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AD/14 

INFORMACIJE ŽUPANA 

 

16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 6. 12. 2017 

 
 
1.Občina Zreče je planetu Zemlja prijazna Občina 
 

 
 
Občina Zreče je tudi v letošnjem letu sodelovala v natečaju Planetu zemlja prijazna Občina, 
ki ga organizira Društvo planet Zemlja. Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Vlade RS, v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo 
Združenja občin Slovenije, podjetja Oven iz Maribora in Srednje lesarske šole Ljubljana in v 
partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. 
 
Natečaj so pripravili strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo iz Ministratva za kmetisjtvo, 
gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove, 
Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštitura 
ZRMK, Zavoda za varno igro, Visoke šole ua trajnostni turizem ERUDIO, društva Morigenos, 
Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja. 
 
V natečaju sodelujejo Občine, ki so razvrščene v kategorije glede na število prebivalcev: 
- do 3.000 prebivalcev, 
- med 3.000 in 5.000 prebivalcev, 
- med 5.000 in 10.000 prebivalcev, 
- nad 10.000 prebivalcev, 
- mestne občine. 
 
Iz vsake kategorije prejme naziv po ena občina, njej najbližje po rezultatih pa prejmejo 
motivacijska priznanja. Sodelovanje Občinam poleg naziva Planetu zemlja prijazna občina, 
prinaša tudi druge priložnosti, stike in ideje za boljši jutri občank in občanov. Pomen in 
poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skoposti s stroko, ki nakazuje vprašanja in 
ponuja dogovore. Večkratno sodelovanje občine pa je nagrajeno tudi s podrobnejšo analizo 
stanja na področjih, ki jih natečaj raziskuje.  
 
Komisija je ocenjevala prizadevanja občin za ohranjanje kvalitete bivanja občank in občanov 
na 12-ih področjih. V kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev si je naziv "Planetu zemlja 
prijazna Občina 2017" prislužila Občina Zreče. V obrazložitvi naziva je komisija zapisala:  
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»Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina že sedmič sodelujoča na 
natečaju. Na večini področij v samem vrhu, še največ rezerve za napredek pa je na področjih 
skrbi za gozdove, igrišč, lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega komuniciranja, na 
katerih je sicer tudi dosegla nadpovprečne rezultate, a nekoliko nižje kot na drugih področij.« 
 
Podeljena priznanja Občini Zreče na natečaju v letih 2013 – 2017: 
LETO 2013: Priznanje za odgovorno prizadeva je na področju varovanja naravnih danosti, 
ustvarjanja boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem 
odnosu do okolja za te in prihodnje generacije. 
LETO 2014: Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina« 
LETO 2015: Priznanje za zvestobo 
LETO 2016:  Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina« 
LETO 2017: Naziv »Planetu Zemlja prijazna občina« 
 

 
Slika 1: Prejemniki nazivov in priznanj Planetu Zemlja prijazna občina 2017 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Zreče 
 
 
2. Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Zreče 2017 
 
V sredo, dne 8. 11. 2017 smo na Centralni čistilni napravi Zreče (CČN) ob četrti obletnici 
delovanja ČN Zreče priredili dobro obiskan in odmeven dogodek »Dan odprtih vrat«.  
 
Dogodek je obsegal predstavitev delovanja obstoječe centralne čistilne naprave Zreče in 
načrte za prihodnost, ki jo ustvarjamo za čistejšo reko Dravinjo. Dneva odprtih vrat Centralne 
čistilne naprave se je udeležilo nekoliko manj obiskovalcev kot prejšnja leta.  
 
Obiskovalci dneva odprtih vrat so si ogledali procese na CČN, dobili informacije o načrtih za 
nadaljnjo priključevanje na javni kanalizacijski sistem Zreče ter informacije o malih čistilnih 
napravah.  
 
Dogodka se zaradi slabega vremena niso udeležil prodajalci malih čistilnih naprav. Kljub 
temu smo obiskovalcem sami razložili vse o malih čistilnih napravah in razdelili brošure s 
podatki od ponudnikov malih čistilnih naprav. 
 
Obiskovalci so izkazali veliko zanimanje za ogled procesov, pohvalili prizadevno ekipo in 
zaželeli čistilni napravi nadaljevanje uspešno začrtane poslovne poti, ki vključuje predvsem 
kakovostno storitev čiščenja odpadne vode po sprejemljivi ceni.  
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Slika 2: Obiskovalci ČN Zreče na dan odprtih vrat 

 
Pripravil: Maks Repič, koordinator za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na 
Občini Zreče 
 
 
3. Prijava ukrepov iz Celostne prometne strategije na  Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti  
  
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017 objavilo 
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna 
naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je 
Ministrstvo za infrastrukturo.  
 
Gre za sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k 
izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim 
zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v 
urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.  
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za 
sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v: infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za 
kolesarje in avtobusna postajališča. 
  
Sredstva so razdeljena glede na število prebivalcev v mestnih naselij znotraj Občine. Za 
Občino Zreče je tako na voljo 56.679,55 EUR. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciranih 80 
% upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa. Davek ni 
upravičen strošek.  
 
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog. Prvi rok je bil 23. 11. 2017. Drugi rok za oddajo vlog 
je 6. 3. 2018, morebitni tretji rok pa je predviden 5. 6. 2018.  
  
Občina Zreče se je prijavila na prvi rok, torej 23. 11. 2017 z dvema ukrepoma: infrastruktura 
za pešce in avtobusna postajališča. S prijavo teh dveh ukrepov želimo uredit prometa pri 
Osnovi šoli Zreče.  
 
Ukrep avtobusna postajališča zajema ureditev celotnega skrajnega desnega (jugo-
vzhodnega) roba obstoječega parkirišča z avtobusnim postajališčem. Območje je razdeljeno 
na dva poglavitna dela: parkirišča za osebam vozila in avtobusno postajališča, ki ju ločuje 
prav tako na novo izveden uvoz za intervencijska vozila.  
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Ti prostori bodo namenjeni kratkotrajnemu parkiranju oz. ustavljanju staršev, ki odložijo 
otroke pred šolo, t.i. ''Kiss & Go'' sistem parkirišč.  
 
Avtobusno postajališče se bo na novo označilo s talnimi oznakami za ustavljanje dveh 
avtobusov hkrati. Bistveno dodano vrednost pa bo predstavljala ureditev okolice 
avtobusnega postajališča, kjer se bo uredilo pokrito čakališče za otroke vključno z urejenimi 
dostopnimi potmi od šole do čakališča. Ocenjena vrednost za ta ukrep je 60.652,57 EUR. 
 
Ukrep pešpoti se navezuje na ukrep avtobusnih postajališč kjer želimo pred avtobusnim 
postajališčem vzdolž desnega roba parkirišča pred OŠ Zreče zgraditi pločnik. Pločnik se  bo 
navezoval na obstoječ pločnik ob Kovaški cesti LC št. 485071 do preurejenega vhoda do OŠ 
Zreče. V sklopu izgradnje pločnika bomo izvedli tudi javno razsvetljavo z ureditvijo 
neposredne okolice ter postavitvijo urbane opreme. Projektantski predračun za ta ukrep je 
ocenjen na 38.518,88 EUR. 
 
Pripravila: Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo na Občini Zreče 
 
 
4. Projekt Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 
 
V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-
študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« so na Fakulteti za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 v 
sodelovanju z Občino Slovenske Konjice, Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče in 
Občino Zreče izdelali projekt »Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju 
Dravinjske doline« z akronimom »DOSTAVE-TDD«. 
 
Osnovni cilj projekta je bil urediti težave pri zagotovitvi ustreznih parkirnih površin za tovorna 
vozila in izdelati koncept informacijskega sistema za komunikacijo med vozniki/dostavljavci in 
skladiščniki posameznih podjetij. V okviru projekta je bilo neposredno obravnavanih vsaj 
deset velikih podjetij z različnimi karakteristikami koničnih ur ter različnimi kapacitetami 
dnevnih nakladanj in razkladanj. Obravnavanim podjetjem njihova lastna parkirišča v 
koničnih urah ne zadoščajo, zato se problem zazna tako v okolici šol, kot tudi v urbanih 
naseljih. Pri vsakem konkretnem problemu so obravnavali številne možne rešitve, ki so jih 
študentje tudi predstavili na javni predstavitvi za širšo javnost, ki smo jo v Občini Zreče 
organizirali v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, in sicer 21. 9. 2017. 
 
Glavna rešitev za celotno dolino predvideva skupno (konsolidacijsko) parkirišče za tovorna 
vozila. Na osnovi preverbe vseh možnih lokacij je kot najboljša možna bila izbrana lokacija v 
Slovenskih Konjicah, kjer že obstaja parkirišče lokalnega prevoznika. 
 
Predlog rešitev za 1.cono (Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. in Unior, d. d.) je 
izvedba dveh vhodov - za vsako podjetje svoj vhod in hkrati rešitev JPP s predlogom izvedbe 
obračališča za avtobus. 
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Slika 3: Predlog rešitve za GKN Driveline Slovenija in Unior 

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

 
Slika 4: Predlog rešitve  za Unior in SwatyComet 

 
Pripravila: Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo na Občini Zreče 
 
 
5. Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center (Korošec-Gasilski dom) 
 
V občini smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center. V sklop 
ureditve JP spada ureditev vozne površine ceste dolžini 360,0 m, postavitev javne 
razsvetljave, ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja novega vodovoda ter novega 
kabelsko komunikacijskega sistema in delna prestavitev ter zaščita obstoječih podzemnih 
komunalnih vodov. Meja obdelave obravnavane ceste je od priključitve na regionalno cesto 
RC II. reda - odsek 0281 in do Gasilskega doma Stranice.  
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Slika 5: Območje ureditve javne poti  

 
Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe in široka cca 3,0 m. Predvidi se razširitev ceste na širino 
5,0 m in pločnik 1,20 m.  
 
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 22/17; april 2017 je izdelalo projektantsko podjetje 
GINS d.o.o., Vojnik. Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje GINS, d. o. o., Matjaž 
Mernik. 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za 
oddajo javnega naročila in z odločitvijo z dne 23. 6. 2017 izbrali najugodnejšega izvajalca GP 
LUGARIČEK, d. o. o., Celje. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV: 168.558,31 
EUR. Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v celoti. Izbrani ponudnik bi 
moral z deli pričeti v 10 dneh po podpisu pogodbe, tj. 5. 7. 2017, s strani obeh pogodbenih 
strank in dela zaključiti najkasneje v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, to je 3. 10. 
2017.  
 
Dne 11. 7. 2017 je bila opravljena uvedba izvajalca v delo, na kateri so bile dogovorjene 
obveznosti izvajalca in roki, v katerih bi moral opraviti določena dejanja. Ker se izvajalec 
dogovorjenih rokov iz Gradbene pogodbe, uvedbe v delo in večkratnih ustnih dogovorih o 
pričetku del ni držal, smo mu s strani Občine Zreče posredovali obvestilo o odstopu od 
pogodbe in dne 5. 10. 2017 podali zahtevo za unovčenje kavcijskega zavarovanja za dobro 
in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, za celoten znesek zavarovanja, to je 
16.855,83 EUR, kar je bilo pozitivno rešeno. 
 
Zaradi vsega navedenega smo pričeli nov postopek izbire izvajalca. Javno naročilo z 
odpiranjem ponudb je že bilo izvedeno dne 15. 11. 2018. Na javni razpis je prispelo 6 
ponudb potencialnih izvajalcev del. Izbor izvajalca nameravamo zaključiti do konca leta 
2018. Izbrani ponudnik bo moral z deli pričel 15. 2. 2018 (lahko tudi prej, v kolikor bodo to 
dopuščale vremenske razmere) ter jih zaključiti najkasneje do 31. 5. 2018. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor na Občini Zreče 
 

 

6. Ureditvi krožnega križišča na Kovaški cesti v Zrečah 
 
V Občini Zreče smo v letošnjem letu pristopili k ureditvi krožišča na Kovaški cesti v Zrečah 
(križišče med Kovaško in Rudniško cesto). Namen ureditve je preureditev tro krakega ne 
semaforiziranega križišča v mini urbano križišče, s tem pa umirjanje prometa, izboljšanje 
prometnega pretoka, večjo prometno varnost in izboljšanje estetskega videza. 
 
Obstoječe tro krako križišče se preuredi v mini krožno križišče s povoznim osrednjim delom. 
Izvede se prestavitev hodnikov za pešce, ureditev odvodnjavanja ter preureditev javne 
razsvetljave. Sredinski otok je tlakovan s Pohorskimi granitnimi kockami 10/10 cm in je 
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višinsko ločen od voznega dela. Vozni del sredinskega otoka je prav tako tlakovan z 
granitnimi kockami 20/20 cm.  
 
Projektno dokumentacijo PZI je izdelalo projektantsko podjetje Projektiva NVG, d. o. o., 
Celje. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila smo izbrali najugodnejšega izvajalca GMI, d. o. 
o., Slov. Konjice, ki je z izvajanjem del pričel 28. 8. 2017 in jih mora zaključiti do konca 
meseca novembra 2017. Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o., Matjaž 
Mernik. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV 112.030,60 EUR. Vire za financiranje 
zagotavlja proračun Občine Zreče, v celoti. Glede na trenutne vremenske razmere se bo v 
letošnjem letu izvedlo asfaltiranje le v grobi masi, fini asfaltni sloj pa se bo izvedel spomladi 
leta 2018.  
 

 
Slika 6: Začetek asfaltiranja z dne 28. 11. 2017 

 
Poleg pogodbenih del smo dodatno uredili še del lokalne ceste proti Spar-u v dolžini 65 m, 
kjer se izvaja celotna sanacija voziščne konstrukcije v predračunski vrednosti 13.803,26 EUR 
brez DDV. Prav tako pa smo preko krožišča v celoti obnovili zastarelo meteorno kanalizacijo 
in izvedli nov vzporedni fekalni kanal s slepim prelivom v skupni predračunski vrednosti 
13.858,53 EUR brez DDV. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor na Občini Zreče 
 
 
7. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč  
 
ZŠAM Zreče je v sodelovanju z Občino Zreče in Svetom za varnost v cestnem prometu 
Občine Zreče v soboto, 18. novembra 2017, ob 16.00 v prostorih ZŠAM Zreče ob Svetovnem 
dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč organiziral okroglo miza na temo: »Ustvarjanje 
skupne preventive«. 
 
Geslo letošnjih mednarodnih aktivnosti je poziv ZMANJŠANJU SMRTNIH ŽRTEV IN HUDO 
POŠKODOVANIH V PROMETNIH NESREČAH ZA 50 % DO LETA 2020. Slogan aktivnosti v 
Slovenije »POKLON ŽIVLJENJU«. 
 
Na okrogli mizi so sodelovali: predstavniki ZŠAM Zreče, PGD Zreče, Rdečega križa Zreče,  
Turističnega društva Zreče, Večgeneracijskega centra Zreče, SPVC Občine Zreče in Občine 
Zreče. Prisotne je pozdravil tudi podžupan Občine Zreče, Drago Šešerko. Vodja GJS in 
prostora, Štefan Posilovič pa je predstavil aktivnosti Občine Zreče v sklopu projekta Celostne 
prometne strategije, ter investicijskega vzdrževanja in investicij na cestnem gospodarstvu v 
Občini Zreče, ki potekajo in se bodo začele v prihodnjih letih. 
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Slika 7: Poklon žrtvam prometnih nesreč 

 
Vsi prisotni so se nato odpravili na križišče pri avtobusni postaji Zreče, kjer so jih pričakali 
tudi člani ZŠAM Slov. Konjice, ki so se nato skupaj s prižiganjem sveč poklonili žrtvam 
prometnih nesreč. Prisotne sta pozdravila predsednik ZŠAM Zreče, Stanko Pirnat in 
podžupan Občine Zreče, Drago Šešerko. Dogodek je z glasbeno točko popestrila tudi 
flavtistka Maša Stojnšek. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor na Občini Zreče 
 
 
8. Končno poročilo za projekt »Sanacija spominskega obeležja in vojnega grobišča 
100 frankolovskih žrtev na Stranicah pri Frankolovem – 1., 2. in 3. faza« 
                                                                  

1. Opis projekta  
 

Občina Zreče je skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
pristopila k sanaciji spominskega obeležja in vojnega grobišča »100 frankolovskih žrtev« na 
Stranicah pri Frankolovem.  
 
Dela so se izvajala v treh fazah, in sicer: 

- 1. faza v letu 2014 – obnova spomenika 60 talcem 
- 2. faza v letu 2015 – obnova spomenika 40 talcem 
- 3. faza v letu 2017 – obnova pešpoti in osrednje spominske plošče 

 
1.1      1.faza 

V okviru 1. faze je Občina Zreče v letu 2014 podpisala pogodbo z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi katere je Ministrstvo sofinanciralo 
obnovo v višini 45 % celotne vrednosti del oziroma največ 16.195,75 EUR bruto. Preostala 
sredstva je zagotovila Občina Zreče.  
 
Občina Zreče je v mesecu juliju 2014 pridobila kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Na podlagi le-tega je Občina Zreče pristopila k 
iskanju projektantskega nadzora in izvajalca del. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je 
za projektantski nadzor bil izbran atelje Piano, Piano Saša s.p., Koroška cesta 11, Velenje 
ter za izvajalca del Jože Skrbinšek s.p., Polene 27a, Slovenske Konjice. 
 
Dela so bila izvedena v času od 18. 9. 2014 do 20. 10. 2014. V tem času so se na grobišču 
60 talcev odstranili stari robniki med stebri in notranjimi robniki. S stebrov je bila odstranjena 
patina ter speskane zaščitne betonske kape. Položeni so bili novi zunanji robniki med stebri. 
Odstranjen je tudi zgornji sloj peska ter kleki pri vstopu na grob. S klekov in cipres so bile 
odstranjene suhe veje in poškodovani vrh drevesa. Prav tako so odstranjene klopi in 
plemenice. Saniran je bil napis na kamnitem monolitu. Postavljene so nove plamenice, 
kamnita plošča namenjena položitvi vencev in sveč ter unikatni notranji robniki.  
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Vrednost del za 1. fazo: 
- Jože Skrbinšek s.p., za izvedbo gradbenih in vrtnarskih del; 29.412,50 EUR 
- Atelje Piano, Saša Piano s.p., za izvedbo projektantskega nadzora; 1.065,00 EUR 

 
Delitev stroškov: 

Vrsta del Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 

Občina Zreče Skupaj: 

Jože Skrbinšek s.p. 13.235,62 EUR 16.176,88 EUR 29.412,50 EUR 

Atelje Piano, Saša 
Piano s.p. 

479,25 EUR 585,75 EUR 1.065,00 EUR 

Skupaj: 13.714,87 EUR 16.762,63 EUR 30.477,50 

 
 

1.2        2. faza 
 
V okviru 2. faze je Občina Zreče v letu 2015 podpisala pogodbo z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi katere je Ministrstvo sofinanciralo 
obnovo v višini 45 % celotne vrednosti del oziroma največ 15.000,00 EUR bruto. Preostala 
sredstva je zagotovila Občina Zreče.  
 
Občina Zreče je v mesecu aprilu 2015 pridobila kulturnovarstveno soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Na podlagi le-tega je Občina Zreče pristopila 
k iskanju projektantskega nadzora in izvajalca del. V skladu z Zakonom o javnem naročanju 
je za projektantski nadzor bil izbran atelje Piano, Piano Saša s.p., Koroška cesta 11, Velenje 
ter za izvajalca del Jože Skrbinšek s.p., Polene 27a, Slovenske Konjice. 
 
Dela so bila izvedena v času od 1. 6. 2015 do 15. 7. 2015. V tem času so se na grobišču 40 
talcev odstranili stari robniki med stebri in notranjimi robniki. S stebrov je bila odstranjena 
patina ter speskane zaščitne betonske kape. Položeni so bili novi zunanji robniki med stebri. 
Odstranjen je tudi zgornji sloj peska ter kleki pri vstopu na grob. S klekov in cipres so bile 
odstranjene suhe veje in poškodovani vrh drevesa. Prav tako so odstranjene klopi in 
plemenice. Saniran je bil napis na kamnitem monolitu. Postavljene so nove plamenice, 
kamnita plošča namenjena položitvi vencev in sveč ter unikatni notranji robniki.  
 
Vrednost del za 2. fazo: 

- Jože Skrbinšek s.p., za izvedbo gradbenih in vrtnarskih del; 22.495,09 EUR 
- Atelje Piano, Saša Piano s.p., za izvedbo projektantskega nadzora; 1.065,00 EUR 

 
Delitev stroškov: 

Vrsta del Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 

Občina Zreče Skupaj: 

Jože Skrbinšek s.p. 10.122,80 EUR 12.372,29 EUR 22.495,09 EUR 

Atelje Piano, Saša 
Piano s.p. 

479,25 EUR 585,75 EUR 1.065,00 EUR 

Skupaj: 10.602,05 EUR 12.958,04 EUR 23.560,09 EUR 
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1.3      3. faza 
 

V okviru 3. faze je Občina Zreče v letu 2017 podpisala pogodbo z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi katere je Ministrstvo sofinanciralo 
obnovo v višini 45 % celotne vrednosti del oziroma največ 26.392,08 EUR bruto. Preostala 
sredstva je zagotovila Občina Zreče. 
  
Občina Zreče je v mesecu juliju 2017 pridobila kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje ter soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, OE Celje. 
Na podlagi le-tega je Občina Zreče pristopila k iskanju projektantskega nadzora in izvajalca 
del. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je za projektantski nadzor bil izbran atelje 
Piano, Piano Saša s.p., Koroška cesta 11, Velenje ter za izvajalca del GMI, inženiring in 
vzdrževanje, d. o. o., Zgornja Pristava 4a, Slov. Konjice Dela so bila izvedena v času od 16. 
8. 2017 do 6. 11. 2017.  
 
V okviru te sanacije so bila izvedena naslednja dela: 

- sanacija obstoječe povezovalne poti za pešce od parkirišča ob zasebni stanovanjski 
hiši (Fijavž) do osrednje spominske ploščadi, vključno z odvodnjavanjem, 

- ureditev območja osrednje spominske ploščadi s seznamom imen – ureditve, ki bodo 
izhajale iz geološke študije, vključno z odvodnjavanjem, 

- dodatna zasaditev ob osrednji spominski ploščadi.  
 
Vrednost del za 3. fazo znaša: 

- GMI, d. o. o. za izvedbo gradbenih in vrtnarskih del: 51.067,36 EUR 
- Atelje Piano, Saša Piano s.p., za izvedbo projektantskega nadzora; 1.489,00 EUR 

 
 
Delitev stroškov: 

Vrsta del Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 

Občina Zreče Skupaj: 

GMI d.o.o. 22.980,31 EUR 28.087,05 EUR 51.067,36 EUR 

Atelje Piano, Saša 
Piano s.p. 

670,05 EUR 818,95 EUR 1.489,00 EUR 

Skupaj: 23.650,36 EUR 28.906,00 EUR 52.556,36 EUR 

 
 
SKUPAJ VSE FAZE Z VKLJUČENIM DDV: 
 

Vrsta del Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 

Občina Zreče Skupaj: 

1. faza 13.714,87 EUR 16.762,63 EUR 30.477,50 EUR 

2. faza 10.602,05 EUR 12.958,04 EUR 23.560,09 EUR 

3. faza 23.650,36 EUR 28.906,00 EUR 52.556,36 EUR 

Skupaj: 47.967,28 EUR 58.626,67 EUR 106.593,95 EUR 
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2. Slike  
 
 
1. faza (grobišče 60 talcev) 
 

   
 

   
Slike 8, 9, 10 in 11: Grobišče 60 talcev 

 
 
2. faza (grobišče 40 talcev) 
 

   
 

 
Slike 12, 13 in 14: Grobišče 40 talcev 
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3. faza 
 

   
 

   
Slike 15, 16, 17 in 18: Ureditev spominske poti s ploščadjo 

 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti na Občini 
Zreče 
 
 
9. Ureditev okolice Osnovne šole Zreče 
 
V letošnjem letu smo pričeli z obnovo okolice Osnovne šole Zreče. Tako smo izvajalcu 
Posredništvo Sebastijan Pavlič iz Zreče poslali naročilnico za izvedbo naslednjih del: 
- ureditev peščene pešpoti med igrišči pri OŠ Zreče (kompletna izvedba zemeljskega dela 
povprečne širine 2 m z zatravitvijo, z uporabo Alu traku, nasutje z peščeno prevleko), 
- tlakovanje z uporabo betonskih plošč okoli športne dvorane, 
- odstranitev obstoječega nasutja iz rečnih krogel ob coklu pri vseh fasadnih površinah 
športne dvorane. 
 
Vrednost del znaša 15.794,63 EUR z vključenim DDV. Delo so se že pričela izvajati in bodo 
končana v sredini meseca decembra 2017. 
 
Ravno tako smo odstranili drevored pri stopnicah v okolici Osnovne šole Zreče. Le-ta 
drevesa bomo nadomestili z drevesi vrste brek. Dela izvaja Vrtnarstvo Zreče, končana bodo 
v začetku meseca decembra 2017.  
 
Vrednost del bo znašala okoli 1.300,00 EUR z vključenim DDV.  
 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti na Občini 
Zreče 
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10. Strokovne podlage za Spremembe in dopolnitve OPN Občine Zreče 

 
Poleti 2016 smo na Občini Zreče pričeli zbirati pobude za spremembo namenske rabe 
zemljišč, ki se skladno z zakonodajo obravnavajo v postopku sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SID OPN). Glede na vse prejete pobude 
smo naročili izdelavo strokovne podlage za opredelitev do pobud oz. strokovnih stališč do 
pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občini Zreče. Izdelovalec strokovne 
podlage je bilo podjetje ZUM, d. o. o. iz Maribora. V strokovno podlago je zajetih 265 pobud 
posameznih pravnih in fizičnih oseb ali drugih zainteresiranih deležnikov. 
 
Namen strokovne podlage je bil, da se na osnovi zakonskih, strokovnih in drugih podlag 
pripravi metoda in kriteriji, na osnovi katerih se pripravijo strokovna stališča do vloženih 
pobud in se tako določi, katere pobude so dovolj strokovno utemeljene oziroma zanje 
obstajajo zakonski in drugi pogoji, da se vključijo v nadaljnji postopek sprememb in 
dopolnitev OPN. Zapisana določila pomenijo, da je treba podane razvojne pobude 
obravnavati s potrebno pozornostjo ter jih strokovno proučiti v kontekstu stanja, varovanja in 
zaščite prostora ter okolja in drugih relevantnih pravnih podlag (predvsem drugih ustreznih 
zakonskih in podzakonskih predpisov). 
 
Izdelovalec strokovne podlage je pobude glede na zavzeto stališče razvrstil med negativne, 
pozitivne in delno pozitivne. Delno pozitivne pobude so tiste pri katerih je povečini primerov 
šlo za zmanjšanje območja predlaganega stavbnega zemljišča ali za preoblikovanje pobude 
v smislu obrazložitve pobude, da se je le-ta strokovno utemeljila v tej meri, da zadosti 
zakonodajnim pogojem za vključitev v nadaljnji postopek.  
 
Pobude s pozitivnim in delno pozitivnim stališčem bodo vključene v postopek sprememb in 
dopolnitev OPN, medtem ko pobude, ki so v tej fazi dobile negativno stališče ne bodo 
vključene v postopek sprememb in dopolnitev OPN. 
 
Strokovna podlaga je opredelila 47 negativnih pobud (18 %). Preostale pobude (218 pobud 
oz. 82 %) se bodo vključile v nadaljnji postopek. Za pobude, ki bodo vključene v postopek 
sprememb in dopolnitev OPN, se bo dokončno stališče oblikovalo v postopku, v katerem 
bodo za posamezne spremembe namenske rabe prostora mnenje podali nosilci urejanja 
prostora.  
 
Poleg omenjene strokovne podlage smo za potrebe izdelave SID OPN že naročili izdelavo 
Hidrološko hidravlične študije za reko Dravinjo. Omenjena študija bo končana še v tem letu 
in bo pokazatelj poplavnih območij na vodotoku Dravinje (Radana vas, Dobrovlje), saj je le-to 
ključno za realizacijo predlaganih gradenj, ki so jih pobudniki vložili kot pobude za 
spremembe namenske rabe v stavbna zemljišča na tem območju (od čistilne naprave Zreče, 
do meje Občine Zreče s Občino Slov. Konjice), in ki so danes po opozorilnih kartah 
označena kot poplavna območja. 
 
V naslednjem letu bomo za potrebe postopka SID OPN naročili še naslednje strokovne 
podlage: strokovno podlago za širitev naselij, strokovno podlago za ažuriranje stavbnih 
zemljišč (pozidana zemljišča, ki nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene 
gradnje), spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta za mesto Zreče. Po izdelavi 
omenjenih strokovnih podlag, ki so ključnega pomena za identifikacijo vseh sprememb in 
dopolnitev potrebnih v prostorskem načrtu bomo pristopili k izdelavi osnutka SID OPN 
Občine Zreče.  
 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Zreče 
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11. Poglobitev pločnikov  
 
Na podlagi podpisane pogodbe z izvajalcem GMI inženiring in vzdrževanje, d. o. o., Slov. 
Konjice so se 4. 9. 2017 pričela dela ob javni poti JP št. 985901 Cesta za PTC in ob državni 
cesti R3 701/1430 Pesek - Rogla - Zreče za namen prilagoditve in poglobitve obstoječih 
pločnikov. Na osnovi pogodbe se prilagodi 18 pozicij pločnikov od PTC Tržnica Zreče do 
avtobusne postaje Zreče in v njeni neposredni bližini ter ena prilagoditev pločnika pri AP 
Turist. 
 
Vrednost izvedenih del je znašala 7.501,15 EUR z DDV. 
 

 
Slika 19: Lokacije poglobitev pločnikov 

 

 
Slika 20: Izvedba del prilagoditev in poglobitev pločnikov 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Zreče 
 
 
12. Električne polnilnice  
 
Konec leta 2016 smo se prijavili na poziv Eko sklada, katerega predmet so bile nepovratne 
finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, 
namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne 
mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. 
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V začetku marca 2017 smo dobilo odločbo za financiranje 3 polnilnih postaj tipa DC višini 
14.955,00 EUR. 
  
Polnilnice smo novembra 2017 postavili na sledečih lokacijah: 

Zap. št. 
postaje 

Tip 
postaje  
 

Številka 
katastrske 
občine 

Ime 
katastrsk
e 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) 

 
 

 
 

 

 
Slike 21, 22 in 23: Postavljene polnilnice na navedenih lokacijah 

 
Do konca leta 2017 moramo skladno z razpisnimi pogoji oddati na Eko sklad še 
dokumentacijo o zaključku naložbe s čimer izpolnimo pogoj za izplačilo finančne spodbude, 
do katere smo skladno s Pogodbo upravičeni v višini 14.955,00 EUR (100 % financiranje Eko 
sklada za polnilne postaje, strošek Občine Zreče je bila ureditev parkirišča – talna in 
vertikalna signalizacija in električna napeljava do polnilne postaje na parkirišču pred Občino 
Zreče). 
 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Zreče 
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13. Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave v občini Zreče 
 
Občina Zreče je pristopila k rekonstrukciji infrastrukture javne razsvetljave, katera je v 
zaključni fazi. 
 
Cestna razsvetljava mora zagotavljati skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/2007 in spremembe 109/2007, 62/2010 in 46/2013) 
(v nadaljevanju »Uredba«) ter višjo energetsko učinkovitost in varnost obratovanja. Splošne 
električne instalacije sestavlja napajanje razsvetljave ter raznih regulacijskih in krmilnih 
sistemov za obratovanje razsvetljave.  
 
Karakteristike svetilk so ustrezno izbrane z ozirom na izračun razsvetljave, ki je izdelana po 
kriterijih veljavnih tehničnih predpisov, standardov ter priporočil (Slovenskega društva za 
razsvetljavo) za tovrstne objekte.  
 
Celotna električna instalacija bo zasnovana kot varna, zato so upoštevani vsi veljavni 
tehnični predpisi in pripadajoče tehnične smernice s področja nizkonapetostnih električnih 
instalacij v stavbah. Prav tako so primerno in skrbno implementirani standardi in priporočila 
proizvajalcev vgrajene električne opreme, ki zagotavlja skladnost z Zakonom o splošni 
varnosti proizvodov. 
 
Svetilke javne razsvetljave na obravnavanih področjih bodo napajane z napetostjo 230V, 
50Hz. Za zaščito pred previsoko napetostjo dotika bo uporabljen obstoječ TN-C sistem, kjer 
sta nevtralni in zaščitni vodnik združena.  
 
Na nekaterih odjemnih mestih  so se oziroma se še bodo v sklopu obnove izvedla le manjša 
popravila temeljev drogov.  
 
Na drugih se bo v sklopu obnove svetilk obnovilo tudi celotno kabelsko napajanje, kar se 
trenutno izvaja v Dobrovljah, Gračiču in Kovaški cesti. Obstoječe zračno napajanje se bo 
odstranilo, obstoječe svetilke, ki so skladne z Uredbo pa se bodo premontirale na nove 
drogove. Novi drogovi so določeni glede na širino cestnega telesa (5,5-6,0 m), in sicer 6 m 
nad višino temelja.  
 
Na obravnavanih odjemnih mestih javne razsvetljave v Občini Zreče je že obstoječa javna 
razsvetljava, ki se le obnavlja z novimi svetilkami.  
 
Skupna moč na odjemnih mestih trenutno znaša 68,68 kW, po obnovi pa upoštevajoč 
rekonstrukcijo 39,00 kW, kar pomeni znižanje za 29,69 kW. V sklopu rekonstrukcije bomo 
zamenjali 327 svetilk od skupno 790 svetilk – v rekonstrukciji je upoštevana tudi odstranitev 
5 svetilk, ki niso del infrastrukture javne razsvetljave.  
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za 
oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 
5. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 8. 8. 2017 
izbrali izvajalca TENZOR, d. o. o. iz Ptuja, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. Dne 25. 8. 2017 je z izvajalcem bila podpisana pogodba. Rok 
za dokončanje del je 90 koledarskih dni po podpisu pogodbe, vendar se bo iz objektivnih 
razlogov, rok podaljšal do konca meseca novembra.  
 
Med izvedbo rekonstrukcije infrastrukture javne razsvetljave v občini Zreče je bilo potrebno 
ob izvedbi obnove lokacije zamenjati tudi dele nizko napetostnega omrežja javne 
razsvetljave ter pripadajoče ozemljitve in cevno kabelsko kanalizacijo (Dobrava Mumelj in 
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Gračič). Zaradi sprememb je bilo izvedeno manj del na nekaterih delih in več del ter je 
posledično bil sklenjen aneks. 
 
Na Dobravi je bila v sklopu rekonstrukcije položena kabelska kanalizacija za optiko in cestno 
odvodnjavanje, kar pa se bo obračunalo posebej. 
 
Strokovni nadzor izvaja podjetje ADESCO, d. o. o. iz Velenja. 
 
Vire za financiranje v celoti zagotavlja Občina Zreče. 
 

 
Slika 24: Obnovljene luči ob Cesti talcev 

 
Pripravil: Andrej Furman, delovodja za komunalno infrastrukturo na Občini Zreče 
 
 
14. Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije 
 
Občina Zreče je pristopila k rekonstrukciji javne poti Pirš–Dom krajanov-Železinger. 
Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase obstoječe ceste, ki je v asfaltni 
izvedbi. Celotna dolžina odseka znaša 885 m. 
 
Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase obstoječe ceste in se bo izvajala v 
dveh fazah, v letošnjem letu I. faza, II. faza pa v letu 2018.  
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za 
oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 
6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 18. 7. 2017 
izbrali izvajalca VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest, d. d., Lava 42, 3000 Celje kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
 
Strokovni (gradbeni) nadzor izvajala podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. 
 
V začetku avgusta se je pričela s pripravo gradbišča in deli na rekonstrukciji ceste predvideni 
v I. fazi. Po celotni dolžni trase je bila predvidena mulda za odvodnjavanje meteornih vod, ki 
pa se je na nekaterih mestih korigirala. Predvidena je bila izgradnja nove meteorne 
kanalizacije, ki bi imela iztoke v bližnje površinske odvodnike, ter izgradnja fekalnega kanala, 
ki do priključitve na kolektor h komunalni centralni čistilni napravi še ne bi bil v funkciji. 
Obstoječi mešani kanal pa bi se obdržal v funkciji. Vendar je zaradi plitko položenega 
mešanega kanala, kateri je bil v zelo slabem stanju ter zelo ozke trase (skupaj 5,00 m) 
obstoječega kanala ni bilo možno obdržati v funkciji in se je pristopilo k rušenju le tega ter 
novozgrajeni fekalni kanal vzpostaviti v funkcijo. Posledično je bilo potrebno vse objekte takoj 
sprotno priključevati na obe kanalizaciji. Projektna dokumentacija tudi ni predvidevala 
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povezave ločenega sistema obeh kanalizacij iz smeri Kovač Rudija ob lokalni cesti, kateri je 
že bil v funkciji. Zaradi smiselne povezave in izgradnje mreže, ki se bo navezovala na 
kolektor centralne čistilne naprave se je izvedla tudi ta povezava. 
 
Po celotni dolžini trase je bila predvidena tudi izgradnja nove cestne razsvetljave s položitvijo 
kabla za nizkonapetostni elektrovod. V dogovoru z Elektro Mariborom se je na isti trasi 
položila tudi kabelska kanalizacija za elektrovode in optiko. 
 
Prav tako je na odseku ceste bila obnovljena vodovodna infrastruktura. 
 
Na nekaterih delih je prišlo tudi do manjših korekcij osi ceste, zaradi usklajevanja s krajani. 
 
Zaradi sprememb, potrjenih strani projektanta, investitorja in nadzora ter zelo slabega 
vremena v septembru (19 deževnih dni) je bil prvotni rok 25. 10. podaljšan do 12. 12. 2017. 
 
Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO. 
Zahtevki na MGRT so bili pravočasno oddani ter sredstva tudi odobrena in delno nakazana. 

 

 
Slika 25: Izvajanje zemeljskih del na rekonstrukciji javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger 

 
Pripravil: Andrej Furman, delovodja za komunalno infrastrukturo na Občini Zreče 
 
 
15. Stanovanjska zazidava Stanojevič 

 
Občina Zreče bo na parcelah št. 1950, 1949/1, 1949/2, 1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 
1948, vse k.o. Škalce (1105) zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za 
načrtovano pozidavo šestih individualnih stanovanjskih objektov.  
 
Območje prostorskega načrta (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko zazidavo Škalce – Stanojevič) se nahaja jugovzhodno od naselja Zreče. 
Območje je namenjeno stanovanjski gradnji nizke gostote, zelenim površinam ter prometni, 
energetski, teleprenosni in komunalni infrastrukturi in predstavlja nepozidani del soseske 
»Dobrava 1«. Površina območja meri približno 0,73 ha.    
 
Izveden bo vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, električni NN vod, 
telekomunikacijsk vod, javna razsvetljava in dovozna cesta. Gospodarska javna 
infrastruktura bo v pretežnem delu potekala pod novo predvideno dovozno cesto. Izgradnja 
plinovoda ni predvidena. 
 
Prometno se območje navezuje na lokalno cesto št. 383021 Slovenske Konjice – Dobrava - 
Zreče, ki se navezuje na širše prometno omrežje. Na obravnavanem območju se uredi nova 
dovozna cesta.   
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Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Za odvod 
komunalnih odpadnih vod iz objektov se zgradi fekalno kanalizacijo, ki se začasno priključi 
na skupno malo čistilno napravo (MČN), po izgradnji javne kanalizacije pa se priključijo na 
javni kanalizacijski sistem.  
 
Za odvod meteornih vod se zgradi meteorno kanalizacijo z iztokom v površinski odvodnik. 
 
Za oskrbo stanovanjskih objektov s pitno vodo se zgradi nov javni vodovod. Nov vodovod se 
priključi na obstoječ javni vodovod premera 80 mm, ki se nahaja severno od območja, ob 
lokalni cesti Slovenske Konjice – Dobrava – Zreče. 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za 
oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9. 
6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 17. 7. 2017 
izbrali izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 3210 Slovenske 
Konjice kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
 
Projektno dokumentacijo PGD/PZI, št. projekta: 021-016 je izdelalo projektantsko podjetje 
Arping,  d. o. o. iz Celja. 
 
Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. 
 
Vrednost pogodbenih del znaša za 181.974,98 EUR z DDV.  
 
Izbrani ponudnik je bil uveden v delo dne 16. 8. 2017, v kolikor bo dopuščalo vreme, bodo 
dela izvedena do konca leta 2017. Trenutno se izvajajo zemeljska dela, položitev fekalne in 
meteorne kanalizacije ter vodovoda. 
 
Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO v 
višini 114.029,00 EUR( povratna sredstva). 

 

 
Slika 26: Idejna zasnova projekta 
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Sliki 27 in 28: Zemeljska dela 

 
Pripravil: Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo 
 
 
16. Projekt compose 

 
Občina Zreče se je odločila za sodelovanje pri projektu Compose, ki ga vodi in izvaja 
Kmetijski zavod Slovenije. 
 
COMPOSE projekt se spopada z izzivom, kako povečati delež OVE v porabi energije na 
pilotnih področjih, npr. podeželje, otoki in manjša mesta. 
 
Cilj projekta je razviti holistično načrtovalsko orodje na nivoju občin in regij, ki bo pri 
razvojnem načrtovanju upoštevalo obnovljive vire energije in ukrepe energetske učinkovitosti 
skupaj z drugimi pristopi, ki stremijo k energetski učinkovitosti. 
 
Torej Občina Zreče bo v sklopu projekta Compose dobila izdelan projekt – študijo 
izvedljivosti z konkretnimi rezultati izdelave nove kotlovnice, ki bi ogrevala šolo, vrtec, 
gasilski dom in dom krajanov na Stranicah. Predviden vir ogrevanja je lesna biomasa. 
 
Že na samem začetku pa so rezultati študije pokazali, da se pri nas javno-zasebno 
partnerstvo skoraj nikjer ne izplača, saj podjetniki, ki vstopajo v taka partnerstva, vidijo 
predvsem svoje koristi, večinoma na škodo javnega sektorja, torej se bo občina morala 
odločiti za lastno investicijo. Študija je sedaj v končni fazi izdelave. 
 
Nato bomo izdelali načrt za izvedbo, kjer bomo določili vse potrebne in nadaljnje korake 
(mesto zalogovnika, vrsto peči …). 
 
Pripravil: Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo 
 
 
 
 
 
 


