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Z A P I S N I K 
 

7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 21. oktobra 2015, ob 17.00 uri, 
v rumeni konferenčni dvorani Hotela Atrij Zreče 

 
 
PRISOTNI: 
- člani Občinskega sveta Občine Zreče:  

Marija Jevšenak, Jožef Košir, Mateja Pučnik, Drago Šešerko, Emilijan Fijavž, Carmen 
Merčnik, Štefan Kroneker, Špela Sovič, Žiga Obrovnik, mag. Ervin Gričnik, 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, Borut Pačnik – predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Resnik, Marija Magda Drozg – predsednica sveta Krajevne skupnosti 
Skomarje, Emilijan Fijavž – predsednika sveta Krajevne skupnosti Stranice in Slavko 
Kejžar – predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče; 
 

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

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnici Aleksandra Kosevski-Kolar in Saša Kotnik Hren ter svetnik Matej Kokol. 

  
 
Sedmo 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 13 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 6. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 1.7.2015. 
 
Obrazložitev k zapisniku 6. redne seje občinskega sveta z dne 1.7.2015 je podala Sandra 
Godec Mavhar, direktorica občinske uprave. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 1.7.2015, v 
predlagani obliki. 
 
 
Člani občinskega sveta so nato obravnavali zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je 
potekala od 10.9.2015 do 15.9.2015. 
 
Obrazložitev k zapisniku 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 10.9.2015 do 
15.9.2015, je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave. 
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Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 10.9.2015 do 
15.9.2015, v predlagani obliki. 
 
 
Člani občinskega sveta so obravnavali še zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je 
potekala od 2.10.2015 do 6.10.2015. 
 
Obrazložitev k zapisniku 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 2.10.2015 do 
6.10.2015, je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave. 
 
Člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 2.10.2015 do 
6.10.2015, v predlagani obliki. 
 
 
Župan Občine Zreče je po sprejemu zapisnika 6. redne seje ter zapisnika 2. in 3. dopisne 
seje predlagal umik 12. točke dnevnega reda (predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v 
Občini Zreče) in sprejem spremenjenega dnevnega reda: 
 
1.  Osnutek Statuta Občine Zreče – prva obravnava 
2.  Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče – druga obravnava 
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta 

industrijska cona II Unior KI Zreče – prva in druga obravnava 
4.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli – prva in druga obravnava 
5.  Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za namen ureditve 

stanovanjske zazidave Škalce-Stanojevič – prva obravnava 
6.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe 

vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND) – za gradnjo objekta – prva obravnava 
7.  Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče – prva in druga 

obravnava 
8.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Zreče 

– prva in druga obravnava 
9.  Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2015 

10.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2015 – skrajšani postopek 

11.  Osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 – splošna razprava 
12.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
13.  Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Zreče za leto 2015 
14.  Predlog Soglasja k prodaji nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti Stranice 
15.  Informacije župana 
16.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
17.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
 
Člani občinskega sveta na predlog umika 12. točke dnevnega reda in predlog 
spremenjenega dnevnega reda 7. redne seje niso imeli pripomb, zato so s 13 glasovi ZA in 0 
glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
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AD 1. Osnutek Statuta Občine Zreče – prva obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k prvi točki dnevnega reda je podala Polona Matevžič, svetovalka za 
javna naročila in splošne zadeve na Občini Zreče.  
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-43 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Statuta Občine Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

 
 
AD 2. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče – druga 
obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče.  
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je glede na tretji odstavek 23. člena odloka, ki določa načrtovanje poteka 
novih vodov energije, opozoril, da je potrebno v odlok zapisati tudi »pri reševanju obstoječih 
vodov«, saj na tem področju ni bilo večjih obnov obstoječega sistema, a je nujno potrebno te 
vode položiti v tla.  
 
Štefan Posilovič je odgovoril, da bomo ta predlog upoštevali pri spremembah OPN. Dodal je, 
da se je ta težava pojavila zlasti pri zadnjem žledu ter na gozdnih in kmetijskih površinah, 
kjer je obdelava teh površin pod vodi omejena. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-44 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče 
v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta industrijska cona II Unior KI Zreče – prva in druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče.  
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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 2015 

Številka: OSOZ-2015-45 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 
zazidalnega načrta industrijska cona II Unior KI Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

 
Razprave v drugi 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 2015 

Številka: OSOZ-2015-46 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 
zazidalnega načrta industrijska cona II Unior KI Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli – prva in druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče.  
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-47 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli v prvi 
obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

 
Razprave v drugi 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 2015 

Številka: OSOZ-2015-48 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli v drugi 
obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 
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AD 5. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za namen 
ureditve stanovanjske zazidave Škalce-Stanojevič – prva obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče.  
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-49 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
namen ureditve stanovanjske zazidave Škalce-Stanojevič v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

 
 
AD 6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND) – za gradnjo objekta – prva 
obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče.  
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-50 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND) – za gradnjo 
objekta v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

 
 
AD 7. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče – prva in druga 
obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Milena Slatinek, višja svetovalka 
za gospodarske dejavnosti na Občini Zreče in Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, 
GIZ.  
 
V prvi obravnavi so razpravljali: 
Svetnik Ervin Gričnik je podal pripombi Statutarno pravne komisije, ki je opozorila na 
financiranje lokalnih turističnih vodnikov. Poudaril je, da je potrebno preveriti, ali imamo v 
občini že usposobljene lokalne turistične vodnike in koliko, ter preveriti možnosti povezovanja 
na medobčinski ravni. Komisija na predlog odloka sicer ni imela pripomb. 
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Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, GIZ je odgovoril, da je plačevanje vodnikom 
za opravljeno vodenje neurejeno na državni ravni. Glede števila vodnikov trenutno ni znano, 
koliko jih ima veljavno licenco. O medobčinskem povezovanju je navedel, da je vsaka občina 
dolžna sprejeti svoj odlok o vodniški službi, ne more pa naša občina narekovati načina 
ureditve vodniške službe v drugih občinah. Sredstva za izobraževanje bi pridobili na 
morebitnih razpisih oz. od ljudi, ki bodo za to zainteresirani.  
 
Župan, mag. Boris Podvršnik, je dodal, da smo leta 2010 organizirali usposabljanje vodnikov 
preko LAS-a. Dodal je, da je na tem področju potrebno najti stabilno populacijo vodnikov, ki 
bodo zainteresirani za izvajanje vodniške službe ter da trenutno potekajo dogovori o 
možnostih medobčinskega povezovanja v prihodnji perspektivi. 
 
Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, GIZ je še dodal, da je LTO na nacionalnem 
nivoju pobudnik, da bi v sklopu projekta ERASMUS+ zaživela nacionalna usposobljenost za 
turistične vodnike, kjer bi bilo potrebno poiskati tujega partnerja.  
 
Drugih predlogov in pripomb v prvi obravnavi ni bilo. 
 
Sejo je zapustil predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-51 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče 
v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

 
Razprave v drugi 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 2015 

Številka: OSOZ-2015-52 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče 
v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

 
 
AD 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini 
Zreče – prva in druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Domen Vogelsang, direktor LTO 
Rogla-Zreče, GIZ in Milena Slatinek, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti na Občini 
Zreče.  
 
Na sejo se je vrnil predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar. 
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V prvi obravnavi so razpravljali: 
Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, GIZ je navzoče obvestil, da se pripravlja nova 
zakonodaja, ki določa enotnost prijav turistov policiji ter prepušča določitev višine turistične 
takse občinam. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je še dodal, da je v oktobru potekala konferenca o turizmu v 
Novi Gorici, kjer so bile podane smernice pri spremembah zakona o pospeševanju turizma 
ter zakona o gostinstvu, ter informacija o zagotavljanju več sredstev namenjenih promociji. 
 
Drugih predlogov in pripomb 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 2015 

Številka: OSOZ-2015-53 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični 
taksi v občini Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

 
Razprave v drugi 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 2015 

Številka: OSOZ-2015-54 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični 
taksi v občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

 
 
AD 9. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2015 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Greta Boček, višja svetovalka za 
finance in proračun na Občini Zreče ter mag. Boris Podvršnik, župan. 
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-55 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2015. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Zreče za leto 2015 – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Seji se je pridružil predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren. 
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Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Greta Boček, višja svetovalka za 
finance in proračun na Občini Zreče ter mag. Boris Podvršnik, župan. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Štefan Kroneker je opozoril, da mora pri obrazložitvah rebalansa na strani 2, kjer je 
zapisan indeks rebalans/plan, biti namesto indeksa 106,99 zapisan indeks 95,99. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-56 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Zreče za leto 2015 po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 11. Osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 – splošna razprava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Greta Boček, višja svetovalka za 
finance in proračun na Občini Zreče ter mag. Boris Podvršnik, župan. 
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-57 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 v prvi 
obravnavi.  
Osnutek proračuna za leto 2016 se pošlje v javno razpravo do 10. novembra 
2015. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
 
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. 
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-58 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 
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AD 13. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Zreče za leto 2015 
 
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. 
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-59 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leto 2015. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 14. Predlog Soglasja k prodaji nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti Stranice 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Mateja Čremošnik, višja 
svetovalka za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče ter Emilijan Fijavž, predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Stranice. 
 
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-60 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k prodaji nepremičnin v lasti Krajevne 
skupnosti Stranice.  

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 15. Informacije župana 
 
Na seji so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 15.1 
Peti mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor na Rogli. 
 
AD 15.2 
6. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju.  
 
AD 15.3 
Izgradnja oporne zložbe Skomarje. 
 
AD 15.4 
Evropski teden mobilnosti. 
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AD 15.5 
Novelacija lokalnega energetskega koncepta Občine Zreče.  
 
AD 15.6 
Obnova lokalne ceste LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in JP 985041 odcep Obrovnik. 
 
AD 15.7 
Sanacija dela lokalne ceste Padeški vrh-Gorenje-Zgornje Zreče. 
 
AD 15.8 
Razširitev žarnega dela na pokopališču Zreče. 
 
AD 15.9 
Ozvočenje v mrliški veži na pokopališču Zreče. 
 
AD 15.10 
Vodovod Vranjek Planina na Pohorju. 
 
AD 15.11 
Prenova atletske steze na nogometnem stadionu v Zrečah.  
 
AD 15.12 
Izdaja knjižice o izvedenih projektih Občine Zreče od leta 1995 do vključno leta 2015. 
 
Ob tej informaciji je bil sprejet sklep, da svetnik Jožef Košir ter predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti pregledajo knjižico ter posredujejo občini morebitne pripombe oz. dopolnitve 
projektov, ki elektronsko verzijo knjižice ustrezno dopolni. 
 
AD 15.13 
Sklepi zbora krajanov KS Gorenje o prioritetah investicij za obdobje 2014-2018 v KS 
Gorenje. 
 
AD 15.14 
Sklenitev sporazuma med Univerzo v Mariboru in Občino Zreče za tesnejše sodelovanje pri 
razvoju regije. 
 
AD 15.15 
Sanacija spominskega obeležja in vojnega grobišča 100 frankolovskih žrtev na Stranicah pri 
Frankolovem – 2. faza. 
 
AD 15.16 
Aktivnosti v času poletnih počitnic. 
 
AD 15.17 
Poročilo koncesionarja Unior, d.d. o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in 
upravljanje Smučarsko tekaškega centra na Rogli za leto 2014. 
 
 
AD 16. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predlogov in pobud ni bilo. 
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AD 17. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Predlogov in pobud ni bilo. 
 
 
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsedujoči sejo ob 19.00 uri zaključil.  
 
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2015. 
 
 
Številka: 9000-0001/2015-22 
Datum: 27.10.2015   
 
 
 
Zapisala:   
Polona Matevžič  
 mag. Boris Podvršnik, 
 Župan 
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Realizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2015 

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-43 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Statuta Občine Zreče v prvi obravnavi. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

Realizacija: Gradivo za sprejem v drugi obravnavi se pripravi do naslednje seje občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-44 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 64/15 z dne 23.11.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-45 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta 
industrijska cona II Unior KI Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska 
cona II Unior KI Zreče je bil sprejet v drugi obravnavi na isti seji. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-46 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta 
industrijska cona II Unior KI Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona II 
Unior KI Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 58/15 z dne 30.10.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-47 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje počitniških hiš na Rogli je bil sprejet v drugi obravnavi na isti seji. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-48 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje počitniških hiš na Rogli je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 58/15 
z dne 30.10.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-49 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za namen ureditve 
stanovanjske zazidave Škalce-Stanojevič v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

Realizacija: Gradivo za sprejem v drugi obravnavi se pripravi do naslednje seje občinskega sveta. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-50 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe 
vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND) – za gradnjo objekta v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: Priprava gradiva za drugo obravnavo do naslednje seje občinskega sveta. 

Realizacija: Gradivo za sprejem v drugi obravnavi se pripravi do naslednje seje občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-51 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče je bil sprejet v drugi obravnavi na 
isti seji. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-52 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 58/15 z dne 30.10.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-53 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Zreče 
v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: Na isti seji se sprejme predlog odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Zreče je bil sprejet 
v drugi obravnavi na isti seji. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-54 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Zreče 
v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Zreče je bil objavljen 
v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 58/15 z dne 30.10.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-55 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zreče za leto 2015. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o sprejemu polletne realizacije proračuna Občine Zreče za leto 2015 je podpisal župan, 
mag. Boris Podvršnik. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-56 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2015 po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2015 je bil 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 58/15 z dne 30.10.2015. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-57 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 v prvi obravnavi.  
Osnutek proračuna za leto 2016 se pošlje v javno razpravo do 10. novembra 2015. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Osnutek proračuna za leto 2016 je bil poslan v javno razpravo do 10. novembra 2015. Gradivo za 
sprejem v drugi obravnavi se pripravi do naslednje seje občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-58 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 58/15 z dne 30.10.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-59 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Zreče za leto 2015. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče 
za leto 2015 so bili izvedeni postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-60 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k prodaji nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti 
Stranice.  

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi podanega soglasja k prodaji nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti Stranice, je 
Krajevna skupnost Stranice izvedla postopek prodaje navedenih nepremičnin z zbiranjem ponudb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


