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1. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE OBČINE ZREČE 
 
 
1.1 Poslanstvo Občine Zreče 
 
Temeljno poslanstvo Občine Zreče je zagotavljanje pogojev in upravljanje zadev javnega 

pomena, ki ustvarjajo prijazno življenjsko bivalno in delovno okolje za ljudstvo in organizacije. 

 
1.2 Vizija Občine Zreče - MESTO DOBREGA POČUTJA  
 
Občina Zreče bo navznoter in navzven dobro povezana občina z odličnimi pogoji za bivanje.  

Zagotavljala bo najboljše razmere za razvoj obrti, podjetništva, tehnologije in inovativnosti. Z 

urejenim okoljem in turističnimi kapacitetami bo pritegovala obiskovalce iz Slovenije in tujine 

in postala mednarodno zelo prepoznavna destinacija.  

Pod sloganom RAZIŠČI, OBČUTI, UŽIJ doživite  edinstveno turistično ponudbo pod južnimi 
obronki Pohorja in prostor, kjer utripa pohorsko srce. 
 

1.3 Vrednote Občine Zreče  
 
• Integriteta (etično, moralno, pošteno, verodostojno, odgovorno ravnanje ) 
• Spoštujemo drugačnost (drugačnost nas bogati in nam predstavlja izzive 
• Strmimo k odličnosti ( nenehno izboljševanje življenjskih pogojev)  
• Partnerstvo (tesno sodelovanje vseh subjektov v občini z namenom ustvariti boljše  
            pogoje za delo in življenje) 
• Zagotavljamo trajnost (način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem  
            ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam) 
 
 
1.4 Cilji Občine Zreče 
 

• Ljudje so na prvem mestu 
• Razvoj priložnosti in rasti za vse 
• Zdrava in varna zelena občina 
• Občina, ki pametno troši in strateško investira 
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2. NAJPOMEMBNEJŠE STRATEŠKE USMERITVE OBČINE ZREČE 
 

Splošni cilji Občine Zreče za obdobje 2014-2018 temeljijo na viziji in strategiji občine do leta 

2025, ki je bila sprejeta na občinskem svetu, na podlagi vrednot in participacije občanov, njen 

cilj pa je načrtno izboljšati kvalitete življenja, dela in bivanja ter povečati zadovoljstvo 

prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev zreške občine.  

 

2.1 Gospodarstvo 

 

Zasledovani cilji na tem področju so zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečevanje dodane 

vrednosti na zaposlenega, pospešen razvoj turizma in izkoristek potenciala v kmetijstvu. V ta 

namen pristopamo k projektom za nakup in komunalno ureditev zemljišč in objektov za obrt in 

podjetništvo (Stara zadruga) ter ureditev ITK infrastrukture in ustvarjanje pogojev za delo na 

domu. 

 

Na področju pospeševanja kmetijstva in turizma je naša priložnost v izvajanju projektnega 

mreženja ponudbe in trženja v širšem okolju, v ustvarjanju verig proizvodov in storitev z večjo 

dodano vrednostjo na lokalni  in regionalni ravni ter delovanju v produkcijskem krogu. Prav 

tako bomo nadaljevali z aktivnostmi iz projekta Vizija Pohorja 2030 in iz Načrta razvoja in 

trženja turizma v občini Zreče in destinaciji  Rogla Pohorje 2017-2021, ki med drugim vključuje 

aktivnosti za obogatitev ponudbe ob jezeru v Zrečah in na Rogli (Pot med krošnjami) ter 

nadgradnjo blagovne znamke Okusi Rogle.  

 

2.2 Promet 

 

Na tem področju želimo dati poudarek investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti, 

ki so v veliki meri amortizirane in v precej slabem stanju. Nadaljevali bomo z gradnjo pločnikov 

na Stranicah in v Zrečah ter se vključili v regijski projekt kolesarskih poti.  

Dokončali bomo ureditev krožišča pri SPAR-u. Naš prednostni cilj je tudi ureditev križišča pri 

avtobusni postaji in pri telefonski govorilnici »Štuklek«. Nadaljevali bomo s sanacijo državne 

regionalne ceste Ulipi - Rogla in udejanjanjem ukrepov za celovito prometno ureditev v Zrečah.  

Hkrati želimo nadaljevati s projektom enotne obvestilne signalizacije in urejanjem postajališč 

za avtodome. Izvajali bomo tudi ukrepe iz celostne prometne strategije Občine Zreče ter 

nadaljevali s projektom trajne mobilnosti. 

 

2.3 Okolje 

 

Nadaljevali bomo z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta, z energetsko sanacijo javnih 

objektov, s pospeševanjem uvajanja bioenergije, z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega 

omrežja ter s priključevanjem objektov na CČN Zreče znotraj aglomeracije Zreče. Pričeli bomo 

s pripravo projektne dokumentacije za aglomeracijo Stranice.  

S sprejetjem podrobnih prostorskih načrtov bomo ob ureditvi še komunalne infrastrukture 

pridobili 22 stanovanjskih objektov v naselju SN2 in 6 objektov na območju OPPN  ob Ilirski 

poti Vinter – Borlak za namen enostanovanjske gradnje.  
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Pričenjamo tudi postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Zreče s čimer se bo omogočil prostorski razvoj občine, tako za namen širitve stanovanjske 

gradnje, kot tudi območij širitve gospodarskih in industrijskih con. V pripravi sta tudi podrobna 

prostorska načrta za ureditev Zgornjih Zreč in širitve naselja Stranice. V prihodnjih letih si bomo 

prizadevali za ureditev oziroma širitve t.i. centra Zreč  - širitve območja zahodno ob PTC tržnice 

Zreče ter načrtovanje umestitev infrastrukture namenjene za šport in rekreacijo (na območju 

stadiona Zreče in na Rogli).  

Skupaj z zainteresirano širšo javnostjo bomo skrbeli za izboljšanje stanja hrupa in emisij v 

okolje iz industrijskih in obrtno poslovnih dejavnosti. 

 

 

2.4 Vzgoja in izobraževanje  

 

V obeh centralnih institucijah nameravamo vzpodbujati projekte medgeneracijskega 

povezovanja, rekreacije in športa ter v sodelovanju z društvi in turističnimi ponudniki nuditi 

prostovoljno pomoč starejšim.  

Nadaljevati želimo s celovito prenovo centralne osnovne šole, kjer bomo poleg urejanja 

notranjosti nadaljevali z ureditvijo okolice. Pričeli bomo s sanacijo podružnične osnovne šole 

na Stranicah in izgradnjo prizidka k vrtcu v Zrečah (s posodobitvijo kuhinje). Nadaljevali bomo 

z izvajanjem ukrepov programa varnosti, ki se nanaša tudi na varne šolske poti.  

Najmlajšim želimo v urbanih sredinah ponuditi še več igralnih površin. 

 

2.5 Kvaliteta življenja in bivanja  

 

Na področju zaščite in reševanja nameravamo še naprej zagotavljati zadostna sredstva za 

pospeševanje učinkovitosti lokalnih gasilskih organizacij in skrbeti, da bodo v materialno dobro 

opremljenih štabih in enotah CZ še naprej delovali usposobljeni posamezniki. 

Nadaljevati želimo s socialnovarstvenimi projekti, ki jih izvajamo skupaj z izobraževalnimi 

institucijami in društvi. Uvajali bomo nove (medgeneracijske) projekte, kot je Mladi pomagajo 

starejšim in Občina prijazna mladim. Nadaljevali bomo tudi s projektom Občina po meri 

invalidov in s projektom Starosti prijazna občina ter izvajanjem aktivnosti za zdravo, aktivno in 

dostojanstveno staranje naših občanov. 

Na področju kulture načrtujemo nadaljnje izvajanje lokalnega programa kulture in organiziranje 

ter podpiranje rednih in utečenih dejavnosti ter tradicionalnih prireditev; nadaljevali bomo s 

projekti povezovanja z gospodarstvom in turizmom, z obnavljanjem kulturnih spomenikov, z 

vzpostavljanjem muzejskih zbirk in ohranjanjem turističnih znamenitosti (nadaljevali bomo z 

urejanjem železniškega muzeja, udejanjili projekt prazgodovina Brinjeve gore, prenovili bomo 

kulturni dom v Zrečah…).  

Športno dejavnost nameravamo spodbujati tudi s podpiranjem in organiziranjem rekreativnih 

prireditev, z postavitvijo plezalne stene, ureditvijo stadiona in igrišč v Zrečah in na Stranicah. 

Tudi v naslednjem obdobju si bomo prizadevali za skrajševanje odzivnosti in dvigovanje 

kakovosti delovanja občinske uprave.  
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3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI V LETU 2018 PO POSAMEZNIH STEBRIH 
 

3.1 GOSPODARSTVO 
 

1. Načrtovani cilji: 

 Zmanjšanje stopnje brezposelnosti,  

 Povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, 

 Izkoristek potenciala v kmetijstvu, 

 Pospešen razvoj turizma, 

 Spodbujanje društvenih aktivnosti s poudarkom na prireditvah,  

 Spodbujanje mednarodnega sodelovanja. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest 

in spodbujanje projektov inovacij 

(vzpodbujanje zaposlovanja in inovativnosti) 

VIS ZREČE 2012 

Objava razpisa v 

začetku marca 

Zaključek do konca 

oktobra 

10.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  

Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 

v Občini Zreče (javni razpis) 

VIS ZREČE 2012 

Objava razpisa v 

začetku marca 

Zaključek do konca 

oktobra 

25.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  

Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja v Občini 

Zreče (javni razpis) 

VIS ZREČE 2012 

Objava razpisa v 

začetku marca 

Zaključek in izplačilo  

do konca junija 

2.500 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  
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Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev 

na območju občine Zreče  (javni razpis) 
VIS ZREČE 2012 

Objava razpisa v 

začetku marca 

Zaključek in izplačilo  

do konca junija 

7.500 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  

Sofinanciranje sodelovanja s pobratenim 

mestom Sedbergh  
VIS ZREČE 2012 

Objava razpisa v 

začetku marca 

Zaključek in izplačilo  

do konca junija 

5.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  

 

2. Načrtovani cilji: 

 Realizacija v Načrtu razvoja in trženja turizma zastavljenih ciljev,  

 Prijava na razpis in uspešno črpanje EU sredstev, 

 Realizacija v Strategiji lokalnega razvoja LAS zastavljenih ciljev (projektnih predlogov Občine Zreče), 

 Izvajanje projektnega mreženja ponudbe in trženja v širšem okolju. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Projekt »Tematske učne poti – celovit 

produkt območja od Pohorja do Bohorja«  

BRINJEVA GORA ZA SKUPEN PROJEKT 

»NA TURO POHORJE BOHOR« 

VIS ZREČE 2012 

Januarja prijava na 

razpis LAS 

Trajanje projekta  

Maj 2018 – April 2019 

 

5.000 EUR 

Proračun  

Občine Zreče  

15 %, 

EKSRP 85 % 

Milena Slatinek  

Projekt na temo »Aktivnosti pospeševanja 

trženja in prodaje ponudbe blagovne znamke 

Okusi Rogle« 

VIS ZREČE 2012 

Januarja prijava na 

razpis LAS (LTO + 

partnerji) 

8.000 EUR LTO Rogla – Zreče 
Milena Slatinek 

Domen Vogelsang 
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Trajanje projekta  

Maj 2018 – April 2019 

Prehistory adventure / 
September 2018 – 

Avgust 2020 
150.000 EUR 

ESRR 85 %, 

Proračun Občine 

Zreče 15 % 

Milena Slatinek 

 
 

Hoja med krošnjami   / 
2019-2019  

 

60.000.000 

EUR 
Zasebni partner Štefan Posilovič  

NIC / 
2019 

-2020 

Po IDZ 

379.488,45 

EUR brez 

DDV 

Zasebni partner 

Občina Zreče 

Katjuša Črešnar 

 
 

Pohorka / 
Čakamo na odobritev 

MOP 

2.440.863,82 

EUR 

360.099,78 

EUR 

MOP 

Občina Zreče 

Katjuša Črešnar 

 
 

 

3. Načrtovani cilji: 

 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (tekoča in investicijska dela), 

 Energijska učinkovitost objektov v lasti Občine Zreče, 

 Lepši videz objektov v lasti Občine Zreče. 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Obnova večstanovanjskih objektov 
- vzdrževanje stanovanj OZ 

VIS ZREČE 2012 
Vzdrževanje skladno z 

izraženimi potrebami 
90.000 EUR 

Proračun  

Občine Zreče 
Milena Slatinek  
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3.2 PROMET 
 

1. Načrtovani cilj: 

 Zagotoviti dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na področjih, kjer ga operaterji ne zagotavljajo ter ne izkazujejo 

tržnega interesa za gradnjo take širokopasovne infrastrukture. S tem se bo omogočil visokohitrostni dostop do interneta (100 Mb/s). Z 

vlaganjem v širokopasovno infrastrukturo želimo razviti internetno digitalno družbo in digitalno gospodarstvo, ki bo ustvarjalo gospodarsko 

rast. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Širokopasovno omrežje v občini Zreče VIS ZREČE 2012 Do leta 2020 Ni podatka 

50 % (sredstva EU), 

50 % (sredstva 

zasebnega partnerja) 

oz. projekt RUNE 

Sandra Godec Mavhar 
JR za GOŠO 3 

 

WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnih 

omrežij 
/ Do leta 2020 15.000 EUR 

100 % (sredstva EU) 

brez DDV 
Matjaž Korošec 

Po podpisu sporazuma o 

prejetju nepovratnih 

sredstev smo pristopili k 

zbiranju ponudb za 

izvedbo. Nadaljnji potek 

izvedbe je odvisen od 

prejetja sredstev.  

 

2. Načrtovani cilj: 

Prispevek 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. 
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Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Evropski teden mobilnosti / 
September 

2019 
2.000 EUR 

Proračun 

Občine Zreče 
Simona Črešnar  

 

3. Načrtovani cilj: 

 Modernizacija cest s pločnikom. 

 Ukrepi trajne mobilnosti. 
 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Rekonstrukcija ceste Božje VIS ZREČE 2012 
December 

2019-2020 
600.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče, MGRT 
Andrej Furman  

Rekonstrukcija javne poti Pirš - Dom 

krajanov 3. faza 
/ December 2020 80.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče, MGRT 
Andrej Furman 

Potrebno pridobiti 

zemljišče  

Krožišče SN1 VIS ZREČE 2012 2019 

Občinski delež 

51.000 EUR  

 

RS  

Občina Zreče 
Štefan Posilovič  

Rekonstrukcija ceste in pločnika R III, 

odsek Mladinska ul. – krožišče 

Padežnik 

/ 2019 
Občinski delež 

50.000 EUR 

DRSI 

Proračun Občine 

Zreče 

Andrej Furman  
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Krožišče Jurček-AP / 2020 
Občinski delež 

10.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Štefan Posilovič  

Krožišče Štuklek / 2020 
Občinski delež 

10.000 EUR 

DRSI 

Proračun Občine 

Zreče 

Simona Črešnar  

 

Rekonstrukcija ceste R III Rogla – 

Zreče, stacionaža 2,20 km do 5,50 km 
/ 2019 / DRSI Štefan Posilovič  

Rekonstrukcija ceste R III Rogla – 

Zreče, sanacija usada stacionaža 2,0 

km 

/ 2020 / DRSI Andrej Furman 
Potrebno pridobiti 

projektno dokumentacijo 

Rekonstrukcija ceste R III Rogla – 

Zreče, sanacija usada stacionaža 13,0 

km do 16,20 km 

/ 2020-2021 / DRSI Andrej Furman 
Potrebno pridobiti 

projektno dokumentacijo 

Modernizacija ceste Skomarje 
/ 2020-2025 1.500.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Andrej Furman 

Potrebno pridobiti 

projektno dokumentacijo 

Modernizacija LC Zreče-Gračič-

Malahorna 
/ 2019 10.000,00 Občina Zreče Simona Črešnar 

Pridobitev projektne 

dokumentacije 

Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti 

– sistem izposoje javnih koles 
/ 2019 102.891,63 EUR 

Občina Zreče 

38.126,76 EUR 

MZI 64.764,87 EUR 

Simona Črešnar  
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4. Načrtovani cilj: 

 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. 
 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Prenova javne razsvetljave in 

upravljanje 
VIS ZREČE 2012 2019 15.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Andrej Furman  

JR na Vinogradni ulici Zreče / 2020 8.300 EUR Občina Zreče Andrej Furman 
Potrebno zagotoviti 

sredstva 

JR Cesta talcev do Ceste na Roglo 

Zreče 
/ 2020 3.000 EUR Občina Zreče Andrej Furman 

Potrebno zagotoviti 

sredstva 

 

5. Načrtovani cilj: 

 Ureditev varnih šolskih poti in pločnikov 
 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Projektna dokumentacija Pločnik 

Stranice (Krožišče - odcep Marovt) 
/ 2019 20.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Andrej Furman  

Pločnik Stranice s prehodom za pešce 

Fijavž-Korošec 
VIS ZREČE 2012 2019 

210.000 EUR 

 

15.000 EUR 

DRSI 

Občina Zreče 
Štefan Posilovič  
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Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti 

– novogradnja dvignjenega prehoda za 

pešce čez Kovaško cesto 

/ 2019 60.743,98 EUR 

Občina Zreče 

21.002,24 EUR 

MZI 39.741,74 EUR 

Simona Črešnar  

 

6. Načrtovani cilj: 

 Zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 

- Zavod za gozdove 
/ Oktober 2019 16.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Andrej Furman  

 

7. Načrtovani cilj: 

 Ureditev kolesarskih poti. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Regijska kolesarska pot / 2019 2.000 EUR 
Proračun Občine 

Zreče 
Andrej Furman  

 

8. Načrtovani cilj: 

 Ureditev in povečanje števila parkirišč in parkirišč za avtodome. 
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Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Ureditve parkirišč na Tržnici Zreče / 
2019 

/ Lastniki objekta Simona Črešnar 
Lastniki se usklajujejo 

koliko parkirišč potrebujejo  

Mobilnostni  načrt za večstanovanjske 

objekte 
 2019 2.500 EUR Občina Zreče Simona Črešnar ?  

 

9. Načrtovani cilj: 

 Uskladitev z zakonodajo in skrb za boljšo varnost in prevoznost cest. 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest / 2019 125.000,00 Občina Zreče Simona Črešnar  

Izdelava celostne idejne zasnove 

urejanja prometa na Rogli 
 2019 2.000,00 Občina Zreče Štefan Posilovič Iz Akcijskega načrta CPS 
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3.3 OKOLJE 
 
1. Načrtovani cilji: 

 Zagotovitev novih stavbnih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, turističnih, kmetijskih objektov …, 

 Povečanje števila novih prebivalcev, delovnih mest,  

 Preprečitev odseljevanja mladih družin in selitev poslovno obrtnih dejavnosti iz občine. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Izdelava strokovnih podlag za 

Spremembe in dopolnitve OPN 
VIS ZREČE 2012 

Začetek: sklep 

o začetku 

postopka 

Marec 2017 

Zaključek: 

Okvirni rok bo 

določen po 

opravljeni 

analizi pobud 

40.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

SP opredelitev do pobud 

je bila izdelana – še 

prihajajo nove pobude. 

V izdelavi so še 4 druge 

SP: 

- SP hidrološko hidravlična 

študija Dravinja 

- SP ažuriranja pozidanih 

zemljišč 

- SP določitve stopnja 

varstva pred hrupom  

- SP za dolgoročni razvoj 

naseli 

Spremembe in dopolnitve OPN VIS ZREČE 2012 

Začetek: sklep 

o začetku 

postopka 

15.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

*Realnejši rok zaključka 

bo možno določiti po 

pridobitvi prvih mnenj 

nosilcev urejanja prostora.  
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Začetek 

odvisen od 

odločitve ali 

izdelava OPN 

po stari ali novi 

zakonodaji 

Zaključek*: 

Odvisen od več 

dejavnikov  

 

 

 

2. Načrtovani cilji: 

 Zagotovitev prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo na novo načrtovanih poslovno obrtniških dejavnosti na obravnavanem območju, 

 Zagotovitev novih delovnih mest, 

 Možnost širitve obstoječih dejavnosti. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 

 
VIS ZREČE 2012 

Začetek: 

sklep o začetku 

postopka  

15.7.2016 –  

Zaključek 

predviden:  

2019 

5.050 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

Rok odvisen od: 

pridobljenih smernic NUP, 

od zahtev za izdelavo 

strokovnih podlag, 

časovnih zmožnosti 

izdelave strokovnih 

podlag, pripomb javnosti 

na razgrnjen osnutek, v 

roku izdanih mnenj NUP 

idr. 
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UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče VIS ZREČE 2012 

Začetek: sklep 

o začetku 

postopka 

UGSO, št. 

59/17 z dne 

22.12.2017 

Zaključek: 

2019 

 

3.500 EUR + ½ 

investitor Unior d.d. 

Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

Rok odvisen od: prodaje 

zemljišč oz. pridobljenih 

investitorjev, odločitev o 

urejanju območja, 

pridobljenih smernic NUP, 

od zahtev za izdelavo 

strokovnih podlag, 

časovnih zmožnosti 

izdelave strokovnih 

podlag, pripomb javnosti 

na razgrnjen osnutek, v 

roku izdanih mnenj NUP 

idr. 

 

3. Načrtovani cilji: 

 Zagotovitev prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo na novo načrtovanih stanovanjskih gradenj na obravnavanem območju, 

 Povečanje števila prebivalcev, 

 Preprečitev odseljevanja mladih družin. 

  

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

OP7/028 OPPN širitev naselja Stranice 

(Kovše) 
VIS ZREČE 2012 

Začetek: sklep 

o začetku 

postopka – po 

dogovoru z 

lastniki o 

urejanju 

območja 

6.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

Rok odvisen od: dogovora 

z lastniki zemljišč, 

dogovora o urejanju 

območja, pridobljenih 

smernic NUP, od zahtev 

za izdelavo strokovnih 

podlag, časovnih 

zmožnosti izdelave 

strokovnih podlag, 
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pripomb javnosti na 

razgrnjen osnutek, v roku 

izdanih mnenj NUP idr. 

 

4. Načrtovani cilji: 

 Zagotovitev prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo na novo načrtovanih centralno - poslovnih dejavnosti na obravnavanem območju, 

 Zagotovitev prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo na novo načrtovanih večstanovanjskih objektov na obravnavanem območju, 

 Povečanje števila novih prebivalcev, delovnih mest,  

 Preprečitev odseljevanja mladih družin in selitev poslovnih dejavnosti iz občine. 

 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

OPPN za območje PTC Tržnica Zreče VIS ZREČE 2012 

Začetek: sklep 

o začetku 

postopka – po 

odločitvi o 

ureditvi 

območja 

 

6.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

Rok odvisen od: odločitev 

o urejanju, namenu 

urejanja območja, 

investitorjih ... 

SID ZN Nova dobrava in center Zreč  VIS ZREČE 2012 2018-2019 6.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar 

Rok odvisen od: izbire 

postopka (če bo skrajšan 

postopek), pridobljenih 

smernic NUP, od zahtev 

za izdelavo strokovnih 

podlag, časovnih 

zmožnosti izdelave 

strokovnih podlag, 
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pripomb javnosti na 

razgrnjen osnutek, v roku 

izdanih mnenj NUP idr. 

 

 

5. Načrtovani cilji: 

 Zagotovitev izobraževalnih in ozaveščevalnih vsebin s področja varovanja narave na območju Rogle, 

 Izgradnja vstopnega objekta za nadaljnjo realizacijo projekta Hoja med krošnjami, 

 Zagotovitev prostora za izvajanje aktivnosti na bodočem zavarovanem območju Pohorja. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Naravovarstveni informacijski center 

Rogla 
VIS ZREČE 2012 

2018 – 

projektna 

dokumentacija 

in začetek 

investicije 

50.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar  

 

6. Načrtovani cilj: 

 Oskrba občanov s pitno vodo. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Magistralni vodovod – M32 / 30.6.2019 0 EUR  
Proračun  

Občine Zreče 
Korošec Matjaž 

Služnosti so pridobljene, 

potrebno je počakati na 

oddajo projekta pgd iz 
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strani vodilnega partnerja 

4 občin. 

Rekonstrukcija vodovoda na odseku 

grobovi- Kovač (Krnec) 
/ Maj 2018 

50.000 EUR 

ocenjena vrednost 

Proračun  

Občine Zreče 
Korošec Matjaž 

V letu 2019 bomo izvedli 
podboj ceste in naredili 
povezavo z 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 EUR. 
Dela bodo predvidoma 
zaključena v mesecu aprilu 
v letu 2019.  Potrebni 
stroški za dokončanje del 
se ocenjujejo na cca. 
10.000,00 EUR.  

 

Rekonstrukcija vodovoda na Stranicah / 2018-2022 
500.000 EUR 

ocenjena vrednost 

Proračun  

Občine Zreče 
Korošec Matjaž 

V proračunu 2020 in 2022 

smo in bomo predvideli 

sredstva za izgradnjo 

rezervoarja na Križevcu in 

izgradnjo vodovodne 

hrbtenice – povezave z 

rezervoarje Kovač. Pričeli 
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smo z idejno izdelavo 

projekta in z postopkom 

pridobivanja potrebnih 

soglasij in zemljišč. V 

tekočem letu bomo 

pristopili k izdelavi načrta 

PGD za rezervoar na 

Križevcu. In odkupili 

zemljišče za rezervoar. 

V letu 2019 bomo izgradili 

črpališče v Gornji vasi in 

na Čretvežu. 

 

 

7. Načrtovani cilj: 

 Čiščenje odpadnih voda. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja 

(sekundarna kanalizacija- aglomeracija 

Zreče) 

VIS ZREČE 2012 2018-2021 1.500.000 EUR 
EZ, MOP, Občina 

Zreče 
Štefan Posilovič 

V izdelavi projektna 

dokumentacija PGD, PZI 
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8. Načrtovani cilj: 

 Povečanje stopnje priključenosti na ČN Zreče. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Priključitev na ČN Zreče - Loška gora VIS ZREČE 2012 Maj 2019 10.000 EUR Občina Zreče Štefan Posilovič  

Priključitev na ČN Zreče – Kovaška 

cesta 
VIS ZREČE 2012 Maj 2019 5.000 EUR Občina Zreče Štefan Posilovič  

 

 

9. Načrtovani cilj: 

 Sanacija plazov oz. zagotoviti prevoznost ceste ali preprečitev porušitve objekta. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Sanacija plazu Ošlak / 
Čakamo na 

odobritev MOP 
150.000 EUR MOP Andrej Furman 

V izdelav projektna 

dokuemntacija 

Sanacija plazu Volčič / 
Čakamo na 

odobritev MOP 
80.000 EUR MOP Andrej Furman V pripravi JN 

Sanacija plazu Brglez / 

Zasebni 

Pridobitev PD 

2019 

Ni še vrednosti zasebnik Andrej Furman  
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10. Načrtovani cilj: 

 Zmanjšanje emisij v okolje in končna sanacija degradiranega območja. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Ureditev platoja na zbirnem centru 

Zreče 
/ 2018-2019 10.000 EUR 

Proračun Občine 

Zreče 
Emil Jevšenak Razna pripravljalna dela  

Ureditev reke Dravinje na območju 

zazidalnega načrta industrijske cone II 
/ 2018-2019 390.000 EUR 

MOP 

Proračun Občine 

Zreče 

Andrej Furman 

Dela so se pričela izvajati 

v 2018 in bodo v skladu z 

pogodbo končana v 2019 

Sanacijo kamnoloma Stranice / 2018 do 2021 15.000 EUR AHAC Katjuša Črešnar 

V začetku leta 2019 

sestanek z lastnikom in 

upravljavcem ter krajani 

Sanacija kamnoloma Gračič / 2018-2020 6.000 EUR 
Proračun Občine 

Zreče 
Emil Jevšenak 

Sanacija in opustitev 

rudarskih del 

Izgradnja mostu in ureditev potoka 

Ločnica 
/ 2018-2019 90.104,15 EUR 

DRSV 

28.222,02 EUR 

Občina Zreče 

61.882,13 EUR 

Andrej Furman 

Dela so se pričela izvajati 

v 2018 in bodo v skladu z 

pogodbo končana v 2019 

 

11. Načrtovani cilj: 

 Pokopališka in pogrebna gospodarska javna služba. 

 



24 
 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Ureditveni načrt pokopališče Zreče / 2018 2.000 EUR 
Proračun Občine 

Zreče 
Emil Jevšenak Projekt v zaključni fazi 

Podelitev koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne pogrebne 

službe 

/ 2018 5.000 EUR 
Proračun Občine 

Zreče 
Emil Jevšenak 

Priprave na spremembo 

odloka 

 

 

12. Načrtovani cilj: 

 Lokalni energetski koncept. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

LEK VIS ZREČE 2012 Celo leto 5.000 EUR 
Proračun občine 

Zreče 
Matjaž Korošec 

Predvidene aktivnosti: 

Pregled slačilnic v 
pomožnem objektu 
stadiona Zreče ( potratni 
hladilniki, boljer za toplo 
vodo) – v mesecu 
decembru. Zamenjava 
reflektorjev na pomožnem 
stadionu ( januar )Pridobiti 
ponudbo za E2 – manager 
za javno razsvetljavo do 
konca decembra. 
Sestanek z Adesco za 
daljinsko upravljanje 
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ogrevanja javnih objektov v 
mesecu januarjem uskladiti 
termin z Adesco. Pristopiti 
k izdelavi PZI načrta za 
izvedeno študijo v okviru 
projekta Compose za 
zamenjavo energenta na 
Stranicah. Potrebno je 
pridobiti konkurenčno 
ponudbo v mesecu 
januarju. Novelacija Lek- a 
predvidoma v letu 2020. 

 

COMPOSE (študija izvedbe sanacije 

kotlovnice na OŠ stranice) 
/ 2019 

Študija v okviru 

programa Compose  

Projekt Compose – 

Kmetijski zavod 

Slovenije 

Matjaž Korošec 

V okviru projekta Elena se 

bomo prijavili za sredstva 

za izvedbo projekta, v 

proračunu moramo 

predvideti potrebna 

sredstva za izvedbo novo 

kurilnice in zalogovnika za 

kogeneracijsko ogrevanje 

na lesno biomaso za 

objekte OŠ in Vrtec 
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3.4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  
 

1. Načrtovani cilj: 

 Na podlagi odločb tržnega inšpektorja moramo postopoma pristopiti k sanaciji kuhinje v Vrtcu Zreče, saj je le-ta premajhna in neustrezna 

za pripravljanje obrokov hrane tako velikega obsega, kot ga danes Vrtec zahteva (velikost kuhinje 40 m2, moramo imeti 100 m2). Tako bomo 

v letu 2017 pristopili zgolj k pripravi dokumentacije za ureditev oziroma dozidavo kuhinje.  

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Kuhinja v Vrtcu Zreče oz. prizidek k 

vrtcu 
/ 2019-2021 5.000 EUR 

Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Izdelava projektne 

dokumentacije (PGD, PZI) 

in pridobitev gradbenega 

dovoljenja ter prijava na 

morebitni razpis. Še prej 

potrebno urediti zazidljivo 

zemljišče v OPPN  

 

2. Načrtovani cilj: 

  Znižanje stroškov ogrevanja POŠ in Vrtca Stranice skupaj s telovadnico z ustrezno in učinkovito regulacijo celotnega ogrevalnega sistema. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Energetska sanacija kotlovnice in 

telovadnice POŠ Stranice 
/ 2019-2020 20.000,00 

Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Ugotovljeno, da je nujno 

potrebno urediti 

odvodnjavanje okolice 

POŠ Stranice, zato ta 

sredstva v celoti namenimo 

za izvedbo le-tega. 
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3. Načrtovani cilj: 

 Druga faza sanacije atletske steze, z ureditvijo električne napeljave na stadionu ter ureditvijo mulde. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z D/DV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Sanacija atletske steze / / / 
Nogometna zveza 

RS in Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Preko pilotnega projekta 
"Športni park Zreče", 
nogometna infrastruktura v RS, 
urediti (ograja, tartan, trava, 
razsvetljava,...) 

 

 

4. Načrtovani cilj: 

 Ureditev okolice OŠ Zreče. 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Ureditev okolice OŠ Zreče / Avgust 2019 30.000 EUR Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Emil Jevšenak 

Ureditev asfalta med 

tehnično delavnico in OŠ 

Zreče 
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3.5 KAKOVOST ŽIVLJENJA IN BIVANJA  
 

1. Načrtovani cilj: 

 Dodelitev sredstev za izvedbo prireditev, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote, so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, 

športne, humanitarne in podobne narave, promovirajo občino, so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost 

zdomskih društev, so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, so 

neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri 

tem.  

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Javni razpis za namen pokroviteljstva VIS ZREČE 2012 

22.1.2019 – 

objava 

do porabe 

sredstev 

8.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Mogoče poraba sredstev 

zgolj za vnaprej določene 

tradicionalne večje 

prireditve, preko LTO 

Rogla Zreče 

 

2. Načrtovani cilj: 

 Dodelitev sredstev humanitarnim društvom, društvom vojnih veteranov in ostalim društvom, ki imajo sedež v Občini Zreče oziroma imajo 

sedež izven Občine Zreče, vendar so njihovi aktivni člani tudi občani Občine Zreče in izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Javni razpis za sofinanciranje 

socialnovarstvenih programov in 

programov drugih društev 

VIS ZREČE 2012 

17.1.2019 – 

objava razpisa 

22.2.2019 – rok 

za oddajo prijav 

13.200 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec  
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3. Načrtovani cilj: 

 Dodelitev sredstev izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Zreče in delujejo najmanj eno leto ter izpolnjujejo 

druge pogoje določene z javnim razpisom in s Pravilnikom za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče. 

  

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Javni razpis za zbiranje ponudb 

programov s področja ljubiteljske 

kulturne dejavnosti 

VIS ZREČE 2012 

Marec 2019 – 

objava razpisa 

April 2019 – rok 

za oddajo prijav 

15.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Prej potrebno sprejeti 

lokalni program kulture 

2019 - 2022 in na podlagi 

njega letni program kulture 

 

 

4. Načrtovani cilj: 

 Dodelitev sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa športnim društvom in s tem promoviranje in pospeševanja 

športa med mladimi. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Javni razpis za sofinanciranje 

programov športa 

VIS ZREČE 2012 

 

maja 2019 – 

objava razpisa 

junija 2019 – 

rok za oddajo 

prijav 

44.500 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Župan obljubil povečanje 

postavke z rebalansom 

2019 v mesecu maju, zato 

razpis šele po sprejemu 

le-tega 
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5. Načrtovani cilj: 

 Dodelitev sredstev za sofinanciranje programov mladih in otrok, s ciljem vedno večjega števila izvedenih programov za mlade z vedno 

večjim številom vključenih mladih in otrok. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Javni razpis za sofinanciranje 

mladinskih in otroških programov in 

projektov 

VIS ZREČE 2012 

 

14.2.2019 EUR 

– objava 

razpisa 

16.3.2019 – rok 

za oddajo prijav 

4.000 EUR  
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec  

 

6. Načrtovani cilj: 

 Z umetniškimi deli ohranjati pesniško izročilo pohorskega pesnika Jurija Vodovnika in njegov lik.  

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Skumavčevi dnevi na Resniku VIS ZREČE 2012 31.12.2019 3.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec V teku 

 

 

7. Načrtovani cilji: 

 Plačilo najemnine z obratovalnimi stroški, 

 Strošek zaposlitve na MCDD, 

 V VGC Zreče bo program temeljil na željah in potrebah uporabnikov, vsebuje pa predvsem predavanja, ustvarjalne delavnice, filmske in 

glasbene urice, družabne igre in podobno.  
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Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Večgeneracijski center Zreče / Celo leto 25.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec V teku 

 

8. Načrtovani cilj: 

 

Postavitev PLEZALNE STENE z namenom razširitve dejavnosti izvajanja plezalne šole in rekreativnega plezanja za vse starostne skupine. 

Plezalna stena v Zrečah se bo postavila v neposredni bližini Osnovne šole Zreče. Območje predstavlja celovit prostor, z možnostjo udejstvovanja 

v športnih aktivnostih na površinah za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne.  

Postavitev plezalne stene na območju s še drugimi ponujenimi panogami, odraža področno razpršenost programov. Investicija predstavlja 

novogradnjo.  

 

 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

PLEZALNA STENA / 31.12.2019 42.700 EUR Občina Zreče Sandra Vidmar Korošec 

Oddana prijava na razpis 

Fundacije za šport, 

izvedba v poletnih 

mesecih leta 2019 
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9. Načrtovani cilj: 

 Sestanek sveta za invalide vsaj 3x na leto, kjer se podajo predlogi in pobude za boljše življenje invalidov na območju občine Zreče, 

 V letu 2018 izgradnja klančine na Resniku za potrebe volitev (sklep sveta). 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Občina po meri invalidov / Trajna naloga 5.000 EUR 
Proračun  

Občine Zreče 
Katjuša Črešnar  

 

10. Načrtovani cilj: 

 Oblikovanje strategije mladih in aktivno vključevanje mladih v politiko odločanja na ravni Občine Zreče, 

 Pridobitev certifikata »Mladim prijazna občina«. 

 

Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Občina prijazna mladim / 
31.12.2019 

oziroma trajno 
/ 

Proračun  

Občine Zreče 
Sandra Vidmar Korošec 

Prijava na razpis ŠIPK v 

okviru katere želimo priti 

do strategije razvoja 

mladine 

 

11. Načrtovani cilj: 

 Oblikovanje 5-letnega razvojnega načrta za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti, 

 Pospešeno in načrtno izvajanje aktivnosti za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje naših občanov. 
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Načrtovane aktivnosti Povezava z VIS Roki 
Stroški v EUR 

z DDV 
Vir financiranja 

Zadolžena oseba 

(svetovalec) 
Komentar 

Starosti prijazna mesta in občine / 31.12.2023 12.000 EUR 
Proračun 

Občine Zreče 
Polona Matevžič  

 

 

Številka: 0100-0001/2019-1 

 


