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Z A P I S N I K 
 

15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 11. oktobra 2017, ob 17. uri 
v Kulturnem domu pri Termah Zreče. 

 
 
PRISOTNI: 
- člani Občinskega sveta Občine Zreče:  

Marija Jevšenak, Jožef Košir, Drago Šešerko, Aleksandra Kosevski-Kolar, Emilijan 
Fijavž, Carmen Merčnik, Štefan Kroneker, Mateja Pučnik, Špela Sovič, Saša Kotnik Hren, 
Matej Kokol, Tina Jerše Lužnik, Domen Vogelsang in Jolanda Potočnik; 

 
- predsedniki krajevnih skupnosti:  

Bojan Napotnik – predsednik sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje, Marjan Hren – 
predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje, Marija Magda Drozg – predsednica sveta 
Krajevne skupnosti Skomarje, Emilijan Fijavž – predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Stranice in Slavko Kejžar – predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče; 
 

- predsednica Nadzornega odbora Občine Zreče:  
Janja Pirnat 
 

- ostali prisotni:  
Aleksandra Godec Mavhar (direktorica občinske uprave), Polona Matevžič, Sandra 
Vidmar Korošec, Štefan Posilovič, Mateja Čremošnik, Greta Boček (javni uslužbenci 
občinske uprave) in predstavnici sredstev javnega obveščanja (Novice, Štajerski val); 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnika mag. Ervin Gričnik in Žiga Obrovnik ter predsednik sveta Krajevne skupnosti 

Resnik Borut Pačnik. 
 
 
Petnajsto redno sejo Občinskega sveta Občine Zreče je v skladu z 21. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče sklical župan mag. Boris Podvršnik. Sejo je skladno s 27. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče vodil župan mag. Boris Podvršnik, ki je 
uvodoma ugotovil, da je na seji prisotnih 14 svetnic oziroma svetnikov, in da je Občinski svet 
Občine Zreče v skladu z 42. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče, sklepčen.  
 
 
Člani občinskega sveta so najprej obravnavali zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 10. 5. 2017. 
 
Obrazložitev k zapisniku 14. redne seje občinskega sveta z dne 10. 5. 2017 je podala 
Sandra Godec Mavhar, direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 10. 5. 2017 v 
predlagani obliki. 
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Člani občinskega sveta so nato obravnavali zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je 
potekala od 16. 6. 2017 do 21. 6. 2017. 
 
Obrazložitev k zapisniku 4. dopisne seje občinskega sveta je podala Sandra Godec Mavhar, 
direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16. 6. 2017 do 
21. 6. 2017 v predlagani obliki. 
 
 
Člani občinskega sveta so obravnavali tudi zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta, ki je 
potekala od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017. 
 
Obrazložitev k zapisniku 5. dopisne seje občinskega sveta je podala Sandra Godec Mavhar, 
direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 5. 9. 2017 do 
8. 9. 2017. 
 
 
V septembru 2017 pa je potekala tudi 1. izredna seja občinskega sveta, zato so svetniki 
obravnavali tudi zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 9. 2017. 
 
Obrazložitev k zapisniku 1. izredne seje občinskega sveta z dne 21. 9. 2017 je podala 
Sandra Godec Mavhar, direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 9. 2017 v 
predlagani obliki. 
 
 
Župan Občine Zreče je po sprejemu prej navedenih zapisnikov predlagal sprejem 
naslednjega dnevnega reda: 
 
1.  Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med 

krošnjami« – prva in druga obravnava 
2.  Poročilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o stanju brezposelnosti v občini 

Zreče 
3.  Predlog Sklepa o vstopu Občine Zreče v slovensko in svetovno mrežo starosti 

prijaznih mest in občin 
4.  Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Zreče 

– druga obravnava 
5.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za 

dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 
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občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče – druga 
obravnava 

6.  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote 
urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od 
ceste Stranice – Vitanje – prva obravnava 

7.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče – skrajšani 
postopek 

8.  Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2017 
9.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 

leto 2017 – skrajšani postopek 
10.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče 
11.  Predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Zreče za leti 2017 in 2018 
12.  Imenovanja: 
12.1 Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice 
12.2 Seznanitev s prenehanjem članstva v Občinski volilni komisiji Občine Zreče in 

imenovanje nadomestnega člana 
12.3 Volitve predstavnikov Občine Zreče v volilno telo za volitve članov Državnega sveta 

Republike Slovenije (elektorjev) ter določitev kandidata za člana Državnega sveta 
Republike Slovenije 

13.  Informacije župana 
14.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
15.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
 
Člani občinskega sveta na predlog dnevnega reda niso imeli pripomb, zato so s 14 glasovi 
ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
 
 
AD 1. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med 
krošnjami« – prva in druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Predstavitev projekta »Hoja med krošnjami« sta podala mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 
JHP Projektne rešitve, d. o. o. ter mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče.  
 

Razprave v prvi obravnavi ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-35 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
»Hoja med krošnjami« v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar, Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

 
Svetniki so se strinjali s sprejemom Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta »Hoja med krošnjami« na isti seji še v drugi obravnavi. 
 
Razprave v drugi obravnavi ni bilo. 
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Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-36 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
»Hoja med krošnjami« v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar, Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

 
 
AD 2. Poročilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o stanju brezposelnosti v 
občini Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Poročilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o stanju brezposelnosti v občini Zreče 
je podala Valerija Lamut, Urad za delo Slovenske Konjice. 
 
Sejo je zapustil svetnik Domen Vogelsang. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da je bila Občina Zreče precej let nad povprečjem glede 
zaposlenosti po številu prebivalcev v Sloveniji. Opozoril je, da se bomo morali pričeti 
pogovarjati, predvsem s partnerji v gospodarstvu, o delovnih mestih, ki bodo delavcem nudila 
višje plačilo za delo, saj so trenutne plače zaposlenih v občini prenizke, zaradi česar 
izgubljamo visoko izobražen kader, ki odhaja iz Zreč. To pa je povezano tudi z razvojem 
prostora in infrastrukture.  
 
Svetnik Emilijan Fijavž se je najprej zahvalil Uradu za delo Slovenske Konjice za dobro 
sodelovanje ter dodal, da bo potrebno več narediti na dodani vrednosti in ne toliko na 
delovnih mestih, saj je delovnih mest dovolj. Glede uvoza kadra pa je povedal, da bodo 
učinki v prvi fazi – pridobitev delovne sile sicer dobri, v drugi fazi pa bomo morali poskrbeti 
tudi za socialne transferje teh delavcev. 
 
Svetnica Jolanda Potočnik je glede socialnih transferjev dodala, da je podatek o visoki 
zaposlenosti v občini zelo dobra informacija, ob čemer pa se moramo zavedati, da so v 
občini zelo nizke plače. Večina staršev iz naše občine je glede plačila programov vrtca 
uvrščena v 5. dohodkovni razred, in plačujejo 35 % cene programa vrtca. To pa pomeni večji 
finančni vložek občine.  
 
Svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar je navedla, da z vidika medicine dela in predhodnih 
zdravniških pregledov pred zaposlitvijo v naših podjetjih, kjer je veliko povpraševanja po delu 
kovač, ljudje zdravstveno ne ustrezajo zahtevam za to delovno mesto, saj pri nas v šolah 
premalo vzpodbujamo telesno vadbo, zato ti ljudje niso sposobni za delo za ta delovna 
mesta. Glede uvoza kadrov pa je navedla, da je bilo zdravstveno stanje tega kadra boljše kot 
pa zdravstveno stanje našega kadra. Glede plač pa je navedla, da so le-te zelo obremenjene 
s prispevki in dajatvami. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je povzel, da naša občina sodi med šestnajst najboljših 
industrijskih središč in kot občina med 22 najboljših občin. Z višjo dodano vrednostjo pa bi 
naši prebivalci lahko imeli več možnosti. Ob tem je dodal, da se danes v Zreče vozi okoli 
1500 delavcev iz drugih občin, pri čemer pa se soočamo tudi s povečanjem prometa in 
posledično tudi s problematiko parkiranja v občini, pri čemer poskušamo s projektom 
trajnostne mobilnosti poiskati mehke ukrepe za izboljšanje tega stanja.  
 
Na sejo se je vrnil svetnik Domen Vogelsang. 
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Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-37 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil s Poročilom Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje o stanju brezposelnosti v občini Zreče. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
Predlagal je še, da zaradi velikega osipa na zdravniških pregledih v občini, ki je rezultat na 
eni strani obdobja hitrega razvoja računalništva in informacijske tehnologije, po drugi strani 
pa zanemarjanja gibanja in zdravega življenjskega sloga tako doma kot v šoli, opozorimo na 
to problematiko tudi osnovno in srednjo šolo.  
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-38 

Vsebina 
sklepa: 

Osnovno in srednjo šolo se opozori na vzpodbujanje gibanja in zdravega 
življenjskega sloga otrok. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
AD 3. Predlog Sklepa o vstopu Občine Zreče v slovensko in svetovno mrežo starosti 
prijaznih mest in občin 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev projekta »Starosti prijazne občine in mesta« je podal dr. Jože Ramovš, 
predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 
 

Razpravljali so: 
Svetnik in hkrati predsednik Društva upokojencev Zreče Jožef Košir je povedal, da občina že 
ima ljudi in znanja s tega področja, katere je potrebno povezati in njihovo znanje izkoristiti za 
pripravo ukrepov za boljšo kvaliteto življenja starejših. Vsekakor pa tudi Društvo upokojencev 
Zreče podpira ta projekt.  
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-39 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o vstopu Občine Zreče v slovensko in svetovno 
mrežo starosti prijaznih mest in občin. 

Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

 
 
AD 4. Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini 
Zreče – druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
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Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in 
prostora na Občini Zreče. 
 
Sejo je zapustila svetnica Mateja Pučnik. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-40 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih 
cest v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za 
dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče – druga 
obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in 
prostora na Občini Zreče. 
 
Na sejo se je vrnila svetnica Mateja Pučnik. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-41 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in 
pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in 
organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih 
površin v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od 
ceste Stranice – Vitanje – prva obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in 
prostora na Občini Zreče. 
 
Sejo je zapustila in se nanjo vrnila svetnica Tina Jerše Lužnik. 
 
Razprave ni bilo. 
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Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-42 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – 
območje severno od ceste Stranice – Vitanje v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče – skrajšani 
postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Mateja Čremošnik, višja svetovalka 
za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče. 
 
Sejo je zapustila svetnica Jolanda Potočnik.  
 
Razprave v prvi obravnavi ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-43 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine 
Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
V drugi obravnavi prav tako ni bilo razprave. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-44 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine 
Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 8. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Greta Boček, višja svetovalka za 
finance in proračun na Občini Zreče.  
 
Razprave ni bilo. 
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Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-45 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji 
proračuna Občine Zreče za leto 2017 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2017 – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Greta Boček, višja svetovalka za 
finance in proračun na Občini Zreče.  
 
Na sejo se je vrnila svetnica Jolanda Potočnik. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-46 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Zreče za leto 2017 po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Jolanda Potočnik, ravnateljica Vrtca 
Zreče. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je opozoril, da bo zaradi dviga cen potrebno zagotoviti več sredstev v 
proračunu Občine Zreče.  
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je zakonska naloga občine, da zagotovi razliko 
do polne cene programov. Ob tem je na kratko obrazložil še primerno porabo občine. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-47 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ 
Vrtec Zreče v predlagani obliki. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 
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AD 11. Predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Zreče za leti 2017 in 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Mateja Čremošnik, višja svetovalka 
za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče. 
 
Sejo sta zapustili svetnici Aleksandra Kosevski-Kolar in Jolanda Potočnik. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je predlagal, da se pripravi pregled menjav zemljišč. 
 
Mateja Čremošnik je odgovorila, da bo pregled menjav pripravljen v kratkem. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-48 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leti 2017 in 2018 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 12 Imenovanja: 
 
AD 12.1 Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-49 

Vsebina 
sklepa: 

Poda se soglasje k imenovanju Darka Ratajca za direktorja Zdravstvenega 
doma Slovenske Konjice. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 
 
AD 12.2 Seznanitev s prenehanjem članstva v Občinski volilni komisiji Občine Zreče in 
imenovanje nadomestnega člana 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
Občinske uprave Občine Zreče. 
 



10 

 

Na sejo sta se vrnili svetnici Aleksandra Kosevski-Kolar in Jolanda Potočnik. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-50 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije Matevžu Vrhovšku v Občinski 
volilni komisiji Občine Zreče. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-51 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o imenovanju nadomestne članice Sabine Ravničan v 
Občinsko volilno komisijo Občine Zreče. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 
 
AD 12.3 Volitve predstavnikov Občine Zreče v volilno telo za volitve članov Državnega 
sveta Republike Slovenije (elektorjev) ter določitev kandidata za člana Državnega 
sveta Republike Slovenije 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Navedla je, da so na podlagi predhodnega postopka bili v skladu s Pravili za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za 
člana državnega sveta predlagani naslednji kandidati za predstavnika v volilno telo za volitve 
članov državnega sveta (v nadaljevanju: elektorji): 
 
1. OŠLAK DAMJANA, 
 
2. PUČNIK MATEJA, 
 
3. ŠEŠERKO DRAGO. 
 
Kandidatov za člane državnega sveta ni bilo. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik, je predlagal, da občinski svet v skladu z 46. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče za izvedbo volitev predstavnikov Občine Zreče v 
volilno telo za volitve članov Državnega sveta imenuje tričlansko komisijo v naslednji sestavi:  

1. Marija Jevšenak – predsedujoča, 
2. Carmen Merčnik – članica, 
3. Matej Kokol – član. 

 
Razprave ni bilo. 
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Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-52 

Vsebina 
sklepa: 

Za izvedbo volitev predstavnikov Občine Zreče v volilno telo za volitve članov 
Državnega sveta se imenuje tričlanska komisija v naslednji sestavi: 

1. predsedujoča: Marija Jevšenak, 
2. članica: Carmen Merčnik, 
3. član: Matej Kokol. 

Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

 
Ker se skladno s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta elektorji volijo s tajnim 
glasovanjem, je župan, mag. Boris Podvršnik, sejo ob 19.15 uri prekinil za toliko časa, da se 
izvedejo tajne volitve. 
 
Sejo je zapustil predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar. 
 
Seja se je nadaljevala ob 19.30 uri. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 13 svetnic oziroma svetnikov. 
 
Seji se je pridružil še svetnik Domen Vogelsang. 
 
Predsednica komisije je podala poročilo o izvedbi tajnega glasovanja za volitve 
predstavnikov Občine Zreče v volilno telo za volitve članov Državnega sveta (elektorjev).  
 
Povedala je, da je bilo za volitve predstavnikov Občine Zreče v volilno telo za volitve članov 
Državnega sveta (elektorjev): 
1. razdeljenih 14 glasovnic; 
2. oddanih 14 glasovnic; 
3. neveljavnih 0 glasovnic; 
4. veljavnih 14 glasovnic. 
 
Komisija je na podlagi preštetih glasovnic ugotovila, da je: 
 
1. kandidatka pod zaporedno številko 1, Ošlak Damjana, prejela 6 glasov; 
 
2. kandidatka pod zaporedno številko 2, Pučnik Mateja, prejela 9 glasov; 
 
3. kandidat pod zaporedno številko 3, Šešerko Drago, prejel 9 glasov. 
 
Člani občinskega sveta so glasovali o posameznih kandidatih tako, da so obkrožili 
zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev. 
Glasovalo se je za največ 2 (dva) kandidata. 
 
Komisija je še ugotovila, da je na volitvah glasovala večina članov Občinskega sveta Občine 
Zreče. Ker je za vsakega izmed dveh kandidatov glasovala večina tistih članov, ki so 
glasovali, sta bila na podlagi določb 6. člena Pravil ter v skladu z 88. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče, v volilno telo za volitve članov Državnega sveta (elektorjev), 
izvoljena PUČNIK MATEJA in ŠEŠERKO DRAGO. 
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AD 13. Informacije župana 
 
Na seji so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 13.1 
Pozeba, april 2017. 
 
AD 13.2 
Suša 2017. 
 
AD 13.3 
Prilagoditev in poglobitev pločnikov v Zrečah. 
 

AD 13.4 
Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave v občini Zreče. 
 
AD 13.5 
Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije. 
 
AD 13.6 
Zamenjava kritine na OŠ Zreče v letih 2016 in 2017. 
 
AD 13.7 
Sanacija spominskega obeležja in vojnega grobišča »100 frankolovskih žrtev« – 3. faza. 
 
AD 13.8 
Obnova Forma viv. 
 
AD 13.9 
Vodovnikova nagrada. 
 
AD 13.10 
Prijava na razpis LAS »Od Pohorja do Bohorja«. 
 
AD 13.11 
Nakup terminalov in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. 
 
AD 13.12 
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija – 
Avstrija. 
 
AD 13.13 
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 
Hrvaška. 
 
AD 13.14 
Podpis sporazuma o sodelovanju z Občino Raća iz Srbije. 
 
AD 13.15 
Obnova odsekov lokalnih cest na območju občine Zreče v letu 2017. 
 
AD 13.16 
Organizacija evropskega tedna mobilnosti. 
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AD 13.17 
Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center (Korošec-Gasilski dom). 
 
Sejo je zapustila svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar. 
 
AD 13.18 
Ureditev krožnega križišča na Kovaški cesti v Zrečah. 
 
AD 13.19 
Sestanek z vodstvom Direkcije RS za infrastrukturo v Zrečah 8. 9. 2017. 
 
AD 13.20 
Ureditev komunalne opreme Stanojevič. 
 
AD 13.21 
Poročilo podjetja Unior, d. d. o izvajanju koncesije za izgradnjo in upravljanje Smučarsko 
tekaškega centra na Rogli v letu 2016. 
 
AD 13.22 
Uspešno izvedena prireditev ob 30-letnici mesta Zreče. 
 
 
AD 14. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje Bojan Napotnik je opozoril na slabo 
komunikacijo med nadzornikom in izvajalcem pri rekonstrukciji javne poti Pirš-Železinger. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da komunikacija poteka na rednih koordinacijah 
enkrat tedensko, z izbiro novega nadzornika pa smo želeli izboljšati nadzor pri investicijah, s 
tem pa izboljšati kakovost izvedenih investicij. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje Bojan Napotnik je še navedel, da upa, da bo 
zadeva v letošnjem letu zaključena tako kot je bilo predvideno, ob tem pa se zahvalil vsem 
krajanom za pomoč, strpnost in sodelovanje pri investiciji. 
 
Predsednica sveta Krajevne skupnosti Skomarje Marija Magda Drozg je opozorila na 
udiranje bankin na cesti na Skomarju. Predvideva, da to povzročajo krave zaradi nepravilno 
nameščenega pastirja. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da smo s strani občine že naročili odmero ceste 
na Skomarje, kasneje pa bomo naročili tudi projektno dokumentacijo in nato uvrstili 
investicijo v proračun. 
 
Glede trenutnega udiranja ceste se bo zadeva s strani Režijskega obrata preverila na terenu. 
 
Predsednica sveta Krajevne skupnosti Skomarje Marija Magda Drozg je še vprašala, kako je 
z nevzdrževanim objektom lastnika Palme, d. o. o. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da bomo ta objekt zaenkrat odkupili, kasneje pa 
objekt porušili, kakšnih večjih načrtov pa trenutno nimamo. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren je navedel, da upa, da bodo 
investicije iz proračunov za leti 2017 in 2018 drugo leto zaključene. Ob tem pa je pohvalil 
prireditev na Stranicah, ki je bila pripravljena za obisk Angležev, ki so bili zelo zadovoljni, 
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zato jim je še enkrat čestital. Navzoče pa je še obvestil, da bo naslednja seja občinskega 
sveta v večnamenski dvorani CŠOD na Gorenju. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice Emilijan Fijavž se je Marjanu Hrenu zahvalil 
za čestitke ob uspešno izvedeni prireditvi za Angleže. Predlagal je, da se aplikaciji za iskanje 
defibrilatorjev združita v eno. Glede vzdrževanja cest sledijo programu, niso pa veseli glede 
dveh neizvedenih investicij. 
 
Drugih predlogov in pobud ni bilo. 
 
 
AD 15. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnica Marija Jevšenak je predlagala, da se popravijo pokrovi na jaških na Cesti na Roglo 
ter pokrpajo luknje zaradi prekopa pri telefonski govorilnici. 
 
Režijski obrat bo preveril zadevo na terenu. 
 
Drugih predlogov in pobud ni bilo. 
 
 
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsedujoči sejo ob 20.05 uri zaključil.  
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2017. 
 
 
Številka: 9000-0001/2017-25 
Datum:  
 
 
Zapisala:   
Polona Matevžič  
 mag. Boris Podvršnik, 
 Župan 
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Realizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2017 

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-35 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med 
krošnjami« v prvi obravnavi. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar, Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

Realizacija: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med krošnjami« se je 
na isti seji sprejel še v drugi obravnavi. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-36 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med 
krošnjami« v drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar, Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

Realizacija: V zvezi z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med krošnjami«, ki je 
bil potrjen na 15. redni seji občinskega sveta Občine Zreče, obveščamo, da odlok ni bil predmet 
objave iz razloga, ker bo Občina Zreče na podlagi dodatne strokovne presoje izvedla postopek za 
podelitev stavbne pravice. Podelitev stavbne pravice je bila sicer predvidena že v samem Odloku, 
ki je bil predmet potrditve, pri čemer bi postopek, ki se vodi na podlagi Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, odslej ZJZP), nadomestili s postopkom po Zakonu o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, odslej ZSPDSLS). Vezano na 
časovnico izvedbe postopka po ZSPDSLS je ta v primerjavi s postopkom po ZJZP hitrejši, pri 
čemer prav tako vključuje javno objavo namenjeno zbiranju ponudb in možnost pogajanj.  
Upoštevaje vrednost nepremičnin, na podlagi katerih se bo podelila stavbna pravica, je občinska 
uprava pri pooblaščenem cenilcu že naročila izdelavo ocene finančnih posledic podelitve stavbne 
pravice in cenitveno poročilo o stavbni pravici, vključno z opredelitvijo trajanja podelitve stavbne 
pravice in obravnavane parcele umestila v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-37 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil s Poročilom Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje o stanju brezposelnosti v občini Zreče. 

  Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-38 

Vsebina 
sklepa: 

Osnovno in srednjo šolo se opozori na vzpodbujanje gibanja in zdravega življenjskega sloga 
otrok. 

  Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Opozorilo je bilo osnovni šoli in srednji šoli posredovano pisno. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-39 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o vstopu Občine Zreče v slovensko in svetovno mrežo starosti 
prijaznih mest in občin. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o vstopu Občine Zreče v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin je 
podpisal župan mag. Boris Podvršnik in bil 13. 10. 2017 posredovan Inštitutu Antona Trstenjaka. 
Na podlagi sklepa bo v decembru 2017 podpisana Pogodba o vključitvi Občine Zreče v slovensko 
mrežo starosti prijaznih mest in občin. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-40 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Zreče v 
drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Zreče je bil objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 49/17 z dne 20. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-41 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za 
dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih 
javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja 
drugih prometnih površin v Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
49/17 z dne 20. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-42 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote 
urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice 
– Vitanje v prvi obravnavi. 

  Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Gradivo za sprejem predloga Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od 
ceste Stranice – Vitanje v drugi obravnavi se pripravi do naslednje seje občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-43 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče v prvi obravnavi. 

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov 
organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče je bil na isti seji sprejet še v drugi 
obravnavi. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-44 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče v drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov 
krajevnih skupnosti na območju občine Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 49/17 z dne 20. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-45 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji proračuna Občine 
Zreče za leto 2017 v predlagani obliki. 

  Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-46 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2017 po skrajšanem postopku. 

  Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 je bil 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 49/17 z dne 20. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-47 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče v 
predlagani obliki. 

  Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče je bil objavljen v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, št. 49/17 z dne 20. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-48 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Zreče za leti 2017 in 2018 v predlagani obliki. 

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za 
leti 2017 in 2018 se bodo izvedli postopki menjave, prodaje oz. nakupa nepremičnega 
premoženja. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-49 

Vsebina 
sklepa: 

Poda se soglasje k imenovanju Darka Ratajca za direktorja Zdravstvenega doma Slovenske 
Konjice. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 Realizacija: Soglasje k imenovanju Darka Ratajca za direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice je bilo 
Svetu zavoda Zdravstvenega doma Slovenske Konjice posredovano dne 12. 10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-50 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije Matevžu Vrhovšku v Občinski volilni komisiji 
Občine Zreče. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 Realizacija: Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije Matevžu Vrhovšku v Občinski volilni komisiji Občine Zreče 
je bil članom Občinske volilne komisije Občine Zreče in razrešenemu članu posredovan dne 12. 
10. 2017. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-51 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o imenovanju nadomestne članice Sabine Ravničan v Občinsko volilno komisijo 
Občine Zreče. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

 Rok: takoj 

 Realizacija: Sklep o imenovanju nadomestne članice Sabine Ravničan v Občinsko volilno komisijo Občine 
Zreče bil članom Občinske volilne komisije Občine Zreče in nadomestni članici posredovan dne 
12. 10. 2017. 

 
 
 
 
 
 


