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U V O D 
 
 

V Občinski upravi Občine Zreče vsako leto pripravimo poročilo o delu občinske uprave in župana. 
Poročilo je sestavljeno iz splošnega in vsebinskega dela. V splošnem delu smo zapisali osnovne 
informacije o občini, predstavitev občine in statistične podatke, razvojne cilje, organizacijo 
delovanja, njene organe, organiziranost in delovanje občinske uprave, skupnih občinskih uprav ter 
kratko predstavitev občinskega proračuna. 
 
Vsebinski del pa je skladno z dokumentom Vizija in strategija Občine Zreče razdeljen na pet 
temeljih stebrov, in sicer gospodarstvo, okolje, prostor, izobraževanje in kakovost življenja. Na 
vsakem področju smo opisali najpomembnejše dejavnosti, projekte ter jih (skladno z načelom 
transparentnosti) tudi finančno ovrednotili in podkrepili s slikovnim materialom. 
  
Naše poročilo za leto 2018 je sestavljeno na podlagi pridobljenih podatkov o delih in nalogah po 
posameznih področjih, o izvedenih projektih, porabi proračunskih sredstev, o izvedenih upravnih, 
razvojnih, pospeševalnih in strokovnih nalogah, ki jih izvajamo in so predpisane z zakoni, odloki in 
sklepi občinskega sveta. 
 
Poročilo je podlaga za analizo opravljenih nalog, preučitev možnosti za izboljšanje dela občinske 
uprave ter racionalizacijo stroškov za posamezno opravljeno delo.  
 
S tem poročilom uresničujemo enega izmed ciljev delovanja sodobne lokalne samouprave, to je 
transparentnost delovanja občine Zreče. 
 
 
Želimo vam prijetno branje o naših skupnih doseženih rezultatih. 
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I.   S P L O Š N I   D E L 
 
 

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

VSEBINA STATISTIKA 

Površina 6.731 ha  

Število krajevnih skupnosti 6 

Število naselij 27 

Število prebivalcev  6.455 

Gostota naseljenosti 96 preb./km2  

Število gospodinjstev 2.629 

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 19. 2. 2019 

NASELJE 
ŠTEVILO STALNO PRIJAVLJENIH 

PREBIVALCEV NA DAN 19. 2. 2019 

Osredek pri Zrečah 111 

Radana vas 160 

Čretvež 46 

Bukovlje 229 

Skomarje 180 

Zreče 2.947 

Polajna 54 

Koroška vas na Pohorju 100 

Zlakova 171 

Spodnje Stranice 168 

Gornja vas 60 

Boharina 230 

Resnik 126 

Bezovje nad Zrečami 95 

Gorenje pri Zrečah 113 
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Planina na Pohorju 204 

Stranice 202 

Lipa 58 

Loška gora pri Zrečah 168 

Dobrovlje 380 

Gračič 65 

Padeški Vrh 147 

Zabork 55 

Črešnova 84 

Križevec 272 

Mala gora 30 

SKUPAJ 6.455 

Vir: E-CRP Ministrstva za notranje zadeve 
 
 
Graf 1: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2009-2018 
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Graf 2: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev po naseljih med leti 2009-2018 

 
 
 
Graf 3: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v naselju Zreče med leti 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

19.11.2009 24.11.2010 24.2.2012 15.5.2013
15.1.2014 20.1.2015 19.1.2016 14.12.2016
1.2.2018 19.2.2019

2.800

2.900

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.998
2.986

2.946
2.931

2.970 2.965
2.954 2.952

2.961
2.947

Zreče



8 
 

Graf 4: Gibanje števila stalno prijavljenih prebivalcev v Občini Zreče med leti 2009-2018 

 

 
 
1.1 RAZVOJNI CILJI OBČINE ZREČE V LETU 2018 
 
V letu 2018 smo po posameznih stebrih poskušali uresničiti naslednje ključne razvojne cilje 
Občine Zreče: 
 
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.  
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Na področju prometa: 
 Sanacije občinskih cest in javnih poti ter urejanje mirujočega prometa: 

Letni cilj: Izvedba najnujnejših sanacij posameznih dotrajanih odsekov lokalnih cest;  
 Izboljšanje varnosti za pešce: 

Letni cilj: Preureditev prehoda za pešce pri Osnovni šoli; 
 Ureditev kolesarskih poti: 

Letni cilj: Projekt kolesarskih poti, Sistem izposoje javnih koles;  
 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;  

 
Na področju okolja: 

 Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda: 
Letni cilj: Dokončna vzpostavitev katastra priključenosti na ČN Zreče in izdelava 
projektne dokumentacije DGD, PZI za manjkajočo sekundarno fekalno kanalizacijo, ki 
se zaključuje na ČN Zreče v dolžini 10,3 km; in pridobitev gradbenih dovoljenj. 

 Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov:  
Letni cilj: Odvoz steklene embalaže od vrat do vrat; zagotoviti 97 % vključenost v odvoz 
odpadkov, posodobitev zbirnega centra Zreče, zmanjšanje MKO za 2 %; 

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

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

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

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

 Optimalna oskrba s pitno vodo:  
Letni cilj: Sprotno  izvajanje  potrebnih nalog, ukrepov in aktivnosti, potrebnih za 
nemoteno in kvalitetno vodooskrbo, nadgrajevanje vodovodnih sistemov (obnova 
vodohramov in opreme, vodnih zajetij – vodnih virov in vodovodnih cevi), obnova 15 
hišnih priključkov, zamenjava vodovodne cevi na odseku vodno zajetje Grobovi – 
rezervoar Kovač, zmanjševanje vodnih izgub. 
 

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

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

 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. 
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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; 

 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. 
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1.2 ORGANIZIRANOST OBČINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Organigram Organi Občine Zreče 
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1.3 LOKALNE VOLITVE V OBČINI ZREČE (MANDAT 2018-2022) 
 
Lokalne volitve župana, volitve v občinski svet in v svete krajevnih skupnosti v Občini Zreče so 
potekale v nedeljo, 18. 11. 2018, medtem ko so se volilna opravila za izvedbo lokalnih volitev 
pričela 3. 9. 2018. Projekt izvedbe lokalnih volitev 2018 se je končal 22. 11. 2018, to je z dnem, 
ko je Občinska volilna komisija Občine Zreče, sprejela končna poročila o izidu volitev župana, 
članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti. V ta projekt je bilo vključenih 141 
kandidatov, 15 predstavnikov kandidatur in 82 članov volilnih organov. V postopke določanja 
kandidatur je bilo vključenih tudi veliko volivcev.   
 
Na lokalnih volitvah v letu 2018 je imelo pravico glasovati 5.329 volilnih upravičencev. Volitev 
se je udeležilo 2.741 volilnih upravičencev ali 51,44 %, kar je nekoliko višja volilna udeležba v 
primerjavi z letom 2014, ko je le – ta znašala 46,29 %. Še vedno je volilna udeležba daleč pod 
mejo iz leta 2002, ko je znašala kar 74,85 %.  
 
Volilno pravico v Občini Zreče je imelo 5.329 volilnih upravičencev, od tega v KS Zreče – 3.197 
volivcev, v KS Stranice - 975 volivcev, v KS Gorenje – 592 volivcev, v KS Dobrovlje – 310 volivcev, 
v KS Skomarje - 147 volivcev in v KS Resnik – 108 volivcev. Odstotek volilne udeležbe je bil 
najvišji v KS Resnik, kjer se je volitev udeležilo 62,04 % volilnih upravičencev, sledijo KS 
Dobrovlje s 58,07 % volilno udeležbo, KS Skomarje s 57,83 % volilno udeležbo, KS Gorenje z 
51,19 % volilno udeležbo, KS Zreče z 51,05 % volilno udeležbo in KS Stranice s 47,59 % volilno 
udeležbo. 
 
Volivci Občine Zreče so na lokalnih volitvah, izmed dveh kandidatov, za župana s 73,44 % 
ponovno izvolili mag. Borisa Podvršnika. Protikandidat Milan Potočnik je dobil 26,56 % podporo 
volilnih upravičencev. 
    
Za volitve članov občinskega sveta je bilo vloženih 8 kandidatnih list, na katerih je skupaj 
kandidiralo 71 kandidatov, od tega 34 žensk ali 47,89 %.   
 
Mandate v občinski svet je dobilo 6 list kandidatov. Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska 
stranka Slovenije in Lista Zeleni Slovenije, po d'Hondtovem količniku, ki se v skladu z Zakonom o 
lokalnih volitvah uporablja za delitev mandatov v občinski svet, nista uspeli dobiti nobenega 
mandata. Mandati razdeljeni po posameznih listah: N.Si 2, DeSUS 1, SMC 1, SDS 7, SD 4 in LMŠ 1 
mandat.  
 
Interese občank in občanov v Občinskem svetu Občine Zreče, v mandatnem obdobju 2018 – 
2022, zastopajo naslednji svetniki:  
 

Zap. št. Občinski svetnik Stranka 
1. DUŠAN KOROŠEC N.Si 
2. JANEZ ČREŠNAR N.Si 
3. ANTON OŠLAK DeSUS 
4. ŠPELA SOVIČ SMC 
5. MATEJA PUČNIK SDS 
6. DRAGO ŠEŠERKO SDS 
7. LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ SDS 
8. DRAGO PADEŽNIK SDS 
9. CARMEN MERČNIK SDS 

10. ŠTEFAN KRONEKER SDS 
11. MARIJA KOVAČIČ SDS 
12. MILAN POTOČNIK SD 
13. JOLANDA POTOČNIK SD 
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14. GREGOR HROVAT SD 
15. ANA HREN SD 
16. ANAMARIA HREN LMŠ 

 

Na odločitve Občinske volilne komisije Občine Zreče v postopku potrjevanja kandidatur ni bilo 
vloženih pritožb.   
 
Na lokalnih volitvah 2018 so se prvič beležili statistični podatki volivcev po spolu, starostni 
skupini in tipu državljanstva. Volitev se je udeležilo 1.382 (50,42 %) moških in 1.359 (49,58 %) 
žensk ter 2.729 volivcev iz držav članic EU in 12 volivcev iz držav, ki niso članice EU. Največ 
volivcev je bilo iz 3. starostne skupine (od 46 do 60 let) – 883, sledita 4. starostna skupina (61 let 
in več) – 854 in 2. starostna skupina (od 31 do 45 let) – 596, najmanj volivcev pa je bilo iz 1. 
starostne skupine (od 18 do 30 let) – 408. 
 
Konstitutivne seje 
Konstitutivna seja novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Zreče je potekala 6. 12. 2018. Prvo 
sejo novoizvoljenega občinskega sveta je vodil najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta 
Anton Ošlak. Na konstitutivni seji je bilo podano poročilo Občinske volilne komisije Občine Zreče 
o izidu volitev župana Občine Zreče in izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče, 
imenovana je bila mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana Občine Zreče. Novoizvoljeni 
občinski svet je potrdil mandate vsem svetnikom. Magister Boris Podvršnik, ki je kandidiral za 
mesto občinskega svetnika in župana, se je po potrditvi mandatov odločil, da bo naslednji 
mandat vodil Občino Zreče, zato mu je iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij prenehal 
mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče. Mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče je 
tako prešel na naslednjo kandidatko z liste SDS, Marijo Kovačič. Na seji je bila imenovana 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v novi sestavi. 
 

 
Slika 2: Novoizvoljeni člani Občinskega sveta Občine Zreče ter župan Občine Zreče 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022 
 
V času od 3. 12. 2018 do 7. 12. 2018 so potekale konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti, 
na katerih so bili izvoljeni predsedniki svetov Krajevne skupnosti Gorenje, Resnik, Skomarje, 
Dobrovlje, Stranice in Zreče. Novoizvoljeni predsedniki svetov krajevnih skupnosti v mandatnem 
obdobju 2018 – 2022 so: Gregor Hrovat - predsednik sveta KS Dobrovlje, Anamaria Hren - 
predsednica sveta KS Gorenje, Tomo Kovše - predsednik sveta KS Skomarje, Ernest Mikek - 
predsednik sveta KS Resnik, Drago Padežnik - predsednik sveta KS Stranice in Marijan Jelenko - 
predsednik sveta KS Zreče. 
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2. OBČINSKI SVET 
 
V letu 2018 je občinski svet v prejšnji sestavi (mandatno obdobje 2014 – 2018) zasedal na 3 
rednih sejah. Zaradi nujnosti odločanja o zadevah je bila sklicana 1 dopisna seja. V novi sestavi 
(mandatno obdobje 2018 – 2022) je občinski svet zasedal na 1. konstitutivni seji ter na 1 redni 
seji občinskega sveta. Izrednih sej v letu 2018 ni bilo.  
 
V letu 2018 je Občinski svet Občine Zreče na svojih sejah sprejel naslednje predpise oz. 
dokumente: 

 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,  

 6 drugih poročil, 

 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče ter Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Zreče,  

 8 odlokov v prvi obravnavi, 

 7 odlokov v drugi obravnavi, 

 4 odloke po skrajšanem postopku, 

 9 ostalih sprejetih sklepov, 

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

 Seznanitev s študijo izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v naselju Stranice, 

 Odločitev o podelitvi stavbne pravice za izvedbo projekta »Pot med krošnjami Pohorje«, 

 Soglasje k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, 

 Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Slovenske Konjice, 

 Seznanitev s prenehanjem članstva v Sosvetu za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v 
Občini Zreče in imenovanje nadomestnega člana, 

 Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta in delovnega telesa ustanovljenega na 
podlagi zakona, 

 Letni program športa za leto 2018, 

 Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2017, 

 Zaključi račun proračuna za leto 2017, 

 Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2018, 

 Okvirni program dela občinskega sveta za leto 2018. 
 
Tako smo poskušali slediti programu dela občinskega sveta za leto 2018 in realizirati večji del 
programa. Pri tem smo bili zelo uspešni, saj nismo uspeli sprejeti odloka s področja pokopališke 
in pogrebne dejavnosti, ker smo morali predhodno naročiti še finančno analizo izvajanja 
pokopališke in pogrebne službe. Prav tako je ostalo nesprejetih nekaj odlokov s področja okolja, 
saj je njihov sprejem v večji meri odvisen od smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.  
 
Ker je bila računalniška oprema, ki jo je uporabljal občinski svet v prejšnji sestavi dotrajana, smo 
za novoizvoljeni občinski svet ter predsednike svetov krajevnih skupnosti zagotovili nove 
tablične računalnike. 
 
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. 
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Svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče 
Tudi lansko leto smo obeležili praznik naše občine s prireditvijo, ki je potekala 28. maja 2018 v 
večnamenski dvorani pri Termah Zreče. Na svečani seji smo podelili zlati grb gospodu 
Vladimirju Wravorju, srebrni grb gospe Mariji Jevšenak in bronasti grb gospodu Marijanu 
Jelenku, posebno priznanje pa je prejel gospod Jožef Preložnik. Kulturni del programa z 
naslovom »Smisel življenja je življenje« je oblikovalo Turistično društvo Zreče (idejna zasnova 
Marinka Kovše), v katerem je bilo poudarjeno iskanje smisla življenja. V programu so nastopili 
pianist Samo Jezovšek ter vokalistke Lara Kušar, Tea Lampreht, Maja Boček, Nives in Nastja 
Čakš.  
 

 
Slika 3: Prejemniki priznanja in grbov v letu 2018 

       
 
Delovna telesa 
 
Komisije občinskega sveta so se v letu 2018, pred sejami občinskega sveta, redno sestajale in 
obravnavale zadeve iz svoje pristojnosti. Dne 7. 12. 2018 je s konstituiranjem občinskega sveta 
prenehal mandat stalnim delovnim telesom občinskega sveta ter nadzornemu odboru. Stalna 
delovna telesa in nadzorni odbor so bili imenovani v novih sestavah na seji občinskega sveta dne 
19. 12. 2018. 
 
V nadaljevanju je prikazano število sej komisij, povprečna udeležba članov komisij na sejah 
komisij in povprečno trajanje sej komisij za leti 2017 in 2018. 
 
Tabela 3: Redne seje delovnih teles – primerjava med leti 2017 in 2018 

KOMISIJE OBČINSKEGA 
SVETA 

ŠTEVILO 
ČLANOV 

2017 2018 

Število 
sej 

Povprečna 
udeležba 

Povprečno 
trajanje sej 

Število 
sej 

Povprečna 
udeležba 

Povprečno 
trajanje sej 

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

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in 

imenovanja 
5 3 5 40 min. 4 4 38 min. 

Komisija za gospodarstvo 7 4 3 100 min. 3 5 127 min. 

Komisija za urejanje prostora 
in stanovanjske zadeve 

7 6 6 84 min. 4 6 99  min. 

Komisija za negospodarske 
zadeve in civilno družbo 

7 4 6 100 min. 5 6 90 min. 

Komisija za gospodarsko javno 
infrastrukturo 

7 5 5 120 min. 3 4 120 min. 

Komisija za pripravo in 
izvedbo javnega razpisa o 

dodeljevanju državnih pomoči 
na področju kmetijstva 

3 1 2 180 min. 2 2  90 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 

9 1 4 35 min. 1 5 60 min. 
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Občini Zreče 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

5 2 4 95 min. 2 4 75 min. 

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 

5 0 0 0 min. 0 0 0 min. 

Komisija za določitev 
nevzdrževanih objektov 

6 0 0 0 min. 0 0 0 min. 

Občinska volilna komisija 8 0 0 0 min. 10  6 97 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 4: Statistika sej nadzornega odbora v obdobju 2012 – 2018 

LETO ŠTEVILO SEJ 
POVPREČNO TRAJANJE  

V MINUTAH 
POVPREČNA UDELEŽBA 

ČLANOV 

2012 3 85 95 % 

2013 3 124 81 % 

2014 3 117 76 % 

2015 2 123 71 % 

2016 2 123 57 % 

2017 2 135 71 % 

2018 2 75 83 % 

 
V okviru letnega programa dela za posamezno leto je Nadzorni odbor Občine Zreče v letu 2018 
izvedel naslednje aktivnosti:  
 preverjanje skladnosti in odstopanja  zaključnega računa Občine Zreče s proračunom in 

odločitvami občinskega sveta za leto 2017, 
 pregled zaključnega računa proračuna Občine Zreče (z vključenimi krajevnimi skupnostmi) 

za leto 2017, 
 nadzor porabe proračunskih sredstev proračunskih uporabnikov Občine Zreče, 
 spremljanje tekočega poslovanja občine, 
 letno poročanje občinskemu svetu in županu v obliki poročil o delu nadzornega odbora. 

 
V letu 2018 so člani Nadzornega odbora Občine Zreče sprejeli nov Poslovnik Nadzornega odbora 
Občine Zreče.  
 
Dokončali so preglede poslovanja vzdrževanja občinskih in lokalnih cest, turistične takse in 
poslovanja obeh javnih zavodov (Osnovne šole Zreče in Vrtca Zreče) v obdobju od leta 2015 do 
2018. 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

4. OBČINSKA UPRAVA 
 
Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/13). 
Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno občinsko upravo vodi direktorica občinske 
uprave.  
 
Občinska uprava opravlja naloge upravnega, strokovnega, pospeševalnega in razvojnega tipa, ki 
temeljijo na zagotavljanju javnih služb iz občinske pristojnosti. 
 
Za dosego naših ciljev v občinski upravi namenjamo veliko pozornosti tako v smislu 
informacijskih rešitev, ki omogočajo transparentno sodelovanje z občani, kot v smislu 
izobraževanja javnih uslužbencev, da so strokovno usposobljeni in s tem občanom dajejo 
potrebne strokovne in zanesljive informacije.  
 
Za bolj pregledne in sistematične postopke, obvladane procese, strokovno opravljeno delo in da 
je odzivni čas na vloge strank čim krajši, uporabljamo ODOS. Sistem zajema poslovanje celotne 
občinske uprave na način, ki je uporabnikom domač in prijazen. Vsaka aktivnost v sistemu je 
zabeležena in dokumentirana, sistem pa s svojo naravo dela zagotavlja poslovanje, skladno z 
zakonodajo in vsemi drugimi zahtevami. Sistem se stalno nadgrajuje z novimi moduli. 
 
Glede na določbe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (v 
nadaljevanju: ZVDAGA-A) skrbimo za urejenost in primerno hrambo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu organa. 
 
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, 
2014) fizično hranimo v prostorih tega podjetja. 
 
Gradivo, ki je nastalo v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 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 letu 2018 pa smo opravili 
notranjo revizijo. 
 
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. 
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OBVEŠČANJE OBČANOV 
Redno komuniciranje z javnostjo poteka preko tedenskega lokalnega časopisa Novice, javnega 
glasila Občine Zreče Pohorsko srce, ki izhaja dvakrat na leto, lokalne televizije – CATV Zreče, 
lokalnih radijskih postaj in različnih digitalnih medijev (spletne strani Občine Zreče, socialnih 
omrežij, spletnih strani javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, spletne strani 
GIZ-LTO Zreče …). 
 
Za obveščanje občanov in obiskovalcev naše občine uporabljamo različne medije v mestu in 
okolici, katerih uporaba je določena tudi z Odlokom o oglaševanju v Občini Zreče. Oglaševanje 
obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za vizualno in zvočno 
oglaševanje širši javnosti. Na oglasnih mestih se lahko postavijo oglasni objekti, kot so: oglasni 
stebri, oglasni panoji, svetlobne vitrine, samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table, oglasni 
panoji na drogovih javne razsvetljave, prenosljivi ulični panoji … 
Občanom in ostalim zainteresiranim je omogočen kontakt z zaposlenimi v občinski upravi, in 
sicer po telefonu, elektronski pošti in osebno ob dogovorjenem času. Preko občinske spletne 
strani je možno podajati prijave in pobude. 
V primeru sprejemanja prostorski aktov se zagotovi vključevanje javnosti preko javne razgrnitve 
in javne obravnave, kamor je vključena zainteresirana javnost.  
Članom občinskega sveta, predsednikom krajevnih skupnosti se podajajo informacije o delu 
župana in občinske uprave na sejah občinskega sveta, le te pa so javne in se snemajo, ter 
predvajajo na YouTubu. Ob raznih dogodkih pa se organizirajo tiskovne konference. 
Za pridobivanje ciljno naravnanih povratnih informacij se na občini poslužujemo anketiranja. 
Občinski predpisi in druge javne objave so objavljene v katalogu informacij javnega značaja, 
spletni strani občine ter na oglasni deski v prostorih občinske uprave. 
 
Spletna stran Občine Zreče 
Spletna stran Občine Zreče omogoča enostaven in pregleden dostop ter izmenjavo raznovrstnih 
informacij in vsebin našim občanom. Redno skrbimo za ažuriranje in objavljanje aktualnih - 
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 občanom ter vsem 
drugim uporabnikom, predstavitev utripa v občini, ključne podatke o občini, pomembne 
kontakte … 
 
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.  
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Slika 4: Izsek iz osrednje internetne strani Občine Zreče 

 
Spletna povezava: http://www.zrece.si 
 
Katalog informacij javnega značaja 
Tudi v letu 2018 smo skrbeli za redno ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja Občine 
Zreče, kjer so dostopni vsi predpisi Občine Zreče od leta 1995 dalje, njihova neuradno 
prečiščena besedila, gradiva za seje občinskega sveta, strateški dokumenti in druge informacije.  
 
Spletna povezava:  
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-
502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1 
 
Kronologija 
Nadaljevali smo z beleženjem prireditev in dogodkov, ki so se v preteklem letu zgodili na 
območju naše občine. Izpis letne kronologije dogodkov za leto 2018 je objavljen tudi na spletni 
strani Občine Zreče. 

 
Spletna povezava: https://www.zrece.si/objava/56806 
 
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.  
 
Uvajanje standarda ISO  
Certifikat ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010, pri Bureau Veritas Certification, v 2018 pa 
smo uspešno opravili recertifikacijsko presojo - prehod na novo izdajo standarda. Vseskozi se 
trudimo zagotavljati nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti z izvajanjem kakovostnih 
storitev in prilagajanjem potrebam občanov glede pravočasnosti in kakovosti izvedenih storitev. 
V ta namen izvajamo t. i. notranje presoje (v sklopu občinske uprave smo usposobili 10 notranjih 
presojevalcev), ugotovitve iz notranjih presoj obravnavamo na vodstvenem pregledu. Delovanje 
sistema pa se letno preverja preko t. i. zunanje presoje, ki jo opravi presojevalska organizacija.  

http://www.zrece.si/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&osebna=1
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ZLATI KAMEN 2018 
V letu 2018 smo pridobili nagrado Zlati kamen, ki jo prejmejo razvojno najbolj prodorne občine, 
to so tiste občine, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene 
dejavnosti, pomenijo primer dobre prakse in zgled za ostale. Zlati kamen je sistem za 
spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, 
čemur so lokalne skupnosti namenjene – zagotavljanju pogojev za dobro življenje.  
 
Vključuje tri med seboj povezana področja aktivnosti:  
ISSO – Informacijski sistem slovenskih občin, gre za bazo podatkov z vsemi ključnimi razvojnimi 
kazalniki za slovenske občine in jo nadgrajuje z vrsto analitičnih orodij. 
Medijski splet Zlati kamen je namenjen prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih 
za razvoj na lokalni ravni. Vključuje konferenco, spletni portal, revijo in elektronski bilten. 
Nagrada Zlati kamen je glavno orodje za spodbujanje dobrega razvoja. Enkrat letno se podeli 
razvojno najbolj dobri občini, poteka pa na konferenci Zlati kamen. 
 
To je za našo občino že 6. certifikat, prvega smo prejeli že v letu 2013. Certifikat ISSO Zlati 
kamen lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih 
odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Izhodišča so konkretni in merljivi 
podatki, združeni v Indeks 2018 pridobijo pa ga tiste občine, ki sodijo po skupni vrednosti 
sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. Občina Zreče je bila 
skupno uvrščena na 68. mesto z indeksom 44,65. Iz analize ISSO 2018 izhaja, da so se vrednosti 
sestavljenih indeksov za Zreče občutno popravile na treh področjih: demografija, izobrazba in 
življenjski standard, slabša uvrstitev pa je bila dosežena na področjih okolja, socialne kohezije in 
trga dela. 
 

 
 
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.  
 
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.  
 
V okviru te aktivnosti je bilo s strani izvajalcev podano priporočilo, da bi na občini pričeli  
evidentirati vse predloge in pobude, ki jih prejmemo preko različnih kanalov komuniciranja od 
občanov, nanje pripravimo odgovor oz. pripravimo rešitve ter s tem prikažemo resen pristop do 
obravnave vsakega predloga posebej in le to nato enkrat na leto javno objavimo. S tem želimo 
javnosti pokazati, da izve kaj vse počnemo za boljše pogoje bivanja v naši občini. 
 
V letu 2016 smo tako prejeli 13 pobud in tudi vse upoštevali in jih rešili, v letu 2017 smo prejeli 
18 pobud, ki so bile tudi vse realizirane in upoštevane, v letu 2018 pa smo prejeli 31 pobud oz. 
vprašanj, od katerih je v fazi obravnave le še 1 pobuda in jo bomo poskušali rešiti v najkrajšem 
možnem času. 
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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 nam omogoča popoln pregled nad projekti, 
ker z učinkovitim spremljanjem projektov in posameznih nalog lahko še izboljšamo našo 
notranjo organiziranost projektne skupine. 
 
Aplikacija deluje v oblaku, zato je dostop do teh podatkov mogoč kjerkoli in kadarkoli, na 
računalniku, mobilnem telefonu ali tablici. 
 

 
Slika 5: 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 2018 izvedene številne aktivnosti: 

- Redna srečanja projektnih in delovnih skupin, 
- Medobčinsko sodelovanje, 
- Promocijske aktivnosti (oblikovanje celostne grafične podobe, digitalni marketing, 

vodeni ogledi po destinaciji, turistični avtobus,  dnevi odprtih vrat, sejmi, tiskovine, 
jumbo plakati, dve številki novega destinacijskega časopisa ...), 

- Sodelovanje v projektih, kot je Tur-infomat, Nadgradnja blagovne znamke Okusi Rogle, 
Entente Florale Europe, Pot med krošnjami …  

 
 
MEDSEBOJNO POVEZOVANJE 
 
Razvojna agencija Savinjske regije 
V Savinjsko regijo je vključenih 31 občin. Za večjo razvojno učinkovitost Savinjska regija 
uveljavlja delovanje petih subregij: Savinjsko-Šaleška, Spodnje Savinjska, Osrednje Celjska, 
Dravinjska in Obsoteljsko-Kozjanska. 
 
S tem regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in poudarja raznolikost svojih območij kot 
razvojno prednost. Svet Savinjske regije, ki ga predstavljajo županje in župani vseh občin, 
sprejema najpomembnejše družbeno-razvojne odločitve. 
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V okviru Razvojne agencije Savinjske regije, v sodelovanju s subregijami, so se izvajale tekoče 
aktivnosti, znotraj katerih smo sodelovali na posameznih sestankih in sejah v okviru agencije. 
 
Delovanje subregije Dravinjsko (oblikovanje projektnih predlogov in oblikovanje IN Savinjske 
regije 2014-2020 v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 
2014-2020, oblikovanje projektnih predlogov za Dogovor za razvoj regij (DzRR) 2014-2020 v 
skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, priprava 
obrazcev in koordinacija pri oddaji vloge na DzRR, uskladitev projektov za Dogovor za razvoj 
regij za Listo A in B, ocenjevanje projektov za DzRR, sodelovanje v regijskih delovnih skupinah, 
razvoj skupnih projektov, priprave poročil za RASR (splošne razvojne naloge). 
 
Skupnost občin Slovenije 
Kot članico SOS-a nas skupnost redno obvešča o novi sprejeti zakonodaji, nam podaja 
informacije o objavljenih državnih razpisih, izvaja skupna javna naročila, seminarje … V letu 
2018 smo se udeležili več sestankov, posvetov, predavanj, seminarjev in izobraževanj v 
organizaciji Skupnosti občin Slovenije. V letu 2018 smo se udeležili 5 sej predsedstva, kjer je 
pomembno predvsem mreženje in izmenjava dobrih praks. 
 
 
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. 
 
V letu 2018 je bilo v občinski upravi zaposlenih 20 delavcev, kar je v skladu s kadrovskim 
načrtom za leto 2018.  
 
Delovno mesto Pripravnika je ostalo nezasedeno. 
 
Tabela 5: Zaposleni na Občini Zreče po izobrazbi in delitvi javnih uslužbencev (ZJU)  

ZAPOSLENI NA DAN 31. 12. 2018 

 U – uradniki 
STD – strokovno 

tehnični sodelavci 
     
 

STOPNJA 
IZOBRAZBE 

I – IV 3 0 3 
V 5 0 5 
VI /  0 

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

 pripravnik 1-nezasedeno   
    Skupaj:                        20 9 10 

 
Upravljanje s človeškimi viri je skupek različnih aktivnosti, ki se nanašajo na zaposlovanje, 
ugotavljanje in načrtovanje kadrovskih potreb, ocenjevanje, nagrajevanje zaposlenih, razvoj in 
vodenje zaposlenih. V naši upravi se trudimo, da zagotavljamo strokoven kader, dobre pogoje za 
delo in primerno klimo med sodelavci. 
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V občinski upravi izvajamo vse te aktivnosti, prav tako pa veliko časa namenjamo usposabljanju 
študentov in dijakov, ki v naši instituciji opravljajo obvezno prakso. 
 
Zaradi procesa nenehnega spreminjanja in razvoja je zelo pomembno vseživljenjsko učenje, kar 
je povezano s fleksibilnostjo uslužbenca in večjimi možnostmi prehajanja z enega delovnega 
mesta na drugo delovno mesto. Zato zaposlene ciljno izobražujemo, usposabljamo na različnih 
seminarjih in delavnicah, pa tudi individualno, s poudarkom na upravnem poslovanju ter 
pridobivanju dodatnih ozko usmerjenih strokovnih znanj na delovnih mestih ter v skladu s 
potrebami po posameznih delovnih mestih.  
 
Tabela 6: Primerjava porabe materialnih stroškov za izobraževanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev v letih 2014-2018 

Stroškovno mesto Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Materialni stroški 116.457,32 119.942,37 113.484,39 113.158,82 131.893,31 

Izobraževanje in 
usposabljanje 

3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 4.465,22 

% glede na materialne 
stroške 

2,59 2,02 3,79 4,74 3,39 

 
Tabela prikazuje porabo stroškov za izobraževanje v zadnji petih letih. V letu 2018 smo za 
izobraževanje in usposabljanje namenili 4.465,22 €. 
 
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 7: Odhodki Občinske uprave Občine Zreče - primerjava med leti  2012–2018 

NAMEN LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 

Plače uslužbencev 555.484,44 495.167,94 523.049,37 519.212,66 539.877,39 580.666,52 605.981,33 

Izobraževanje 3.226,60 2.851,78 3.017,28 2.425,52 4.306,52 5.360,60 4.465,22 

Materialni stroški 114.076,43 114.273,46 113.440,04 117.516,85 109.177,87 107.798,22 127.428,09 

Strojna računalniška 
oprema 

8.660,73 11.109,91 11.831,31 2.581,12 5.980,27 19.247,97 14.388,17 

Strežniki in diskovni 
sistemi 

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

Avtomobili 17.690,00 0,00 0,00 17.195,00 0,00 0,00 19.440,00 

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

Pisarniška in druga 
oprema 

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

Telekomunikacijska 
oprema 

210,00 604,90 0,00 1.172,00 0,00 620,27 2.088,98 

Avdiovizualna oprema 490,73 0,00 0,00 0,00 390,73 0,00 0,00 

Opreme za varovanje 0,00 2.241,86 1.055,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ostalo 17.690,00 0,00 0,00 2.701,95 2.196,24 1.479,66 3.824,63 

Skupaj: 717.528,93 631.961,28 663.381,61 665.024,47 691.461,98 727.498,45 777.616,42 

 
Na kadrovskem področju so bili izdani naslednji pravni akti:  

- 6 izdanih aneksov k pogodbi o zaposlitvi, zaradi napredovanja v plačni razred, 
- 20 sklepov o določitvi rednega letnega dopusta, 
- 17 sklepov o določitvi skrbnikov proračunskih postavk, 
- 1 sklep o jubilejni nagradi, 
- 10 dijakov oz. študentov je opravljalo počitniško prakso,  
- 20 sklepov o povečanem obsegu dela in 56 odredb za nadure, 
- 4 odgovori na prošnje za zaposlitev, 
- 6 pooblastil za nadomeščanje oz. ocenjevanje, 3 pooblastila za vodenje postopka, 
- sprejet letni načrt izobraževanja, 
- sprejet kadrovski načrt, 
- 4 javni uslužbenci so bili napoteni na redni obdobni zdravniški pregled … 

 
V letu 2018 so bili skladno z zakonodajo ocenjeni vsi javni uslužbenci. Vročenih je bilo 18 
ocenjevalnih listov. Prav tako so bili izvedeni postopki v zvezi z napredovanjem javnih 
uslužbencev v plačni razred in uradnikov v naziv in izpolnjenih 18 evidenčnih listov. 
 
Na področju zdravja in varstva pri delu skrbimo za redno usposabljanje javnih uslužbencev za 
varstvo pri delu (vsi zaposleni so preizkus opravili januarja 2017) in varstvo pred požarom, 
pregled osebne varovalne opreme ter redne preventivne zdravniške preglede, vse v okviru 
Ocene tveganja in izjave o varnosti. V upravi ves čas sledimo sprejeti Oceni tveganja. 
 
Sprejet imamo tudi Program promocije zdravja na delovnem mestu. Cilj programa je, da 
delodajalec v skladu z ZVZD-1 načrtuje, določi oblike promocije ter zanjo zagotovi potrebna 
sredstva in zagotavlja način spremljanja njenega izvajanja. Promocija zdravja na delovnem 
mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju uslužbencev na delovnem mestu. Vsako leto v 
skladu s tem organiziramo različne aktivnosti: skupinska telovadba, souporaba smučarske karte 
vseh zaposlenih, team buldinge, strokovne ekskurzije, razna druženja … 
 
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 2014–2018 

 
 
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, občinska uprava na kolegijih enkrat mesečno, ožji kolegij pri županu pa se 
sklicuje praviloma kvartalno. 
 
Župan sprejema stranke praviloma vsako sredo popoldan, preostale dni v tednu pa so na 
županovem koledarju razni drugi sestanki, obiski, posveti, sestanki na ministrstvih, občni zbori, 
itd.  
 
Tabela 8: Iz statistike županovega koledarja za leto 2018 

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

          5 

Vabila 
 

106  
84 župan 
22 podžupan 

Občni zbori 
 

20 
10 župan 
10 podžupan 

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

4 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 5 
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Sestanek s predsedniki političnih 
strank 

0 

Sestanek s predsedniki krajevnih 
skupnosti 

1 

Priprava govorov/člankov 24 
Razgovori s strankami 19 
Komisije 17 

 
Informatika 
Področje informatike zajema strojno opremo, programsko opremo in aplikacijsko opremo, ki je 
podpora delu občinske uprave. Torej na področju programske opreme smo v letu 2018 
nadgradili in podaljšali licenčno opremo protivirusne zaščite, vzpostavili nov požarni zid in 
sistem izdelave varnostnih kopij v oblaku. Prav tako smo podaljšali licence za grafični program 
Zwcad. Vse računalniške postaje so opremljene z Microsoftovimi licencami, za katere plačamo 
letno najemnino.  
 
Na področju uporabnih aplikacij smo nadgrajevali in posodabljali osnovne verzije in se 
izobraževali z novostmi. 
 
Pričeli smo z novo aplikacijo Intrix, ki omogoča vodenje projektov na enem mestu in s tem 
olajšali in vzpostavili boljšo preglednost in sledljivost nalog, za izvedbo na projektu. 
  
Na področju strojne opreme smo v letu 2018 kupili naslednjo opremo: 

 Namizna delovna postaja Hp – 5 kom, 
 Večnamenska  naprava za skeniranje in tiskanje – 4 kom, 
 Monitorji  – 4 kom, 
 Prenosni računalnik – 1 kom. 

 
DRUGE ZADEVE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2018 
 
Odločanje v upravnih zadevah 
V mesecu februarju smo skladno Pravilnikom o vodenju evidence v upravnem postopku 
ministrstvu, pristojnemu za upravo, poročali o delu pri odločanju o upravnih stvareh. 
 
Tabela 9: Odločanje o upravnih stvareh na prvi stopnji za leto 2018 

ŠTEVILO UPRAVNIH 
STVARI GLEDE NA 

POSTOPEK 

LETO 2018 
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 

72 57 8 105 242 

Število upravnih stvari, 
začetih v poročevalskem 
obdobju 

145 205 12 316 678 

Skupno število vseh 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

217 262 20 421 920 

Število ustavljenih 
upravnih postopkov 

1 9 1 0 11 
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Število zavrnjenih zahtev 0 1 / 1 
Število ugodenih zahtev 190 172 / 362 
Število upravnih stvari, 
rešenih v zakonitem 
roku  

76 156 5 349 586 

Število upravnih stvari, 
rešenih po prekoračitvi 
zakonitega roka 

115 32 3 5 155 

Skupno število rešenih 
upravnih stvari v 
poročevalskem obdobju 

191 188 8 354 741 

Skupno število nerešenih 
upravnih stvari na koncu 
poročevalnega obdobja 

26 74 12 67 179 

 
Tabela 10: Primerjava rešenih in nerešenih upravnih stvari v obdobju 2011 - 2018 

UPRAVNE 
STVARI 

LETO 
2011 

LETO 
2012 

LETO 
2013 

LETO 
2014 

LETO 
2015 

LETO 
2016 

LETO 
2017 

LETO 
2018 

Skupno število 
rešenih upravnih 
stvari v 
poročevalskem 
obdobju 

1.100 887 685 1.293 

 
 

1.097 952 

 
 

909 

 
 

741 

Skupno število 
nerešenih 
upravnih stvari 
na koncu 
poročevalnega 
obdobja 

471 164 193 702 502 381 215 179 

 
Tudi v letu 2018 smo se trudili rešiti čim več upravnih stvari v zakonitem roku. Tako smo v letu 
2018 rešili sicer nekoliko manj zadev kot v letu 2017; razlog za to je manj vloženih zadev v 
poročevalskem obdobju, a smo se zelo izboljšali pri številu nerešenih zadev na koncu 
poročevalskega obdobja.  
 
Prav tako smo tudi to leto nekoliko zmanjšali število rešenih upravnih zadev po prekoračitvi 
roka; v letu 2017 je bilo po prekoračitvi roka rešenih 220 zadev, v letu 2018 pa 155 zadev. S 
trendom zmanjševanja zaostankov pri reševanju upravnih zadev ter reševanjem zadev v 
zakonitem roku bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Informacije javnega značaja 
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v 
obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga 
je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 
 
Tabela 11: Informacije javnega značaja – primerjava med leti 2012–2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število rešenih zahtev za dostop 
do IJZ 

4 1* 8 9 6 2 3 

Število ugodenih zahtev za 
dostop do IJZ 

4 0 6 5 5 1 1 

*zahteva za dostop do informacij javnega značaja je bila umaknjena. 
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Brezplačna pravna pomoč občanom  
Na podlagi pogodbe o odvetniških storitvah je bilo opravljenih 48 brezplačnih pravnih nasvetov 
občanom. Občani so potrebovali nasvet glede darilnih pogodb, dedovanja, najemnih razmerij, 
služnosti, uveljavljanja pravic iz obligacijskih razmerij, socialnih pomoči, osebnih sporov ter 
drugih sodnih in upravnih postopkov.  
 
Graf 6: Brezplačna pravna pomoč občanom po mesecih v letih 2014–2018 

 
 
Javna naročila 
Izvedli smo 4 javna naročila male vrednosti in 1 javno naročilo velike vrednosti ter se pridružili 
skupnemu javnemu naročilu Skupnosti občin Slovenije za dobavo električne energije. Eno javno 
naročilo male vrednosti smo zaključili neuspešno, saj so vse ponudbene vrednosti presegale 
naročnikova zagotovljena sredstva, zato smo javno naročilo ponovili v začetku leta 2019. 
 
V letu 2018 je bil vložen en zahtevek za revizijo zoper objavljeno razpisno dokumentacijo. 
Ponudnikov zahtevek za revizijo smo v predrevizijskem postopku zavrnili v celoti, našo 
odločitev pa je potrdila tudi Državna revizijska komisija, zato smo postopek oddaje javnega 
naročila tudi uspešno zaključili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018

Jan. 2 5 9 3 1

Feb. 4 3 4 3 3

Mar. 4 5 4 3 6

Apr. 4 2 1 5 8

Apr. 2 3 2 1 2

Jun. 1 0 3 0 5

Jul. 0 0 2 3 3

Avg. 3 2 1 4 0

Sep. 3 3 2 5 7

Okt. 5 3 3 3 5

Nov. 4 3 2 3 4

Dec. 4 3 2 3 4
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Graf 7: Število javnih naročil male in velike vrednosti – primerjava med leti 2011–2018 

 
 
V februarju 2019 smo za občino in vse krajevne skupnosti oddali tudi statistične podatke o 
evidenčnih naročilih v letu 2018 ter sezname evidenčnih naročil, katerih vrednost (brez DDV) je 
enaka ali višja od 10.000 € in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. 
 
Upravne takse 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah in Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin smo zaračunali upravne takse v skupnem znesku 3.904,80 €. 
 
Znesek upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 po tarifni 
številki 1 znašal 4,50 €, po tarifni številki 1 in 3 22,60 €, po tarifni številki 36 (Potrdilo o 
namenski rabi zemljišča in Lokacijska informacija) 22,70 € ter za pritožbo 18,10 €. 
 
Tabela 12: Znesek pobrane upravne takse za leto 2018 glede na vrsto in število vlog 

VLOGA  ŠTEVILO 

VLOG 

POBRANA UPRAVNA TAKSA (€) 
Vloga (vloga za spremembe in dopolnitve OPN) 16 72,00 

Lokacijska informacija 59 1.339,30 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča 72 1.634,40 

Odločba o komunalnem prispevku 24 542,40 

Pritožba 6 108,60 

Odločba o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

4 90,40 

Vloga za stanovanje 0 0 

Soglasje za prodajo blaga na drobno na stojnici 0 0 

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 

2 58,80 
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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 2018 so bile usmerjene predvsem v: 

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

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

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

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

 
Delovanje Medobčinskega urada v Občini Zreče v letu 2018 
 
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; 

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

 23. čl. ZFO-1 projekt »Komunalna oprema Stanojevič«; 
 23. čl. ZFO-1 projekt »Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center (Korošec – 

Gasilski dom)«; 
 Projekt »Druži nas vlak pod Pohorjem - Spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu 

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

 Projekt za Dogovor za razvoj regij: prednostna naložba 6.1 Izgradnja kanalizacijskega 
sistema Zreče (aglomeracija Zreče ID 10345); 

 Projekt Krepitev identitete Pohorcev na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist 2016-2018, ŠIPK. 2. odpiranje; 

 Projekt »Prometna ureditev okolice OŠ Zreče«; 
 Projekt »Prehistory adventure«; 
 Strategija razvoja turizma. 
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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 javne poti 985431 Stranice – center (Korošec – Gasilski 
dom)«; 

 23. člen ZFO-1: »Rekonstrukcija javne poti Pirš – Dom krajanov – Železinger z izgradnjo 
vodovoda in kanalizacije«; 

 Prijava na razpis EU − WiFi4EU; 
 Fundacija za šport: »Obnova športnega igrišča Zreče – 3. in 4. faza«; 
 Fundacija za šport: »Postavitev in ureditev Plezalne stene v Zrečah«; 
 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« - dopolnitev; 

 LAS Od Pohorja do Bohorja, Leader ESKRP: Projekt »Ureditev večnamenskega športno-
rekreativnega koloparka s plezalno steno«; 

 Ministrstvo za infrastrukturo: Projekt »Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v 
Zrečah«; 

 Ministrstvo za infrastrukturo: Projekt »Ureditev dvignjenega prehoda za pešce pri Osnovni 
šoli Zreče«; 

 Evropa za državljane: Projekt: »Ecocountryside footprint network for green heritage«; 
 Študentski inovativni projekti ŠIPK: »Participacija mladih za trajnostni razvoj občine 

Zreče«; 
 Dogovor za razvoj regij: prednostna naložba 6.1 Izgradnja kanalizacijskega sistema Zreče 

(aglomeracija Zreče ID 10345); 
 Dogovor za razvoj regij: prednostna naložba 4.4 Povezave D1 Vojnik-Vitanje-Zreče-

Slovenske Konjice ter R12 Zreče (rezervni projekt); 
 Dogovor za razvoj regij: prednostna naložba 3.1 Trgovsko obrtna cona Zgornje Zreče 

(Zreče) (rezervni projekt). 
 
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: »Obnova športnega igrišča Zreče – 3. in 4. faza«; 
- Izdelava DIIP-a: »Rekonstrukcija JP 985431 Stranice center«; 
- Izdelava novelacije IP: »Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice-center (Korošec – 

Gasilski dom)«; 
- Izdelava novelacije IP: »Rekonstrukcija javne poti Pirš – Dom krajanov – Železinger z 

izgradnjo vodovoda in kanalizacije«; 
- Izdelava DIIP-a: »Ureditev večnamenskega športno-rekreativnega koloparka s plezalno 

steno«; 
- Izdelava novelacije IP: »Druži nas vlak pod Pohorjem«; 
- Izdelava DIIP-a: »Novogradnja dvignjenega prehoda za pešce čez Kovaško cesto«; 
- Izdelava DIIP-a: »Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah«; 
- Izdelava DIIP-a: »Postavitev in ureditev Plezalne stene v Zrečah«. 

 
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 Modernizacija lokalne ceste 440251 Oplotnica – Božje – Koroška 

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

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

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

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

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

1.1.2017 do 31.12.2017; 
 Sodelovanje pri pripravi Poročila upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo 

za leto 2017 za OP 13.3.5.1.09.0001 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINAH 
SLOVENSKE KONJICE IN ZREČE; 

 Priprava in oddaja kazalnikov RRP za Dravinjsko za leto 2017 (na RASR); 
 Načrt razvoja in trženja turizma: sodelovanje v projektni in delovni skupini; usmeritve za 

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

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

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

 Izdelava trimesečnih poročil MU. 
 
 
5.2 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, organ Skupne občinske uprave, opravlja naloge izvajanja 
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin 
ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora. 
 
Najpogosteje se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo: 

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

 nadzor prometa na občinskih cestah in državnih cestah v naseljih. 
 
Na dan 31. 12. 2018 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. Kljub dolgotrajni odsotnosti (bolniški 
stalež) občinskega redarja menimo, da smo uspešno opravili svoje naloge. 
 
V letu 2018 je bilo na območju občine Zreče zaznanih 208 cestno prometnih prekrškov s 
področja mirujočega prometa. Od tega je bilo 72 prekrškov neznatnega pomena, za kar so se 
kršiteljem na kraju prekrška izdala ustna opozorila. Izdanih je bilo 136 obvestil o storitvi 
prekrška, katerim je sledilo 136 plačilnih nalogov. Povečanje števila prekrškov s področja 
mirujočega prometa je posledica prometne ureditve na območju »Rogle« in izvajanja nadzora na 
tej lokaciji. V samem centru Zreče pa je še vedno največ kršitev bilo zaznanih na območju modre 
cone pri Občini Zreče, pri osnovni šoli ter na Tovarniški cesti (SwatyComet). 
 
Tako kot v preteklih letih smo tudi v lanskem letu občasno izvajali meritve prekoračitev hitrosti 
v cestnem prometu s samodejno merilno napravo. Izdali smo 61 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 13: 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 
2018 136 61 8 0 17 13 
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Graf 8: Izdani plačilni nalogi – primerjava med leti 2011–2018 

 
 
Zaznane so bile tudi kršitve onesnaženj cest, katere so po ustni odredbi in izrečenem opozorilu 
odgovorni izvajalci tudi očistili. 
      
Na območju občine Zreče je inšpektorica vodila 21 inšpekcijskih postopkov, od tega: 

- 2 na področju javnega reda in miru ter videza naselij; 
- 3 na področju komunalnih odpadkov; 
- 10 s področja cest; 
- 2 s področja odvodnjavanja odpadnih voda in  
- 4 s področja taks. 

 

 
Slika 6: Nepravilno ločevanje odpadkov 

 
Preko celotnega poročevalskega obdobja smo vršili nadzor nad ravnanjem s komunalnimi 
odpadki, predvsem v smeri pravilnega ravnanja z njimi – ločeno zbiranje na izvoru samem. Z 
nadzorom želimo prispevati k drugačnemu razmišljanju tistih, ki še vedno nepravilno odlagajo 
odpadke. 
 
Redno smo opravljali nadzor nad občinskimi cestami, predvsem v smeri preprečitve poškodb le-
teh, s preventivnimi nadzori glede posegov v varovalni pas občinskih cest, odvodnjavanjem 
padavinske in komunalne vode na cesto in njene sestavne dele, nadzor nad izdanimi soglasji, s 
ciljem zagotoviti varstvo cest in varnost udeležencev v cestnem prometu. Nadzor smo izvajali 
tudi v sodelovanju z občinsko upravo in koncesionarjem za vzdrževanje lokalnih cest. 
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Slika 7: Poškodba bankine 

 
Nadzoru nad ravnanjem z odpadnimi komunalnimi vodami, ki nastajajo v gospodinjstvih, se 
vsako leto posveča večja pozornost. Cilj nadzora je priključitev na javno kanalizacijo, kjer je to 
mogoče in tako posledično obvezno. Na območju, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni 
možna, pa zagotoviti odvodnjavanje na način, kot to določa gradbeno dovoljenje in zakonodaja, 
ter tako preprečiti onesnaževanje okolja.   
      
V poročevalskem obdobju se je izvajal tudi nadzor nad prijavljanjem gostov in oddajanjem 
poročil o nočitvah, katerega cilj je bilo pravilno ravnanje s turistično takso. 
 
Graf 9: Število inšpekcijskih postopkov po posameznih področjih 
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6. OBČINSKI PRORAČUN 
 
Proračun občine je temeljni akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki za obdobje koledarskega leta.  
 
Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov, v katerem so prikazani projekti po letih, in 
sicer za tekoče leto in štiri prihodnja leta. Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom.  
 
Glavni cilj preteklega mandatnega obdobja (2014-2018) in tudi sedanjega (2019-2022) je 
vključevanje projektov za katere je možno pridobiti sredstva iz proračuna države in Evropske 
unije, bodisi na področju šolstva, športa, kulture, sociale, stanovanjskega gospodarstva, razvoja 
podeželja in kmetijstva, cestne in komunalne infrastrukture, turizma in v skladu s sprejetimi 
srednjeročnimi in dolgoročnimi razvojnimi dokumenti.  
 
Ker je pogoj za pridobitev državnih ali evropskih sredstev, zagotovitev lastnih sredstev v 
proračunu, so proračuni Občine Zreče investicijsko, projektno, ciljno naravnani z namenom 
zagotavljanja čim več tovrstnih sredstev in njihovega multipliciranja iz sredstev državnega 
proračuna ali skladov Evropske unije.  
 
Tabela 14: Odhodki občinskega proračuna po področjih 2013-2018 

Področja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dejavnost občinskih organov in uprave 568.080,72 573.663,05 589.896,79 609.333,48 633.025,90 684.140,30 

Izobraževanje 527.494,45 704.279,60 702.542,11 543.751,82 581.039,88 528.016,72 

Otroško varstvo 979.658,45 973.068,44 886.444,15 887.126,62 932.920,22 978.734,41 

Socialno varstvo 245.643,77 286.916,73 313.039,77 293.066,01 341.675,24 313.555,72 

Kultura 107.138,75 145.606,36 108.088,81 117.216,42 179.458,38 229.848,16 

Šport 101.491,05 101.011,10 148.448,74 144.436,54 135.339,68 134.993,43 

Zdravstvo 48.876,80 54.240,38 69.583,75 47.690,82 57.100,90 54.510,14 

Znanost 7.721,92 5.380,97 6.729,24 4.662,90 5.526,30 4.267,63 

Razvoj podeželja in kmetijstva 36.086,35 49.157,99 38.331,15 32.656,77 31.057,24 47.805,80 

Turizem 183.241,56 195.889,66 212.410,04 212.181,30 240.587,12 283.399,68 

Razvoj drobnega gospodarstva  6.983,18 5.871,70 8.465,88 10.926,65 9.068,53 9.806,52 

Cestno gospodarstvo 963.018,46 917.863,59 809.687,12 938.486,00 917.377,65 1.479.726,25 

Komunalno gospodarstvo 3.030.741,97 1.490.236,49 1.522.944,27 1.202.395,53 1.379.526,72 1.340.205,12 

Stanovanjsko gospodarstvo 121.774,94 148.655,67 108.983,98 139.274,78 112.846,30 150.942,29 

Urejanje prostora in varstvo okolja 192.946,25 184.790,00 328.977,46 77.644,43 89.696,25 116.129,76 

Varnost pred narav. in drugimi nesrečami 87.051,59 86.211,72 104.799,44 118.969,52 106.842,75 112.461,89 

Druge javne potrebe 311.023,56 325.553,39 322.645,17 397.258,29 407.641,37 433.480,12 

Oblikovanje rezerv 98.744,10 37.216,54 90.230,85 102.219,62 69.921,70 106.888,72 

Ostale investicije 829.971,64 1.420.008,76 409.101,88 125.538,75 76.526,83 139.403,21 

Skupaj v € 8.447.689,51 7.705.622,14 6.781.350,60 6.004.836,25 6.307.178,96 7.148.315,87 

 
 
Spodnji graf prikazuje vrednost skupnih odhodkov v primerjavi z vrednostjo investicij v letih 
2011 do 2018. 
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Graf 10: Vrednost investicij v primerjavi s skupnimi odhodki v letih 2011–2018 

 
 
 

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 2018 predstavlja 22,53 % vseh odhodkov, kar je nekoliko več kot v letu 
2017, vendar še vedno manj kot v letih od 2011 do 2015. 
 
V naslednjem grafu so predstavljeni skupni prihodki občine v primerjavi s sredstvi EU in 
sredstvi državnega proračuna v letih od 2011 in 2018. 
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Graf 11: Pridobljena sredstva države in EU v primerjavi s skupnimi prihodki v letih 2011–2018 

 
 
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, najnižji pa leta 2016. Največ 
evropskih sredstev smo pridobili v letu 2011. 
 
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 12: Delež stroškov občinske uprave (plače zaposlenih in materialni stroški) glede na skupne 
odhodke v letih 2011–2018 
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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 2011–2018. Iz grafa 
je razvidno, da so se stroški občinske uprave glede na odhodke prejšnja leta zmanjševali, v 
zadnjih letih pa povečevali, in sicer je porast za leta 2016, 2017 in 2018 na postavki zaznati 
zaradi sprostitve plačne lestvice na isto raven, kot je bila leta 2012 (pred uvedbo ZUJF-a), 
napredovanj JU decembra 2015, jubilejnih nagrad, povečanja regresa (dogovor sindikatov), 
odprave plačnih anomalij. V letu 2018 je delež stroškov občinske uprave v primerjavi s skupnimi 
odhodki zopet nekoliko nižji kot pretekli dve leti. 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 2018 
 
Tabela 15: Gibanje povprečnine in primerne porabe po letih 2010-2018 

LETO POVPREČNINA (€) PRIMERNA PORABA (€) 

2010 550,00 3.821.334 

2011 554,50 3.849.274 

2012 554,50/543,00 3.812.996 

2013 536,00 3.698.919 

2014 536,00 3.688.228 

2015 525,00/519,00 3.613.668 

2016 522,00 3.609.725 

2017 533,50 3.659.030 

2018 551,00 3.784.999 

 
Skupni prihodki Občine Zreče v letu 2018, razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, znašajo 
6.507.621 €. V primerjavi z letom 2017 so skupni prihodki višji za 69.177 €. 
 
Graf 13: Prihodki Občine Zreče v letih 2017 in 2018 
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Skupni odhodki v letu 2018 znašajo 6.879.603 € in so v primerjavi z letom 2017 višji kar za 
829.996 €. 
 
Graf 14: Odhodki Občine Zreče v letih 2017 in 2018 

 
 
 

Tabela 16: Višina odhodkov Občine Zreče in krajevnih skupnosti porabljenih za dejavnost občinskih 
organov in uprave  

  2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
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 2018 znašajo 1.189.580 €, celotni odhodki pa 3.032.566 
€. Iz navedenega je razvidno, da je razlika med prihodki in odhodki Režijskega obrata Občine 
Zreče zelo velika, kar 1.842.986 € je več odhodkov kot prihodkov, kar je tudi nekoliko več kot v 
preteklem letu, ko je bila ta razlika 1.706.612 €. Ker prihodki v letu 2018 ne pokrivajo 
odhodkov, se razlika pokrije iz proračuna, in sicer v celotni višini presežka odhodkov. 
 
 



41 
 

Prihodki režijskega obrata so kanalščine in priključnine, pobrana vodarina ter okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 998.963 €, najemnine grobov na 
novem pokopališču – 15.720 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 16.625 €, komunalni 
prispevki – 54.505 €, sredstva ministrstva za investicije – 66.656 € (za celostno prometno 
strategijo, evropski teden mobilnosti in gozdne ceste), ostali prihodki – 37.111 €. 
 
Za stroške storitev je bilo porabljenih 2.255.907 €, za stroške dela pa 216.104 €. Za same plače 
in nadomestila le-teh je v letu 2018 bilo porabljenih 178.386 €, za prispevke 29.592 € in za 
druge stroške 8.126 €. Pri stroških dela je manjše povečanje v primerjavi z letom prej. Glavnino 
odhodkov predstavljajo stroški storitev kot so urejanje okolja – 52.704 €, čistilna akcija –1.031 
€, košnja zelenic – 22.290 €, zbirni center – 8.288 €, novoletna okrasitev – 1.574 €. Največji 
postavki pa sta cestno – 1.128.426 € in komunalno gospodarstvo – 1.041.594 €.  
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II.   V S E B I N S K I   D E L 
 

 
1. GOSPODARSTVO 

 
1.1 KMETIJSTVO 
 
Izhodiščno pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni predstavlja v letu 
2015 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Zreče za 
programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
Ukrepi razvoja podeželja se nanašajo na podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanimi 
dejavnostmi na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh 
območjih z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot 
na podeželju. 
 
Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem razvoja kmetijstva in podeželja v 
programskem obdobju 2015 - 2020 kot so: zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in 
gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine, povečanje števila raznolikih 
dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja. 
 
Podobno, kot prejšnja leta, smo tudi v letu 2018 izvedli dva javna razpisa, in sicer za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče 
in za delovanje društev s področja kmetijstva na območju občine Zreče, na katerega se je 
prijavilo 7 društev. Razdelitev sredstev v skupni vrednosti 2.500 € je razvidna iz spodnje tabele.   
 
Tabela 17: Sredstva na podlagi javnega razpisa za delovanje društev s področja kmetijstva na 
območju Občine Zreče v letu 2018 

NAZIV NASLOV 
DODELJENA 
SREDSTVA  

(V €) 

Društvo kmetic Zarja Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 800 

Strojni krožek Slov. Konjice  Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 520 

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

Društvo rejcev drobnice Cekin Trnoveljska c. 1, 3000 Celje 240 

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče Bork 6, 3214 Zreče 520 

Govedorejsko društvo Slov. Konjice Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice 240 

Konjeniško jahalno društvo prijateljev »Petre« Vitanjsko Skomarje 6, Vitanje 80 

 
Finančna sredstva za podporo ukrepom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Zreče v letu 2018 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 € 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 12 za nakup strojev in 6 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 sta prejela 2 upravičenca za 
naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
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Oskrbo zapuščenih živali izvajamo na podlagi letne pogodbe z ZONZANI Tatjana Lenko, s. p. iz 
Jarmovca. Zaradi porasta števila zapuščenih mačk in aktivnega delovanja društva za zaščito 
živali na območju naše občine, smo z Veterinarsko postajo Konjice sklenili še pogodbo o 
izvajanju dejavnosti oskrbe zapuščenih prostoživečih mačk.  
 

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

 Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt (nosilni partner RA 
Kozjansko), 

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

Izmed 7 odobrenih vlog, je bila z območja naše občine na razpisu uspešna tudi ena kmetija z 
dopolnilno dejavnostjo s projektom izgradnje nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi 
potrebami. 
 
Na drugem javnem pozivu za sofinanciranje iz sklada EKSRP so bile odobrene 4 operacije, med 
njimi en projekt samostojnega podjetnika na območju naše občine – Apartmaji Cokla Zero. Pri 
tem projektu Občina Zreče sodeluje kot parter in bo izvedla prvi pilotni eko otok po sistemu 
»zero waste« (ločevanje odpadkov do potankosti z 12-imi ustreznimi posodami).  
 
V letu 2018 je prav tako aktivno potekalo izvajanje operacij, izbranih na 1. javnem pozivu LAS za 
sofinanciranje operacij iz ESRR. Izvedba petih (5) operacij je bila v letu 2018 uspešno zaključena 
ter s strani MGRT izplačani oddani zahtevki. Med njimi tudi: 

 Projekt Občine Zreče z nazivom »Druži nas vlak pod Pohorjem (projekt zajema 
postavitev nadstreška nad vlakovno kompozicijo v Zrečah) in  

 Projekt LTO Rogla-Zreče, GIZ z nazivom Tur-infomat – inovativno informiranje ranljivih 
skupin v urbanih območjih, kjer smo sodelovali kot partner (projekt zajema postavitev 
turističnega infomata pri avtobusni postaji v Zrečah). 

 
Z območja naše občine sta bila na razpisu uspešna še dva projekta: 

 Medgeneracijski vadbeni park, ki ga je prijavil Unitur d. o. o. s partnerji in 
 Vztrajno na poti trajnosti, ki ga je prijavil samostojni podjetnik iz Zreč s partnerji. 

 
Izdajanje časopisa POB  
Občine LAS »Od Pohorja do Bohorja« izdajajo skupni časopis, v katerem podajajo informacije o 
tekočem delu in aktualnih dogodkih, ki se odvijajo na omenjenem območju. Tokrat je časopis 
namenjen podrobnejši predstavitvi izvedenih projektov. Dostopen je na spletni strani: 
https://las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-
Bohorja_2/POB_2018_splet.pdf 
 
 
 

https://las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja_2/POB_2018_splet.pdf
https://las-pohorje-bohor.si/f/docs/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja_2/POB_2018_splet.pdf
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Slika 8: 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 2018 prispelo pet vlog, vse za spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest (5 novih delovnih mest). Glede na razpoložljiva sredstva (razpisanih je bilo 
10.000 €) je bilo vlagateljem za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest odobrenih skupno 
5.000 €  (za vsako novo delovno mesto po 1.000 €). 
 
Obratovalni čas gostinskih obratov 
Prejeli smo 26 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 
Marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je med drugim 
občinam naložil, da v treh mesecih uskladijo splošne akte, s katerimi določajo turistično takso – 
nov Odlok o turistični taksi v Občini Zreče je bil zato sprejet v maju 2018.    
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Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem 
območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne 
zaračunavajo posebej. Ker Občina Zreče dosega kriterije iz prvega odstavka 22. člena Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (na njenem območju je opravljenih več kot 100.000 nočitev letno 
oziroma je na območju občine več kot 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih in je na območju 
občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj), smo z občinskim odlokom določili, 
da so zavezanci za plačilo turistične takse tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj 
(letna pavšalna turistična taksa).  
 
Sredstva iz naslova turistične takse, pobrana glede na število nočitev in letne pavšalne turistične 
takse, smo porabili za delovanje LTO Rogla-Zreče, GIZ, urejanje okolja, okrasitev občine, 
pospeševanje delovanja turističnih društev, čistilne akcije, promocijo turizma, vzdrževanje 
turistične infrastrukture (označevalne table …), mednarodno sodelovanje (pobrateno mesto 
Sedbergh), organizacijo novoletnih in drugih prireditev in delno tudi za izvedbo sodelovanja v 
mednarodnem tekmovanju Entente florale Europe.  
 

Graf 15: Primerjava števila gostov v obdobju 2001–2018 

 
 
Iz grafa je razvidno, da v zadnjih letih konstantno narašča število tujih gostov, ki jih je bilo v 
2018 rekordno (24.430), domačih pa je bilo nekoliko manj kot v rekordnem letu 2017. V 
skupnem številu gostov predstavljajo tudi gostje 35 %. 
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Graf 16: Primerjava števila nočitev v obdobju 2000–2018 

 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo v letu 2018 rekordno število nočitev tujih gostov (za cca 7 % več 
kot v preteklem letu). Ker pa je bilo domačih gostov za skoraj 8 % manj, smo v skupnem znesku 
nekoliko zaostali za lanskoletnim rekordnim. Nočitve tujih gostov predstavljajo cca 35 % v 
celotnem številu opravljenih nočitev. 
 
Tabela 18: Primerjava zneska turistične takse za obdobje 2014–2018 po mesecih 

Mesec 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2014 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2015 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2016 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2017 v € 

Znesek 
turistične 

takse za leto 
2018 v € 

Januar 2.471,34 2.425,27 2.956,42 1.492,02 
 

9.640,24 
 Februar 2.177,01 2.417,59 3.795,94 4.364,17 

 
21.798,36 

 Marec 7.201,56 4.663,62 15.985,48 45.634,36 
 

60.901,17 

April 28.699,28 44.064,52 63.090,23 3.197,13 
 

25.635,59 

Maj 682,43 40.468,01 29.477,63 29.726,55 
 

2.553,07 

Junij 70,70 16.294,50 10.910,18 32.826,77 
 

7.136,51 

Julij 596,19 9.505,44 12.888,07 10.446,28 
 

9.613,69 

Avgust 792,55 832,06 1.622,25 12.237,18 
 

11.705,01 

September 645,47 21.983,07 24.896,98 
 

9.327,13 
 

3.912,28 

Oktober 369,50 21.769,19 17.959,40 11.179,44 
 

2.302,01 

November 364,99 8.393,31 9.776,34 19.298,95 
 

1.765,26 

December 97.733,74 296,80 5.504,33 9.158,36 
 

33.553,97 

SKUPAJ 141.804,76 173.113,38 198.863,25 
 

188.888,34 
 

190.517,16 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da skupni znesek vplačane turistične takse za leto 2018 znaša  
190.517,16 €, kar je za slab 1 % več kot preteklo leto oz. za 4 % manj, kot predpreteklo leto.  
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Graf 17: Turistična taksa v Občini Zreče v obdobju 2010–2018 

 
 
Pavšalna turistična taksa 
Zavezancem smo skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični 
taksi v Občini Zreče v letu 2018 izdali 275 odločb. Iz tega naslova smo prejeli 43.632,64 €. 
 
Prejeli pa smo tudi 14 vlog društev za oprostitev plačila turistične takse v skladu z 
oprostitvenimi razlogi, ki jih je določal star Odlok o turistični taksi v Občini Zreče. Pozitivne 
odločbe smo izdali 10 društvom, ena vloga pa je bila zavržena, ker vlagatelj vloge ni dopolnil 
skladno s pozivom. 
 
Graf 18: Primerjava števila izdanih odločb (pavšalna turistična taksa) po letih 2007–2018 
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Graf 19: Primerjava prihodkov na podlagi izdanih odločb (pavšalna t. t.) po letih 2007–2018 

 
 
 
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 19: Sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na 
območju Občine Zreče med leti 2015 in 2018 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
VIŠINA SREDSTEV (v €) 

2015 2016  
 

2017 
 

2018 

Turistično društvo Resnik – Rogla 1.580 1.540 1.410 1.154 

Turistično društvo Skomarje 1.660 1.420 1.380 1.370 

Turistično olepševalno društvo Stranice 1.750 1.700 1.740 1.767 

Turistično društvo Zreče 1.530 1.460 1.450 1.514 

Društvo zeliščarjev Smetlika 980 1.380 1.520 1.405 

Turistično društvo Kunigunda / / / 290 

SKUPAJ 7.500 7.500 7.500 7.500 

 
Sodelovanje s Sedberghom 
V letu 2018 smo obeležili 13. obletnico sodelovanja z mestom Sedbergh. Na javni razpis za 
sofinanciranje sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh smo prejeli dve vlogi, in sicer DT Rod 
Zelena Rogla (23 članov društva je tekom 7 dnevnega bivanja mlade seznanilo z metodami in 
oblikami dela v malih taborniških skupinah) in Turističnega društva Zreče (TD je gostilo 
obiskovalce iz pobratenega mesta).  
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Projekt Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine (akronim Prehistory 
adventure) 
Občina Zreče sodeluje kot partner v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 
»Prehistory adventure – utrinki prazgodovinskega utripa življenja, izkustveni sprehod skozi 
prazgodovinsko dediščino«. Skupna vrednost projekta znaša 700.000 € (od tega znaša delež 
Občine Zreče 150.000 €), višina sofinanciranja iz ESRR je 85 %. V končni fazi torej vsak partner 
zagotovi le 15 % svojega dela vrednosti projekta. 
 
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, Muzej Turopolja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 
za arheologijo ter pridružena partnerja Hrvatska turistička zajednica in Slovenska turistična 
organizacija.  Nov inovativni turistični produkt bo povezan z aktualizacijo prazgodovine. Izvajali 
ga bomo 2 leti (od septembra 2018 do septembra 2020). 
 
Aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ  
V letu 2018 so v Lokalni turistični organizaciji Rogla-Zreče združenja nadaljevali z izvajanjem 
aktivnosti  dokumenta Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021.   
 
LTO Rogla-Zreče, GIZ, kot osrednja organizacija, opredeljuje Destinacijo Rogla-Pohorje pod 
sloganom »Razišči, občuti, užij«, ki združuje območje štirih občin: Oplotnice, Slovenskih Konjic, 
Vitanja in Zreč v neponovljivo celoto.  
 
S sprejetjem nacionalne Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, so postali 
ena izmed vodilnih destinacij v Makro regiji Alpska Slovenija. LTO Rogla-Zreče, GIZ je tako 
postala aktiven partner STO in MGRT pri upravljanju slovenskega turizma. 
 
Aktivnosti v preteklem letu so jim omogočile sodelovanje na številnih razpisih. S sodelovanjem 
na različnih razpisih so skupaj s partnerji zagotovili kvalitetnejšo osnovo tako za področje 
turizma kot tudi na širšem področju lokalnih skupnosti. Na ta način želi združenje postati 
dodana vrednost za svoje člane in širšo lokalno skupnost oz. lokalne skupnosti in postati 
osrednja točka povezovanja različnih deležnikov pri turističnem upravljanju v destinaciji Rogla-
Pohorje. 
 
Osrednja naloga LTO je bila priprava na prijavo na razpis za vodilne destinacije, ki so ga 
poimenovali zelena digitalna doživetja v DRP, v skupni vrednosti 230.000 €, ki je v največji meri 
namenjen digitalnim storitvami. 
 
S projektom Užij okuse Rogle, v skupni vrednosti operacije v višini 27.246,55 €, so postavljali 
temelje za zagotovitev kratkih oskrbovalnih verig, zagotovili večjo samooskrbo z domačimi 
pridelki in izdelki, s katerimi bodo z oblikovanjem blagovne znamke zagotovili kvaliteto in 
sledljivost. S tem projektom dajejo tudi svoj prispevek k aktivnostim Slovenije kot gastronomske 
regije v letu 2021. 
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S projektom TUR-infomat so kot vodilni partner koordinirali in upravljali postavitev in zagon 
petih infomatov, ki so primerni tudi za informiranje ranljivih skupin. Projekt so izvedli v sklopu 
LAS od Bohorja do Pohorja, v celotni vrednosti 57.668,96 €. 
 
Bili pa so tudi partnerji v projektih Druži nas vlak pod Pohorjem in Vztrajno po poti trajnosti v 
celotni vrednosti 98.000 €. 
 
V letu 2018 so nadaljevali z uresničevanjem strateških dokumentov. Veliko energije so 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 so sodelovali na več kot 30 sejmih doma in v tujini ter pri več kot 50 dogodkih.  
 
Z nadaljnjim članstvom v Konzorcij Green Destination in ponovno umestitvijo naše destinacije 
med 100 najbolj trajnostnih svetovnih destinacij nadgrajujejo projekt Zelena shema Slovenskega 
turizma. V letu 2018 so tudi pričeli s pripravami na pridobitvi trajnostnega znaka GREEN 
DESTINATION za celotno destinacijo Rogla-Pohorje, ki so ga začeli izvajati v začetku leta 2019.  
 
V preteklem letu so bili še naprej aktiven soustvarjalec v RDO Dežela Celjska in v GIZ 
Pohodništvo in kolesarstvo.   
 
Turistično informacijski center (TIC) je tudi v letu 2018 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 2018 koordiniral in vodil številne prireditve in dogodke, izvajal sistematično 
informiranje turistov in občanov ter mesečno izdajal koledar prireditev, ter pripravil vse 
potrebno za spremembo informiranja, ki iz brošure prehaja v elektronsko obliko na aplikaciji 
eFollower. 
 
Velik poudarek je TIC namenil izvajanju podpornih aktivnosti svojim članom, kot so obveščanje 
o ugodnostih, o možnosti udeleževanja na sejmih ter dejavnosti v povezavi s prijavo gostov in 
prijavo turistične takse. 
 
V lanskem letu so polno zaživele aktivnosti v makro destinacijah, in LTO ima v Alpski destinaciji 
aktivno vlogo pri oblikovanju prioritet in prihodnih aktivnosti makro destinacije in s tem tudi 
slovenskega turizma v celoti. 
 
Tudi v letu 2018 so, skozi sodelovanje in pogovore, gradili odnos z lokalnimi skupnostmi 
destinacije, s člani združenja ter s številnimi drugimi deležniki in partnerji. Rezultat takšnega 
dela je, da danes veliko bolje razumejo potrebe, izzive in razmišljanja turističnih subjektov, kar 
bo v prihodnje nedvomno prineslo pozitivne rezultate.  
 
In kar je najpomembneje – v tem času so se še tesneje prepletle poti številnih posameznikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in podobo 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.   
 
 
 
 
 

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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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 
Konec leta smo objavili nov razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Oblikovani bosta 
dve prednostni listi upravičencev: 

 lista A za prosilce, ki niso zavezanci za plačilo varščine in 
 lista B za prosilce, ki so zavezanci za plačilo varščine. 
 

Glede na to, da so še vedno izkazane potrebe po neprofitnih stanovanjih, smo začeli z 
aktivnostmi, da skupaj s Stanovanjskim podjetjem Konjice zagotovimo več neprofitnih stanovanj 
(predvidena je gradnja vsaj enega novega večstanovanjskega objekta v roku treh let).  
 
Tabela 20: Reševanje stanovanjskega vprašanja po letih 

 
Leto 

Število 
prijavljenih na 

razpis 

Število odločb o 
uvrstitvi 

Število  
zavrženih 

vlog 

Število odločb 
 o neuvrstitvi 

Dodeljena 
stanovanja  

v tekočem letu 

2013 21 19  2 12 

2014 20 19  1 9 

2015 15 13  2 10 

2016     1 

2017     3 

2018 20 18 1 1 9 

 
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. 
 
Tabela 21: Višina izplačila subvencij najemnin v obdobju 2014–2018 

Leto Znesek v € 
2014 37.109,53 
2015 42.146,39 
2016 43.552,81 
2017 46.020,03 
2018 51.059,45 

 
Investicijsko vzdrževanje 
Za investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Zreče je bilo v letu 2018 
namenjenih 79.999,14 €. Med večjimi vzdrževalnimi deli velja omeniti novo fasado na objektu 
Mladinska 4 v Zrečah, ki je v celoti v lasti Občine Zreče, celovito sanacijo večje bivalne enote na 
naslovu Cesta na Roglo 11b, Zreče, sanacije kopalnic, radiatorjev 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 20: Realizirana finančna sredstva za vzdrževanje lokalnih cest po letih od 2014 do 2018 in 
plan za leto 2019 

 
 
Za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v 
Občini Zreče smo v letu 2018 izvedli postopek podelitve koncesije in velja od 1. 1. 2019. Pogodbo 
smo podpisali za obdobje 15 let v višini 283.135,21 € letno. Predmet koncesije obsega 
vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih lokalnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje 
prometne varnosti in prevoznosti občinskih lokalnih cest, nadzor nad stanjem občinskih lokalnih 
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih lokalnih cest ob 
naravnih in drugih nesrečah  in organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih lokalnih cestah 
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in 
obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. 
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Tabela 22: Sredstva, namenjena za cestno gospodarstvo, po letih 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Signalizacija in označevanje 14.674,30 16.809,87 
 

16.43 1,16 
 

19.700,18 
 

16.480,40 
 

Gozdne ceste 22.368,91 40.990,48 33.821,41 27.426,41 19.494,05 

Stroški prometne varnosti 
in preventive 

13.431,51 12.472,54 12.593,72 8.608,58 11.241,36 

Geodetske storitve 7.432,92 4.513,12 8.745,60 3.808,60 6.921,44 

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

Redno vzdrževanje cest / / / / / 

Letno vzdrževanje 192.561,80 199.430,20 192.594,08 190.117,90 208.722,63 

Zimsko vzdrževanje 86.829,39 87.069,74 82.034,98 116.189,00 164.257,89 

Investicijsko vzdrževanje 163.361,78 82.178,563 48.532,45 113.480,95 80.928,65 

Investicije 242,671,02 210,050,46 315.812,24 250.017,91 265.747,50 

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

Proračunska rezerva - 
elementar 

46.519,16 45.519,15 94.000,00 
 

60.000,00 
 

92.500,00 

Krajevna skupnost Zreče 150.040,34 142.031,25 68.820,58 61.797,79 154.647,56 

Krajevna skupnost Gorenje 94.368,90 58.589,08 22.901,88 14.819,73 
 

36.954,04 

Krajevna skupnost Resnik 18.224,91 18.103,82 12.070,78 4.319,09 61.755,79 

Krajevna skupnost 
Dobrovlje 

21.844,64 17.094,17 5.793,10 
 

4.908,72 
 

22.494,44 

Krajevna skupnost 
Skomarje 

44.157,05 33.780,66 
 

23.141,71 
 

26.167,52 34.844,42 

Krajevna skupnost Stranice 67.857,44 57.595,51 23.826,82 21.499,58 36.468,16 

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

1.213.458,33 
 

 
 

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 2018 na novo postavili in zamenjali nekaj dotrajanih 
prometnih znakov, obnovili talne označbe v okolici šol (prehodi za pešce, opozorila »šola«, 
avtobusne postaje), prehode za pešce, odvzeme prednosti in stop črte na priključkih na glavne 
ceste, parkirišča, hitrostne ovire.  
 
 
Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
 
V sklopu obnove odsekov lokalnih cest smo v letu 2018 sanirali krajši odsek na LC 485021 
Križevec – Osredek v naselju Križevec v dolžini 50 m. Izvedli smo celotno sanacijo vključno s 
podlago, odvodnjavanjem, vgradili smo dodatni prepust, na novo izvedli muldo in asfaltirali 
vozišče v sistemu 5+3. Strošek sanacije je znašal 14.351,77 €. 
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Slika 9: Saniran odsek del v naselju Križevec 

 
Med potokom Ljubnica in LC 485011 Loška gora – sp. Zazijal smo sanirali usad brežine v dolžini 
25 m. Strošek teh del je znašal 17.328,81 € ter dodatno še 1.060,00 € za izvedbo jeklene 
varnostne ograje. 
 

 
Slika 10: Sanacija usada brežine v Loški gori 

 
Vsa dela so bila zaključena konec meseca septembra.  
 
Soglasja s področja cest 
Na podlagi določil Zakona o cestah ter Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče smo izdali 32 
soglasij za delno ali popolno zaporo občinskih cest zaradi del ali prireditev oz. shodov, 17 soglasij 
za dela oz. gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest, 21 soglasij oz. od 1. 6. 2018 mnenj za 
priključitev na javno cesto in 3 soglasja za prekop oz. podboj vozišča. 
 
Izdali smo še 33 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. 
 
Tabela 23: Število izdanih soglasij s področja cest po letih od 2014 do 2018 

 
 

VRSTA SOGLASJA 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2014 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2015 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2016 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2017 

ŠT. IZDANIH 
SOGLASIJ V 
LETU 2018 

Delna/popolna zapora 
občinske cest 

22 15 34 42             32 

Gradnja v varovalnem pasu 5 9 16 16 17 
Priključitev na občinsko 
cesto 

12 13 14 26 21 

Prekop/podboj občinske 
ceste 

6 1 5 7 3 

Druga s področja občinskih 
cest 

13 10 12 19 33 

SKUPAJ 58 48 81 110 106 
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Graf 21: Prikaz števila izdanih soglasij s področja cest po letih 

 
 

Evropski teden mobilnosti  
Osrednja tema lanskega Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra, se 
je vrtela okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas 
lahko pripeljejo do cilja. V Občini Zreče smo bili aktivni skozi ves teden. Podjetjem (Unior, 
SwatyComet in GKN Driveline Slovenija) ter Vrtcu, Osnovi šoli in Srednji šoli smo omogočili 
celotedensko brezplačno uporabo električnih koles. V ponedeljek, 17. 9. 2018 smo za višje 
razrede Osnovne šole Zreče ter za dijake Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče organizirali v 
večnamenski dvorani delavnico »Še vedno vozim – vendar ne hodim«. Prisluhnili smo 
paraplegiku, ki je povedal svojo zgodbo od otroštva do prometne nesreče. Po predavanju so 
učenci in dijaki na parkirišču pred Občino Zreče preizkušali Drunk Busters očala in naletne 
tehtnice. V Večgeneracijskem centru v Zrečah smo ob sodelovanju z Agencijo za varnost v 
prometu organizirali preventivno delavnico za senjorje in upokojence »Sožitje za večjo varnost v 
cestnem prometu«. V vrtcu Zreče so ta dan gostili Zavod Varna pot, ki so za vrtčevske otroke 
pripravili pedagoške delavnice »4 prometna deteljica«. V torek, 18. 9. 2018 je Šolski center 
Slovenske Konjice-Zreče v sodelovanju s Šolo vožnje na parkirišču pred Občino organiziral 
predstavitev vozil Šole vožnje in hibridnega vozila. 
 
Za učence Osnovne šole in vrtčevske otroke smo za promet zaprli dovozni cesti pri Osnovni šoli 
in Vrtcu in omogočili otrokom risanje po vozišču. V sredo so obiskovalci in občani na parkirišču 
pred Občino imeli možnost preizkusiti električna vozila (kolesa, avtomobile, skiroje itd.). Na 
kolesu so si lahko pripravili tudi svoj smoothie in sodelovali v anketi o prometni problematiki v 
Zrečah.  
 

 
Slika 11: Preizkušanje električnih koles 
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Društvo prijateljev mladine Zreče je na parkirišču pred Občino Zreče organiziralo rolanje, 
risanje, razna tekmovanja ter za obiskovalce pripravljalo zdravilne napitke. Za osnovnošolske 
otroke smo organizirali program o spoznavanju osnovnih pravil v prometu s preizkusom njim 
prilagojenih vozil z vožnjo skozi križišča in semaforje na poligonu parkirišča. Šolski center 
Slovenske Konjice-Zreče je s Šolo vožnje v soboto, 22. 9. 2018 pripravil predavanje »Ostanimo 
mobilni«, kjer so prisotni osvežili znanje iz poznavanja cestno prometnih predpisov. 
 

 
Slika 12: Jumicar za osnovnošolske otroke 

 

 
Slika 13: Izpolnjevanje nagradnega vprašalnika dijakov SŠ 

 
Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče 
Projekt »Prometne ureditve okolice Osnovne šole Zreče« je bil sofinanciran s strani Evropske 
unije, in sicer iz Kohezijskega sklada v višini 56.679,55 €, od tega je bilo 48.177,61 € 
sofinancirano iz EU, 8.501,94 € pa je bila slovenska udeležba. Celotna vrednost projekta je 
znašala 107.842,96 €.  
 
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje PRO-JEKT iz Slovenskih Konjic. Dela je izvajalo 
podjetje GMI, d. o. o. iz Slovenskih Konjic, strokovni gradbeni nadzor pa je vršilo podjetje GINS – 
pooblaščeni nadzornik Gorazd Mernik. 
  
Ukrep Prometne ureditve zajema pločnik, parkirišča za osebna vozila in avtobusno postajališče z 
nadstreškoma: Trije parkirni prostori so namenjeni za ustavljanje avtomobilov, ki otroke 
pripeljejo v šolo, t.i. ''Kiss & Go'' sistem parkirišč. Poleg teh smo uredili še 15 parkirnih mest, ki 
so namenjeni kratkotrajnemu parkiranju (do največ pol ure) za starše, ki pospremijo otroke v 
šolo. Na novo smo uredili okolico avtobusnega postajališča. Pokrili in zasteklili smo čakališče za 
otroke vključno z urejenimi dostopnimi potmi od šole do čakališča. Dostop do čakališča je 
omogočen tudi gibalno oviranim in slepim oz. slabovidnim osebam, saj smo vgradili taktilne 
označbe. Vozni red je označen tudi v Braillovi pisavi. Pred avtobusnim postajališčem vzdolž 
desnega roba parkirišča pred OŠ Zreče smo zgraditi pločnik v dolžini 73 m. Pločnik se navezuje 
na obstoječ pločnik ob Kovaški cesti. V sklopu izgradnje pločnika smo izvedli tudi javno 
razsvetljavo z zasaditvijo neposredne okolice ter postavitvijo urbane opreme (klopi, koši za 
smeti). Pri gradnji smo uporabili različne tlake, ki so doprinesli k estetski vrednosti prostora, 
med drugim tudi kocke iz pohorskega tonalita.   
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Slika 14: Prometno urejena okolica OŠ Zreče 

 
Električne polnilnice  
Da bi uporabnikom električnih vozil in drugih naprav omogočili polnjenje svojih vozil oziroma 
premikal tudi na našem območju smo na treh lokacijah na parkiriščih pripravili inštalacije in 
signalizacijo za 3DC polnilne postaje. Polnilne postaje so predvidene na parkirišču pred Občino 
Zreče, Termami Zreče in na Rogli pri hotelu Natura. 
 
Tabela 24: Lokacije namenjene za postavitev električnih polnilnih postaj 

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) 

 
Žal pa smo bili primorano pri dobavitelju, s katerim smo imeli sklenjeno Pogodbo o nakupu, 
dobavi in upravljanju električnih polnilnih postaj uveljavljati reklamacijo na dobavljenih 
polnilnicah, zaradi njihovega nedelovanja.  
 
V drugi polovici leta smo s strani stečajne upraviteljice bili obveščeni o začetku stečajnega 
postopka nad podjetjem, s katerim smo sklenili omenjeno Pogodbo za nakup polnilnih postaj in 
pri kateri uveljavljamo reklamacijo. 
 
Trenutno smo v dogovorih z drugim podjetjem glede možnosti dokončanja in vzpostavitve 
delovanja električnih polnilnic ali nabave drugih polnilnih postaj. 
 
 
IZVEDENI PROJEKTI 
 

Vzdrževanje gozdnih cest 
Kakor v predhodnih letih smo tudi v letu 2018 izvajali vzdrževanje gozdnih cest v skladu s 
planom, ki ga pripravi Zavod za gozdove skupaj z nami. V lanskem letu je bilo redno vzdrževanje 
razdeljeno na 44,61 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 11,45 km gozdnih cest v državnih 
gozdovih na celotnem območju občine. V sklopu Programa vzdrževalnih del na gozdnih cestah za 
leto 2018 smo izvedli vzdrževanje na naslednjih cestah: Kumer-Pitrof, Transformator-Brdnik, 
Črešnarjeva žaga-Črešnar, Gorenje-Padežnik, Pitrof-Tinika in Koroška koča-Tesno. V skladu s 
Pogodbo o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Zreče v letu 2018 so 
stroški vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 znašali 15.420,75 €.  
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Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center (Korošec-Gasilski dom) 
Konec marca 2018 smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center. 
V sklop ureditve JP smo uredili vozne površine ceste, postavili novo javno razsvetljavo, uredili 
odvajanje meteornih voda, zgradili nov cevovod za vodovod ter novo kabelsko komunikacijsko 
omrežje. Rekonstruirali smo cesto JP 985431 Stranice – center v skupni dolžini 360 m. Obstoječa 
cesta je bila asfaltne izvedbe in široka cca 3,0 m. Nova cesta pa se je razširila na širino 5,0 m in 
pločnik 1,20 m.  
 
Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega 
javnega naročila, je z deli končal konec junija 2018.  
 
Vrednost pogodbenih del je znašala 181.600,39 € z DDV. Končna obračunska vrednost del pa je 
bila 179.513,64 €. Dodatno pa smo še uredili delno fekalno kanalizacijo 2.198,16 € dolžine 49 m 
iz PVC cevi DN 200 in vodovod 2.928,86 € dolžine 144 m, priključke na cesto 11.027,96 €. 
Končna vrednost celotne investicije (pogodbena dela, več dela, projektna dokumentacija, 
odmere, koordinator varnosti pri delu, nadzor ...) pa je znašala 209.765,17 €. 
 
Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje GINS, d. o. o., Matjaž Mernik. Vire za financiranje 
pa je zagotovila Občine Zreče in ostali del Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
višini 116.519,00 € kot povratna sredstva. 
 

 
Slika 15: Utrinek z otvoritve obnovljene javne poti 

 
Sredi meseca oktobra pa smo rekonstruirano javno pot svečano predali v uporabo. 
 
Stanovanjska zazidava Stanojevič 
Na območju, ki ga določa OPPN za stanovanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič in se nahaja 
jugovzhodno od naselja Zreče, smo zgradili gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto 
za pozidavo šestih individualnih stanovanjskih objektov. 
 
Za oskrbo stanovanjskih objektov s pitno vodo smo zgradili nov javni vodovod, ki je priključen 
na obstoječi javni vodovod premera 80 mm in se nahaja severno od območja ob lokalni cesti 
Slovenske Konjice–Dobrava–Zreče. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov smo zgradili 
fekalno kanalizacijo, ki smo jo začasno priključili na skupno malo čistilno napravo, po izgradnji 
javne kanalizacije pa bomo objekte priključili na javni kanalizacijski sistem. Za odvod meteornih 
vod smo uredili meteorno kanalizacijo z iztokom v površinski odvodnik. V okviru projekta smo 
položili tudi električni NN vod, telekomunikacijski vod ter postavili javno razsvetljavo ob 
novozgrajeni dovozni cesti.  
 
Predhodno – pred izvedbo smo na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) 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. kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. 
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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 je znašala 181.974,98 € z DDV.  
 
Izbrani ponudnik je bil uveden v delo dne 16. 8. 2017, dela pa smo zaključili dne 21. 9. 2018. 
Zaključena so vsa dela, razen zgornje plasti asfalta, ki se bo izvedla naknadno po izgradnji 
stanovanjskih hiš. 
 
Dne 3. 12. 2018 je bil izveden kvalitetni pregled, 31. 12. 2018 pa predana končna situacija. 
Končna vrednost vseh gradbenih del znaša 170.198,96 € z DDV. 
 
Vire za financiranje sta zagotavljala Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO-1 v 
višini 96.286,46 € (povratna sredstva). 
    

 
Slika 16: Izvedena dela 

 
Sklani podor nad stanovanjskim objektom Križevec 18/b 
V marcu 2018 se je nad stanovanjskim objektom Križevec 18/b zaradi obilnih snežnih padavin 
in hitrega kopnenja snega odlomil večji blok kamnine in poškodoval objekt. Nad objektom se na 
strmi brežini nahajajo številni izdanki preperele in tektonsko razlomljene kamnine, ki se 
občasno ločijo od matične kamnine in zdrsijo po brežini do stanovanjskih hiš.  
 
Zaradi velike nevarnosti poškodb objektov in stanovalcev smo v maju izdelali PZI dokumentacijo 
za sanacijo brežine. 2. 7. 2018 smo podpisali izvajalsko pogodbo z najugodnejšim izvajalcem, ki 
je v začetku avgusta 2018 z deli zaključil. Pri tem je bil uporabljen sistem za aktivno stabilizacijo 
brežin, ki vključuje mreže visoke natezne trdnosti, robne jeklenice in vrvna ter pasivna sidra. 
Dodatno je bilo potrebno izvesti tudi hladno miniranje izven kompleksa štrleče skalne gmote, ki 
je onemogočala kvalitetno sidranje mreže. Vrednost investicije je znašala 33.842,80 €. 
 
Plaz Sitar II 
V decembru 2017 se je za območjem v letu 2016 že saniranega plazu aktiviral novi usad v dolžini 
12 m. Zaradi grožnje popolne zapore edine dovozne ceste do kmetije smo v januarju 2018 
izdelali projektno dokumentacijo za sanacijo brežine, ki je predvidela izdelavo podporne 
konstrukcije iz železniških tirnic v dolžini 6 m, ki se vgradijo v vrtino in zalijejo z betonom. V 
višini 2 m smo tirnice založili z železniškimi tramovi, za njimi pa vgradili zložbo lomljenca.   
 
Po izboru najugodnejšega ponudnika in nadzornika smo 31. 5. 2018 podpisali pogodbo z 
izvajalcem, ki je takoj pričel z deli in jih konec junija 2018 zaključil. Vrednost del je znašala 
15.060,85 €.  
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Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger 
Predmet investicije je celovita modernizacija delov JP 985401 in JP 985411 na območju 
transverzalnih povezav KS Dobrovlje v skupni dolžini 855 m (JP 985401 od km 0 do km 0,489 in 
JP 985411 od km 0,926 do km 1,322). Odsek za obnovo se začne v križišču JP 985411 in LC 
383021 ter konča 885 m kasneje na JP 985401 na začetku mosta (neimenovanega) potoka v 
točki, kjer je cesta že obnovljena.  
 
Obstoječa cestna konstrukcija je bila sicer asfaltirana, a v zelo slabem stanju. Mrežaste razpoke 
in lokalni posedki so se pojavljali po celotni trasi, kar nakazuje na pomanjkljiv in uničen spodnji 
ustroj. V podobnem stanju so bili oprema in elementi odvodnjavanja. Na tem območju je potekal 
tudi mešani sistem kanalizacije meteornih in fekalnih odpadnih vod. 
 
S PZI dokumentacijo (januar 2017) smo predvideli zamenjavo in dograditev celotnega cestnega 
ustroja v skladu s pravili stroke, izgradnjo kanalizacije, novega vodovoda ter nove javne 
razsvetljave. Izdelani so bili okvirni projektantski predračuni investicije in ocene ostalih storitev 
(nadzor, varnostni načrt …). Na podlagi investicijske dokumentacije smo bili uspešni pri 
pridobivanju dodatnih državnih sredstev (na osnovi 23. člena ZFO), saj smo 6. 3. 2017 prejeli 
obvestilo, da je vloga popolna.  
 
Nato smo v postopku JN izbrali najugodnejšega izvajalca in z njim sklenili gradbeno pogodbo. 
Pogodbena vrednost je znašala 339.924,77 €. Dela so bila zaključena v drugi polovici septembra 
2018. Cesto smo predali v uporabo na svečani otvoritvi 25. 10. 2018. 
 

 
Slika 17: Obnovljena JP Pirš–Dom krajanov–Železinger 

 
Ureditev reke Dravinje 
V začetku junija je koncesionar Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o. pričelo z deli v 
okviru projekta Ureditev reke Dravinje na območju zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior 
KI Zreče, na odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 8 v dolžini 600 
m. 
 
V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov na podlagi 
predhodnih Strokovnih podlag poplavne ogroženosti naselja Zreče. Izvedli smo posek zarasti 
vzdolž struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje poplavne varnosti in prevajanje 
stoletnih voda. V izvajanju je utrditev brežin s kamnitimi zložbami v kombinaciji z vegetativno 
ureditvijo. Po projektu se bodo izvedli še štirje prepadni pragovi ter šest stabilizacijskih pragov 
za stabilizacijo dna struge, zasaditev dreves in grmovja na brežinah z namenom senčenja struge 
v poletnih mesecih. 
 
Pogodba je podpisana med koncedentom Ministrstvom za okolje in prostor, soinvestitorjem 
Občino Zreče, upravljavcem DRSV in koncesionarjem Drava VGP Ptuj, d. o. o. v višini 389.260,00 
€, od katerega 323.085,80 € financira koncedent  in 66.174,20 € soinvestitor. Večina del je bilo 
izvedenih v letu 2018. Pogodbeni rok dokončanja del je 30. 4. 2019. 
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Projekti Direkcije RS za infrastrukturo 
1. Ureditev krožišča pri SPAR-u 

V začetku leta 2018 smo podpisali sporazum o sofinanciranju z Ministrstvom za 
infrastrukturo. Pogodba za izvedbo del pa je bila podpisana z najugodnejšim izvajalcem 
TEGAR d.o.o., Žalec in podizvajalcem ASFALTI Ptuj d.o.o. 20. avgusta 2018. Pogodbena 
vrednost del je znašala 402.289,24 € z DDV, sofinancerski delež Občine Zreče pa v višini 
71.425,23 € z DDV. Uvedba v delo je bila izvedena 24. 8. 2018. Izvajalec pa je pričel z deli 
24. septembra 2018 in jih mora dokončati v 140 dneh od uvedbe v delo. 
 
Krožno križišče ima premer D=38 m (radij 19 m). Sredinski otok krožnega križišča je 
premera Do = 24 m. Širina pasu v krogu je 5,5 m. Tlakovan pas ob otoku je urejen v 
dodatni širini 1,5 m. Osrednji otok bo dvignjen in hortikulturno urejen. V območju 
obstoječe voziščne konstrukcije se je izvedla zamenjava tampona in asfaltne prevleke. Na 
obravnavanem območju so se delno ali v celoti uredili naslednji komunalni vodi: elektro 
SN in NN  vodi, cestna razsvetljava, vodovod, cevovod termalne vode, TK vodi, KKS vodi 
ter meteorna in fekalna kanalizacija. 
 
V letu 2018 se je še izvedla nosilna plast asfalta in končno asfaltiranje pločnikov in 
kolesarske steze. Izvedba končnega sloja asfalta na cesti s prometno signalizacijo in 
ureditvijo okolice pa se bo izvedla spomladi 2019. 
 

 
Slika 18: Krožišče pri Spar-u 

 
2. Stranice-umiritev s pločnikom »Fijavž-Korošec« 

Regionalna cesta R2-430/0281, km 0+250, dolžina 180 m. Izbrana ponudnika VOC Celje, 
d. o. o. s partnerjem GMI, d. o. o. iz Slov. Konjic, kot najugodnejša ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila sta z Direkcijo RS za infrastrukturo popisala pogodbo dne 
27. 9. 2018. Vrednost pogodbenih del znaša 286.267,57 € z DDV. 
 
Uvedba v delo je bila izvedena 8. 10. 2018, sama izvedba na terenu pa se je pričela 25. 10. 
2018. Rok za dokončanje del pa je 150 dni. 
 

 
Slika 19: Izgradnja zavijalca s pločnikom »Fijavž-Korošec« 
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3. Rekonstrukcija ceste in pločnik R III »Mavhar« na odseku Mladinska ul. – krožišče Padežnik  
Regionalna cesta R3-701/1430, km 18+490, dolžina 660 m. Investicijski projekt 
predvideva ureditev regionalne ceste skozi Zreče do križišča Loška Gora. Izdelana je  PZI 
dokumentacija, ki je tudi bila pregledana v postopku recenzije. Vzporedno se je pričelo z 
odkupi potrebnih zemljišč. Izvedena je bila parcelacija. Če bodo zemljišča odkupljena, se 
bo izvedba začela še letos in zaključila v letu 2020. Projekt bo sofinancirala tudi Občina 
Zreče.  
 

4. Stranice-Sanacija »Vitanjskega kraka« ceste s pločnikom/kolesarsko krožišče-center 
Regionalna cesta R2-431/1350, km 17+900 do km 18,621, dolžina 721 m. V sklopu 
predmetne investicije se predvideva, da bo izvedena obnova vozišča, izgradnja pločnika 
ter daljinske kolesarske povezave, cestna razsvetljava, ureditev vseh hišnih priključkov 
ter lokalnih cest in javnih poti, ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture, 
prometna oprema in signalizacija, ureditev odvodnjavanja, vključno z ureditvijo 
obstoječega kanala in sanacijo prepusta na območju priključka za Križevec. Občina Zreče 
bo v marcu 2019 izvedla JN za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Občina ima v 
proračunu za leto 2019 za ta namen rezerviranih 20.000 €. Ko bo izdelana situacija z 
grobo oceno stroškov, je to potrebno posredovati na DRSI, za pripravo DI-IP-a in 
uvrstitve v državni proračun za leto 2020. Izvedba se planira v letu 2021. 
 

5. Ureditev stanja AP pri Gričniku na Stranicah 
Občina Zreče je prejela vlogo za izdajo mnenja na projekt za izvedbo za ureditev območja 
avtobusnih postajališč »Beli potok Laznik« na R2-430/0281dne 21. 1. 2019. Pri pregledu 
dokumentacije se ugotavlja, da pri projektiranju ni bila upoštevana državna daljinska 
kolesarska steza, kljub temu, da je za navedeno občina izdala projektne pogoje in na to 
tudi projektanta opozorila. Zato se projektanta zaprosi za dopolnitev. 
 

6. Sanacija ceste R III Rogla-Zreče 
Regionalna cesta R3-701/1430, km 3+000, dolžina 13800 m. Investicijski projekt 
predvideva obnovo regionalne ceste ter lokalne sanacije. Prioritetno bodo določene 
etape, izvedbena projektna dokumentacija se bo naročala za posamezne etape. Izdelan je 
DI-IP, kjer je ocenjena vrednost investicije 3,4 mio EUR. 

1. Izdelana je projektna naloga za obnovo odseka regionalne ceste R3-701/1430 Rogla – 
Zreče od km 2+850 do km 5+500. V izvedbi je razpis za projektanta. Želja je, da se 
projekti izdelajo do konca leta 2019. Gradnja je predvidena za leto 2021. 

2. Regionalna cesta R3-701/1430, km 19+150, dolžina 1.250 m. Izdelan je DI-IP. V 
sklopu predmetne investicije se predvideva, da bo izvedena obnova vozišča, ureditev 
križišč v km 19+500 ter 20+000, obnova cestne razsvetljave, ureditev vseh hišnih 
priključkov ter lokalnih cest ter javnih poti, ureditev vse potrebne komunalne 
infrastrukture, prometna oprema in signalizacija, ureditev odvodnjavanja, DRSI bo do 
konca junija zagotovila projektno nalogo za predvideno novo investicijo ter jo predala 
Občini Zreče, ki bo naročila projektno dokumentacijo v letu 2020. Vložena sredstva 
Občine Zreče se upoštevajo v Sofinancerskem sporazumu. 

3. Modernizacija odseka ceste R III Zg. Jurgovo-Pesek 
Regionalna cesta R3-701/1430, km 0+000, dolžina 1815 m. Izvedba je bila zaključena 
v letu 2018. Občina Zreče se z občino Slov. Bistrica dogovori za otvoritev tega odseka.  

4. Plaz 6,00 km: izdelana je projektna dokumentacija. V pripravi je razpisna 
dokumentacija za izbiro izvajalca del. 

5. Usadi od 13,00 do km 16,200: podpisana je pogodba za izdelavo projektne 
dokumentacije za odsek od 13,00 do km 14,00. 
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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 
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 doseganju nacionalnih in evropskih ciljev do leta 2026. Ukrepi in aktivnosti v 
Lokalnem energetskem konceptu so načrtovane glede na trenutno stanje v občini ter glede na 
smernice na področju energetike, učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije.  
 
Dokument obravnava področja: 

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

 
Lokalni energetski koncept ima izdelan akcijski načrt, na podlagi katerega bo lokalna skupnost, z 
izvajanjem le-tega, vplivala na energetsko učinkovitost v javnem, zasebnem in poslovnem 
sektorju. 
 
Aktivnosti v akcijskem načrtu so načrtovane na način, ki bo dolgoročno posredno preko 
prihrankov prinašal pozitivne finančne učinke za občino. Za izvedbo samih aktivnosti pa bo 
občina morala del sredstev zagotoviti iz proračuna. Finančnih posledic ni mogoče oceniti 
natančno, saj so skoraj vse aktivnosti takšne, da so lahko delno financirane preko raznih 
evropskih in nacionalnih razpisov, ki bodo v prihodnje. Velik potencial je tudi v financiranju 
projektov preko javno-zasebnih partnerstev. V osnovi pa mora občina zagotoviti sredstva za 
izvajanje manj zahtevnih aktivnosti, ki se deloma že izvajajo (energetsko knjigovodstvo, 
energetski pregledi, projektne dokumentacije …) in so potrebne bodisi iz zakonodajnih zahtev 
bodisi kot osnova za izvajanje akcijskega načrta LEK-a. 
 
Projekt Compose 
Glede na dejstvo, da javne objekte na Stranicah še vedno ogrevamo z najdražjim energentom, 
smo se v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Maribora uspešno prijavili na razpis, s 
čimer je bila izdelana variantna zasnova energetske prenove kotlovnice in trajnostni, energetski 
in ekonomski učinki uvedbe naravi prijaznega energenta. V tem sklopu smo pridobili 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. Finančna analiza je 
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pokazala izrazito pozitivne učinke, še posebej ob lastnem financiranju. Zato smo se odločili, da 
izdelamo v nadaljevanju izvedbeni načrt, kjer bomo določili vse potrebne in nadaljnje korake 
(mesto zalogovnika, vrsto peči …). Pričakujemo, da bi projekt izvedli v tem mandatu. 
 
 
2.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 
 
Energetska sanacija JR v okolici Term Zreče  
K rekonstrukciji infrastrukture javne razsvetljave smo pristopili že v letu 2017, ko je bila 
obnovljena večina javne razsvetljave, ostala nam je še samo obnova v okolici Term in v Loški 
gori. Na podlagi zbiranja ponudb je kot najugodnejši izvajalec bilo izbrano podjetje Tenzor, d. o. 
o., s katerim smo dne 22. 6. 2018 sklenili pogodbo. Dela so bila zaključena 15. 7. 2018 v 
vrednosti 13.877,58 €. 
 
Projekt WiFi4EU 
Sredstva programa WiFi4EU bodo zemljepisno enakomerno razporejena tako, da bo internetna 
povezava visoke hitrosti na voljo prebivalstvu in obiskovalcem lokalnih skupnosti po vsej EU. 
Program WiFi4EU bo do leta 2020 predvidoma dostopen približno od 6.000 do 8.000 lokalnim 
skupnostim. 
 
V shemi WiFi4EU lahko sodelujejo organi javnega sektorja. Vendar pri prvem razpisu Evropska 
Komisija namerava omejiti upravičene prosilce na občine in združenja občin. 
 
Uredba o WiFi4EU (Uredba (EU) 2017/1953) je začela veljati 4. novembra 2017 in Komisija zdaj 
dokončuje potrebne upravne korake. Ti vključujejo spremembo delovnega programa 
Instrumenta za povezovanje Evrope, ki je podlaga za financiranje pobude, objavo spletišča za 
prosilce itn. 
 
V letu 2018 smo se uspešno prijavili na razpis in prejeli bon za izvedbo v vrednosti 15.000,00 €. 
V naslednjem koraku bomo izbrali izvajalca. 
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3. OKOLJE 
 
 
3.1 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI  
 
1. 6. 2018 so v uporabo stopili trije novi zakoni na področju gradenj, in sicer Gradbeni zakon 
(GZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti 
(ZAID), imenovani tudi kot »gradbeni trojček«. Področje urejanja okolja in prostora pa poleg 
omenjenih zakonov določajo še 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. 
 
Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih posegov v preteklosti in ekstenzivnega 
razvoja vse bolj omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je potrebno z njim ravnati skrajno 
racionalno in preudarno. 
 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče 
Občinski prostorski načrt Občine Zreče (v nadaljevanju: OPN) je bil sprejet decembra 2015. Po 
sprejetju OPN smo takoj pristopili k zbiranju oziroma evidentiranju novih pobud za spremembo 
namenske rabe zemljišč, ki se skladno z zakonodajo obravnavajo v postopku sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN). Trenutno imamo 
evidentiranih 286 pobud posameznih pravnih in fizičnih oseb ali drugih zainteresiranih 
deležnikov. 
 
Za sam postopek SD OPN smo predhodno (še pred izdelavo osnutka OPN) pristopili k izdelavi 
širih strokovnih podlag (v nadaljevanju: SP): 
 SP za opredelitev stališč do pobud,  
 SP ažuriranja pozidanih zemljišč, 
 Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo, 
 SP določitve stopenj varstva pred hrupom. 

 
V naslednjem letu načrtujemo dokončanje vseh naročenih strokovnih podlag in izdelava osnutka 
SD OPN. 
 
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.  
 
OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti - Vinter 
Konec marca 2018 smo sprejeli OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter. Razlog za 
pripravo OPPN je interes naše občine za zaokroževanje območja sicer razpršene gradnje, kjer je 
lastnik zemljišč Občina Zreče. Območje se nahaja ob JP 985281 Ilirska pot–Brinjeva gora v 
skupni površini cca 4552 m2. S tem in komunalno ureditvijo bomo lahko ponudili na trg šest 
stanovanjskih parcel velikosti od cca 600 do 1000 m2 za izgradnjo hiš velikosti 8 x 13 m s 
pripadajočimi garažami 3,5 (ali 6,5) x 6,5 m. 
 
Osnovni podatki o predvideni ureditvi: 
Število stanovanjskih hiš: 6 
Površine posameznih gradbenih parcel:  
HIŠA 1 615,6 m2 
HIŠA 2 645,4 m2 
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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 20: Ureditvena oziroma zazidalna situacija OPPN za stanovanjsko naselje  

ob Ilirski poti – Vinter 
 

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

 
Predlagana ureditev 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 lastniki in investitorji ter nosilci urejanja prostora 
nadaljevali v letu 2018. Sprejem tega prostorskega akta pa predvidevamo v letu 2019.  
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Slika 21: Predlog ureditvene situacije za območje poslovne zazidave Zgornje Zreče 

 

OPPN za poslovno obrtno cono Zreče (območje UN1/035)  
Območje OPPN je velikosti cca 3,07 ha. Območje OPPN je pozidano v delu vzdolž Kovaške ceste, 
ostale površine pa so proste nezazidane površine, ki omogočajo umestitev novih dejavnosti. Na 
območju je bila izražena investicijska namera in s tem potreba po gradnji poslovnih stavb, 
industrijskih stavb (orodjarne), manipulacijskih površin, skladišč in spremljajočih objektov. 
Določene so tudi površine javnih prometnic in transformatorske postaje. Uredi se ekološki otok. 
 
Obstoječe stavbe znotraj območja je možno rekonstruirati, dozidati, nadzidati ali porušiti in 
zgraditi novo. Da se omogoči dostop do vseh gradbenih parcel, je načrtovana izgradnja nove 
zahodne ceste ter povezovalne ceste.  
 
Na območju OPPN so v skladu z usmeritvami OPN dopustne dejavnosti, in sicer: predelovalne 
dejavnosti, gradbeništvo, promet in skladiščenje, gostinstvo, informacijske in komunikacijske 
dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti. Dovoljena je tudi dejavnost G - trgovine, 
vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki sicer ni navedena v usmeritvah iz OPPN, ampak se te 
dejavnosti že izvajajo in se jih ohrani. 
 
Na območju OPPN je dopustna gradnja objektov, ki so potrebni za izvajanje zgoraj navedenih 
dejavnosti, ohrani se obstoječe bivanje, novo pa ni dovoljeno. Sprejem tega prostorskega akta 
načrtujemo v letu 2019.  
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Slika 22: Predlog ureditvene situacije poslovno-obrtne cone Zreče 

 
OPPN za območje OP7/028 – širitev naselja Stranice 
V skladu z določili OPN Občine Zreče je za območje naselja Stranice načrtovana manjša širitev v 
smislu zaokrožitve zazidljivih površin na parc. št. 107/1, 108-del, 105/1-del, 86/1 in 1427/2, 
vse k.o. 1103 Stranice, ki so glede na podrobnejšo namensko rabo v OPN opredeljene kot 
stanovanjske površine (SS) z dovoljeno enostanovanjsko gradnjo. 
 
Predvidena je izgradnja do največ 8 enostanovanjskih stavb s parkiranjem na lastnem zemljišču. 
Stavbe so po etažnosti pritličje in mansarda (P+M), višine max. 8 m nad koto pritličja. Tlorisne 
dimenzije zarisanih stanovanjskih objektov so približno 12 m x 10 m.  
 

 
Slika 23: Osnutek ureditve OPPN širitev stanovanjskega naselja Stranice 

 
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 2018 izdelali 358 različnih 
individualnih pravnih aktov kot so lokacijske informacije, soglasja, potrdila …  
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Tabela 25: Izdani individualni pravni akti – primerjava med leti 2014–2018 

 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA DOKUMENTA 

ŠT. DOKUMENTOV 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Lokacijska informacija za gradnjo objektov  46 57 61 59 69 

2 Potrdilo o namenski rabi zemljišča 230 195 234 238 208 

 
Skupaj 1-4 285 252 296 306 277 

5 Soglasja za uporabo prostora 10 9 12 14 14 

6 
Soglasja za prekoračitev začasne čezmejne vrednosti 
hrupa 

13 10 13 9 12 

7 Potrdila o parcelaciji 1 0 0 0 0 

8 Potrdila po 139. členu ZUJF 15 21 32 19 17 

9* 
Priglasitev udeležbe v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja 

25 26 21 15 13 

10* 

Soglasja h gradnjam na podlagi zahtev iz prostorskih 
aktov / Mnenja glede skladnosti nameravane 
gradnje s PIA 

/ 1 1 7 25 

 
Skupaj 5-10 64 67 79 64 81 

 
SKUPAJ VSI IZDANI DOKUMENTI 349 319 375 370 358 

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

Komunalni prispevek 
Na podlagi določil 17. člena Odloka o komunalnem prispevku smo v letu 2018 izdali 36 odločb za 
plačilo komunalnega prispevka, od tega 27 na zahtevo zavezancev za novogradnje, dozidave in 
nadzidave objektov ter 9 po uradni dolžnosti za priključitev na čistilno napravo. 
 
Graf 22: Prikaz izdanih odločb za komunalni prispevek po letih 

 
 
V lanskem letu smo iz naslova komunalnega prispevka s strani zavezancev za plačilo prejeli 
54.505,03 € prihodkov. 
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Graf 23: Prihodki od komunalnega prispevka v letih 2014-2018 

 
 

3.2 DRUGE NALOGE IN AKTIVNOSTI NA PODORČJU UREJANJA PROSTORA 
 
Arhitekturna delavnica: Športni parki 
V tednu od 1. 10. 2018 do 6. 10. 2018 je na Brdu pri Kranju, v Nacionalnem nogometnem centru 
Nogometne zveze Slovenije (NZS), v organizaciji NZS, Inštituta za športne gradnje (IŠG) in 
Fakultete za arhitekturo (FA), potekala druga Urbanistično arhitekturna delavnica. Študentje 
(30) ter njihovi domači (predavatelji s FA) in tuji mentorji (6) so izdelali variantne rešitve 
devetih lokacij (za občine: Metlika, Murska Sobota, Odranci, Rogaška Slatina, Šentjernej, Šmartno 
Ob Paki, Tolmin, Ljubljana-Šiška/Ilirija ter našo občino). Variantne rešitve so bile ob zaključku 
delavnice tudi predstavljene občinam. 
 
S tem projektom NZS, IŠG in FA nadaljujejo z uresničevanjem projekta NZS 2020 – Strokovne 
predloge za prostoročno infrastrukturo. Njihovo delo bo lokalnim skupnostim prineslo bolj 
smotrne plane, prostorske dokumente, načrte in posledično izvedbo investicij v objekte in 
naprave za prosti čas. Zaradi potreb in prostorske razsežnosti pa je prioriteta nogometna 
infrastruktura.  
 

                  
Sliki 24 in 25: Umestitev športne infrastrukture v dveh variantah v naši občini, izdelane v sklopu 

projekta Športni parki 
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Projekt »Občina po meri invalidov«: Prilagoditev dostopnosti volišč 
Aprila 2017 je bila v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ-C 
(Uradni list RS, št. 23/17), ki med drugim določa, da morajo biti v skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča vsa volišča dostopna invalidom. Od 1. februarja 2018 dalje morajo biti za 
državnozborske in redne lokalne volitve vsa volišča invalidom arhitektonsko dostopna.  
 
V letu 2018 smo tako izvedli pregled dostopnosti volišč v naši občini. Primernega dostopa za 
invalide nista imeli dve volišči, in sicer na Skomarju in Resniku, zato smo takoj pristopili k 
ureditvi le-teh.  
 
Izvedbo popisa del in načrte (tehnične rešitve) je izdelalo podjetje Koning, d. o. o., izvedbo del pa 
Jurles, Jurij Višnar, s. p. Skupna vednost izdelave dokumentacije in opravljenih del za izvedbo 
prilagoditve dostopov za invalide na volišču v Skomarju in Resniku je znašala 4.362,60 € z DDV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 26: Urejen dostop za invalide na volišču Skomarje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 27: Urejen dostop za invalide na volišču Resnik 
 
 
3.3 NARAVOVARSTVENE VSEBINE 
 
9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju  
22. septembra je na Rogli potekala prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč - planj na 
Pohorju. Prostovoljne akcije se je kljub slabemu vremenu (občasno rosenje, močnejšega dežja ni 
bilo) udeležilo nekaj manj oz. okoli 40 udeležencev. Že 9. prostovoljna akcija čiščenja pohorskih 
planj je bila izvedena v soorganizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Občine 
Zreče, Občine Mislinja, podjetja Unitur d. o. o. in Zavoda za gozdove Slovenije. Po uvodnem 
pozdravu direktorja Zavoda RS za varstvo narave mag. Tea Hrvoja Oršaniča, vodje projekta Life 
to grasslands dr. Nike Debeljak Šabec in lokalnega koordinatorja za podobmočje Pohorja dr. 
Jurija Guliča, so se pričele odvijati aktivnosti na terenu (pobiranje vejevja in ostankov korenin s 
travišč). Prostovoljna akcija se je zaradi napovedi močnejšega dežja v popoldanskih urah 
zaključila nekje med 11. in 12. uro (odvisno od vztrajnosti udeležencev same akcije). Po delu na 
terenu je sledila malica in druženje v prostorih Picerije Planja na Rogli. 
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Prostovoljna akcija je bila tudi uspešna, saj se je s travišč s pomočjo traktorjev izvozilo okoli 20 
traktorskih prikolic vejevja oz. ostankov korenin. Traktorje s prikolicami so prostovoljno 
upravljali člani Pašne skupnosti Rogla, ki so prispevali pomemben delež k izvedbi akcije. 
 

 
Slika 28: Udeleženci 9. prostovoljne akcije čiščenja zaraščajočih planj na območju Pohorja 

 
6. 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, Unitur d. o. o. in Zavod RS za 
varstvo narave so 5. avgusta 2018 organizirali že šesto 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. 
 

          
Slika 29: Skupinska fotografija koscev in grabljic 

 
8. mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2018 
Na Rogli je med 2. in  8. julijem potekal že osmi zaporedni raziskovalni tabor pod vodstvom 
Srečka Štajnbaherja. Tabora se je udeležilo 13 mladih iz vse Slovenije. Delo je potekalo v 
različnih skupinah. 
 
Udeleženci geološke skupine so obiskali že poznane lokacije na območju Rogle, iskali pa tudi 
nove. Dopolnjevali so tudi nastajajočo zbirko kamnin, mineralov in fosilov, ki postopoma nastaja 
skozi vse tabore na Rogli in je razstavljena v hotelu Planja. Skupino je vodil Viljem Podgoršek. 
Ornitološka skupina pod mentorstvom Milana Vogrina je raziskovala ptice, popisovali so jih na 
najvišjih predelih Pohorja, nad 1200 metri nadmorske višine. Zanimale so jih predvsem združbe 
ptic v gozdovih in na različnih lokacijah. Pohorje sodi med naša najpomembnejša območja za 
ptice. Še več, območje je tako pomembno, da sodi med mednarodno pomembna območja v 
Evropi glede narave, ki jih imenujemo Natura 2000. 
Botanična skupina je preučevala rastline Rogle in okolice na Pohorju. Spoznavali so značilnosti 
pohorskega gozda, ki ga sestavlja večinoma smreka. Posvetili so se tudi barjem in prilagoditvam 
rastlin na specifične razmere. Nabrali so zelišča iz katerih so skuhali čaje, uporabili pa so jih tudi 
pri izdelavi mazil naravne kozmetike. Skupino je vodila Helena Lesar. 
Arhitekturna skupina je pregledala znamenja in kapelice na območju Rogle. Udeleženci so 
osvojili osnovno terminologijo na področju arhitekture in kulturne dediščine, se seznanili s 
posameznimi arhitekturnimi elementi in izmerili kapelice v Skomarju. Seznanili so se tudi s 
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skiciranjem, osnovami perspektivne risbe in akvarelne tehnike. Meritve na terenu so služile 
kasnejši obdelavi pridobljenih informacij z računalniškimi programi. Skupino je vodila Barbara 
Lečnik. 
Na taboru je potekala tudi naravovarstvena delavnica, kjer so se udeleženci odpravili po Škratovi 
učni poti in spoznavali problematiko varstva narave na Rogli. Obiskali so tudi turistično kmetijo 
Urška, kjer so spoznali delo na ekološki kmetiji in videli pripravo zeliščnega masla. V okviru 
športnih aktivnosti so se udeleženci tabora spustili po letnem sankališču, plavali v hotelskem 
bazenu in imeli dejavnosti v športni dvorani. 
 
Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, 
podjetja Unitur d. o. o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 
 

 
Slika 30: Udeleženci tabora na Rogli 

 
Projekt »Pot med krošnjami na Rogli« 
Tudi ta inovativni projekt je sad nove trajnostne razvojne vizije Pohorja, ki v sklopu novih 
zelenih ponudb poleg mreže drugih specializiranih tematskih (kulturno-zgodovinskih, 
izobraževalnih in rekreacijskih …) poti in parkovnih centrov predvideva tudi ponudbo poti 
doživljanja narave, kjer bi poleg poti po visokih barjih, poti ob slapovih, po enotah botaničnih 
vrtov in drevesnih presežnikov, lahko ponudili tudi višinske poti med krošnjami, kjer se 
lokacijsko kot ena izmed najoptimalnejših priložnosti ponuja s svojo edinstveno (razgledno) lego 
Rogla, kjer bi lahko obiskovalci ob vzpenjanju na pretežno leseni konstrukciji do razgledne 
ploščadi spremljali drevesne vrste in njihove posebnosti od korenin do krošnje. Poleg tega bi 
lahko občudovali pokrajino z razgledom čez celo Pohorje do Madžarske, Avstrije, Hrvaške in 
Kamniško-Savinjskih Alp … 
 
Podoben projekt smo si najprej ogledali aprila 2015 v Bavarskem gozdu in Lipnem, kjer so nam 
upravljavci predstavili zelo pozitivne izkušnje, zato je bila naša strokovna javnost navdušena in 
je projekt podprla. Nato so nas potencialni partnerji obiskali in si ogledali lokacijo na Rogli. V 
letih 2017 in 2018 je sledil (zahteven) postopek podelitve stavbne pravice projektnim 
partnerjem, ki bodo zagotovili tudi potrebna finančna sredstva, sami pa bomo zagotovili 
potrebno komunalno infrastrukturo. Projekt bo predvidoma zaživel še v letu 2019, predstavljal 
pa bo bistveno obogatitev ponudbe v naši turistični destinaciji in širši regiji.  
 
Lesena pot, ki se v sredini priključi na razgledni stolp višine 37,6 m in se nanj vzpne v spiralni 
rampi, širine 1,8 m in dolžine cca. 516 m bo potekala na višini od cca. 4 m do 20 m nad tlemi. 
Dolžina rampe v razglednem stolpu bo znašala cca. 490 m, tako da bo dosežena skupna dolžina 
poti cca. 1.006 m. 
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Slika 31: Razgledni stolp 

 

 
Slika 32: Svečani podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v Hotelu Natura 28. 9. 2018 med 

Občino Zreče in Zažitkova Akademie, s. r. o. 
 

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 2018 smo izdali 20 odločb o odmeri komunalne takse, za reklamne table nameščene na 
javnih površinah in kandelabrih javne razsvetljave na območju občine Zreče. V skupni višini 
11.754,94 €. 
 
Nevzdrževani objekti  
Po večletnih pogajanjih s podjetjem PALMA, d. o. o. iz Celja, glede ureditve oz. odkupa 
propadajočega objekta v Skomarju, smo v letu 2017 uspeli skleniti kupoprodajno pogodbo za 
nakup objekta v znesku 10.000,00 €. Objekt je bil v tako slabem stanju, da obnova ni več mogoča, 
zato smo v letu 2018 objekt porušili in uredili okolico.  
 
 
Komunalni odpadki  
 
Zbirni center 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. 
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 Slika 33: Prostor za zbiranje še uporabne opreme, pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, torbic, 

modnih dodatkov, posode in gospodinjskih pripomočkov 
 

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. 
 
V Režijskem obratu Občine Zreče smo v lanskem letu izvedli in zagotovili priključek za elektriko 
in vodo v samem zbirnem centru. Za dokončno ureditev zbirnega centra pa je predhodno še 
potrebno območje ZC umestiti v Občinski prostorski načrt OPN, kar pa je trenutno v teku. Po 
sprejemu le-tega bo omogočena dokončna ureditev ZC s platojem in nadstreški, za kar pa je 
potrebno predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 

 
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  
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zreče ter večino aktivnih društev smo organizirali čiščenje 
nabrežja reke Dravinje od Loške gore do Krajevne skupnosti Dobrovlje. 6. aprila 2018 sta se 
akciji pridružili tudi Krajevna skupnost Skomarje in Dobrovlje. Spomladanske akcije se je 
udeležila večina društev ter nekaj posameznikov. Na ta dan se je akcije udeležilo 154 
udeležencev. Istočasno se je čistilo še na področju Goleka ter potok od Loške gore proti Ljubnici. 
Odpadke smo odpeljali v zbirni center Zreče, kjer se  ločijo po klasifikaciji določeni za odpadke, 
ter nekaj mešanih odpadkov, v skupni količini 6 m3. Med pobranimi odpadki je bilo največ 
plastenk in pločevink, razni plastični odpadki, nekaj kovinskih odpadkov in steklene embalaže. 
  
Dne 7. aprila so čistilno akcijo izvedle Krajevne skupnosti Stranice, Resnik in Gorenje, v skupnem 
številu 76 udeležencev.   
 
Preko celotnega vikenda se je spomladanske čistilne akcije udeležilo 230 udeležencev. 7. aprila 
2018 je bila količina pobranih odpadkov 10 m³, skupno torej 16 m³, kar je za 3 m³ manj kot leta 
2017. 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 
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tako je poskrbljeno za odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ter dvakrat tedensko odlaganje 
kosovnih in drugih odpadkov v zbirnem centru Zreče. 
 
Udeležba društev in krajevnih skupnosti, po številu udeležencev na čistilni akciji 6. 4. in 8. 4. 
2018: 

DRUŠTVO Št. udeležencev 
Taborniško d. 65 
Lovsko d. 6 
Gasilsko d. Zreče 12 
Planinsko d. 15 
Kinološko d. 8 
Vinogradniško d. 11 
Društvo godbenikov 5 
ZŠAM 2 
Turistično društvo 3 
Ostali - prostovoljci 7 
Krajevne skupnosti 96 
Skupaj 230 

 
Graf 24: 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 okoli 1.400,00 €. 
 
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. 
 
V okviru spomladanske čistilne akcije je v soboto, 21. aprila potekala akcija zbiranja kosovnih 
odpadkov, na določenih mestih po krajevnih skupnostih v naši občini. Akcija je potekala od 8.00 
do 12.00. Skupno smo zbrali 15.200 kg različnih kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.     
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Pokopališka in pogrebna dejavnost 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opravlja na podlagi Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti ter upravljanje s 
pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Zreče, Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne 
dejavnosti v Občini Zreče ter Odloka o pokopališkem redu v Občini Zreče.  
 
Koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost je za celotno območje občine KPU Nevenka 
Polc Špes, s. p., kamnoseštvo in pogrebne usluge, Tattenbachova 14, Slovenske Konjice.  
 
 Tabela 26: Plačana grobnina v obdobju 2014–2018 v € 

 
GROBNINA 

2014 2015 2016 2017 2018 
11.868,55 12.179,51 12.078,40 12.617,39 12.673,57 

 
 Tabela 27: Stroški vzdrževanja pokopališča v letih 2014–2018 v € 

 
STROŠKI 

2014 2015 2016 2017 2018 
22.331,05 24.231,61 24.037,74 23.297,73 28.690,24 

 

3.5 VODOOSKRBA 
 

Oskrba s pitno vodo 
V lanskem letu smo kot upravljavec vodovodnega sistema izdali 8-krat projektne pogoje, 29-krat 
soglasje na projektne rešitve, 7-krat mnenje k strokovnim podlagam in 3-krat smernice k 
spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega plana.  
 
V vodovodni sistem smo v letu 2018 oddali 338.100 m3 vode. Na vodovodnem sistemu smo 8-
krat odpravljali večjo okvaro na puščajočih ceveh vodovoda in zamenjali tri črpalke. V tekočem 
letu smo večkrat odpravili manjše okvare na ceveh zaradi dotrajanosti materiala. Na objektih 
vodovodnega sistema, to je 8 rezervoarjih in 5 zajetjih, smo izvedli čiščenje in dezinfekcijo. Na 
področju Stranic smo izvedli 2/3 zamenjave vodovodne cevi Grobovi – rezervoar Kovač. Na 
področju izgradnje novega pločnika smo vzporedno vgradili vodovodno cev v dolžini 650 m. Na 
področju Zreč smo izvedli zamenjavo cevi DN90 na Dravinjski cesti v dolžini 450 m in obnovili 
vse hišne priključke. 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 28: Pregled rednega dela na vzdrževanju vodovodnega sistema 

 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Projektni pogoji 10 10 8 8 
Soglasje na projektne 
rešitve 

15 20 14 29 

Predhodna mnenja k  
strokovnim podlagam 

1 1 9 7 

Smernice k spremembam 
in dopolnitvam 
prostorskih aktov  

2 7 3 3 
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Oddana voda 318.113 m3 315.110 m3 346.097 m3 338.100 m3 
Odprava večjih okvar na  
puščajočih ceveh 
vodovoda 

6 7 6 8 

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 

 
Graf 25: Izdana soglasja za priključitev na vodovod v letih 2013–2018 

 

 
Graf 26: Primerjava prodane in izgubljene vode v m3 v letih 2006–2018; Vodovod Zreče 
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Graf 27: Postavka vodovoda M11 - vzdrževanje 2018 

 
 
V stroških za tekoče leto so zajeti stroški na področju rednega vzdrževanja, investicijskega 
vzdrževanja, investicij, geodetskih meritev in ostali stroški potrebni za delovanje. 
 
Tabela 29: Finančna realizacija na področju vodovoda za obdobje 2015–2018 

Leto 2015 2016 2017 2018 

Sredstva (€) 224.613 245.000 258.806 264.627 

 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
Sanacija vodovoda ob Ilirski poti in Rudniški cesti v Zrečah 
V okviru projekta je bilo potrebno zamenjati obstoječo litoželezno cev premera DN 90 mm v 
skupni dolžini 800 m in obnoviti sekundarne priključke. V prvi fazi smo leta 2016 zamenjali 
obstoječo cev v dolžini 350 m ter jo nadomestili s plastično cevjo DN 90 mm (odsek Korošec–
Stadion Zreče). Prav tako smo obnovili obstoječe sekundarne priključke (8 kom). Izvedba 
naslednje faze je bila izvedena v mesecu aprilu leta 2018 v skupni dolžini 450 m. Z zamenjavo 
cevi smo izboljšali distribucijo in kvaliteto vode. Znesek investicije za obe fazi je znašal 
42.000,00 €. 
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Sliki 34 in 35: Sanacija vodovoda ob Ilirski poti in Rudniški cesti 

 
Vgradnja cevi ob rekonstrukciji javne poti 985431 Stranice - center 
V letu 2018 smo vzporedno ob rekonstrukciji ceste vgradili dve vzporedni cevi DN110 v skupni 
dolžini 470 m in zgradili ventilska gnezda ter obnovili priključke. Znesek investicije je znašal 
14.000,00 €. 
 
Rekonstrukcija vodovoda na odseku grobovi – Kovač (Krnec) 
V letu 2017 smo pristopili k projektu zamenjave vodovodne cevi med rezervoarjem Kovač in 
črpališčem Grobovi. Predvidena je bila zamenjava vodovodne cevi (povezava vodnega zajetja in 
črpališča na Grobovih in rezervoarja Kovač-Krnec) v skupni dolžini cca 1.000 m. Zamenjava je 
potekala po trasi obstoječega vodovoda, vzporedno pa smo položili dve vodovodni cevi premera 
DN110 in kabelsko kanalizacijo za signalni kabel in elektriko. 
 
V letu 2017 smo izvedli in položili cevi v dolžini 120 m. Prav tako smo v letu 2017 nabavili 2.000 
m cevi DN110 in jih deponirali na zavarovanem parkirišču lastnika Daniel Fijavž, s. p. 
 
V letu 2018  smo položili 2x900 m vodovodne cevi in 900 m kabelske kanalizacije s 
pripadajočimi betonskimi jaški na vsakih 100 m. Izvedena je bila trasa od rezervoarja Kovač do 
glavne državne ceste. 
 
V letu 2019 bomo izvedli podboj ceste in naredili povezavo s črpališčem na Grobovih. S tem 
bomo pridobili večjo kontrolo nad pripravo vode in omogočili večjo količino vode v rezervoar 
Kovač. Prav tako bomo vzpostavili dvocevni sistem in tako nadomestili enocevni sistem, ki je v 
zelo slabem stanju (dobava in odjem hkrati). 
 
Trenutni stroški investicije znašajo 38.500,00 €. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu 
aprilu 2019. Potrebni stroški za dokončanje del se ocenjujejo na cca. 10.000,00 €. 

 

 
Sliki 36 in 37: Rekonstrukcija vodovoda na odseku grobovi – Kovač (Krnec) 



81 
 

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 dotokih in  iztokih), vodenje in ažuriranje katastra. 
 
Iz naslednjih tabel in grafov je razvidno kako Občina Zreče deluje na področju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode.  
 
Tabela 30: Statistični pregled po letih 

 
Graf 28: Statistični pregled izdanih dokumentov med leti 2014 in 2018 
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Število izdanih dokumentov

Izdane smernice k spremembam in dopolnitvam

Izdani projektni pogoji

Izdana soglasja /mnenja

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

1 3 4  1 2 

Sprejem grezniških vsebin na ČN Zreče [m3] 506,8 m3 266,1 m3 174,4 m3 276,9 m3 286 m3 
Količina čiščene vode v letu izvajanja 
monitoringa [m3] 

    327,947  346,072  332,423 

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

    400 m3 1632 m3 2350 m3 

[povprečna suha snov nastalega blata-%]     23 % 6,00 % 22 % 
Nastalo blato po obdelavi 
 -[letna količina blata-tone SS] 

    92 81,6 85,3 

[povpr. suha snov nastalega blata -%]     28,00 % 20,00 % 20,00 % 
Količina odpadnih snovi iz greznic [m3]     200 m3 268,7 m3 270,7 m3 
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Graf 29: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M48 – čistilna naprava Zreče za leto 2018 

 
 
 
Tabela 31: Porabljena sredstva za potrebe čistilne naprave Zreče 

  2015* 2016 2017 2018 

Porabljena sredstva iz postavke M48 [€] 137.030,62  143.237,40  117.160,93  137.142,33  

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

 

Pisarniški in drugi 
material; €3.708,46 

Računalniške 
storitve, drobni 

inventar; 
€2.729,61 Varstvo pri delu in 

izdelava ocene; 
€451,50 

Električna energija; 
€30.018,22 

CČN Odvoz blata ; 
€27.586,98 

CČN Kemija; 
€16.386,23 

Goriva, maziva za 
vzdrževanje opreme; 

€122,28 

Tekoče vzdrževanje 
CČN; €15.493,40 

Zavarovanje opreme-
premija; €4.187,21 

Drugi odhodki (štud. 
serv.); €6.811,43 

Nakup 
opreme in 
napeljav ; 

€15.863,73 

Centralna ČN 
Zreče ; €12.055,44 

Komunalne 
storitve -

kanalizacij; 
€1.727,84 

Poraba sredstev iz postavke M48 v letu 2018

Pisarniški in drugi material Računalniške storitve, drobni inventar

Varstvo pri delu in izdelava ocene Električna energija

CČN Odvoz blata CČN Kemija

Goriva, maziva za vzdrževanje opreme Tekoče vzdrževanje CČN

Zavarovanje opreme- premija Drugi odhodki (štud. serv.)

Nakup opreme in napeljav Centralna ČN Zreče

Komunalne storitve - kanalizacij

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

2015* 2016 2017 2018

137.030,62143.237,40

117.160,93
137.142,33

Porabljena sredstva iz postavke M48 
[€]



83 
 

Graf 31: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M12 - kanalizacija za leto 2018 

 

 
Tabela 32: Porabljena sredstva iz postavke M12 v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 

  2015 2016 2017 2018 

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

 
 
Graf 32: Grafični prikaz porabe sredstev iz postavke M12 – kanalizacija za leta 2015, 2016, 2017 in 
2018 
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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 skladu z zahtevami Okoljevarstvenega 
dovoljenja št. 5441-47/2012-5 z dne 24. 9. 2012.  
 
Tabela 33: Letni povprečni učinek čiščenja ČN za leta 2016, 2017 in 2018 

  2016 2017 2018 

KPK 92,28 92,7 90,42 

BPK5 96,6 96,35 97,28 

Celotni dušik 53,92 53,66 59,95 
 

Graf 33: Letni povprečni učinek čiščenja odpadnih voda v letih 2016, 2017 in 2018 

 

Davčni inšpekcijski nadzor 
Davčni inšpekcijski nadzor je bil opravljen 16. 10. 2018 in 8. 11. 2018. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene. 
 
Dan odprtih vrat čistilne naprave Zreče 
Kot že tradicionalno, smo tudi lani 7. 11. 2018 na Centralni čistilni napravi Zreče organizirali dan 
odprtih vrat. Obiskovalci so imeli možnost vodenega ogleda po čistilni napravi, z možnostjo 
seznanitve z delovanjem naprave in pojasnitvijo kako čistilna naprava dolgoročno prispeva k 
ohranitvi naravnih virov, izboljšanju ekosistema, podtalnice, s tem posledično pitne vode in pa 
zadovoljstva ter zdravja občanov občine Zreče. Na dnevu odprtih vrat so se v dopoldanskem 
času predstavili tudi ponudniki z malimi čistilnimi napravami. Obiskovalce so seznanili z 
možnostjo nakupa le-teh in jim svetovali kaj je v njihovem primeru najprimernejše in 
ustreznejše za nakup, ter seveda na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu male čistilne 
naprave. Skozi celoten dan si je napravo ogledalo okoli 30 obiskovalcev, ki so bili nad ogledom in 
pogostitvijo navdušeni. Obljubili so, da bodo dobro besedo o čistilni napravi razširili naprej in za 
ogled navdušili tudi mlajše generacije. 
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Slika 38: Utrinek s predstavitve CČN Zreče 

 
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2018 
Občinski svet Občine Zreče je na 16. redni seji, dne 6. 12. 2017 sprejel Pravilnik o sofinanciranju 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za eno in/ali več stanovanjske objekte za 
čiščenje komunalne odpadne vode od 4 do 50 PE na območju Občine Zreče za leto 2018. Na 
podlagi pravilnika smo objavili javni razpis za sofinanciranje v višini  

 do 40 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave 
oziroma največ 1.200,00 €; sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne 
naprave za en stanovanjski objekt, 

ali 
 do 60% upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, 

oziroma največ 750,00 € na en stanovanjski objekt; sofinancira se postavitev ene male 
komunalne čistilne naprave za dva ali več stanovanjskih objektov. Upravičeni stroški so 
stroški brez DDV. 

 
Sredstva smo zagotovili v proračunu Občine Zreče za leto 2018 in se dodeljujejo enkrat letno do 
porabe finančnih sredstev veljavnega proračuna. Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 
znašala 10.000 €. Vloge in prijavni obrazci za vgradnjo MKČN so bili na voljo na sedežu Občine 
Zreče in na spletni strani Občine Zreče. Rok za oddajo vlog je bil odprt do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 31. 8. 2018. Pravočasno je vlogo in potrebno dokumentacijo dostavilo na 
Občino Zreče 11 vlagateljev. Komisija je obravnavala vseh 11 prispelih vlog, od tega so vsi 
vlagatelji prejeli sredstva sofinanciranja.  
 

 
3.7 PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE 
 
Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov 
V letu 2018 je bilo vloženih 16 zemljiškoknjižnih predlogov. Glede na pretekla leta (v letu 2014 
84 predlogov, v letu 2015 35 predlogov, v letu 2016 123 predlogov in v letu 2017 20) 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 34: Število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov v letih 2014–2018 
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Urejanje razmerij na Rogli 
Postopki urejanja lastninske pravice dejanskih lastnikov počitniških objektov na Rogli še 
potekajo (v letu 2018 sta bila s sodelovanjem občine izvedena dva pravna posla). Še vedno 
čakamo na razplet nepravdnega postopka glede ureditve etažne lastnine.  
 
Prijave v stečaj 
V sedmih primerih smo prijavili obveznosti v stečaj oziroma v osebni stečaj.  Prijavili smo 
terjatve iz naslova vodarine, grobnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Zavarovanja in odškodninski zahtevki 
S pomočjo zavarovalnega posrednika je bil jeseni 2017 pregledan celoten zavarovalni program 
ter v zavarovalni program umeščeni dodatni riziki in premoženje. Zavarovaje je bilo sklenjeno za 
leti 2018 in 2019 in poteče 31. 12. 2019.  
 
Opredelili smo se do sedmih škodnih zahtevkov. Dvakrat smo oškodovanca napotili na 
upravljavca, v enem primeru je bilo ugotovljeno, da do škodnega dogodka ni prišlo na območju 
naše občine. Evidentirana sta bila dva primera iz naslova odgovornosti iz dejavnosti (en dogodek 
v zvezi z nastankom škode ob urejanju in košnji travnatih površin ter en dogodek iz naslova 
lastništva neprofitnega stanovanja), en primer kraje javne razsvetljave ter poškodba službenega 
avtomobila. 
 
II. stopnja  
V odločitev na drugo stopnjo je bilo v letu 2018 odstopljenih 6 pritožb. Štiri pritožbe so bile iz 
področja plačila letne pavšalne turistične takse, ena v zvezi z izdano odločbo o plačilu  
komunalnega prispevka ter ena pritožba v zvezi s povračilom prevoznih stroškov prevoza v šolo 
in iz nje za osnovnošolska otroka. Vse pritožbe so bile zavrnjene kot neutemeljene, odločbe na 
drugi stopnji so bile izdane znotraj zakonsko določenega roka.  
 
V letu 2014 smo obravnavali 5 pritožb, v letu 2015 5 pritožb, v letu 2016 7 pritožb, v letu 2017 7 
pritožb ter v letu 2018 6 pritožb.  
 
Graf 35: Število pritožb v reševanju na drugi stopnji 
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Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
Baza zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bila posodobljena z ažurnimi 
podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (s podatki iz katastra stavb in zemljiškega 
katastra), Finančne uprave Republike Slovenije – o sklenjenih pravnih poslih za leto 2018 ter 
podatki Zemljiške knjige – določitev novih zavezancev v primeru smrti. Opredelili smo se glede 
22 pritožb, ki jih je obravnavala Finančna uprava RS, ki izdaja odločbe za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča.  
 
Volitve in referendumi 
V letu 2018 so potekale lokalne volitve župana Občine Zreče, članov občinskega sveta Občine 
Zreče in članov svetov krajevne skupnosti Zreče, Dobrovlje, Skomarje, Resnik, Gorenje pri Zrečah 
in Stranice.  
 
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji smo trikrat objavili sklep o plakatnih 
mestih ter dodatnih plakatnih mestih, in sicer za namen predčasnih volitev v Državni zbor 
Republike Slovenije, za izvedbo referenduma drugi železniški tir in izvedbo lokalnih volitev v 
Občini Zreče.   
 
Predkupna pravica 
S spremembo zakonodaje (Zakona o urejanju prostora; ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
prodajalci pred prodajo stavbnih zemljišč, Občino Zreče obveščajo o nameravani prodaji in 
vlagajo zahteve za izdajo izjave ali bo občina na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Zreče 
na nepremičninah (Uradni list RS, št. 131/03), uveljavljala predkupno pravico na nepremičnini. 
Od julija 2018, ko je bila tovrstna naloga delegirana na področje premoženjsko pravnih zadev, je 
bilo izdanih 30 izjav o neuveljavljanju predkupne pravice. 
   
Prav tako je bilo julija 2018 na področje premoženjsko pravnih zadev delegirano izdajanje izjav 
na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/13). Občina na podlagi vlog prodajalcev izda izjavo 
ali kot predkupna upravičenka uveljavlja prednostno pravico pri nakupu nepremičnin s 
statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Zreče. Občina se je od 
julija do decembra 2018 enkrat opredelila ali bo uveljavljala predkupno pravico. 
 
Pridobivanje in razpolaganje 
Nepremičnine smo prodajali in kupili na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leto 2018, ki ga je sprejel in potrdil Občinski svet Občine Zreče. 
 
PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN 

ZEMLJIŠČA načrtovano    367.711,75 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano      88.232,00 € 24,00 % 

 
STAVBE IN STAVBNI DELI načrtovano  104.771,56 € 100% 
STAVBE IN STAVBNI DELI realizirano    52.000,00 € 49,63% 

  
SKUPAJ načrtovano    472.483,31 € 100 % 
SKUPAJ realizirano    140.232,00 € 29,68 % 

 
RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 

ZEMLJIŠČA načrtovano    613.972,58 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano      37.564,00 € 6,12 % 

  
STAVBE IN STAVBNI DELI načrtovano     81.194,27 € 100 % 
STAVBE IN STAVBNI DELI realizirano              0,00 € 0 % 
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ZEMLJIŠČE S STAVBO načrtovano    15.000,00 € 100 % 
ZEMLJIŠČE S STAVBO realizirano             0,00 € 0 % 

  
STAVBNA PRAVICA načrtovano 353.060,00 (20 let) od tega podelitev 

stavbne pravice 80.000,00 € 
100 % 

STAVBNA PRAVICA realizirano 353.060,00 (20 let) od tega podelitev 
stavbne pravice 80.000,00 €  

100 % 

 
SKUPAJ načrtovano    1.063.226,85 € 100 % 
SKUPAJ realizirano       390.624,00 € 36,74 % 

 
 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče v letu 2018 je predvidel realizacijo: 
- nakupov nepremičnega premoženja v višini orientacijske vrednosti  472.483,31 € in  
- prodaje premoženja v višini orientacijske vrednosti 1.063.226,85 €. 
 
Od načrtovanih pravnih poslov je bilo realiziranih 9 pravnih poslov. 
 
Preostali načrtovani pravni posli niso bili izpeljani iz različnih razlogov, na katere nismo imeli 
vpliva (neizbrisane hipoteke strank, nezmožnost parcelacije, ipd). Pravni posli izvedbe 
uskladitvenih listin v načrtih niso zajeti, saj zakon teh pravnih poslov ne predvideva. V tekočem 
letu je občina pričela z rekonstrukcijo cest, zato je bilo potrebno v načrtu predvideti veliko 
pravnih poslov za odkup. Ker pa odmere po izvedenih rekonstrukcijah še niso izvedene, pravnih 
poslov ni bilo mogoče realizirati.  
 
Finančno gledano je bil načrt razpolaganja z nepremičninami realiziran v višini 36,74 % ter  
načrt pridobivanja nepremičnin v višini 29,68 %. 
 
Poudarjamo, da je bil načrt ravnanja zastavljen zelo široko, saj je za vsak nakup ali prodajo 
potrebno, da je pravni posel predviden z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Zreče, ki ga potrdi občinski svet. Zaradi slabe kupne moči je bila realizacija zelo slaba, saj 
povpraševanja po nakupu nepremičnin praktično ni bilo. 
 
Sklenitev pravnih poslov izven načrta ravnanja za leto 2018 
Občinski svet je (glede na vrednost pravnih poslov zajetih v načrtu ravnanja Občine Zreče z 
nepremičnim premoženjem) določil znesek pravnih poslov v višini 236.530,03 €. To je višina 
pravnih poslov, ki je bila določena, da jih lahko sklene Občina Zreče in ki niso bili predvideni v 
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Takšni pravni posli so bili izjema glede 
sklepanja pravnih poslov (npr. v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni 
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta, v primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo 
hiter odziv), zato bistvo ni bilo v 100 % realizaciji, ampak v čim manjši realizaciji.  
 
Zaradi nove zakonodaje je prišlo do pravne praznine glede spreminjanja načrtov ravnanja z 
nepremičnim premoženjem. Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za tolmačenje novo 
sprejetega zakona, je sporočilo, da se sprejeti letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem  
od 10. 3. 2018 (to je od uveljavitve novega ZSPDSLS-1), ne smejo spreminjati. MJU je v pojasnilu 
(št.: 007-1/2018/ z dne 8. 3. 2018) občine obvestilo, da je za leto 2018 potrebno ravnati s 
stvarnim premoženjem tako, kot je bilo že načrtovano, to je na podlagi sprejetega načrta 
ravnanja za leto 2018 in že sprejetega sklepa o določitvi skupne vrednosti na podlagi 12. člena 
ZSPDSLS. Po mnenju MJU, Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov na podlagi 12. člena 
ZSPDSLS in v njem določene vrednosti predstavljajo osnovo, ki omogoča sklepanje pravnih 
poslov izven načrta, ki naj jih občina navaja kot pravne posle, ki jih pri načrtovanju ni bilo 
mogoče predvideti (pozivi občanov, spremenjene potrebe občine itd.).  
 
Sklenitev pravnih poslov izven načrta ravnanja je bil po 10. 3. 2018 edini način, s katerim se je 
lahko občina odzvala na trgu in sklenila nove pravne posle. Občinski svet se je na septembrski 
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seji seznanil o sklenjenih pravnih poslih izven načrta ravnanja in potrdil pravne posle, ki jih je 
občina nameravala skleniti do konca leta 2018.  
 
PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN  
 
ZEMLJIŠČA načrtovano    22.328,00 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano             0,00 € 0 % 
 

ODSVAJANJE NEPREMIČNIN 
 
ZEMLJIŠČA načrtovano    3.823,50 € 100 % 
ZEMLJIŠČA realizirano    1.411,50 € 36,92 % 

 
Realizirana sta bila dva pravna posla. 
 
Najemna razmerja 
V mesecu marcu je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za najem parkirišč z nadstrešnicami v 
Zrečah. Sklenjenih je bilo šestnajst najemnih pogodb. Občina Zreče je sklenila tri najemne 
pogodbe kot najemnik in nadalje tri pogodbe kot najemodajalec. K trem pogodbam je bil 
sklenjen dodatek zaradi spremembe najemnika oziroma najemodajalca zaradi izločitve podjetja 
in prenosa na novo družbo. 
 
Stavbne pravice in služnostna razmerja 
V letu 2018 je bila ustanovljena stavbna pravica za izvedbo projekta Pot med krošnjami Pohorje. 
Ustanovljene so bile tri služnostne pogodbe, medtem ko je občina za izgradnjo gospodarske 
javne infrastrukture pridobila tri služnosti. Občina Zreče je ustanovila dve odplačni ter tri 
neodplačne služnosti.  
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4. IZOBRAŽEVANJE 
 
Graf 36: Financiranje otroškega varstva v obdobju 2008-2018 v € 

 
 
Graf 37: Financiranje izobraževanja v obdobju 2008-2018 v € 
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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, 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 39: Vrtec Zreče 

 
V programe predšolske vzgoje so bili na dan 31. 12. 2018 vključeni 309 otroci. 
 
Tabela 34: Število otrok, vključenih v program predšolske vzgoje na dan 31. 12. 2018 

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 6 75 5 66 1 9 / / 
Oddelek II. starostnega 
obdobja 8 169 6 130 1 21 1 18 

Kombinirani oddelek 5 65 3 34 1 19 1 12 

SKUPAJ  309 
       

 
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, 
ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v 
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primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 
premoženje družine. 
 
Občinski svet Občine Zreče je na svoji seji, dne 11. 10. 2017 sprejel sklep o spremembi cen 
programov predšolske vzgoje, ki veljajo od 1. 11. 2017 dalje: 

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

 
 
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 2018/2019 25 oddelkov, katere obiskuje 484 otrok. 
Podružnično šolo Gorenje v šolskem letu 2018/2019 obiskuje 16 otrok v 2 kombiniranih 
oddelkih in Podružnično šolo Stranice 25 otrok v 2 kombiniranih oddelkih.  
 
Tabela 35: Pregled števila učencev 

Šolsko leto Število učencev 
OŠ Zreče 

Število učencev 
POŠ Stranice 

Število učencev 
POŠ Gorenje 

Skupaj 

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

 
 
Odličnjaki 
Vsako leto pogostimo najuspešnejše učence Osnovne šole Zreče ter dijake Srednje poklicne in 
strokovne šole Zreče – odličnjake vsa leta osnovnošolskega oziroma srednješolskega šolanja. V 
ta namen jim za njihov uspeh čestita župan oziroma podžupan, prejmejo pa tudi simbolično 
darilo. 
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Slika 40: Sprejem odličnjakov OŠ Zreče, junij 2018 

 

 
Slika 41: Sprejem odličnjakov Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, junij 2018 

 

 
Ureditev okolice Osnovne šole Zreče  
V letu 2018 smo v okolici OŠ Zreče pričeli s sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije na starem 
delu OŠ Zreče, v skupni vrednosti 17.115,00 € z DDV. Ravno tako smo zamenjali pohodne plošče 
pred glavnim vhodom v OŠ Zreče, uredili del asfaltne površine pri severnem delu starega dela 
OŠ, v skupni vrednosti 38.868,00 €.  
 
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 38: Število vseh učencev glasbene šole in število učencev z območja Občine Zreče 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 

5.1 KULTURA 
 
Razpis za sofinanciranje 
Na vsakoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Zreče se je v letu 2018 
prijavilo 7 društev, katera so bila vsa uspešna pri svoji prijavi. Od teh društev je 6 društev 
doseglo izredne dosežke na področju kulture. Skupno smo med programe kulturnega društva, na 
podlagi podpisanih pogodb, razdelili 15.000,00 €. 
 
Glasilo Občine Zreče Pohorsko srce 
Občinsko glasilo Pohorsko srce obvešča občanke in občane o življenju in delu v lokalni 
skupnosti, predvsem pa o delu organov Občine Zreče, njenih krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Zreče, društev in 
drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Tudi v letu 2018 smo izdali 2 številki, 
eno v juniju, drugo pa v decembru. Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni 
urednik (David Voh) in štirje člani uredništva (Martin Mrzdovnik, Aleksandra Godec Mavhar, 
Jolanda Laubič in Franc Šet).  
 
 

PRIREDITVE V OBČINI ZREČE  
  
Kulturno dogajanje v Občini Zreče zaznamujejo tudi številne prireditve. Poleg večjih in manjših 
prireditev v organizaciji različnih domačih društev in organizacij, ki jih finančno podpira tudi 
Občina Zreče, vsako leto organiziramo nekaj večjih prireditev, ki so že tradicionalne in za našo 
občino večjega pomena. 
 
Vodovnikova nagrada 
Občina Zreče je ob Vodovnikovem letu skupaj z Društvom pesnikov slovenske glasbe ustanovila 
in pričela podeljevati Vodovnikovo nagrado. Za dolgoletno ustvarjanje besedil za slovensko 
glasbo so jo v obliki listine in denarne nagrade do sedaj prejeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako je bila v Večeru slovenskih viž v narečju v Škofji Loki, 8. 6. 2018 podeljena Vodovnikova 
nagrada. 
 
Plaketo in denarno nagrado v višini 500,00 € je v letu 2018 prejel Milan Jež iz Nove Gorice. V 
obrazložitev so zapisali: »Milan Jež se je že zgodaj vključil v delovanje kulturnega društva Justin 
Kogoj in priložnostno pisal. Začel je pisati besedila za narodnozabavne napeve. Delal je kot 
komercialist, ukvarjal pa se je z vodenjem radijskih oddaj na radiu Nova in radio Kobarid. Številna 
njegova besedila so uglasbena in zanje je prejel tudi nekaj nagrad.« 

Leto Prejemnik/prejemnica nagrade 
2008 Anton Gričnik 
2009 France Žnidaršič 
2010 Franc Ankerst 
2011 Majda Rebernik 
2012 Franci Smrekar 
2013 Vili Bertok 
2014 Barbara Kolarič 
2015 Bernard Miklavc 
2016 Jože Grgovič 
2017 Metka Ravnjak Jauk 
2018 Milan Jež 
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Ropotanje v starih Zrečah, 2. 6. – 4. 6. 2018 
Vesela tridnevna prireditev Ropotanje v starih Zrečah običajno poteka v mesecu juniju in 
razveseljuje staro in mlado. Prva taka prireditev se je zgodila leta 2008. Prireditev, ki jo v 
organizacijskem smislu pokriva več organizatorjev, nosilni partner je Društvo godbenikov Zreče, 
ima že tradicionalen program, ki petkov večer namenja mladim, saj na njem nastopajo mlade 
lokalne rokerske skupine. Sobotnemu dogajanju sledi Pohorska tržnica in pestro dogajanje z 
glasbo, plesom, kulinarično in turistično ponudbo. Ravno tako se je ta dan odvijalo tekmovanje 
harmonikarjev za pokal Naj godec mesta Zreče. Za najmlajše pa so prisrčno poskrbeli v 
Večgeneracijskem centru Zreče.  V večernih urah je sledila revija narodnozabavnih ansamblov: 
Posluh, Vižarji, Me tri do polnoči, Štravs, Štirje kovači … Nedeljsko popoldne se prične s sveto 
mašo, popoldne pa nadaljuje s koncerti pihalnih orkestrov od blizu in daleč, do večera pa je za 
ples in zabavo poskrbel izbrani ansambel, Ansambel S.O.S kvintet. 
 

                                                                                                                                                             
 

 
Slike 42, 43 in 44: Ropotanje v starih Zrečah 

 
December v Zrečah 
Veseli december smo v Zrečah pričeli s prižigom lučk na vlaku, 14. 12. 2018, nadaljevali pa s 
prižigom lučk na smreki pred Občino Zreče, 22. 12. 2018. Lučke so nas popeljale v veselo 
praznovanje, ki je svoj vrhunec doseglo 28. 12. 2018 z nastopom skupine Kingston.  
 

                    
Sliki 45 in 46: Nastop skupine Kingston 

 
Najdaljši dan je bil v Zrečah najprej namenjen najmlajšim. LTO Rogla-Zreče, GIZ je skupaj z 
gledališko skupino Kukuc pripravilo predstavo »Praznujemo kot v sladkodolu« z obiskom dedka 
mraza. Otroci so tako ob zvokih glasbe plesali in prepevali ter delili svoje novoletne želje. Ob 
sladkih dobrotah in pisanih balonih so skupaj ob dvanajsti uri pričakali »novo leto« in nazdravili 
z otroško penino. Ob deseti uri zvečer pa se je pričelo tradicionalno silvestrovanje prav tako 
pred Občino Zreče. Za zabavo je poskrbel ansambel Posluh.  
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Sliki 47 in 48: Silvestrovanje najmlajših 

 
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. 
 
Leto 2018 je bilo še posebej slavnostno. Tako smo konec julija v okviru Jakobovih dnevov na 
Resniku slovesno odkrili portretni kip akademskega slikarja Marjana Skumavca, ki je v tej 
pohorski vasici Martinu Mrzdovniku, zreškemu kulturniku, pomagal začeti likovno kolonijo. 
Avtorica Skumavčeve podobe je akademska kiparka Metka Kavčič. Ob odprtju kipa, je prisotne 
nagovoril zreški župan mag. Boris Podvršnik, ki je dejal, da se želijo Pohorci prijatelju Marjanu 
vsaj malo oddolžiti in se mu pokloniti, saj so izredno hvaležni in ponosni na skupne dosežke.  
 
Pred tem pa smo 11. 2. 2018 v domu krajanov Resnik v svet predali dve knjigi, in sicer »Krajevna 
skupnost Resnik«, avtorja Antona Gričnika ter »Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 2008-
2017«, urednika Toneta Seiferta. 
 

          
Sliki 49 in 50: Predstavitev knjig 
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Sliki 51 in 52: Otvoritev kipa Marjana Skumavca 

 
Položitev venca pri Spomeniku osamosvojitve Slovenije 
Ob dnevu državnosti je v petek, 23. 6. 2018 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 53: 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. 2018. Komemoracije se je udeležil tudi predsednik Državnega sveta, 
Aljoz Kovšca, ki je bil tudi slavnostni govornik na komemoraciji. V kulturnem programu so 
sodelovali pevci Mešanega pevskega zbora Sv. Egidij Zreče. Župnik Peter Leskovar je opravil 
molitev za vse rajne. 
 

            
Sliki 54 in 55: Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 

 
Prednovoletno srečanje z županom 
Župan Občine Zreče je ob koncu poslovnega leta 2018 povabil gospodarstvenike, 
negospodarstvenike, svetnike, člane komisij, medije, prostovoljce, sodelavce in druge poslovne 
partnerje na splet pesmi, plesa in spominov na leto 2018 v izvedbi KUD Vladko Mohorič Zreče. 
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 56 in 57: Utrinki s prireditve 

    
Proslava ob kulturnem prazniku 
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila v četrtek, 8. 2. 2018 v 
Kulturnem domu pri Termah Zreče. 
 
V prvem delu prireditve smo prisluhnili svečanemu nagovoru Martina Mrzdovnika in podelili 
priznanja in nagrade za dosežke na področju kulture v Občini Zreče. 
 
Priznanja in nagrade so prejeli: 
Anton Gričnik ob 70-letnici, Dragica Černigoj Kropf za dolgoletno organizacijsko delo na 
področju kulture ter folklorni skupini II in III triade KUD Vladko Mohorič Zreče. Posebno 
priznanje pa je prejela Marija Jelenko ob bogatem in plemenitem delu v Skomarski hiši. 
 
V drugem delu smo si ogledali dramski prizor z naslovom Moje delo je knjiga ljubezni, katerega 
so oblikovali dijaki in profesorji Srednje strokovne in poklicne šole Zreče. 
 

               
Slike 58, 59 in 60: Proslava ob kulturnem prazniku 

 
Spominska žalna komemoracija v Grabnu na Stranicah, 10. 2. 2018 
Drugo soboto v februarju se je ob 11. uri pričela žalna slovesnost pri grobovih talcev, katero je 
organizirala Občina Vojnik v sodelovanju s Spominskim društvom 100 Frankolovskih žrtev. 
Slavnosti govornik je bil zgodovinar, doc. dr. Damijan Guštin. 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 61 in 62: Žalna komemoracija v Grabnu 
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Komemoracija v spomin talcem na novem zreškem pokopališču 
V nedeljo, 11. 3. 2018 smo se na novem pokopališču zbrali v spomin zreškim talcem. 
 
V ta namen je župan Občine Zreče z delegacijo položil venec, prisluhnili pa smo petju MePZ OŠ 
Zreče, recitaciji otrok OŠ Zreče ter blagoslovu mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija 
Cvikla. 
 

            
Sliki 63 in 64: Komemoracija na novem pokopališču v Zrečah 

 
Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2017 
V kulturnem domu pri Termah Zreče je 26. 3. 2018 potekala prireditev v čast zreškim 
športnikom Športnik leta 2017 v Občini Zreče. 
  
Športno obarvan program so pripravili učenci OŠ Zreče. V prijetnem vzdušju smo prisluhnili tudi 
pevskemu zboru OŠ Zreče. Slavnostni govornik je bil župan, mag. Boris Podvršnik, kateri je med 
drugim tudi čestital nagrajencem.  
 
In kdo so bili nagrajenci? 
Perspektivni športniki do 16 let: Lena Bornšek – plavanje, Ema Korošec – plezanje, Adela Škoflek 
– odbojka, Tia Tajhar – košarka 
Perspektivni športniki do 18 let: Matjaž Špile – taekwon-do, Lovro Laporšek – nogomet 
Zaslužni športni delavec: Rosana Krajnc – odbojka, Branko Polegek – taekwon-do 
Najboljši športnik: Gregor Stračanek – kickboxing 
Najboljša športnica: Saša Kotnik Hren – sedeča odbojka 
Najboljša ženska športna ekipa: Twirling klub Zreče 
Najboljša moška športna ekipa: Članska ekipa NK Zreče 
Posebno priznanje: Boris Klokočovnik - odbojka 
 

              
Slike 65, 66 in 67: Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2017 

 
 
PROTOKOLARNE ZADEVE 
 
Obisk tujih obrambnih atašejev 
V torek, 13. 2. 2018, so nas obiskali tuji obrambni atašeji, akreditirani v Republiki Sloveniji, ki so 
se na povabilo Ministrstva za obrambo mudili na štiridnevnem obisku Celje, Zreče, Rogla. 
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Zreče je obiskalo 13 obrambnih atašejev s soprogami s Kitajske, Madžarske, Ruske federacije, iz 
Združenih držav Amerike, Brazilije, Poljske, Slovaške, Nemčije, Argentine, Nizozemske in Cipra. 
 
Gostje so najprej obiskali podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., nato pa so obiskali še podjetje 
Unior, d. d., – program Strojegradnja. V nadaljevanju obiska smo visoke goste popeljali tudi v 
Terme Zreče, kjer so zaposleni podjetja UNITUR, d. o. o., soproge atašejev pospremili na ogled 
Term, atašeji pa obiskali trgovino proizvodov podjetja Unior Kovaška industrija, d. d., v PTC 
Zreče.  
 
Svoj obisk so atašeji s soprogami zaključili pozno popoldne z odhodom proti Rogli, kjer so 
nadaljevali svoj štiridnevni obisk. 
 

 
Slika 68: Obisk tujih obrambnih atašejev 

 
Obisk nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla 
Mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl je v petek, 9. 3. 2018, v sklopu kanonične 
vizitacije v Župniji Sv. Kunigunda na Pohorju obiskal Zreče. Ob obisku so bili prisotni še tajnik 
nadškofa Jure Sojč, upokojeni nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, dekan Dekanije Slovenske 
Konjice Peter Leskovar in župnik v Župniji Sv. Kunigunda na Pohorju Stanko Krajnc. Dopoldne 
smo goste sprejeli na sedežu Občine Zreče, kjer je sledila predstavitev Občine Zreče ter vpis 
nadškofa v knjigo gostov. Nato si je nadškof ogledal še podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., 
ter podjetje Unior, d. d., – program Strojegradnja. Popoldne je nadškof svoj obisk nadaljeval na 
Skomarju in Gorenju pri Zrečah. 
 

 
Slika 69: Obisk nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla na Občini Zreče 

 

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 € z 
DDV. V okviru obnove smo 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 
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je znašala 5.743,00 € z 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 € z DDV. 
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 v Večgeneracijskem centru Zreče mesečno oblikuje program 
dnevnih aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij. Program temelji na 
željah in potrebah uporabnikov, vsebuje pa predvsem predavanja, ustvarjalne delavnice, filmske 
in glasbene urice, družabne igre in podobno.  
 
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 Občina Zreče delno pokriva stroške zaposlitve 
delavki v Mladinskem centru Dravinjske doline v višini 2.000,00 € letno.  
 

                 
Slike 70, 71 in 72: Večgeneracijski center Zreče 

 

 
Obnova Forma viv 
V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem smo pričeli z obnovo forma viv v Zrečah. S 
pomočjo konservatorsko restavratorskega tehnika Aleša Senice smo ugotovili osnovne barve 
forma viv, katere jej ustrezno peskal in prebarval 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).  
 
V okviru tega projekta smo v letu 2017 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 je 
predstavljala 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). Vrednost obnove 
forma viv je znašala 23.448,40 €, dela pa so se izvajala v mesecu septembru 2017.  
 
V letu 2018 smo pričeli z obnovo preostalih 8 forma viv ob Kovaški cesti (pod bregom) v Zrečah. 
Dela so bila končana v mesecu juniju 2018. Vrednost obnove teh forma viv je znašala 31.110,00 
€ z DDV. Celoten strošek je bil pokrit iz proračuna Občine Zreče. 
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Sliki 73 in 74: Obnova forma viv 

 
Prijava na razpis LAS »Od Pohorja do Bohorja« - Druži nas vlak pod Pohorjem 
V mesecu maju 2017 smo s pomočjo medobčinskega urada podali prijavo na 1. javni poziv za 
izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
okviru Sklopa 2 – 1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2017. Prijavili smo se s 
projektom »Druži nas vlak pod Pohorjem«, v okviru katerega smo postavili nadstrešek nad 
vlakovno kompozicijo.  
 
S strani MGRT smo konec meseca junija 2018 prejeli v podpis Pogodbo o sofinanciranju 
operacije – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter 
medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih.  
 
Vrednost del je tako skupaj z DDV znašala 79.771,65 €, od tega so bila odobrena sofinancerska 
sredstva v višini 48.124,84 €. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
 
Dela so se izvajala v času od 6. 7. 2018 do 12. 9. 2018. Izvajalo jih je podjetje GPS Grad, d. o. o. iz 
Škofljice – najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. Nadzor je opravljalo podjetje Koning, d. o. 
o., Edvard Brunčič, projektantski nadzor pa Gregor Furman s. p. Idejna zasnova je delo arhitekta 
Dominika Sagadina.  
 
Nadstrešek predstavlja dodano vrednost v kraj, saj bodo društva lahko tukaj izvajala razne 
delavnice, dogodke, poleg tega pa bomo pridobili dodatne možnosti interpretacije dediščine v 
občini, z rezultati raziskovanj, pa dodatno snov kako predstaviti dediščino občine ter jo vključiti 
v aktivno turistično ponudbo. 
 

        
Sliki 75 in 76: Nov nadrešek nad vlakom 
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Krepitev identitete Pohorcev 
V samem projektu so udeleženi mentorji in študentje dveh univerz in štirih fakultet, in sicer: iz 
Fakultete za turizem, Filozofske fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko iz Univerze v Mariboru ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki sodelujejo z 
negospodarskim in neprofitnim sektorjem za dosego cilja projekta, in sicer z Občino Zreče in 
Osnovno šolo Zreče. 
 
Projekt se je začel odvijati v mesecu februarju in trajal do konca meseca maja 2018. 
 
Projekt je bil razdeljen na več faz, v okviru katerih so študentje s pomočjo anket, intervjujev, 
delavnic pridobivali informacije o smučanju na Pohorju nekoč in danes. 
 
Zaključek projekta je bil 31. maja, kjer je bil predstavljen širši javnosti v hotelu Natura na Rogli 
model postavitve muzeja smučanja s predstavitvijo vseh zbranih podatkov.  
 

 
Slika 77: Zasnova tlorisa muzejske postavitve 

 
Projekt »Branju prijazna občina« 
V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih 
skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in 
pomembna naloga družbe kot celote. Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično 
celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.   
 
S projektom Branju prijazna občina želimo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot 
vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje in razvoj bralne 
kulture.  
 
Glavni cilji projekta so:  

- uveljaviti pozitivno javno podobo branja; 
- izboljšati zavest o pomenu branja; 
- podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje 

branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim 
skupinam; 

- spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja; 
- spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na 

lokalnem nivoju; 
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- povezovati institucije pri izvajanju projektov s področja branja, bralne pismenosti in 
bralne kulture (vključno s knjižnico). 

 
Občina Zreče je naziv »Branju prijazna občina« prejela konec leta 2018! 
 
 
DRUŠTVENA DEJAVNOST 
 
Društvena dejavnost ter povezovanje občanov je na območju občine Zreče na visokem nivoju. V 
občini aktivno deluje 71 prostovoljnih društev, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, 
obstaja pa še nekaj drugih društev, zvez in programov, ki za svoje delovanje v občini ne črpajo 
občinskih sredstev.  
 
V letu 2018 so proračunska sredstva za društveno in gasilsko dejavnost razdeljena po sektorjih 
delovanja: 

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

 
Občina Zreče vsem društvom za delovanje zagotavlja uporabo prostorov, v letu 2018 smo 
društvom omogočili okoli 2300 ur brezplačnega najema športnih dvoran, stadiona in kulturnega 
doma. 
 
KULTURNA DRUŠTVA (15.000,00 €) 

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

 
ŠPORTNA DRUŠTVA (44.500,00 €) 

1. NOGOMETNI KLUB ZREČE 
2. ODBOJKARSKI KLUB SWATYCOMET ZREČE 
3. PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE 
4. ŠPORTNO DRUŠTVO STRANICE 
5. STRELSKO DRUŠTVO SWATYCOMET ZREČE 
6. TAEKWON-DO KLUB UNIOR ZREČE 
7. TWIRLING KLUB ZREČE 
8. DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ZELENA ROGLA ZREČE 
9. AEROKLUB SLOV. KONJICE 
10. KOŠARKARSKI KLUB SLOV. KONJICE 
11. ŽENSKI KOŠARSKARSKI KLUB SLOV. KONJICE 
12. ŠPORTNO DRUŠTVO SVIZEC 
13. KOLESARSKI KLUB ROGLA 
14. VDC SLOV. KONJICE 
15. MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
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SOCIALNOVARSTVENA DRUŠTVA (5.000,00 €) 
1. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ ZREČE 
2. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ STRANICE 
3. KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČI KRIŽ GORENJE 
4. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČI KRIŽ SLOV. KONJICE 
5. SOŽITJE – MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

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

 
DRUGA DRUŠTVA (2.650,00 €) 

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

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

1. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZREČE 
2. MLADINSKO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLADIVO 11 

 
GASILSKA DRUŠTVA (31.150,00 €) 

1. PROSTOVOJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE 
2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STRANICE 
3. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJE 
4. GASILSKA ZVEZA ZREČE – VITANJE 

 
TURISTIČNA DRUŠTVA (7.500,00 €) 

1. TURISTIČNO DRUŠTVO ZREČE 
2. TURISTIČNO DRUŠTVO RESNIK – ROGLA 
3. TURISTIČNO DRUŠTVO SKOMARJE 
4. TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO STRANICE 
5. DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA 
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KMETIJSKA DRUŠTVA (2.500,00 €) 
1. DRUŠTVO KMETIC ZARJA 
2. STROJNI KROŽEK SLOV. KONJICE 
3. VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE 
4. DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 
5. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE 
6. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE 
7. KONJENIŠKO JAHALNO DRUŠTVO PRIJATELJEV PETRE 

 
 

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 2018 plačali 47.841,63 €. 
Pavšalna premija obveznega zdravstvenega zavarovanja za enega zavarovanca se je s 1. 1. 2018 
zvišala iz 31,36 € na 32,43 €.  
 
Graf 39: Višina plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega proračuna v € 
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5.3 SOCIALNO VARSTVO 
 
Graf 40: Gibanje sredstev za socialno varstvo med leti 2010 in 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. 
 
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. 
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Razpis za socialnovarstvena društva 
V letu 2018 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih društev in drugih 
društev. Na razpis za področje sociale se je uspešno prijavilo 18 društev, v katera so vključeni 
naši občani. Med navedena društva smo razdelili 5.000,00 €. Na razpis za področje delovanja 
drugih društev pa se je uspešno prijavilo 13 društev, med katere smo razdelili 6.500,00 €. 
 
Enkratna denarna pomoč 
Občanom Občine Zreče, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, 
je na voljo možnost vložitve vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči, katere višina je 
odvisna od namena, praviloma pa znaša nekje okoli 200 €.  
 
Graf 41: Enkratna denarna pomoč v letih 2011–2018 v €

 
 
Pomoč v hrani 
Sofinanciramo tudi pomoč v hrani, mesečne pakete, ki jih razdeljuje Krajevna organizacija 
Rdečega križa Zreče. Evidenca te pomoči se usklajuje in pripravi na koordinacijskem sestanku v 
začetku leta s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Centrom za socialno delo, šolskimi 
svetovalnimi delavkami, Karitasom in komisijo za socialo pri Odboru OZRK Slovenske Konjice. 
Del sredstev za nabavo hrane se zagotavlja iz občinskega proračuna. 
 
Pogostitev ostarelih 
Vsako leto v letnem proračunu zagotovimo sredstva za delno pokritje stroškov pogostitve 
ostarelih v Zrečah, v Gorenju in na Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega 
križa na območju občine, ter pogostitev članov društva Sožitje. Za ta namen letno namenimo 
okoli 2.000 €. 
 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je enkratna denarna pomoč novorojencu, s katerim 
se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka.  
 
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta eden od 
staršev in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini 
Zreče. V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Zreče. 
 
Višina prispevka enkratnega denarnega prispevka za novorojenca znaša za vsakega otroka 
200,00 € (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca v Občini Zreče, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/17). 
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Graf 42: Število novorojenčkov v Občini Zreče v obdobju 2011–2018 

 
 

 
5.4 INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA 
 
Svet za invalide Občine Zreče 
Januarja 2010 smo se na pobudo Območnega društva invalidov Dravinjske doline prijavili na 
razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) za pridobitev listine »Občina po 
meri invalidov«. Občinski svet Občine Zreče je na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Zreče, 
dne 10. 2. 2010 obravnaval in sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Zreče in Akcijski načrt 
za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče v obdobju 2010 – 2014 (v nadaljevanju: Akcijski 
načrt). 
 
Za uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini 
Zreče za obdobje 2010 – 2014 smo prejeli 3. 12. 2010 priznanje, listino »Občina po meri 
invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije  (v nadaljevanju: ZDIS) na podlagi 
Pravilnika Zveze o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«. 
 
Projekt se je z različnimi aktivnostmi nadaljeval tudi v letu 2015 in 2016, saj zagotavljanje 
neodvisnega življenja invalidov predstavlja nenehno skrb občine za uresničevaje temeljnih 
pravic te ranljive skupine prebivalstva. 
 
Akcijski načrt  smo v letih 2017 in 2018 novelirali in tako poskrbeli za še boljšo vključenost 
invalidov v družbo in okolje. V ta namen se je v letu 2018 trikrat sestal Svet za invalide v Občini 
Zreče v sestavi: Vojko Korošec - 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 Štefan 
Posilovič, Sandra Vidmar Korošec, Katjuša Črešnar - predstavnici Občine Zreče.  
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 
 
8. decembra 2017 smo z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje iz Ljubljane, ki je koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, v 
Večgeneracijskem centru Zreče, podpisali pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno postala 
članica slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. 
 
15. januarja 2018 je župan imenoval 13-članski Častni odbor starosti prijazne Občine Zreče, 
katerega predsednik je Drago Šešerko, ostali člani pa so predstavniki upokojencev, rdečega 
križa, šolstva, centra za socialno delo, Lambrechtovega doma, Župnijske karitas, skratka ljudje, ki 
nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju in izvajanju petletnega razvojnega načrta za področje 
staranja. 
 
Na podlagi prejetih predlogov s strani starejših občanov in članov častnega odbora je v pripravi 
5-letni razvojni program za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti, na 
podlagi tega pa bomo pripravili tudi načrt posameznih aktivnosti, ki bi jih želeli izvesti kot 
ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja naših občanov v jeseni njihovega življenja. 
 
Tako smo se odločili, da v letošnjem letu pričnemo s projektom PROSTOFER (prostovoljni šofer), 
to je z brezplačnimi prevozi za starostnike oz. starejše, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in 
imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogočili 
bi jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov 
ipd. S tem bi pomagali starejšim pri mobilnosti, zmanjšali njihovo osamljenost in družbeno 
izločenost.  
 

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. 
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Razpis 
V letu 2018 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje športnih programov športnih društev. Na 
podlagi določil javnega razpisa je svoje programe športa uspešno prijavilo 15 športnih društev, 
med katere smo razdelili 44.500,00 €.   
 
Ureditev atletske steze 
V letu 2018 smo nadaljevali z ureditvijo atletske steze. 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 okoli 14.000 € 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, OŠ V parku in Centru za socialno delo. 
 
V letu 2018 smo preko javnih del zaposlili 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 Zreč, eden iz Vojnika, eden iz Celja in dva iz Slov. Konjic. 
Javni delavci opravljajo različna dela, poudarek pa je na urejanju in čiščenju okolja. Dva javna 
delavca imata status invalida (eden iz Celja in eden iz Vojnika), 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 2018 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 2018 
nadaljevala dela v zvezi s sanacijo zaklonišč. Kar se tiče nabave sredstev za zaščito in reševanje 
so bile nabavljene uniforme ter ostala oprema. Za nabavo agregata je bila pridobljena ponudba 
od podjetja Uninvest: agregat v vrednost 15.500,00 € brez DDV. Dogovarjamo se s CŠOD o 
sofinanciranju. Sredstva so prenesena v leto 2019. 
 
Župan Občine Zreče je konec meseca januarja 2018 podpisal pogodbe o opravljanju nalog zaščite 
in reševanja v Občini Zreče za leto 2018 z vsemi službami zaščite in reševanja, ki delujejo na 
področju občine Zreče. Tako je bil podpisan Aneks št. 12 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske 
službe v Občini Zreče za leto 2018 in Pogodbe o sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge 
zaščite in reševanja v Občini Zreče za leto 2018. 
 
Aneks so podpisali predsedniki društev, in sicer GZ Zreče - Vitanje, PGD Zreče, PGD Gorenje in 
PGD Stranice. Sredstva so namenjena za delovanje posameznega društva, in sicer za izvajanje 
intervencij, izobraževanje, izvajanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja oseb in opreme, 
refundacije oz. nadomestila med intervencijo oz. med usposabljanjem, izvajanje preventivnih 
nalog, nabavo in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, investicijsko vzdrževanje, 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm
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ostale društvene dejavnosti in drugih nalog, za katere zagotavlja sredstva občina v skladu z 
zakonodajo.  
 
Društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Zreče, pa so GRS MB - postaja Zreče, 
Kinološko društvo Zreče, Društvo tabornikov Rod zelena Rogla in Kinološko društvo reševalnih 
psov Celje.  
 
7. 4. 2018 so na OŠ Zreče izvedli evakuacijsko vajo. Šolarjem OŠ Zreče so se pri tej vaji pridružili 
tudi šolarji podružničnih šol Gorenje pri Zrečah in Stranic. Namen vaje je bil obnoviti znanje o 
varnem ukrepanju v primeru naravnih in drugih nesreč, ko je nujno čimprej zapustiti objekt.  
 
Ob tej priložnosti so se predstavile tudi sile za zaščito in reševanje Občine Zreče, katere so, v 
veliko veselje otrok, pripravile obširno predstavitev svoje dejavnosti. Pod vodstvom OŠCZ 
Občine Zreče so sodelovali predstavniki URSZR izpostave Celje, PGD Zreče, PGD Gorenje pri 
Zrečah, PGD Stranice, KDRP Celje, KD Zreče, GRS Maribor, RZR Zreče, enota PP Zreče, enota prvih 
posredovalcev AED, PP Slovenske Konjice, OZRK Slovenske Konjice in poverjeniki CZ Občine 
Zreče. 
 

 
Slika 78: Reševanje iz objekta v sklopu evakuacijske vaje v OŠ Zreče  

in predstavitve enot ZiR 
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I I I.   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 8 

 
Ocenjujemo, da smo v preteklem letu zastavljene cilje na vseh petih stebrih uresničili uspešno. 
Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 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 poleg načel učinkovitosti, kakovosti, racionalnosti idr., 
pri svojem delu še bolj uveljavljali načelo transparentnosti in odprtosti (redna poročanja na OS, 
novinarske konference, otvoritve, prireditve, sprejemi, izdajanja občinskega glasila Pohorsko 
srce, spletne vsebine …).  
 
Našo uspešnost dokazuje med drugimi uvrstitev naše občine (raziskava revije Moje finance: Kje 
v Sloveniji se najbolje živi?; na podlagi 5 skupnih kazalnikov: gospodarstvo, prebivalstvo, 
infrastruktura, kriminaliteta, zdravje) na 15. mesto od 212. občin, v letu 2018 že četrtič 
pridobljen certifikat ISSO Zlati kamen, ki ga podeljuje podjetje Planet GV razvojno 
najuspešnejšim občinam, pa tudi tekmovanje ENTENTE FLORALE EUROPE, kjer smo se skupaj s 
projektnim timom, v tesnem sodelovanju s podjetji, zavodi, društvi in drugimi institucijami, 
pripravljali na to evropsko tekmovanje, kjer smo tekmovali v kategoriji mest, in dosegli z 
razglasitvijo zlatega priznanja odlično uvrstitev, kar je izjemna priložnost za še večjo promocijo 
destinacije, občine, Zreč in Rogle kot zelenih destinacij trajnostnega turizma. Postali smo tudi 
branju prijazna občina. 
 
Vseskozi si prizadevamo tudi za aktivne ukrepe ohranjanja narave, zato smo nadaljevali 
aktivnostmi na projektu »Pot med krošnjami Pohorje«. Uveljavljanje trajnostnega razvoja in 
zelenega okolja je eden izmed naših glavnih strateških ciljev, zato smo v skladu z našimi 
možnostmi v lanskem letu začeli pospeševati gradnjo individualnih čistilnih naprav. Na področju 
okolja in prostora smo nadaljevali s pripravami sprememb in dopolnitev OPN, OPPN Poslovna 
zazidava center Zgornje Zreče in OPPN za poslovno obrtno cono Zreče. 
  
V začetku leta 2017 je bila oblikovana Celostna prometna strategija občine, katere cilj je 
načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. S pomočjo 
evropskih sredstev smo lani uspešno izvedli enega izmed ukrepov prometne ureditve pri 
osnovni šoli, ki je zajemal ureditev pločnika, parkirišč za osebna vozila ter avtobusnega 
postajališča z nadstreškoma. 
 
Aktivno smo sodelovali pri vzpodbujanju, pripravljanju in izvedbi državnih projektov na našem 
območju (krožišče pri Sparu, ureditev reke Dravinje, izgradnja zavijalca in pločnika na 
Stranicah), hkrati pa dokončali naše investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcija javne 
poti 985431 Stranice – center (Korošec-Gasilski dom) in rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom 
krajanov–Železinger). Komunalno smo uredili območje stanovanjske zazidave Stanojevič ter 
sanirali sklani podor nad stanovanjskim objektom Križevec 18/b in plaz Sitar II …, na področju 
vodooskrbe pa smo sanirali vodovod ob Ilirski poti in Rudniški cesti v Zrečah ter vodovod na 
odseku grobovi – Kovač (Krnec), novo cev pa vgradili ob rekonstrukciji JP Stranice – center. 
 
V občinski upravi smo poleg omenjenih projektov vzpodbujali tudi projekte s področja socialno 
varnostnih vsebin, kulture, vzgoje in izobraževanja, športa … 
 
Uspešno smo nadaljevali s projektom Občina po meri invalidov. Zagnali smo tudi projekt Občina 
po meri starejših. Uspeli smo tudi s prvimi koraki, da postanemo mladim prijazna občina.   
 
Glede na trend, ki se kaže od leta 2013 (višina primerne porabe 3.698.919 €) do leta 2018 
(3.784.999 €), se je primerna poraba do leta 2018 zmanjševala. Prav tako je bilo s povprečnino. 
Znesek povprečnine (je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
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financiranje z zakonom določenih nalog občin) se je v obdobju od leta 2013 (536,00 €) zmanjšal 
na 500,83 € v letu 2015 (prvo polletje je znašala 525 €), v letih 2016 in 2017 pa nekoliko 
povečal (2016 522,00 €, 2017 533,50 €). Občine z zneskom povprečnine za leto 2018, ki je 
znašala 551,00 € (v skladu z ZFO, po katerem bi slovenske občine morale prejeti povprečnino v 
višini 652 €) še vedno nismo zadovoljne, kar predstavlja za nas oteženo izvajanje zakonskih 
nalog.  
 
Vse to kaže na naš vzpodbuden napredek, zato smo lahko z doseženim v lanskem letu zadovoljni. 
S tem smo realizirali tudi glavnino načrtovanih ciljev (proračun za leto 2018 smo realizirali 
86,51 % - prihodke in 93,36 % - odhodke). Pri tem je pomembno, da smo poslovali v okviru 
realnih finančnih in materialnih možnosti, kar je zagotavljalo dobro proračunsko likvidnost.  
 

            
Pripravili:  
Javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče 
 

Župan Občine Zreče 

                             


