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AD/14 

INFORMACIJE ŽUPANA 

 

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 27. 3. 2019 

 
 
1. Dan odprtih vrat večgeneracijskega centra Zreče 

 

V sredo, 13. februarja 2019 se je Občina Zreče v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah 
priključila akciji ODPRTA VRATA, kjer smo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin 
Slovenije želeli opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter 
občankam in občanom predstaviti dobro delo naše občine. 
 
Tako je med drugimi svoja vrata odprl tudi Večgeneracijski center (VGC) Zreče, ki že skoraj 
dve leti uspešno izvaja različne dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh 
generacij. Po kratki predstavitvi aktivnosti, ki se bodo odvijale v VGC Zreče to leto, so 
obiskovalci imeli možnost izraziti tudi svoje poglede na delovanje VGC Zreče. »Tukaj je tako 
toplo, prijazno okolje, zato radi zahajamo sem in ustvarjamo, se družimo, učimo ...« so bile 
najpogosteje slišane besede.  
 
Ob dnevu odprtih vrat VGC Zreče pa smo predstavili tudi projekt »Starosti prijazna Občina 
Zreče«. 8. decembra 2017 smo namreč z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane podpisali pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno 
postala članica slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. 
Trenutno smo v fazi priprave petletnega razvojnega načrta za področje staranja, pričeli pa 
smo že z izvajanjem nekaterih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja starejših 
občanov. 

V letošnjem letu bomo uvedli brezplačne prevoze za starostnike oz. starejše in druge ranljive 
skupine občanov, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke 
oziroma slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi (t. i. PROSTOFER).  
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Slika 1: Dan odprtih vrat v VGC Zreče 

 
 
Pripravili: Polona Matevžič, svetovalka za javna naročila in splošne zadeve               
                Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti 
 
 
2. PROSTOFER 
V okviru projekta »Starosti prijazna Občina Zreče« smo v letošnjem letu pospešeno pričeli z 
izvajanjem aktivnosti za izboljšanje kakovosti starejših občanov. Tako smo v januarju 2019 
pričeli pogovore glede uvedbe projekta PROSTOFER ali »prostovoljni šofer«, kjer gre za 
brezplačne prevoze za starostnike oz. starejše, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Tako bi jim 
omogočili lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, prevoze do javnih ustanov, trgovinskih 
centrov ipd. S tem bi pomagali starejšim pri mobilnosti, zmanjšali njihovo osamljenost in 
družbeno izločenost. Ker pa je potrebno zagotoviti tudi klicni center in organizacijo 
prostoferjev, se bomo v aprilu 2019 vključili v Zlato mrežo (Zlati asistent – 080 10 10), ki po 
sprejemu klica uredi prevoz občana. S Petrolom, d. d. pa smo v marcu 2019 že sklenili 
pogodbo o poslovnem najemu električnega vozila, katerega pričakujemo v sredini aprila. O 
pričetku izvajanja brezplačnih prevozov bomo občane obvestili preko lokalnih medijev, radia, 
spletne strani … 
 
Pripravila: Polona Matevžič, svetovalka za javna naročila in splošne zadeve               
 
 
3. Sprejem stališč do pripomb OPPN poslovna zazidava center Zgornje Zreče 
 
Župan Občine Zreče je s sklepom št. 3505-0006/2016-129 dne 25. 2. 2019 sprejel Stališča 
do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Poslovna zazidava center Zgornje Zreče (v nadaljevanju: 
OPPN). 
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od 2. februarja 2018 do 3. 
marca 2018. Zaradi dodatnih usklajevanj, je bila javna razgrnitev podaljšana do dne 6. aprila 
2018. Javna obravnava je potekala 21. februarja 2018, v sejni sobi Občine Zreče. 
 
Vse pripombe in predlogi, ki smo jih prejeli v času javne razgrnitve, smo obravnavali in 
oblikovali stališča do pripomb, ki so po posamezni pripombi obrazložene in utemeljene. 
Strokovna stališča do pripomb so v celoti objavljena na spletni strani Občine Zreče.  
 
Na tem mestu pa podajamo ključne ureditvene pogoje, ki so tudi na podlagi Stališč do 
pripomb bile podane v predlog OPPN. 
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Zasnova pozidave 
Območje OPPN je velikosti ca. 3,95 ha. Na območju poslovne cone Zgornje Zreče se 
nahajajo obstoječe stavbe v katerih se izvajajo različne predvsem storitvene in proizvodne 
dejavnosti ter tudi bivanje. V severnem delu se nahajajo proste nezazidane površine, ki 
omogočajo umestitev novih dejavnosti. Na območju je bila izražena investicijska namera in s 
tem potreba po gradnji poslovnih stavb, manipulacijskih površin, skladišč in spremljajočih 
objektov za izvajanje predvsem logističnih dejavnosti.  
Višina stavb je omejena z maksimalno višino 12,40 m od obstoječega terena. Gradnja kleti 
zaradi visoke podtalnice ni možna. 
Lega, velikost in oblikovanje objektov: 

 Etažnost: max. 12,40 m nad koto obstoječega terena. Gradnja kleti ni možna. 

 Streha: dvokapne, naklona od 30 do 40 stopinj, osvetlitev mansarde možna s strešnimi 
okni ali frčadami, kolenčni zid maksimalne višine 1 m. Stavbe, ki se ne nahajajo vzdolž 
Kovaške ceste lahko imajo tudi ravno streho. 

 Kritina: material kritine poljuben, dvokapne strehe morajo imeti kritino v odtenku 
opečnate ali rdeče barve. 

 Fasada: klasični omet, lahko tudi v kombinaciji z različnimi materiali kot je steklo, les, 
beton ali fasadne obloge iz različnih trajnih materialov. Barva klasičnega ometa ali 
fasadnih oblog naj bo svetlih toplih barv. Dovoljeni so barvni poudarki v skladu s celotno 
podobo podjetja. 

Nezahtevni in enostavni objekti se gradijo na gradbenih parcelah namenjenih gradnji stavb z 
minimalnim odmikom 1,5 m od sosednje parcelne meje (brez soglasja soseda). Biti morajo 
oblikovno in pri izbiri materialov ter barv usklajeni z glavnimi stavbami na parceli. Lahko so 
tudi leseni ali kovinski. Strehe teh objektov so lahko ravne oziroma so enake kot na glavni 
stavbi. Ograje med sosednjimi parcelami so dovoljene kovinske ali lesene vendar morajo biti 
transparentne. Možna je zasaditev žive meje iz avtohtonih grmovnic. 
 
Zasnova prometnih površin 
Da se omogoči dostop do vseh gradbenih parcel je načrtovana obnova in dograditev 
obstoječe javne cestne mreže. V prvi vrsti je načrtovana rekonstrukcija Kovaške ceste, ki se 
uredi kot mešani prostor, predvsem namenjen pešcem, kolesarjem in seveda prometu in 
parkiranju. Rekonstruira se tudi cesta mimo zadruge ter na novo zgradi zahodna cesta, ki 
bosta omogočili dostop do posameznih parcel in izvajanje krožnega prometa na območju 
poslovne cone. 
Ureditev Kovaške ceste: cesta se ureja kot multi-funkcionalni prostor prednostno nemenjem 
pešcem, kolesarjem in drugim uporabnikom odprtega prostora. Cestni profil se zmanjšuje na 
minimum, nivo ceste pa se izenačuje z nivojem pohodnih površin. V ta namen se na severu 
in jugu od predvidenih krožišč uredita manjši klančini. Predvidene povozne in pohodne 
površine se v celoti tlakujejo. Parkiranje se uredi pravokotno oziroma vzdolžno ob cesti. 
Posamezna parkirna mesta se označijo z risanimi talnimi oznakami.  
Cesta mimo zadruge ter zahodna cesta: obe prometnici se uredita za dvosmerni promet z 
enostranskim pločnikom. Vzdolž zahodne ceste se načrtuje večnamenska pot, ki se lahko 
uredi kot koridor za pešce/kolesarje ali pa se uredi bočno parkiranje ali celo kot trasa 
ozkotirne železnice. Večnamenska pot ima možnost nadaljevanja v smeri proti jugu in 
navezavo na obstoječo mrežo večnamenskih poti širšega območja Zreč. 
Med zahodno cesto in Kovaško cesto se uredi nova prečna cesta, ki služi kot dostopna cesta 
do stavb zgrajenih na parcelah ob tej prometnici. Uredi se ko dvosmerna cesta v širini 5,50m, 
le v delu kjer se navezuje na Kovaško cesto se le ta ohrani in nameni za intervenco in 
dostavo ali pa se uredi kot enosmerna cesta. 
 
Dejavnosti in vrste objektov 
Na območju OPPN so v skladu z usmeritvami OPN dopustne predvsem dejavnosti, ki 
ustrezajo namenski rabi in se že nahajajo v prostoru kot so: storitvene dejavnosti, gostinstvo, 
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter dodajajo tudi nekatere nove kot so: 
predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, promet in skladiščenje, informacijske in 
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komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z 
nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti in druge dejavnosti. 
Poleg navedenih dejavnosti, se na območju OPPN obstoječe bivanje ohranja in na novo 
dopušča tudi v nestanovanjskih stavbah ob Kovaški cesti. 
Na območju je dopustna gradnja nestanovanjskih stavb, kot so gostinske stavbe, poslovne in 
upravne stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in 
stavbe za izvajanje komunikacij, industrijske in skladišče stavbe, stavbe splošnega 
družbenega pomena ter nadstrešnice. 
 

 
Slika 2: Ureditvena situacija območja-predlog OPPN 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor 
 
 
 
 
 
 



5 

 

4. Strokovne podlage za Spremembe in dopolnitve OPN Občine Zreče 
 
Občinski prostorski načrt Občine Zreče (v nadaljevanju: OPN) je bil sprejet decembra 2015. 
Po sprejetju OPN smo takoj pristopili k zbiranju oziroma evidentiranju novih pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišč, ki se skladno z zakonodajo obravnavajo v postopku 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN). 
Trenutno imamo evidentiranih 300 pobud posameznih pravnih in fizičnih oseb ali drugih 
zainteresiranih deležnikov. Za pobude je že bila izdelana Strokovna podlaga opredelitev 
stališč do pobud, v kateri je bilo obravnavanih 266 pobud. Pred izdelavo osnutka OPN bomo 
izdelano strokovno podlago še enkrat preverili in jo dopolnili še s pobudami, ki smo jih prejeli 
po izdelani strokovni podlagi. 
 
Za sam postopek SD OPN pa smo (še pred izdelavo osnutka OPN) pristopili k izdelavi širih 
strokovnih podlag (v nadaljevanju: SP): 

 Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo – od čistilne naprave do meje z občino Slov. 
Konjice, 

 SP ažuriranja pozidanih zemljišč, 

 SP za poselitev in določanje območij za dolgoročni razvoj naselij,  

 SP določitve stopenj varstva pred hrupom, 

 Spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta mesta Zreče. 
 
Tabela 1: Stroški izdelave strokovnih podlag za izdelavo SD OPN 

NAZIV STROKOVNE PODLAGE (SP) IZDELOVALEC CENA z DDV 

SP za opredelitev do pobud ZUM D.O.O. 23.241,00 

Hidrološko hidravlična študija za Dravinjo – od čistilne naprave 
do meje z občino Slov. Konjice GBH D.O.O. 6.954,00 

SP ažuriranja pozidanih zemljišč ZUM D.O.O. 17.690,00 

SP za poselitev in določanje območij za dolgoročni razvoj 
naselij ZUM D.O.O. 21.350,00 

SP določitve stopenj varstva pred hrupom NLZOH 4.880,00 

Spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta mesta Zreče 
 V pridobivanju ponudb 
  

 
V naslednjem letu načrtujemo dokončanje vseh naročenih strokovnih podlag in izdelava 
osnutka SD OPN. 
 
Za izdelavo osnutka SD OPN smo naročili pri podjetju ZUM d.o.o. Znesek izdelave osnutka 
SD OPN po njihovi ponudbi znaša 24.156,00 EUR z DDV. 
 
Pripravila: Katjuša Črešnar, višja svetovalka za okolje in prostor 
 
 
5. Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava 
 
V lanskem letu smo zakljui s posodobitvijo svetilk javne razsvetljave. S prenovo smo dosegli 
večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo 
dosegli optimalnejše osvetljevanje cest ter tudi zadostili pogojem zakonodaje, ki je omejila 
uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico. Nadaljevanje že vzpostavljenih procesov 
upravljanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave je vzpostavitev nadzora nad 
sistemom javne razsvetljave. Za ta namen smo, med prvimi v Sloveniji, vzpostavili napredni 
sistem za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava, ki 
ga je razvilo podjetje Adesco d.o.o. iz Velenja. Program Javna razsvetljava je del platforme 
E2 MANAGER za napredno upravljanje stavb, ki ga uporablja že preko 80 slovenskih občin. 
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Program E2 MANAGER Javna razsvetljava vsebuje naslednje obratovalne module: 

  

Komunikacijo z občani in njihovo varnost (odpravljanje okvar na omrežju javne razsvetljave), 
prevzema program E2 MANAGER Javna razsvetljava v sklopu katerega je razvit sistem za 
interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Vsak uporabnik lahko z 
nekaj ukazi pošlje okvaro v sistem v nadaljnjo obdelavo. Vsa komunikacija je avtomatizirana 
in poteka po pred nastavljenih poteh oz. aktivira vse potrebne procese predenj se pošlje 
obvestilo vzdrževalcu. Občani lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščajo preko spletne 
aplikacije - zemljevida, ki jo najdete na občinski spletni strani https://www.zrece.si/ePrijave 
»Poškodbe javne razsvetljave« ali pa preko brezplačne aplikacije "Prijavi okvaro" za 
pametne telefone. 

  

Pregled nad vso opremo javne razsvetljave (katalogi proizvajalcev, svetilke, sijalke, drogovi, 
kabli …). Skozi vse procese se beležijo vse spremembe na posamezni lokaciji, le ta pa je 
umeščena na prižigališče/stroškovno mesto, preko katerega se izvaja še nadzor 
obratovanja. 
Ažurnost katastra infrastrukture javne razsvetljave omogoča redna poročanja o stanju 
razsvetljave ter lokacijah skladno z veljavno zakonodajo (poročanje pristojnim ministrstvom 
ter posodobitev skupne prostorske baze podatkov ZKGJI – zbirni kataster gospodarske 
javne infrastrukture Republike Slovenije). 

  

https://www.zrece.si/ePrijave
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Pregled nad vzdrževalnimi procesi (okvare, delovni nalogi in poročila, spremembe na 
opremi).  
Kontrolo nad vzdrževalnimi storitvami (ceniki, poročila, priloge k računu).  
Načrtovanje cestne razsvetljave, poročanje in analiziranje. 

  

Energetsko knjigovodstvo (poraba, stroški, prihranki, kazalci …). 

 
Program E2 MANAGER Javna razsvetljava omogoča združevanje vseh akterjev v procesu 
obveščanja, upravljanja ter vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave z avtomatiziranjem 
komunikacijskih poti med akterji. Z razbremenitvijo komunikacije med akterji ter z razmejitvijo 
nalog med uporabnikom, upravljavcem ter vzdrževalcem se bodo procesi in odzivni časi 
skrajšali. Prav tako pa bo upravljalec v vsakem trenutku obveščen o stanju javne 
razsvetljave. 
 
Pripravil: Andrej Furman, sodelavec za komunalno infrastrukturo 
 
 
6. 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, ki 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, 
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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. 
 
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 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil. Do roka za oddajo 
ponudb (22.2.2019) smo prejeli sedem ponudb, kot najugodnejša pa je bila izbrana ponudba 
podjetja AGM NEMEC d. o. o., Sedraž 3, Laško za vrednost 332.854,94 EUR z DDV. 
Pogodba bo z izvajalcem podpisana predvidoma do konca meseca marca. 
 
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 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA  964,00 
 

1.186,00 
 

9.660,00 163.598,94 185.870,00 361.278,94 

 
Pripravil: Andrej Furman, sodelavec za komunalno infrastrukturo 
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7. ZLATI KAMEN 
V četrtek, 7. 3. 2019 je v Ljubljani potekala podelitev nagrade ZLATI KAMEN, ki jo prejmejo 
razvojno najbolj prodorne občine v državi, to so tiste občine, ki zaradi svoje razvojne, v 
prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti, pomenijo primer dobre prakse in 
zgled za ostale. Nagrado Zlati kamen 2019 za razvojno najbolj prodorno občino je letos 
prejela Mestna občina Novo mesto, ki je bila tudi regijska zmagovalka v osrednji in 
jugovzhodni Sloveniji. Za izbor razvojno najprodornejše slovenske občine za leto 2019 so 
Slovenijo razdelili na štiri dele. Med dvanajstimi finalistkami je bila tudi Občina Zreče, ki je 
bila kandidatka za nagrado v regiji od Koroške do Posavja in je prejela plaketo za razvojni 
prodor 2019 v regiji od Koroške do Posavja. Zlati kamen je sistem za spodbujanje in 
spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so 
lokalne skupnosti namenjene – zagotavljanju pogojev za dobro življenje. 
 

 
 
Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v 
enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji, ki se ga vsako 
leto udeleži približno 150 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in 
predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz zasebnega in javnega sektorja. Gre za edini 
tako velik dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem 
napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Priznanje 
v okviru izbora podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega sveta Zlatega kamna in 
zmagovalnih občin. 
 
Nagrado Zlati kamen prejme vsako leto razvojno najbolj prodorna občina. Pri izboru 
Strokovni svet projekta vsako leto pretresa celovit razvoj krajev, ob tem pa nekoliko večji 
poudarek daje izbranemu posameznemu elementu. Letos je to bila kultura kot razvojni vzvod 
kraja. 
 
Prvi in najzahtevnejši korak je pretres glavnih razvojnih dokumentov. Pri tem ne gre le za 
formalne razvojne dokumente, kot so strategije ali proračuni. Da bi razbrali strateške 
usmeritve občine, razvojne dejavnosti in rezultate, se pregledajo tudi priložnostni govori, 
vesti na spletnih straneh in člankov po medijih, zlasti po občinskih glasilih.  
 
Drugi korak je kvantitativna analiza razvojne uspešnosti občine. Gre za merljive kazalnike, ki 
tvorijo sistem ISSO (Informacijski sistem slovenskih občin - gre za bazo podatkov z vsemi 
ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske občine in jo nadgrajuje z vrsto analitičnih orodij). 
Sistem vključuje 61 kazalnikov z osmih področij od demografije do okolja. Gre za strokovno 
orodje in za pretehtan nabor skrbno izbranih in med seboj uravnoteženih kritičnih kazalnikov 
uspeha, ki predstavljajo standardizirano merilo za razvojno uspešnost. To strokovno orodje 
je bilo večkrat predstavljeno ali navedeno v strokovnih publikacijah ali na konferencah pri nas 
in v tujini. 
 
Tudi tretji korak je kvalitativno obarvan. Vsako leto ima izbor poseben poudarek, rdečo nit.  
Letos je bila to kultura kot vzvod za celovit razvoj kraja. To ne pomeni, da je to, kako kulturo 
integrirajo v razvoj kraja najpomembnejši element izbora: še vedno se ocenjuje celovito 
razvojno prodornost lokalne skupnosti. A »rdeči niti« se daje nekoliko večji poudarek. 
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Nadalje so pomembni tudi posebni kazalniki, s katerimi se izmeri razvoj na izbranem 
področju, letos torej na področju kulture. Preveri se tudi koliko sredstev je občina v zadnjih 
letih namenila na prebivalca za različne namene na področju kulture. Preveri se tudi razvitost 
tako imenovanih kulturnih ali kreativnih industrij po občinah, informativno se je pregledalo 
tudi število kulturnih objektov in spomenikov. 
 
Na osnovi prvih treh korakov se je pripravil izbor dvanajstih finalistk. Najpomembnejši 
element pri tem je kvalitativna presoja, kazalnike pa se uporablja kot dodatno orodje. 
 
To je za našo občino že 6 certifikat; prvega smo prejeli že v letu 2013 in prva plaketa. Zreče 
so kraj z nadpovprečno ugodnim razvojnim položajem: med 212 občinami so po vrednosti 
sestavljenega indeksa ISSO na 64. mestu, med podeželskimi občinami pa na 32. Razvojna 
slika občine je – ko gre za merljive kazalnike – precej uravnotežena. Rezultati analize so 
izrazito nadpovprečni na področju življenjskega standarda in gospodarstva. Občina Zreče 
močno presega povprečno vrednost na ravni države kot regije pri doseženem razvojnem 
stanju in pri aktivnostih. Izstopajoče prednosti občine so: 

- Vitalnost kraja, 
- Moč gospodarstva, 
- Visoka raven kakovosti življenja, 
- Število delovnih mest, 
- Vlaganje v šport. 

 
Več na: http://www.zlatikamen.si/ 
 
Pripravila: Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave 
 

8. Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče 
Skupaj z Univerzo v Mariboru, Filozofsko fakulteto smo se prijavili na Javni razpis »Projektno 
delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist (ŠIPK), s projektom »Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče«. V mesecu 
februarju smo bili seznanjeni z uspešno prijavo. 
 
Tako smo skupaj s Filozofsko fakulteto in Šolskim centrom Slov. Konjice – Zreče že pričeli z 
aktivnostmi. V okviru projekta želimo pridobiti analizo stanja na področju mladine v občini 
Zreče, ter na podlagi le-tega pripraviti strategijo za mlade, s katero bo Občina začrtala 
mladinsko politiko, ki bo mladim nudila varno okolje v katerem odraščajo in se razvijajo v 
odgovorne državljane. Zaključek projekta bo v začetku meseca junija 2019 s predstavitvijo 
strategije.  
 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti 
 
 
9. Prehistory Adventure 
Lani julija so bile s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ 
upravljanja za čezmejni program sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2014–2020) 
podpisane prve pogodbe o sofinanciranju za projekte, ki so bili odobreni v okviru 3. roka 
odprtega javnega razpisa Interreg SI – HR. Med njimi je tudi projekt »Prehistory Adventure«, 
v katerem Občina Zreče sodeluje kot partner. Stroški priprave prijave so bili razdeljeni na 2 
dela, prvi takoj po oddaji prijave, drugi del pa je bil odvisen od uspešnosti prijave, račun smo 
torej dobili letos. Skupna vrednost projekta znaša cca 700.000 €. Projektne aktivnosti se 
začno izvajati letos septembra in trajajo dve leti. 
 
 

http://www.zlatikamen.si/
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V sklopu tega projekta želimo nadaljevati z raziskovanjem Brinjeve gore oz. ga nadgraditi z 
novimi metodami. Prvi se je sicer sistematičnega raziskovanja Brinjeve gore lotil arheolog 
Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič, ki je po naključju odkrito naselbino na Brinjevi 
gori izkopaval v letih 1953 do 1963. 
 
V začetku letošnjega leta so že bile izvedene geofizikalne meritve. Predvidene so tudi 
arheološke delavnice, arheološki tabor, izobraževalni paketi za lokalno prebivalstvo na temo 
zelenega turizma, izobraževalne delavnice za turistično gospodarstvo na temo prenosa 
znanja na lokalne ponudnike (sejanje starih posevkov, predelava starih posevkov v 
polizdelke, delavnica za kuharje – »Okus prazgodovinskih Zreč« …). Izdelane bodo 
predstavitvene zloženke, posnet kratek dokumentaren film na temo Prazgodovinska 
avantura-Zreče, označena arheološka pot … V večnamenski dvorani pa bomo pridobili novo 
ozvočenje in svetlobne efekte in tako v sklopu projekta izvedli »prazgodovinski kino«. V ta 
namen smo že nabavili nov računalnik in projektor. 
 
Skupne aktivnosti projektnih partnerjev: 

 Skupna aplikacija in CGP (Donja Voća), 

 Izobraževanja o zelenem turizmu (Občina Zreče), 

 Izdelava skupnega turističnega proizvoda in pilotna izvedba (Občina Radenci), 

 Potujoče izložbe, delavnice, celovita projektna in delovna brošura (Arheološki muzej v 
Zagrebu), 

 Delavnice, strokovna podpora, raziskovanje (Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za 
arheologijo), 

 Skupna projektna promocija (Muzej Turopolja), 

 Vodenje in koordinacija projekta (Donja Voća). 
 
Celoten projekt se bo izvajal v obdobju od septembra 2018 do avgusta 2020, razdeljen je na 
4 poročevalska obdobja, prvo se je izteklo februarja, kar pomeni, da je potrebno v marcu 
oddati prvo delno poročilo o doseženih ciljih projekta. 
 
Pripravila: Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti 
 
 
10. Nov šest-stanovanjski objekt na Mladinski ulici 
Ugotavljamo, da so potrebe po stanovanjih v Zrečah večje od razpoložljivih, tako po 
neprofitnih najemnih stanovanjih, kot tudi za nakup. Občina Zreče je sicer že pred leti 
potencialnemu investitorju prodala zemljišče namenjeno gradnji večjega več-stanovanjskega 
objekta, a so se postopki zelo zavlekli in zapletli zaradi stečaja investitorja. 
    
Zato smo se odločili za gradnjo manjšega več-stanovanjskega objekta, ki bo umeščen na 
začetku Mladinske ulice v Zrečah. Prijavili smo se na Program Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju 
investicijskih projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v 
prav vseh občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije. V soinvestitorstvu s 
Stanovanjskim skladom RS in Stanovanjskim podjetjem Konjice je predvidena izgradnja 6 
najemnih stanovanj, od tega naj bi bila tri v lasti Stanovanjskega sklada RS, 2 v lasti Občine 
Zreče in 1 v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice. Vsa stanovanja se bodo v najem oddajala 
pod enakimi pogoji, skladno s stanovanjskim zakonom in podzakonskimi predpisi. 
 
Trenutno je izdelana idejna zasnova objekta in izbran izvajalec projektne dokumentacije, ki 
bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričakujemo, da se bo gradnja začela že v 
letošnjem letu, ter da bomo stanovanja lahko interesentom ponudili v prihodnjem letu. 
 
Pripravila: Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti 
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11. CIB – Communities in bloom 
V lanskem letu smo zelo uspešno sodelovali na prestižnem mednarodnem tekmovanju 
Društva za urejenost krajev Entente florale Europe. Širša projektna skupina je več kot eno 
leto izvajala številne aktivnosti v sklopu priprav na obisk 10-članske mednarodne 
ocenjevalne skupine. V projektu so sodelovali predstavniki vseh velikih podjetij, vseh 
zavodov, pa tudi večine društev v naši občini in bili smo zelo ponosni na pridobljeno zlato 
plaketo. 
 
Še vedno pa smo prepričani, da je bistvo sodelovanja v prizadevanjih za dvig bivanjske 
kulture in estetske ter naravi prijazne ureditve našega življenjskega okolja. Zato želimo lani 
dosežen nivo ohraniti oz. ga še nadgraditi.  
 
Zlato priznanje na tekmovanju Entente florale Europe je pomenilo izhodišče za poziv k 
sodelovanju na še širšem mednarodnem izzivu – sodelovanje v programu CIB (Communities 
in bloom – skupnosti v razcvetu). Povabilu smo se z zanimanjem odzvali – v februarju smo 
oddali prošnjo za prijavo, ki je bila odobrena. Postopek sodelovanja je podoben kot pri EFE 
tekmovanju, le da nas bosta tokrat obiskala le 2 mednarodna sodnika (predvidoma v juniju), 
zaradi česar so lahko stroški samega ocenjevanja bistveno nižji. 
 
Kriteriji, ki se ocenjujejo so: urejenost, okoljski ukrepi, ohranjanje dediščine, »mestno 
gozdarstvo« (upravljanje z drevesi), pokrajina in cvetlični prikazi. 
 
Do 30. 3. 2019 moramo oddati uradno prijavo, zato smo v četrtek, 14. 3. 2019 izvedli 
delavnico, kjer nam je predstavnica CIB dr. Andrea Bocsi predstavila osnovne podatke in 
zahteve, ki jih bosta preverjala ocenjevalca konec junija na dvodnevnem obisku v Zrečah. 
Ocenjevalca, eden iz Evrope ali ZDA in drugi iz Kanade nam bosta podala svoj pogled na 
urejenost našega mesta ter priporočila in dobre prakse, skozi njihov pogled. Pričakujemo, da 
bodo njihove informacije pripomogle k izboljšanju urejenosti in pripomogle k večji kvaliteti 
življenja v našo občini. 
 
Pripravila: Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti 

     Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, GIZ 
 
 
12. 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. 
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Javni razpis je imel 3 roke za oddajo vlog. Prvi rok je bil 23. 11. 2017. Drugi rok za oddajo 
vlog je bil 6. 4. 2018 in tretji rok pa 12. 9. 2018. Na tretji rok so se lahko prijavile vse občine z 
namenom počrpanja še preostalih sredstev iz razpisa, ki so ostala od prvega in drugega 
roka.  
  
Občina Zreče se je prijavila na tretji rok z ukrepom: infrastruktura za pešce 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.  
 
Projekt predvideva izvedbo novega dvignjenega prehoda za pešce čez Kovaško cesto v 
Zrečah, ki se bo izvedel na območju obstoječega prehoda. V sklopu ureditve dvignjene 
trapezne ploščadi, na kateri se bo zaznamoval prehod za pešce, se bo še dodatno vgradila 
semaforizacija prehoda.  
 
Predvidena semaforizacija bo vsebovala tipko za poziv z zvočnim signalom ter 
odštevalnikom časa zelenega in rdečega vala.  
 
Na vsaki strani Kovaške ceste se bo na območju čakanja še predvidela vgradnja talnega 
taktilnega sistema talnih označb za vodenje slepih in slabovidnih.  
 

 
Slika 3: Skica prometne ureditve 

 
Na začetku letošnjega leta smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobrenih 
sredstvih v višini 39.741,74 €.  
 
Javno naročilo smo objavili 15. 3. 2019. Po izbiri izvajalca, predvidoma v mesecu 
aprilu/maju, bomo pristopili k podpisu pogodbe in nato v maju ali juniju pričeli z izvedbo.  
 
  
Pripravila: Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 
 
 
13. 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 
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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. 
  
Javni razpis je imel 3 roke za oddajo vlog. Prvi rok je bil 23. 11. 2017. Drugi rok za oddajo 
vlog je bil 6. 4. 2018 in tretji rok pa 12. 9. 2018. Na tretji rok so se lahko prijavile vse občine z 
namenom počrpanja še preostalih neporabljenih sredstev iz razpisa, ki so ostala od prvega 
in drugega roka.  
  
Občina Zreče se je prijavila na tretji rok z ukrepom: sistem izposoje javnih koles s projektom 
»Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah« s projektantskim predračunom 
98.316,57 €. Projekt je izdelalo podjetje Pro-jekt, Gregor Furman s.p.  
 
V projektu smo predvideli 4 lokacije v mestu Zreče, na katerih bomo vzpostavili terminale 
sistema izposoje javnih koles. Na vsaki lokaciji se bodo vgradila 4-stojala za klasična kolesa 
in 2-stojali za električna kolesa.  
 
Bistven del sistema so tako postaje, na katerih lahko ljudje nato prevzamejo in tudi pustijo 
izposojeno kolo.  
 
Sistem izposoje bo omogočal tudi interdisciplinarno sodelovanje s sosednjimi občinami, ki 
bodo ali pa so že pristopile v isti sistem (Slovenke Konjice,  Žalec, Polzela, Laško, Celje, 
Šentjur in Štore)    
 
Postaje smo predvideli na naslednjih lokacijah:  
- Parkirna postaja 1; parkirišče pri hotelu Dobrava,  
- Parkirna postaja 2; na parkirišču pri supermarketu Mercator in pred Občino Zreče,  
- Parkirna postaja 3; pred vhodom v podjetje Unior d.d.,  
- Parkirna postaja 4; pred večgeneracijskim centrom Zreče 
 

 
Slika 4: Lokacije postaj 
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Na začetku letošnjega leta smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobrenih 
sredstvih v višini 64.764,87 €.  
 
Z deli bomo predivoma pričeli v mesecu aprilu. 
 
Pripravila: Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 
 
 
14. Izgradnja sekundarne sanitarne kanalizacije 
Na območju občine Zreče, bolj natančno v aglomeraciji Zreče štev. 10345, začenjamo z 
izgradnjo sekundarne sanitarne kanalizacije. Po odločitvi MOP-a smo namreč zavezani na 
javno kanalizacijsko omrežje (CČN) priključiti 98 % stalno prijavljenih prebivalcev v 
aglomeraciji Zreče. 
 
V projekt so vključena 4 projektantska podjetja, in sicer MGR Projektiva d.o.o., Di d.o.o., 
Vizura-Vitez d.o.o. in Koning d.o.o. Pri vsakem izmed njih smo za posamezno območje, 
katerega projektirajo, naročili projektno dokumentacijo (IDZ, PGD in PZI) za izgradnjo 
(sekundarnega) sanitarnega kanalizacijskega omrežja.  
 
Projektanti morajo za območje, ki ga obravnavajo, izdelati geodetski načrt obstoječega stanja 
terena, cest, obstoječih kanalizacijskih vodov z vrisom greznic s kotami pokrovov in iztokov iz 
objektov, vključno s priključitvijo objektov na kanalizacijsko omrežje. 
 
Smo v postopku pridobivanja mnenj na dokumentacijo PGD in vložitvijo dokumentacije PGD 
za pridobitev gradbenih dovoljenj, kar potrebujemo konec aprila 2019.  
 
Pristojna služba PRO3 d.o.o. nam je v pomoč pri pridobivanju služnosti na zemljiščih, ki niso 
v lasti občine, ampak občanov in overjanju služnostnih pogodb. 
 
Pripravila: Nina Petelinek 
 
 
15. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2018 
Na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zreče na 16. redni seji, 6. 12. 
2017, tudi letos razpisujemo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje male 
komunalne čistilne naprave za eno in/ali več stanovanjske objekte za čiščenje komunalne 
odpadne vode od 4 do 50 PE na območju občine Zreče za leto 2019.  
 
Javni razpis se sofinancira v višini: 

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

- do 60% upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, 
oziroma največ 750,00 EUR na en stanovanjski objekt; sofinancira se postavitev ene 
male komunalne čistilne naprave za dva ali več stanovanjskih objektov.  

Upravičeni stroški so stroški brez DDV. 
 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zreče za leto 2019 in se dodeljujejo enkrat 
letno do porabe finančnih sredstev veljavnega proračuna. Višina razpisanih sredstev za leto 
2019 znaša 10.000 EUR.  
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Vloge in prijavni obrazci za vgradnjo MKČN so na voljo na sedežu Občine Zreče in na spletni 
strani Občine Zreče https://www.zrece.si/objave/. Rok za oddajo vlog je odprt do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do 31. 8. 2019. 
 
Pripravila: Nina Petelinek 
 
 
16. Dogovor za razvoj regij 
Dne 21. 6. 2018 sta MGRT in Razvojni svet Savinjske razvojne regije podpisala Dopolnitev 
št. 1 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije. 
 
V DzRR je pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje 
emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 uvrščen skupen 
projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – Občini 
Slovenske Konjice in Zreče (ocenjena vrednost projekta je 10.690.982,00 EUR, predlagana 
vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.840.387,35 EUR). 
 
Za projekte na tej prednosti naložbi 6.1 moramo prijavitelji zaključiti postopek neposredne 
potrditve operacije v roku enega leta po podpisu DzRR (do 21. 6. 2019). 
 
Glede na dogovor na teritorialnem razvojnem dialogu za izvedbo Dogovora za razvoj 
Savinjske regije smo spremenili Obrazec 2 z namenom razdvojitve projekta. 
 
Tako je Občina Zreče v Dogovoru za razvoj regij sedaj uvrstila projekt samostojno 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«; Izgradnja 
kanalizacijskega sistema Zreče – Aglomeracija Zreče številka ID 10345 v skupni vrednosti 
3.301.442,00 EUR z DDV (sofinancerska vrednost 1.300.518,50 EUR). 
 
Za projekt se pripravlja dokument Študija izvedljivosti, ki bo končana vključno z osnutkom 
vloge do konec meseca marca 2019, ko se tudi posreduje na MOP v pregled. V tem trenutku 
se pridobivajo tudi služnostne pogodbe, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
posledično za zagotovitev popolne vloge. Oddaja popolne vloge na MOP pa je predvidena v 
prvi polovici meseca maja 2019.   
 
Težava, s katero se srečujemo je zapiranje finančne konstrukcije oziroma zagotavljanje 
lastnega deleža za zagotovitev izvedbe projekta. Na MOP-u se bomo poskušali dogovoriti za 
dodelitev višjega zneska oziroma višjega odstotka sofinanciranja za zaprtje finančne 
konstrukcije. 
 
Pripravila: Anita Semprimožnik, Medobčinski urad 

      
 
17. Ureditev 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. Izvedbeni načrt smo 15. 9. 2017 potrdili s strani 
KS in Občine Zreče, ki pa je bil še v recenziji, ki je bila zaključena v mesecu aprilu 2018.  
  
Z ureditvijo pločnika se uredi tudi prehod za pešce z »bičem« (osvetljen prehod za pešce) do 
ceste JP proti centru Stranic. Izvede se tudi javna razsvetljava in potrebna vertikalna in 
horizontalna prometna signalizacija.  
 

https://www.zrece.si/objave/
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Izbrana ponudnika VOC Celje, d. o. o. s partnerjem GMI, d. o. o. iz Slov. Konjice, 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. Dela so v zaključni fazi. Izveden je pločnik s vso komunalno infrastrukturo (meteorna in 
fekalna kanalizacija, vodovod, kabelska TV in optika, ter javna razsvetljava). Trenutno je v 
izdelavi sredinski otok in prehod za pešce. Po zadnjih informacijah izvajalca naj bi pločnik in 
cestišče asfaltirali, v petek 22. 3. 2019. 
 

 
Slika 5: Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti Stranice – Višnja vas 

 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor 
 
 
18. Projekti, ki se izvajajo ali so v dogovoru z Direkcijo RS za infratrukturo 
 

1. Krožišče SN-1 Zreče, Regionalna cesta R3-701/1430, km 20+300, dolžina 200 m 
Uvedba v delo je bila izvedena 24. 8. 2018. Izvajalec del Tegar, d. o. o. pa je pričel z deli 24. 
septembra 2018 in jih mora dokončati v 140 dneh od uvedbe v delo oz. do 30. 4. 2019. V 
letošnjem letu se je izvedla nosilna plast asfalta in končno asfaltiranje pločnikov in 
kolesarske steze. Izvedba končnega sloja asfalta na cesti in ureditev okolice pa se izvede 
spomladi 2019. Svečana otvoritev se izvede konec meseca maja 2019 v okviru občinskega 
praznika Občine Zreče. 
 

 
Slika 6: Izgradnja krožišča SN-1 v zaključni fazi 

 
2. Ureditev ceste in pločnika (Mladinska ulica-krožišče Padežnik) Regionalna cesta R3-

701/1430, km 18+490, dolžina 66 0m 
Investicijski projekt predvideva ureditev regionalne ceste skozi Zreče do križišča Loška Gora. 
Izdelana je PZI dokumentacija, ki je tudi bila pregledana v postopku recenzije. Vzporedno se 
je pričelo z odkupi potrebnih zemljišč. Izvedena je bila parcelacija. Če bodo zemljišča 
odkupljena, se bo izvedba začela še letos in zaključila v letu 2020. Projekt bo sofinancirala 
tudi Občina Zreče.  
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3. Rekonstrukcija ceste s pločnikom Stranice proti Vitanju, Regionalna cesta R2-
431/1350, km 17+900 do km 18,621, dolžina 721 m 

V sklopu predmetne investicije se predvideva, da bo izvedena obnova vozišča, izgradnja 
pločnika ter daljinske kolesarske povezave, cestna razsvetljava, ureditev vseh hišnih 
priključkov ter lokalnih cest in javnih poti, ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture, 
prometna oprema in signalizacija, ureditev odvodnjavanja, vključno z ureditvijo obstoječega 
kanala in sanacijo prepusta na območju priključka za Križevec. Občina Zreče bo v marcu 
2019 izvedla JN za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Občina ima v proračunu za leto 
2019 za ta namen rezerviranih 20.000 €. Ko bo izdelana situacija z grobo oceno stroškov je 
to potrebno posredovati na DRSI, za pripravo DI-IP-a in uvrstitve v državni proračun za leto 
2020. Izvedba se planira v letu 2021. 
 

4. Rekonstrukcija ceste Jurgovo – Pesek, Regionalna cesta R3-701/1430, km 0+000, 
dolžina 1815 m 

Izvedba je bila zaključena v letu 2018. Občina Zreče se z občino Slov. Bistrica dogovori za 
otvoritev tega odseka. 
 

5. Rekonstrukcija ceste Zreče-Rogla, Regionalna cesta R3-701/1430, km 3+000, 
dolžina 13.800 m 

Investicijski projekt predvideva obnovo regionalne ceste ter lokalne sanacije. Prioritetno bodo 
določene etape, izvedbena projektna dokumentacija se bo naročala za posamezne etape. 
Izdelan je DI-IP, kjer je ocenjena vrednost investicije 3,4 mio EUR. 
Izdelana je projektna naloga za obnovo odseka regionalne ceste R3-701/1430 Rogla – Zreče 
od km 2+850 do km 5+500. V izvedbi je razpis za projektanta. Želja je, da se projekti izdelajo 
letos do konca leta 2019. Gradnja se predvidi za leto 2021. 
 

6. Rekonstrukcija ceste ZREČE, Regionalna cesta R3-701/1430, km 19+150, dolžina 
1.250 m 

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

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

8. Sanacija ceste R III Rogla-Zreče 
1. Plaz 6,00 km: izdelana je projektna dokumentacija. V pripravi je razpisna dokumentacija 
za izbiro izvajalca del. 
 
2. Usadi od 13,00 do km 16,200: podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije 
za odsek od 13,00 do km 14,00.  
 

9.  Rondo Loška Gora 
Občina Zreče naroči IZP pri Miranu Ugovšku. Upoštevati je potrebno državno kolesarsko 
stezo. IZP potrebujemo še pred poletjem 2019 in se to posreduje na DRSI. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor 
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19. Spomladanska čistilna akcija 
Kot vsako leto se bo tudi to leto izvedla spomladanska čistilna akcija. V dogovoru s 
krajevnimi skupnostmi (KS Zreče, KS Skomarje, KS Dobrovlje, KS Resnik, KS Gorenje, KS 
Stranice) se bo organizirala v terminu 29. 3. in 30. 3. 2019 oziroma v primeru slabega 
vremena 5. 4. in 6. 4. 2019, in sicer v razporedu KS Zreče v petek popoldan ter ostale 
krajevne skupnosti v soboto zjutraj. S KS Stranice je dogovorjen termin 6. 4. 2019. 
 
Na spomladansko čistilno akcijo bodo povabljena tudi društva in prostovoljci. Oglaševanje 
akcije se bo vršilo premo medijev (Radio Rogla, Novice, spletna stran Občine Zreče, ostali 
internetni portali). Prav tako bomo prejeli kot donatorstvo s strani podjetja Saubermacher 
Slovenija, d. o. o. za namen akcije brezplačne vrečke za smeti kot podporo k čistilni akciji. 
 
Po analizi izvedene akcije v letu 2018 pričakujemo enako oziroma za 10 % povečanje 
udeležbe akcije glede na novo uredbo o odlaganju in ravnanju z odpadki. Večja osveščenost 
glede plastike oziroma plastičnih vrečk bo pripomogla k večji udeležbi. 
 
Oglaševanje se bo pričelo v sredo, 20. 3. 2019. Občina Zreče bo poskrbela za organizacijo, 
potreben material za čistilno akcijo (rokavice, vrečke za smeti, odvoz), malico in pijačo. 
Krajevne skupnosti poskrbijo za nabor udeležencev na svojem območju. 
 

Pripravil: Matjaž Dolenc, delovodja 

 
 
20. WIFI4EU 
Občina Zreče je uspešno podpisala SPORAZUM O DODELITVI NEPOVRATNIH 
SREDSTEV V OKVIRU INSTRUMENTA ZA POVEZOVANJE EVROPE (IPE) – WiFi4EU. 
 
V ta namen je občina Zreče prejela bon v vrednosti 15.000,00 EUR za izgradnjo brezžičnega 
omrežja v roku 18 mesecev po podpisu sporazuma. V nadaljevanju projekta bomo izbrali 
podjetje za izvedbo in namestitev omrežja. 
 
Podjetja za izvedbo morajo biti registrirana na WIFI4EU portalu. 
 
Predvidevamo, da bomo uspeli pokriti področje in okolico: 

- OŠ Zreče in Stranice, 
- Stadion Zreče,  
- pošto in lekarno Zreče, 
- igrišče in dom krajanov Dobrovlje. 

 
Pripravil: Matjaž Korošec, strokovni sodelavec za vodooskrbo 
 
 
21. Vodovod Stranice 
Izdelali smo plan dela na javnem vodovodu Zreče z okolico in Stranice za leto 2019. 
Izhodišče za izdelavo plana je bila finančna analiza preteklega leta, potrjeni 4-letni plan in 
aktualna problematika vodovoda na Stranicah.  
 
Na odhodkovni strani smo iz finančne analize ugotovili koliko in kakšni so tekoči - redni 
stroški obratovanja vodovodnega sistema.  
 
Na prihodkovni strani, pa smo upoštevali razpoložljiva sredstva v proračunu (250.000,00 
EUR + 60.000,00 EUR v planu za rebalans) za javni vodovod za leto 2019.  
 
Pri odločitvi za investicije za tekoče leto smo se odločili na osnovi večjih prioritet, predhodne 
realizacije, finančne izvedljivosti in potrjenega štiriletnega plana.  



20 

 

REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU GROBOVI- KOVAČ (KRNEC)  
Na vodovodnem omrežju Stranice smo v letu 2017 pristopili k projektu zamenjave 
vodovodne cevi med rezervoarjem Kovač in črpališčem Grobovi. Predvidena je bila 
zamenjava vodovodne cevi (povezava vodnega zajetja in črpališča na Grobovih in 
rezervoarja Kovač-Krnec) v skupni dolžini cca 1000 m. Zamenjava poteka po trasi 
obstoječega vodovoda, vzporedno se polagata dve vodovodne cevi premera DN110 in 
kabelska kanalizacija za signalni kabel in elektriko. 
 
V letu 2017 smo izvedli in položili cevi v dolžini 120 m. Prav tako smo v letu 2017 nabavili 
2000 m cevi DN110 in jih deponirali zavarovanem parkirišču lastnika Daniel Fijavž s.p. 
 
V letu 2018  smo položili 2x 900 m vodovodne cevi in 900 m kabelske kanalizacije s 
pripadajočimi betonskimi jaški na vsakih 100 m, izvedena je bila trasa od rezervoarja Kovač 
do glavne državne ceste. 
 
V letu 2019 bomo izvedli podboj ceste in naredili povezavo 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. 
15.000,00 EUR. 
 
VGRADNJA CEVI OB REKONSTRUKCIJI JAVNE POTI 985431 STRANICE – CENTER 
  
V letu 2018 smo vzporedno ob rekonstrukciji ceste vgradili dve vzporedni cevi DN 110 v 
skupni dolžini 470 m in zgradili ventilska gnezda ter obnovili priključke. Znesek investicije je 
znašal 14.000,00 EUR. 
 
Vgrajena cev je začetek nove primarne povezave med rezervoarjem Kovač (Krnec) in 
planiranim novim rezervoarjem na Križevcu. 
 
V letu 2019 bomo izvedli naslednje večje investicije: 
 

1. Vgradnja cevi DN 110 pločnik-Stranice 
 
Ob izgradnji oz. prenovi pločnika ob regionalni cesti Stranice – Vojnik bomo izvedli novo 
vodovodno povezavo s cevjo premera DN110 v dolžini cca 250 m in jo spojili z cevjo, ki je 
bila vgrajena ob rekonstrukciji ceste Stranice-Center. 
Ocenjena vrednost investicije znaša 10.000,00 EUR. 
 

2. Črpališče – tlačna postaja Gornja vas 
 
Zgradili bomo tlačno postajo v Gornji vasi na Stranicah. Tlačna postaja bo sestavljena iz treh 
frekvenčno reguliranih črpalk, za dvigovanje tlaka. Črpalke bodo vgrajene v talnem jašku 
dimenzij 250/220 cm. Talni jašek bo vodotesen in bo imel zagotovljen odtok vode. V dolžini 
100 m bomo vzdolž ceste vgradili cev premera DN63 in priključili 6 uporabnikov in izgradili 
nova merna mesta. 
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Slika 7: Trasa črpališča Gornja vas 

 
 

3.   Črpališče – tlačna postaja Čretvež  
 
Potrebno je zgraditi tlačno postajo za uporabnike Čretveža. Predhodno bomo izdelali načrt 
izvedbe tlačne postaje in pridobili vsa soglasja za izvedbo. Investicijo ocenjujemo na 
19.000,00 EUR. 
 

4. Mehansko čiščenje motnosti vode za vodno zajetje Grobovi 
 

Potrebno je vgraditi sistem, ki bo omogočal mehansko čiščenje mikro delcev in s tem izločiti 
oziroma zmanjšati parameter motnosti, ki je problematičen ob večjih nalivih pri vodnem viru 
Grobovi. 
 
Predvidena je vgradnja auto back wash sistema, kateremu bi dodali še filtrsko ohišje (za 5 
kartuš, kar ustreza dotoku vode 10l/s). 
 
Prav tako glede na kontaminacijo vode z bakterijo e-coli, katera je v obliki kapsule (1 micron 
široka, 2 micron dolga), smatramo, da bi z 0,65 (ali 1) micronsko kartušo nalogo zadovoljivo 
opravili in vodo s pomočjo avtomatskega kloriranja tudi ustrezno mikrobiološko pripravili.  
 
V obdobju mandata 2018-2022 imamo v načrtu zgraditi novi rezervoar v Križevcu 2 x120 m3  
in vgraditi novo vodovodno primarno povezavo med novim rezervoarjem in rezervoarjem 
Kovač. S tem bomo povečali zalogo vode in izboljšali pretočnost v času večjega odvzema iz 
sistema (sobote, nedelje, špice ...). V nadaljevanju bomo zgradili povezavo s sistemom 
Zreče, ki bo omogočala povezanost obeh sistemov in s tem večjo fleksibilnost pri 
uravnavanju količine in kvalitete vode. 
 

Pripravil: Matjaž Korošec, strokovni sodelavec za vodooskrbo 

 

22. Pobuda za postavitev sežigalnice odpadkov 
 
Na Komisiji za gospodarsko javno infrastrukturo smo na 2. redni seji, dne 14. 3. 2019 
obravnavali pobudo Ministrstva za okolje in prostor o postavitvi sežigalnice v Sloveniji. 
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Pobuda za razpravo se je glasila: 
 
»Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo se zavzeli za učinkovito sistemsko ureditev 
področja ravnanja z odpadki, saj si ne želimo ponovitve situacije iz leta 2018, ko se je 
Slovenija praktično utapljala v odpadkih.  
 
V sklopu priprav nove okoljske zakonodaje na tem področju je minister Leben na javnih 
posvetih, ki smo jih organizirali v mesecu februarju letos, izpostavil, da je med drugim 
potrebno odpreti tudi razpravo o možnostih termične obdelave odpadkov v Sloveniji.  
 
Na ministrstvu postavitvi sežigalnice ne nasprotujemo v primeru, da so jasno opredeljeni 
pogoji pod katerimi naj le-ta deluje. Pri tem je pomembna zakonska opredelitev do tipa in 
količine odpadkov, ki se bodo termično obdelali, s katerimi filtri se bodo uravnavale emisije 
ter kako bo urejen ustrezen nadzor. Poleg tega pa je ključnega pomena, da morebitna 
sežigalnica deluje neprofitno.  
 
Hkrati pa mora biti objekt tudi družbeno in okoljsko sprejemljiv zato mora biti zainteresirana 
in strokovna javnost pravočasno vključena v proces razprave in odločanja. 
 
Ob tem je v postopkih javne razprave pomembno, da imajo vsi deležniki možnost izraziti 
svoje poglede. 
 
Na vas se obračamo s pozivom, da svojim članicam prenesete pobudo za razpravo o 
postavitvi sežigalnice na svojih občinskih in mestnih svetih.« 
 
Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je zavzela pozitivno stališče glede pobude o 
postavitvi sežigalnice v Sloveniji in predlaga da se pobudo obravnava na seji Občinskega 
sveta Občine Zreče. 
 
Pripravil: Matjaž Korošec, strokovni sodelavec za vodooskrbo 

 
 


