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AD/23 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 16.12.2015 
 
 
 
1. Občina Zreče planetu Zemlja prijazna občina 
 

 
 

Društvo Planet Zemlja je letos že šesto leto zapored organiziralo vseslovenski natečaj 
Planetu Zemlja prijazna občina, ki iz leta v leto pridobiva na kvaliteti tako s strani sodelujočih 
strokovnjakov, kot tudi vsebin, ki jih raziskuje. Projekt pomembno prispeva k osveščanju 
ustanov in posameznikov ki odločajo o tem, s čim in kako se lokalne skupnosti prilagajajo na 
spremembe na ekonomskem in ekološkem področju. Obe področji skupaj namreč 
pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov. 
V natečaju sodelujejo slovenske občine v 5 kategorijah: 

 V kategoriji do 3.000 prebivalcev;  

 V kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev;  

 V kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev;  

 V kategoriji nad 10.000 prebivalcev;  

 V kategoriji Mestnih občin.  

Naša občina je v natečaju sodelovala v kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalci, in sicer s 
svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s 
hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in 
okoljskega komuniciranja. 
 
Občina Zreče je v svoji kategoriji prejela priznanje za zvestobo in oceno napredka na 
posameznih področjih.  
 
Uradna podelitev priznanj je potekala 06.11.2015 v okviru slavnostne otvoritve 46. sejma 
Narava – Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
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Slika 1: Prejemniki nagrad in priznanj Planetu Zemlja prijazna Občina 2015 

 
Priloga: Izjava za medije 
 
 
Pripravila: Katjuša Črešnar, svetovalka za okolje in prostor 
 

 



3 

 

 
 
 



4 

 

 



5 

 

 
 
2. Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Zreče 2015 
 
Novembra, na martinovo sredo, dne 11. 11. 2015 smo na Centralni čistilni napravi Zreče 
(CČN), ob drugi obletnici otvoritve ČN Zreče, priredili zelo 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 njih in za čistejšo reko 
Dravinjo. Dneva odprtih vrat Centralne čistilne naprave se je udeležilo okrog 100 
obiskovalcev, predvsem iz Zreč, Loške gore, Pasje gorce, Radane vasi, Stranic in iz 
Križevca, ki so si ogledali procese na CČN, dobili informacije o načrtih za nadaljnjo 
priključevanje na CČN Zreče ter dobili informacije o malih čistilnih napravah.  
 
Dogodka so se udeležili tudi prodajalci malih čistilnih naprav iz Žalca: podjetje Zagožen, 
S5projekt prav tako iz Žalca in podjetje ROTO. Njihovi strokovnjaki so obiskovalcem tudi 
razložili vse o malih čistilnih napravah. 
 
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 za sprejemljivo ceno.  

 

 
 

 

 
Slike 2, 3 in 4: Utrinki z dneva odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Zreče 

 
Pripravil: Maks Repič, koordinator v Režijskem obratu 
 

 
3. Vključitev enot AED v sistem zaščite in reševanja na območju Občine Zreče 
 
Ob nenadnem srčnem zastoju je najpomembnejša pomoč, čim prejšnja prepoznava 
odsotnosti dihanja in začetek temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja (AED). Zavedati se moramo, da se velika večina nenadnih srčnih zastojev zgodi 
izven bolnišnice oziroma zdravstvenih ustanov, kjer ni profesionalcev, ki bi pričeli z 
oživljanjem. Zato je za preživetje in kakovostno življenje ponesrečenca nujno, da z 
oživljanjem na terenu pričnejo že očividci oziroma prvi posredovalci, ki prispejo na kraj 
dogodka. 
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Slika 5: AED enota 

 
V občini Zreče smo se že nekaj časa pripravljali na vzpostavitev projekta AED enot. S 
pomočjo donatorjev in Občine Zreče so se nabavila 3 aparati AED, ki so nameščeni v 
Gasilskem domu Zreče, v domu krajanov Stranice in CŠOD Gorenje. Aparati so dostopni 24 
ur na dan. V projektu sodelujejo vsa tri prostovoljna gasilska društva v Občini Zreče in CŠOD 
Gorenje, ki so pridobili potrebno opremo in opravili ustrezna izobraževanja. Izobraževanje za 
izvajanje pomoči ob nenadnem srčnem zastoju je opravilo 12 članov PGD Zreče, 6 članov 
PGD Stranice, 6 članov PGD Gorenje in 5 članov zaposlenih v CŠOD Gorenje. Konec 
meseca oktobra 2015 je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik sprejel Navodila o 
opazovanju, obveščanju in aktiviranju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Zreče, ki 
so bila usklajena z Upravo RS za zaščito in reševanje, izpostavo Celje.  
 
Projekt smo operativno začeli izvajati v mesecu novembru 2015. Ob klicu na operativno 
komunikacijski center (112) v primeru nenadnega srčnega zastoja ali suma nanj se bo poleg 
aktivacije NMP Slovenske Konjice aktivirala tudi najbližja AED enota prostovoljnega 
gasilskega društva. Naloga AED ekipe je, da z ustrezno opremo in intervencijskim vozilom 
prispe na kraj dogodka, poroča o stanju bolnika enoti NMP Slovenske Konjice in nemudoma 
začne izvajati vse ukrepe, ki so v njihovi domeni ter postopke po navodilu NMP Slovenske 
Konjice. Se je pa treba zavedati, da so AED enote samo pomoč lokalni skupnosti in NMP 
Slovenske Konjice. Vse osnovne naloge in pristojnosti še vedno ostanejo NMP Slovenske 
Konjice in zato bo na vsak klic občanov, ko bo potrebna nujna zdravstvena pomoč, še vedno 
prispela ekipa NMP Slovenske Konjice.  
 
Sam projekt AED enot pripomore k boljšemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju, saj vključuje 
vse segmente verige preživetja do prihoda nujne medicinske pomoči (NMP) Slovenske 
Konjice. Delo in pomen AED ekipe sta najbolj izrazita v bolj oddaljenih krajih naše občine, 
kjer ima NMP Slovenske Konjice najdaljši dostopni čas, ter v času, ko je ekipa NMP že na 
nujni intervenciji in pride do vzporednega dogodka. 
 
Pripravila: Dorijan Zabukovšek in Štefan Posilovič 
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4. Center ponovne uporabe v zbirnem centru Zreče in zbiranje tekstila na AP Zreče 
 
Odpadki so surovine, če jih pravilno ločimo in z njimi ravnamo gospodarno. V ta namen je v 
Zrečah občanom na voljo zbirni center, kjer lahko prepuščajo različne vrste odpadkov in 
izdelkov, ki jih ne morejo oddati v sistemu rednega zbiranja odpadkov. Ker so na evropski 
ravni postavljeni višji cilji glede recikliranja odpadkov za hitrejši prehod v krožno 
gospodarstvo z novimi delovnimi mesti in trajnostno rastjo, ima zbirni center tudi namenski 
prostor za zbiranje še uporabne opreme, pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, torbic, 
modnih dodatkov, posode in gospodinjskih pripomočkov. 
 

 
Slika 6: Prostor za zbiranje še uporabne opreme, pohištva, izdelkov, oblačil, tekstila, knjig, 

torbic, modnih dodatkov, posode in gospodinjskih pripomočkov 
 

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

 

 
Slika 7: Zabojnik za oblačila na avtobusni postaji v Zrečah 

 
Z zbiranjem tovrstnih izdelkov omogočamo nova delovna mesta v lokalnem okolju in 
podpiramo socialno podjetništvo, saj Center ponovne uporabe v ta namen zaposluje težje 
zaposljive in jim omogoča poklicno rehabilitacijo. Izdelki za uporabo so na voljo na lokaciji 
CPU Prežigal 9, Slov. Konjice vsak dan od 9-15 ure. 
 
ZIMSKI OBRATOVALNI ČAS (15.11. do 14.3.) ZBIRNEGA CENTRA ZREČE (bivši 
kamnolom Trunkl), sreda, 12.00 – 16.00,  sobota 8.00 – 12.00. 

 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostora 
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5. Obnova LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in JP 985041 
 
Leta 2013 smo pričeli s triletnim projektom »Obnova LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ 
in JP 985041«, ki zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 1.520,00 m in javne poti v 
dolžini 750,00 m. Projekt smo prijavili na MGRT za sofinanciranje na podlagi 21. in 23. člena 
ZFO, in dobili odobrena sredstva za leti 2013 in 2014. Izvedli smo javno naročilo in izbrali 
najugodnejšo ponudbo v višini 486.139,62 EUR. Izvedla so se pripravljalna dela in globinsko 
odvodnjavanje na lokalni cesti in javni poti. V naslednjem letu, 2014, so bila dokončana dela 
na lokalni cesti v višini 186.562,39 EUR. V skladu z IP je bilo financiranje za leto 2015 
predvideno samo  s strani občine (144.354,62 EUR), vendar smo zopet kandidirali na MGRT, 
ter uspešno pridobili sredstva v višini 37.430,00 EUR. 
  
Na osnovi preiskav po ugotovljenih razpokah na lokalni cesti in pridobljeni novi projektni 
dokumentaciji, se je v letošnjem letu pristopilo k izgradnji javne poti. 
 

  
Slika 8: Pričetek del na javni poti 

 
Z izbranim izvajalcem je bil sklenjen aneks k pogodbi, katere skupna vrednost je znašala 
576.962,34 EUR. Vzporedno se je z izvajalcem dogovorilo o načinu sanacije lokalne ceste in 
delitve nastalih stroškov. Pred asfaltiranjem, se je na podlagi izvedenih meritev nosilnosti 
temeljnih tal z dinamično ploščo in  izjave projektanta, izvedba nosilne vezane plasti izvedla 
brez mešanja na mestu. Zaradi izvedbe brez terra-mixa je bil sklenjen zadnji aneks, kateri je 
definiral končno vrednost izgradnje obeh cest, ki je znašala 541.575,20 EUR. Po zaključku 
del na javni poti so bile izvedene tudi sanacije na lokalni cesti (na dveh mestih zamenjan 
celotni ustroj vozišča, manjše rege zalite z bitumnom). Cesti sta bili na otvoritvi dne 
4.12.2015 predani v uporabo. 
 
Finančni prikaz investicije po letih: 
ZŠ OPIS 2013 2014 2015 

1. Izdelava projektne 
dokumentacije 

21.480,00   

2. DIIP, RC 3.480,00   

3. Nadzor 3.660,00   

4. Izgradnja 157.526,40   

5. Skupaj 186.164,40   

 MGRT 152.920,00   

 OZ 33.326,40   

6. Izvedba  186.562,32  

7. Nadzor  3.340,00  

8. Skupaj  189.902,32  

 MGRT  152.919,99  

 OZ  36.982,33  

9. Izgradnja   197.486,41 

10. Preiskave ZRMK   3.062,20 

11. Geološko poročilo   2.196,00 
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12. PZI za JP   5.914,04 

13. Odvetnik   1.143,41 

14. Recenzija   1.024,80 

15. Pravno mnenje   1.366,40 

16. Nadzor   2.392,64 

17. Skupaj   214.585,90 

 MGRT   37.430,00 

 OZ   177.155,90 

 
Pripravil: Andrej Furman, svetovalec za investicije 

 

 
6. Plan dela Elektro Maribor, območna enota Slov. Bistrica za leto 2016 za območje 
Občine Zreče 
 
Na pobudo Občine Zreče je bil dne 11.11.2015 organiziran sestanek z vodstvom Elektra 
Maribor, območne enote Slov. Bistrica z Miranom Đuranom in Gorazdom Vebrom. Na 
sestanku so nam predstavili plan dela za leto 2016 na območju Občine Zreče ter izvedena 
dela po žledu 2014. Veliko zadev pa je še odprtih od zadnjega žleda iz leta 2014, kar se bo v 
večji meri realiziralo v letu 2016. Do sedaj je bilo izvedeno kabliranje od Term Zreče preko 
Zreškega jezera do Stranic. Izvedeno je bilo daljinsko stikalo na Stranicah in v Božjem za 
Padeški vrh. Na območju Bukove gore so se menjali zračni vodniki z izoliranimi. Izvedeno je 
bilo kabliranje od žage Slatinek do Skomarja. Izvedel se je odkup 20 kV celic od Uniorja, 
izvedlo se bo daljinsko vodenje napajanja. Začelo se je kabliranje nizkonapetostnega 
omrežja 230/400 V od Tajher Vlado do Gračiča, kar se bo nadaljevalo v letu 2016. 
 
Za leto 2016 pa je plan sledeč: 

DV Rogla - obnova 14.340€ 

DV Skomarje - obnova 12.280€ 

DV Padeški vrh - obnova 15.969€ 

SN, TP, NNO Koroška vas 81.304€ 

SN, TP, NNO Zreče 1 nadomestna 153.581€ 

SN, TP, NNO Dobrava 3 Kovač Rudi 97.480€ 

TP Skomarje 1 26.096€ 

NNO Zreče 2 izvod Klemen 66.835€ 

NNO Gračič 2 faza 23.665€ 

Skupaj 491.550€ 

 
Celotni plan za leto 2016 za celotno območje Elektro Maribor, območna enota Slov. Bistrica 
pa je nekaj preko 1,3 mio €. 
 
V srednjeročnem planu pa je še kabliranje Loška gora – Gorenje, ki bo verjetno po novi trasi, 
in Kovaški vrh proti Oplotnici. Prav tako bo potrebna rekonstrukcija DV za Unior, ker se 
približujejo končni obremenjenosti daljnovoda. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostora 
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7. Krožišče Ulipi 
 
Direkcija RS za infrastrukturo, DRSI je naročila izdelavo izvedbenega načrta montažnega 
krožnega križišča »Križišče Ulipi« na regionalni cesti R2-430/0280 Slov. Konice-Stranice v 
km 2+950 in R3-701/1430 pesek-Rogla-Zeče v km 21+276. Predlog rešitve je izvedba 
montažnega krožnega križišča z zunanjim premerom 32 m.  
 
Začasna preureditev zahteva razširitev vozišča, odstranitev ločilnega otoka in asfaltiranje 
tega dela cestišča, vgradnjo oziroma pritrditev montažnih betonskih robnikov (sredinski otok 
in ločilni otoki) izvedbo osvetlitve krožišča in izvedba horizontalne ter vertikalne prometne 
signalizacije (začasna ureditev). 
 
Izvedbeni načrt je v končni izdelavi in bo predan DRSI v 51. tednu letošnjega leta. 
Projektantska vrednost investicije je nekaj preko 200.000€. Po informacijah DRSI bodo takoj 
pristopili k izvedbi javnega naročila in vzporedno k dodatnemu odkupu zemljišč, ki je še 
potrebno za samo izvedbo montažnega križišča. Če bodo vsi postopki stekli nemoteno bi po 
informacijah DRSI, bilo lahko krožišče predano v uporabo še pred letnimi dopusti 2016. 
 

 
Slika 9: Ureditvena situacija 

 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostora 
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8. Vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela na regionalnih državnih cestah  
 
Koncesionar na državni cesti je VOC Celje d.d., ki ima v naši občini v upravljanju 29.395 m 
cest: R3-701, odsek 1430 Pesek-Rogla-Zreče, R2-430, odsek 0280-Slovenske Konjice – 
Stranice, R2-431, odsek 1350 Zg. Dolič - Stranice, R2-430, odsek 0281-Stranice - Višnja 
vas. 
 

Dela rednega vzdrževanja od 01.01. do 31.10.2015 134.731,05 EUR 

Sanacije po zimi poškodovanih vozišč 302,55 EUR 

Krpanje 88.770,50 EUR 

Sanacija po žledolomu 32.180,08 EUR 

Sanacija nevarnega mesta na R3-701, 1430 Pesek-Rogla-Zreče med km 
19,100 in km 19.510 (skozi mesto Zreče polovica cestišča od telefonske 
govorilnice do križišča za Pohorsko cesto v dolžini 410m) 

 
37.539,00 EUR 

Sanacija nevarnega mesta na cesti R3-701, odsek 1430 Pesek-Rogla-
Zeče med km 1.130 in km 1.670 (od odcepa za Jurgovo proti Pesku v 
dolžini 540m) 

 
78.793,00 EUR 
29.009,00 EUR 

SKUPAJ že izvedeno 371.325,18 EUR 
 

 

Podatki DRSI z dne 7.12.2015 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostora 
 
 
9. Strateški dokument na področju razvoja in trženja turizma 
 
Občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica so na podlagi Programa celovitega 
managementa turistične destinacije »Pohorje-Rogla, Terme Zreče, Dravinjska dolina«, z 
blagovno znamko »Rogla« že od leta 2005 povezane v skupno destinacijo in izvajajo tudi 
določene skupne projektne aktivnosti (zlasti promocijski nastopi). Trenutno pa nimamo 
dokumentov, ki bi sistematično načrtovali razvoj in trženje turistične ponudbe v naslednjih 
petih letih. Zato smo ob pomoči dr. Tanje Lešnik Štuhec začeli z aktivnostmi, na podlagi 
katerih se v letu 2016 načrtuje oblikovanje dokumentov, ki bodo opredelili 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, kot za 
celotno destinacijo.   
 

 
Slika 10: Model razvoja strateškega dokumenta občine Zreče 

javascript:SET_ODSEK('0280');
javascript:SET_ODSEK('1350');
javascript:SET_ODSEK('0281');
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Izvedene bodo številne delavnice, na podlagi katerih se bodo gradile in vzpostavljale vsebine 
projektnih predlogov: 
- 10 srečanj Projektnih Skupin vsake občine, 
-  5 srečanj specializiranih Delovnih skupin vsake občine, 
-  5 plenarnih delavnic v vsaki občini. 
 
Pripravila: Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti 


