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AD/18 

INFORMACIJE ŽUPANA 

 

14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 10. 5. 2017 

 
1. Čistilna akcija 
 
Občina Zreče je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zreče ter večino aktivnih društev v 
petek popoldan, dne 7. aprila 2017, organizirala čiščenje nabrežja reke Dravinje od Loške 
gore do Krajevne skupnosti Dobrovlje, v času od 16. do 19. ure. V petek sta se akciji 
pridružili tudi Krajevna skupnost Skomarje in Dobrovlje. Z udeležbo smo zadovoljni, saj se je 
akcije udeležila večina društev ter nekaj posameznikov. Skupno se je akcije udeležilo 168 
udeležencev, približno 30 % več kot lansko leto. Istočasno se je čistilo na področju Goleka, 
potok od Loške gore proti Ljubnici, gozdna površina od Vrtca Zreče do Zreškega Gaja ter 
javne poti iz Zreč proti Črešnovi. Odpadke smo odpeljali v zbirni center, kjer se ločijo po 
klasifikaciji določeni za odpadke, ter nekaj mešanih odpadkov, v skupni količini 5 m3. Med 
pobranimi odpadki je bilo največ plastenk in pločevink, razni plastični odpadki, nekaj 
kovinskih odpadkov in steklene embalaže ter mešani komunalni odpadki. 
 
V soboto, dne 8. aprila, so čistilno akcijo izvedle Krajevna skupnost Stranice, Resnik in 
Gorenje, v skupnem številu 101 udeležencev. Skupno se je čistilne akcije udeležilo 269 
udeležencev, kar je zelo dobra udeležba. V soboto je bila količina pobranih odpadkov 14 m³, 
skupno torej 19 m³, kar je za 12 m³ manj kot leta 2016. Podatek o pobranih odpadkih 
nakazuje dejstvo, da je iz leta v leto manj odvrženih odpadkov v naravo in se s tem 
ozaveščenost ljudi povečuje.   
 
V zavesti, da ohranimo našo naravo čim manj onesnaženo, ponovno prosimo vse prebivalce 
naše Občine, ne odlagajte odpadke v naravi, saj so za te poskrbljena določena odlagalna 
mesta, prav tako je poskrbljeno za odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ter dvakrat tedensko 
odlaganje kosovnih in drugih odpadkov v zbirnem centru Zreče. 
 
Pripravil: Emil Jevšenak, koordinator za urejanje okolja 
 
 
2. Obisk petošolcev OŠ Zreče na ČN Zreče 
 
V petek, 21. 4. 2017 so nas na komunalni centralni čistilni napravi obiskali petošolci Osnovne 
šole Zreče v spremstvu učiteljic. Ogledali in sprehodili smo se po stavbah, kjer sem jim 
podrobneje opisala in predstavila samo delovanje in postopek čiščenja čistilne naprave. Z 
zanimanjem so prisluhnili moji predstavitvi. Vse pomembne podatke so si tudi zabeležili, kajti 
kasneje so na temo čistilne naprave morali narediti predstavitev in to predstaviti ostalim 
sošolcem. Postavili so tudi zanimiva vprašanja, katera smo skupaj prediskutirali in kot 
zanimivost naj povem, da so otroci petih razredov zelo razgledani in ozaveščeni glede 
varovanja okolja. Njihovo razmišljanje dosega zelo visok nivo razgledanosti. Ogledali so si 
tudi laboratorij, nad katerim so bili zelo navdušeni, predvsem pa radovedni, kar se tiče 
pripomočkov s katerimi imamo opravka v laboratoriju. Po končani predstavitvi smo jih 
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pogostili z malimi sladkimi prigrizki, lepo so se nam zahvalili za predstavitev, ki je bila 
predstavljena strokovno, vendar še vedno na nivoju lažje razumljivosti in enostavne 
predstave. 
 
Zagotovili so, da bodo pridobljene informacije razširili med sovrstnike in njihove domače in 
da nas še kdaj obiščejo.  
 

 
Slika 1: Obisk petošolcev OŠ Zreče na Centralni čistilni napravi Zreče 

 
Pripravila: Nina Petelinek 
 
 
3. Krožišče Ulipi 
 
Direkcija RS za infrastrukturo, DRSI je v začetku lanskega leta pristopila k izvedbi javnega 
naročila in vzporedno k dodatnemu odkupu zemljišč, ki je bilo potrebno za izvedbo 
montažnega krožišča »Krožišče Ulipi« Predlog rešitve je bila izvedba montažnega krožnega 
križišča z zunanjim premerom 32 m, ki ima lastnosti klasičnega krožišča. Zaradi problematike 
s pridobitvijo zemljišč, se je projektna dokumentacija dopolnjevala in spreminjala. Zaradi 
navedenega se je izgradnja zamaknila v jesen 2016 in končala letos v aprilu 2017.  
 

 
Slika 2: Krožišče v izgradnji 

 
 
Komisijski pregled krožišča je predviden v času med 10. 5. in 15. 5. 2017. Svečana otvoritev 
pa je predvidena za 29. 5. 2017. Imamo zagotovilo, da se bosta med ostalimi svečane 
otvoritve udeležila tudi predsednik DZ RS dr. Milan Brglez in minister za infrastrukturo dr. 
Peter Gašperšič. 
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Slika 3: Krožišče v izgradnji 

 
 
Končna vrednost izvedenih del je znašala 168.426,00 EUR, kar je zagotovil državni proračun 
oz. Direkcija RS za infrastrukturo.  
 
V sodelovanju z Občino Slov. Konjice ter podjetjem Unior, d. d. smo vzporedno uskladili 
ureditev otoka v krožišču, kar je strošek lokalne skupnosti. Skupni strošek občin bo nekaj 
manj kot 55.000 EUR, kar pokrijemo vsak 50 % Občini Slov. Konjice in Zreče, Unior, d. d. pa 
je prevzel postavitev in izdelavo kovanega kovača.  
 
Pripravil: Štefan Posilovič, vodja GJS in prostora 
 
 
 


