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AD/17 

INFORMACIJE ŽUPANA 

4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 15. 5. 2019 

 
1. PROSTOFER - pričetek izvajanja brezplačnih prevozov v občini Zreče 

 

 
S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike 

Klicni center: 080 10 10 
 

 
V letošnjem letu se je Občina Zreče vključila v projekt Prostofer, ki je projekt Zavoda Zlata 
mreža. Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Je trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz 
in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po 
drugi strani radi priskočijo na pomoč.  
 
V občini Zreče smo z izvajanjem brezplačnih prevozov pričeli v ponedeljek, 6. maja 
2019.  Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim občanom, ki ne vozijo sami, nimajo 
sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Omogočal bo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do  javnih 
ustanov, trgovinskih centrov ipd. 
 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, najkasneje tri dni pred prevozom pokliče na 
brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru bodo nato zabeležili vaše 
podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega 
voznika o prevozu in to sporočil uporabniku, za katerega se opravi prevoz. 
 
S t. i. prostoferstvom želimo povečati udeležbo starejših v cestnem prometu in 
izboljšati njihovo mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje 
socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje cenovna dostopnost 
prevozov. Ker pa smo želeli s projektom prostoferstva postati tudi ekološki oziroma prijazni 
do okolja, smo za ta namen zagotovili električno vozilo, ki ga imamo v najemu s strani družbe 
Petrol, d. d. iz Ljubljane. 
 
Vozniki, ki bi še želeli postati prostoferji v občini Zreče, naj pokličejo go. Polono Matevžič na 
telefon 03/757 17 12 ali pišejo na e-naslov: polona.matevzic@zrece.eu . 
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti 
izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, 
pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... 
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.  
 
Več o projektu Prostofer si lahko preberete na: www.prostofer.si in www.zrece.si . 
 

mailto:polona.matevzic@zrece.eu
http://www.prostofer.si/
http://www.zrece.si/


2 

 

 
Slika 1: Utrinek z izobraževanja prostoferjev Občine Zreče 

 

Pripravila: Polona Matevžič, svetovalka za javna naročila in splošne zadeve 
 
 
2. Sekundarna sanitarna kanalizacija 10345 Zreče 
 
Do dne, 26. 4. 2019 smo vložili vso DGD dokumentacijo posameznih kanalov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo sekundarne sanitarne kanalizacije v aglomeraciji 10345 
Zreče. Trenutno še čakamo na dopolnitve vlog na posameznih kanalih, na nekaterih pa smo 
dopolnitve že priložili. Na vseh kanalih so pridobljene služnosti, nekatere še čakajo samo na 
notarsko overitev. Prepričani smo, da bomo željeni cilj dosegli v določenem roku. 
 
Pripravila: Nina Petelinek, pripravnica 
 

 3. Obisk OŠ na ČN Zreče 
 
V sklopu dneva Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, nas je 23. aprila obiskala skupina 
osnovnošolcev iz Osnovne šole Zreče. Otrokom smo predstavili obratovanje in delovanje 
čistilne naprave. Z ogledom smo predstavili kako čistilna naprava dolgoročno prispeva k 
ohranjanju naravnih virov in eko sistema, izboljšuje se kvaliteta podzemne vode, kot vira 
pitne vode, izboljšuje življenjske pogoje in zdravstveno stanje občanov, tudi gospodarski in 
turistični razvoj regije ter pripomore k doseganju ciljev regionalnega razvoja. 
 
Osnovnošolci so z veseljem in zanimanjem prisluhnili predstavitvi, kasneje pa so v šoli 
izdelovali plakate na temo čistilne naprave. 
 

 
               Slika 2: Plakat OŠ Zreče na temo CČN Zreče 

 
Pripravila: Nina Petelinek, pripravnica 
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4. Povrnitev stroškov volilne kampanje v letu 2018 

 
Občina Zreče je organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev 2018 v Občini Zreče, na podlagi Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 41/10) ter Poročil o financiranju volilne kampanje, ki so 
objavljena na spletnih straneh AJPES-a, delno povrnila stroške volilne kampanje, in sicer za: 
 
I. VOLITVE ŽUPANA (0,12 EUR za vsak dobljen glas)   
- izpolnjen pogoj, da je za kandidata glasovalo najmanj 10% od skupnega števila upravičencev (za leto 2018= 2.741; 10%= 274,1) 

POLITIČNA STRANKA oz. 
ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANIJE 

Skupna višina porabljenih 
sredstev za volilno 
kampanjo (v EUR) 

Število dobljenih glasov 
 

ODOBREN ZNESEK 
za izplačilo   

SDS 482,17 1.985  238,20 EUR 

SD 1.282,60   718    86,16 EUR 

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0 0 NI KANDIDIRALA 

                                            SKUPAJ  2.703              324,36 EUR 

 
II.  VOLITVE V OBČINSKI SVET (0,33 EUR za vsak dobljen glas, če je politična stranka dobila mandat v OS)   
- izpolnjen pogoj, da je listi kandidatov pripadel mandat v Občinskem svetu 
  POLITIČNA STRANKA oz. 
ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANIJE 

Skupna višina porabljenih 
sredstev za volilno 
kampanjo (v EUR) 

Število dobljenih glasov ODOBREN ZNESEK 
za izplačilo  

SMC 895,02    179     59,07 EUR 

DeSUS 499,99    243    80,19 EUR 

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 513,46    284    93,72 EUR 

SD 1.993,36    557   183,81 EUR 

SDS 1.543,97 1.080   356,40 EUR 

LISTA MARJANA ŠARCA 582,94    170     56,10 EUR 

LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA 
STRANKA SLOVENIJE 

0      88 NI PRIPADEL MANDAT  
 

ZELENI SLOVENIJE 0      63 NI PRIPADEL MANDAT 

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0       0 NI KANDIDIRALA 

                                                          SKUPAJ        829,29 EUR 

    
SKUPAJ ZA IZPLAČILO:   1.153,65 EUR 

 
Pripravila: Mateja Čremošnik, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
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5. Novogradnja dvignjenega prehoda čez Kovaško cesto 
  
V lanskem letu smo se prijavili na javni razpis 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, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za infrastrukturo s projektom »Novogradnja dvignjenega prehoda za 
pešce čez Kovaško cesto« s projektantskim predračunom 73.485,29 €. Projekt je izdelalo 
podjetje Pro-jekt, Gregor Furman, s. p. in na razpisu bili uspešni. Na začetku letošnjega leta 
smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobrenih sredstvih v višini 
39.741,74 €.  
 
Projekt predvideva izvedbo novega dvignjenega prehoda za pešce čez Kovaško cesto v 
Zrečah, ki ga bomo izvedli na območju obstoječega prehoda. V sklopu ureditve dvignjene 
trapezne ploščadi, na kateri bomo zaznamovali prehod za pešce, bomo še dodatno uvedli 
semaforizacijo prehoda.  
 
Predvidena semaforizacija bo vsebovala tipko za poziv z zvočnim signalom ter 
odštevalnikom časa zelenega in rdečega vala.  
 
Na vsaki strani Kovaške ceste bomo na območju čakanja še vgradili taktilni sistem za 
vodenje slepih in slabovidnih.  
 

 
Slika 3: Skica prometne ureditve 

 
Javno naročilo smo objavili 15. 3. 2019. Izvajalca bomo izbrali še v tem mesecu, z deli bomo 
pričeli predvidoma v mesecu juniju, zaključek del pa načrtujemo v mesecu avgustu. 
 
Pripravila: Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 
 
 
6. Spomladanska čistilna akcija 2019 

 
V mesecu marcu (23. 3., 29. 3. 2019 – KS Zreče; 30. 3. 2019 – KS Gorenje, KS Resnik, KS 
Skomarje, KS Dobrovlje) in aprilu (6. 4. 2019 – KS Stranice) je potekala spomladanska 
čistilna akcija v organizaciji Občine Zreče.  
 
V KS Zreče (udeleženci aktivnih društev) smo očistili območje nabrežja reke Dravinje od 
Loške Gore do Doma krajanov Dobrovlje, taborniki RZR Zreče po poti mimo Kovinarske šole 
do Zimrajha, Zlakove in po poti do Črešnove ter druga skupina tabornikov mimo Krožišča 
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proti Gorenju do Črešnove in naprej na Gorenje. Počistilo se je na obeh straneh obeh poti. 
Planinsko društvo Zreče je očistilo pohodne poti in območje Golek-a. 
 
Ostale krajevne skupnosti s svojimi društvi so čistile območja znotraj svojih KS. 
 
Spomladanske čistilne akcije se je skozi termin udeležilo 306 udeležencev, pobralo se je 17 
m3, in sicer 1 m3 več kot v letu 2018. Iz podatkov je razvidno, da je zaradi večje udeležbe (33 
%) bilo pokrito večje območje ter posledično več odpadkov. Glede na statistiko se v naravo 
še vedno odlagajo smeti, vendar se skozi leta to zmanjšuje. Med odpadki so bili po večini 
mešani komunalni odpadki ter plastika, pobralo se je pa tudi nekaj kosovnih odpadkov. 

 
Udeležba društev in krajevnih skupnosti, po številu udeležencev na čistilni akciji 23. 3., 29. 
3., 30. 3. in 6. 4. 2019: 

 
 

Med samo čistilno akcijo smo odpadke ločevali ter s tem zmanjšali delo v zbirnem centru. 
 
Najlepše se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so materialno pripomogli k čistilni akciji, 
predvsem pa vsem udeležencem, ki so si vzeli trenutek in prisostvovali k čistejšemu okolju. 
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Slike 4, 5 in 6: Nekaj utrinkov iz čistilnih  akcij 

 
Pripravil: Matjaž Dolenc, delovodja 
 
 
7. Modernizacija LC 440251 Oplotnica – Božje – Koroška vas – 1. FAZA (od km 6.849 
do km 7.629) 
 
Trasa ceste poteka skozi naselje z delno obojestransko pozidavo, v hribovitem terenu. 
Obstoječa lokalna cesta je v makadamski izvedbi, katera je v predvsem pomladanskem in 
jesenskem času v slabem stanju. Odvodnjavanje meteornih vod ni urejeno. 

 
Širina obstoječega makadamskega vozišča znaša 2,70 m – 3,20 m. Na obravnavanem 
območju je odvodnjavanje meteornih vod urejeno deloma z odprtimi jarki in betonskimi 
prepusti.  
 
Občina Zreče bo pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 Oplotnica – Božje – 
Koroška vas, od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, kateri se delita vsaka na dve podfazi.  
Prva faza se bo izvedla od prečnega profila P1 do P48 v dolžini 780 m, druga faza pa se bo 
izvedla od prečnega profila P48 do P86 v dolžini 506 m.  
 
Prva faza se deli na 1. podfazo od prečnega profila P1 do P24 v dolžini 340 m in na 2. 
podfazo od prečnega profila P24 do P48 v dolžini 440 m.  
Druga faza pa se deli na 3. podfazo od prečnega profila P48 do P69 v dolžini 290 m in na 4. 
podfazo od prečnega profila P69 do P86 v dolžini 216 m. 
 
Projekt ureditve tega dela ceste predstavlja nadaljevanje predhodnih faz obnov in 
modernizacij omenjene lokalne ceste, ki so se izvajale iz smeri Koroške vasi od križišča z LC 
485051 Padeški vrh - Gorenje. 
 
Obstoječa cesta, ki je predvidena za modernizacijo je makadamske izvedbe in povprečne 
širine 3,0 m. Obstoječe makadamsko vozišče je dotrajano in na nekaterih mestih zelo 
poškodovano ter ne omogoča ustreznih in zahtevanih pogojev za varno vožnjo (posedki, 
udarne jame, neustrezni prečni skloni, neustrezno odvodnjavanje …). Potek obstoječe trase 
ceste je v pogledu prečnega prereza ceste v mešanem gradbenem profilu (vkop/nasip). 
 
V sklop ureditve predmetne LC spada razširitev ceste in ureditev nove voziščne konstrukcije 
ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste z 
izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradnja nove kabelske kanalizacije za 
telekomunikacijske vode in delna prestavitev ter zaščita oz. prestavitev obstoječih 
podzemnih komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom 
zagotavljanja ustrezne prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih 
kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu ceste. Zaključni sloj vozne površine 
ceste bo izveden iz asfaltnih slojev. 
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PZI projekt »Ureditev LC 440251 Oplotnica – Božje – Koroška vas« je izdelalo podjetje  
MGR Projektiva, d. o. o., Milčinskega ulica 10, 3000 Celje, številka projekta 30/17, marec 
2018. 
 
25. 1. 2019 je bil izdan Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo 1. faze. 
5. 2. 2019 smo javno naročilo objavili na portalu javnih naročil. Sledilo je javno odpiranje 
ponudb, katero je bilo izvedeno 22. 2. 2019. Prispelo je sedem ponudb, kot najugodnejša pa 
je bila izbrana ponudba podjetja AGM NEMEC, d. o. o., Sedraž 3 iz  Laškega za vrednost 
332.854,94 EUR z DDV. Dne 1. 4. 2019 smo na Gorenju pri Zrečah z izvajalcem podpisali 
pogodbo in 11. 4. 2019 izvršili uvedba v delo. Izvajalec je že izvedel zakoličbo, z gradbenimi 
deli pa bo pričel po 15. maju. 
 

 
Slika 7: Podpis pogodbe za modernizacijo LC 440251 Oplotnica – Božje – Koroška vas 

 
Projekt je prijavljen na MGRT za sofinanciranje na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO-1. 
  
Struktura stroškov gradnje v € po predračunih  

 2016 2017 2018 2019 2020 SKUPAJ 

Geodetski 
načrt, geološke 
preiskave, 
sondiranje 
terena 

 
 
 

964,00 

 
 
 

1.186,00 

    
 
 

2.150,00 

Projektna 
dokumentacija 

   
9.660,00 

   
9.660,00 

Strokovni 
nadzor 

   5.307,00 5.307,00 10.614,00 

Gradbena dela    155.291,94 177.563,00 332.854,94 

Varnostni 
načrt, 
koordinacija 

    
3.000,00 

 
3.000,00 

 
6.000,00 

SKUPAJ Z 
DDV 

964,00 1.186,00 9.660,00 163.598,94 185.870,00 361.278,94 

 
Struktura in dinamika virov financiranja 

   2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020 SKUPAJ 

OBČINA ZREČE občinski 
proračun 964,00 

 
1.186,00 

 
9.660,00 3.000,00 185.870,00 200.680,00 

MGRT – nepovratni del 0,00 
 

0,00 
 

0,00 119.165,00 0,00 119.165,00 

MGRT – povratni del 0,00 
 

0,00 
 

0,00 41.433,94 0,00 41.433,94 

 
Pripravil: Andrej Furman, svetovalec za investicije in komunalo 
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8. Ureditev reke Dravinje 
 
V začetku junija 2018 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 dol vodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška 
cesta 8 v dolžini 600 m. 
 
Občina Zreče je v letu 2016 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov 
na podlagi predhodnih Strokovnih podlag poplavne ogroženosti naselja Zreče. Izvedel se je 
posek zarasti vzdolž struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje poplavne varnosti in 
prevajanje sto-letnih voda, utrditev brežin s kamnitimi zložbami v kombinaciji z vegetativno 
ureditvijo. 
 
Pogodba je bila podpisana med koncedentom Ministrstvom za okolje in prostor, 
soinvestitorjem Občino Zreče, upravljavcem DRSV in koncesionarjem Drava VGP Ptuj, d. o. 
o. Dne 26. 3. 2019 je bil opravljen interni tehnični prevzem. Končna vrednost projekta je 
znašala 372.126,98 EUR, od katerega 305.952,80 EUR financira koncedent in 66.174,18 
EUR soinvestitor.  
 

 
Slika 8: Zaključna faza del 

 
Pripravil: Andrej Furman, svetovalec za investicije in komunalo 
 
 
9. Ureditev mostu čez Ločnico v Skomarju 

 
Dne 25. 9. 2018 je podjetje Kongrad, d. d. iz Slovenskih Konjic na potoku Ločnica pričelo z 
gradnjo nadomestnega mostu na lokaciji obstoječega prepusta. Obstoječi prepust je bil 
dotrajan cevni prepust iz dveh cevi premera 80 cm. Ob izgradnji mostu se bo minimalno 
posegalo tudi v strugo potoka, s poglobitvijo struge za 67 cm z izgradnjo zaščite brežin in 
talnih pragov ob premostitvi. Na začetku in koncu obdelave pa je predviden talni 
stabilizacijski prag.  
 
Podjetje Kongrad, d. d. je bilo pri zbiranju ponudb s pogodbeno ceno 43.014,63 EUR 
najugodnejše. Z izgradnjo temeljev, podpornih zidov s krili in plošče so bila dela zaradi 
vremenskih razmer prekinjena. Nadaljevanje sledi v drugi polovici meseca maja 2019. 
Potekajo tudi dogovori z lastnikom za odstop zemljišča za ureditev ceste. 
 
Po dokončanju mostu se bo uredila še struga gor in dol vodno od mostu, za kar imamo kot 
soinvstitor z Direkcijo RS za vode kot upravljavcem, Dravo, VGP Ptuj, d. o. o. kot 
koncesionarjem sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi financiranja 
vzdrževalnih del na Ločnici, v sklopu katerih se bo izvedlo zavarovanje. Vrednost del znaša 
47.089,52 EUR, od tega znaša občinski delež 18.867,50 EUR. 
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Slika 9: Izvedba opaža za podpornik 

 
Pripravil: Andrej Furman, svetovalec za investicije in komunalo 

 
 
10. Gradnja pločnika in obnova ceste R2-431/1350 Gornji Dolič – Stranice od km 
17.900 do km 18.621 
 
Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo PZI za gradnjo 
pločnika, kolesarske steze in obnove ceste R2-431/1350 na Stranicah. Za potrebe izvedbe 
javnega naročila za projektno dokumentacijo PZI je bila izdelana projektna naloga, ki zajema 
obnovo vozišča, gradnjo pločnika ob desnem robu v nasprotni smeri stacionaže s 
spuščenimi robniki in taktilnimi oznakami z vključeno kolesarsko stezo, gradnjo javne 
razsvetljave, ureditev hišnih priključkov, priključkov javne poti in lokalne ceste, prehoda za 
pešce, ureditev novih in zaščito obstoječih komunalnih vodov pod cesto in pločnikom, 
prometno ureditev celotnega obravnavanega območja in ureditev odvodnjavanja. Prav tako 
so za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije bile izvedene enotedenske meritve 
realnih prometnih obremenitev. 
 
Javno naročilo PZI projektne dokumentacije bo objavljeno v prvi polovici maja 2019. Stroške 
dokumentacije nosi Občina in se bodo upoštevali pri sofinancerskem sporazumu. 
 

 
Slika 10: Obravnavano območje 

 
Pripravil: Andrej Furman, Svetovalec za investicije in komunalo 
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11. Projekt »Pot med krošnjami« 
 
Na območju Rogle, na zemljiščih parc. št. 1095/170 in 1095/161-del obe k.o. 1091 – Hudinja, 
smo septembra 2018 podjetju Stezka Korunami Stromu D s.r.o. iz Češke Republike podelili 
stavbno pravico za izvedbo t. i. projekta »Pot med krošnjami«. Predmetna lokacija se nahaja 
ob dovozni cesti Zreče-Rogla in predstavlja s smrekami raščen teren, ki se proti zahodu 
postopoma spušča. Zaradi svoje goste poraščenosti s smrekami je prostor edinstven, a 
hkrati občutljiva mikrolokacija, v katero se umešča objekt. Dostop do lokacije je trenutno 
omogočen z vzhodne strani, in sicer preko obstoječe dovozne ceste bližnjega hotela. 
 
Vsebina projekta bo namenjena obiskovalcem, ki bodo s svojim obiskom deležni novih 
naravnih doživetij, sočasno pa tako lahko pridobili bogata spoznanja o pestrosti naravnih 
danosti iz območja Pohorja. Osnovni namen projekta je v občutljivo in naravno edinstveno 
okolje Rogle umestiti objekt – pot med krošnjami s programom doživetij, ki bo predstavljal 
dodano vrednost v paleti turistične ponudbe Rogle. 
 
Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na pristojni Upravni enoti Slovenske 
Konjice. Projekt DGD je za investitorja izdelalo podjetje Vires, d. o. o., arhitekturni biro iz 
Maribora. Pričakuje se, da bo gradbeno dovoljenje izdano v začetku maja 2019, tako bi 
investitor z deli pričel v sredini maja 2019. Dela bodo potekala približno tri mesece.  
 

 
Slika 11: Arhitekturna situacija 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor 
 
 
12. Priznanje za poslovno odličnost v letu 2018 v roke podjetju GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o. 
 
Na slovesnem dogodku pod naslovom »čutim odličnost«, ki je bil v četrtek, 11. aprila, v 
Grand Hotelu Union v Ljubljani, je potekala slavnostna podelitev priznanja Republike 
Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) 2018, in sicer za dosežke na področju kakovosti 
izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. 
 
Mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti« je prejelo podjetje GKN Driveline 
Slovenija, d. o. o. iz Zreč, in sicer v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na 
področju zasebnega sektorja. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh 
devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij.  
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Priznanje je iz rok Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, prejel 
izvršni direktor Andrej Poklič, ki je zasluge za dosego prestižnega priznanja pripisal vsem, 
torej zaposlenim v podjetju, odlični komunikaciji, sodelovanju in spoštovanju drug drugega, 
kar jih oblikuje kot uspešen in učinkovit delovni kolektiv. 
 
Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) je sicer najvišje državno priznanje na področju 
kakovosti in odličnosti poslovanja. Ocenjevanje poteka na podlagi metodologije in kriterijev 
Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (EFQM, European Foundation for Qalitiy 
Management), ki ima sedež v Bruslju. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih 
rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja. Prvo priznanje za poslovno odličnost je 
bilo podeljeno leta 1998, vseh prejemnikov priznanj, ki predstavljajo pomemben prispevek pri 
oblikovanju poslovno odličnega okolja v Sloveniji, pa je doslej že 16. 
 

     
Sliki 12 in 13: Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) 2018 

 
Pripravila: Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti 
 
 
13. Izgradnja tlačne postaje Gornja vas 
 
Občina Zreče je v naselju Gornja vas v KS Stranice zgradila tlačno postajo za dvig tlaka v 
vodovodnem omrežju. Na sistem tlačne postaje je priključeno šest obstoječih uporabnikov. 
Tlačno postajo sestavlja podzemni objekt dimenzij 2,5 m x 2,2 m, v katerem so vgrajene tri 
frekvenčno modulirane črpalke in ustrezna elektronika.  
 
Črpalke delujejo izmenično in intervalno in so regulirane z razteznimi posodami. Ob izgradnji 
smo vgradili tudi 100 m vodovodne cevi premera DN63 in zgradili električno merno mesto. 
Obnovili smo štiri odjemna mesta in jih opremili s tipskimi jaški. Z novo tlačno postajo smo 
uspešno dvignili tlak v omrežju iz obstoječih 2 bara na 4 bare.   
 
Tlačna postajo je začela obratovati v mesecu aprilu, za dokončanje investicije pa je potrebno 
izvesti asfaltiranje vzdolž trase izkopa in narediti končni obračun. Stroški investicije bodo 
predvidoma znašali 22.000,00 EUR. 
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Slika 14: Tlačna postaja Gornja vas 

 
Pripravil: Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo 
 
 
14. Zaključek ureditve hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 Stranice – 
Višnja vas 
 
Po naročilu investitorja Direkcije RS za infrastrukturo je podjetje BPI, d. o. o. iz Maribora v 
letu 2017 pristopilo k izdelavi IZNačrta ureditve hodnika za pešce ob regionalni cesti Stranice 
– Višnja vas v dolžini 220 m. Osnovo za izdelavo IZNačrt je predstavljala projektna naloga in 
izdelana dokumentacija IDZ iz oktobra 2016.  
 
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 pogodba dne 27. 9. 2018. Vrednost pogodbenih del znaša 286.267,57 
EUR z DDV. 
 
Uvedba v delo je bila izvedena 8. 10. 2019, sama izvedba na terenu pa se je pričela 25. 10. 
2018. Z ureditvijo pločnika se je uredil tudi prehod za pešce z »bičem« (osvetljen prehod za 
pešce) do ceste JP proti centru Stranic. Izvedla se je tudi javna razsvetljava in potrebna 
vertikalna in horizontalna prometna signalizacija.  
 
Dela so bila zaključena dne 15. 4. 2019. Po zadnjih informacijah nadzornika in izvajalca del 
naj bi se končni obračun del izvedel do 10. maja 2019. Nato sledi kvalitetni pregled objekta, 
konec maja 2019 pa se predvideva komisijski ogled, nakar sledi izdaja uporabnega 
dovoljenja. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor 
 
 
15. Zaključek rekonstrukcije križišča Zreče v krožišče pri SPAR-u 
 
Na podlagi naročila Direkcije RS za infrastrukturo, je Ozzing, d. o. o. v letu 2017 izdelal 
novelacijo projektne dokumentacije PZI »Rekonstrukcija križišča »Zreče« na regionalni cesti 
R3-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče, v km 20,040«. Pogodba za izvedbo del 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 402.289,24 EUR z DDV.  
Sofinancerski delež Občine Zreče pa je v višini 71.425,23 EUR z DDV.  
 
Uvedba v delo je bila izvedena 24. 8. 2018, izvajalec pa je pričel z deli 24. septembra 2018. 
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 se je uredil v 
dodatni širini 1,5 m. Osrednji otok bo dvignjen in hortikulturno urejen do konca maja 2019. V 



13 

 

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. 
 
Dela so bila zaključena 30. 4. 2019. Po zadnjih informacijah nadzornika in izvajalca del naj bi 
se končni obračun del izvedel v maju 2019. Kvalitetni pregled objekta bo izveden 8. maja 
2019, konec maja 2019 se predvideva komisijski ogled, nakar sledi izdaja uporabnega 
dovoljenja. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor 
 
 
16. Ureditev ceste in pločnika Zreče Mladinska ulica do krožišča Padežnik 

 
Investicijski projekt predvideva ureditev regionalne ceste skozi Zreče do križišča Loška Gora. 
S tem projektom pa se bo uredila Regionalna cesta R3-701/1430, km 18+490 do km 19+150 
v dolžini 660m. Izdelana je  projektna dokumentacija PZI, ki je tudi bila pregledana v 
postopku recenzije. Izvedena je je bila že parcelacija, trenutno pa s strani DRSI potekajo 
odkupi potrebnih zemljišč. Če bodo zemljišča odkupljena se bo izvedba začela še letos in 
zaključila v letu 2020.  
 
Dne 15. 4. 2019 smo prejeli v usklajevanje Sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne 
ceste R3-701/1430 Pesek – Rogla - Zeče od km 18+490 do km 19+150. Iz sporazuma je 
razvidno, da je investicijska vrednost ureditve ceste in pločnika 1.034.334,42€. Sofinancerski 
delež Občine Zreče pa je 274.144,01€ in vsebuje pridobitev dokazil o razpolaganju z 
zemljiščem za hodnik za pešce, gradbena dela in nadzor. Navedeni sporazum bomo 
poskušali z DRSI še uskladiti in se dogovoriti za zmanjšanje našega deleža še v maju 2019. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor 
 


