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AD/16 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 21.10.2015 
 
 
1. Peti mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor na Rogli 
 
Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2015 je letos potekal na Rogli že petič in 
sicer pod vodstvom dolgoletnega sodelavca in vodje taborov g. Srečka Štajnbaherja, od 4. 
do 10. julija 2015. Tabor sta organizirali Zveza za tehnično kulturo Slovenije in Občina Zreče, 
podprli pa so ga tudi Društvo ljudske tehnike Zreče, podjetje Unior d.d. Program Turizem, 
Sklad za naravo Pohorje, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.  
 
Tabora se je udeležilo 15 mladih iz vse Slovenije. Na taboru so raziskovali v treh skupinah: 
geološki, botanični in ornitološki. Raziskali so bližnjo in malo bolj oddaljeno okolico Rogle, 
odšli do Lovrenških jezer, obiskalo Črno jezero in Osankarico in se spustili do kamnolomov v 
dolini.  
 
Poskrbeli so tudi za dodatne skupne aktivnosti: s pomočjo Zavoda za varstvo narave iz Celja 
so izvedli praktično delavnico "hoteli za žuželke". Vsak udeležence tabora si je sestavil svoj 
mali hotel za žuželke, s skupnimi močmi pa so s primernimi materiali napolnili tudi večji 
"hotel", ki je sedaj postavljen ob cesti v Zrečah. Ogledali so si tudi Ošlakovo kovačijo, ki je 
spremenjena v muzej in se predstavlja taka, kot je bila ob ustanovitvi konec 18. stoletja 
 
Na koncu raziskovalnega tabora so udeleženci že po tradiciji predstavili delovne rezultate in 
si obljubili, da se naslednje leto spet vrnejo na raziskovanje Rogle. 
 

 
Slika 1: Udeleženci tabora (ZOTKS) 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, svetovalka za okolje in prostor 
 
 
2. 6. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju  

 
V okviru projekta Suport je prvo soboto v mesecu oktobru 2015 potekala 6. prostovoljna 
akcija čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju. Organizator prostovoljne akcije je bil 
vodilni partner projekta SUPORT Zavod za gozdove Slovenije ob podpori Zavoda Republike 
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Slovenije za varstvo narave, Regionalne razvojne agencije za Koroško, Občine Ribnica na 
Pohorju, Občine Zreče in Sklada za naravo Pohorje. 
 
Prostovoljna akcija se je izvajala na območju Volovice, kjer se je v jutranji uri zbralo 47 
prostovoljcev. S skupnimi močmi so prostovoljci očistili zaraščena travišča in tako prispevali 
k cilju takšnih prostovoljnih akcij, ki je povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin, 
ohraniti značilno podobo pohorske krajine in izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in 
rastline. 
 

       
Sliki 2 in 3: Čiščenje razraščajočih travišč na Volovici 

 
Pripravila: Katjuša Črešnar, svetovalka za okolje in prostor 
 
 
3. Izgradnja oporne zložbe Skomarje 
 
V mesecu avgustu smo pričeli z izgradnjo oporne zložbe med vodotokom in LC 485081 pri 
Tišlerjevi žagi in sanacijo poškodb na vodotoku dolvodno od domačije Loška gora pri Zrečah 
25 (pri Črešnarju). Za lokacijo pri Tišlerjevi žagi je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, 
projektantska vrednost 111.175,53 EUR z DDV. Izvedli smo le najnujnejše sanacije za 
zagotovitev stabilnosti brežine po predhodnem dogovoru z ARSO, MB. Izvajalec je bil 
najugodnejši ponudnik GMI, d.o.o.. Izvedba del je bila nujna, saj bi lahko v nasprotnem 
primeru prišlo do izpodjedanja cestišča. V sklopu projekta se je dodatno izdelal AB venec, na 
katerega je možnost pritrditve jeklene varnostne ograje in asfaltirana bankina med cesto in 
vencem. Primopredaja je bila dne 24.9.2014, s tem je projekt zaključen. Skupna vrednost 
projekta je znašala 24.802,79 EUR z DDV. 

 

 
 

Sliki 4 in 5: Izgradnja oporne zložbe pri Tišlarjevi žagi 

 
Pripravila: Bojana Jeza, svetovalka za cestno gospodarstvo 
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4. Evropski teden mobilnosti 
 
Občina Zreče se je letos prvič aktivno pridružila projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki 
je potekal od 16.9.2015 do 22.9.2015 in se je osredotočil na zdravje s poudarkom na 
kolesarjenju. Povezali smo se z Uniorjem, OŠ in vrtcem Zreče, Kolesarskim klubom Rogla, 
Društvom prijateljev mladine, SPVCP Občine Zreče, medobčinskim redarstvom in mediji 
(Radio Rogla, Novice). Skupaj smo izpeljali kar nekaj prireditev, pri čemer velja poudariti 
zaprtje ceste od gasilskega doma Zreče do športne dvorane Zreče v dnevu brez avtomobila, 
ki je potekal dne 22.9.2015. Učenci razredne stopnje OŠ Zreče so v tem času risali s 
kredami po javnih površinah različna prevozna sredstva, obiskala pa jih je gorska kolesarka 
Tanja Žakelj. Istočasno so se tej akciji na svojih lokacijah pridružili vrtec Zreče ter 
podružnični šoli in vrtca na Stranicah in Gorenju. V tem tednu smo prav tako organizirali 
vodeno skupinsko vožnjo s kolesi po Zrečah, rolanje za otroke, pripravljali sadne napitke, 
servisirali kolesa, predstavljali vožnjo z električnimi kolesi itd. 

 

 
Slika 6: Učenci OŠ Zreče rišejo  s kredami po javnih površinah različna prevozna sredstva 

 
Pripravila: Bojana Jeza, svetovalka za cestno gospodarstvo 
 

 
5. Novelacija lokalnega energetskega koncepta Občine Zreče  
 
Lokalni energetski koncept (LEK) je bil izdelan v letu 2009 ter končno poročilo potrjeno na 
seji občinskega sveta Občine Zreče dne 23.9.2009. Novelacijo LEK-a je potrebno izdelati 
vsakih 5 let. Novelacija bo izdelana v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09 z dne 25.9.2009) ter 
njegovih dopolnitvah in spremembah.  
 
Vsebina novelacije LEK-a: 
- analiza sedanje porabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno 
lokalno skupnost kot celoto,  
- trenutna analiza oskrbe z energijo,  
- analiza emisij vsebuje analizo količin emisij plinov, ki nastajajo kot posledica ugotovljenih 
količin porabljenih goriv v obravnavanem obdobju,  
- ocena predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo,  
- opredelitev prihodnje porabe energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz veljavnih 
prostorskih aktov,  
- analiza možnosti za učinkovito rabo energije po področjih s poudarkom na javnem sektorju 
in analiza možnosti izkoriščanja vsakega posameznega obnovljivega vira energije,  
 - določitev ciljev energetskega načrtovanja v skladu s cilji nacionalnega energetskega 
programa,  
- analiza možnih ukrepov,  
- akcijski načrt,  
- določitev dejavnosti za doseganje učinkovite rabe energije v javnem sektorju, 
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- napotki za izvajanje glede nosilcev njegove izvedbe, financiranja posameznih ukrepov ter 
spremljanja izvajanja ukrepov in njihovih učinkov.  
 
Novelacijo bo izvedlo podjetje ADESCO menedžment, investicije in marketing za energetsko 
zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o. iz Velenja, ki je izdelalo že osnovni LEK. Novelacija bo 
končana do konca meseca oktobra 2016. 
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostora 
 
 
6. Obnova lokalne ceste LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in JP 985041 odcep 
Obrovnik 
 
Leta 2013 smo pričeli s triletnim projektom »Obnova LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in 
JP 985041«, ki zajema rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 1.520,00 m in javne poti v 
dolžini 750,00 m. Projekt smo prijavili na MGRT, za sofinanciranje na podlagi 21. in 23. člena 
ZFO, in dobili odobrena sredstva za leti 2013 in 2014. Izvedli smo javno naročilo in izbrali 
najugodnejšo ponudbo v višini 486.139,62 EUR. S pridobljenimi sredstvi smo v letu 2013 
financirali izdelavo projektne dokumentacije, investicijskega plana, delno gradbeni nadzor v 
višini 28.620,00 EUR in pričetek rekonstrukcije obeh cest v višini 157.526,40 EUR. Izvedla 
so se pripravljalna dela in globinsko odvodnjavanje na lokalni cesti in javni poti. V 
naslednjem letu (2014) so bila dokončana dela na lokalni cesti v višini 186.562,39 EUR. V 
skladu z IP je bilo financiranje za leto 2015 predvideno samo s strani občine (144.354,62 
EUR), vendar smo zopet kandidirali na MGRT, katero je imelo razpis samo za tekoče leto, 
ter uspešno pridobili sredstva v višini 37.430,00 EUR.  
 
Po odjugi v pomladnem času so se na asfaltirani lokalni cesti pojavile vzdolžne in prečne 
razpoke. Izvajalec del je naročil preiskave-sondiranje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da pod 
plastjo terra-mixa ni posteljice, ki bi zagotavljala zmrzlinsko odpornost, sam sloj terra-mixa, 
pa je bil namesto zahtevane debeline 30 cm v debelini 17 cm. Občina je naročila dodatno 
preiskavo pri drugi instituciji, katere rezultati so podobni preiskavi, ki jo je naročil izvajalec. 
Prav tako smo v recenzijo dali projektno dokumentacijo, kjer so bile ugotovljene določene 
pomanjkljivosti; predvsem geološko poročilo, kot osnova za dimenzioniranje ceste. Občina je 
naročila geološko poročilo in novo projektno dokumentacijo za obnovo javne poti, izpeljala 
postopke v skladu z ZJN-2 in izbranim izvajalcem sklenila aneks k pogodbi, katere skupna 
vrednost sedaj znaša 576.962,34 EUR. Vzporedno pa se s projektantom in izvajalcem 
dogovarja o načinu sanacije lokalne ceste in delitve nastalih stroškov (45.000,00 EUR), pri 
čemer je vključila tudi odvetnika. Z deli na javni poti nadaljujemo in bodo končana do 
28.10.2015.  
 

 
Slika 7: Sonda na LC 460045 – sestava vozišča po plasteh 

 
Pripravil: Andrej Furman, svetovalec za investicije 
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7. Izdaja knjižice o izvedenih projektih Občine Zreče od leta 1995 do vključno leta 2015 

 
V letošnjem letu smo obeležili 20. obletnico od ponovne ustanovitve Občine Zreče. Po tolikih 
letih smo lahko še bolj prepričani, da je bila ta odločitev nedvomno pravilna, omogočila nam 
je, da smo postali sam svoj gospodar in da smo si našo prihodnost začeli »kovati« sami. V 
preteklem obdobju nam je uspelo s skupnimi prizadevanji, sodelovanjem različnih občinskih 
svetov ter drugih občinskih organov in komisij, podjetij, drugih institucij uresničiti številne 
projekte z različnih področjih, ki so bistveno oplemenitili našo kakovost življenje dela in 
bivanja. V dvajsetih letih naše občine smo investirali več kot 61 milijonov evrov, kar je 
resnično svojevrsten dosežek.  
 
Najpomembnejše dosežke od tega obdobja (od leta 1995 do vključno leta 2015), smo strnili v 
pet različnih razvojnih stebrov: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje ter kakovost 
življenja, ki temeljijo na sistematiki naše aktualne Vizije in strategije Občine Zreče.  
V vsakem stebru so kronološko navedeni posamezni projekti oz. investicije od leta 1995 do 
vključno 2015, ki jih je izvajala občina oz. so bile izvedeni v sodelovanju z drugimi subjekti 
kot so krajevne skupnosti, javni zavodi, društva, občani, ministrstva, DRSC, zasebni 
partnerji,…. Vsak posamezni opis projekt zajema osnovne podatke kot so cilji projekta, 
izvedena dela in aktivnosti, vrednost, lokacija in fotografija projekta.  
 
Pripravila: Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave 
 
 
8. Sanacija dela lokalne ceste Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče 

 
V letošnjem letu je Občina Zreče v svojem proračunu zagotovila sredstva za investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest. Del sredstev je bil namenjen za rekonstrukcijo lokalne ceste 
Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče. Za odsek v dolžini 480,00 m je bila pridobljena projektna 
dokumentacija, v kateri sta bila ločena popisa del za izvedbo v dveh fazah, in sicer: 1. faza v 
dolžini 210,00 m in 2. faza v dolžini 270,00 m. Projektantska vrednost del obeh faz je znašala 
99.648,95 EUR brez DDV. Izvedeno je bilo javno naročilo za obe fazi, iz katerega so bila 
izvzeta dela, katera bo izvedla KS Gorenje. Najugodnejša ponudba za obe fazi je znašala 
88.270,53 EUR brez DDV, pri čemer niso bila zajeta dela, katera bi izvedla KS Gorenje 
(22,3%). V letošnjem letu bi se bilo pristopilo k izvedbi 1. faze. Pred podpisom pogodbe je 
bilo ugotovljeno, da je projektna dokumentacija izdelana brez geološkega poročila, zaradi 
česar smo jo dali na recenzijo, pri čemer pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Občina je 
naročila tudi geološko poročilo in pozvala projektanta, da uskladi projektno dokumentacijo z 
geološkim in recenzijskim poročilom. Zaradi, z rebalansom prerazporejenih sredstev in še 
neusklajene projektne dokumentacije, do podpisa pogodbe z izvajalcem ni prišlo, saj smo od 
izvedbe javnega naročila odstopili. K izvedbi JN bomo pristopili takoj, ko bo projektna 
dokumentacija dopolnjena. V predlogu proračuna za leto 2016 so zagotovljena sredstva za 
celoten odsek. 
 
 
Obvestilo o odstopu od izvedbe javnega naročila male vrednosti za projekt »Sanacija 
dela lokalne ceste Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče« (peti odstavek 80. člena ZJN-2) 
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Pripravila: Andrej Furman, svetovalec za investicije 

     Polona Matevžič, svetovalka za javna naročila in splošne zadeve 
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9. Sklepi zbora krajanov KS Gorenje o prioritetah investicij za obdobje 2014-2018 v KS 
Gorenje 
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10. Razširitev žarnega dela na pokopališču Zreče 
 
V septembru smo za potrebe žarnih pokopov, v prvi fazi uredili 8 žarnih grobov, v neto 
vrednosti 2.580,00 EUR. V prihodnjem letu načrtujemo izgradnjo žarnih grobov v celotni 
trasi, s čim bi pridobili cca 35 dodatnih grobov za žarne pokope. Opažamo, da se vedno več 
ljudi odloča za žarni pokop, posledično je tudi zanimanje za žarne grobove večje.  
 
Pripravil: Emil Jevšenak, koordinator za urejanje okolja  
 
 
11. Ozvočenje v mrliški veži na pokopališču Zreče 
 
Zaradi zastarelega in dotrajanega ozvočenja v mrliški vežici ter prigovarjanju uporabnikov 
ozvočenja smo se odločili, da ozvočenje posodobimo, za kar smo pridobili ponudbo od 
priznanega strokovnjaka s tega področja to je Avdio-Repec, Ivo Repec, s.p., v neto vrednosti 
4.455,00 EUR.  
 
Pri ogledu in razgovoru, smo se dogovorili, kot sledi: 
Projektna zasnova: 
1. Konfiguracija ozvočenja je zasnovana tako, da smo objekt razdelili v tri cone (zunanji del, 
notranji del in kapela).  
2. V sistemu smo upoštevali ojačevalno napravo s štirimi conami, ki ima možnost regulacije 
glasnosti ter izklopa po sekcijah oz. conah. 
3. Upoštevali smo kvalitetne vremensko odporne zvočnike s frekvenčnim razponom 80-20 
kHz montirane stensko na lesenih tramovih (zvočniki so črne barve in imajo lastne konzole z 
možnostjo nagibanja). 
4. Brezžični ročni mikrofon s frekvenčnim območjem od 400-60 mHz omogoča nemoteno 
delovanje sistema prav tako  AA 1,5V baterije omogočajo delovanje do 16 ur, mikrofon lahko 
vstavimo v stojalo. Prav tako smo upoštevali dodatni žični mikrofon, ki služi predvsem kot 
dodatek in rezerva pri samem upravljanju. 
5. V sistem smo dodali večnamenski USB, CD SD player, s  katerim lahko omogočimo 
vrtenje primerne glasbe za pogrebe in ostale komemoracije. 
6. Montažo sistema zajema instalacija kablov za vsak sektor posebej in pravilno namestitev 
zvočnikov na lokacijo ter mikrofonskih kablov do mikrofonov. Vzporedno s tem pa je v sami 
montaži upoštevano tudi šolanje z rokovanjem na aparaturah. 
 
Pripravil: Emil Jevšenak, koordinator za urejanje okolja  
 
 
12. Vodovod Vranjek Planina na Pohorju 
 
V želji po pridobitvi novih vodnih virov smo zgradili vodovodni sistem na Planini. V letu 2014 
smo uredili črpališče (dve črpalki, vodovodne povezave...), vodovodno povezavo (trasa 
vodovodne cevi) in električno povezavo (električni kabel). V letu 2015 smo podpisali pogodbo 
o služnosti,  namestili električne omarice s krmiljenjem in zbiralno cisterno 10 m3. Novi vodni 
vir smo povezali s sistemom Zlakova in tako nadomestili sušo v poletnih mesecih ter 
izboljšali kvaliteto vode na področju Zlakove in Brinjeve gore. Vrednost celotne investicije 
znaša 29.000,00 EUR bruto. 
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Slika 8: Izkop za vodovodno in električno povezavo 

 

      
Sliki 9 in 10: Črpalni del in električna omarica z jaškom pri vodnem viru 

 
Pripravil: Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo 
 
 
13. Prenova atletske steze na nogometnem stadionu v Zrečah 
 
Investitor projekta je Nogometni klub Zreče (dogovorjeno s sporazumom o skupnem 
investiranju z Občino Zreče, KS Zreče in Nogometnim klubom Zreče). Projekt prenove 
atletske steze se izvaja v več fazah. Prva faza, ki je predmet izvedbe in dokončanja v letu 
2015, obravnava izvedbo novega odvodnjavanja atletske steze. Za izvedbo I. faze je bilo na 
razpisu izbrano podjetje Gradnje Marguč, d.o.o. Projekt je delno sofinanciran s strani 
fundacije za šport (30.727,00 EUR). Znesek investicije znaša 74.366,10 EUR z DDV. 
 
V prvi fazi projekta smo zamenjali vse obstoječe dotrajane elemente odvodnjavanja. Vgradili 
smo nov drenažni sistem pod atletsko stezo in ga priključili na obstoječo meteorno 
kanalizacijo, ki poteka po obodu nogometnega igrišča. Drenažne cevi so iz umetnih mas,  
premera 80 mm in v manjši dolžini premera 150 mm. Na mestih obstoječih jaškov dim. 40/40 
cm smo namestili nove jaške iz betonskih cevi premera 60 cm. Izvedeni so tudi dodatni jaški 
premera 60 in 80 cm, kanalete za odvodnjavanje, peskolovi… Prav tako smo uredili dovoz 
na SV strani in vgradili nova dvokrilna vrata. 
 
V zaključku 1. faze obnove atletske steze smo vgradili tampon v zgornji del izkopanih 
gradbenih jarkov ter nove betonske robnike debeline 5 cm (vrtni robnik) na notranji strani 
atletske steze. Uredili smo celotni planum tampona v pravilni vzdolžni in prečni nagib, 
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vključno z utrditvijo terena in začasno razgrnitvijo tenisita, predhodno deponiranega na 
gradbišču. 
 
Ob izvedbi prenove atletske steze smo naredili tudi novo fasado na objektu in zamenjali okna 
in vrata. 

 

      
 

      
Slike 11, 12, 13 in 14: Izvedba odvodnjavanja 

 
Pripravil: Matjaž Korošec, koordinator za vodooskrbo 
 
 
14. Univerza v Mariboru in Občina Zreče za tesnejše sodelovanje pri razvoju regije 
 
Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar in župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik 
sta 8. oktobra 2015 podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno 
odgovornega razvoja regije. Tako želimo s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje, ki 
bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, 
uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Občine Zreče, Univerze v 
Mariboru in Republike Slovenije, v času nove razvojne perspektive 2014-2020. Razvojni 
projekti bodo specificirani po posameznih tematskih področjih sodelovanja, ki se bodo 
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vzpostavila glede na razvojne interese občine na področjih prostorskega in urbanističnega 
načrtovanja, varstva okolja, prometne ureditve, trajne mobilnosti, turizma, informatike in 
sodobnih IT rešitev, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter socialnega 
razvoja. 
 
Po podpisu sporazuma je župan rektorja peljal na ogled podjetij Unior, d.d. ter GKN Driveline 
Slovenija, d.o.o. 

 

      
 

      
 

 
Slike 15, 16, 17, 18 in 19: Podpis sporazuma ter ogled podjetij Unior, d.d. in GKN Driveline 

Slovenija, d.o.o. 

 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti 
 
 
15. Sanacija spominskega obeležja in vojnega grobišča 100 frankolovskih žrtev na 
Stranicah pri Frankolovem – 2. faza 
 
V okviru 2. faze smo v letu 2015 podpisali pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, na podlagi katere je Ministrstvo sofinanciralo obnovo v višini 45% 
celotne vrednosti del oziroma največ 15.000,00 EUR bruto. Preostala sredstva je zagotovila 
Občina Zreče. 
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V mesecu aprilu 2015 smo pridobili kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Celje. Na podlagi le-tega smo pristopili k iskanju projektantskega 
nadzora in izvajalca del. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je za projektantski nadzor 
bil izbran atelje Piano, Piano Saša s.p., Koroška cesta 11, Velenje ter za izvajalca del Jože 
Skrbinšek s.p., Polene 27a, Slovenske Konjice. 
 
Dela so bila izvedena v času od 1.6.2015 do 15.07.2015. V tem času so se na grobišču 40 
talcev odstranili stari robniki med stebri in notranjimi robniki. S stebrov je bila odstranjena 
patina ter speskane zaščitne betonske kape. Položeni so bili novi zunanji robniki med stebri. 
Odstranjen je tudi zgornji sloj peska ter kleki pri vstopu na grob. S klekov in cipres so bile 
odstranjene suhe veje in poškodovani vrh drevesa. Prav tako so odstranjene klopi in 
plamenice. Saniran je bil napis na kamnitem monolitu. Postavljene so nove plamenice, 
kamnita plošča namenjena položitvi vencev in sveč ter unikatni notranji robniki. 
 
Vrednost del za 2. fazo je znašala: 

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

 
Delitev stroškov: 

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

možnosti 

Občina Zreče Skupaj: 

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

Atelje Piano, Saša 
Piano s.p. 

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

Skupaj: 10.602,05 EUR 12.958,04 EUR 23.560,09 EUR 

 

 

      
Sliki 20 in 21: Grobišče po obnovi 

 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti 

 

 
16. Aktivnosti v času poletnih počitnic 
 
Nekatera društva iz Občine Zreče so v prvem tednu poletnih počitnic ponudila zanimive 
dejavnosti, za organizacijo pa je na pomoč priskočila Osnovna šola Zreče. Aktivnosti so bile 
pripravljene za čas od 29.6. do 3.7.2015 in so se jih lahko udeležili otroci od 1. do 9. razreda.  
 
Aktivnosti oziroma dejavnosti so bile naslednje: 

Datum  Izvajalec  Dejavnost  

Ponedeljek, 
29.6.2015 

Društvo prijateljev 
mladine Zreče in 
KUD Vladko  Mohorič 
Zreče 

Tematske delavnice  (izdelovanju lutk, ptičjih 
hišic, majic nogometnih ekip,...), kuharska 
delavnica ter osnove plesanja folklore. 
Prosimo, da zraven prinesete stare enobarvne 
majice. 
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Torek, 30.6.2015  Taekwon-do Zreče in 
Športno društvo 
Stranice 

Demonstracija oz. pravila taekwon-do, 
tekmovanje v taekwon-do, demonstracija oz. 
pravila rolanja, rolanje po poligonu 

Sreda, 1.7.2015  Nogometni klub 
Zreče in Odbojkarski 
klub SwatyComet 
Zreče 

Demostracija oz. pravila igre nogometa in 
odbojke, tekmovanje v spretosti z žogo, 
nogometni oziroma odbojkarski turnir 

Četrtek, 2.7.2015 Društvo tabornikov 
Rod Zelena Rogla 

Postavitev šotorov, kurjenje ognja, izdelovanje 
vozlov, pečenje hrenovk, družabne in šaljive 
igre,... 

Petek, 3.7.2015 Planinsko društvo 
Zreče 

Pohod na Brinjevo goro po Boštjanovi poti z 
ogledom dveh cerkva in grajskih ostankov 

 
Cena za udeležbo je znašala 4,00 EUR na dan za otroka in vključuje malico, kosilo in 
napitke.  
 
Starši so otroke lahko pripeljali med 7. in 9. uro, aktivnosti pa so potekalo od 9.00 do 14.00 
ure. udeležba je bila nad pričakovanji saj je bilo otrok v povprečju okoli 24 na dan.  
 
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim društvom in Osnovni šoli, da so otrokom malo popestrili 
počitnice.  
 
Pripravila: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti 
 
 
17. Poročilo koncesionarja Unior, d.d. o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za 
izgradnjo in upravljanje Smučarsko tekaškega centra na Rogli za leto 2014 
 
Poročilo koncesionarja se nahaja v prilogi k temu dokumentu. 
 
 
 


