 
približati poslovanje in zagotoviti širši spekter informacij našim občankam in predstavitev 
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utripa v občini, ključni podatki o občini, pomembni kontakti …) in 
občanom ter vsem drugim uporabnikom.  
 
Z namenom zagotovitve še boljše preglednosti in še boljšega sodelovanja z društvi v naši občini, 
smo društvom omogočili soustvarjanje lokalnega utripa preko uradne spletne strani občine in 
jim ponudili tudi možnost brezplačnih spletnih strani.  
 
Spletna stran je sedaj prilagojena delovanju preko mobilnih telefonov in drugih naprav, po drugi 
strani pa vključuje vse sodobne načine poslovanja z občino kot so elektronske vloge in spletno 
plačevanje taks.  
 

 
Slika 4: Izsek iz osrednje internetne strani Občine Zreče 

 
Spletna povezava: http://www.zrece.si 
 
 
Katalog informacij javnega značaja 
Tudi v letu 2017 smo skrbeli za redno ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja Občine 
Zreče. V katalogu informacij so dostopni vsi predpisi Občine Zreče od leta 1995 dalje, njihova 
neuradno prečiščena besedila, gradiva za seje občinskega sveta, strateški dokumenti in druge 
informacije, za katere Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa, da jih moramo 
zavezanci posredovati v svetovni splet. Z dostopom do informacij javnega značaja na enem 
mestu zagotavljamo občanom poenostavljeno iskanje objavljenih dokumentov.  
 
Spletna povezava:  
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-
502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1 
 
 
Kronologija 
Nadaljevali smo z beleženjem prireditev in dogodkov, ki so se v preteklem letu zgodili na 
območju naše občine. Izpis letne kronologije dogodkov za leto 2017 je objavljen tudi na spletni 
strani Občine Zreče. 

 
Spletna povezava: https://www.zrece.si/objava/56806 
 
 
 

http://www.zrece.si/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
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Moje finance: Občina Zreče na 22. mestu lestvice slovenskih občin, kjer se najbolje živi 
Revija Moje finance je v avgustu objavila podatke o tem, kje v Sloveniji se najbolje živi. Sestavili 
so pet glavnih skupnih kazalnikov, in sicer gospodarsko moč občine in občanov, prebivalstvo, 
raven kriminalitete, zdravje, infrastrukturo in stanovanjske ter druge objekte. Slednje so 
izračunali iz 41 različnih podkazalnikov in na podlagi rezultatov objavili lestvico. 
 
Med 211 slovenskimi občinami so skupno 22. mesto na lestvici zasedle Zreče.  
 
 
Občina Zreče planetu Zemlja prijazna občina 

 
 
Občina Zreče je tudi v letošnjem letu sodelovala v natečaju Planetu zemlja prijazna občina, ki ga 
organizira Društvo planet Zemlja. Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Vlade RS, v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo Združenja občin 
Slovenije, podjetja Oven iz Maribora in Srednje lesarske šole Ljubljana in v partnerstvu z 
Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. 
 
Natečaj so pripravili strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo iz Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove, Zavoda za 
varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za 
varno igro, Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO, društva Morigenos, Zavoda za 
gradbeništvo Slovenije, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja. 
 
V natečaju sodelujejo Občine, ki so razvrščene v kategorije glede na število prebivalcev: 

- do 3.000 prebivalcev, 
- med 3.000 in 5.000 prebivalcev, 
- med 5.000 in 10.000 prebivalcev, 
- nad 10.000 prebivalcev, 
- mestne občine. 

 
Iz vsake kategorije prejme naziv po ena občina, njej najbližje po rezultatih pa prejmejo 
motivacijska priznanja. Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu zemlja prijazna občina, 
prinaša tudi druge priložnosti, stike in ideje za boljši jutri občank in občanov. Pomen in 
poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja 
dogovore. Večkratno sodelovanje občine pa je nagrajeno tudi s podrobnejšo analizo stanja na 
področjih, ki jih natečaj raziskuje.  
 
Komisija je ocenjevala prizadevanja občin za ohranjanje kvalitete bivanja občank in občanov na 
12-ih področjih. V kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev si je naziv "Planetu zemlja prijazna 
Občina 2017" prislužila Občina Zreče. V obrazložitvi naziva je komisija zapisala:  
»Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina že sedmič sodelujoča na natečaju. Na 
večini področij v samem vrhu, še največ rezerve za napredek pa je na področjih skrbi za gozdove, 
igrišč, lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega komuniciranja, na katerih je sicer tudi dosegla 
nadpovprečne rezultate, a nekoliko nižje kot na drugih področij.« 
 
 
 



24 
 

Podeljena priznanja Občini Zreče na natečaju v letih 2013 – 2017: 
- LETO 2013: Priznanje za odgovorno prizadeva je na področju varovanja naravnih 

danosti, ustvarjanja boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o 
pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije. 

- LETO 2014: Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina« 
- LETO 2015: Priznanje za zvestobo 
- LETO 2016:  Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina« 
- LETO 2017: Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina«. 

 

 
Slika 5: Prejemniki nazivov in priznanj »Planetu Zemlja prijazna občina« 2017 

 
 

USO standard 
 

 
 
V letu 2016 smo pristopili k izvedbi raziskave in podelitvi standarda kakovosti USO –
upravljavske sposobnosti občin, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.  
 
Upravljavsko sposobnost občine se meri skozi 4 skupine kazalnikov, in sicer: 
 Politični kazalniki, 
 Ekonomski kazalniki, 
 Upravno-organizacijski kazalniki, 
 Kazalniki javnih storitev. 

 
Vsaka skupina kazalnikov ima 10 kazalnikov, ki so večina ovrednoteni z 2,5 točke, nekateri pa 
tudi z 2,0 ali 3,0 točkami. 
 
Vsaka skupina kazalnikov h končnemu rezultatu prispeva 25 točk (skupaj 100). Končni rezultat 
pokaže upravljavsko sposobnost posamezne občine po lestvici: 
 100 do 80 točk, visoka upravljavska sposobnost – Zlati certifikat USO, 
 79 do 60 točk, srednja upravljavska sposobnost – Srebrni certifikat USO, 
 59 ali manj točk, nizka upravljavska sposobnost. 

 
Na podlagi analiziranih štiridesetih kazalnikov od 100 možnih točk smo tako dosegli 91,75 točk, 
kar pomeni, da smo VISOKO UPRAVLJAVSKO SPOSOBNA OBČINA, saj smo uspeli 
racionalizirati in ekonomizirati svoje delovne procese ter s tem posredno povečati lastno 
učinkovitost.  
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V končnem poročilu so bila s strani podeljevalca standarda podana posamezna priporočila, ki 
smo jih v občinski upravi upoštevali in večino v celoti udejanjili. 
 
 
INTRIX 
Konec leta 2017 smo v občinski upravi pristopili k uvedbi programskega orodja INTRIX. Cilj 
modula je popoln pregled nad projekti in nalogami v občinski upravi. Aplikacija omogoča 
dodajanje projektov, razporejanje nalog med člane projektne skupine, določanje prioritet in 
ponavljajočih se nalog, spremljanje stanja oz. faze projektov, beleženje pomembnih datumov. 
Omogoča tudi kreiranje poročil, pregled vseh sodelujočih na projektu, odgovornih oseb in vseh 
kontaktov na enem mestu. Vodstvo lahko v vsakem trenutku vidi v kateri fazi so projekti, kdo je 
odgovoren za posamezen projekt oz. nalogo. Modul s tem omogoča prihranek časa in 
transparentnost dela javnih uslužbencev. 
 
Aplikacija deluje v oblaku, zato je dostop do teh podatkov mogoč kjerkoli in kadarkoli, na 
računalniku, mobilnem telefonu ali tablici. 
 

 
Slika 6: Izsek iz Intrixa 

 
 
Strateški dokument na področju razvoja in trženja turizma 
V preteklem letu smo s strokovno pomočjo dr. Tanje Lešnik Štuhec oblikovali dokumente, ki 
opredeljujejo strateški razvoj in trženje turizma v časovnem obdobju 2017-2021, s konkretnimi 
usmeritvami izvajanja aktivnosti v predvidenem obdobju, in sicer tako za vsako od štirih občin 
posebej (Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica), kot za celotno destinacijo z blagovno 
znamko »Rogla-Pohorje«.   
 
Na tej podlagi so bile v letu 2017 izvedene številne aktivnosti: 

- Redna srečanja projektnih in delovnih skupin (več kot 20 srečanj), 
- Medobčinsko sodelovanje, 
- Ustanovitev Turistične kooperative Rogla-Pohorje, 
- Promocijske aktivnosti (oblikovanje celostne grafične podobe, digitalni marketing, 

vodeni ogledi po destinaciji, dnevi odprtih vrat, sejmi, tiskovine, jumbo plakati ...), 
- Sodelovanje v projektih … 

 

 
ČLOVEŠKI VIRI 
 
Za izvajanje nalog v občinski upravi so sistemizirana posamezna delovna mesta, ki pokrivajo 
naloge s področja gospodarstva, negospodarstva, financ, pravnih in splošnih zadev ter notranja 
organizacijska enota, za opravljanje del in nalog na področju urejanja prostora in varstva okolja 
ter lokalnih gospodarskih javnih služb. Občina je tudi soustanoviteljica Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva ter Medobčinskega urada, ustanovljenega z namenom učinkovitejšega 
izvajanja razvojnih nalog. 
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V letu 2017 je bilo na občinski upravi zaposlenih 20 delavcev, kar je v skladu s kadrovskim 
načrtom za leto 2017.  
 
Delovno mesto Pripravnika je ostalo nezasedeno. 
 
Tabela 8: Zaposleni na Občini Zreče po izobrazbi in delitvi javnih uslužbencev (ZJU)  

ZAPOSLENI NA DAN 31. 12. 2017 

 U – uradniki 
STD – strokovno 

tehnični sodelavci 
     
 

STOPNJA 
IZOBRAZBE 

I – IV 2 0 2 
V 6 0 6 
VI /  0 

VII/1 7 5 2 
VII/2 2 2 0 
VIII 3 2 0 
IX 0 0 0 

 pripravnik 1-nezasedeno   
    Skupaj:                        20 9 10 

 
Upravljanje s človeškimi viri obsega ugotavljanje kadrovskih virov, ugotavljanje in načrtovanje 
kadrovskih potreb, izbor in sprejem kadrov, nameščanje, premeščanje in nadomeščanje kadrov, 
napredovanje kadrov, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov, ocenjevanje 
uslužbencev, letne razgovore ... V občinski upravi izvajamo vse te aktivnosti, prav tako pa veliko 
časa namenjamo usposabljanju študentov in dijakov, ki v naši instituciji opravljajo obvezno 
prakso. 
 
Na področju zdravja in varstva pri delu skrbimo za redno usposabljanje javnih uslužbencev za 
varstvo pri delu (vsi zaposleni so preizkus opravili januarja 2017) in varstvo pred požarom, 
pregled osebne varovalne opreme ter redne preventivne zdravniške preglede, vse v okviru 
Ocene tveganja in izjave o varnosti. Sprejet imamo tudi Program promocije zdravja na delovnem 
mestu. Cilj programa je, da delodajalec v skladu z ZVZD-1 načrtuje, določi oblike promocije ter 
zanjo zagotovi potrebna sredstva in zagotavlja način spremljanja njenega izvajanja. Promocija 
zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju uslužbencev na delovnem 
mestu. 
 
Zaradi procesa nenehnega spreminjanja in razvoja je zelo pomembno vseživljenjsko učenje, kar 
je povezano s fleksibilnostjo uslužbenca in večjimi možnostmi prehajanja z enega delovnega 
mesta na drugo delovno mesto. Zato zaposlene ciljno izobražujemo, usposabljamo na različnih 
seminarjih in delavnicah, pa tudi individualno, s poudarkom na upravnem poslovanju ter 
pridobivanju dodatnih ozko usmerjenih strokovnih znanj na delovnih mestih ter v skladu s 
potrebami po posameznih delovnih mestih. V upravi ves čas strmimo k neformalnemu 
izobraževanju zaposlenih preko seminarjev in delavnic s poudarkom na njihovem področju dela 
ter k formalnemu izobraževanju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kader&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
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Tabela 9: Primerjava porabe materialnih stroškov za izobraževanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev v letih 2013-2017 

Stroškovno mesto Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

Materialni stroški 115.959,22 116.457,32 119.942,37 113.484,39 113.158,82 

Izobraževanje in 
usposabljanje 

3.760.57 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 

Izobraževanje - dodatna 
izobrazba 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usposabljanje 3.760.57 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 

% glede na materialne 
stroške 

3,24 2,59 2,02 3,79 4,74 

 
Tabela prikazuje porabo stroškov za izobraževanje v zadnji petih letih. V letu 2017 smo za 
izobraževanje in usposabljanje namenili 5.360,60 EUR. 
 
V smislu letnega izobraževanja in usposabljanja so se zaposleni javni uslužbenci udeleževali 
usposabljanj na svojem strokovnem področju. Med seminarji smo glede na težnjo po varčevanju 
izbirali seminarje, ki so bili cenovno ugodni. 
 
Tabela 10: Odhodki Občinske uprave Občine Zreče - primerjava med leti  2011–2017 

NAMEN 
LETO 
2011 

LETO 
2012 

LETO 
2013 

LETO 
2014 

LETO 
2015 

LETO 
2016 

LETO  
2017 

Plače uslužbencev 575.955,70 555.484,44 495.167,94 523.049,37 519.212,66 539.877,39 580.666,52 

Izobraževanje 6.882,34 3.226,60 2.851,78 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 

Materialni stroški 133.050,21 114.076,43 114.273,46 113.440,04 117.516,85 109.177,87 107.798,22 

Nakup strojne 
računalniške 

opreme 
18.421,16 8.660,73 11.109,91 11.831,31 2.581,12 5.980,27 

19.247,97 

Nakup strežnikov 
in diskovnih 

sistemov 

 

 

/ 

/ 

4.019,30 

 

 25.802,69 12.205,22 

  
   

Nabava opreme     

Avtomobilov / 17.690,00 
 

 17.195,00 0,00 0,00 

Fotokopirnega 
stroja 

/ 
  

6.631,76 0,00 0,00 0,00 

Pisarniške in druge 
opreme 

635,23 
 

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

Telekomunikacijske 
opreme 

741,00 210,00 604,90 
 

1.172,00 0,00 620,27 

Avdiovizualne 
opreme 

/ 490,73 
   

390,73 0,00 

Nakup opreme za 
varovanje 

/ 
 

2.241,86 1.055,40 0,00 0,00 0,00 

Ostalo / 17.690,00 
 

 
2.701,95 2.196,24 1.479,66 

Skupaj: 735.685,64 699.838,93 631.961,28 663.381,61 665.024,47 691.461,98 727.498,45 
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Na kadrovskem področju so bili izdani naslednji pravni akti:  
- 8 izdanih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, zaradi odprave plačnih anomalij, 
- 6 izdanih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, zaradi reorganizacije in s tem premestitve, 
- 1 izdan aneks k pogodbi o zaposlitvi, zaradi imenovanja v višji naziv, 
- 20 sklepov o določitvi rednega letnega dopusta, 
- 2 sklepa o jubilejni nagradi, 
- 20 sklepov o imenovanju skrbnikov proračunskih postavk, 
- 12 dijakov oz. študentov je opravljalo počitniško prakso,  
- 5 sklepov o povečanem obsegu dela in 49 odredb za nadure, 
- 4 odgovore na prošnje za zaposlitev, 
- 1 odločba o napredovanju v višji naziv, 
- 4 pooblastila za nadomeščanje oz. ocenjevanje, 3 pooblastila za vodenje postopka, 
- sprejet letni načrt izobraževanja, 
- sprejet kadrovski načrt, 
- 1 javni uslužbenec je bil napoten na redni obdobni zdravniški pregled … 

 
V letu 2017 so bili skladno z zakonodajo ocenjeni vsi javni uslužbenci. Vročenih je bilo 18 
ocenjevalnih listov. Prav tako so bili izvedeni postopki v zvezi z napredovanjem javnih 
uslužbencev v plačni razred in uradnikov v naziv in izpolnjenih 18 evidenčnih listov. 
 
Na področju zdravja in varstva pri delu in pred požarom smo v letu 2017 v celoti sledili Oceni 
tveganja. 
 
V skladu s sprejetim Programom promocije zdravja na delovnem mestu smo skozi celo leto 
vzpodbujali zdrav način življenja zaposlenih glede prehrane, gibanja, raznih oblik druženja, 
ozaveščanja o vsebini programa. Promocija zdravja na delovnem mestu bo prispevala k 
boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se dosežejo naslednje koristi: zdrav in zadovoljen 
delavec se lažje spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge, večja 
pripadnost podjetju, sproščeno in stimulativno delovno okolje, večja produktivnost ter večje 
zadovoljstvo z delom in delovnim mestom, zmanjšana odsotnost z dela, spodbudno delovno 
okolje povečuje motivacijo, kreativnost in produktivnost zaposlenih … 
 
Opravljanje delovne oziroma obvezne prakse smo omogočili dvema dijakinjama in enemu 
študentu. Dvanajstim študentom oz. dijakom smo v poletnih mesecih omogočili, da si z 
opravljanjem počitniškega dela pridobijo svoj vir prihodka.  
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Graf 5: Izraba delovnega časa v obdobju 2013–2017 

 
 

Kot obliko dela, izmenjave informacij ter sprejemanja odločitev se v upravi poslužujemo 
sestankov v obliki kolegijev. Župan, direktorica občinske uprave, vodja NOE in višja svetovalka 
za finance in proračun se sestajajo vsake tri mesece na ožjem kolegiju, medtem ko se širši kolegij 
izvaja v širši zasedbi, kjer so prisotni vsi javni uslužbenci, ki pokrivajo posamezno področje dela.  
 
NOE GJS in prostor usklajuje celotno področje svojega delovanja enkrat tedensko na krajših 
skupnih sestankih. 
 
Tabela 11: Število izvedenih kolegijev v obdobju 2012–2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Širši kolegij 6 3 2 2  5 4 
Ožji kolegij 1 3 5 4 5 5 

 
Župan sprejema stranke praviloma vsako sredo popoldan, preostale dni v tednu pa so na 
županovem koledarju razni drugi sestanki, obiski, posveti, sestanki na ministrstvih, občni zbori, 
itd.  
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Tabela 12: Iz statistike županovega koledarja za leto 2017 

 2017 
Sestanki 272 
Zunanji sestanki 93 
Posveti 9 
Sestanki Maribor in sestanki na 
ministrstvu Ljubljana 

          8 

Vabila 
 

113  
87 župan 
26 podžupan 

Občni zbori 
 

15 
9 župan 
6 podžupan 

Pomembni obiski v Občini Zreče 2 
Otvoritve infrastrukture 3 
Podpisi pogodb z izvajalci del 7 
Obiski starejših občanov 10 
Obisk prvorojenca v občini 1 
Sprejem odličnjakov 2 
Seje občinskega sveta (redna in 
izredna) 

5 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 5 
Sestanek s predsedniki političnih 
strank 

0 

Sestanek s predsedniki krajevnih 
skupnosti 

2 

Priprava govorov/člankov 20 
Razgovori s strankami 25 
Komisije 26 

 
 
Informatika 
Da delo zaposlenih poteka nemoteno, redno izvajamo nadgradnjo in posodobitev programske in 
strojne opreme na strežnikih, katera nam zagotavlja zadovoljive pogoje za delo z informacijsko 
tehnologijo. 
 
V letu 2017 smo kupili ali nadgradili naslednje nove računalniške naprave in programsko 
opremo: 

 Namizna delovna postaja Hp – 2 kosa, 
 Večnamenska  naprava za skeniranje in tiskanje – 2 kosa, 
 Diski za delovne postaje Hp – 4 kosi, 
 Monitorji  – 10 kosov, 
 Platno in projektor – 1 kos, 
 Prenosni računalnik – 2 kosa, 
 Antivirusni program – centralni – letno, 
 Licence (Microsoft) za 22 delovnih postaj – letna najemnina. 

 
Glavnino sredstev, namenjenih za vzdrževanje programske in strojne opreme, pa smo namenili 
za nove Exchange licence in novi backup sistem. 
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DRUGE ZADEVE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2017 
 
Odločanje v upravnih zadevah 
Dne 4. 1. 2018 smo skladno Pravilnikom o vodenju evidence v upravnem postopku oddali 
ministrstvu, pristojnemu za upravo, poročilo o delu pri odločanju o upravnih stvareh. 
 
Tabela 13: Odločanje o upravnih stvareh na prvi stopnji za leto 2017 

ŠTEVILO UPRAVNIH 
STVARI GLEDE NA 

POSTOPEK 

LETO 2017 
Na zahtevo stranke Po uradni dolžnosti 

Skupaj 
Skrajšani 

ugotovitveni 
postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 

Skrajšani 
ugotovitveni 

postopek 

Posebni 
ugotovitveni 

postopek 
Število nerešenih 
upravnih stvari, 
prenesenih iz preteklega 
poročevalnega obdobja 

79 26 8 277 390 

Število upravnih stvari, 
začetih v poročevalskem 
obdobju 

168 216 22 328 734 

Skupno število vseh 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

247 242 30 605 1.124 

Število ustavljenih 
upravnih postopkov 

1 1 0 4 6 

Število zavrnjenih zahtev 1 3 / 4 
Število ugodenih zahtev 188 184 / 372 
Število upravnih stvari, 
rešenih v zakonitem 
roku  

93 146 19 431 689 

Število upravnih stvari, 
rešenih po prekoračitvi 
zakonitega roka 

100 47 3 70 220 

Skupno število rešenih 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

193 193 22 501 909 

Skupno število nerešenih 
upravnih stvari na koncu 
poročevalnega obdobja 

54 49 8 104 215 

 
 
Tabela 14: Primerjava rešenih in nerešenih upravnih stvari v obdobju 2011 - 2017 

UPRAVNE STVARI 
LETO 
2011 

LETO 
2012 

LETO 
2013 

LETO 
2014 

LETO 
2015 

LETO 
2016 

LETO 
2017 

Skupno število 
rešenih upravnih 
stvari v 
poročevalskem 
obdobju 

1.100 887 685 1.293 

 
 

1.097 952 

 
 

909 

Skupno število 
nerešenih 
upravnih stvari na 
koncu 

471 164 193 702 502 381 215 
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poročevalnega 
obdobja 

 
Tudi v letu 2017 smo se trudili rešiti čim več upravnih stvari v zakonitem roku. Tako smo v letu 
2017 rešili sicer nekoliko manj zadev kot v letu 2016; razlog za to je manj vloženih zadev v 
poročevalskem obdobju, a smo se zelo izboljšali pri številu nerešenih zadev na koncu 
poročevalskega obdobja.  
 
Prav tako smo nekoliko zmanjšali število rešenih upravnih zadev po prekoračitvi roka; v letu 
2016 je bilo po prekoračitvi roka rešenih 306 zadev, v letu 2017 pa 220 zadev. S trendom 
zmanjševanja zaostankov pri reševanju upravnih zadev ter reševanjem zadev v zakonitem roku 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
 
Informacije javnega značaja  
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja smo 15. januarja 2018 elektronsko oddali letno 
poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2017. Letno poročilo 
smo objavili tudi v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče.  
 
Tabela 15: Informacije javnega značaja – primerjava med leti 2011–2017 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Število vloženih zahtev za dostop 
do IJZ 

7 4 1* 8 9 6 2 

Število ugodenih zahtev za 
dostop do IJZ 

7 4 0 6 5 5 1** 

*zahteva za dostop do informacij javnega značaja je bila umaknjena. 
**zahteva za dostop do informacij javnega značaja je bila rešena v letu 2018. 
 
Graf 6: Število vloženih zahtev za dostop do informacij javnega značaja – primerjava med leti 
2011–2017 

 
 
 
Brezplačna pravna pomoč občanom 
Na podlagi pogodbe o odvetniških storitvah je bilo opravljenih 36 brezplačnih pravnih nasvetov 
občanom. Občani so potrebovali nasvet glede darilnih pogodb najemnih razmerij, služnosti, 
uveljavljanja pravic iz obligacijskih razmerij, socialnih pomoči, osebnih sporov ter drugih sodnih 
in upravnih postopkov.  
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Graf 7: Brezplačna pravna pomoč občanom po mesecih v letih 2013–2017 

 
 
 
Javna naročila 
Skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, smo v preteklem letu izvedli 8 javnih naročil male 
vrednosti, pri čemer smo pri enem izmed projektov javno naročilo morali ponoviti, saj izvajalec 
v roku iz gradbene pogodbe ni izvedel pogodbenih obveznosti. Eno javno naročilo smo objavili 
ob koncu leta, zato je bila odločitev o oddaji javnega naročila izdana ter pogodba podpisana v 
letu 2018. Pridružili pa smo se tudi skupnemu javnemu naročilu Skupnosti občin Slovenije za 
nakup Microsoft programske opreme.  
 
V letu 2017 ni bilo vloženih zahtevkov za revizijo zoper objavljene razpisne dokumentacije 
oziroma zoper odločitve o oddaji javnih naročil.  
 
Graf 8: Število javnih naročil male in velike vrednosti – primerjava med leti 2011–2017 

 
 
V skladu z novim ZJN-3 pa smo 16. 2. 2018 za občino in vse krajevne skupnosti oddali tudi 
podatke o evidenčnih naročilih v letu 2017 ter sezname evidenčnih naročil, katerih vrednost 
(brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. 
člena ZJN-3. 
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Upravne takse 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah in Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin smo zaračunali upravne takse v skupnem znesku 3.916,40 EUR. 
 
Znesek upravne takse je, po Zakonu o upravnih taksah, tarifne številke 1 in 3, od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 znašal 22,60 EUR, znesek upravne takse po tarifni številki 36 (Potrdilo o namenski 
rabi zemljišča in Lokacijska informacija) je znašal 22,70 EUR, znesek upravne takse za pritožbo 
pa je znašal 18,10 EUR. 
 
Tabela 16: Znesek pobrane upravne takse za leto 2017 glede na vrsto in število vlog 

VLOGA  ŠTEVILO 

VLOG 

POBRANA UPRAVNA TAKSA (EUR) 
Lokacijska informacija 47 1066,90 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča 88 1997,60 

Vloga za spremembe in dopolnitve OPN 27 121,50 

Odločba o komunalnem prispevku 18 406,80 

Pritožba 7 126,70 

Odločba o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

3 67,80 

Vloga za stanovanje 0 0 

Soglasje za prodajo blaga na drobno na stojnici 2 40,70 

Odločba o delni zapori javne ceste zaradi izvajanja 
del na njih 

2 58,90 

Odločba o popolni zapori javne ceste zaradi 
izvajanja del na njih 

1 29,50 

 
 

5. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
 
5.1 MEDOBČINSKI URAD  
 
V Medobčinskem uradu, s sedežem Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, sta bili v poročevalskem 
obdobju za delovanje na območju Občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče zaposleni dve osebi.  
 
Medobčinski urad je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov, 
pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin. Standard in kvaliteta dela, ki 
ga prinaša območno razvojno partnerstvo, predstavlja velik prispevek k delovanju regije in je 
kot tak primeren, priporočljiv in učinkovit način dela, ki predstavlja novo kakovost v 
organiziranosti trenutne razvojne regije.  
 
Naloge opravljene v letu 2017 so bile usmerjene predvsem v: 

 prepoznavanje skupnih nalog območnega pomena; 
 sodelovanje in usklajevanje med različnimi občinskimi in drugimi javnimi službami;  
 spremljanje razpisov in pridobivanje možnih virov financiranja za dogovorjene območne 

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

ministrstev in drugih ustanov, s področja razvojnih projektov in opozarjanje občin na le-
te; 

 animiranje in seznanjanje občin z državnimi in drugimi finančnimi spodbudami; 
 iskanje drugih finančnih virov lokalnih skupnosti; 
 organizacija in koordinacija projektov ter druge naloge na področju razvojnih programov; 
 povezovanje občin območja, sodelovanje z drugimi območji, regijo in državnimi službami; 
 aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov in projektov; 
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 izvajanje postopkov oddaje javnih naročil, ipd. 
 
Vsebina in izhodišča za pripravo tega poročila so črpani iz trimesečnih poročil o delu 
Medobčinskega urada, katera se podajajo predstojniku Urada. Potrebno je poudariti, da vsega, 
kar je značilno za delo urada, ni možno zajeti v letnem poročilu.  
 
Delovanje Medobčinskega urada v Občini Zreče v letu 2017 
 
DOKUMENTACIJA EU PROJEKTOV 
Pregled in popravljanje dokumentacije tekočih projektov v skladu z Navodili za informiranje in 
obveščanje javnosti ter drugimi pravili.  
Rezultat: Urejena dokumentacija za štiri projekte, ki so sofinancirani iz EU (Izgradnja 
kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče, Smučarsko tekaški center na Rogli, Energetska 
sanacija Javnega zavoda Vrtca Zreče, Energetska sanacija Javnega zavoda Osnovna šola Zreče, 
Kanalizacija Nova Dobrava 2 in Kanalizacija Nova Dobrava 3). 
 
SODELOVANJE in KOORDINACIJA 
Sodelovanje in koordinacija pri tekočih projektih: opozarjanje na kritične roke za izvedbo 
investicij, nadzor nad aktivnostmi po prijavljenem projektu, priprava poročil, sestava zahtevkov 
za izplačilo, ipd.  
Rezultat:  

 Projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v 
občini Zreče, Sklop 1 – čistilna naprava in sklop 2 – kanalizacija; 

 Projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – Oskrba s pitno vodo; 
 23. čl. ZFO-1 (Rekonstrukcija LC 440261 Brezje – Koroška vas); 
 23. čl. ZFO-1 (Sanacija LC Padeški vrh – Gorenje – Zg. Zreče); 
 23. čl. ZFO-1 (Rekonstrukcija JP Pirš – Dom Krajanov – Železinger z izgradnjo vodovoda in 

kanalizacije); 
 23. čl. ZFO-1 (Komunalna oprema Stanojevič); 
 Projekt Kanalizacija Nova Dobrava 2; 
 Projekt Kanalizacija Nova Dobrava 3; 
 Projekt Izdelava celostne prometne strategije za Občino Zreče; 
 Projekt Brinjeva gora za skupen projekt »Na turo Pohorje Bohor«; 
 Projekt TUR-INFOMAT - Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih; 
 Projekt »Druži nas vlak pod Pohorjem - Spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu 

preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih 
prireditvenih prostorih«; 

 Projekt Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline; 
 Projekt Nakup terminalov in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (ZD Slovenske Konjice + 

Zdravstvena postaja Zreče in Vitanje); 
 Strategija razvoja turizma. 

 
PRIJAVA NA RAZPISE RAZLIČNIH RESORJEV 
Izdelava razpisne oz. prijavne dokumentacije, zagotavljanje izpolnjevanja pogojev, nadzor nad 
aktivnostmi odobrenih projektov, ipd. 
Rezultat:  

 23. čl. ZFO-1: Rekonstrukcija JP Pirš – Dom Krajanov – Železinger z izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije; 

 23. čl. ZFO-1: Komunalna oprema Stanojevič; 
 razpis MED: sodelovanje Občine kot pilotno območje, v katerem bi se pripravile študije 

izvedljivosti ali projekti, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost (nadaljevanje projekta 
Green partnerships, ki ga je vodil Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, sedaj projekt 
COMPOSE); 
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 Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad: Polnilne postaje za električna vozila; 
 Projekt Doživljanje čezmejne skupne dediščine in raznolikosti s kolesom (Interreg 

Slovenija – Hrvaška); 
 Projekt Jezera kot sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma - 

Lakenatour (Interreg Slovenija – Hrvaška); 
 Projekt Prehistory adventure  (Interreg Slovenija – Hrvaška); 
 Projekt 100 frankolovskih žrtev v sklopu projekta Spominski turizem Koroška Slovenija, 

»Interpretacija skupne zgodovine« (Interreg Slovenija – Avstrija); 
 Priprava vsebine za prijavo na napovedan razpis WI-FI; 
 Priprava zahtevka za CPS; 
 Podonavje: priprava vsebin Igrifikacija v turizmu (EU Games); 
 LAS Od Pohorja do Bohorja, Leader ESKRP: Projekt Brinjeva gora za skupen projekt »Na 

turo Pohorje Bohor«; 
 LAS Od Pohorja do Bohorja, Leader ESRR: Projekt TUR-INFOMAT - Inovativno 

informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih; 
 LAS Od Pohorja do Bohorja, Leader ESRR: Projekt »Druži nas vlak pod Pohorjem - 

Spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter 
medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih«; 

 Projekt Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline; 
 Ministrstvo za zdravje: Projekt Nakup terminalov in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 

(ZD Slovenske Konjice + Zdravstvena postaja Zreče in Vitanje); 
 Projekt Evropa za državljane – Ropotanje; 
 Strategija razvoja turizma; 
 Ministrstvo za okolje in prostor: Projekt priprave izvedbe aktivnosti evropskega tedna 

mobilnosti v letu 2018«, »Evropski teden mobilnosti v Zrečah«; 
 Ministrstvo za infrastrukturo: Projekt »Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče«; 
 Sodelovanje pri pripravi vloge za javni razpis Integralni turistični produkti; projekt z 

naslovom »Destinacija Rogla-Pohorje na dotik«; 
 Projekt Krepitev identitete Pohorcev na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno 

korist 2016-2018, ŠIPK. 2. odpiranje; 
 Projekt Izvedba IKT sistema za optimizacijo sistema dostav tovornega prometa Dravinjske 

doline na razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in 
regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020. 

 
IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
Izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16). Investicijska dokumentacije se izdeluje za zagotavljanje pogojev pri prijavi na 
razpise različnih resorjev. 
Rezultat:  

- Izdelava DIIP-a: Modernizacija ceste Pirš – Dom krajanov; 
- Izdelava novelacije IP: Rekonstrukcija JP Pirš – Dom Krajanov – Železinger z izgradnjo 

vodovoda in kanalizacije; 
- Izdelava DIIP-a: Brinjeva gora za skupen projekt »Na turo Pohorje Bohor«; 
- Izdelava DIIP-a: Nakup terminalov in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev; 
- Izdelava DIIP-a: Druži nas vlak pod Pohorjem;  
- Izdelava novelacija IP: Komunalna oprema Stanojevič;  
- Izdelava DIIP-a: Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče. 

 
JAVNA NAROČILA 
Pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije javnega naročila, sodelovanje pri izvedbi postopka, 
ipd. 
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Rezultat: 
 Vloga strokovne komisije pri izvedbi postopkov javnega naročanja; 
 Izvedba javnega naročila Ureditev krožnega križišča na Kovaški cesti v Zrečah. 

 
DRUGO 
Izvajanje drugih nalog po odločitvi občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje. 
Rezultat:  

 Pretok strokovnih informacij občanom (sestava člankov za medije); 
 Pomoč pri pripravi Poročil in zahtevkov za različna Ministrstva; 
 Delovanje ORP Dravinjsko (oblikovanje projektnih predlogov in oblikovanje IN Savinjske 

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

 Udeležba na sejah Sveta Savinjske regije; 
 Udeležba na širših kolegijih; 
 Udeležba na delavnici novega sistema E-MA; 
 Sodelovanje pri notranji presoji ISO; 
 Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2010 – sodelovanje pri pripravi projektnih idej za 

Čezmejno sodelovanje (Javna razpisa Interreg V–A Slovenija – Hrvaška in Interreg V–A 
Slovenija – Avstrija); 

 Posredovanje ponudb za sodelovanje v projektih za občine Dravinjskega za prijavo na 
razpis Interreg Central Europe; 

 Priprava skupnih vsebin za projekte sodelovanje LAS: ureditev postajališč za avtodome; 
 Sodelovanje v Centru za raziskave za izvajanje Strategije za turizem Destinacije Rogla-

Pohorje; 
 Sodelovanje pri pripravi za obisk Vlade RS v Savinjski regiji; 
 Sodelovanje 2. javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine – projekti sodelovanja − Priprava in usklajevanje vsebin za 
Projektne sodelovanja LAS: Razpršeni hoteli, Postajališča za avtodome, 
Pohodništvo/nordijska hoja; 

 Sodelovanje in koordinacija za pripravo Regijskega izvedbenega načrta (RIN) na področju 
socialnega varstva 2017 – 2020; 

 Sodelovanje v strokovni komisiji za ocenjevanje projektov oddanih na LAS Leader ESRR; 
 Načrt razvoja in trženja turizma: sodelovanje v projektni in delovni skupini; usmeritve za 

prijavo na razpise; 
 Koordinacija za možnost prijave na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja 

enakosti žensk in moških za leto 2017 (iskanje primernega prijavitelja in ustreznih 
vsebin); 

 Koordinacija za možnost prijave na Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za 
družine v letih 2017-2020 MDDSZ ; 

 Koordinacija pri »Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin« po javnem 
razpisu »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z 
zaposlitvenimi programi«, ki se prijavlja na javni razpis za sofinanciranje projektov – 
pridruženi partnerji/pismo o nameri;  

 Vsakodnevno spremljanje objave javnih razpisov na spletnih straneh ministrstev in 
posredovanje informacij v primerni obliki kontaktnim osebam posredovanih s strani občin 
po e-pošti, telefonu; 

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

 Izdelava trimesečnih poročil MU … 
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5.2 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 
MIR opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, 
ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na 
posamezna področja nadzora. 
 
Najpogosteje se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo: 

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

zgradb, 
 nadzor prometa na občinskih cestah in državnih cestah v naseljih. 

 
Na dan 31. 12. 2017 je v organu bilo zaposlenih šest javnih uslužbencev, dva inšpektorja, od tega 
je en tudi vodja, trije občinski redarji ter občinski redar svetovalec, ki opravlja poleg nalog 
občinskega redarja tudi naloge prekrškovnega organa. 
 
V letu 2017 je bilo na območju občine Zreče zaznanih 146 cestno prometnih prekrškov s 
področja mirujočega prometa. Od tega je bilo 41 prekrškov neznatnega pomena, za kar so se 
kršiteljem na kraju prekrška izdala ustna opozorila. Izdanih je bilo 105 obvestil o storitvi 
prekrška, katerim je sledilo 105 plačilnih nalogov. Največ kršitev je bilo zaznanih na območju 
modre cone pri Občini Zreče, pri osnovni šoli ter na Tovarniški cesti (Comet). 
 
Tako kot v preteklih letih smo tudi v lanskem letu občasno izvajali meritve prekoračitev hitrosti 
v cestnem prometu s samodejno merilno napravo. Izdali smo 32 plačilnih nalogov kršiteljem 
največje dovoljene hitrosti v cestnem prometu.  
 
V poročevalskem obdobju smo izvedli tudi tehtanje tovornih vozil, s katerim bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
 
Tabela 17: Število izdanih plačilnih nalogov v Občini Zreče  

LETO 
IZDANI 
PN-MP 

IZDANI 
PN-

HITROST 
ZSV UGOVOR 

IZDANE 
ODLOČBE 

PREDLOG ZA 
IZTERJAVO 

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

 
Zaznane so bile tudi kršitve onesnaženj cest, katere so po ustni odredbi odgovorni izvajalci tudi 
očistili. 
      
Na območju občine Zreče je inšpektorica vodila 18 inšpekcijskih postopkov, od tega: 

- 2 na področju javnega reda in miru ter videza naselij; 
- 8 na področju komunalnih odpadkov; 
- 4 s področja cest; 
- 4 s področja taks. 

 

 
Slika 7: Zaraščenost 

 
Preko celotnega poročevalskega obdobja smo vršili nadzor nad ravnanjem s komunalnimi 
odpadki, predvsem v smeri pravilnega ravnanja z njimi – ločeno zbiranje na izvoru samem. Z 
nadzorom želimo prispevati k drugačnemu razmišljanju tistih, ki še vedno nepravilno odlagajo 
odpadke. 
 
Redno smo opravljali nadzor nad občinskimi cestami, predvsem v smeri preprečitve poškodb le-
teh, s preventivnimi nadzori glede posegov v varovalni pas občinskih cest, odvodnjavanjem 
padavinske in komunalne vode na cesto in njene sestavne dele, nadzor nad izdanimi soglasji, s 
ciljem zagotoviti varstvo cest in varnost udeležencev v cestnem prometu. 
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Slika 8: Nedovoljen prekop ceste 

 

 
Slika 9: Preglednost križišča 

 
Nadzoru nad ravnanjem z odpadnimi komunalnimi vodami, ki nastajajo v gospodinjstvih, se 
vsako leto posveča večja pozornost. Cilj nadzora je priključitev na javno kanalizacijo, kjer je to 
mogoče in tako posledično obvezno. Na območju, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni 
možna, pa zagotoviti odvodnjavanje na način, kot to določa gradbeno dovoljenje in zakonodaja, 
ter tako preprečiti onesnaževanje okolja.   
      
V poročevalskem obdobju se je izvajal tudi nadzor nad prijavljanjem gostov in oddajanjem 
poročil o nočitvah, katerega cilj je bilo pravilno ravnanje s turistično takso. 
 
Graf 10: Število inšpekcijskih postopkov po posameznih področjih 
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6. OBČINSKI PRORAČUN 
 
Proračun občine je temeljni akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki za obdobje koledarskega leta.  
 
Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov, v katerem so prikazani projekti po letih, in 
sicer za tekoče leto in štiri prihodnja leta. Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom.  
 
Glavni cilj preteklega mandatnega obdobja (2010-2014) in tudi sedanjega (2014-2018) je 
vključevanje projektov za katere je možno pridobiti sredstva iz proračuna države in Evropske 
unije v proračun, bodisi na področju šolstva, športa, kulture, sociale, stanovanjskega 
gospodarstva, razvoja podeželja in kmetijstva, cestne in komunalne infrastrukture, turizma, v 
skladu s sprejetimi srednjeročnimi in dolgoročnimi razvojnimi dokumenti.  
 
Ker je pogoj za pridobitev državnih ali evropskih sredstev, zagotovitev lastnih sredstev v 
proračunu, so proračuni Občine Zreče investicijsko, projektno, ciljno naravnani z namenom 
zagotavljanja čim več tovrstnih sredstev in njihovega multipliciranja iz sredstev državnega 
proračuna ali skladov Evropske unije.  
 
Tabela 18: Odhodki občinskega proračuna po področjih 2012-2017 

Področja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dejavnost občinskih organov in uprave 642.289,71 568.080,72 573.663,05 589.896,79 609.333,48 633.025,90 

Izobraževanje 426.596,90 527.494,45 704.279,60 702.542,11 543.751,82 581.039,88 

Otroško varstvo 905.381,43 979.658,45 973.068,44 886.444,15 887.126,62 932.920,22 

Socialno varstvo 257.866,47 245.643,77 286.916,73 313.039,77 293.066,01 341.675,24 

Kultura 151.837,79 107.138,75 145.606,36 108.088,81 117.216,42 179.458,38 

Šport 102.706,30 101.491,05 101.011,10 148.448,74 144.436,54 135.339,68 

Zdravstvo 151.378,63 48.876,80 54.240,38 69.583,75 47.690,82 57.100,90 

Znanost 6.856,66 7.721,92 5.380,97 6.729,24 4.662,90 5.526,30 

Razvoj podeželja in kmetijstva 61.558,85 36.086,35 49.157,99 38.331,15 32.656,77 31.057,24 

Turizem 270.218,04 183.241,56 195.889,66 212.410,04 212.181,30 240.587,12 

Razvoj drobnega gospodarstva  36.020,79 6.983,18 5.871,70 8.465,88 10.926,65 9.068,53 

Cestno gospodarstvo 1.087.103,06 963.018,46 917.863,59 809.687,12 938.486,00 917.377,65 

Komunalno gospodarstvo 3.266.652,26 3.030.741,97 1.490.236,49 1.522.944,27 1.202.395,53 1.379.526,72 

Stanovanjsko gospodarstvo 152.415,66 121.774,94 148.655,67 108.983,98 139.274,78 112.846,30 

Urejanje prostora in varstvo okolja 308.985,96 192.946,25 184.790,00 328.977,46 77.644,43 89.696,25 

Varnost pred narav. in drugimi nesrečami 99.497,30 87.051,59 86.211,72 104.799,44 118.969,52 106.842,75 

Druge javne potrebe 339.429,31 311.023,56 325.553,39 322.645,17 397.258,29 407.641,37 

Oblikovanje rezerv 105.462,83 98.744,10 37.216,54 90.230,85 102.219,62 69.921,70 

Ostale investicije 416.891,07 829.971,64 1.420.008,76 409.101,88 125.538,75 76.526,83 

Skupaj v EUR 8.789.149,02 8.447.689,51 7.705.622,14 6.781.350,60 
60 

6.004.836,25 
60 

6.307.178,96 

 
Spodnji graf prikazuje vrednost skupnih odhodkov v primerjavi z vrednostjo investicij v letih 
2010 do 2017. 
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Graf 11: Vrednost investicij v primerjavi s skupnimi odhodki v letih 2010–2017 

 
Občina s tekočimi odhodki in transferji pokriva zakonske in ustavne naloge, preostala sredstva 
pa lahko nameni za razvoj in investicije. Razmerje med tekočimi odhodki in transferji ter 
investicijskimi odhodki in investicijskimi transferji pa kaže investicijsko naravnanost. 
 
Vrednost investicij v letu 2017 predstavlja 19,3 % vseh odhodkov, kar je precej manj kot 
pretekla leta, razen leta 2016. Navedeno je posledica zmanjševanja sofinanciranj iz EU in 
državnega proračuna. 
 
V naslednjem grafu so predstavljeni skupni prihodki občine v primerjavi s sredstvi EU in 
sredstvi državnega proračuna v letih od 2010 in 2017. 
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Graf 12: Pridobljena sredstva države in EU v primerjavi s skupnimi prihodki v letih 2010–2017 

 
 
Zgornji graf prikazuje gibanje skupnih prihodkov ter sredstev, pridobljenih iz EU in proračuna 
RS, iz katerega je razvidno, da je bil proračun najvišji leta 2011, nekoliko nižji leta 2010, najnižji 
pa leta 2016. Največ evropskih sredstev smo pridobili v letu 2010. 
 
Glavnina sredstev, pridobljenih iz Evropske unije, je bila namenjena izgradnji centralne čistilne 
naprave Zreče. Največji delež evropskih sredstev iz državnega proračuna pa je bil namenjen za 
energetsko sanacijo osnovne šole in vrtca. 
 
Graf 13: Delež stroškov občinske uprave (plače zaposlenih in materialni stroški) glede na skupne 
odhodke v letih 2010–2017 
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Zgornji graf prikazuje stroške občinske uprave (plače zaposlenih s prispevki za socialne 
transfere in materialne stroške) glede na skupne odhodke proračuna v letih 2010–2017. Iz grafa 
je razvidno, da so se stroški občinske uprave glede na odhodke prejšnja leta zmanjševali, v 
zadnjih letih pa se zvišujejo, in sicer je porast za leto 2016 in 2017 na postavki zaznati, zaradi 
sprostitve plačne lestvice na isto raven, kot je bila leta 2012 (pred uvedbo ZUJF-a), napredovanj 
JU decembra 2015,  jubilejnih nagrad, povečanja regresa (dogovor sindikatov), odprave plačnih 
anomalij … Še vedno pa plače, kljub temu, da so se povečale niso na ravni iz leta 2012, ko se je 
uvedel ZUJF in drastično znižal to postavko. 
 
Vsi zaposleni v upravi se trudimo ravnati gospodarno in racionalno tako pri nabavi kot uporabi  
sredstev za delo ter drugimi materialnimi dobrinami.  
 
 
Finančno poslovanje Občine Zreče v letu 2017 
 
Tabela 19: Gibanje povprečnine in primerne porabe po letih 2010-2017 

LETO POVPREČNINA (EUR) PRIMERNA PORABA (EUR) 

2010 550,00 3.821.334 

2011 554,50 3.849.274 

2012 554,50/543,00 3.812.996 

2013 536,00 3.698.919 

2014 536,00 3.688.228 

2015 525,00/519,00 3.613.668 

2016 522,00 3.609.725 

2017 533,50 3.659.030 

 
Skupni prihodki Občine Zreče v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, znašajo 
6.438.444 EUR. V primerjavi z letom 2016 so skupni prihodki višji za 197.693 EUR. 
 
Graf 14: Prihodki Občine Zreče v letih 2016 in 2017 

 
 
Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 6.049.607 EUR in so v primerjavi z letom 2016 višji za 
307.993 EUR. 
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Graf 15: Odhodki Občine Zreče v letih 2016 in 2017 

 
 
Tabela 20: Višina odhodkov Občine Zreče in krajevnih skupnosti porabljenih za dejavnost občinskih 
organov in uprave  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

OBČINA ZREČE 559.885,61 564.428,69 583.560,46 601.575,98 626.516,06 

KS ZREČE 5.090,43 4.073,66 2.094,69 2.827,90 2.169,94 

KS STRANICE 1.202,66 3.314,72 1.658,71 2.520,20 1.676,85 

KS GORENJE 1.160,31 754,74 1.094,28 636,69 1.423,56 

KS SKOMARJE 268,72 389,05 1.342,29 941,98 340,81 

KS RESNIK 155,76 337,97 176,9 266,5 291,36 

KS DOBROVLJE 317,23 364,22 369,1 564,23 607,32 

 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov Režijskega obrata 
V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov so prikazane evidenčne knjižbe za prihodke in 
odhodke dejavnosti, ki potekajo preko režijskega obrata. Za razliko od ostalih izkazov, kjer velja 
pravilo denarnega toka, so v Izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obrazov podatki prikazani 
po fakturirani realizaciji. To pomeni, da so v letu 2017 upoštevani vsi prejeti in vsi izdani računi 
ne glede na plačilo. 
 
Celotni prihodki režijskega obrata v letu 2017 znašajo 1.031.180 EUR, celotni odhodki pa 
2.737.792 EUR. Iz navedenega je razvidno, da je razlika med prihodki in odhodki Režijskega 
obrata Občine Zreče zelo velika, kar 1.706.612 EUR je več odhodkov kot prihodkov, kar je tudi 
precej več kot v preteklem letu, ko je bila ta razlika 918.410 EUR. Ker prihodki v letu 2017 ne 
pokrivajo odhodkov, se razlika pokrije iz proračuna, in sicer v celotni višini presežka odhodkov. 
 
Prihodki režijskega obrata so kanalščine in priključnine, pobrana vodarina ter okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 945.846 EUR, najemnine grobov na 
novem pokopališču – 15.631 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 12.804 EUR, 
sredstva ministrstva za investicije – 15.687 EUR (za celostno prometno strategijo in gozdne 
ceste), ostali prihodki – 41.211 EUR. 
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Za stroške storitev je bilo porabljenih 1.981.036 EUR, za stroške dela pa 205.568 EUR. Za same 
plače in nadomestila le-teh je v letu 2017 bilo porabljenih 170.510 EUR, za prispevke 26.448 
EUR in za druge stroške 8.610 EUR. Pri stroških dela je manjše povečanje v primerjavi z letom 
prej. Glavnino odhodkov predstavljajo stroški storitev kot so urejanje okolja – 30.080 EUR, 
čistilna akcija –2.163 EUR, košnja zelenic – 18.907 EUR, zbirni center – 6.981 EUR,  novoletna 
okrasitev – 20.447 EUR. Največji postavki pa sta celotno cestno – 794.070 EUR in komunalno 
gospodarstvo – 1.108.387 EUR.  
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II.   V S E B I N S K I   D E L 
 

 
1. GOSPODARSTVO 
 
Na področju gospodarstva je naloga občine spodbujanje razvoja kmetijstva, obrti, podjetništva, 
malega gospodarstva in turizma.  
 
Občina Zreče s svojo naravno pokrajino in lokalno kulturno dediščino ter tradicijo ponuja idealno 
platformo za bolj specializirane in vse bolj popularne oblike trajnostnega turizma. 
 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče se finančna 
sredstva usmerjajo v razvoj okolju prijaznega kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotovitev 
ustrezne izobrazbe, usposobljenosti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, posodabljanje in 
prestrukturiranje kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja, krepitev 
povezovanja, dejavnosti društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Glavni 
cilj pomoči, ki ga ima Občina Zreče, ter k uresničevanju katerega si bo prizadevala, je ohranjanje 
ter razvoj kmetijstva in podeželja. 
 
Na podlagi s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Zreče za 
programsko obdobje 2015 – 2020 določenega načina pridobivanja, namenov, pogojev in oblike 
dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Zreče, smo izvedli javni razpis. Doseganje zastavljenih ciljev (iz pravilnika) je 
razvidno iz analize rezultatov razpisa. Občina Zreče želi spodbujati razvoj turizma na območju 
občine oz. turistične destinacije in doseči večjo prepoznavnost območja, kar je razvidno iz števila 
domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Naš cilj je tudi krepitev 
sodelovanja in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole 
in drugih dejavnosti. 
 
Na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva je naš cilj ustvarjanje vzpodbudnega 
podpornega okolja za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje odpiranja novih. 
Dolgoročni cilji na področju stanovanjskega gospodarstva so zagotavljanje neprofitnih najemnih 
stanovanj ter bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno 
ogroženih oseb ter spodbujanje različnih oblik zagotavljanja najemnih stanovanj.  
 
 
1.1 KMETIJSTVO 
 
Izhodiščno pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni predstavlja v letu 
2015 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Zreče za 
programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
Ukrepi razvoja podeželja se nanašajo na podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanimi 
dejavnostmi na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh 
območjih z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot 
na podeželju. 
 
Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem razvoja kmetijstva in podeželja v 
programskem obdobju 2015 - 2020 kot so: zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in 
gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine, povečanje števila raznolikih 
dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja. 
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Podobno, kot prejšnja leta, smo tudi v letu 2017 izvedli dva javna razpisa, in sicer za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče 
in za delovanje društev s področja kmetijstva na območju občine Zreče, na katerega se je 
prijavilo 8 društev. Razdelitev sredstev v skupni vrednosti 2.500 EUR je razvidna iz spodnje 
tabele.   
 
Tabela 21: Sredstva na podlagi javnega razpisa za delovanje društev s področja kmetijstva na 
območju Občine Zreče v letu 2017 

NAZIV NASLOV 
DODELJENA 
SREDSTVA  

(V EUR) 

Društvo kmetic Zarja Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 700 

Strojni krožek Slov. Konjice  Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 450 

Vinogradniško vinarsko društvo Slov. Konjice Šolska ulica 3, 3210 Slov. Konjice 100 

Društvo rejcev drobnice Cekin Trnoveljska c. 1, 3000 Celje 200 

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče Bork 6, 3214 Zreče 410 

Govedorejsko društvo Slov. Konjice Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 200 

Društvo lastnikov gozdov Dravinja-Hudinja Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 280 

Pašna skupnost Rogla Gorenje pri Zrečah 6, 3214 Zreče 160 

 
Finančna sredstva za podporo ukrepom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Zreče v letu 2017 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
Komisije (ES) št. 702/2014 in pomoči de minimis  skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, 
razpisana v višini 20.000,00 EUR so bila dodeljena za naslednje ukrepe: 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – sredstva je prejelo 18 
upravičencev, in sicer 13 za nakup strojev in 5 za gradnjo oz. izboljšavo nepremičnin ter 

2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) – sredstva so prejeli 3 upravičenci za 
naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 
Oskrbo zapuščenih živali izvajamo na podlagi letne pogodbe z ZONZANI Tatjana Lenko, s. p. iz 
Jarmovca. Zaradi porasta števila zapuščenih mačk in aktivnega delovanja društva za zaščito 
živali na območju naše občine, smo z Veterinarsko postajo Konjice sklenili še pogodbo o 
izvajanju dejavnosti oskrbe zapuščenih prostoživečih mačk.  
 
 
Regionalni program razvoja podeželja 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje in Zreče, je na omenjenem območju uspešno delovala že v obdobju 2007-2013, 
skupaj je bilo izvedenih 71 Leader projektov v skupni vrednosti 1.995.641,08 EUR, od tega 
uspešno pridobljenih Leader sredstva v višini 904.794,56 EUR. Na podlagi dobrih rezultatov in 
pridobljenih izkušenj se je partnerstvo odločilo nadaljevati sodelovanje tudi v novi finančni 
perspektivi 2014-2020.  
 
Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljna podlaga za delovanje lokalne akcijske skupine – 
»LAS Od Pohorja do Bohorja« v novem programskem obdobju 2014-2020. V strategiji zapisana 
vizija, cilji, prioritete in merljivi kazalniki izhajajo iz dejanskih potreb vseh zainteresiranih 
lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – gospodarskega, nevladnega in javnega.  
 
Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja LAS na Ministrstvih sta bila objavljena šele prva 
poziva za sofinanciranje operacij v novem programskem obdobju (LAS je upravičena do 
koriščenja sredstev iz dveh skladov, Evropskega Kmetijskega Sklada za Razvoj Podeželja – 
EKSRP ter Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj – ESRR). 
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S strani LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bilo, v okviru 1. Javnega poziva LAS za sofinanciranje 
operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, odobrenih sedem operacij. Vloge, 
ki so bile oddane v končno potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so še 
vedno v postopku obravnave. 
 
Deset operacij, katerih sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo odobreno 
s strani LAS, je v postopku obravnave na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT). Od tega sta bili do konca leta odobreni 2 operaciji, in sicer Tur-infomat (zajema 
postavitev turističnega infomata pri avtobusni postaji v Zrečah), katerega nosilec je LTO Rogla-
Zreče, GIZ in Medgeneracijski vadbeni park na prostem, nosilec Unitur, d. o. o. 
 
 
Izdajanje časopisa POB  
Občine LAS »Od Pohorja do Bohorja« izdajajo skupni časopis, v katerem podajajo informacije o 
tekočem delu in aktualnih dogodkih, ki se odvijajo na omenjenem območju. Tokrat je časopis 
namenjen podrobnejši predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020, strategije LAS, prvega 
javnega poziva za sofinanciranje operacij LAS in uspešnih primerov leader projektov. Dostopen 
je na spletni strani: http://www.las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-
do-Bohorja_2/POB_2017.pdf 
 

 
Slika 10: Časopis POB 

 
 
1.2 OBRT IN PODJETNIŠTVO 
 
Razpis za pospeševanje razvoja podjetništva 
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva se skladno s Pravilnikom o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva namenijo kot nepovratna finančna 
pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov: 
1.  spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, 
2. spodbujanje projektov inovacij (sofinanciranje stroškov pridobitve patenta, zaščite blagovne 
znamke, izdelave prototipa …). 

 
 

Drobno gospodarstvo 
Na objavljen javni razpis je v letu 2017 prispelo pet vlog, vse za spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest (5 novih delovnih mest). Glede na razpoložljiva sredstva (razpisanih je bilo 8.000 
EUR) je bilo vlagateljem za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest odobrenih skupno 5.000 
EUR  (za vsako novo delovno mesto po 1.000 EUR). 
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Obratovalni čas gostinskih obratov 
Prejeli smo 25 vlog za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata. Vse vloge so bile skladne 
z določili iz Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa, zato so bile vse 
potrjene. Z gostinci, ki imajo gostinske obrate v naselju, se sicer poskušamo predhodno 
pogovoriti o možnostih podaljšanja obratovalnega časa.  
 
 

1.3 TURIZEM 
 
Turizem v občini prestavlja velik razvojni potencial z dolgoletno tradicijo, zlasti zdraviliškega 
turizma, katerega razvoj je bil pogojen z danimi hidrološkimi značilnostmi tega območja – izviri 
termalne vode. Nosilca ponudbe sta Uniturjeva turistična centra Klimatsko-turistični center 
Rogla in Terme Zreče, ponudbo pa dopolnjujejo trije zasebni hoteli, turistične kmetije, apartmaji, 
restavracije in domača gostišča. 
 
 
Število nočitev v občini Zreče in turistična taksa 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem 
območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne 
zaračunavajo posebej. Ker Občina Zreče dosega kriterije iz 24. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (na njenem območju je opravljenih več kot 100.000 nočitev letno oziroma je na 
območju občine več kot 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih), smo z občinskim odlokom 
določili, da so zavezanci za plačilo turistične takse tudi lastniki počitniških hiš in počitniških 
stanovanj (letna pavšalna turistična taksa).  
 
Sredstva iz naslova turistične takse, pobrana glede na število nočitev in letne pavšalne turistične 
takse smo porabili za delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ, urejanje okolja, okrasitev občine, 
pospeševanje delovanja turističnih društev, čistilne akcije, promocijo turizma, vzdrževanje 
turistične infrastrukture (označevalne table …), mednarodno sodelovanje (pobrateno mesto 
Sedbergh), organizacijo novoletnih in drugih prireditev in delno tudi za sanacijo atletske steze.  
 

Graf 16: Primerjava števila gostov v obdobju 2001–2017 

 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo leto 2017 rekordno tako glede števila domačih, kot tudi tujih 
gostov. 
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Graf 17: Primerjava števila nočitev v obdobju 2000–2017 

 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo leto 2017 sicer rekordno po skupnem številu nočitev domačih in 
tujih gostov. Podrobnejši pregled pa pokaže, da smo doslej največ domačih gostov imeli v letu 
2012 (2 % več), največ tujih gostov pa v letih 2005 in 2007 (v obeh primerih cca 1 % več kot v 
letu 2017).  
 
Tabela 22: Primerjava zneska turistične takse za obdobje 2013–2017 po mesecih 

Mesec 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2013 v EUR 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2014 v EUR 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2015 v EUR 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2016 v EUR 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2017 v EUR 

Januar 1.821,33 2.471,34 2.425,27 2.956,42 1.492,02 
 Februar 5.547,94 2.177,01 2.417,59 3.795,94 4.364,17 
 Marec 4.290,08 7.201,56 4.663,62 15.985,48 45.634,36 
 April 0,00 28.699,28 44.064,52 63.090,23 3.197,13 
 Maj 974,49 682,43 40.468,01 29.477,63 29.726,55 
 Junij 327,48 70,70 16.294,50 10.910,18 32.826,77 
 Julij 137.042,49 596,19 9.505,44 12.888,07 10.446,28 
 Avgust 754,52 792,55 832,06 1.622,25 12.237,18 
 September 97.889,30 645,47 21.983,07 24.896,98 

 
9.327,13 

 Oktober 40.019,27 369,50 21.769,19 17.959,40 11.179,44 
 November 12.809,58 364,99 8.393,31 9.776,34 19.298,95 
 December 1.452,42 97.733,74 296,80 5.504,33 9.158,36 
 SKUPAJ 303.240,98 141.804,76 173.113,38 198.863,25 

 
188.888,34 

  
Iz zgornje tabele je razvidno, da skupni znesek vplačane turistične takse za leto 2017 znaša  
188.888,34 EUR, kar je sicer za 5 % manj kot preteklo leto, a je pri tem potrebno omeniti, da je 
bilo nakazilo turistične takse v januarju 2018 bistveno večje kot pretekla leta.  
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Graf 18: Turistična taksa v Občini Zreče v obdobju 2010–2017 

 
 
 
Pavšalna turistična taksa 
Zavezancem smo skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični 
taksi v Občini Zreče v letu 2017 izdali 274 odločb. Iz tega naslova smo prejeli 41.005,43 EUR. 
 
Prejeli pa smo tudi 12 vlog društev za oprostitev plačila turistične takse v skladu z 
oprostitvenimi razlogi, ki jih določa Odlok o turistični taksi v Občini Zreče. Pozitivne odločbe 
smo izdali 11 društvom, ena vloga pa je bila zavržena, ker vlagatelj vloge ni dopolnil skladno s 
pozivom. 
 
Graf 19: Primerjava števila izdanih odločb (pavšalna turistična taksa) po letih 2007–2017 
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Graf 20: Primerjava prihodkov na podlagi izdanih odločb (pavšalna t.t.) po letih 2007–2017 

 
 
 
Druge naloge na področju »Turizma«  
Z namenom podpore pri organizaciji najbolj prepoznavnih prireditev na območju Zreč in 
Zreškega Pohorja (Lepa nedelja na Skomarju, Jakobovi dnevi na Resniku, Furmanski dan na 
Stranicah), smo sofinancirali stroške postavitve šotora. Ostale dejavnosti turističnih društev pa 
smo podprli preko izvedenega javnega razpisa, na katerega se je tudi letos prijavilo 5 društev. 
 
Tabela 23: Sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na 
območju Občine Zreče med leti 2014 in 2017 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
VIŠINA SREDSTEV (v EUR) 

2014 2015 2016  
 

2017 

Turistično društvo Resnik – Rogla 1.710 1.580 1.540 1.410 

Turistično društvo Skomarje 1.570 1.660 1.420 1.380 

Turistično olepševalno društvo Stranice 2.010 1.750 1.700 1.740 

Turistično društvo Zreče 1.760 1.530 1.460 1.450 

Društvo zeliščarjev SMETLIKA 450 980 1.380 1.520 

SKUPAJ 7.500 7.500 7.500 7.500 

 
 
Sodelovanje s Sedberghom 
V letu 2017 smo obeležili 12. obletnico sodelovanja z mestom Sedbergh. Na javni razpis za 
sofinanciranje sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh smo prejeli tri vloge, in sicer 
Osnovne šole Zreče (osnovnošolci so med drugim obiskali Sedbergh), Turističnega društva Zreče 
in KUD Jurij Vodovnik Zreče, ki pa sta gostila obiskovalce iz pobratenega mesta. Zlasti članice 
kluba Art, ki deluje v sklopu Turističnega društva Zreče, so se izjemno potrudile s programom za 
skupino iz Sedbergha (med njimi tudi Suzan in Garth, ki v tovrstnih aktivnostih sodelujeta že od 
začetka). Gostili so jih kar 8 dni in jim skupaj z društvi iz KS Stranice pripravili likovni delavnici v 
Zrečah in na Stranicah (pridružil se jim je tudi priznani umetnik Milan Lamovec Didi), ogled 
destinacije, sodelovanje na kulturni prireditvi v Zrečah, v oddaji na TV Celje … 
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Podpis sporazuma o sodelovanju z Občino Raća iz Srbije 
Lovski družini Zreče in Raća že 10 let prijateljujeta z vsakoletno izmenjavo društvenih delegacij. 
28. 1. in 29. 1. je naš svetovni deskarski pokal na Rogli obiskala delegacija iz Opštine Raća. 
Takrat smo obljubili, da obisk vrnemo v času od 9. 6. do 11. 6. 2017. Raćo je obiskala delegacija v 
sestavi župan mag. Boris Podvršnik, podžupan Drago Šešerko in občinski svetnik ter predsednik 
naše Lovske družine Ervin Gričnik. Ob tej priložnosti smo podpisali tudi sporazum o 
prijateljskem sodelovanju obeh občin, ki ga želimo razširiti tudi na področju turizma, kulture, 
športa, šolstva in gospodarskih dejavnosti.    
 

 
Slika 11: Podpis sporazuma 

 

 
»Jezera kot sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma (akronim 
LAKENATOUR) 
Skupaj s projektnimi partnerji smo dne 27. 9. 2017 ponovno oddali vlogo na Javni razpis za 
predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, in sicer 
preimenovan projekt »Lakenatour«. S projektom želimo spremeniti turistično privlačnost jezera 
ter z zavedanjem negativnih vplivov prevelikega izkoriščanja naravne dediščine povečati 
nadzorovan turistični obisk. 
 
Projektni partnerji: 

- Občina Zreče (vodilni partner), 
- Občina Šentjur, 
- Razvojna agencija Kozjansko, 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (OE Celje), 
- Grad Zaprešić, 
- Grad Velika Gorica, 
- Razvojna agencija Zagrebačke Županije. 

 
Trajanje projekta bo 30 mesecev. V prijavi je predviden začetek projekta 1. 7. 2018 – zaključek 
projekta 31. 12. 2020. Celotna vrednost projekta znaša 2.079.286,60 EUR. Vrednost investicije 
Občine Zreče znaša 583.525,00 EUR (EU – 495.996,25 EUR, lastna sredstva – 87.528,75 EUR). 
 
63 od 88 projektnih vlog, prejetih v okviru tretjega roka javnega razpisa, je administrativno 
ustreznih in upravičenih. 
 
Rezultat prve faze ocenjevanja je 63 projektnih vlog, ki so skladne s kriteriji za ugotavljanje 
administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 63 projektnih vlog je sedaj predmet 
ocenjevanja kakovosti, med temi vlogami je tudi naš projekt »LAKENATOUR«. 
 



55 
 

 
Slika 12: Zreško jezero 

 
 

Dogovor za razvoj regij 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 13. novembra 2017 razvojnim svetom 
posredovalo Povabilo za dopolnitev dogovora za razvoj regij – drugo povabilo. Na podlagi 
povabila so regionalne razvojne agencije dolžne pripraviti osnutke dopolnjenih dogovorov, ki 
vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo 
omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali 
ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. 
 
Rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. februar 2018.  
 
Na podlagi sklepa Vlade RS št. 30301-5/2017/4 z dne 1. 6. 2017 se bodo v okviru teh 
prednostnih naložb, sofinancirale naslednje vsebine: 

-  3.1 Spodbujanje podjetništva 
-  4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti 
-  5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam 
-  6.1 Vlaganje v vodni sektor 
-  7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti 

 
Savinjski subregiji pripada vrednost za vse projekte v višini 55.940.000,00 EUR.  
Dravinjski subregiji je dodeljena vrednost 4.420.000,00 EUR. 
 
Mi smo v Dogovor za razvoj regij uvrstili projekt »Izgradnja kanalizacijskega sistema Zreče – 
Aglomeracija Zreče številka ID 10345« v skupni vrednosti 3.301.442,00 EUR z DDV 
(sofinancerska vrednost 1.300.518,50 EUR), pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni 
sektor. 
 
Med rezervne projekte pa smo vključili: 

- 3.1 Spodbujanje podjetništva/Trgovsko obrtna cona Zreče, 
- 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti/D1 Vojnik-Vitanje-Zreče-Slovenske 
Konjice ter R12 Zreče. 

 
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 85 %. 
 

Doživljanje čezmejne skupne dediščine in raznolikosti s kolesom (akronim DEDIŠČINA S 
KOLESOM)   
Dne 27. 9. 2017 smo skupaj s projektnimi partnerji ponovno oddali vlogo na Javni razpis za 
predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, in sicer 
nadgrajen projekt »Dediščina s kolesom«. 
 
Cilj projekta je vzpostaviti kulturno-kolesarsko inovativno interpretacijo tisočletne podeželske 
dediščine, ki bo obiskovalcem ponudila edinstven trajnostno-mobilni produkt in doživetje 
privlačne tisočletne podeželske dediščine ter tradicije, v obliki privlačnih programov. 
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Projektni partnerji: 
- Občina Slovenske Konjice (vodilni partner), 
- Občina Zreče, 
- Občina Vitanje, 
- Grad Varaždinske toplice, 
- Grad Novi Marof, 
- Međunarodna agencija za razvoj, d. o. o. 

 
Trajanje projekta bo 30 mesecev. V prijavi je predviden začetek projekta 1. 5. 2018 – zaključek 
projekta 31. 10. 2020. Celotna vrednost projekta znaša 1.442.151,49 EUR. Vrednost investicije 
Občine Zreče znaša 265.396,98 EUR (EU – 225.587,43 EUR, lastna sredstva – 39.809,55 EUR). 
 
63 od 88 projektnih vlog, prejetih v okviru tretjega roka javnega razpisa, je administrativno 
ustreznih in upravičenih. Rezultat prve faze ocenjevanja je 63 projektnih vlog, ki so skladne s 
kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 63 projektnih vlog je 
sedaj predmet ocenjevanja kakovosti, med temi vlogami je tudi naš projekt »DEDIŠČINA S 
KOLESOM«. 
 
 
Projekt Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine (akronim Prehistory 
adventure) 
Občina Zreče bo sodelovala kot partner v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 
»Prehistory adventure – utrinki prazgodovinskega utripa življenja, izkustveni sprehod skozi 
prazgodovinsko dediščino«. Skupna vrednost projekta znaša 700.000 EUR (od tega znaša delež 
Občine Zreče 150.000 EUR), višina sofinanciranja iz ESRR je 85 %. V končni fazi torej vsak 
partner zagotovi le 15 % svojega dela vrednosti projekta. 
 
Cilji projekta so:  
 preko valorizacije kulturne dediščine, povezane s prazgodovino partnerskega območja, 

oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj 
območja,  

 lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje o 
prazgodovini ter hkrati zaščititi posamezne elemente kulturno zgodovinske dediščine, 

 povezovanje čezmejnih turističnih destinacij, 
 povezava prazgodovine in kulturne dediščine v trajnostni turistični produkt, 
 povezati turistično ponudbo čezmejnih destinacij v skupne turistične produkte. 

 
Projektni partnerji: Općina Donja Voća (vodilni partner), Občina Radenci, Občina Zreče, 
Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska turistička zajednica, Slovenska turistična organizacija, 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Grad Karlovac.  Nov inovativni 
turistični produkt bo povezan z aktualizacijo prazgodovine. Izvajali ga bomo 2 leti (2018 in 
2019). 
 
 
Aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ 
V letu 2017 je bila osrednja tema delovanja gospodarskega interesnega združenja (GIZ) 
povezana z izvajanjem aktivnosti  dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji 
Rogla-Pohorje 2017-2021.   
 
LTO Rogla-Zreče, GIZ, kot osrednja organizacija, opredeljuje Destinacijo Rogla-Pohorje pod 
sloganom »Razišči, občuti, užij«, ki združuje območje štirih občin: Oplotnice, Slovenskih Konjic, 
Vitanja in Zreč v neponovljivo celoto. V oktobru 2016 so župani omenjenih občin na Rogli prejeli 
strateške dokumente pod skupnim naslovom Načrt razvoja in trženja turizma v Destinaciji Rogla-
Pohorje 2017–2021. Tekom priprave strateških dokumentov, pri kateri so sodelovali številni 
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deležniki, se je  izoblikovala turistična ponudba in podoba destinacije Rogla-Pohorje, naklonjena 
zelenemu in trajnostnemu turizmu.   
 
V letu 2017 smo pričeli z uresničevanjem strateških dokumentov. Veliko energije smo usmerjali 
v digitalni marketing ter v druge povezovalne promocijske aktivnosti, od katerih velja posebej 
izpostaviti Poletna doživetja pri ponudnikih v destinaciji in brezplačne vodene oglede 
namenjene širši javnosti, ki so jih izvajali v sodelovanju s turistično agencijo Pohorje turizem. 
Skupaj smo sodelovali na več kot 30 sejmih doma in v tujini ter pri več kot 50 dogodkih. Vlagali 
smo v razvoj kadrov in uspešno izvedli prvo izobraževanje 15 destinacijskih turističnih 
vodnikov.   
 
V skladu z možnostmi smo se pojavljali v tiskanih medijih, radiu ter spletnih medijih in 
družabnih omrežjih. S sistematičnim in učinkovitem pristopu smo bistveno izboljšali 
promocijski položaj destinacije v digitalnih medijih in socialnih omrežjih.   
 
Z nadaljnjim članstvom v Konzorcij Green Destination in ponovno umestitvijo naše destinacije 
med 100 najbolj trajnostnih svetovnih destinacij nadgrajujemo projekt Zelena shema 
Slovenskega turizma.   
  
V preteklem letu smo bili aktiven soustvarjalec v RDO Dežela Celjska in v GIZ Pohodništvo in 
kolesarstvo.  
 
S sprejetjem nacionalne Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, smo postali 
ena izmed vodilnih destinacij v Makro regiji Alpska Slovenija. LTO Rogla-Zreče, GIZ je tako 
postala aktiven partner STO in MGRT pri upravljanju slovenskega turizma. 
 
Turistično informacijski center (TIC) je povečeval število turističnih obiskovalcev in vse bolj 
postajal informacijski center tudi za turistične ponudnike ter občanke in občane Zreč in celotne 
destinacije Rogla-Pohorje. 
 
TIC je v letu 2017 koordiniral in vodil številne prireditve in dogodke, izvajal sistematično 
informiranje turistov in občanov ter mesečno izdajali koledar prireditev.  
 
Velik poudarek je TIC namenil izvajanju podpornih aktivnosti svojim članom, kot so obveščanje 
o ugodnostih, o možnosti udeleževanja na sejmih ter dejavnosti v povezavi s prijavo gostov in 
prijavo turistične takse. 
 
Omeniti velja še številna delovna srečanja Centrov, ki delujejo znotraj destinacije, izvedene 
študijske ture in srečanja županov, skupno promocijo destinacijskih prireditev in izdajo tiskovin, 
(ne)posredno sodelovanje pri številnih projektih ter oblikovanje celostne grafične podobe, ki 
destinaciji omogoča prepoznavnost v različnih medijih.  
 
S sodelovanjem na različnih razpisih smo skupaj s partnerji zagotovili kvalitetnejšo osnovo tako 
za področje turizma kot tudi na širšem področju lokalnih skupnosti. Na ta način želi združenje 
postati dodana vrednost za svoje člane in širšo lokalno skupnost oz. lokalne skupnosti in postati 
osrednja točka povezovanja različnih deležnikov pri turističnem upravljanju v destinaciji Rogla-
Pohorje. 
 
Tudi v letu 2017 smo, skozi sodelovanje in pogovore, graditi odnos z lokalnimi skupnostmi 
destinacije, s člani združenja ter s številnimi drugimi deležniki in partnerji. Rezultat takšnega 
dela je, da danes veliko bolje razumemo potrebe, izzive in razmišljanja turističnih subjektov, kar 
bo v prihodnje nedvomno prineslo pozitivne rezultate.  
 

http://www.destinacija-rogla.si/programi-izletov/poletna-dozivetja-v-destinaciji-rogla-pohorje
http://www.destinacija-rogla.si/programi-izletov/brezplacni-vodeni-ogledi-po-destinaciji-rogla-pohorje
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In kar je najpomembneje – v tem času so se še tesneje prepletle poti številnih posameznikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in podobo Destinacije Rogla-Pohorje ter spletle trdno mrežo 
sodelovanja. S svojim načrtnim delom in jasno zastavljenimi cilji je Destinacija Rogla-Pohorje 
postala ena vodilnih destinacij znotraj novo sprejete Strategije trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021 in tako postala tudi pomemben sogovornik Slovenske turistične 
organizacije.   
 
 

1.4 STANOVANJSKA GRADNJA 
 
Občina Zreče razpolaga z 92 stanovanji in 20 bivalnimi enotami (le-te so namenjene začasnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb).  
 
 
Reševanje stanovanjskega vprašanja 
Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem smo objavili konec leta 2015, na podlagi 
le tega sta bili oblikovani dve prednostni listi upravičencev: 

- lista A za prosilce, ki niso zavezanci za plačilo varščine (11 upravičencev) in 
- lista B za prosilce, ki so zavezanci za plačilo varščine (2 upravičenca). 

 
Žal smo lahko v zadnjih dveh letih dali v najem le štiri stanovanja. Prav zaradi tega smo že začeli 
z aktivnostmi, da skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice zagotovimo več neprofitnih 
stanovanj (predvidena je gradnja vsaj enega novega večstanovanjskega objekta v roku treh let).  
 
Tabela 24: Reševanje stanovanjskega vprašanja po letih 

 
Leto 

Število 
prijavljenih 

na razpis 

Število odločb 
o uvrstitvi 

Število  
zavrženih 

vlog 

Število 
odločb 

 o 
neuvrstitvi 

Dodeljena 
stanovanja  

v tekočem letu 

2009 30 26 2 2 (izredna) 1 

2010     8 

2011 22 21 1  5 

2012     7 

2013 21 19  2 12 

2014 20 19  1 9 

2015 15 13  2 10 

2016     1 

2017     3 

 

Subvencioniranje najemnin 
Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki, ki izpolnjujejo zakonsko določene 
dohodkovne in premoženjske cenzuse. Za najemnika in osebe, navedene v najemni pogodbi, se 
ugotavljajo na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Do 
subvencionirane najemnine so pod določenimi pogoji upravičeni tudi najemniki tržnih stanovanj 
(če so se prijavili na občinski razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem). Višina 
subvencionirane najemnine znaša maksimalno do 80 % višine najemnine. 
 
Od uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je pristojnost izdajanja odločb za 
subvencioniranje najemnine prenesena na center za socialno delo. Obveznost zagotavljanja 
finančnih sredstev še vedno ostaja občinam. 
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Tabela 25: Višina izplačila subvencij najemnin v obdobju 2013–2017 

Leto Znesek v EUR 
2013 38.521,95 
2014 37.109,53 
2015 42.146,39 
2016 43.552,81 
2017 46.020,03 

 
 
Investicijsko vzdrževanje 
Za investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Zreče je bilo v letu 2017 
namenjenih 77.622,43 EUR.  
 
Med večjimi vzdrževalnimi deli velja omeniti zamenjavo strehe in strešnih oken na 
večstanovanjskih objektih na naslovu Cesta na Roglo 11H in Mladinska 2, sanacijo dveh kopalnic, 
zamenjavo dotrajanega dimnika v Loški Gori, širitev parkirnih mest pri objektu Cesta na Roglo 
51 (skladno z lastniškim deležem), sanacijo kamnite zložbe v Skomarju (pri nekdanji šoli) in del 
sredstev tudi za pokrivanje neizterljivih stroškov na podlagi subsidiarnih odgovornosti. 
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2. PROMET IN TELEKOMUNIKACIJE 
 

 
2.1 OBČINSKE CESTE    
 

Redno vzdrževanje cest  
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih javnih cest obsega: vzdrževalna dela 
za ohranjanje kategoriziranih občinskih cest – lokalnih cest in javnih poti v dobrem stanju, 
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest, nadzor nad 
stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in 
drugih nesrečah.  
 
Redno vzdrževanje obsega vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, brežin in 
berm ter naprav za odvodnjavanje. Poleg tega obsega javna služba tudi vzdrževanje prometne 
signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, cestnih naprav in objektov, redno 
vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, 
redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih 
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil ter intervencijske ukrepe. Javna služba vzdrževanja 
obsega prav tako zimsko službo.  
 
Ceste glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na letni plan rednega vzdrževanja 
vzdržujemo tako, da omogočamo varen promet na njih, ohranjamo ali izboljšamo njihove 
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da ceste in okolje zaščitimo pred škodljivimi vplivi 
cestnega prometa ter ohranimo urejen videz cest. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki se 
zagotavljajo za te namene, te lastnosti cest vsako leto težje dosegamo.  
 
Graf 21: Realizirana finančna sredstva za vzdrževanje lokalnih cest po letih od 2013 do 2017 in 
plan za leto 2018 

 
 
V letu 2018 imamo za redno vzdrževanje lokalnih cest planirana sredstva v višini 270.000 EUR, 
od tega za zimsko vzdrževanje 110.000 EUR in za letno vzdrževanje 160.000 EUR. 
 
Dodatno imamo sredstva v višini 80.000 EUR namenjena za investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest. Ta sredstva so namenjena obnovi večih krajših najbolj dotrajanih odsekov lokalnih cest. 



61 
 

Spodnja tabela prikazuje sredstva, ki so bila porabljena po posameznih letih za vzdrževanje ter 
vsa ostala vlaganja v ceste po krajevnih skupnostih v Občini Zreče ter druge stroške, ki smo jih 
namenili po letih za občinske ceste.  
 
Tabela 26: Sredstva, namenjena za cestno gospodarstvo, po letih 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Signalizacija in 
označevanje 

9.312,89 14.674,30 16.809,87 
 

16.431,16 
 

 
19.700,18 

Gozdne ceste 12.241,27 22.368,91 40.990,48 33.821,41 27.426,41 

Stroški prometne 
varnosti in preventive 

4.927,22 13.431,51 12.472,54 12.593,72 
8.608,58 

Geodetske storitve 10.326,90 7.432,92 4.513,12 8.745,60 3.808,60 

Odkup zemljišč 3.540,00 10.673,50 0,00 24.150,43 32.836,16 

Redno vzdrževanje cest 416.487,00 / / / / 

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

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

Investicijsko vzdrževanje / 163.361,78 82.178,563 48.532,45 113.480,95 

Investicije / 242,671,02 210,050,46 315.812,24 250.017,91 

Druga vlaganja v ceste 295.193,89 / 16.171,10 9.590,26 / 

Proračunska rezerva - 
elementar 

40.742,59 46.519,16 45.519,15 94.000,00 
 

60.000,00 
 

Krajevna skupnost Zreče 85.694,68 150.040,34 142.031,25 68.820,58 61.797,79 

Krajevna skupnost 
Gorenje 

34.568,33 94.368,90 58.589,08 22.901,88 
14.819,73 

Krajevna skupnost Resnik 16.627,39 18.224,91 18.103,82 12.070,78 4.319,09 

Krajevna skupnost 
Dobrovlje 

5.355,80 21.844,64 17.094,17 5.793,10 
 

4.908,72 
 

Krajevna skupnost 
Skomarje 

43.739,45 44.157,05 33.780,66 
 

23.141,71 
 

 
26.167,52 

Krajevna skupnost 
Stranice 

35.156,82 67.857,44 57.595,51 23.826,82 
21.499,58 

SKUPAJ 973.171,64 954.346,55 832.349,25 994.861,20 955.698,12 

 
 

Prometna signalizacija  
Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah sestavljajo: prometni znaki, turistična in 
druga obvestilna signalizacija ter ostala prometna oprema. Na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev smo v letu 2017 na novo postavili in zamenjali nekaj dotrajanih 
prometnih znakov, obnovili talne označbe v okolici šol (prehodi za pešce, opozorila »šola«, 
avtobusne postaje), prehode za pešce, odvzeme prednosti in stop črte na priključkih na glavne 
ceste, parkirišča (na tržnici, na AP v Zrečah, pred občinsko stavbo, za invalide), hitrostne ovire. 
Na parkirišču pred občinsko stavbo smo označili tri parkirna mesta za parkiranje in polnjenje 
električnih avtomobilov. 
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Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
 
V lanskem letu smo izvedli javno naročilo za obnovo odsekov lokalnih cest na območju občine 
Zreče. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje VOC, d. d. iz Celja, s katerim smo 
podpisali pogodbo za obnovo treh odsekov lokalnih cest, in sicer: LC 485061 Rudniška cesta v 
dolžini 50 m, LC 485071 Kovaška cesta v dolžini 150 m in LC 460045 Kumer-Studenčnik-
Lukanja v dolžini 70 m. 
 
Za vse tri odseke je pogodbena vrednost znašala 83.627,22 EUR. Obnove odsekov smo končali v 
mesecu avgustu. Na LC 485071 Kovaška cesta smo sanirali vozišče v celotni širini in v dolžini cca 
160 m vključno z ureditvijo novega javnega vodovoda in talno signalizacijo. Strošek dodatnih del 
na Kovaški cesti je bil zato precej višji kot smo načrtovali. Za oba sanirana odseka je končni 
obračun znašal 80.963,74 EUR, kar je predstavljalo večino zagotovljenih sredstev v letu 2017 na 
postavki Investicijskega vzdrževanja lokalnih cest. Zato nismo pristopili k sanaciji Rudniške 
ceste. Obnovo le-te načrtujemo za prihodnja leta. 
 

   
       Sliki 13 in 14: Dela na Kovaški cesti              

 

                    
                 Sliki 15 in 16: Dela na cesti Kumer-Studenčnik-Lukanja 

 
 
Soglasja s področja cest  
Na podlagi določil Zakona o cestah ter Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče smo izdali 42 
soglasij za delno ali popolno zaporo občinskih cest zaradi del ali prireditev oz. shodov, 16 soglasij 
za dela oz. gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest, 26 soglasij za priključitev na javno cesto in 7 
soglasij za prekop oz. podboj vozišča. 
 
Izdali smo še 19 drugih soglasij, ki se nanašajo na občinske ceste. Takšna soglasja so bila: 
dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah, soglasja za uporabo občinskih cest ob 
prireditvah in soglasja za postavitev prometne signalizacije ter projektni pogoji. 
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Tabela 27: Število izdanih soglasij s področja cest po letih od 2013 do 2017 

VRSTA 
SOGLASJA 

ŠT. 
IZDANIH 
SOGLASIJ 

V LETU 
2013 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2014 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2015 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2016 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2017 

Delna/popolna 
zapora občinske 
cest 

16 22 15 34 42             

Gradnja v 
varovalnem 
pasu 

8 5 9 16 16 

Priključitev na 
občinsko cesto 

11 12 13 14 26 

Prekop/podboj 
občinske ceste 

6 6 1 5 7 

Druga s 
področja 
občinskih cest 

10 13 10 12 19 

SKUPAJ 51 58 48 81 110 

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

 
 

 
Evropski teden mobilnosti  
V lanskem letu smo že tretje leto zapored pristopili k organizaciji aktivnosti v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra pod geslom: »Združimo moči – delimo si 
prevoz«.  
 
Občanke in občane smo vabili, da v tem tednu čim več izbirajo okolju in človeku prijaznejše 
načine mobilnosti za vsakodnevne obveznosti. Pri organizaciji raznih aktivnosti so sodelovala 
tudi vsa tri največja podjetja v Občini (SwatyComet, GKN Driveline Slovenija in Unior), ki so v 
tem tednu za svoje zaposlene organizirale razne aktivnosti. Prav tako smo uspešno sodelovali z 
Vrtcem ter Osnovno šolo.  
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Posebno aktiven je v tem tednu bil vrtec, ki je s svojimi aktivnostmi pričel že 13. 9. 2017, ko so se 
otroci stari 4-6 let udeležili delavnic zavoda Varna pot, kjer so v 4 Prometni deteljici v 4 
skupinah krožili: na prometnem poligonu, na demonstraciji otroških sedežev, na prometni 
tomboli na prometni zgodbi in kolesu z obvezno opremo … Otroci so skozi program spoznavali 
vloge, ki jih imajo v prometu, in naslednje teme: varnostni pas in varnostni sedeži, obnašanje v 
prometu (prečkanje ceste, osnovna prometna pravila in znaki), zvoki v prometu, vidnost ...  
 
Naslednji dan so nadaljevali z dejavnostmi, in sicer s pravljico Beli Zajček - o zajčku, ki je zaradi 
dima dobil siv kožuh.  
 
V sredo, 20. 9. 2017 smo v večnamenski dvorani Term Zreče skupaj s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče organizirali enourno predavanje za dijake Šolskega 
centra Slovenske Konjice-Zreče z naslovom »Nihče ni odveč«. Na predavanju so sodelovali 
predsednik SPVCP, Mitja Stojnšek, policist in predstavnik SPVCP, Marijan Jelenko ter vodja nujne 
medicinske pomoči, Dorijan Zabukovšek. Govorili so o prometnih predpisih in prometnih 
nesrečah ter njihovih posledicah, katerih glavni vzrok je uporaba mobilnih telefonov in 
prisotnost alkohola. 
 

 
Slika 17: Predavanje »Nihče ni odveč« 

 
V četrtek 21. 9. 2017 smo povabili vso zainteresirano javnost na javno predstavitev projekta 
»Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline«, pri katerem smo 
udeleženi kot partner skupaj z Občino Slovenske Konjice in Šolskim centrom Slovenske Konjice-
Zreče. Vodilni partner pri projektu pa je bila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo v Mariboru. 
 
Na zadnji dan, t. j. dan brez avtomobila (22. 9. 2017), smo pred šolami in vrtci zaprli ceste in 
omogočili otrokom, da so prosto risali po prometnih površinah. 
 
Ta dan smo za širšo javnost na parkirišču pred Občino Zreče, organizirali predstavitev rezultatov 
sprejete Celostne prometne strategije, izvajali ankete glede prometne problematike v Zrečah. 
Obiskovalci pa so imeli na voljo uporabo električnih avtomobilov ter električnih koles. 
 

 
Slika 18: Promocija e-vozil 
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Načrtovanje izvedbe ukrepov iz Celostne prometne strategije  
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 54/2017 dne 29. 9. 2017 objavilo Javni 
razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: 
Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za 
infrastrukturo. Gre za sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti 
in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z 
njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora 
v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo 
investicije v: infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča. 
Sredstva so razdeljena glede na število prebivalcev v mestnih naselij znotraj Občine. Za Občino 
Zreče je tako na voljo 56.679,55 EUR. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciranih 80 % 
upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa. Davek ni upravičen 
strošek.   
 
Na razpis smo se prijavili z dvema ukrepoma: infrastruktura za pešce in avtobusna postajališča. 
S prijavo teh dveh ukrepov želimo urediti promet pri Osnovi šoli Zreče.  
 
Ukrep avtobusna postajališča zajema ureditev celotnega skrajnega desnega (jugo-vzhodnega) 
roba obstoječega parkirišča z avtobusnim postajališčem. Območje je razdeljeno na dva 
poglavitna dela: parkirišča za osebna vozila in avtobusno postajališča, ki ju ločuje prav tako na 
novo izveden uvoz za intervencijska vozila.  
 
Ti prostori bodo namenjeni kratkotrajnemu parkiranju oz. ustavljanju staršev, ki odložijo otroke 
pred šolo, t. i. ''Kiss & Go'' sistem parkirišč. Avtobusno postajališče se bo na novo označilo s 
talnimi oznakami za ustavljanje dveh avtobusov hkrati. Bistveno dodano vrednost pa bo 
predstavljala ureditev okolice avtobusnega postajališča, kjer se bo uredilo pokrito čakališče za 
otroke vključno z urejenimi dostopnimi potmi od šole do čakališča. Ocenjena vrednost za ta 
ukrep je 60.652,57 EUR. 
 
Ukrep pešpoti se navezuje na ukrep avtobusnih postajališč, kjer želimo pred avtobusnim 
postajališčem vzdolž desnega roba parkirišča pred OŠ Zreče zgraditi pločnik. Pločnik se bo 
navezoval na obstoječ pločnik ob Kovaški cesti LC št. 485071 do preurejenega vhoda do OŠ 
Zreče. V sklopu izgradnje pločnika bomo izvedli tudi javno razsvetljavo z ureditvijo neposredne 
okolice ter postavitvijo urbane opreme. Projektantski predračun za ta ukrep je ocenjen na 
38.518,88 EUR. 
 
Dne 21. 2. 2018 smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o sofinanciranju 
projekta.  
 
 
Mobilnostni načrt v območju šole in industrije 
V začetku preteklega leta smo pristopili k izdelavi Mobilnostnega načrta za območje industrije in 
izobraževalnih ustanov v Zrečah. Izdeluje ga podjetje Biro Skiro, d. o. o. iz Ljubljane s sodelavci. V 
njegovo izdelavo so aktivno vključena tri največja podjetja (Unior, d. d., GKN Driveline Slovenija, 
d. o. o.,  SwatyComet, d. o. o.), Osnovna šola, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Občina 
Zreče, policija ter medobčinski inšpektorat in redarstvo. K izdelavi dokumenta smo pristopili 
zaradi vse večjih težav z motoriziranim prometom na obravnavanem območju, ki so bile 
ugotovljene tekom izdelave Celostne prometne strategije za Občino Zreče. Rast prometa 
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avtomobilov in tovornih vozil ter omejene zmogljivosti cest in parkirišč povzročajo vse več težav 
in nejevolje, predvsem pa ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa šolarjev 
in starejših oseb.  
 
Z izdelavo Mobilnostnega načrta iščemo rešitve, ki bi izboljšale dostopnost do obravnavanih 
lokacij, povečale varnost vseh uporabnikov in izboljšale kakovost bivanja, dela ter šolanja. Med 
drugim želimo vplivati na spremembe potovalnih navad uporabnikov območja (predvsem 
zaposlenih, šolajočih, obiskovalcev) ter postopno uvajati več trajnostne izbire potovalnih 
načinov - javni potniški prevoz, kolesarjenje in hojo.  
 
Izdelava dokumenta je v zaključni fazi in bo izdelan predvidoma v letu 2018. 
 
 
Projekt Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 
V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« so na Fakulteti za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 v sodelovanju z 
Občino Slovenske Konjice, Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče in Občino Zreče izdelali 
projekt »Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline« z 
akronimom »DOSTAVE-TDD«. Osnovni cilj projekta je bil urediti težave pri zagotovitvi ustreznih 
parkirnih površin za tovorna vozila in izdelati koncept informacijskega sistema za komunikacijo 
med vozniki/dostavljavci in skladiščniki posameznih podjetij. V okviru projekta je bilo 
neposredno obravnavanih vsaj deset velikih podjetij z različnimi karakteristikami koničnih ur 
ter različnimi kapacitetami dnevnih nakladanj in razkladanj. Obravnavanim podjetjem njihova 
lastna parkirišča v koničnih urah ne zadoščajo, zato se problem zazna tako v okolici šol, kot tudi 
v urbanih naseljih. Pri vsakem konkretnem problemu so obravnavali številne možne rešitve, ki 
so jih študentje tudi predstavili na javni predstavitvi za širšo javnost, ki smo jo v Občini Zreče 
organizirali v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. 
 
Glavna rešitev za celotno dolino predvideva skupno (konsolidacijsko) parkirišče za tovorna 
vozila. Na osnovi preverbe vseh možnih lokacij je kot najboljša možna bila izbrana lokacija v 
Slovenskih Konjicah, kjer že obstaja parkirišče lokalnega prevoznika. 
 
Predlog rešitev za 1. cono (podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. in Unior, d. d.) je izvedba 
dveh vhodov - za vsako podjetje svoj vhod in hkrati rešitev JPP s predlogom izvedbe obračališča 
za avtobus. 
 

 
Slika 19: Predlog rešitve za GKN Driveline Slovenija, d. o. o. in Unior, d. d. 
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Predlog rešitve za 2. cono (Unior, d. d. in SwatyComet, d. o. o.) je sprememba prometnega 
režima, dodana nova cesta, most do SwatyCometa in dvig obstoječega parkirišča (parkirna hiša).  
 

 
Slika 20: Predlog rešitve  za Unior, d. d. in SwatyComet, d. o. o. 

 
 
Električne polnilnice 
Da bi uporabnikom električnih vozil in drugih naprav omogočili polnjenje svojih vozil oziroma 
premikal tudi na našem območju smo na parkirišču pred Občino Zreče postavili polnilno enoto 
tipa »Epd-TTE03 (16A), ki je primerna za zunanjo javno uporabo in omogoča neomejeno 24-
urno uporabo in komunikacijo z uporabnikom preko sms obveščanja. V začetku leta 2017 smo se 
prijavili na razpis Eko sklada za namen sofinanciranja nakupa polnilnih enot za polnjenje 
električnih vozil. Občina Zreče je na omenjen razpis prijavila nakup treh polnilnih postaj tipa DC 
– hitre polnilnice. Dobavitelj polnilnic Zavod Zadihaj je do konca leta postavil polnilnice, ki pa 
sicer še niso v obratovanju in se bodo v obratovanje vzpostavile predvidoma do spomladi 2018. 
 
Skupna vrednost treh polnilnih postaj je 14.955,00 EUR. Polnilnice so postavljene na lokacijah 
navedenih spodaj in so tudi ustrezno vertikalno in horizontalno označene. 
 
Tabela 28: Lokacije postavljenih električnih polnilnic 

Zap. št. 
postaje 

Tip 
postaje 

 

Številka 
katastrske 

občine 

Ime 
katastrske 

občine 

Številke 
parcel 

 
Opis lokacije 

1 DC 1100 ZREČE 104/37 
Parkirišče pred Občino 

Zreče 

2 DC 1100 ZREČE 108/4, 109/1 Pred Hotelom Dobrava 

3 DC 1091 HUDINJA 1095/210 
Pred hotelom Natura 

(Rogla) 

 
 
IZVEDENI PROJEKTI 
 
Vzdrževanje gozdnih cest 
Kakor v predhodnih letih smo tudi v letu 2017 izvajali vzdrževanje gozdnih cest v skladu s 
planom, ki ga pripravi Zavod za gozdove skupaj z občino. V lanskem letu je bilo redno 
vzdrževanje razdeljeno na 44,61 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 11,45 km gozdnih cest 
v državnih gozdovih na celotnem območju občine. V sklopu Programa vzdrževalnih del na 
gozdnih cestah za leto 2017 smo izvedli vzdrževanje na naslednjih cestah: Kotnikov vrh, odcep 
Ramšakov mlin, zg. Ravničan-Rotnetova žaga, Nova Dobrava-Ruglov križ, odcep Marinšek in 
Lovska koča-Kraljev vrh. V skladu s Pogodbo o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah na 
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območju Občine Zreče v letu 2017 so stroški vzdrževanja gozdnih cest za leto 2017 znašali 
15.421,89 EUR.  
    
 

Stanovanjska zazidava Stanojevič 
Občina Zreče bo na parcelah št. 1950, 1949/1, 1949/2, 1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 
1948, vse k.o. Škalce (1105) zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za 
načrtovano pozidavo šestih individualnih stanovanjskih objektov.  
 
Območje prostorskega načrta (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič) se nahaja jugovzhodno od naselja Zreče. Območje je 
namenjeno stanovanjski gradnji nizke gostote, zelenim površinam ter prometni, energetski, 
teleprenosni in komunalni infrastrukturi in predstavlja nepozidani del soseske »Dobrava 1«. 
Površina območja meri približno 0,73 ha.    
 
Izveden bo vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, električni NN vod, 
telekomunikacijski vod, javna razsvetljava in dovozna cesta. Gospodarska javna infrastruktura 
bo v pretežnem delu potekala pod novo predvideno dovozno cesto. Izgradnja plinovoda ni 
predvidena. 
 
Prometno se območje navezuje na lokalno cesto št. 383021 Slovenske Konjice – Dobrava - Zreče, 
ki se navezuje na širše prometno omrežje. Na obravnavanem območju se uredi nova dovozna 
cesta.   
 
Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Za odvod 
komunalnih odpadnih vod iz objektov se zgradi fekalno kanalizacijo, ki se začasno priključi na 
skupno malo čistilno napravo (MČN), po izgradnji javne kanalizacije pa se priključijo na javni 
kanalizacijski sistem.  
 
Za odvod meteornih vod se zgradi meteorno kanalizacijo z iztokom v površinski odvodnik. 
 
Za oskrbo stanovanjskih objektov s pitno vodo se zgradi nov javni vodovod. Nov vodovod se 
priključi na obstoječ javni vodovod premera 80 mm, ki se nahaja severno od območja, ob lokalni 
cesti Slovenske Konjice – Dobrava – Zreče. 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo 
javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9. 6. 2017. 
Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 17. 7. 2017 izbrali 
izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
 
Projektno dokumentacijo PGD/PZI, št. projekta: 021-016 je izdelalo projektantsko podjetje 
Arping,  d. o. o. iz Celja. 
 
Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. 
 
Vrednost pogodbenih del znaša za 181.974,98 EUR z DDV.  
 
Izbrani ponudnik je bil uveden v delo dne 16. 8. 2017, v kolikor bo dopuščalo vreme, bodo dela 
izvedena do konca aprila 2018.  
 
Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO v višini 
96.286,46 EUR (povratna sredstva). 
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Slika 21: Idejna zasnova projekta 

 

          
Sliki 22 in 23: Zemeljska dela 

 

 
Sliki 24 in 25: Izvedba kanalizacije 

 
 
Sanacija lokalne ceste na Gorenje  
Občina Zreče je pristopila k projektu Sanacija lokalne ceste LC 485051 Padeški vrh – Gorenje – 
Zg. Zreče – 2. faza v skupni dolžini 450 m. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z 
dne 1. 8. 2016 smo izbrali izvajalca ASFALTI PTUJ, d. o. o., kot najugodnejšega ponudnika. 
Projektno dokumentacijo PZI je izdelalo projektantsko podjetje GINS, d. o. o., Vojnik. Strokovni 
(gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje GINS, d. o. o., Matjaž Mernik. Vrednost pogodbenih del je 
znašala 165.963,61 EUR z DDV. Izbrani ponudnik je pričel z deli v začetku septembra 2016 in jih 
zaključil v decembru 2016. Končna obračunska pogodbena vrednost pa je bila 164.996,70 EUR z 
DDV. 
 
V spomladanskem času do 1. 5. 2017 smo morali izvesti premaz določenih stikov, zatraviti 
brežine, očistiti gradbišče gradbenih in ostalih odpadkov, izvesti sanacijo AB venca na kamnitem 
zidu, obsipati kanalete z zemljo in sanirati obcestne kamne na območju »ride«. Končna vrednost 
celotne investicije je znašala 192.424,05 EUR. 
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Vire za financiranje smo zagotavljali:  
 Lastna finančna sredstva proračuna Občine Zreče v višini 110.924,22 EUR,  
 Nepovratna sredstva MGRT na osnovi 23. člena ZFO-1 v višini 71.620,00 EUR, 
 KS Gorenje se je zavezala in izvedla odstranitev grmovja, dreves in panjev ter širitev 

ceste z odkopom in odvozom odvečne zemljine v skupni količini 2.280 m3. Za navedena 
dela je zagotovila finančna sredstva v višini 9.879,83 EUR ter vložila 442 ur 
prostovoljnega dela.   

 
Svečana otvoritev saniranega odseka ceste na Gorenje je bila 21. maja 2017 ob 15. uri. V 
kulturnem delu so zbrane pozdravili člani društva godbenikov Zreče, nastopil je tudi Kvartet 
Vinski brat. Cesto sta blagoslovila župnika Stanko Krajnc in Peter Leskovar iz obeh krajevnih 
skupnosti Gorenje in Zreče, zbrane pa sta nagovorila župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik 
in predsednik KS Gorenje, Marjan Hren. 
 
 
Ureditev krožnega križišča na Kovaški cesti v Zrečah 
V Občini Zreče smo lansko leto pristopili k ureditvi krožišča na Kovaški cesti v Zrečah (križišče 
med Kovaško in Rudniško cesto). Namen ureditve je bila preureditev trokrakega ne 
semaforiziranega križišča v mini urbano križišče, s tem pa umirjanje prometa, izboljšanje 
prometnega pretoka, večjo prometno varnost in izboljšanje estetskega videza. 
 
Obstoječe trokrako križišče se je preuredilo v mini krožno križišče s povoznim osrednjim delom. 
Izvedle so se prestavitve hodnikov za pešce, ureditve odvodnjavanja ter preureditve javne 
razsvetljave. Sredinski otok je tlakovan s Pohorskimi granitnimi kockami 10/10 cm in je višinsko 
ločen od voznega dela. Vozni del sredinskega otoka je prav tako tlakovan z granitnimi kockami 
20/20 cm.  
 
Projektno dokumentacijo PZI je izdelalo projektantsko podjetje Projektiva NVG, d. o. o., Celje. Z 
odločitvijo o oddaji javnega naročila smo izbrali najugodnejšega izvajalca GMI, d. o. o., Slov. 
Konjice, ki je z izvajanjem del pričel 28. 8. 2017 in jih moral zaključiti do konca meseca 
novembra 2017. Žal zaradi vremenskih razmer to ni bilo mogoče. Tako, da se je končna ureditev 
izvedla spomladi 2018. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje GINS, d. o. o., Matjaž 
Mernik. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV 112.030,60 EUR. Vire za financiranje 
zagotavlja proračun Občine Zreče, v celoti.  
 
Poleg pogodbenih del smo dodatno uredili še del lokalne ceste proti Spar-u v dolžini 65 m, kjer 
se je izvedla celotna sanacija voziščne konstrukcije v predračunski vrednosti 13.803,26 EUR 
brez DDV. Prav tako pa smo preko krožišča v celoti obnovili zastarelo meteorno kanalizacijo in 
izvedli nov vzporedni fekalni kanal s slepim prelivom v skupni predračunski vrednosti 
13.858,53 EUR brez DDV. 
 
 
Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije 
V občini smo pristopili tudi k rekonstrukciji javne poti Pirš–Dom krajanov-Železinger. 
Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase obstoječe ceste, ki je v asfaltni izvedbi. 
Celotna dolžina odseka znaša 885 m. Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase 
obstoječe ceste in se bo izvajala v dveh fazah, v letošnjem letu I. faza, II. faza pa v letu 2018. 
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 191/1 je izdelalo projektantsko podjetje Projektiva 
NVG, d. o. o. iz Celja. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 18. 7. 2017 smo 
izbrali izvajalca VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest, d. d., Lava 42, 3000 Celje kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Strokovni (gradbeni) 
nadzor je izvajalo podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. 
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Vrednost pogodbenih del za I. fazo v letu 2017 je sledeča; 
A. Cesta, javna razsvetljava: 
• vrednost del brez DDV:  107.789,59 EUR 
• DDV (22 %):           23.713,71 EUR                    
• vrednost del z DDV:    131.503,30 EUR  
B. Fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod: 
• vrednost del brez DDV:     47.089,21 EUR 
* Obrnjena davčna stopnja po 76. a členu ZDDV-1! 
Skupaj vsa dela z DDV    178.592,51 EUR 
 
V začetku avgusta smo pričeli s pripravo gradbišča in deli na rekonstrukciji ceste predvideni v I. 
fazi. Po celotni dolžni trase je bila predvidena mulda za odvodnjavanje meteornih vod, ki pa se je 
na nekaterih mestih korigirala. Predvidena je bila izgradnja nove meteorne kanalizacije, ki bi 
imela iztoke v bližnje površinske odvodnike, ter izgradnja fekalnega kanala, ki do priključitve na 
kolektor h komunalni centralni čistilni napravi še ne bi bil v funkciji. Obstoječi mešani kanal pa 
bi se obdržal v funkciji. Vendar je zaradi plitko položenega mešanega kanala, kateri je bil v zelo 
slabem stanju ter zelo ozke trase (skupaj 5,00 m) obstoječega kanala ni bilo možno obdržati v 
funkciji in se je pristopilo k rušenju le tega ter novozgrajeni fekalni kanal vzpostaviti v funkcijo. 
Posledično je bilo potrebno vse objekte takoj sprotno priključevati na obe kanalizaciji. Projektna 
dokumentacija tudi ni predvidevala povezave ločenega sistema obeh kanalizacij iz smeri Kovač 
Rudija ob lokalni cesti, kateri je že bil v funkciji. Zaradi smiselne povezave in izgradnje mreže, ki 
se bo navezovala na kolektor centralne čistilne naprave, se je izvedla tudi ta povezava. Po celotni 
dolžini trase je bila predvidena tudi izgradnja nove cestne razsvetljave s položitvijo kabla za 
nizkonapetostni elektrovod. V dogovoru z Elektro Mariborom se je na isti trasi položila tudi 
kabelska kanalizacija za elektrovode in optiko. Prav tako je na odseku ceste bila obnovljena 
vodovodna infrastruktura. Na nekaterih delih je prišlo tudi do manjših korekcij osi ceste, zaradi 
usklajevanja s krajani.  
 
Zaradi sprememb, potrjenih strani projektanta, investitorja in nadzora ter zelo slabega vremena 
v septembru (19 deževnih dni) je bil prvotni rok 25. 10. podaljšan do 12. 12. 2017. Vsa planirana 
dela se niso izvedla v letu 2017 zaradi vremenskih razmer in se bodo izvedla v spomladanskem 
času leta 2018.      
                        
Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO.  
 

 
Slika 26: Izvajanje zemeljskih del na rekonstrukciji javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger 

 
 
Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center (Korošec-Gasilski dom) 
Občina Zreče je v lanskem letu pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – 
center. V sklop ureditve JP spada ureditev vozne površine ceste, postavitev javne razsvetljave, 
ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja novega vodovoda ter novega kabelsko 
komunikacijskega sistema in delna prestavitev ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih 
vodov.  
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Projekt obravnava ureditev oz. rekonstrukcijo ceste JP 985431 Stranice – center v skupni dolžini 
360,0 m. Meja obdelave obravnavane ceste je od priključitve na regionalno cesto RC II. reda - 
odsek 0281 in do Gasilskega doma Stranice.  
 
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 22/17; april 2017 je izdelalo projektantsko podjetje 
GINS, d. o. o., Vojnik. 
 
Tehnični elementi - normalni profil konstrukcije 
- vozišče; vozni pas 2 x 2,50 = 5,0 m 
- pločnik za pešce; hodnik 1 x 1,20 m 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo že spomladi 2017 izbrali najugodnejšega 
izvajalca GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje. Izbrani ponudnik bi moral z deli pričeti v 10 dneh po 
podpisu pogodbe, tj. 5. 7. 2017 s strani obeh pogodbenih strank in dela zaključiti najkasneje v 
roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, to je 3. 10. 2017. Dne 11. 7. 2017 je bila opravljena 
uvedba izvajalca v delo, na kateri so bile dogovorjene obveznosti izvajalca in roki, v katerih bi 
moral opraviti določena dejanja. Ker se izvajalec dogovorjenih rokov iz Gradbene pogodbe, 
uvedbe v delo in večkratnih ustnih dogovorih o pričetku del ni držal, smo mu s strani Občine 
Zreče posredovali obvestilo o odstopu od pogodbe in dne 5. 10. 2017 podali zahtevo za 
unovčenje kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, za 
celoten znesek zavarovanja, to je 16.855,83 EUR, kar je bilo pozitivno rešeno. 
 
Zaradi vsega navedenega smo konec oktobra 2017 pričeli nov postopek izbire izvajalca na 
podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in izbrali izvajalca GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
 
Vrednost pogodbenih del znaša 181.600,39 EUR z DDV.  
 
Izbrani ponudnik je z deli pričel 15. 2. 2018 ter jih mora zaključiti najkasneje do 31. 5. 2018.  
 
Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GIN,S d. o. o., Matjaž Mernik. 
 
Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v višini 105.921,39 EUR in ostali del 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 75.679,00 EUR kot povratna sredstva. 
 
 
Krožišče Ulipi 
Direkcija RS za infrastrukturo, DRSI je v začetku leta 2016 pristopila k izvedbi javnega naročila 
in vzporedno k dodatnemu odkupu zemljišč, ki je bilo potrebno za izvedbo montažnega krožišča 
»Krožišče Ulipi«. Predlog rešitve je bila izvedba montažnega krožnega križišča z zunanjim 
premerom 32 m, ki ima lastnosti klasičnega krožišča. Zaradi problematike s pridobitvijo 
zemljišč, se je projektna dokumentacija dopolnjevala in spreminjala. Zaradi navedenega se je 
izgradnja zamaknila v jesen 2016 in končala v aprilu 2017.  
 

 
Slika 27: Krožišče v izgradnji 
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Končna vrednost izvedenih del je znašala 168.426,00 EUR, kar je zagotovil državni proračun oz. 
Direkcija RS za infrastrukturo.  
 
V sodelovanju z Občino Slov. Konjice ter podjetjem Unior, d. d. smo vzporedno uskladili ureditev 
otoka v krožišču, kar je strošek lokalne skupnosti. Skupni strošek občin bo nekaj manj kot 
55.000 EUR, kar sta pokrili Občini Slov. Konjice in Zreče vsaka 50 %, Unior, d. d. pa je prevzel 
postavitev in izdelavo kovanega kovača.  
 
 
Projekti Direkcije RS za infrastrukturo  

1. Ureditev krožišča pri SPAR-u 
Sofinancerski sporazum med DRSI in Občino Zreče je bil podpisan konec leta 2017. 
Občina bo morala poskrbeti za ureditev otoka krožišča. Zaključek del je predviden v letu 
2018. 

2. Rekonstrukcija ceste in pločnik R III »Mavhar« na odseku Mladinska ul. Padežnik  
Projektna dokumentacija je bila oddana na DRSI v letu 2017. Začetek izvedbe del je 
predviden jeseni 2018, če bo vse potekalo brez težav.  

3. Stranice-umiritev s pločnikom »Fijavž-Korošec 
Občina Zreče je potrdila izvedbeni načrt v mesecu avgustu 2017. Predvideni začetek del 
je še pred poletno sezono 2018.  

4. Stranice-Sanacija »Vitanjskega kraka« ceste s pločnikom/kolesarsko krožišče-center 
Občina je pripravila osnutek projektne naloge, ki smo jo poslali v potrditev Marjeti 
Cestnik 31. 5. 2017 (DRI). Občina v letu 2018 naroči projektno dokumentacijo PZI v 
imenu DRSI, kar se kasneje poračuna s sofinancesrkim sporazumom med DSRSI in 
Občino Zreče. 

5. Modernizacija odseka ceste R III Zg. Jurgovo-Pesek 
V letu 2017 je DRSI noveliral projekt in izbrala novega izvajalca. Pogodbena vrednost del 
je v višini 938.000,00 EUR. Izvajalec je VOC Celje. 2017 so izvedli rekonstrukcijo v dolžini 
400 m, izvedbo prepustov in drenaže. Ostali del bodo izvedli v skladu z aneksom, in sicer 
od 15. 6. do 20. 8. 2018. 

6. Ureditev stanja AP pri Gričniku na Stranicah 
DRSI je izdelala projektno nalogo za izdelava IDZ v januarju 2018. Sledi naročilo 
projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč in nato izvedba del. 

7. Sanacija ceste Stranice-Vitanje v dolžini 1 km v občini Zreče 
Izvajalec je izbran (VOC Celje, d. d. in Kostmann, d. o. o.), pogodba podpisana za 1,928 
mio EUR, začetek izvedbe spomladi 2018. 

8. Sanacija ceste R III Rogla-Zreče 
Za več odsekov DRSI pripravlja projektno nalogo oz. projektno dokumentacijo. V 
naslednjih letih se planira sanacija dobrih 3 km ceste z vrha Rogle do ČN Rogla in preko 3 
km skozi naselje Boharino. 

 
 
2.2 UDEJANJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 
 
Lokalni energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na 
področju občine in predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega 
energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetskih smernic v prihodnosti upošteva 
energetski koncept kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte občine, ne samo na področju rabe 
in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih razvojnih področjih občine. Namen 
energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem 
na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE).  
 
Občina Zreče je v letu 2009 sprejela Energetski koncept občine Zreče, kateri je vseboval 10-letni 
akcijski načrt, ki se počasi izteka. V tem obdobju se je spremenila zakonodaja, prav tako so se 
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spremenile razmere na trgu energentov ter subvencij. Posledično akcijski načrt ne sledi 
energetski politiki v zadostni meri, zato smo izdelali nov LEK in ga v letu 2016 sprejeli na seji 
občinskega sveta. 
 
Uskladili smo energetske cilje občine z novimi zakonodajnimi zahtevami. S sprejetjem LEK-a bo 
občina lažje sledila nacionalnim in evropskim ciljem učinkovite rabe energije ter povečala izrabo 
obnovljivih virov energije. 
 
Izdelan Akcijski načrt predstavlja smernice za doseganje zastavljenih energetskih ciljev in je 
usmerjen k doseganje nacionalnih in evropskih ciljev do leta 2026. Ukrepi in aktivnosti v 
Lokalnem energetskem konceptu so načrtovane glede na trenutno stanje v občini ter glede na 
smernice na področju energetike, učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije.  
 
Dokument obravnava področja: 

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

 
Lokalni energetski koncept ima izdelan akcijski načrt, na podlagi katerega bo lokalna skupnost, z 
izvajanjem le-tega, vplivala na energetsko učinkovitost v javnem, zasebnem in poslovnem 
sektorju. 
 
Aktivnosti v akcijskem načrtu so načrtovane na način, ki bo dolgoročno posredno preko 
prihrankov prinašal pozitivne finančne učinke za občino. Za izvedbo samih aktivnosti pa bo 
občina morala del sredstev zagotoviti iz proračuna. Finančnih posledic ni mogoče oceniti 
natančno, saj so skoraj vse aktivnosti takšne, da so lahko delno financirane preko raznih 
evropskih in nacionalnih razpisov, ki bodo v prihodnje. Velik potencial je tudi v financiranju 
projektov preko javno-zasebnih partnerstev. V osnovi pa mora občina zagotoviti sredstva za 
izvajanje manj zahtevnih aktivnosti, ki se deloma že izvajajo (energetsko knjigovodstvo, 
energetski pregledi, projektne dokumentacije …) in so potrebne bodisi iz zakonodajnih zahtev 
bodisi kot osnova za izvajanje akcijskega načrta LEK-a. 
 
 
Projekt compose 
Občina Zreče se je odločila za sodelovanje pri projektu Compose, ki ga vodi in izvaja Kmetijski 
zavod Slovenije. 
 
COMPOSE projekt se spopada z izzivom, kako povečati delež OVE v porabi energije na pilotnih 
področjih, npr. podeželje, otoki in manjša mesta. 
 
Cilj projekta je razviti holistično načrtovalsko orodje na nivoju občin in regij, ki bo pri razvojnem 
načrtovanju upoštevalo obnovljive vire energije in ukrepe energetske učinkovitosti skupaj z 
drugimi pristopi, ki stremijo k energetski učinkovitosti. 
 
Torej Občina Zreče bo v sklopu projekta Compose dobila izdelan projekt – študijo izvedljivosti s 
konkretnimi rezultati izdelave nove kotlovnice, ki bi ogrevala šolo, vrtec, gasilski dom in dom 
krajanov na Stranicah. Predviden vir ogrevanja je lesna biomasa. 
 
Že na samem začetku pa so rezultati študije pokazali, da se pri nas javno-zasebno partnerstvo 
skoraj nikjer ne izplača, saj podjetniki, ki vstopajo v taka partnerstva, vidijo predvsem svoje 
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koristi, večinoma na škodo javnega sektorja, torej se bo občina morala odločiti za lastno 
investicijo.  
 
Študija je sedaj že izdelana, sedaj pa bomo izdelali še načrt za izvedbo, kjer bomo določili vse 
potrebne in nadaljnje korake (mesto zalogovnika, vrsto peči …). 
 
 
Menjava kritine na OŠ Zreče 
Obstoječa strešna kritina iz betonskega zareznika na OŠ Zreče je bila nefunkcionalna, saj so na 
več mestih strešniki bili počeni ali odlomljeni. Posledica takšnega stanja je bilo zamakanje 
strešne konstrukcije in tlaka na podstrešju. Z namenom, da se takšno neustrezno stanje odpravi, 
smo v letih 2016 in 2017 pristopili k menjavi strešne kritine z ostalimi pripadajočimi deli.  
 
Tako smo na podlagi Zakona o javnem naročanju v letu 2016 izvedli javni razpis za oddajo 
javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti »Menjava strešne kritine 
na objektu Osnovna šola Zreče, pri katerem so se upoštevali okoljski vidiki«. Razpis je bil 
objavljen na Portalu javnih naročil 29. 3. 2016. Prispelo je devet pravočasnih ponudb, izmed 
katerih je bila ponudba podjetja Arba plus, d. o. o., Špruha 19 iz Trzina najugodnejša. 
 
V letu 2016 je bila zamenjana kritina na starem delu OŠ Zreče. Dela so se izvajala v času poletnih 
počitnic, to je od 27. 6. 2016 do 16. 8. 2016. V okviru obnove strehe so se uredili tudi nadstreški 
nad vhodom v Glasbeno šolo in v zobozdravstveno ambulanto pri OŠ Zreče, na novo pa postavil 
nadstrešek nad stranskim – vhod zadaj v OŠ Zreče. Ravno tako se je prekrila streha nad lopo za 
orodje. 
 
V letu 2017 je bila zamenjana kritina na novem delu OŠ Zreče. Tudi v letu 2017 so se dela 
izvajala v času poletnih počitnic, to je od 26. 6. 2017 do 18. 8. 2017. V okviru te obnove pa smo 
tudi prekrili streho nad kolesarnico pri OŠ Zreče. 
 
Streha OŠ Zreče je sedaj pokrita s kritino metrotile classic. Vsi nastali stroški iz zgoraj 
navedenega v letu 2016 in 2017 so bili v celoti pokriti iz proračuna Občine Zreče, in sicer v 
višini: 

Leto  Višina investicije 
2016 51.470,07 EUR z DDV 
2017 59.248,46 EUR z DDV 
Skupaj: 110.718,53 EUR z DDV 

 
 

        
Sliki 28 in 29: Menjava kritine na OŠ Zreče 
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2.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 
 
Z javno razsvetljavo v naseljih upravlja režijski obrat Občine Zreče. Vsa popravila obstoječe 
javne razsvetljave izvajamo na podlagi stalnih pregledov občinskih strokovnih služb na terenu 
ter na podlagi obvestil občanov s terena. 
 
V letu 2017 smo v sklopu rednega vzdrževanja  izvedli zamenjavo kontaktorjev, varovalk, RCD-
stikal, stikala, ur ..., zamenjavo žarnic, sijalk in okovov za svetilke raznih tipov, kablov v zemlji s 
porabo kabelskih spojk in kablov za podaljševanje. 
 
Poleg navedenega smo porabili tudi drobni montažni material: sponke, izolirni trak, vijaki, 
podloške, matice, pocinkani kanali, napajalni kabli pri svetilkah, razne nosilne konzole, 
ključavnice, izolirni tulci, vezice … Pri vzdrževanju javne razsvetljave smo uporabljali avtokošaro 
za delo na višini. 
 
 
Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave v občini Zreče 
Občina Zreče je pristopila k rekonstrukciji infrastrukture javne razsvetljave. Cestna razsvetljava 
mora zagotavljati skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter 
višjo energetsko učinkovitost in varnost obratovanja. Splošne električne instalacije sestavlja 
napajanje razsvetljave ter raznih regulacijskih in krmilnih sistemov za obratovanje razsvetljave.  
Karakteristike svetilk so ustrezno izbrane z ozirom na izračun razsvetljave, ki je izdelana po 
kriterijih veljavnih tehničnih predpisov, standardov ter priporočil (Slovenskega društva za 
razsvetljavo) za tovrstne objekte.  
 
Celotna električna instalacija je zasnovana kot varna, zato so upoštevani vsi veljavni tehnični 
predpisi in pripadajoče tehnične smernice s področja nizkonapetostnih električni instalacij v 
stavbah. Prav tako so primerno in skrbno implementirani standardi in priporočila proizvajalcev 
vgrajene električne opreme, ki zagotavlja skladnost z Zakonom o splošni varnosti proizvodov. 
 
Svetilke javne razsvetljave na obravnavanih področjih so napajane z napetostjo 230V, 50Hz. Za 
zaščito pred previsoko napetostjo dotika je uporabljen obstoječ TN-C sistem, kjer sta nevtralni in 
zaščitni vodnik združena.  
 
Na nekaterih odjemnih mestih smo v sklopu obnove izvedli le manjša popravila temeljev drogov.  
 
Na drugih smo v sklopu obnove svetilk obnovili tudi celotno kabelsko napajanje. Obstoječe 
zračno napajanje smo odstranili, obstoječe svetilke, ki so skladne z Uredbo pa smo premontirali 
na nove drogove. Novi drogovi so določeni glede na širino cestnega telesa (5,5-6,0 m), in sicer 6 
m nad višino temelja.  
 
Na obravnavanih odjemnih mestih javne razsvetljave v Občini Zreče, je že obstoječa javna 
razsvetljava, ki se je le obnovila z novimi svetilkami.  
Skupna moč na odjemnih mestih trenutno znaša 68,68 kW, po obnovi pa upoštevajoč 
rekonstrukcijo 39,00 kW, kar pomeni znižanje za 29,69 KW. V sklopu rekonstrukcije smo 
zamenjali 298 svetilk od skupno 790 svetilk – v rekonstrukciji je upoštevana tudi odstranitev 5 
svetilk, ki niso del infrastrukture javne razsvetljave.  
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo 
javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 5. 2017. 
Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 8. 8. 2017 izbrali izvajalca 
TENZOR, d. o. o. iz Ptuja, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega 
naročila. Dne 25. 8. 2017 je z izvajalcem bila podpisana pogodba. Rok za dokončanje del je bil 90 
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koledarskih dni po podpisu pogodbe, vendar se je iz objektivnih razlogov, rok podaljšal do konca 
meseca novembra. 
 
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 18/2015, nov. 2016 je izdelalo projektantsko podjetje 
ADESCO, d. o. o. iz Velenja, ki je prevzelo tudi strokovni nadzor nad izvedbo del. 
 
Vrednost pogodbenih del je znašala 110.497,37 EUR z DDV.  
 
Zaradi objektivnih razlogov, izvajalec do konca leta 2017 ni uspel izvesti vsa dela, navedena v 
pogodbi, zato smo del sredstev v višini 4.744,58 EUR z DDV zadržali. Plačilo se bo izvedlo, po 
opravljenih vseh pogodbenih obveznostih. 
 
Vire za financiranje je v celoti zagotavljala Občina Zreče. 
 

 
Slika 30: Podpis pogodbe 

 
Med izvedbo rekonstrukcije infrastrukture javne razsvetljave v občini Zreče je bilo potrebno ob 
izvedbi obnove lokacije zamenjati tudi dele nizko napetostnega omrežja javne razsvetljave ter 
pripadajoče ozemljitve in cevno kabelsko kanalizacijo (Dobrava Mumelj in Gračič). Zaradi 
sprememb je bilo izvedeno manj del na nekaterih delih in več del ter je posledično bil sklenjen 
aneks. 
 
Na Dobravi je bila v sklopu rekonstrukcije položena kabelska kanalizacija za optiko in cestno 
odvodnjavanje, kar pa se bo obračunalo posebej. 
 

 
Slika 31: Obnovljene luči ob Cesti talcev 

 
 
Razvoj širokopasovnega omrežja 
Občine s področja Savinjske statistične regije smo podpisale Pismo o nameri o skupnem 
sodelovanju pri tem projektu. V letu 2016 smo tako pristopili k izdelavi Načrta razvoja 
širokopasovnega omrežja, ki ga je občinski svet sprejel na septembrski seji. Načrt razvoja 
širokopasovnih omrežij je dokument, ki ga mora imeti sprejetega vsaka občina za kandidiranje 
na razpisu za evropska sredstva. Zaradi novega seznama belih lis, ga je potrebno novelirati. 
 
Ministrstvo za javno upravo je januarja 2018 objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje 
odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«. Na javni razpis lahko 
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kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, ki so Agencijo 
RS za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS) že obvestili o nameri 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij. Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe 
oziroma najkasneje v roku deset delovnih dni od podpisa te pogodbe ministrstvu dostaviti 
zavarovanje (pet bianco menic in menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece po izteku pogodbe. 
 
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 

– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture, 
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo, 
– namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA). 

 
DDV ni upravičen strošek. Roka za prijavo je 9. 4. 2018. 
 
Pri prijavi na javni razpis same občine oziroma lokalne skupnosti nimajo neposredne vloge. 
Predmetni javni razpis določa, da mora prijavitelj v svoji vlogi priložiti za vsak sklop, za katerega 
sofinanciranje kandidira, svojo projektno dokumentacijo, v kateri mora opisati svoje sodelovanje 
z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških ciljev, tehnologijo in 
topologijo omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi, načrt povezovanja vseh gospodinjstev 
s seznama območja belih lis, časovnico gradnje, osnutek vzorčne ponudbe, ki bo vsebovala vse 
potrebne elemente ter opisati izpolnjevanje vseh potrebnih zakonskih pogojev in razpisnih 
pogojev, ki so zahtevani v tem poglavju. 
 
Na podlagi ZEKom-1C lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo 
elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture in, kjer je to primerno, 
sodelujejo z AKOS-om. Pri tem zlasti določijo pogoje za gradnjo elektronskih komunikacijskih 
omrežij in pripadajoče infrastrukture v svojih prostorskih aktih, sklepajo služnostne in druge 
pogodbe z operaterji na svoji infrastrukturi, obveščajo operaterje in AKOS o nameravanih 
bodočih posegih v svojo obstoječo infrastrukturo ter lahko načrtujejo gradnjo odprtih javnih 
komunikacijskih omrežij. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3. OKOLJE 
 
 
3.1 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 
 
Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih posegov v preteklosti in ekstenzivnega 
razvoja vse bolj omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je potrebno z njim ravnati skrajno 
racionalno in preudarno. 
 
Področje urejanja okolja in prostora opredeljujejo predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt, Zakon o graditvi objektov – ZGO-1, Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ, Zakon o 
varstvu okolja – ZVO-1, Zakon o ohranjanju narave – ZON, Zakon o vodah – ZV-1,  Zakon o 
gozdovih – ZG, Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD ter njihovi podzakonski predpisi, 
uredbe, pravilniki. 
 
V delovno področje okolja in prostora spadajo predvsem:  

 naloge s področja prostorskega načrtovanja in urejanja prostora ter varstva okolja, 

 izdelava prostorskih aktov,  

 posredovanje informacij občanom in drugim investitorjem o možnih lokacijah za graditev 
in drugih posegov v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora, 

 vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,  

 izdajanje lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi in predkupnih pravic, izdajanje 
potrdil na podlagi 139. člena ZUJF, potrdil o parcelacijah, ipd., 

 priprava in izdaja soglasij ter dovoljenj za hrup in uporabo prostora, 

 vodenje naravovarstvenih projektov, 

 strokovne in upravne naloge na področju varstva okolja. 
 
 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče 
Poleti 2016 smo na Občini Zreče pričeli zbirati pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, 
ki se skladno z zakonodajo obravnavajo v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: SID OPN). Glede na vse prejete pobude smo naročili 
izdelavo strokovne podlage za opredelitev do pobud oz. strokovnih stališč do pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišč v Občini Zreče. Izdelovalec strokovne podlage je bilo 
podjetje ZUM, d. o. o. iz Maribora. V strokovno podlago je zajetih 265 pobud posameznih pravnih 
in fizičnih oseb ali drugih zainteresiranih deležnikov. 
 
Namen strokovne podlage je bil, da se na osnovi zakonskih, strokovnih in drugih podlag pripravi 
metoda in kriteriji, na osnovi katerih se pripravijo strokovna stališča do vloženih pobud in se 
tako določi, katere pobude so dovolj strokovno utemeljene oziroma zanje obstajajo zakonski in 
drugi pogoji, da se vključijo v nadaljnji postopek sprememb in dopolnitev OPN. Zapisana določila 
pomenijo, da je treba podane razvojne pobude obravnavati s potrebno pozornostjo ter jih 
strokovno proučiti v kontekstu stanja, varovanja in zaščite prostora ter okolja in drugih 
relevantnih pravnih podlag (predvsem drugih ustreznih zakonskih in podzakonskih predpisov). 
 
Izdelovalec strokovne podlage je pobude glede na zavzeto stališče razvrstil med negativne, 
pozitivne in delno pozitivne. Delno pozitivne pobude so tiste, pri katerih je povečini primerov šlo 
za zmanjšanje območja predlaganega stavbnega zemljišča ali za preoblikovanje pobude v smislu 
obrazložitve pobude, da se je le-ta strokovno utemeljila v tej meri, da zadosti zakonodajnim 
pogojem za vključitev v nadaljnji postopek. Pobude s pozitivnim in delno pozitivnim stališčem 
bodo vključene v postopek sprememb in dopolnitev OPN, medtem ko pobude, ki so v tej fazi 
dobile negativno stališče, ne bodo vključene v postopek sprememb in dopolnitev OPN. 
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Strokovna podlaga je opredelila 47 negativnih pobud (18 %). Preostale pobude (218 pobud oz. 
82 %) se bodo vključile v nadaljnji postopek. Za pobude, ki bodo vključene v postopek 
sprememb in dopolnitev OPN, se bo dokončno stališče oblikovalo v postopku, v katerem bodo za 
posamezne spremembe namenske rabe prostora mnenje podali nosilci urejanja prostora.  
 
Poleg omenjene strokovne podlage smo za potrebe izdelave SID OPN že naročili izdelavo 
Hidrološko hidravlične študije za reko Dravinjo. Omenjena študija bo končana še v tem letu in bo 
pokazatelj poplavnih območij na vodotoku Dravinje (Radana vas, Dobrovlje), saj je le-to ključno 
za realizacijo predlaganih gradenj, ki so jih pobudniki vložili kot pobude za spremembe 
namenske rabe v stavbna zemljišča na tem območju (od čistilne naprave Zreče do meje Občine 
Zreče z Občino Slov. Konjice), in ki so danes po opozorilnih kartah označena kot poplavna 
območja. 
 
V naslednjem letu bomo za potrebe postopka SID OPN naročili še naslednje strokovne podlage: 
strokovno podlago za širitev naselij, strokovno podlago za ažuriranje stavbnih zemljišč 
(pozidana zemljišča, ki nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene gradnje), 
spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta za mesto Zreče. Po izdelavi omenjenih 
strokovnih podlag, ki so ključnega pomena za identifikacijo vseh sprememb in dopolnitev 
potrebnih v prostorskem načrtu, bomo pristopili k izdelavi osnutka SID OPN Občine Zreče.  
 
 »Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih 
usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in 
naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v prostor in 
prostorske ureditve« (19. točka 2. člena ZPNačrt). S tega vidika je sprejem občinskih prostorskih 
načrtov kompleksen in dolgotrajen postopek. 
  
Potek sprejemanja SID OPN je predviden v naslednjih fazah in okvirnih rokih:  

aktivnost nosilec rok oz. trajanje aktivnosti 
priprava in sprejem sklepa o 
pričetku postopka in objava v 
uradnem glasilu 

občinska uprava, župan Pred 1. 6. 2018 

izdelava strokovnih podlag s 
presojo pobud za spremembo 
namenske rabe prostora 

prostorski načrtovalec, 
občinska uprava 

2 meseca po dokončni 
uskladitvi in konkretizaciji 
vsebine in obsega sprememb in 
dopolnitev OPN 

izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN  

prostorski načrtovalec, 
občinska uprava 

2 meseca po uskladitvi 
strokovnih podlag 

Pridobitev prvih mnenj NUP in 
odločbe o potrebnosti postopka 
CPVO 

občinska uprava 45 dni po izdelavi osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN 

izdelava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN 

prostorski načrtovalec 3 mesece po pridobitvi prvih 
mnenj NUP 

javno naznanilo o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi 

občinska uprava objavi pripravljavec najmanj 7 
dni pred začetkom javne 
razgrnitve 

javna razgrnitev in javna 
obravnava 

občinska uprava javna razgrnitev traja 30 dni, 
javna obravnava se izvede v tem 
času 

priprava strokovnih stališč do 
pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave  

prostorski načrtovalec 1 mesec po končani javni 
razgrnitvi in ureditvi pripomb 

sprejem stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve 

župan 2 tedna po uskladitvi stališč 
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izdelava predloga sprememb in 
dopolnitev OPN 

prostorski načrtovalec 2 meseca po sprejemu stališč  

pridobitev drugih mnenj NUP  občinska uprava 45 dni po izdelavi predloga 
sprememb in dopolnitev OPN 

sprejem sprememb in dopolnitev 
OPN na občinskem svetu  

občinski svet prva redna seja občinskega 
sveta po prejemu drugih mnenj 
NUP 

objava v uradnem glasilu občinska uprava prva številka uradnega glasila 
po sprejemu akta 

izdelava končnih elaboratov  prostorski načrtovalec 1 teden po objavi v uradnem 
glasilu 

 
Spreminjanje prostorske zakonodaje v preteklih letih je bil razlog za kasnitev pri sprejetju 
temeljnega strateškega prostorskega akta – OPN. Le-ta se je začel s postopkom v letu 2008 in 
zaključil decembra 2016. Glede na napovedane nove spremembe prostorske zakonodaje v letu 
2018 so tako zgoraj napovedane faze postopka in roki zgolj predvideni glede na današnje 
poznane izkušnje in ob upoštevanju zakonodajnih pogojev, ki jih določa trenutno veljavni Zakon 
o prostorskem načrtovanju. 
 
 
Občinski podrobni prostorski načrti Občine Zreče 
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) je prostorski akt, s katerim se 
podrobneje načrtuje prostorske ureditve. OPPN se izdela za območje enote urejanja prostora ali 
za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, za katero je tako določeno v 
občinskem prostorskem načrtu. Podrobni načrt se lahko izdela za posamezno enoto urejanja 
prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v 
občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega 
prostorskega načrta. Potreba je izkazana kadar: 
 se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže 

investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja 
občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano 
območje; 

 so potrebne prostorske ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč. 
 

 
OPPN Poslovna zazidava center Zgornje Zreče (območje v OPN: UN1/033, UN1/034-del)  
Območje v Zgornjih Zrečah predstavlja delno že pozidano območje ob Kovaški cesti.  Dejavnost v 
večini objektih je poslovno – trgovska. Na občini si prizadevamo, da bi na območju t. i. Zgornjih 
Zreč bil zagotovljen obstoječim in potencialnim investitorjem razvoj in širitev njihovih 
dejavnosti, zagotovljena prometna varnost celotnega območja ter urejena komunalna 
infrastruktura.  

 
Slika 32: Območje OPPN Poslovna zazidava center Zgornje Zreče 
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V letu 2016 smo pristopili k izdelavi predloga ureditvene situacije in uskladitvi prelagane 
ureditve z lastniki zemljišč na tem območju. Predlagana ureditev med drugim predvideva nov 
prometni režim, in sicer z novo dovozno obvozno cesto, speljano na južni, zahodni in severni 
meji območja, s čimer se večji del tranzita iz sedaj Kovaške ceste preusmeri na novo cesto. 
Obstoječa Kovaška cesta pa se bo preuredila v t. i. večnamensko površino z mirujočim 
prometom. S tem bi zagotovili kvaliteten skupen zunanji prostor, kjer se bodo lahko odvijale 
različne prireditve, tržnica, sejmi, itd. 
 
Postopek smo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora nadaljevali tudi v letu 2017. 
Sprejem tega prostorskega akta pa predvidevamo do konca leta 2018.  
 

 
Slika 33: Predlog ureditvene situacije za območje poslovne zazidave Zgornje Zreče 

 
 

OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti - Vinter 
V letu 2017 smo tudi nadaljevali sprejemanje OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – 
Vinter, katerega postopek smo sicer začeli že leta 2013, vendar smo na podlagi smernic nosilcev 
urejanja prostora morali pristopiti k izdelavi nekaterih strokovnih podlag. Tako smo v letu 2016 
naročili izdelavo Hidrološko-hidravlične analize odvodnjavanja Gregorčevega grabna (zahteva 
Direkcije RS za vode) in izdelavi elektromagnetnega sevanja in geodetskega posnetka višine 
električnega voda (zahteva Elektro MB). V letu 2017 je bila izdela projektna dokumentacija 
ureditve Gregorčevega grabna, ki jo je pred izdajo pozitivnega mnenja zahtevala Direkcija RS za 
vode.  
 
Obravnavano območje je trenutno nepozidano, v naravi travnik. Razlog za pripravo OPPN je 
interes Občine Zreče za ureditev območja razpršene gradnje. Lokacija območja urejanja OPPN se 
nahaja ob občinski javni poti JP 985281 Ilirska pot-Brinjeva gora in sestoji iz zemljišč del 453/6 
in del 1362/4, k.o. Zreče v velikosti 4552,7 m2. 
 

 
Slika 34: Območje OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti - Vinter 
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Osnovni podatki o predvideni ureditvi: 
Število stanovanjskih hiš: 6 
Površine posameznih gradbenih parcel:  
HIŠA 1 615,6 m2 
HIŠA 2 645,4 m2 
HIŠA 3 720,9 m2 
HIŠA 4 756,2 m2 
HIŠA 5 796,0 m2 
HIŠA 6 1018,0 m2 
Višinski gabarit: (K)+P+M 
Horizontalni gabarit: Stanovanjska stavba 8x13 m; 
garaža 3,5x6,5 m 
Parkirna mesta: 1 PM v garaži 
+možnosti: 1 PM pod nadstreškom (pergolo) 
do 3 PM na dovozu 
Skupaj do 5 PM po stanovanjski hiši 
Tipična stanovanjska hiša 
bruto površina (brez kleti in garaže): 2x104,0 m2 = 208 m2 
 

 
Slika 35: Ureditvena oziroma zazidalna situacija OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – 

Vinter 
 
 
OPPN za stanovanjsko naselje SN2 
Poleti 2017 je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo SN2. 
 
Razlog za pripravo OPPN je interes Občine Zreče za ureditev območja stanovanjske gradnje. 
Lokacija območja predvidenega OPPN obsega površine za gradnjo prostostoječih individualnih 
stanovanjskih hiš. Površina območja urejanja je cca 1,9 ha. 
 
Na navedenem območju se načrtuje gradnja dvajset (20) individualnih prostostoječih 
stanovanjskih hiš in enega dvojčka, od tega je 9 zemljišč za gradnjo objektov načrtovanih na 
zemljišču v lasti Občine Zreče. Ostala zemljišča so v privatni lasti. 
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Slika 36: Ureditvena situacija stanovanjsko naselje SN2 

 
 
IDZ NIC Rogla  
V letu 2017 smo pristopili k izdelavi idejne zasnove objekta Naravovarstvenega informacijskega 
centra Rogla (v nadaljevanju: NIC Rogla). Predmet razvojnega projekta, ki predstavlja del 
programa Vizije Pohorje 2030, je priprava projektne dokumentacije za gradnjo in posledično 
izgradnja NIC Rogla. 
  
Vsebina centra bo skupaj s pripadajočo infrastrukturo namenjena zunanjim obiskovalcem, ki 
bodo s svojim obiskom deležni novih naravnih doživetij, sočasno pa tako lahko pridobili bogata 
spoznanja o pestrosti naravnih danosti iz območja Pohorja. 
 
Predmetna lokacija se nahaja ob dovozni cesti Zreče-Rogla in predstavlja s smrekami raščen 
teren, ki se proti zahodu postopoma spušča. Zaradi svoje goste poraščenosti s smrekami je 
prostor edinstven, a hkrati občutljiva mikrolokacija v katero se umešča NIC Rogla. 
 
Dostop do lokacije je trenutno omogočen z vzhodne strani, in sicer preko obstoječe dovozne 
ceste bližnjega hotela. 
 
Osnovni namen projekta je v občutljivo in naravno edinstveno okolje Rogle umestiti objekt – NIC 
Rogla (s programom doživetij), ki bo predstavljal dodano vrednost v paleti turistične ponudbe 
Rogle. 
 

 
Slika 37: IDZ NIC Rogla 

 
 



85 
 

Na področju okolja in prostora se srečujemo tudi z različnimi vlogami naših občanov in ostalih 
subjektov, ki so vezane na prostorsko zakonodajo. Tako smo v letu 2017 izdelali 370 različnih 
individualnih pravnih aktov kot so lokacijske informacije, soglasja, potrdila …  
 
Tabela 29: Izdani individualni pravni akti – primerjava med leti 2013–2017 

 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA DOKUMENTA 
ŠT. DOKUMENTOV 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Lokacijska informacija za gradnjo objektov  67 46 57 61 59 

2 Potrdilo o namenski rabi zemljišča 202 230 195 234 238 

3 Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice 52 9* /* 1* 9* 

4 Potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice 2 0 0 0 0 

 
Skupaj 1-4 323 285 252 296 306 

5 Soglasja za uporabo prostora 10 10 9 12 14 

6 
Soglasja za prekoračitev začasne čezmejne vrednosti 
hrupa 

9 13 10 13 9 

7 Potrdila o parcelaciji 3 1 0 0 0 

8 Potrdila po 139. členu ZUJF 37 15 21 32 19 

9 
Priglasitev udeležbe v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja 

32 25 26 21 15 

10 
Soglasja h gradnjam na podlagi zahtev iz prostorskih 
aktov 

/ / 1 1 7 

 
Skupaj 5-10 91 64 67 79 64 

 
SKUPAJ VSI IZDANI DOKUMENTI 414 349 319 375 370 

 
**potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice se je združilo s potrdilom o namenski rabi 
zemljišča, razen v primerih ko stranka vloži vlogo zgolj za  potrdilo o neuveljavljanju predkupne 
pravice 
 
 

Komunalni prispevek  
Na podlagi določil 17. člena Odloka o komunalnem prispevku smo v letu 2017 izdali 55 odločb za 
plačilo komunalnega prispevka, od tega 21 na zahtevo zavezancev za novogradnje, dozidave in 
nadzidave objektov ter 34 po uradni dolžnosti za priključitev na čistilno napravo. 
 
Graf 23: Prikaz izdanih odločb za komunalni prispevek po letih
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V lanskem letu smo iz naslova komunalnega prispevka s strani zavezancev za plačilo prejeli 
62.392,69 EUR prihodkov. 
 
Graf 24: Prihodki od komunalnega prispevka v letih 2013-2017 

 

 

3.2 DRUGE NALOGE IN AKTIVNOSTI NA PODORČJU UREJANJA PROSTORA 
 
Regeneracija novega centra mesta Zreče 
Na podlagi dolgoletne problematike urejanja mestnega središča t. i. centra Zreč, ki nima 
prepoznavne identitete in ne daje vtisa mestnega središča, je pod avtorstvom Uroša Špileja, mag. 
inž. arhitekture, nastal projekt »Regeneracija novega centra mesta Zreče«. Projekt predstavlja 
avtorjevo magistrsko delo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 
(FGPA) v Mariboru, ki na podlagi obširne študije zajema regeneracijo novega centra mesta Zreče 
ter idejno zasnovo večnamenskega kompleksa na tem mestu. 
 
V namene predstavitve projekta ter vizije razvoja Zreč je bila 9. 3. 2017 v  Zeleni dvorani Hotela 
Atrij slavnostna javna razgrnitev, s podrobno predstavitvijo projekta s strani avtorja. V marcu 
2017 je bila izvedena tudi razstava in odprta knjiga pripomb, kjer je lahko javnost podala 
mnenje na projekt.  
 

 
Slika 38: IDZ umestitve novega objeta v center Zreč 
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Projekt »Občina po meri invalidov«: Prilagoditve zunanjega okolja - odpravljanje 
arhitektonskih ovir za slepe in slabovidne osebe in gibalno ovirane osebe 
Na podlagi podpisane pogodbe z izvajalcem GMI inženiring in vzdrževanje, d. o. o., Slov. Konjice 
so se 4. 9. 2017 pričela dela ob javni poti JP št. 985901 Cesta za PTC in ob državni cesti R3 
701/1430 Pesek - Rogla - Zreče za namen prilagoditve in poglobitve obstoječih pločnikov. Na 
osnovi pogodbe smo prilagodili 18 pozicij pločnikov od PTC Tržnica Zreče do avtobusne postaje 
Zreče in v njeni neposredni bližini ter en pločnik prilagodili pri AP Turist. 
 
Vrednost izvedenih del je znašala 7.501,15 EUR z DDV. 
 

 
Slika 39: Lokacije prilagoditve pločnikov 

 

 
       Sliki 40 in 41: Izvedba del prilagoditev in poglobitev pločnikov 

 
 

3.3 NARAVOVARSTVENE VSEBINE 
 
8. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju  
V soboto, 23. septembra 2017 se je izvedla že 8. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja 
zaraščajočih travišč (planj) na območju Pohorja, natančneje na Ostruščici, ki se nahaja v 
neposredni bližini Rogle. Akcija je bila izvedena v okviru projekta Življenje traviščem (Life to 
grasslands), znotraj katere so sodelovali Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Občina 
Mislinja, Zavod za gozdove Slovenije, Unitur, Sklad za naravo Pohorje in posamezniki ter člani 
različnih prostovoljnih organizacij oz. združenj (planinska društva, gasilsko društvo …). 
 
Nad 20 udeležencev akcije je z območij travišč pospravljalo sečne ostanke (veje, posamezni 
manjši kosi debel), ki so ostali po sečnji zaraščajočih površin na območju Ostruščice izpred nekaj 
let. Sečni ostanki so se zlagali neposredno na traktorsko prikolico ali pa na kupe, kateri so se 
kasneje odpeljali izven območja travišč. Delo je potekalo v sproščenem vzdušju in skoraj vsi 
udeleženci letošnje akcije so že sodelovali že v prejšnjih akcijah (nekateri celo na vseh). 
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Po izvedbi čiščenja je sledila malica na Rogli, kjer so udeleženci akcije prejeli v spomin majice 
projekta Življenje traviščem (Life to grasslands). Sledilo je prisrčno slovo, s pričakovanjem po 
vnovičnem druženju že v naslednjem letu. 
 

 
Slika 42: Udeleženci 8. prostovoljne akcije čiščenja zaraščajočih planj na območju Pohorja 

 
 
5. Košnja pohorskih planj na star način 
Občina Zreče, Občina Mislinja, Turistično društvo Mislinja, Kulturno umetniško društvo Vladko 
Mohorič Zreče, Društvo narava Pohorje, Pašna skupnost Rogla, Unior, d. d. – Program turizem in 
Zavod RS za varstvo narave so prvo nedeljo v mesecu avgustu 2017 organizirale že peto košnjo 
pohorskih planj na star način.  
 
Prireditev je bila delno financirana s strani projekta Life to grasslands (Življenje traviščem), ki ga 
vodi Zavod RS za varstvo narave. 
 

                
Sliki 43 in 44: Utrinki iz prireditve Košnja pohorskih planj na star način 

 
 
7. Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2017 
Občina Zreče in Zveza za tehnično kulturo Slovenije ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, 
podjetja Unior, d. d. Program Turizem, Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, 
OE Celje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor sta tudi v letu 2017 
organizirali že 7. Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor na Rogli, ki je potekal od 2. 7. 
2017 do 8. 7. 2017. 
 

 
Slika 45: Udeleženci lanskega tabora na Rogli 
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3.4 UREJANJE OKOLJA 
 
Komunalna taksa  
Komunalno takso zaračunavamo na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče za 
reklamne table in panoje, ki so postavljeni na javnih površinah na območju občine Zreče. Višina 
zneska je določena na podlagi tarifnega razreda in števila točk, vrednost točke pa se enkrat letno 
usklajuje z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen v preteklem letu. 
 
V letu 2017 smo izdali 19 odločb o odmeri komunalne takse, za reklamne table nameščene na 
javnih  površinah in kandelabrih javne razsvetljave na območju občine Zreče.  
 
Nevzdrževani objekti  
V letu 2017 smo tri lastnike objektov pozvali k sanaciji nevzdrževanih objektov. Med letom smo 
tako opazili napredek pri obnovi teh nevzdrževanih objektov, in sicer: propadajoč objekt na 
lokaciji Skomarja je bil porušen, objekt v neposredni bližini centra Zreč je bil obnovljen – streha 
in fasada, objekt v Dobrovljah je bil prodan, zato bomo postopek nadaljevali z novim lastnikom. 
 
V letu 2017 se je nadaljeval postopek izvršbe odločbe o izvedbi vzdrževalnih del na objektu na 
Kovaški cesti 24 v Zrečah. Konec novembra 2016 je prvostopenjska odločba občinske uprave 
postala pravnomočna, in ker lastnik objekta vzdrževalnih del do 29. 1. 2017 ni opravil, smo v 
aprilu 2017 pričeli z izvršitvijo odločbe po drugih osebah. Po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe je 
lastnik objekta sam pričel s sanacijskimi deli in jih izvedel do 29. 6. 2017, zato je občinska 
uprava v začetku julija izdala sklep o ustavitvi postopka izvršbe in s tem zaključila postopek 
zoper lastnika objekta. 
 
Po večletnih pogajanjih s podjetjem PALMA, d. o. o. iz Celja, glede odkupa propadajočega objekta 
v Skomarju, smo v letu 2017 uspeli skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup objekta v znesku 
10.000,00 EUR. Objekt je v tako slabem stanju, da obnova ni več mogoča, zato načrtujemo 
njegovo rušitev v letu 2018.  
 
 
Komunalni odpadki  
 
Center ponovne uporabe v zbirnem centru Zreče in zbiranje tekstila na AP Zreče 
Odpadki so surovine, če jih pravilno ločimo in z njimi ravnamo gospodarno. V ta namen je v 
Zrečah občanom na voljo zbirni center, kjer lahko prepuščajo različne vrste odpadkov in 
izdelkov, ki jih ne morejo oddati v sistemu rednega zbiranja odpadkov. Ker so na evropski ravni 
postavljeni višji cilji glede recikliranja odpadkov za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo z 
novimi delovnimi mesti in trajnostno rastjo, ima zbirni center tudi namenski prostor za zbiranje 
še uporabne opreme, pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, torbic, modnih dodatkov, posode 
in gospodinjskih pripomočkov. 
 

 
 Slika 46: Prostor za zbiranje še uporabne opreme, pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, torbic, 

modnih dodatkov, posode in gospodinjskih pripomočkov 
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Tekstil, oblačila, obutev in modne dodatke je mogoče oddati v namenski rumen zabojnik, ki je 
postavljen na avtobusni postaji v Zrečah.  
 

 
 Slika 47: Zabojnik za oblačila na avtobusni postaji v Zrečah 

 
Z zbiranjem tovrstnih izdelkov omogočamo nova delovna mesta v lokalnem okolju in podpiramo 

socialno podjetništvo, saj Center ponovne uporabe v ta namen zaposluje težje zaposljive in jim 
omogoča poklicno rehabilitacijo. Izdelki za uporabo so na voljo na lokaciji CPU Prežigal 9, Slov. 

Konjice vsak dan od 9. do 15. ure. 
 

 
ZIMSKI OBRATOVALNI ČAS (15.11. do 14.3.) ZBIRNEGA CENTRA ZREČE 

(bivši kamnolom Trunkl), sreda, 12.00 – 16.00,  sobota 8.00 – 12.00. 
 

LETNI OBRATOVALNI ČAS (15.3. do 14.11.) ZBIRNEGA CENTRA ZREČE 
(bivši kamnolom Trunkl), sreda, 14.00 – 18.00,  sobota 8.00 – 12.00. 

 
 
 

Čistilna akcija  
Občina Zreče je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zreče ter večino aktivnih društev v petek 
popoldan, dne 7. aprila 2017, organizirala čiščenje nabrežja reke Dravinje od Loške gore do 
Krajevne skupnosti Dobrovlje, v času od 16. do 19. ure. V petek sta se akciji pridružili tudi 
Krajevna skupnost Skomarje in Dobrovlje. Z udeležbo smo zadovoljni, saj se je akcije udeležila 
večina društev ter nekaj posameznikov. Skupno se je akcije udeležilo 168 udeležencev, približno 
30 % več kot lansko leto. Istočasno se je čistilo na področju Goleka, potok od Loške gore proti 
Ljubnici, gozdna površina od Vrtca Zreče do Zreškega Gaja ter javne poti iz Zreč proti Črešnovi.  
 
Odpadke smo odpeljali v zbirni center, kjer se ločijo po klasifikaciji določeni za odpadke, ter 
nekaj mešanih odpadkov, v skupni količini 5 m3. Med pobranimi odpadki je bilo največ plastenk 
in pločevink, razni plastični odpadki, nekaj kovinskih odpadkov in steklene embalaže ter mešani 
komunalni odpadki. 
 
V soboto, dne 8. aprila, so čistilno akcijo izvedle Krajevna skupnost Stranice, Resnik in Gorenje, v 
skupnem številu 101 udeležencev. Skupno se je čistilne akcije udeležilo 269 udeležencev, kar je 
zelo dobra udeležba. V soboto je bila količina pobranih odpadkov 14 m³, skupno torej 19 m³, kar 
je za 12 m³ manj kot leta 2016. Podatek o pobranih odpadkih nakazuje dejstvo, da je iz leta v leto 
manj odvrženih odpadkov v naravo in se s tem ozaveščenost ljudi povečuje.   
 
V zavesti, da ohranimo našo naravo čim manj onesnaženo, ponovno prosimo vse prebivalce naše 
občine, ne odlagajte odpadke v naravi, saj so za te poskrbljena določena odlagalna mesta, prav 
tako je poskrbljeno za odvoz odpadkov iz gospodinjstev ter dvakrat tedensko odlaganje 
kosovnih in drugih odpadkov v zbirnem centru Zreče. 
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Udeležba društev in krajevnih skupnosti, po številu udeležencev na čistilni akciji v petek, 7. 4. in 
v soboto, 8. 4. 2017: 

DRUŠTVO Št. udeležencev 
Taborniško d. 50 
Lovsko d. 10 
Gasilsko d. Zreče 19 
Planinsko d. 15 
Kinološko d. 10 
Vinogradniško d. 3 
Društvo godbenikov 10 
ZŠAM 5 
Društvo Smetlika 8 
Turistično društvo 7 
Ostali - prostovoljci 15 
Krajevne skupnosti 117 
Skupaj 269 

 
Graf 25: Udeležba na čistilni akciji 

 

Strošek čistilne akcije, to je nabava zaščitnih rokavic, vrečk, pijača in hrana, pobiranje in odvoz 
pobranih odpadkov v zbirni center, ter odvoz iz zbirnega centra na centralno deponijo Lenart, 
kjer se odlagajo mešani komunalni odpadki, je znašal v višini okrog 1.600,00 EUR. 
 
V zbirnem centru smo več kot polovico, okrog 60 % odpadkov, že ločili na posamezne frakcije ter 
s tem, od celotnega volumna, zmanjšali strošek zbiranja in odlaganja mešanih komunalnih 
odpadkov. 
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Elektronski odpadki 
Ulične zbiralnike smo postavili in predali v uporabo skupaj z lokalnim partnerjem Saubermacher 
Slovenija, d. o. o. Lokacija enega zabojnika se nahaja pri ekološkem otoku na avtobusni postaji 
Zreče (PTC Nova Dobrova), drugi zabojnik  je na lokaciji  parkirišča pri pokopališču na Stranicah, 
tretji zabojnik je postavljen na parkirišču Hotela pod Roglo v Boharini. 
 
V ulični zbiralnik spadajo:  

 mali gospodinjski aparati, 
 prenosne baterije in akumulatorji, 
 računalniška oprema in zabavna elektronika, 
 igrače, ki za delovanje potrebujejo baterije ali akumulatorje, 
 ostala mala oprema in orodje. 

 

 
Slika 48: Zbiralnik elektronskih odpadkov na AP Zreče 

 
   
Pokopališka in pogrebna dejavnost 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opravlja na podlagi novo sprejetih 
odlokov, in sicer Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke 
dejavnosti ter upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Zreče, 
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Zreče ter Odloka o pokopališkem redu v 
Občini Zreče.  
 
Koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost je za celotno območje občine KPU Nevenka 
Polc Špes, s. p., kamnoseštvo in pogrebne usluge, Tattenbachova 14, Slovenske Konjice.  
 
 Tabela 30: Plačana grobnina v obdobju 2013–2017 v EUR 

 
GROBNINA 

2013 2014 2015 2016 2017 
11.617,53 11.868,55 12.179,51 12.078,40 12.617,39 

 
 Tabela 31: Stroški vzdrževanja pokopališča v letih 2013–2017 v EUR 

 
STROŠKI 

2013 2014 2015 2016 2017 
24.450,13 22.331,05 24.231,61 24.037,74 23.297,73 
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3.5 VODOOSKRBA 
 

Oskrba s pitno vodo 
V lanskem letu smo kot upravljavec vodovodnega sistema izdali 8-krat projektne pogoje, 14-krat 
soglasje na projektne rešitve, 9-krat mnenje k strokovnim podlagam in 3-krat smernice k 
spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega plana.  
 
V vodovodni sistem smo v letu 2017 oddali 346.097 m3 vode. Na vodovodnem sistemu smo 6-
krat odpravljali večjo okvaro na puščajočih ceveh vodovoda in zamenjali pet črpalk. V tekočem 
letu smo večkrat odpravili manjše okvare na ceveh zaradi dotrajanosti materiala. Na objektih 
vodovodnega sistema, to je 8 rezervoarjih in 5 zajetjih, smo izvedli čiščenje in dezinfekcijo. Na 
področju Stranic smo pričeli z zamenjavo vodovodne cevi Grobovi – rezervoar Kovač in zgradili 
črpališče Polajna. Na področju Zreč smo izvedli zamenjavo cevi DN110 na Kovaški cesti  v dolžini 
150 m in končali projekt vodovodni sistem Fijavž. Prav tako smo nabavili 2500 m vodovodnih 
cevi premera DN110 za izgradnjo vodovoda na Stranicah (Grobovi –Kovač) in na Dravinjski cesti 
v Zrečah. Na vodovodnem sistemu smo izvajali aktivnosti za zmanjševanje izgub vode iz 
vodovodnega sistema. Dopolnili smo poslovnik sistema HACCP za vodooskrbo v občini Zreče. 
Izvedli smo tudi vse potrebne aktivnosti, katere zahteva poslovnik HACCP na področju 
vodooskrbe tudi z upravljavci ostalih vodovodov v občini Zreče s sodelovanjem odgovorne osebe 
na področju vodooskrbe ter v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje Celje. Sprotno 
smo izvajali vse potrebne naloge, ukrepe in aktivnosti, potrebne za nemoteno in kvalitetno 
vodooskrbo, kar je razvidno iz ocene o varnosti in kvaliteti vodooskrbe. Z notranjim nadzorom 
smo odvzeli 75 internih vzorcev na javnih vodovodih.  
 
Tabela 32: Pregled rednega dela na vzdrževanju vodovodnega sistema 

 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

Projektni pogoji 7 10 10 8 
Soglasje na projektne 
rešitve 

15 15 20 14 

Predhodna mnenja k  
strokovnim podlagam 

2 1 1 9 

Smernice k spremembam 
in dopolnitvam 
prostorskih aktov  

1 2 7 3 

Oddana voda 341.482 318.113 m3 315.110 m3 346.097 m3 
Odprava večjih okvar na  
puščajočih ceveh 
vodovoda 

10 6 7 6 

Čiščenje in dezinfekcija na 
objektih vodovodnega 
sistema 

8 rezervoarjev, 
5 zajetij 

8 rezervoarjev, 
5 zajetij 

8 rezervoarjev, 
5 zajetij 

8 rezervoarjev, 
5 zajetij 

Odvzem vzorcev na javnih  
vodovodih 

68 z notranjim 
nadzorom; 

 25 na prošnjo 
občanov z 

lastno 
vodooskrbo 

72 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z 

lastno 
vodooskrbo 

75 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z 

lastno 
vodooskrbo 

75 z notranjim 
nadzorom; 

 20 na prošnjo 
občanov z 

lastno 
vodooskrbo 
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Graf 26: Izdana soglasja za priključitev na vodovod v letih 2013–2017 

 

 
Graf 27: Primerjava prodane in izgubljene vode v m3 v letih 2006–2017; Vodovod Zreče 
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Graf 28: Postavka vodovoda M11 - vzdrževanje 2017 

 
 
V stroških za tekoče leto so zajeti stroški na področju rednega vzdrževanja, investicijskega 
vzdrževanja, investicij, geodetskih meritev in ostali stroški potrebni za delovanje. 
 
Tabela 33: Finančna realizacija na področju vodovoda za obdobje 2013–2017 

Leto 2013 2014 2015 2017 
Sredstva (EUR) 261.663 224.613 245.000 258.806 

 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Obnova rezervoarja Grobovi 
Obnovili smo rezervoar Grobovi. Rezervoar smo odkopali in izvedli gradbene posege (zatesnitev, 
hidroizolacija, beljenje) znotraj in zunaj rezervoarja smo izvedli nove vodovodne povezave.  
 

 
Sliki 49 in 50: Obnovitev rezervoarja Grobovi 

investicije 
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Izgradnja črpališča Polajna 
Izgradili smo črpališče Polajna. Vgradili smo vstopni jašek z dvema črpalkama in uredili 
električno povezavo in novo merno mesto z električno omarico. S črpališčem smo izvedli 
povezavo sistema Prevalje, Fijavž in Polajna. Investicija je omogočila boljšo kontrolo 
vodovodnega sistema ob pomanjkanju vode v sušnih mesecih ter izločitev motnih vodnih virov 
ob deževju. Okvirni znesek investicije znaša 15.000,00 EUR. 
 

 
     Slika 51: Črpalke 

 
 
Izvedba vodovodne cevi ob rekonstrukciji ceste Pirš – Železinger 
Vzporedno ob izgradnji ceste smo vgradili vodovodno cev DN50 in na novo izgradili ventilska 
gnezda. 
 
Okvirni znesek investicije znaša 5.000,00 EUR. 
 

               
Sliki 52 in 53: Vgradnja vodovodne cevi 

 
 
Zamenjava  vodovodne cevi ob rekonstrukciji odseka  ceste  na Kovaški cesti 
Vzporedno ob izgradnji ceste smo vgradili vodovodno cev DN110 in na novo izgradili ventilska 
gnezda in obnovili priključke. Okvirni znesek investicije znaša 10.000,00 EUR. 
 
 
3.6 ODPADNE VODE 
 
Naloge, ki jih opravlja Režijski obrat na tem področju, so redno vzdrževanje javne kanalizacije 
(fekalne in meteorne), odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, 
investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije ter izgradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije, 
čiščenje odpadne vode na čistilni napravi Zreče in Nune ter spremljanje sestave odpadne vode 
(redne analize odpadnih voda na iztokih), vodenje in ažuriranje katastra. 
 
Iz naslednjih tabel in grafov je razvidno kako Občina Zreče deluje na področju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode.  
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Tabela 34: Statistični pregled po letih 

  Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

Izdana soglasja  22 9 14  19 

Izdani projektni pogoji 10 7 13  11 
Izdane smernice k spremembam in 
dopolnitvam 1 3 4  1 

Sprejem brezniških vsebin na ČN Zreče [m3] 506,8 m3 266,1 m3 174,4 m3 276,9 m3 
Količina čiščene vode v letu izvajanja 
monitoringa [m3]     327,947  346,072  

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije [€] 172.786,99  11.115,00  24.552,37  39.260,60  
Nastalo blato pred obdelavo 
- [letna količina nastalega blata-m3]     400 m3 1632 m3 

[povprečna suha snov nastalega blata-%]     23 % 6,00 % 
Nastalo blato po obdelavi 
 -[letna količina blata-tone SS]     92 81,6 

[povpr. suha snov nastalega blata -%]     28,00 % 20,00 % 

Količina odpadnih snovi iz greznic [m3]     200 m3 268,7 m3 

 

Graf 29: Statistični pregled izdanih dokumentov med leti 2014 -2017 
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Graf 30: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M48 – čistilna naprava Zreče za leto 2017 

 

 

Tabela 35: Porabljena sredstva za potrebe čistilne naprave Zreče 
 
 
 
 

*Navedeni stroški od 1.4.2015 dalje 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

€1.549,80 €351,96 €2.837,13 
€1.860,00 

€30.656,18 

€2.214,89 

€30.926,36 

€20.114,58 

€596,81 

€14.106,19 

€4.241,24 

€2.776,22 

€3.736,75 

Poraba sredstev iz postavke M48 - čistilna naprava Zreče v 
letu 2017

Pisarniški in drugi material Službena oblačila

Komunalne storitve-kanalizacija Varstvo pri delu in izdelava ocene

Električna energija Izdelava monitoringa CČN

CČN odvoz blata CČN kemija (PAC)

Vzdrževanje vozil (viličar Linde) Tekoče vzdrževanje CČN

Drugi odhodki (štud.servis, Stanko Česen) Nakup laboratorijske opreme

Nakup drugih osnovnih sredstev Vse skupaj: 117.160,98 €

  2015* 2016 2017 

Porabljena sredstva iz postavke M48 [EUR] 137.030,62  143.237,40  117.160,93  
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Graf 31: Porabljena sredstva iz postavke M48 – čistilna naprava Zreče za leta 2015, 2016, 2017 

 

 
Graf 32: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M12 - kanalizacija za leto 2017 

 

 
Tabela 36: Porabljena sredstva iz postavke M12 v letih 2015, 2016, 2017 

 

€2.748,85 
€120,00 

€2.837,13 

€3.845,50 

€36.423,47 

€350,00 
€572,00 

Poraba sredstev iz postavke M12 - kanalizacija v letu 2017

Računalniške storitve in splošni material Geodetske storitve

Komunalne storitve-kanalizacija Drugi odhodki

Meteorna in fekalna kanalizacija Izvedba tehničnega nadzora kanalizacije

Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo VSE SKUPAJ 46.896,95 €

  2015 2016 2017 

Porabljena sredstva iz postavke M12 82.574,65 EUR 42.297,64 EUR 46.896,95 EUR 
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Graf 33: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M12 – kanalizacija za leta 2015, 2016, 2017 

 

 

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju 
 
Tabela 37: porabljena sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije kanalizacijskega 
omrežja 

 
 

Graf 34: Primerjava po letih na področju novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
kanalizacijskega omrežja 
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[EUR] 172.786,99  11.115,00  24.552,37  

 
39.260,60 
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Poročilo o obratovalnem monitoringu 
Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo Zreče izda vsako leto 
pristojna služba; Inštitut za ekološke preiskave – ERICO Velenje. 
 
Meritve, ki so bile opravljene so zanesljive in natančne. Naj pa poudarimo, da je obseg in vrsta 
meritev, prav tako tudi mesto in čas vzorčenja, v sladu z zahtevami Okoljevarstvenega dovoljenja 
št. 5441-47/2012-5 z dne 24.9.2012.  
 
Tabela 38: Letni povprečni učinek čiščenja ČN za leti 2016 in 2017 

 
                   
 
 

 
 
Graf 35: Letni povprečni učinek čiščenja odpadnih voda v letih 2016 in 2017 

 

 

Dne 18. 10. 2017 je bil izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za okolje in prostor. Iz 
zapisnika št. 06182-2530/2017-2 je razvidno, da ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, zato 
seje  začetek inšpekcijskega postopka pri zavezancu ustavil. 
 
 
V letu 2017 smo sami izvedli posodobitve na naslednjih sistemih: 
1. Izvedba prezračevanja sit na iztoku iz biološkega reaktorja nam preprečuje nezaželene 

ustavitve zaradi zamašitve sit na iztoku iz biološkega reaktorja in posledično vpliva na dobre 
rezultate čiščenja na ČN Zreče. 
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Slika 54: Puhalo za prezračevanje sit na izhodu biološkega reaktorja 

 
2. Zgradili smo sistem za avtomatsko regulacijo nitrifikacije/dentrifikacije. Potrebne elemente 

smo nabavili pri dobavitelju ustrezne opreme HACH. Vsa potrebna dela vgradnje in povezav 
smo uredili sami. Naprava pa nam omogoča optimalno vpihovanje zraka v biološki reaktor s 
puhali, ki jih sistem regulira, zato prihranimo pri električni energiji za pogon puhal. 

 

         
Sliki 55 in 56: Elementi in komponente za avtomatsko nitrifikacijo/denitrifikacijo 

 

        
Sliki 57 in 58: Elementi in komponente za avtomatsko nitrifikacijo/denitrifikacijo 

 

 
Slika 59: Potek avtomatska nitrifikacija/denitrifikacija 
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Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Zreče 2017 
V sredo, dne 8. 11. 2017 smo na Centralni čistilni napravi Zreče (CČN) ob četrti obletnici 
delovanja ČN Zreče priredili dobro obiskan in odmeven dogodek »Dan odprtih vrat«.  
 
Dogodek je obsegal predstavitev delovanja obstoječe centralne čistilne naprave Zreče in načrte 
za prihodnost, ki jo ustvarjamo za čistejšo reko Dravinjo. Dneva odprtih vrat Centralne čistilne 
naprave se je udeležilo nekoliko manj obiskovalcev kot prejšnja leta.  
 
Obiskovalci dneva odprtih vrat so si ogledali procese na CČN, dobili informacije o načrtih za 
nadaljnjo priključevanje na javni kanalizacijski sistem Zreče ter informacije o malih čistilnih 
napravah.  
 
Dogodka se zaradi slabega vremena niso udeležil prodajalci malih čistilnih naprav. Kljub temu 
smo obiskovalcem sami razložili vse o malih čistilnih napravah in razdelili brošure s podatki od 
ponudnikov malih čistilnih naprav. 
 
Obiskovalci so izkazali veliko zanimanje za ogled procesov, pohvalili prizadevno ekipo in zaželeli 
čistilni napravi nadaljevanje uspešno začrtane poslovne poti, ki vključuje predvsem kakovostno 
storitev čiščenja odpadne vode po sprejemljivi ceni.  
 

       
Sliki 60 in 61: Obiskovalci ČN Zreče na dan odprtih vrat 

 
 
Obisk petošolcev OŠ Zreče na ČN Zreče 
V petek, 21. 4. 2017 so nas na komunalni centralni čistilni napravi obiskali petošolci Osnovne 
šole Zreče v spremstvu učiteljic. Ogledali in sprehodili smo se po stavbah, kjer smo jim 
podrobneje opisali in predstavili samo delovanje in postopek čiščenja čistilne naprave. Z 
zanimanjem so prisluhnili naši predstavitvi. Vse pomembne podatke so si tudi zabeležili, kajti 
kasneje so na temo čistilne naprave morali narediti predstavitev in to predstaviti ostalim 
sošolcem. Postavili so tudi zanimiva vprašanja, katera smo skupaj prediskutirali. Njihovo 
razmišljanje dosega zelo visok nivo razgledanosti. Ogledali so si tudi laboratorij, nad katerim so 
bili zelo navdušeni, predvsem pa radovedni, kar se tiče pripomočkov s katerimi imamo opravka 
v laboratoriju. Po končani predstavitvi smo jih pogostili z malimi sladkimi prigrizki, lepo so se 
nam zahvalili za predstavitev, ki je bila predstavljena strokovno, vendar še vedno na nivoju lažje 
razumljivosti in enostavne predstave. 
 
Zagotovili so, da bodo pridobljene informacije razširili med sovrstnike in njihove domače in da 
nas še kdaj obiščejo.  
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Slika 62: Obisk petošolcev OŠ Zreče na Centralni čistilni napravi Zreče 

 

Sanacija meteorne kanalizacije in atrija ter izvedba priključkov na javno fekalno 
kanalizacijsko omrežje PTC Tržnica Zreče 
Etažni lastniki PTC Tržnica Zreče smo se v letu 2016 lotili sanacije meteornih kanalov na 
območju atrija. Izvedla se je izključitev obstoječe greznice objektov "A", "B" in "C" na PTC Tržnica 
Zreče, ki se nahaja na parkirišču na SV delu objekta in priključitev na priključni jašek 
novozgrajenega kolektorja. Po koncu sanacije se je izvedla celotna obnova asfaltne površine 
atrija na tem območju vključno z obrobami iz granitnih kock. 
 
Dela je izvajalo podjetje GMI, d. o. o., Slov. Konjice, gradbeni nadzor pa je izvajalo podjetje 
KONING, d. o. o. Vrednost pogodbenih del je znašala 15.953,63 EUR z DDV. Zaradi zimskih 
razmer se celotna dela (asfalterska) niso izvedla v letu 2016 in so se nadaljevala spomladi 2017. 
 
Končna obračunska situacija je bila v višini 15.679,13 EUR, kar je nekoliko manj od pogodbene 
vrednosti. Delež Občine Zreče kot etažnega lastnika je 11,2559 % od celotne vrednosti. 
 
Etažni lastniki PTC Tržnica Zreče pa smo se dogovorili in izvedli celotno sanacijo atrija z novo 
asfaltno prevleko vključno z obrobami iz granitnih kock, kar je pomenilo še dodaten strošek  v 
višini 5.257,09 EUR z DDV, kar pa smo pokrili v deležu 50 % s strani Občine Zreče in ostalih 50 
% vsi etažni lastniki. 
 

 
Izgradnja sekundarne kanalizacije na območju industrijske cone Unior II. – Nova cona 
Občina Zreče je v soinvestitorstvu s podjetjema Unior, d. d. in GKN Driveline Slovenija, d. o. o. v 
letu 2016 na območju industrijskega območja Unior – Nova cona zgradila sekundarno 
kanalizacijo sanitarnih in meteornih vod, na katero se prevežejo kanalizacijski priključki, kateri 
gravitirajo na projektirano kanalizacijo. Za meteorne vode se je delno uporabil obstoječ 
kanalizacijski mešani sistem DN400. Novi fekalni vod pa se je priključil na obstoječi primarni 
kolektor, ki se zaključi na ČN Zreče. 
 
Nova kanalizacija v dolžni nekaj preko 390 m je trasirana v obstoječo cesto jugovzhodno od 
industrijskih objektov Unior in se je zaključila v lokalni cesti (Rudniška cesta) LC Zreče – Gračič – 
Malahorna. V tej cesti je že potekal obstoječi kanal mešanega sistema, ki se je delno ohranil. 
 
Zaradi zimskih razmer se celotna dela (sanacija ceste in asfalterska dela) niso izvedla v letu 2016 
in so se spomladi 2017. 
 
Pogodbena vrednost investicije (javni fekalni in meteorni kanal) je znašala 134.835,78 EUR brez 
DDV. Občina Zreče je krila celotne stroške izvedbe sanitarne kanalizacije v višini 63.552,76 EUR 
brez DDV ter 1/3 stroškov meteorne kanalizacije, kateri se odštejeta strošek postavitve oljnega 
lovilca v višini 9.061,45 EUR brez DDV ter strošek odstranitve obstoječe ČN v višini 2.800 EUR 
brez DDV, kar znese 19.807,04 EUR brez DDV. Tako vse skupaj za plačilo Občine Zreče pomeni 
83.359,80 EUR brez DDV. Unior, d. d. in GKN, d. o. o. pa krijeta vsak po 1/3 stroškov meteorne 
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kanalizacije in vsak po 50 % oljnega lovilca ter odstranitev ČN, kar znese 25.737,99 EUR brez 
DDV za vsakega. 
 
Z izgradnjo nove kanalizacije se je trajno rešil problem odvajanja odpadnih voda obravnavanega 
dela območja skladno z veljavnimi standardi in predpisi. 

 
 
3.7 PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE 
 
Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov 
V letu 2017 je bilo vloženih 20 zemljiškoknjižnih predlogov. Glede na pretekla leta (v letu 2013 
60 predlogov, v letu 2014 84 predlogov, v letu 2015 35 predlogov in v letu 2016 123) se je 
število vloženih predlogov zmanjšalo, saj so bili podatki pri nepremičninah v lasti Občine Zreče 
urejeni že v preteklih letih. Cilj, ki mu sledimo ostaja, in sicer ažurno in sprotno urejanje vseh 
pravnih razmerij na področju nepremičnega premoženja v lasti Občine Zreče. 
 
Graf 36: Število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov v letih 2013–2017 

 
 

   
Urejanje razmerij na Rogli 
Pri postopkih urejanja lastninske pravice dejanskih lastnikov počitniških objektov na Rogli, 
samo sodelovali skozi vse leto. Zaključeni so bili štirje pravni posli glede ureditve lastništva. 
Sodelovanje je bilo potrebno v enem nepravdnem postopku glede ureditve etažne lastnine ter 
enem postopku spremembe aktov o vzpostavitvi etažne lastnine. 
 
 
Izvršbe 
Zaradi zamude pri plačilu obveznosti iz naslova plačila vodarine je bilo v letu 2017 vloženih 24 
izvršb ter 6 izvršb zaradi  zamude pri plačilu grobnine. Glede na pretekla leta (v letu 2013 je bilo 
vloženih 49 izvršb, v letu 2014 34 izvršb, v letu 2015 34 izvršb, v letu 2016 vloženih 47 izvršb) 
se je število izvršb zmanjšalo. Na področju izvršilnih postopkov je bilo zaključenih 42 zadev. 
 
 
Prijave v stečaj 
Občina Zreče je v šestih primerih prijavila obveznosti v stečaj, osebni stečaj oziroma v stečaj 
zapuščine. Prijavljene so bile terjatve iz naslova vodarine, grobnine in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. 
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Zavarovanja in odškodninski zahtevki 
Opredelili smo se do dveh škodnih zahtevkov. En zahtevek se je nanašal na odškodnino v zvezi s 
poškodbo, do katere naj bi prišlo na lokalni cesti LC 485051 Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče, 
drug v zvezi z nastankom škode ob urejanju in košnji travnatih površin pri večstanovanjskih 
objektih v Zrečah. 
 
 
II. stopnja  
V odločitev na drugi stopnji je bilo odstopljenih 7 pritožb. Tri pritožbe so bile na odločbe o 
odmeri komunalnega prispevka ter štiri zoper izdane odločbe o plačilu pavšalne turistične takse. 
Znotraj zakonsko določenega roka so bile izdane odločbe vse odločbe na drugi stopnji. Vse 
pritožbe so bile zavrnjene kot neutemeljene.  
 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 5 pritožb, v letu 2013 7 pritožb, v letu 2014 5 pritožb, v letu 
2015 5 pritožb ter v letu 2016 7 pritožb. 
 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
Baza zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bila posodobljena z ažurnimi 
podatki Geodetske uprave Republike Slovenije - podatke o stavbah in delih stavb iz katastra 
stavb (katastrske in registrske podatke), Finančne uprave Republike Slovenije – o sklenjenih 
pravnih poslih za leto 2017 ter podatki Zemljiške knjige – določitev novih zavezancev v primeru 
smrti. Opredelili smo se glede 24 odstopljenih pritožb, ki jih je obravnavala Finančna uprava RS, 
ki izdaja odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
 
Volitve in referendumi 
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji so bili objavljeni sklepi o plakatnih 
mestih za namen izvedbe volitev Predsednika Republike Slovenija ter za izvedbo zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (OdZIUGDT). Občinski svet je v 
mesecu novembru sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o določitvi volilnih enot za volitve 
članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče. 
 
 
Pridobivanje in razpolaganje 
Nepremičnine smo prodajali in kupili na podlagi letnega  načrta ravnanja, ki ga je sprejel in 
potrdil Občinski svet Občine Zreče. 
 
Tabela 39: Načrtovani in realizirani pravni posli v obdobju 2011 - 2017 

Leto Načrtovani pravni posli Realizirani pravni posli 
2011 23 15 
2012 42 24 
2013 32 9 

2014 44 14 

2015 45 16 
2016 47 24 
2017 70 14 

 
Preostali načrtovani pravni posli niso bili izpeljani iz različnih razlogov, na katere nismo imeli 
vpliva (neizbrisane hipoteke strank, nezmožnost parcelacije, ipd.). V tekočem letu je občina  
pričela z rekonstrukcijo cest, zato je bilo potrebno v načrtu predvideti nepremičnine za odkup.  
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Ker odmere po izvedenih rekonstrukcijah še niso izvedene, pravnih poslov ni bilo mogoče 
realizirati. Pravni posli izvedbe uskladitvenih listin v načrtih niso zajeti, saj zakon teh pravnih 
poslov ne predvideva. 
 
Finančno gledano je bil načrt prodaje realiziran v višini 41,54 % oziroma 419.779,02 EUR. Načrt 
nakupa oziroma pridobivanja zemljišč je bil realiziran v višini 10,1 % oziroma 63.417,13 EUR. 
 
Načrt ravnanja je bil zastavljen zelo široko, saj je za vsak nakup ali prodajo potrebno, da je 
pravni posel predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče, ki ga 
potrdi občinski svet.   
 
 
Stavbne pravice in služnostna razmerja 
V letu 2017 stavbnih pravic nismo podeljevali. Pravice dostopa, hoje, vožnje z vsemi vozili, 
prekopavanja, vzdrževanja smo pridobivali predvsem za namen izgradnje gospodarske javne 
infrastrukture (vodovod, optika). Občina Zreče je ustanovila dve odplačni ter tri neodplačne 
služnosti.  
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4. IZOBRAŽEVANJE 
 
Graf 37: Financiranje izobraževanja v obdobju 2007-2017 v EUR 

 
 
Graf 38: Financiranje otroškega varstva v obdobju 2006-2017 v EUR 
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4.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Namen ustanovitve Javnega zavoda Vrtec Zreče je izvajanje javne službe v javnem interesu, ki 
obsega vzgojo in varstvo predšolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva, organizacijo in izvedbo 
drugih oblik vzgojnega dela z otroki, ki niso vključeni v oddelke dnevnega varstva, pripravo 
toplih obrokov za otroke, vključene v zavod, in druge oblike varstva in izobraževanja 
predšolskih otrok.  
 
Dejavnost predšolske vzgoje se v občini izvaja v treh enotah, in sicer v matični enoti v Zrečah ter 
v podružničnih enotah v Gorenju in Stranicah. 
 

 
Slika 63: Vrtec Zreče 

 
V programe predšolske vzgoje so bili na dan 31. 12. 2017 vključeni 303 otroci. 
 
Tabela 40: Število otrok, vključenih v program predšolske vzgoje na dan 31. 12. 2017 

Vrsta oddelka 
Št. 

oddelkov 
skupaj 

Št. 
otrok  

skupaj 

Zreče Stranice Gorenje 

Št.  
oddelkov 

Št.  
otrok 

Št.  
oddelkov 

Št.  
otrok 

Št.  
oddelkov 

Št.  
otrok 

Oddelek I. starostnega 
obdobja 7 81 5 63 1 10 1 8 
Oddelek II. starostnega 
obdobja 9 187 7 150 1 21 1 16 

Kombinirani oddelek 3 35 2 17 1 18 / / 

SKUPAJ  303 
      * Kombinirani oddelek Zreče se izvaja v popoldanskem času, obiskujejo pa ga otroci, ki so 

vpisani v oddelek prvega ali drugega starostnega obdobja. 
 
 
Cena programa in uveljavljanje znižanega plačila vrtca 
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške 
vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.  
 
Ceno programa na predlog vrtca določi ustanovitelj (občina), metodologijo oblikovanja cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pa določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.  
 
Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz: 

 javnih sredstev, 
 sredstev ustanovitelja, 
 plačil staršev ter 
 donacij in drugih virov. 

 
Iz proračuna lokalne skupnosti se pokriva razlika med polno ceno programa in plačilom staršev. 
Zakonodaja omogoča, da lahko starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca za otroka, ki je vključen 
vanj, na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Plačilo staršev je določeno na podlagi lestvice, 
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ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v 
primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 
premoženje družine. 
 
V letu 2017 se je cena programov predšolske vzgoje nekoliko zvišala. V obdobju od zadnje 
spremembe cene, to je od 1. 1. 2009 je  Vrtec Zreče doživel veliko organizacijskih sprememb. Te 
se odražajo v višjem številu vključenih otrok in v povezavi s tem tudi več oddelkov, spremembe 
pri  številu zaposlenih  in celotni kadrovski strukturi. Glede na navedeno se spreminja tudi cena 
programov, ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. Tako se je 
število otrok iz okoli 220 otrok v letu 2009 povišalo na današnjih okoli 300 otrok. Ravno tako so 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati sklenili dogovor, po katerem so preklicani 
določeni varčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12). Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju 2015 in 2016 so se sprostila napredovanja v plačilne razrede in nazive. Tako so 
zaposleni pridobili pravico do  plače iz naslova napredovanja. Napredovanje iz naslova plačilnih 
razredov in nazivov se nadaljujejo v letu 2017 in naprej. Na povečanje prav tako vpliva Dogovor 
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 2016 in 2017, in sicer 
se spremeni lestvica višine regresa po plačnih razredih. Skladno z Dogovorom o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju sta se vlada RS in sindikat 
dogovorila za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja 
delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena do 
vključno 26. plačnega razreda. 
 
Upoštevaje vse navedeno je Občinski svet Občine Zreče na svoji seji, dne 11. 10. 2017 sprejel 
sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje, ki veljajo od 1. 11. 2017 dalje: 

- I. starostno obdobje – dnevni program   405,00 EUR 
- I. starostno obdobje – poldnevni program   364,00 EUR 
- II. starostno obdobje – dnevni program   329,00 EUR 
- II. starostno obdobje – poldnevni program   296,00 EUR 
- podaljšano bivanje (1 ura)             5,00 EUR 
- en oskrbni dan         17,00 EUR 

 
 

4.2 IZOBRAŽEVANJE 
 
Osnovna šola Zreče je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Zreče. Šola 
izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in 
organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Poleg rednega pouka nudi učencem 
možnost, da se vključujejo v različne interesne dejavnosti. Vzgojno-izobraževalna dejavnost 
poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Dejavnost pa se izvaja tudi v dveh 
podružničnih osnovnih šolah, in sicer v Gorenju in Stranicah. 
 
V Osnovni šoli Zreče je v šolskem letu 2017/2018 21 oddelkov, katere obiskuje 492 otrok. 
Podružnično šolo Gorenje v šolskem letu 2017/2018 obiskuje 20 otrok v 2 kombiniranih 
oddelkih in Podružnično šolo Stranice 29 otrok v 2 kombiniranih oddelkih.  
 
Tabela 41: Pregled števila učencev za zadnjih 12 let 

Šolsko leto Število učencev 
OŠ Zreče 

Število učencev 
POŠ Stranice 

Število učencev 
POŠ Gorenje 

Skupaj 

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

 
 
Odličnjaki 
Vsako leto pogostimo najuspešnejše učence Osnovne šole Zreče ter dijake Srednje poklicne in 
strokovne šole Zreče – odličnjake vsa leta osnovnošolskega oziroma srednješolskega šolanja. V 
ta namen jim za njihov uspeh čestita župan, prejmejo pa tudi simbolično darilo. 
 

 
Slika 64: Sprejem odličnjakov OŠ Zreče, junij 2017 

 

 
Slika 65: Sprejem odličnjakov Srednje šole Zreče, junij 2017 

 

 
Ureditev okolice Osnovne šole Zreče 
V letu 2017 smo pričeli tudi z intenzivno obnovo okolice Osnovne šole Zreče. Tako smo izvajalcu 
Posredništvo Sebastijan Pavlič iz Zreč poslali naročilnico za izvedbo naslednjih del: 
- ureditev peščene pešpoti med igrišči pri OŠ Zreče (kompletna izvedba zemeljskega dela 
povprečne širine 2 m z zatravitvijo, z uporabo Alu traku, nasutje s peščeno prevleko), 
- tlakovanje z uporabo betonskih plošč okoli športne dvorane, 
- odstranitev obstoječega nasutja iz rečnih krogel ob coklu pri vseh fasadnih površinah športne 
dvorane. 
 
Vrednost del je znašala 15.794,63 EUR z DDV. Dela so se izvajala v mesecu decembru 2017. 
 
Ravno tako smo odstranili drevored pri stopnicah v okolici Osnovne šole Zreče. Le-ta drevesa 
smo nadomestili z drevesi vrste brek. Dela je izvajalo Vrtnarstvo Zreče v mesecu decembru 
2017. Vrednost teh del pa je znašala 1.616,70 EUR z DDV.  
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Glasbena šola 
Kot soustanoviteljica Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice 
smo zagotovili pouk glasbenih instrumentov tudi na območju naše občine. 
  
V letu 2014 je Osnovna šola Zreče na lastne stroške pričela tudi s preureditvijo bivšega 
hišnikovega stanovanja za namen potreb stalnega in večjega prostora za izvajanje programov 
Glasbene šole Slovenske Konjice za učence, ki so občani Zreč. Tako je bil učencem pouk glasbene 
šole v novem prostoru Osnovne šole Zreče omogočen z novim šolskim letom 2014/2015. V letu 
2017 pa smo Glasbeni šoli Slovenske Konjice skupaj s KS Zreče omogočili tudi uporabo 
prostorov pod večnamensko dvorano za potrebe izvajanja glasbenega pouka. 
 
Graf 39: Število vseh učencev glasbene šole in število učencev z območja Občine Zreče 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 
  

V okviru stebra kakovosti življenja skrbimo za delovanje in razvoj naslednjih področij: kulture, 
športa, zdravstva, socialnega varstva in znanosti. Gre za področja, ki dajejo dodano vrednost 
življenju občanov v občini, izboljšujejo status bivanja in vlivajo pozitivne vrednote.  
 
 
5.1 KULTURA 
 
Zagotavljanje primernih objektov je bistvenega pomena za razvoj kulturnih, izobraževalnih, 
družabnih in drugih dejavnosti v naši občini. V skladu s tem smo v Občini Zreče že pristopili k 
obnovi ali izgradnji kar nekaj objektov, ki nudijo možnost društvom, da izvajajo svoje dejavnosti 
ter aktivnosti, in občanom, da se vključujejo v različne oblike sodelovanja in druženja na 
kulturnem področju. Poleg navedenega smo se trudili sofinancirati delovanje društev in 
podpirati izvedbo raznih prireditev. 
 
 
Razpis za sofinanciranje 
Na vsakoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Zreče se je v letu 2017 
prijavilo 8 društev, katera so bila vsa uspešna pri svoji prijavi. Od teh društev je 5 društev 
doseglo izredne dosežke na področju kulture. Skupno se je med programe kulturnega društva, 
na podlagi podpisanih pogodb, razdelilo 15.000,00 EUR. 
 
 
Glasilo Občine Zreče Pohorsko srce 
Občinsko glasilo Pohorsko srce obvešča občanke in občane o življenju in delu v lokalni 
skupnosti, predvsem pa o delu organov Občine Zreče, njenih krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Zreče, društev in 
drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Tudi v letu 2017 smo izdali 2 številki, 
eno v juniju, drugo pa v decembru.  Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni 
urednik (David Voh) in štirje člani uredništva (Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, 
Jolanda Laubič in Franc Šet).  
 
 

PRIREDITVE V OBČINI ZREČE 
  
Kulturno dogajanje v Občini Zreče zaznamujejo tudi številne prireditve. Poleg večjih in manjših 
prireditev v organizaciji različnih domačih društev in organizacij, ki jih finančno podpira tudi 
Občina Zreče, vsako leto organiziramo nekaj večjih prireditev, ki so že tradicionalne in za našo 
občino večjega pomena. 
 
 
Vodovnikova nagrada 
Občina Zreče je ob Vodovnikovem letu skupaj z Društvom pesnikov slovenske glasbe ustanovila 
in pričela podeljevati Vodovnikovo nagrado. Za dolgoletno ustvarjanje besedil za slovensko 
glasbo so jo v obliki listine in denarne nagrade do sedaj prejeli: 
 

Leto Prejemnik/prejemnica nagrade 
2008 Anton Gričnik 
2009 France Žnidaršič 
2010 Franc Ankerst 
2011 Majda Rebernik 
2012 Franci Smrekar 
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Tako je bila v Večeru slovenskih viž v narečju v Škofji Loki, 9. 6. 2017 podeljena Vodovnikova 
nagrada. 
 
Plaketo in denarno nagrado v višini 500,00 EUR je v letu 2017 prejela Metka Ravnjak Jauk iz 
Maribora. V obrazložitev so zapisali: »Metka je spoštovana pri izvajalcih, pri poslušalstvu in med 
soavtorji. Če prisluhnete njenim besedilom, je opaziti, kako lahkotno se poveže z melodijo, s katero 
ustvari enkratno sozvočje. Malo je piscev besedil v Sloveniji, ki bi se tako enostavno sprehajali med 
glasbenimi zvrstmi, kot to počne ona. Metka ima nekaj več. Nekaj, kar je potrebno za preskok od 
dobrih do odličnih. Zna pisati nekomu „na kožo“. Izvajalci njena besedila poosebijo. Edvin Fliser, 
Lidija Kodrič, Štajerskih 7, Modrijani in mnogi drugi se v njih najdejo, kar prepriča in prevzame. V 
njenih besedilih je čutiti odnos do slovenskega jezika. Z njim ravna spoštljivo, izkorišča njegove 
zmožnosti, s katerimi ustvarja besedilne mozaike." 
 

 
Slika 66: Metka Ravnjak Jauk 

 
 
Ropotanje v starih Zrečah, 2. 6. – 4. 6. 2017 
Vesela tridnevna prireditev Ropotanje v starih Zrečah običajno poteka v mesecu juniju in 
razveseljuje staro in mlado. Prva taka prireditev se je zgodila leta 2008. Prireditev, ki jo v 
organizacijskem smislu pokriva več organizatorjev, nosilni partner je Društvo godbenikov Zreče, 
ima že tradicionalen program, ki petkov večer namenja mladim, saj na njem nastopajo mlade 
lokalne rokerske skupine. Sobotnemu dogajanju sledi Pohorska tržnica in pestro dogajanje z 
glasbo, plesom, kulinarično in turistično ponudbo. Ravno tako se je ta dan odvijalo tekmovanje 
harmonikarjev za pokal Naj godec mesta Zreče. Za najmlajše pa so prisrčno poskrbeli v 
Večgeneracijskem centru Zreče. Nedeljsko popoldne se prične s sveto mašo, popoldne pa 
nadaljuje s koncerti pihalnih orkestrov od blizu in daleč, do večera pa za ples in zabavo poskrbi 
izbrani ansambel, Ansambel Petka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2013 Vili Bertok 
2014 Barbara Kolarič 
2015 Bernard Miklavc 
2016 Jože Grgovič 
2017 Metka Ravnjak Jauk 
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Slike 67, 68 in 69: Ropotanje v starih Zrečah 

 
 
Silvestrovanje 
16. 12. 2017 se je pod okriljem Večgeneracijskega centra Zreče na parkirišču pred staro zadrugo 
Zreče izvedla Pohorska zimska pravljica. V okviru celodnevnega dogajanja je bila otrokom 
ponujena delavnica izdelave okraskov za smrečko, lokalni ponudniki so na stojnicah ponujali 
svoje čudovite dobrote, dišalo je po kuhanem vinu in cimetu, peli so božične pesmi in plesali ob 
pomoči folklore ter ob prvi temi slovesno prižgali lučke na jelki in s tem veličastno vstopili v 
obdobje čarobnega decembra. 
 

           
Sliki 70 in 71: Silvestrovanje 

 
Najdaljši dan je bil v Zrečah najprej namenjen najmlajšim. Večgeneracijski center Zreče  je skupaj 
z Društvom prijateljev mladine Zreče in LTO TIC Rogla – Zreče organiziral otroško silvestrovanje 
pred Občino Zreče. Ob deseti uri dopoldan je vse zbrane pozdravil DJ Kuky. Otroci so tako ob 
zvokih glasbe plesali in prepevali ter delili svoje novoletne želje. Le te so lahko še napisali na 
poseben srček in jih izobesili na smrečico želja. Ob sladkih dobrotah in pisanih balonih so skupaj 
ob dvanajsti uri pričakali »novo leto« in nazdravili z otroško penino. Ob deseti uri zvečer pa se je 
pričelo tradicionalno silvestrovanje prav tako pred Občino Zreče. Za zabavo je poskrbel 
ansambel Original Pohorci. Točno ob polnoči pa sta vse zbrane pozdravila župan mag. Boris 
Podvršnik in podžupan Drago Šešerko in ob skupni zdravici vsem voščila veliko zdravja, ljubezni 
ter uspehov v novem letu. 
 

                   
Sliki 72 in 73: Silvestrovanje najmlajših 
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Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 
Skumavčevi likovni dnevi na Resniku so likovna kolonija, ki je nasledila dosedanjo kolonijo 
Likovna druženja na Resniku (2008-2012). Namen kolonije je z umetniškimi deli ohranjati 
pesniško izročilo pohorskega pesnika Jurija Vodovnika, njegov lik in okolje, v katerem je pesnik 
živel in pesnil. 
 
Kolonija želi prispevati k turistični, kulturni in drugi vsesplošni prepoznavnosti krajev Zreškega 
Pohorja. Sedaj nosi ime po akademskem slikarju Marjanu Skumavcu (1947-2011), ki je 
organizatorjem pomagal ustanoviti kolonijo in na njem prva štiri leta tudi aktivno sodeloval. 
 
Organizator Skumavčevih likovnih dni na Resniku je Občina Zreče s soorganizatorji TD Resnik-
Rogla, KUD Vladko Mohorič in Novice, d. o. o. 
 
 
Položitev venca pri Spomeniku osamosvojitve Slovenije 
Ob dnevu državnosti je v petek, 23. 6. 2017 podžupan Občine Zreče, Drago Šešerko s 
predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice, KO 
Združenja borcev NOB Zreče in Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje pred 
spomenikom osamosvojitve pri OŠ Zreče položil venec. 
 

 
Slika 74: Položitev venca pri Spomeniku osamosvojitve Slovenije 

 
 

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
Slovesna komemoracija s položitvijo vencev v njihov spomin in v spomin na vse mrtve je bila pri 
grobovih 100 talcev 31. 10. 2017. Komemoracije se je udeležil tudi minister za kulturo, Anton 
Peršak, ki je bil tudi slavnostni govornik na komemoraciji. V kulturnem programu so sodelovali 
pevci Pevskega zbora Jurij Vodovnik Zreče. Župnik Peter Leskovar je opravil molitev za vse 
rajne. 
 

            
Sliki 75 in 76: Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 

 
 
Prednovoletno srečanje z županom 
Župan Občine Zreče je ob koncu poslovnega leta 2017 povabil gospodarstvenike, 
negospodarstvenike, svetnike, člane komisij, medije, prostovoljce, sodelavce in druge poslovne 
partnerje na harmonikarski splet in skeč z naslovom »Furež« Društva Furman in drugih 
straniških društev. Na srečanju so bile izmenjane izkušnje, obudili so se dogodki iz preteklega 
leta, vse pa z željo po uspešnem prihodnjem letu.      
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Sliki 77 in 78: Utrinki s prireditve 

 
 
Aktivnosti v času poletnih počitnic 
Nekatera društva iz Občine Zreče so v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Zreče v času 
poletnih počitnic ponudila zanimive dejavnosti, za organizacijo pa je na pomoč priskočila 
Osnovna šola Zreče. Aktivnosti so bile pripravljene za čas od 27. 6. do 1. 7. 2017 in so se jih lahko 
udeležili otroci od 1. do 9. razreda.  
 
Aktivnosti oziroma dejavnosti so bile naslednje: 

Datum  Izvajalec  Dejavnost  

Ponedeljek, 3. 7. 2017 Društvo prijateljev 

mladine Zreče in 

Večgeneracijski center 

Zreče 

Različne zabavne in gibalne aktivnosti v naravi ter 

poletno obarvani ustvarjalni utrinki.  

Material in pripomočke za igro in ustvarjanje 

priskrbi DPM Zreče. 

Torek, 4. 7. 2017  TD Skomarje Odhod na Skomarje: ogled Skomarske hiše, zbirke 

Jurija Vodovnika skozi pravljico, po poteh Jurija 

Vodovnika (ogled ovčk), predenje in pletenje z 

volno, ustvarjanje risbic o Skomarju. 

Sreda, 5. 7. 2017  Nogometni klub Zreče in 

Odbojkarski klub 

SwatyComet Zreče 

Demostracija oz. pravila igre nogometa in 

odbojke, tekmovanje v spretosti z žogo, 

nogometni oziroma odbojkarski turnir. 

Četrtek, 6. 7. 2017 Večgeneracijski center 

Zreče 

Poletno obarvani ustvarjalni utrinki  (barvanje 

mandal, grafika ...) 

Petek, 7. 7. 2017 Planinsko društvo Zreče Pohod na Brinjevo goro z ogledom dveh cerkva in 

grajskih ostankov 

 
Cena za udeležbo je znašala 4,00 EUR na dan za otroka in je vključevala malico, kosilo in napitke.  
Starši so otroke lahko pripeljali med 7. in 9. uro, aktivnosti pa so potekale od 9. do 14. ure. 
Udeležba je bila nad pričakovanji, saj je bilo otrok v povprečju okoli 24 na dan.  
 

   
Proslava ob kulturnem prazniku 
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila v nedeljo, 5. 2. 2017 v 
Kulturnem domu pri Termah Zreče. 
 
V prvem delu prireditve smo prisluhnili svečanemu nagovoru zreškega rojaka, naddekana 
Kozjanskega naddekanata, Andreja Grobelnika in podelili priznanja in nagrade za dosežke na 
področju kulture v Občini Zreče. 
 
Priznanja in nagrade so prejeli: 
Karl Orož za življenjsko delo na področju zborovskega petja v Zreških zborih, Miroslav Jager za 
pomembne umetniške dosežke na področju zborovodstva in vodenja mešanega pevskega zbora 
Sv. Egidij, ansambel Zreški kovači za dolgoletno širjenje ljudskega izročila in ohranjanje kulturne 
dediščine. 
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Posebno priznanje pa je prejel naddekan Andrej Grobelnik ob 70-letnici in ob bogatem in 
plemenitem delu za svoje ljudi sedanje župnije Rogatec in svoje rojstne župnije Zreče. 
 
V drugem delu smo si ogledali dramski prizor z naslovom V začetku je bila pesem. Avtor prizora 
in knjige o zreških cerkvenih pevcih, Martin Mrzdovnik, je želel s tem prizorom odgovoriti na 
vprašanje, zakaj imamo v naših krajih še vedno tako radi glasbo in petje. 
 

     
Slike 79, 80 in 81: Proslava ob kulturnem prazniku 

 
 

Spominska žalna komemoracija v Grabnu na Stranicah, 11. 2. 2017 
Drugo soboto v februarju se je ob 11. uri pričela žalna slovesnost pri grobovih talcev, katero je 
organizirala Občina Vitanje v sodelovanju s Spominskim društvom 100 Frankolovskih žrtev. 
Slavnosti govornik je bil Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS. Člani 
omenjenega društva so po žalni slovesnosti imeli v Straniškem kulturnem domu še občni zbor. 
Na ogled pa je bila tudi muzejska zbirka "100 Frankolovskih žrtev". 
 

          
Sliki 82 in 83: Žalna komemoracija v Grabnu 

 
 

Komemoracija v spomin talcem na novem zreškem pokopališču 
V nedeljo, 12. 3. 2017 smo se na novem pokopališču zbrali v spomin zreškim talcem. 
 
V ta namen je podžupan Občine Zreče Drago Šešerko z delegacijo položil venec, prisluhnili pa 
smo petju MePZ Strune, dramski uprizoritvi prizora med talcem in njegovim dekletom v izvedbi 
Ane Podgrajšek in Mateja Brgleza iz Srednje strokovne in poklicne šole Zreče ter blagoslovu 
župnika Petra Leskovarja. 
 

       
Sliki 84 in 85: Komemoracija na novem pokopališču v Zrečah 
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Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2016 
V kulturnem domu pri Termah Zreče je 20. 3. 2017 potekala prireditev v čast zreškim 
športnikom Športnik leta 2016 v Občini Zreče.  
 
Športno obarvan program so pripravili dijaki Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče, v okviru 
katerega smo se spraševali o delovanju zdravega srca in telesa. V prijetnem vzdušju smo 
prisluhnili tudi šolskemu bendu in pevskemu zboru Gimnazije Slov. Konjice. Slavnostna 
govornica je bila predsednica Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo, Špela Sovič, 
katera je med drugim tudi čestitala nagrajencem.  
 
In kdo so bili nagrajenci? 
Perspektivni športniki do 16. leta: Eva Skerbinek – odbojka, Matic Iršič – taekwon-do, Žiga 
Podgrajšek - nogomet 
Perspektivni športniki v mladinski kategoriji do 18. leta: Patricija Podkrajšek – odbojka, Matjaž 
Špile – taekwon-do, Neža Založnik - mažuretke 
Zaslužni športni delavec: Carmen Kotnik – odbojka, Danilo Deželak – taekwon-do 
Najboljša moška športna ekipa: ekipa U15, starejši dečki Nogometnega kluba Zreče 
Najboljša ženska športna ekipa: Twirling klub Zreče 
Najboljši športnik: Gregor Stračanek - kickboxing 
Najboljša športnica: Doroteja Podkrajšek - odbojka 
 
Po koncu prireditve so nas z dobrotami razvajali dijaki Srednje strokovne in poklicne šole Zreče. 
 

         
Slike 86, 87 in 88: Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2016 

 
 
Obisk veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
V torek, 14. 3. 2017 je Občino Zreče obiskala veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanje 
in Severne Irske, Sophie Honey z delegacijo iz Britanskega veleposlaništva v Ljubljani in 
Ministrstva za zunanje zadeve London. 
 
Veleposlanico je v svoji pisarni sprejel župan mag. Boris Podvršnik in ji predstavil projekte 
Občine Zreče. Najbolj so se dotaknili sodelovanja Zreč z angleškim mestom Sedbergh. 
 
V nadaljevanju obiska je župan veleposlanico peljal v Vrtec Zreče, kjer so ji otroci pripravili 
program v angleškem jeziku in predstavili tudi folklorne plese Slovenije. Pokazali so ji tudi čutno 
pot s hišico, kar je Vrtcu Zreče doniralo podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Navedeno 
podjetje si je veleposlanica v nadaljevanju obiska tudi ogledala. 
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Slike 89, 90 in 91: Nekaj utrinkov z obiska veleposlanice 

 
 
Delegacija iz Srbije obiskala Zreče 
Konec januarja, ko je na Rogli potekal Svetovni pokal v deskanju na snegu, so občino Zreče 
obiskali trije predstavniki občine Raća iz Srbije. Najprej jih je sprejel zreški župan in jim poleg 
občinski projektov in same predstavitve občine pokazal tudi Čistilno napravo Zreče. Sledilo je 
skupno kosilo, naslednji dan pa skupen ogled tekme na Rogli. Gostje so si pogledali tudi druge 
kraje v občini. Z namestitvijo v Termah Zreče pa so bili zelo zadovoljni. 
 

 

Slika 92: Obisk delegacije iz Srbije 
 

 

Predstavniki RARIS-a obiskali Zreče 
Sredi marca so Zreče obiskali trije predstavniki RARIS-a (Regionalna agencija za razvoj vzhodne 
Srbije), kjer jih je najprej sprejela direktorica Unior turizma Barbara Soršak. Ogledali so si tudi 
Terme Zreče. V Zreče so prišli dan prej, tako da so lahko prenočili v Vilah Terme in tako doživeli 
storitev le teh. Po ogledu so obiskali tudi zreškega župana mag. Borisa Podvršnika, ki jih je s 
svojo ekipo sprejel na Občini Zreče. Namen obiska je bil predvsem spoznavni v smislu skupnega 
partnerstva za evropske projekte. Župan pa je gostom predstavil občino ter projekte, v katerih je 
že sodelovala. Dogovorili so se, da se ponovno srečajo tukaj v Zrečah ali v srbski Sokobanji, kjer 
imajo tudi terme. 
 

 

Slika 93: Predstavniki RARIS-a pri županu Občine Zreče 
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Obisk Ministrice za okolje in prostor Irene Majcen 
V sredo, 10. 5. 2017 je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vlade Republike Slovenije na 
Savinjskem Občino Zreče obiskala Ministrica za okolje in prostor, gospa Irena Majcen z 
delegacijo. 
 
Ministrica si je najprej ogledala Centralno čistilno napravo Zreče, nato pa je sledilo delovno 
kosilo v Hotelu Dobrava. Pogovor je tekel o reševanju poplavne varnosti industrijske nove cone 
Unior, urejanju porečja Dravinje, državnem programu odvodnjavanja odpadnih voda (nove karte 
aglomeracij), izgradnji sekundarne kanalizacije za priključitev na Centralno čistilno napravo 
Zreče (finančna perspektiva 2014-2020), problematiki hrupa v okolju … 
 
V nadaljevanju obiska se je ministrica srečala še z vodstvom podjetja Unior, d. d. ter predstavniki 
civilne iniciative na temo problematike hrupa, ki ga povzroča podjetje Unior, d. d. Na sestanku je 
bilo dogovorjeno, da podjetje Unior, d. d. do avgusta 2017 organizira sestanek s predstavniki 
civilne iniciative, na katerem jim bo predstavilo študijo ukrepov za izboljšanje varstva pred 
hrupom, ki jo trenutno pripravlja. 
 

              
Sliki 94 in 95: Obisk ministrice 

 
 

Sprejem Naj kmetice leta 2017 
V torek, 24. 10. 2017 je župan mag. Boris Podvršnik sprejel "Naj kmetico Slovenije 2017". Ta 
naziv je v Zagorju ob Savi podelila Zveza kmetic Slovenije Zrečanki, Zrečanki Karolini Črešnar.  
 
Karolina Črešnar je poleg vsakdanjega dela na kmetiji, ki se začne s peko kruha že sredi noči, 
aktivna tako v društvu kmečkih žena Zarja in v lokalnem okolju. Skupaj z možem kmetuje na 
gorski kmetiji, s svojim poslanstvom pa se bo zavzela predvsem za položaj kmetic v družbi.  
Župan ji je ob tej priložnosti čestital in predal darilo. 
 

 
Slika 96: Sprejem Naj kmetice leta pri županu 
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Večgeneracijski center Zreče 
V mesecu januarju 2017 smo intenzivno pričeli z obnovo najetega prostora na naslovu Stare 
zadruge Zreče, Kovaška cesta 35, Zreče z namenom prirediti prostor za Večgeneracijski center 
Zreče. Obnovo prostora je izvedlo podjetje GMI, d. o. o., Slovenske Konjice v višini 11.280,58 EUR 
z vključenim DDV. V okviru obnove so uredili novo stranišče za invalide, uredili elektro 
napeljavo, odtoke, prebelili prostor, namestili vrata. 
  
V prostoru smo nato s pomočjo Centra ponovne uporabe uredili kuhinjo ter v skupnem prostoru 
majhno dnevno sobo, otroški kotiček, delovni pult, predsobo in sejno mizo. Vrednost te ureditve 
je znašala 5.743,00 EUR z vključenim DDV. Seveda smo za potrebe kuhinje morali nabaviti še 
napo, pečico, štedilnik in hladilnik. Le-to smo nabili preko GA+kuhinje v skupnem znesku 830,33 
EUR z vključenim DDV. 
  
Preko programa javnih del smo zaposlili delavko od 1. 2. 2017 dalje. Tako so intenzivnosti v 
Večgeneracijskem centru Zreče že potekale od 1. 2. 2017 dalje, in sicer: delavnica barvanja in 
izdelave mandal, izdelava naravnega kremnega parfuma, ustvarjalna delavnica za otroke ob 
materinskem dnevu, Ustvarjalnik v sodelovanju z oddajo »Štartaj Slovenija! ,... Uradna otvoritev 
Večgeneracijskega centra Zreče je bila v okviru občinskega praznika, in sicer 15. 5. 2017.  
 
Namen Večgeneracijskega centra Zreče je nuditi različne preventivne programe ciljnim 
skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno 
izključenost in revščino. Tako se bo v Večgeneracijskem centru Zreče mesečno oblikoval 
program dnevnih aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij. Program bo 
temeljil na željah in potrebah uporabnikov, vsebuje pa predvsem predavanja, ustvarjalne 
delavnice, filmske in glasbene urice, družabne igre in podobno. Glede na to smo z določenimi 
društvi v sredo, 15. 3. 2017 že opravili sestanek in jih povabili k sodelovanju.  
 
V okviru Večgeneracijskega centra Zreče pa smo kot pridruženi partner pristopili tudi k projektu 
»Socio – večgeneracijski center / Socio VGC«, katerega nosilec je JZ Socio in ki ga sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kot partner v tem 
projektu je tudi Mladinski center Dravinjske doline, kateri je tako postal naš mentor in nam tako 
nudi 10-urno tedensko razpoložljivost osebe za potrebe priprave in izvajanja aktivnosti v 
Večgeneracijskem centru Zreče, ravno tako pa nam za čas trajanja projekta na posojo daje 
računalnik in stol. Kot pridruženi partner pa bo Občina Zreče delno pokrivala stroške zaposlitve 
delavki v Mladinskem centru Dravinjske doline v višini 2.000,00 EUR letno.  
 

       
Slike 97, 98 in 99: Večgeneracijski center Zreče 

 

 

Obnova spominskega parka 100 Frankolovskih žrtev 
V mesecu januarju 2017 smo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
podpisali pogodbo o sofinanciranju sanacije spominskega obeležja in vojnega grobišča »100 
frankolovskih žrtev« na Stranicah pri Frankolovem – 3. faza. Tako nam bo Ministrstvo 
sofinanciralo 45 % celotne investicije, vendar ne več kot 26.392,08 EUR bruto. Celotna 
investicija znaša 58.649,06 EUR z vključenim DDV in zajema pripravljalna in zemeljska dela, 
urejanje površin in poti med parkiriščem mimo spomenika 40 žrtev vse do osrednje spominske 
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plošče, ureditev odvodnjavanja padavinskih vod ter finalna zemeljska dela in gradbeno-
vrtnarska dela. Dela so se izvajala v mesecu avgustu in septembru 2017, in sicer je bil izvajalec 
podjetje GMI, d. o. o. Slovenske Konjice. 
 
Občina Zreče pa želi tudi vstopiti kot partner v Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija s programi na območju 100 frankolovskih žrtev. Program sodelovanja Interreg SI-AT se 
financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja.  
 
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k 
skupnemu cilju programa, ki je: ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega 
območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, 
da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti. 
 
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim 
osem in ustreznim specifičnim ciljem: 
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 
Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. 
– Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. 
 
Višina sofinanciranja je 85 %. Naša okvirna vrednost prijave na razpis je 97.000,00 EUR in 
vključuje: 

1. Ureditev učne (kulturno-zgodovinske) poti okoli spominskega območja (usmerjena 
interpretacija) z ureditvijo opreme (koši, premične klopi, podstavek za odlaganje vencev 
ob komemoraciji), 

2. Informativne table - klasične, 2x na spominskem območju (pred Spomenik 40 in pred 
spomenik 60 talcem), 

3. IKT (multimedijska) tabla pred muzejem 1x, 
4. Izobraževanje in usposabljanje udeležencev v okviru projekta, 
5. Promocija (brošura ...), 
6. Obveščanje javnosti (spletna stran, PR članki …).  

 
Vse vsebine je potrebno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, saj je 
spominsko območje Frankolovo kulturni spomenik državnega pomena.  
 

         
Sliki 100 in 101: Obnova spominske ploščadi in poti 

 

 
Obnova Forma viv 
V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem smo pristopili k obnovi forma viv v Zrečah. S 
pomočjo konservatorsko restavratorskega tehnika Aleša Senice smo ugotovili osnovne barve 
forma viv, katere sedaj ustrezno peska in barva Avto Korelc, Korelc Marko, s. p. iz Velenja (vodno 
peskanje in trikratna zaščita; peskajo z recikliranim steklom iz Anglije, ki ne vsebuje težkih 
kovin, barvajo pa dvakrat z epoksi premazom potem pa z polivretanom).  
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V okviru tega projekta smo obnovili 10 forma viv, in sicer tri forma vive v okolici OŠ Zreče, eno 
pred Srednjo strokovno in poklicno šolo Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje Unior, d. d., dve na 
parkirišču podjetja Unior, d. d., dve v bližini Bistroja Turist. Največ težav predstavlja forma viva 
Kovaški stroj, avtorja Toneta Lapajne. Le-to je že precej najedel zob časa, saj je na dveh mestih, 
to je pri vznožju spodaj in na zavitem zgornjem desnem delu, precej podvržena zobu časa (rja 
zajeda pločevino -  predvsem zunanji del skulpture). Tukaj smo v dogovoru s podjetjem Unior, d. 
d. o možnostih popravila.  
 
Vrednost obnove forma viv je bila v višini 23.448,40 EUR, dela pa so se izvajala v mesecu 
septembru 2017.  
 
V prihodnjem letu bi pristopili še k obnovi preostalih forma viv po Zrečah – forma vive ob 
Kovaški cesti in pod starimi bloki.  

       
Sliki 102 in 103: Obnova forma viv 

 
 

Prijava na razpis LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
Občina Zreče je v mesecu maju 2017 oddala vlogo na 1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
v letu 2017 za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR z 
projektom Družina nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu 
preživljanju prostega časa ter medgerenacijskega povezovanja na obnovljenem prireditvenem 
prostoru pri vlaku. V okviru navedenega želimo tudi ustrezno prekriti obstoječo lokomotivo z 
vagoni: 
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Vrednost investicije na podlagi ocenjenih – predračunskih vrednosti znaša 83.275,18 EUR z 
vključenim DDV. Pričakovana sredstva na podlagi razpisa so v višini 50.000,00 EUR, preostalo 
razliko, to je v višini 33.275,18 EUR, bo pokrila Občina Zreče iz proračuna. 
 
Ocenjevalna komisija LAS »Od Pohorja do Bohorja« je skladno s Pravilnikom o delu ocenjevalne 
komisije, dne 17. 5. 2017 odobrila projekt. Sedaj je projekt oziroma vloga posredovana 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologij v potrditev. MGRT odloči o odobritvi oziroma 
zavrnitvi operacije. Odvisno od njihove odločitev ter tudi časa odločitev bomo pristopili k 
izvedbi projekta, načeloma pa bi z deli pričeli v mesecu aprilu 2018.  
 

 

5.2 ZDRAVSTVO 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena določa, da 
državljane s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, 
v obvezno zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča. 
 
S 1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim je 
odločanje o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova po zakonu, iz pristojnosti občin prešlo na centre za socialno delo. Občina pa je še vedno 
zavezana za izvrševanje plačil prispevkov v obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovane 
osebe, ki imajo na podlagi odločbe centra za socialno delo pravico do obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov smo v letu 2017 plačali 49.545,18 
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EUR. Pavšalna premija obveznega zdravstvenega zavarovanja za enega zavarovanca se je s 1. 1. 
2017 zvišala iz 30,31 EUR na 31,36 EUR.  
 
Graf 40: Višina plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega proračuna v 
EUR 

 
 
 
 

5.3 SOCIALNO VARSTVO 
 
Graf 41: Gibanje sredstev za socialno varstvo med leti 2010 in 2017 ter plan 2018 

 
 
 
Socialna varnost vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale 
vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je definiran z vrstami storitev in denarnih 
dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. 
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Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti in načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče 
ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva ter enakih možnostih in 
preprečevanje socialne izključenosti. 
 
Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da so država in lokalne skupnosti dolžne 
zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, 
delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih 
razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo 
primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si 
posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo 
zagotoviti sami, so upravičeni do pravic iz socialnega varstva. 
 
V okviru socialnega varstva, skladno z Zakonom o socialnem varstvu, zagotavljamo financiranje 
družinskega pomočnika, storitev pomoč družini na domu, socialne transferje za oskrbnine ter 
druge storitve, kot so plačilo pogrebnih stroškov, plačilo storitve mrliškoogledne službe, 
obdukcije … 
 
Poleg socialnovarstvenih dejavnosti, ki so naloga občin po zakonu ali drugem pravnem aktu, 
pristopamo tudi k drugim projektom na socialnem področju, ki povečujejo in izboljšujejo 
socialno raven ter nudijo oziroma lajšajo posledice socialnih stisk ter zdravstvenih, finančnih in 
drugih situacij. 
 
 
Razpis za socialnovarstvena društva 
V letu 2017 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih društev in drugih 
društev. Na razpis za področje sociale se je uspešno prijavilo 20 društev, v katera so vključeni 
naši občani. Med navedena društva je bilo razdeljenih 5.000,00 EUR. Na razpis za področje 
delovanja drugih društev pa se je uspešno prijavilo 14 društev, med katere je bilo razdeljenih 
6.500,00 EUR. 
 
 
Enkratna denarna pomoč 
Občanom Občine Zreče, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, 
je na voljo možnost vložitve vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči, katere višina je 
odvisna od namena, praviloma pa znaša nekje od 150 do 200 EUR.  
 
Graf 42: Enkratna denarna pomoč v letih 2010–2017 v EUR 
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Pomoč v hrani 
Sofinanciramo tudi pomoč v hrani, mesečne pakete, ki jih razdeljuje Krajevna organizacija 
Rdečega križa Zreče. Evidenca te pomoči se usklajuje in pripravi na koordinacijskem sestanku v 
začetku leta s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Centrom za socialno delo, šolskimi 
svetovalnimi delavkami, Karitasom in komisijo za socialo pri Odboru OZRK Slovenske Konjice. 
 
Del sredstev za nabavo hrane se zagotavlja iz občinskega proračuna. 
 
Graf 43: Sredstva v obdobju 2010–2017, namenjena pomoči v hrani 

 
 
 
Pogostitev ostarelih 
Vsako leto v letnem proračunu zagotovimo sredstva za delno pokritje stroškov pogostitve 
ostarelih v Zrečah, v Gorenju in na Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega 
križa na območju občine, ter pogostitev članov društva Sožitje. Za ta namen letno namenimo 
okoli 2.000 EUR. 
 
 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je enkratna denarna pomoč novorojencu, s katerim 
se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka.  
 
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta eden od 
staršev in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini 
Zreče. V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Zreče. 
 
Višina prispevka enkratnega denarnega prispevka za novorojenca znaša za prvega otroka 
100,00 EUR, drugega otroka 150,00 EUR, tretjega in vsakega nadaljnjega otroka pa 200,00 EUR.  
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Graf 44: Število novorojenčkov v Občini Zreče v obdobju 2010–2017 

 
 
 
5.4 INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA 
 
Svet za invalide Občine Zreče 
Občina Zreče se je januarja 2010 na pobudo Območnega društva invalidov Dravinjske doline 
prijavila na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) za pridobitev listine 
»Občina po meri invalidov«. Občinski svet Občine Zreče je na 24. redni seji Občinskega sveta 
Občine Zreče, dne 10. 2. 2010 obravnaval in sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Zreče in 
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče v obdobju 2010 – 2014 (v 
nadaljevanju: Akcijski načrt). 
 
Za uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini 
Zreče za obdobje 2010 – 2014 je bilo Občini Zreče 3. 12. 2010 podeljeno priznanje, listina 
»Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije  (v nadaljevanju: 
ZDIS) na podlagi Pravilnika Zveze o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«. 
 
Projekt se je z različnimi aktivnostmi nadaljeval tudi v letu 2015 in 2016, saj zagotavljanje 
neodvisnega življenja invalidov predstavlja nenehno skrb občine za uresničevaje temeljnih 
pravic te ranljive skupine prebivalstva. 
 
Akcijski načrt  smo v letu 2017 novelirali in tako poskrbeli za še boljšo vključenost invalidov v 
družbo in okolje. V ta namen se je v torek, 28. 2. 2017 sestal Svet za invalide v Občini Zreče v 
sestavi: Ivan Pavlič - predstavnik Območnega društva invalidov Dravinjske doline, Martin Lažeta 
- predstavnik Društva celebralne paralize Sonček, Tatjana Kotnik - predstavnica Društva 
upokojencev Zreče in RK Zreče, Suzana Špile, Andraž Burjan, Jernej Štante in Sandra Vidmar 
Korošec, Katjuša Črešnar - predstavnici Občine Zreče. Na uvodnem sestanku sta sodelovala tudi 
župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik in direktorica občinske uprave, Sandra Godec Mavhar. 
 
Skupaj so pregledali Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini v obdobju 2010-
2014 ter si zastavili napisati nov akcijski načrt za obdobje 2017-2021.  
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5.5 STAROSTI PRIJAZNA OBČINA 
 
Vključitev Občine Zreče v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin 
Občinski svet Občine Zreče je na 15. redni seji dne 11. 10. 2017 sprejel odločitev, da se Občina 
Zreče vključi v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Gre za mednarodni 
program Svetovne zdravstvene organizacije, ki skuša mestom in občinam pomagati, da se 
prilagodijo na dva globalna demografska trenda – naglo staranje prebivalstva in širjenje 
urbanizacije. 
 
Trend staranja prebivalstva beležimo tudi v občini Zreče. Tako je bilo v letu 2005 na območju 
občine Zreče 753 starejših nad 65 let, v prvi polovici leta 2017 pa že 1022, kar predstavlja 15,95 
% vseh prebivalcev občine. 
 
Ker želimo na Občini Zreče bolj pospešeno in načrtno pričeti z izvajanjem aktivnosti za zdravo, 
aktivno in dostojanstveno staranje naših občanov, smo se vključili v slovensko mrežo starosti 
prijaznih mest in občin ter pričeli z izvajanjem nalog za sprejetje 5-letnega razvojnega načrta za 
področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti. Tako smo 8. decembra 2017 v 
Večgeneracijskem centru Zreče z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane, ki je koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest 
in občin, podpisali pogodbo, s katero smo tudi uradno postali člani slovenske in s tem tudi 
svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. 
 

 
Slika 104: Podpis pogodbe 

 
Dne 15. 1. 2018 je župan, mag. Boris Podvršnik imenoval Častni odbor starosti prijazne Občine 
Zreče v naslednji sestavi: 
Drago Šešerko – predsednik (Občina Zreče), 
Jolanda Potočnik – namestnica predsednika (Vrtec Zreče, KORK Stranice), 
Martina Kapun – članica (Društvo upokojencev Zreče), 
Tatjana Kotnik – članica (KORK Zreče, Društvo upokojencev Zreče), 
Vili Višnjar – član (Društvo upokojencev Stranice), 
Helena Taks Petan – članica (CSD Slovenske Konjice), 
Romana Hren – članica (Lambrechtov dom Slovenske Konjice), 
Tatjana Milosavljevič – članica (Večgeneracijski center Zreče), 
Emica Šloser – članica (KORK Gorenje), 
Marija Kovše – članica (KORK Zreče, Društvo upokojencev Zreče),  
Marija Kovačič – članica (Župnijska Karitas Zreče), 
Vlasta Puklavec – članica (Osnovna šola Zreče), 
Marko Kovše – član (Diplomirani socialni delavec), 
ki nam bo v veliko pomoč pri oblikovanju petletnega razvojnega načrta za to področje. 
Krajevni koordinator starosti prijazne Občine Zreče je Polona Matevžič. 
 
15. 3. 2018 smo izvedli tudi prvi sestanek častnega odbora starosti prijazne Občine Zreče, na 
katerem smo skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka častni odbor seznanili z njihovimi nalogami 
in izvedli kratko izobraževanje članov častnega odbora. V letu 2018 sledi še priprava in sprejem 
5-letnega razvojnega načrta za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti.  
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5.6 ŠPORT 
 
Vzpodbujanje športnih aktivnosti, sofinanciranje športnih prireditev in aktivnega delovanja 
športnih društev, zagotavljanje in vzdrževanje športnih objektov so dejavnosti, ki si jih 
prizadevamo čim bolj kvalitetno in široko nuditi vsem svojim občanom tako na področju športne 
vzgoje otrok in mladostnikov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in 
športa invalidov. 
 
Gibanje in šport sta pomembna za zdravo rast in razvoj otrok in mladostnikov, prav tako pa sta 
koristna tudi v poznejših življenjskih obdobjih. Tu si Občina Zreče prizadeva ponuditi širok 
spekter različnih športnih dejavnosti, v katerih bi si vsak posameznik znal najti sebi primerno 
športno panogo.   
 
V Občini Zreče evidentiramo kar 154 aktivnih in 1.178 rekreativnih športnikov, zato si 
prizadevamo urediti vsaj minimalne pogoje za njihovo delovanje. Nove pridobitve športnih 
površin dodatno pripomorejo k uspešnosti že aktivnih športnikov in športnih društev ter 
vzpodbujajo k rekreaciji in gibanju tudi ostale občane. 
 
Delovanje športih društev spodbujamo s sofinanciranjem na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v Občini Zreče. Občina na področju športa namenja tudi 
sredstva za dotacije raznih športnih prireditev v Občini Zreče ter za vzdrževanje oziroma 
amortizacijo športno-rekreacijskih objektov in nogometnega igrišča na stadionu, ki gostijo na 
pripravah številne domače in tuje športnike posameznike oziroma skupine športnikov. 
 
 
Razpis 
V letu 2017 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje športnih programov športnih društev. Na 
podlagi določil javnega razpisa je svoje programe športa uspešno prijavilo 16 športnih društev, 
med katere smo razdelili 44.500,00 EUR.   
 
 
Ureditev atletske steze 
Občina Zreče je v letu 2017 pristopila k ureditvi atletske steze. Tako so se nadaljevala v letu 
2016 že začeta dela. Vsa dela bodo v naslednjih fazah zagotavljala ureditev atletske steze s 
tartanom s tem, da kasneje gradbena dela na nogometnemu igrišču ter sektorjih atletskega 
tekmovanja ne bodo več potrebna. Tako so bila izvedena preddela, tj. ureditev električnih 
inštalacij in opreme ter zamenjava betonskega korita. 
  
Vrednost investicije, katero je v celoti izvedlo podjetje Xenex, d. o. o. je znašala 9.305,43 EUR z 
DDV.  Vsa dela so bila financirana s strani proračuna Občine Zreče. 
 

5.7 JAVNA DELA 
 
Preko razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se vsako leto prijavimo na Javni 
razpis za izbor programov javnih del ter tako zagotovimo pet delovnih mest našim občanom na 
področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest. Ravno tako pa s 
sofinanciranjem javnih del omogočamo zaposlitev v Vrtcu Zreče, Osnovni šoli Zreče, Območnem 
združenju Rdečega križa Slovenske Konjice in OŠ V parku. 
 
Občina Zreče ima za leto 2017 prijavljenih pet javnih delavcev. Iz Zavoda za zaposlovanje Slov. 
Konjice je bilo na razgovor napotenih sedem kandidatov za opravljanje javnih del. Interes je 
izkazalo pet kandidatov, in sicer eden iz Celja ter štirje iz Slov. Konjic. Javni delavci opravljajo 
različna dela, poudarek pa je na urejanju in čiščenju okolja. Dva javna delavca imata status 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm
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invalida (eden iz Celja in eden iz Slov. Konjic), za katera Zavod za zaposlovanje refundira 
mesečni dohodek v višini 95 %, za tri javne delavce pa zavod refundira dohodek v višini 65 %. 
Refundirana je tudi prehrana in prevoz na delo. Strošek letnega regresa je občinski.     
 
 

5.8 VARNOST BIVANJA 
 
Zaščita in reševanje 
V letu 2017 so se nadaljevale aktivnosti na področju zaščite in reševanja ter pri tem aktivna 
vloga poveljnika štaba CZ in članov štaba. Tako kot preteklo leto so se tudi v letu 2017 
nadaljevala dela v zvezi s sanacijo zaklonišč, izdelana je bila Ocena  ogroženosti  ob  jedrski  ali 
radiološki nesreči v Občini Zreče, Načrt zaščite  in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na 
območju občine Zreče, Načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije ter 
Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči. 
Izdelan je bil Plan dela OŠCZ za leto 2017 (iz Programa 2016-2020) ter Poročilo OŠCZ za leto 
2016.  
 
Kar se tiče nabave sredstev za zaščito in reševanje so bile nabavljene uniforme, radijske postaje 
ter ostala oprema (za prvo pomoč, ležišča, AED KS Resnik). Za nabavo agregata je bila 
pridobljena ponudba od podjetja Uninvest: agregat moči 130 kW, vrednost 21.100,00 brez DDV. 
Dogovarjamo se s CŠOD jem o sofinanciranju. Sredstva so prenesena v leto 2018. 
 
V letu 2016 nas je obiskala inšpektorica, ki je izvedla nadzor v zvezi z Načrtom zaščite in 
reševanja ob potresu Občine Zreče. Ponoven obisk je bil v preteklem letu. Vse pomanjkljivosti so 
bile odpravljene pravočasno in se je postopek ustavil. V septembru 2017 pa smo prejeli ponovno 
najavo inšpektorice za izvedbo rednega inšpekcijskega nadzora v zvezi z našo pripravljenostjo v 
primeru jedrske ali radiološke nesreče. Inšpektorica je določila roka za odpravo pomanjkljivosti, 
ki je marec 2018. 
 
OŠCZ je imel v letu 2017  5. rednih sej.  
 
Župan Občine Zreče je konec meseca januarja 2017 podpisal pogodbe o opravljanju nalog zaščite 
in reševanja v Občini Zreče za leto 2017 z vsemi službami Zaščite in reševanja, ki delujejo na 
področju občine Zreče. Tako je bil podpisan Aneks št. 11 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske 
službe v Občini Zreče za leto 2017 in Pogodbe o sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge 
zaščite in reševanja v Občini Zreče za leto 2017. 
 
Aneks so podpisali predsedniki društev, in sicer GZ Zreče - Vitanje, PGD Zreče, PGD Gorenje in 
PGD Stranice. Vrednost aneksa je 85.200 EUR, od tega pripadajo GZ Zreče – Vitanje sredstva v 
višini 5.950,00 EUR, PGD Zreče sredstva v višini 47.060,00 EUR, PGD Gorenje sredstva v višini 
24.070,00 EUR in PGD Stranice sredstva v višini 14.070,00 EUR. Sredstva so namenjena za 
delovanje posameznega društva, in sicer za izvajanje intervencij, izobraževanje, izvajanje 
zdravstvenih pregledov, zavarovanja oseb in opreme, refundacije oz. nadomestila med 
intervencijo oz. med usposabljanjem, izvajanje preventivnih nalog, nabavo in vzdrževanje 
gasilske zaščitne in reševalne opreme,  investicijsko vzdrževanje, ostale društvene dejavnosti in 
drugih nalog, za katere zagotavlja sredstva občina v skladu z zakonodajo. Delež investicijskih 
sredstev je 70 % oz. 60.000,00 EUR. Od tega je za PGD Zreče dodatno 1.200,00 EUR za šestletno 
odplačilo nakupa gasilskega vozila GVC 16/25 iz leta 2014 in za PGD Gorenje za nakup nove 
gasilske cisterne v višini 10.000,00 EUR. 
 
Društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Zreče, pa so GRS MB - postaja Zreče, 
Kinološko društvo Zreče, Društvo tabornikov Rod zelena Rogla, Koroško-šaleški jamarski klub 
Speleo-Siga Velenje in Kinološko društvo reševalnih psov Celje. Skupna vrednost sofinanciranja s 
strani Občine Zreče za prej navedena društva skupaj je 4.450,00 EUR. 
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Dopolnili smo sanitetni material v enotah Rdečega križa, obnovili zaklonišče, nabavili uniforme 
za člane OŠCZ, radijske zveze, del sredstev je bil namenjen tudi poplačilu agregata, ki je bil 
nabavljen v letu 2015. 
 
Imeli smo redni inšpekcijski nadzor s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Občini Zreče, kateri je potekal dne 26. 9. 2016. Splošna ocena inšpektorice je bila, da so zadeve 
dobro urejene, je pa še nekaj pomanjkljivosti, katere je bilo potrebno urediti do 30. 4. 2017, 
razen ene točke, za ureditev katere je bil rok 6. 10. 2016. Slednje smo uredili pravočasno v 
skladu s pripombami inšpektorice. 
 

 
Slika 105: Podpis pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja za leto 2017 

 
 
Nakup terminalov in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 
V mesecu juniju 2017 se je Občina Slovenske Konjice (v sodelovanju z Občino Vitanje in Občino 
Zreče) prijavila na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje 
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki so 
sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. 
 
Investicija je predvidevala nakup terminalov za reševalne postaje ZD Slovenske Konjice za 
uporabo v reševalnih vozilih za ne nujne prevoze, in sicer enega mobilnega in tri ročne terminale 
ter nakup štirih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, in sicer dva za 
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, enega za Zdravstveno postajo Zreče in enega za 
Zdravstveno postajo Vitanje.  
 
Defibrilator je naprava, ki z govornimi navodili usmerja posameznika skozi postopek oživljanja 
človeka s srčnim zastojem. Namen uspešne defibrilacije je najhitrejša možna obnovitev 
spontanega krvnega obtoka z elektrošoki. Hiter odziv z defibrilatorjem v prvih dveh minutah 
poveča možnost preživetja za 60 odstotkov. V mesecu septembru 2017 je bila podpisana 
pogodba o sofinanciranju sredstev v znesku 6.856,47 EUR. Nakup terminalov in defibrilatorjev je 
bil opravljen konec meseca septembra 2017 in montaža pred vhodom v Zdravstveno postajo 
Zreče v mesecu oktobru 2018. 
 

 
Slika 106: AED pred Zdravstveno postajo Zreče 
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Pozeba, april 2017 
Med 21. in 22. aprilom 2017 je večji del Slovenije prizadela pozeba, ki je povzročila škodo v 
tekoči kmetijski proizvodnji. Potencialni oškodovanci (na območju naše občine jih je bilo 19) so 
prejeli na dom pred-tiskane obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe, ki so jih morali 
dopolniti z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in priložiti dokazila (slike, cenilni listi 
zavarovalnic …) in jih v primeru, da je škoda presegla 30 %, dostaviti občini. Prejeli smo 11 vlog 
oškodovancev. Od tega so tri oddali vlagatelji, ki niso prejeli pred-tiskanega obrazca in tudi niso 
izpolnjevali minimalnih zahtev za vnos (so imeli površino nasada manjšo od 25 arov ali niso 
imeli intenzivnega nasada).  
 
 
Suša 2017 
V avgustu smo prejeli še sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic 
suše v letu 2017. Iz  podatkov o vodni bilanci na kmetijskih zemljiščih za obdobje april-julij 2017 
na območju celotne Slovenije in prejetega seznama občin, kjer je iz povprečne vodne bilance 
razviden primanjkljaj padavin, je bilo razvidno, da je primanjkljaj padavin znašal 96 litrov, kar je 
manj od kritične točke (več od 200 litrov). Na podlagi prej navedenega in upoštevaje mnenje 
predstavnikov kmetijsko svetovalne službe je bila sprejeta ocena občinske komisije, da posledice 
suše na kmetijski proizvodnji na območju naše občine niso presegle spodnje meje 30 %, zato na 
našem območju nismo zbirali vlog. 
 

 

Neurje med 11. in 13. decembrom 2017 
V času med 11. in 13. decembrom 2017 so poplave in močan veter prizadele posamezna območja 
Republike Slovenje. Uprava RS za zaščito in reševanje je pozvala prizadete občine, med njimi 
tudi našo občino, da prijavimo prvo ocenjeno škodo. Na poziv so škodo prijavile 102 občine. Po 
prvih zbirnih ocenah bo škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, zato je bil izpolnjen 
pogoj za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode.  
 
Našo občino je prizadel močan veter, ki je  povzročilo naslednjo škodo: 

KO 
Vrsta objekta 
oz. površine Poškodovano 

Obseg 
poškodovanosti 

Okvirna ocena 
škode v EUR 

Skomarje LC 485080 
Bankine, jarki, 

prepusti 300 m 5.000,00 

Zreče 
Loška gora 22 

(hlev) kritina 40 m2 1.000,00 

Zreče 
Loška gora 22 
(stan. objekt) kritina 50 m2 1.250,00 

Resnik 
Resnik 1 

(stan. objekt) kritina 40 m2 1.000,00 

Zreče 
Gračič 5 

(stan. objekt) kritina 3 m2 75,00 

Stranice 
Polajna, Grobovi 

(črpališče) 
Elektro inst., 

črpanje Elek. Instal. 1.500,00 
Skupaj 9.825,00 
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Tabela 42: Poročilo o intervencijskih stroških gasilcev 

  
Datum Začetek 

intervencije 
Zaključek 
intervencije 

Čas 
trajanja 

Število 
gasilcev 

Strošek 

ZREČE Gračič 5 11.12.2017 23:18 23:59 0,7 9 274,99 

ZREČE 

DOBROVLJE, 
Dobrava 2 

12.12.2017 00:07 02:00 1,9 8 

510,20 

ZREČE SKOMARJE 12.12.2017 03:46 12:32 8,8 8 131,17 

ZREČE Gračič 5 12.12.2017 08:00 09:00 1,0 4 733,22 

ZREČE Resnik 1 14.12.2017 14:30 17:00 2,5 5 511,14 

STRANICE Čretvež 3 14.12.2017 07:46 10:45 12 4 372,06 

STROŠEK INTERVENCIJ PGD ZREČE IN PGD STRANICE 2.532,78 
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I I I.   P O R O Č I L A   O   D E L O V A N J U    
K R A J E V N I H   S K U P N O S T I   V   L E T U   2 0 1 7  

 
 
1. KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVLJE 

 
Svet Krajevne skupnosti Dobrovlje šteje 5 članov. Zastopa jo njegov predsednik. Pristojnosti 
sveta KS so razvidne iz Statuta Občine Zreče. Uradne ure za občane so vsako prvo sredo v 
mesecu v Domu krajanov, na naslovu Dobrava 78 ali na telefon. 
 
V lanskem letu je svet Krajevne Skupnosti Dobrovlje zasedal na skupno 3 sejah. Vse obravnavane 
zadeve na sejah sveta KS so zapisane v zapisnikih. 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje: 80 %. 
Povprečno trajanje sej: 120 minut.  
 
Vsi zapisniki sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče.  
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Dobrovlje v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 16.950,00 EUR, odhodki pa 9.074,54 EUR. 
 
Tabela 43: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       

Prihodki iz občinskega proračuna 16.580,00 16.580,00 100,00 % 

Drugi prihodki 415,15 370,00 89,12 % 

Stanje na računu 31. 12. 2016 12.304,85 €   

SKUPAJ 29.300,00 16.950,00 57,85 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 1.500,00 1.083,40 72,23 % 
Cestno gospodarstvo 9.870,00 4.908,72 49,73 % 
Komunala 4.300,00 1.401,85 32,60 % 
Investicije 11.800,00 244,00 2,07 % 
Drugo 1.830,00 1.436,57 78,50 % 

SKUPAJ 34.346,29 9.074,56 64,03 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 7.875,46 EUR. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Cestno gospodarstvo 
Za zimsko službo smo porabili nekaj sredstev. Spomladi smo se lotili urejanje bankin, krpanja 
udarnih jam in popravila makadamske ceste, ki pelje proti domačiji Petelinek. V letnem času smo 
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požagali obcestno vejevje, ki je segalo na cesto. Čistili smo obcestne jarke in kosili brežine cest. 
Aktivno smo sodelovali pri rekonstrukciji ceste Pirš – Železinger. 
 

          
Sliki 107 in 108: Obnova javne poti Pirš – Dom krajanov - Železinger 

 
 
Javna razsvetljava 
Nekaj sredstev smo namenili za vzdrževanje javne razsvetljave. Tudi v letu 2017 je potekala 
menjava starih luči z varčnimi. 
 

 
Slika 109: Menjava obcestnih svetilk 

 
 
Kanalizacija 
Čistili smo obcestne jarke in vaški potok, ki teče skozi vas Gabrovlje. Ta potok je tarča neurja in 
poplav. Veliki pritoki vode s hribov prinašajo v ta potok velike količine mulja, peska in vejevja, 
zato ga je potrebno večkrat čistiti. Udarniško smo obžagali kar nekaj vejevja, ki so visela na ceste 
in s tem omogočili lažje izvajanje zimske službe. 
 
 
Dom krajanov 
Nekaj denarja smo porabili za vzdrževanje doma krajanov in športnega parka. Urejalo se je 
športno igrišče, košnja zelenice, čiščenje okolice in notranjosti stavbe. 
 

 
Slika 110: Dom krajanov Dobrovlje 
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Drugo 
Nekaj sredstev smo namenili društvom, ki delujejo in so aktivni v krajevni skupnosti. Enkrat 
letno se izplača nagrada članom sveta KS na njihovo željo in uspešno delovanje, v obliki sejnine. 
Nekaj sredstev pa se nameni za delovanje KS in morebitne nastale stroške, ki bi jih KS naj imela. 
 
 
2. KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE 
 
Krajevno skupnost Gorenje vodi svet, ki ga sestavlja 7 članov. Izmed njih se na konstitutivni seji 
izvoli predsednika in podpredsednika sveta KS, ki opravljata naloge v skladu s statutom KS 
Gorenje.  
 
Uradne ure KS Gorenje so vsako prvo sredo v mesecu med 17.  in 18.  uro v sejni sobi Krajevne 
skupnosti, Gorenje pri Zrečah 19. 
 
V  letu 2017 je svet krajevne skupnosti zasedal na 4 rednih sejah. Reševali smo tekoče zadeve in 
preverjali tekoče stroške. Na osnovi razpoložljivih sredstev in usmeritev glede prioritet pri 
investicijah smo se organizirali v 2 gradbena odbora: Gradbeni odbor za modernizacijo ceste 
Božje in Gradbeni odbor za modernizacijo ceste Bezovje in ceste Padeški vrh. Posebej smo 
sodelovali pri zbiranju soglasij lastnikov in pri zbiranju donacij krajanov. 
 
Prednostno obravnavane zadeve na sejah sveta KS Gorenje so bile cestna infrastruktura, plazovi, 
zimsko in letno vzdrževanje cest, varnost otrok in prometna varnost v krajevni skupnosti, ločeno 
zbiranje odpadkov, rušitev stare mrliške vežice, urejenost kraja, čistilne akcije, ter seveda 
razporejanje razpoložljivih proračunskih sredstev.  
 
Največ dela sta imela svetnika za zbiranje donacij in pripravo projektov na planiranih 
investicijah za cesti Bezovje in Padeški vrh.  
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Gorenje: 85 %. 
Povprečno trajanje sej:  90 minut.  
 
Zapisniki sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Gorenje v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 61.758,25 EUR, odhodki pa 25.001,71 EUR. 
 
Tabela 44: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       

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

Ostali prihodki 30.078,22 22.320,25 74 % 

Stanje na računu 31. 12. 2016 33.783,78   

SKUPAJ 103.300,00 61.758,25 59,79 % 

ODHODKI    

Delovanje KS 6.140,00 1.423,56 23,19 % 
Cestno gospodarstvo 19.000,00 11.917,96 62,73 % 
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Komunala 9.745,00 8.013,99 82,24 % 
Drugo 3.025,00 744,43 24,61 % 
Investicije 64.190,00 2.901,77 4,52 % 
Kultura in turizem 1.200,00 0,00 0 % 

SKUPAJ 103.300,00 25.001,71 24,20 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 36.756,54 EUR. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Cestno gospodarstvo  
Zaradi ugodne zime smo za pluženje in posipavanje v zimskem času porabili približno 10 % 
proračuna KS, za urejanje makadamskih cest, čiščenje obcestnih jarkov in urejanje prepustov pa 
približno 10 % proračuna KS. Za investicije v ceste in kanalizacije smo porabili malo manj kot 18 
% proračuna. 
 

        
Sliki 111 in 112: Obnova dela ceste na Gorenje 

 
 
Investicije 
Prioriteta investicij v letu 2017 so bile ceste. KS je financirala geodetske posnetke za cesti 
Bezovje in Padeški vrh, kot podlaga za projektno dokumentacijo. Financirala je tudi projektno 
dokumentacijo za cesto Bezovje. Večji del planiranih investicijskih sredstev za ceste 2017 pa 
smo rezervirali in jih prenašamo v pripravljene investicije za ceste v letu 2018. 
 
 
Komunala (okolje in prostor) 
Skrbeli smo tudi za urejeno okolje kot je košnja trave, urejanje pokopališča, vzdrževanje 
prostorov v lasti ali upravi KS, v zimskem času pa je te prostore potrebno tudi ogrevati. 
 
 
Drugo 
Da krajevna skupnost lahko deluje, namenimo tudi nekaj sredstev v ta namen. Tukaj so zajeta 
sredstva za materialne stroške, sejnine in redno vzdrževanje prostorov KS. V skupnosti delujejo 
tudi najrazličnejša kulturna in športna društva, ki jim za njihovo delovanje in organizaciji 
dogodkov pomagamo z nakazili sredstev. 
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3. KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK 
 
Krajevno skupnost vodi svet KS, ki ima 5 članov. Naloga sveta KS je, da dela za dobro vseh 
krajanov in skrbi za razvoj kraja. KS ima svoj sedež v domu krajanov. 
 
V lanskem letu je svet Krajevne skupnosti Resnik zasedal na skupno 3 sejah. 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Resnik: Udeležba članov sveta KS je bila vedno enaka. 
Vedno so bili prisotni vsi člani krajevne skupnosti. Vse seje so v povprečju trajale dve uri. V letu 
2017 je svet KS zasedal skupno na treh sejah. Na sejah so bili obravnavani tekoči problemi v 
krajevni skupnosti. V letu 2017 je bila tema sej dokončanje avtobusne postaje pri obračališču in 
sanacija ceste Vidmar-Podvršnik. Poleg tega smo obravnavali letno in zimsko vzdrževanje cest.  
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne Skupnosti Resnik v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 24.326,00 EUR, odhodki pa 11.650,52 EUR. 
 
Tabela 45: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       
Prihodki iz občinskega proračuna 24.146,00 24.146,00 100,00 % 

Ostali prihodki 180,00 180,00 100,00 % 

Stanje na računu 31. 12. 2016 11.815,63   

SKUPAJ 36.180,00 24.326,00 67,24 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 1.345,00 835,45 85,78 % 
Turizem 60,00 18,00 30 % 
Cestno gospodarstvo 20.050,00 4.319,09 17,24 % 
Komunala 3.000,00 284,16 9,47 % 
Drugo 2.975,00 2.461,67 82,75 % 
Investicije 3.750,00 3.732,15 99,52 % 

SKUPAJ 36.180,00 11.650,52 32,20 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 12.675,48 EUR. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Drugi osebni prejemki 
V proračunu za leto 2017 smo za sejnine članom sveta krajevne skupnosti planirali 545,00 EUR. 
Postavko smo v bistvu v celoti realizirali 99,83 %. 
 
 
Materialni stroški 
V letu 2017 smo za materialne stroške porabili 291,36 EUR od predvidenih 800,00 EUR oz. 
dobrih 36 %. Glavnina sredstev je bila porabljena za pokritje stroškov pogostitve donatorjev za 
obnovo strehe na Domu krajanov. 67,10 EUR pa smo porabili za novoletno voščilo na Radiu 
Rogla.  
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Urejanje okolja 
Za ta namen smo v proračunu 2017 predvideli 60,00 EUR. Porabili smo 18,00 EUR. 
 
 
Cestno gospodarstvo 
Realizacija na področju cest v letu 2017 je le 17,24 %.  
Za letno vzdrževanje cest so sredstva ostala v celoti neporabljena in bodo prenesena v letošnje 
leto. V letu 2018 bodo ta sredstva porabljena za sanacijo ceste Vidmar-Podvršnik in tekoče 
vzdrževanje cest. Za zimsko vzdrževanje cest smo za stroške zime 2016/2017 porabili 2.201,17 
EUR, kar je 98,27 % predvidenih sredstev. Glavnina sredstev je bila porabljena za pluženje in 
posipavanje krajevnih cest in javnih poti ter zavarovanje odgovornosti. Investicije v ceste je 
postavka, ki je bila v letu 2017 realizirana 10,18 % – 2.117,92 EUR. Popravili smo cesto proti 
Mikeku. Sredstva v višini 18.692,08 EUR niso bila porabljena in jih prenašamo v leto 2018 za 
sanacijo usadov na cesti Vidmar-Podvršnik.  
 
 
Komunalno gospodarstvo 
Realizacija komunalnega gospodarstva za leto 2017 je le 9,47 %. 
Za odvoz smeti je KS Resnik v letu 2017 podjetju Saubermacher poravnala stroške v višini 
284,16 EUR (56,83 % plana). Postavki za ogrevanje in vzdrževanje stavb sta nerealizirani. 
Realizirali jih bomo v začetku letošnjega leta. 
 
 
Druge javne potrebe 
Za dotacije društvom smo v letu 2017 namenili 2.410,00 EUR, realizacija je 89,26 % glede na 
veljavni plan. 2.060,00 EUR je KS Resnik nakazala TD Resnik za vzdrževanje in ogrevanje doma 
krajanov (sredstva – delno za 2016 in 2017, ki jih je KS Resnik dobila od Občine Zreče za 
vzdrževanje objektov), ker le-to upravlja Dom krajanov. Sredstva iz te postavke so bila nakazana 
še Društvu godbenikov Zreče – 150,00 EUR  TD Resnik – 200,00 EUR za Jakobove dneve. 
Provizija za stroške poslovanja preko transakcijskega računa za leto 2017 znaša 1,67 EUR. 
Postavka občinski in krajevni praznik je ostala v celoti nerealizirana. Postavka vzdrževanje 
grobov borcev NOB je v celoti realizirana za nakup aranžmajev za grobove borcev NOB ob 1. 
novembru. 
 
 
Investicije 
V letu 2017 smo zaključili z urejanjem avtobusne postaje. Zgrajena je bila temeljna plošča in 
postavljena lesena hiška. 
 

 
Slika 113: Avtobusna postaja Resnik 

 
Plan Krajevne skupnosti Resnik za leto 2017 je realiziran 67,24 % na strani prihodkov in le 
32,20 % na strani odhodkov. Nekatere postavke so bile v celoti realizirane, na nekaterih pa so 
sredstva ostala delno ali v celoti nerealizirana. Nerealizirana sredstva namensko prenašamo v 
leto 2018. Na transakcijskem računu KS Resnik je na dan 31. 12. 2017 ostalo 24.491,11 EUR, kar 
bomo z rebalansom razporedili v plan leta 2018. 
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Drugo 
Posebna zahvala vsem krajanom in ostalim za trud in pomoč družini Jereb – Lipnik, ki jo je 
prizadel požar v začetku meseca julija 2017. Krajevna skupnost Resnik je za ta namen zbirala 
sredstva na transakcijskem računu in 20. 11. 2017 smo sredstva v višini 2.365,00 EUR nakazali 
družini Jereb. 
 
 

4. KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE 
 
V preteklem letu je svet Krajevne skupnosti Skomarje zasedal na skupno na 4  rednih sejah. 
 
Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Skomarje: 
 Program dela za leto 2017, 
 sprotni pregled finančnega stanja, 
 zimsko in letno vzdrževanje krajevnih cest, 
 plačilo odprtih obveznosti iz leta 2016, 
 obravnava letnega poročila za leto 2016 (zaključni račun), 
 potrditev enkratnih izplačil v skladu z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zreče, 
 popravilo obcestnih jaškov in propustov za odvodnjavanje cest, 
 sanacija dela cestišča Mizarstvo Črešnar – Štravs Jure, 
 priprave na sanacijo ceste Hrovat Pavla – Rozman Viktor, 
 vzdrževanje pokopališča ter odvoz odpadkov s pokopališča, 
 sanacija poti na pokopališču, 
 pomoč mladini z vlaganjem v bivšo šolo na Skomarju, kjer imajo mladinci svoje prostore, 
 sanacija poslovilne vežice – priprave, 
 drugo. 

 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Skomarje: 98 %. 
Povprečno trajanje sej:  90 minut.  
 
Zapisniki vseh sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti in posredovani Občini Zreče. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Skomarje v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 31.842,01 EUR, odhodki pa 31.612,83 EUR. 
 
Tabela 46: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       

Prihodki iz občinskega proračuna 30.339,00 30.339,00 100,00 % 

Ostali prihodki 1.686,09 1.503,01 89,14 % 

Stanje na računu 31. 12. 2016 1.274,91   

SKUPAJ 33.300,00 31.842,01 95,62 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 1.705,00 1.541,80 90,43 % 
Cestno gospodarstvo 27.235,00 26.167,52 96,08 % 
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Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 229,18 EUR. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Cestno gospodarstvo  
Krajevna skupnost je skrbela za tekoče  zimsko in letno vzdrževanje  krajevnih makadamskih in 
asfaltiranih cest in javnih poti (pluženje in posipavanje, peskanje, čiščenje jaškov …). Nekaj 
sredstev smo namenili  tudi za  popravila cest, ki jih je uničila  zima. 
 

 
Slika 114: Zimsko vzdrževanje javnih poti 

 
 
Komunala 
Skrbeli smo za redni odvoz odpadkov s pokopališča in opozarjali na pravilno ločevanje le-teh. 
 
 
Okolje in prostor 
V sodelovanju s Turističnim društvom Skomarje smo organizirali vsakoletno čistilno akcijo, 
manjše čistilne akcije pa smo organizirali še pred vsakim pomembnejšim dogodkom v kraju. 
Skrbeli smo za urejeno pokopališče in čisto okolico pri vseh objektih v vasi. 
 

 
Slika 115: Popravilo golov na igrišču 

 
 
Investicije 
Največ sredstev smo namenili sanaciji obstoječih cest, objektov in okolja, ki so zaradi 
vremenskih katastrof v preteklem letu bili zelo uničeni. 
 

Komunala 1.665,00 1.613,81 96,93 % 
Drugo 2.695,00 2.289,70 84,96 % 

SKUPAJ 33.300,00 31.612,83 94,93 % 
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Sliki 116 in 117: Nevzdrževani objekt in podrta drevesa po vremenski ujmi 

 
 
Drugo 
Kot vsako leto, smo tudi v preteklem letu nekaj sredstev namenili društvom, kot pomoč pri 
organizaciji kulturnih dogodkov v kraju in občini, nekaj sredstev smo namenili v dobrodelne 
namene, nekaj sredstev pa smo porabili za kritje materialnih stroškov in boljše delovanje KS.  

 
 

5. KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE 
 
Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov. Naloge članov so, da obravnavajo vsa vprašanja, ki so 
pomembna za delo in življenje v KS. Oblikuje stališče, pobude in vprašanja v zvezi s tem. Daje 
mnenja, pobude in stališča k vprašanjem iz občinske pristojnosti. Odloča o porabi sredstev KS. 
Razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Daje predloge in pobude za 
sprejem odlokov, ter drugih splošnih aktov občine.  
 
V lanskem letu je svet KS zasedal skupno na 4 sejah. 
 
Obravnavane zadeve na sejah sveta KS Stranice: 
Na sejah sveta so bile obravnavane zadeve pomembne za samo organizacijo dela ter teme o 
izvrševanju in realizaciji programa dela. Na sejah se je sprejel in obravnaval letni program dela 
KS Stranice, ki je bil 100 % realiziran.  
 
V letu 2017 se je obravnavalo predvsem zadeve glede energetske obnove Doma krajanov. Vsako 
leto na spomladanski seji KS obravnava plan letnega vzdrževanja cest. Letno vzdrževanje zajema 
čiščenje in vzdrževanje jarkov s pomočjo PGD in krajanov ter čiščenje propustov za uspešno 
odvodnjavanje. Na jesenski seji pa vsako leto obravnava zimsko vzdrževanje cest. Zimsko 
vzdrževanje KS ureja s pogodbenim izvajalcem, ki skrbi za urejenost cest v zimskem času. Svet 
KS je obravnaval tudi plan vzdrževanja pokopališča in objektov v lasti KS in za katere je 
zadolžena. 
 
Enkrat letno na seji sveta KS prisostvujejo tudi predsedniki društev, s katerimi se skupaj 
pripravi program dela za tekoče leto ter dolgoročni plan dela. 
 
Svet KS je obravnaval številna vprašanja in pobude krajanov. KS sodeluje tudi pri reševanju 
socialnih stisk krajanov. Stalnica je sodelovanje z Občino Zreče (prostorski načrt itd.).  
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Stranice: 90 %. 
Povprečno trajanje sej:  120 minut.  
 
Zapisniki vseh sej so bili obravnavani na aktualnih sejah sveta KS in soglasno tudi potrjeni. 
Shranjeni so v arhivu KS in hkrati posredovani Občini Zreče. 
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FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Stranice v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 77.246,94 EUR, odhodki pa so bili v višini 52.556,92 EUR.  
 
Tabela 47: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       

Prihodki iz občinskega proračuna 66.255,00 66.255,00 100 % 
Prihodki od premoženja 3.500,00 3.458,36 98,81 % 

Drugi prihodki 8.601,84 7.533,58 87,58 % 

Stanje na računu 31.12.2016 3.893,16   

SKUPAJ 82.250,00 77.246,94 93,92 % 

ODHODKI    

Dejavnost KS 2.765,00 2.438,53 88,19 % 
Cestno gospodarstvo 20.470,00 21.499,58 105,03 % 
Komunala 18.065,00 16.087,99 89,06 % 
Drugo 8.750,00 7.795,82 89 % 
Investicije 32.200,00 4.735,00 14,70% 

SKUPAJ 82.250,00 52.556,92 63,90 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 24.690,02 EUR. 
 
 
POSLOVNO POROČILO 

 
1. Priprave na sanacijo mrliške vežice 

 
2. Pokopališče in mrliška vežica: Redno urejanje in vzdrževanje pokopališča in 

poslovilne vežice. 
 

3. Dom krajanov: zamenjava ogrevalnega sistema (zamenjava radiatorjev) in sistema za 
hlajenje (klimatska naprava), postavitev rampe za invalide. Prav tako pa KS redno 
vzdržuje in ureja svoje poslovne prostore v Domu krajanov. 
 

4. Vzdrževanje cest: Zajema letno in zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje zajema 
čiščenje in vzdrževanje jarkov s pomočjo PGD in krajanov ter čiščenje propustov za 
uspešno odvodnjavanje. Zimsko vzdrževanje KS ureja s pogodbenim izvajalcem, ki skrbi 
za urejenost cest v zimskem času. 
 

5. Vodooskrba: KS sodeluje z režijskim obratom Občine Zreče in soupravlja vodovodne 
objekte v KS. 

 
6. Kanalizacija: Redno vzdrževanje in čiščenje jarkov ter vodotokov v katere se 

kanalizacija spušča iz objektov. 
 

7. Javna razsvetljava: KS skrbi za obstoječo javno razsvetljavo v smislu javljanja napak 
Občini Zreče.  
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8. Okolje in prostor: KS sodeluje s krajani in Občino Zreče pri spremembi prostorskega 
plana. 

 

 
Slika 118: Načrt sanacije mrliške vežice 

 
 

6. KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE 
 
V lanskem letu je svet Krajevne skupnosti Zreče zasedal skupno na 2 sejah.  
 
Na sejah sveta so bile obravnavane zadeve pomembne za samo organizacijo dela ter teme o 
izvrševanju in realizaciji programa dela. Obravnavane zadeve so bile tudi urejanje listin – 
pogodbe (lastništvo, najemnine, podelitev služnosti, začasna zaustavitev rudarskih del v 
kamnolomu Gračič, ureditev dostopnih poti na pokopališču in ureditev okolice mrliške veže, 
ureditev sanitarij na AP Zreče). 
 
Udeležba članov sveta Krajevne skupnosti Zreče: 70 %. 
Povprečno trajanje sej:  90 minut.  
 
Zapisniki vseh sej so shranjeni v arhivu krajevne skupnosti. 
 
 
FINANČNO POROČILO 
 
Skupni prihodki Krajevne skupnosti Zreče v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in 
odhodkov, so znašali 147.288,09 EUR, odhodki pa so bili v višini 128.305,08 EUR.  
 
Tabela 48: Navedba prihodkov in odhodkov oziroma financiranje s strani Občine Zreče in drugih 
virov ter poraba sredstev po posameznih področjih 

  PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 %   REAL./ PLAN 

PRIHODKI       

Prihodki iz občinskega proračuna 102.155,00 102.155,00 100,00 % 
Lastni prihodki od premoženja 38.291,35 38.943,03 101,70 % 

Ostali prihodki 8.250,00 6.190,06 75,03 % 

Stanje na računu 31.12.2016 25.503,65   

SKUPAJ 174.200,00 147.288,09 84,55 % 

ODHODKI       

Dejavnost KS 9.400,00 5.584,05 59,40 % 
Cestno gospodarstvo 65.000,00 61.120,79 94,03 % 
Komunala 29.840,00 24.739,14 82,91 % 
Drugo 23.880,00 23.080,93 96,65 % 
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Investicije 46.080,00 13.780,17 29,90 % 

SKUPAJ 174.200,00 128.305,08 73,65 % 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so prihodki presegli odhodke, in sicer v višini 18.983,01 EUR. 

 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
Delovanje krajevne skupnosti 
Za delovanje krajevne skupnosti namenimo nekaj sredstev za potrošni material, reprezentanco, 
izobraževanje … Članom sveta se vsako leto ob koncu leta izplača enkratna denarna nagrada 
(sejnina) za njihovo delo v svetu. 
 
 
Vodooskrba 
Redno vzdrževanje in popravila vodovodnega omrežja – cevovodov, črpalk, rezervoarjev, 
opreme in tekoče sanacije okvar, sprotne posodobitve na črpališčih in rezervoarjih, kjer še niso 
bila izvršena obnovitvena dela ter izvrševanje rednih analiz pitne vode in interno vzorčenje.   
 
 
Kanalizacija 
Redno vzdrževanje kanalizacijskih napeljav, popravilo poškodb in zamašitev cevi, ureditev 
jaškov in pokrovov, sanacija propustov in jaškov.  
 
 
Cestno gospodarstvo 
Letno vzdrževanje cest, bankin, asfaltnih površin – udarne jame, zimsko vzdrževanje cest, 
pločnikov, stopnic – pluženje in posipavanje, spomladansko čiščenje asfaltnih površin 
(pometanje) v mestu Zreče. Vzdrževanje in čiščenje obcestnih jarkov, jaškov in propustov, 
obrezovanje dreves in grmovja ob cestah, asfaltna preplastitev cest na mestih prekopov za razne 
napeljave – vodovod, plin, catv ter ureditev cest – zemeljska dela in asfaltiranje. 
 
Investicije: 
 Urejanje bankin (Zlakovška, Ilirska, Brinjeva gora, ceste v Zlakovi, Boharini ), 
 Asfaltiranje mrežnih razpok na cestah in krpanje udarnih jam. 

  
 
Pokopališče 
Skrbimo tudi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča ter mrliške veže. 
 

 
Slika 119: Pokopališče Zreče 
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Urejanje okolja in prostora 
 Obrezovanje vej visokih dreves pri blokih in javnih poteh, 
 Urejanje in redno vzdrževanje zelenih površin – košnja, urejanje zelenic, obrezovanje 

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

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

 
 
Javna razsvetljava 
Redno vzdrževanje: sprotna zamenjava žarnic in zamenjava oporišč – postopno.  
 Postavitev novih luči javne razsvetljave v naselju Gračič, 
 Postavitev novih luči javne razsvetljave na Tovarniški cesti. 

 
 
Investicije 
V letu 2017 je KS namenila tudi nekaj sredstev za večje investicije, kot so: 
 Investicijsko vzdrževanje objekta PTC Zreče – Nova Dobrava, 
 Obnova sanitarij na AP Zreče. 

 

       
Sliki 120 in 121: Obnova sanitarij na AP Zreče 

 
 
Ostale dejavnosti 
Krajevna skupnost nameni nekaj sredstev za zavarovanje premoženja, redno vzdrževanje 
avtomobila, redno vzdrževanje poslovnega objekta PTC Zreče, redno vzdrževanje poslovne 
tržnice Zreče, redno vzdrževanje ambulant – v Termah Zreče ter organizacijo za okrasitev mesta 
Zreče (v času novoletnih ter ostalih praznikov). V letu 2017 so mesto Zreče praznovale 30 let in 
v ta namen je krajevna skupnost v sodelovanju z različnimi društvi priredila vrsto najrazličnejših 
dogodkov skozi celo leto ter zaključno prireditev, kjer so se zahvalili krajanom in posameznikom 
za njihov prispevek k razvoju mesta. Prav tako krajevna skupnost nameni nekaj sredstev za 
dotacije društvom, ki ustvarjajo na kulturnem, športnem in drugih področjih v občini. 
 

         
Sliki 122 in 123: Prireditev ob 30-letnici mesta Zreče 

 

 



149 
 

I V.   O C E N A   D O S E G A N J A 
Z A S T A V L J E N I H   C I L J E V   V   L E T U   2 0 1 7 

 
 

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2017 je bila občinska uprava uspešna s strokovnim delom 
in odličnimi rezultati, ki se kažejo v kakovostni izvedbi številnih nalog in projektov na terenu, 
prav tako pa tudi znotraj uprave, kjer smo z izobraževanjem javnih uslužbencev, uvajanjem 
novih metod dela in uporabe informacijske tehnologije poskušali doseči čim bolj kakovostne 
storitve za občane in naše stranke, skušali doseči zadovoljstvo vseh odjemalcev naših storitev ter 
poskušali realizirati večino vlog, v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 
 
Na splošno ocenjujemo, da je bilo preteklo leto za nas uspešno, saj nam je uspelo uresničiti 
večino najpomembnejših ciljev letnega delovnega načrta občinske uprave. Poleg realizacije 
tekočih oz. rednih nalog, s področja petih ključnih razvojnih stebrov, smo naredili bistvene 
premike na številnih enoletnih ali pa večinoma večletnih projektih, ki smo jih zasnovali s 
sprejeto vizijo in strategijo in potrdili na občinskem svetu kot dvoletna proračuna 2017/2018.  
 
Ponosni smo, da smo se tudi lansko leto uvrstili med 10 % najprodornejših občin v Sloveniji, 
ponovno nam je uspelo pridobiti tudi priznanje Planetu prijazna občina, kar dokazuje, da 
posvečamo veliko pozornost trajnostnemu razvoju. Na tem področju nam je uspelo s projektom 
prenovitve javne razsvetljave zamenjati 327 potratnih svetilk in tako zmanjšati priključno moč 
iz skoraj 70 kW na 39 kW. S strani inšpekcijskih služb smo pohvaljeni tudi za odlično delovanje 
CČN Zreče. Poleg sprejete strategije turizma v občini in destinaciji Pohorje Rogla smo uspeli 
izdelati in sprejeti tudi Celostno prometno strategijo, ki bo podlaga za dolgoročno urejanje 
prometa v Zrečah, kjer je pred nami skupaj kar precej izzivov, od pospeševanja javnih prevozov, 
kolesarjenja, peš hoje, vzpostavitve varnih poti in pločnikov v Zrečah in na Stranicah do 
rekonstrukcije in obnove dotrajanih cestnih odsekov in vzpostavljanja kolesarskih odsekov. V tej 
povezavi smo s projektnimi partnerji predstavili tudi projekt organiziranja in optimiranja dostav 
tovora v Dravinjski dolini, ki je sad sodelovanja s sosednjo občino, ŠC Slovenske Konjice-Zreče in 
Univerzo v Mariboru. V sodelovanju z ZVN RS in partnerji smo nadaljevali s pripravljanjem 
kohezijskega projekta Pohorka in aktivnostmi 6 občin za zavarovanje cca 5.500 ha ožjega 
hrbtišča Pohorja.  
 
Poleg tega, da smo v sodelovanju s partnerji uspešno zagnali večgeneracijski center, smo 
pristopili tudi k projektu Svetovne zdravstvene organizacije-Starosti prijazna občina. Nadaljevali 
smo tudi z novelacijo projekta Občina po meri invalidov, saj smo poglobili 18 lokacij prehodov 
pločnikov. V sodelovanju z občino Slovenske Konjice, DRSI in Ministrstvom za promet nam je 
končno uspelo rekonstruirati križišče Ulipi. S tem smo bistveno izboljšali frekventnost in varnost 
tega našega pomembnega cestnega okna v svet. Namenu smo predali tudi obnovljeni, razširjeni 
odsek ceste na Gorenje v območju t. i. Esihove ride. Skoraj nam je uspelo dokončati tudi mini 
krožišče na Kovaški in tudi odsek ceste, javne razsvetljave in komunalnih vodov v Dobrovljah do 
centra KS (manjkata samo še obrabna sloja). Zaradi stečaja izvajalca pa se bo projekt sanacije 
ceste od Korošca proti centru Stranic izvedel v prvi polovici 2018. Precej smo posodobili tudi 
naše vodovodne sisteme z vključitvijo v omrežje vodohrama Fijavž in 6 novih hišnih priključkov 
v Boharini, posodobitvijo črpališča v Polajni, nakupili pa smo tudi cevi za posodobitve na 
Stranicah … Začeli smo s komunalnim opremljanjem območja parcel v Dobrovljah - Stanojevič, 
kar bomo dokončali v tem letu.  Zagnali smo tudi novi cikel sprememb in dopolnitev OPN, ki bo 
zaokrožil podlage za širitev naselij in ažuriranje stavbnih zemljišč. Sprejeli smo tudi prostorski 
akt SN-2, kar bo omogočilo gradnjo novih 20 stanovanjskih objektov. Na področju kulture smo 
izvedli 3. del sanacije spominskega območja Stranice-Frankolovo in obnovili polovico (10) 
skulptur v Zrečah. Na šoli smo zamenjali tudi drugi del dotrajane kritine, zamenjali energetsko 
neustrezna okna v športni dvorani, zamenjali del luči v telovadnici in pričeli v sklopu projekta 
Entente florale sistematično urejati naselje, vključno z ureditvijo okolice osnovne šole in 
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stadiona. Sodelovali smo tudi pri pripravah za širitev srednješolskega centra v Zrečah ter začeli s 
projektiranjem prizidka k vrtcu, pa načrtovanja energetske sanacije šole in vrtca na Stranicah … 
S štirimi različnimi kulturno-turističnimi vsebinami smo se prijavili tudi na čezmejne razpise 
SLO-A in SLO-CRO. Resno se pripravljamo tudi za izvedbo atraktivnega projekta Hoja med 
krošnjami, ki bo bistveno obogatil tudi našo turistično ponudbo …  
 
Čeprav smo že pridobili zlati certifikat upravljavske sposobnosti občine, nadaljujemo z 
aktivnostmi povečevanja učinkovitosti občinske uprave, zato smo uvedli tudi novo nam 
prilagojeno programsko orodje za spremljanje in vodenje projektov.    
 
Glede na trend, ki se kaže od leta 2013 (višina primerne porabe 3.698.919 EUR) do leta 2017 
(3.659.030 EUR), se je primerna poraba zmanjšala. Prav tako je bilo s povprečnino. Znesek 
povprečnine (je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog občin) se je v obdobju od leta 2013 (536,00 EUR) zmanjšal na 500,83 
EUR v letu 2015 (prvo polletje je znašala 525 EUR), v letu 2016 pa nekoliko povečal na 522,00 
EUR. Občine z zneskom povprečnine za leto 2017, ki je znašala 533,50 EUR (v skladu z ZFO, po 
katerem bi slovenske občine morale prejeti povprečnino v višini 652 EUR) nismo zadovoljne, kar 
predstavlja za nas oteženo izvajanje zakonskih nalog. Razkorak med stroški iz naslova zakonskih 
obveznosti in dejanskimi stroški že presega več kot 20 odstotkov. Zaradi tega so reprezentativna 
združenja slovenskih občin vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju 
proračunov, ki določa višino povprečnine.  
 
Občine smo v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin upravičene do dodatnih 
sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega 
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v 
načrte razvojnih programov občinskih proračunov. V letu 2013 je bilo teh sredstev 152.920 EUR, 
enako v letu 2014, v letu 2015 37.430 EUR. Za leto 2016 je bila določena višina nepovratnih 
sredstev, ki je znašala 75.540 EUR in višina povratnih sredstev, ki je znašala 113.309 EUR. Za 
leto 2017 pa je bilo določeno, da Občini Zreče pripada 76.019 EUR nepovratnih sredstev in 
114.029 EUR povratnih sredstev (dejansko koriščenje 96.286 EUR). Trend padanja financiranja 
v občinske investicije se kaže skozi obdobje, v letu 2013 je bila skupna vrednost investicij 
3.692.799 EUR, v letu 2014 2.750.383 EUR, v letu 2015 1.721.997 EUR, v letu 2016 le 958.055 
EUR. V letu 2017 pa se kaže manjša rast občinskih investicij, in sicer 1.166.141 EUR. 

 
Glede na vse gornje navedbe ocenjujemo, da smo poslovno leto 2017 zaključili uspešno, saj so 
bile poravnane vse zapadle obveznosti. Proračun za leto 2017 smo realizirali 93,09 % - prihodke 
in 91,41% - odhodke.  

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

Župan Občine Zreče 

                             


