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Z A P I S N I K 
 

2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 19. decembra 2018, ob 17. uri 
v sejni sobi Hotela reAktiv. 

 
 
PRISOTNI: 
- člani Občinskega sveta Občine Zreče:  

Anton Ošlak, Mateja Pučnik, Drago Šešerko, Lucija Vrhovšek Jančič, Štefan Kroneker, 
Carmen Merčnik, Špela Sovič, Milan Potočnik, Ana Hren, Jolanda Potočnik, Gregor 
Hrovat, Janez Črešnar, Dušan Korošec, Anamaria Hren, Marija Kovačič; 

 
- predsedniki krajevnih skupnosti:  

Gregor Hrovat – predsednik sveta Krajevne skupnosti Dobrovlje, Anamaria Hren – 
predsednica sveta Krajevne skupnosti Gorenje, Ernest Mikek – predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Resnik, Tomo Kovše – predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Skomarje in Marijan Jelenko – predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče; 
 

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

 
OPRAVIČENO ODSOTEN: 
- svetnik in predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice Drago Padežnik. 
 
Drugo 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.  
Marija Kovačič je bila sicer prisotna na seji občinskega sveta od pričetka seje dalje, a je 
glasovala šele po prvi točki dnevnega reda, ko je občinski svet potrdil njen mandat članice 
občinskega sveta, zato je bilo od te točke dalje na seji prisotnih 15 svetnic oziroma svetnikov. 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Skomarje se je seji pridružil pri prvi točki dnevnega 
reda. 
 
Po uvodnem pozdravu je župan mag. Boris Podvršnik navzoče seznanil, da je dne 7. 12. 
2018 na mesto podžupana Občine Zreče imenoval Draga Šešerka.  
 
 
Nato je občinski svet pričel z obravnavo zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje, ki je bila 6. 
12. 2018. 
 
Obrazložitev k zapisniku 1. redne (konstitutivne) seje, ki je bila 6. 12. 2018, je podala 
Aleksandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave. 
 
Razprave ni bilo. 
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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. redne (konstitutivne) seje, ki je bila 6. 12. 2018, v predlagani 
obliki. 
 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je po sprejemu zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje predlagal 
sprejem naslednjega dnevnega reda: 
 
1.  Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Zreče  
2.  Predlogi za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče in 

delovnega telesa ustanovljenega na podlagi zakona 
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 

leto 2018 – skrajšani postopek 
4.  Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava 
5.  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Zreče – druga obravnava 
6.  Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 
7.  Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za 

leto 2019 
8.  Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v 

Občini Zreče za leto 2019 
9.  Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 
10.  Informacije župana 
11.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
12.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Ob tem je na podlagi četrte točke 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče 
predlagal razširitev dnevnega reda, saj je Občina Zreče dne 13. 12. 2018 prejela zaprosilo 
sveta zavoda Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, da Občinski svet Občine Zreče čim 
prej poda soglasje k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Glede na 
navedeno je predlagal, da se na dnevni red 2. redne seje občinskega sveta, za 9. točko 
predloga dnevnega reda (Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2019), uvrsti predlog Soglasja k 
razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice pod 10. točko dnevnega reda. 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  
 
Tako se je predlog razširjenega dnevnega reda glasil: 
1.  Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Zreče  
2.  Predlogi za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče in 

delovnega telesa ustanovljenega na podlagi zakona 
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 

leto 2018 – skrajšani postopek 
4.  Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava 
5.  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Zreče – druga obravnava 
6.  Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 
7.  Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za 

leto 2019 
8.  Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v 

Občini Zreče za leto 2019 
9.  Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 
10.  Predlog Soglasja k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice 
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11.  Informacije župana 
12.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
13.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Milan Potočnik je predlagal umik 4. točke dnevnega reda (Predlog Odloka o 
proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava). Predlagal je, da predlog 
proračuna za leto 2019, kot enega najpomembnejših dokumentov občine, obravnavajo 
novoustanovljena delovna telesa občinskega sveta, proračun pa naj se sprejme na izredni 
seji občinskega sveta. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je podal obrazložitev, da smo s strani Ministrstva za finance 
prejeli pojasnilo o načinu sprejemanja proračunov, kjer pojasnjujejo, da morajo priprave na 
sprejem proračuna za leto 2019 potekati v skladu z roki, ki jih določa Zakon o javnih 
financah. Občinski proračun mora biti tako na podlagi 28. in 29. člena ZJF predložen 
občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru, sprejet 
pa v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema 
proračun. Vlada mora predlog državnega proračuna predložiti državnemu zboru do 1. 
oktobra tekočega leta za naslednje leto. V dosedanji praksi je vlada državni proračun 
državnem zboru običajno predložila konec meseca septembra. Kateri občinski svet (v stari ali 
novi sestavi) bo v letu 2018 sprejel občinski proračun za leto 2019 je tako odvisno od datuma 
predložitve državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna za leto 2019 
državnemu zboru. Ne glede na to, kateri občinski svet (v stari ali novi sestavi) bo obravnaval 
predlog proračuna za leto 2019, lahko župan v skladu z drugim odstavkom 13. a člena ZJF 
predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za leto 2019 tudi predlog 
proračuna za leto 2020, novoizvoljeni župan pa lahko takoj po nastopu mandata pristopi k 
pripravi rebalansa. 
 
Dodal je še, da je proračun obravnaval in sprejel občinski svet v prejšnji sestavi na 19. redni 
seji, pred tem pa tudi vse komisije in sveti krajevnih skupnosti. Zaradi tega ne vidi razloga, da 
se proračun ne bi sprejel, lahko pa se po sprejemu proračuna takoj pristopi k pripravi 
rebalansa. 
 
Svetnik Milan Potočnik je kljub pojasnilu predlagal, da se proračun za leto 2019 umakne z 
dnevnega reda. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je predlagal, da se najprej glasuje o razširitvi dnevnega reda. 
 
Člani občinskega sveta na predlog razširitve dnevnega reda niso imeli pripomb, zato so s 14 
glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Na dnevni red 2. redne seje občinskega sveta, se za 9. točko predloga dnevnega reda 
(Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Zreče za leto 2019), pod 10. točko dnevnega reda, uvrsti predlog 
Soglasja k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Ostale točke 
se ustrezno preštevilčijo. 
 
Nato je župan mag. Boris Podvršnik predlagal, da občinski svet razpravlja in glasuje o umiku 
4. točke dnevnega reda (Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga 
obravnava). 
 
Svetnica Mateja Pučnik je vprašala, kaj pomeni, če proračun na tej seji ne bi bil sprejet. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je pojasnil, da v primeru, da proračun na tej seji ni sprejet, je 
potrebno proračun za leto 2019 vrniti v ponovno proceduro sprejema, obravnavati ga morajo 
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vse komisije, kar pomeni, da proračun pred marcem 2019 ne bo sprejet. Do takrat ni možno 
izvajati javnih naročil, projektov, itd. 
 
Greta Boček je dodala, da če proračun ne bo sprejet, je potrebno izdati sklep o začasnem 
financiranju, kar pomeni, da lahko financiramo samo tiste naloge, ki smo jih v prvih treh 
mesecih financirali v letu 2018. 
 
Svetnik Milan Potočnik je dodal, da tudi druge občine ne hitijo s sprejemanjem proračuna, ter 
vprašal, kdaj v preteklosti pa se je sprejemal proračun pred iztekom mandata prejšnji sestavi 
občinskega sveta. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je povedal, da se je vmes spremenila zakonodaja, ki omogoča 
sprejemanje proračuna na takšen način. 
 
Svetnik Gregor Hrovat je vprašal, kako to rešujejo v Občini Slovenske Konjice, kjer je potekal 
drugi krog županskih volitev. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je pojasnil, da se naša občina ne ravna po drugih občinah, 
pomembno je, da občina dela v skladu z zakonodajo in pojasnili ministrstev. 
 
Svetnik Gregor Hrovat je pripomnil, da novoizvoljeni svetniki potrjujejo proračun, ki je bil 
dogovorjen v prejšnji sestavi občinskega sveta, kar se mu ne zdi prav. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je še dodal, da je velik del proračuna namenjen za tekoče 
naloge, dogovori pa so možni le glede investicij, ki predstavljajo okoli 24 odstotkov 
proračuna, in so v večini bile določene z Vizijo in strategijo Občine Zreče.   
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Nato je župan mag. Boris Podvršnik dal na glasovanje predlog sklepa: 
Ali ste za to, da se predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga 
obravnava ne umakne z dnevnega reda 2. redne seje? 
 
Člani občinskega sveta so z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli 
naslednji sklep: 
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava se ne 
umakne z dnevnega reda 2. redne seje. 
 
Nato je župan dal na glasovanje dal še končni predlog dnevnega reda 2. redne seje 
občinskega sveta. 
 
1.  Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Zreče  
2.  Predlogi za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče in 

delovnega telesa ustanovljenega na podlagi zakona 
3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 

leto 2018 – skrajšani postopek 
4.  Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava 
5.  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Zreče – druga obravnava 
6.  Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 
7.  Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za 

leto 2019 
8.  Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v 

Občini Zreče za leto 2019 
9.  Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 



5 

 

zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 
10.  Predlog Soglasja k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice 
11.  Informacije župana 
12.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
13.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Člani občinskega sveta so z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli 
naslednji sklep: 
Sprejme se dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
 
Seji se je pridružil predsednik sveta Krajevne skupnosti Skomarje Tomo Kovše. 
 
 
AD 1. Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Polona Matevžič, svetovalka za 
javna naročila in splošne zadeve. 
 
Poročilo mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 
mandata članice Občinskega sveta Občine Zreče je podala članica komisije Carmen 
Merčnik.  
 
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 2018 

Številka: OSOZ-2018-7 

Vsebina 
sklepa: 

Mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče, Borisa Podvršnika, Cesta talcev 
6, 3214 Zreče, na listi SDS, preide na naslednjo kandidatko pod zaporedno 
številko 8 na listi SDS, Marijo Kovačič, stanujočo Ulica Pohorskega bataljona 
19, 3214 Zreče. 

Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

 
Od tega trenutka dalje je imelo pravico glasovati 15 svetnic oz. svetnikov. 
 
 
AD 2. Predlogi za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče in 
delovnega telesa ustanovljenega na podlagi zakona 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
občinske uprave. 
 
Razprave ni bilo. 
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Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-8 

Vsebina 
sklepa: 

1. Imenuje se Statutarno pravna komisija v naslednji sestavi: 
Ime in priimek  Funkcija 
Carmen Merčnik predsednica 
Anamaria Hren podpredsednica  
Janez Črešnar član 
Mateja Pučnik  članica 
Mojca Podergajs članica 

 
2. Imenuje se Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo v naslednji 
sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Mateja Pučnik  predsednica 
Špela Sovič  podpredsednica 
Jolanda Potočnik  članica 
Ana Hren  članica 
Nina Kotnik  članica 
Martin Mrzdovnik član 
Marija Jevšenak članica 

 
3. Imenuje se Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve v naslednji 
sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Štefan Kroneker predsednik 
Lucija Vrhovšek Jančič podpredsednica 
Anton Ošlak član 
Gregor Hrovat član 
Tatjana Padežnik Matović članica 
Roman Obrovnik član 
Stanko Makovec član 

 
4. Imenuje se Komisija za gospodarstvo v naslednji sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Milan Potočnik predsednik 
Janez Črešnar podpredsednik 
Drago Padežnik član 
Marija Kovačič članica 
Branko Bračko član 
Jožica Gričnik članica 
Robert Kejžar član 

 
5. Imenuje se Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo v naslednji sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Drago Padežnik predsednik 
Gregor Hrovat podpredsednik 
Anamaria Hren članica 
Dušan Korošec član 
Marijan Jelenko član 
Jožef Košir član 
Emilijan Fijavž član 

 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 
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Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-9 

Vsebina 
sklepa: 

1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Zreče v naslednji sestavi: 
Ime in priimek Funkcija 
Vili Potočnik predsednik 
Metka Hren podpredsednica 
Irena Novak  članica  
Jolanda Kukovič  članica 
Nadja Buh  članica 
Tomaž Kovač  član 
Goran Kos  član 

 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
AD 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2018 – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala župan mag. Boris Podvršnik in 
Greta Boček, višja svetovalka za finance in proračun. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-10 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Zreče za leto 2018 po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala župan mag. Boris Podvršnik in 
Greta Boček, višja svetovalka za finance in proračun. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Milan Potočnik je navzoče seznanil, da bo glasoval PROTI sprejemu Odloka o 
proračunu Občine Zreče za leto 2019. 
 
Drugih predlogov in pobud ni bilo. 
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Svetniki so z 11 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-11 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 v drugi 
obravnavi. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
Župan mag. Boris Podvršnik je posebej dal v razpravo predlog Sklepa o določitvi višine 
pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt ravnanja Občine Zreče za leto 2019. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-12 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višine pravnih poslov, ki niso vključeni v 
načrt ravnanja Občine Zreče za leto 2019. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 

 
AD 5. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Zreče – druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Sandra Vidmar Korošec, višja 
svetovalka za negospodarske dejavnosti ter mag. Boris Podvršnik, župan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-13 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
AD 6. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Polona Matevžič, svetovalka za 
javna naročila in splošne zadeve.  
 
Razprave ni bilo. 
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Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-14 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče 
za leto 2019 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

 
 
AD 7. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče 
za leto 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in 
prostor. 
  
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-15 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v 
Občini Zreče za leto 2019 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Emil Jevšenak 

Rok: takoj 

 
 
AD 8. Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske 
površine v Občini Zreče za leto 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in 
prostor. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Milan Potočnik je povedal, da razume, da gre za usklajevanje cen, a dvigovanje cen 
občini ne bo prineslo priseljevanje mladih družin oz. mladi ne bodo ostali v občini. Potrebno 
je pričeti z zmanjševanjem cen.  
 
Štefan Posilovič je odgovoril, da Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za 
stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč določa, da 
se gradbena cena valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni za 
stanovanjsko gradnjo v Sloveniji. V kolikor bi želeli spremembe navedenega določila, je 
potrebna sprememba odloka. Ob tem pa je še dodal, da se ta cena uporablja za uradne 
cenitve, cena zemljišča pa je vedno stvar dogovora med kupcem in prodajalcem.  
  
Svetnik Milan Potočnik je predlagal, da se v tem delu pregleda vsebina odloka in poskuša 
najti ustrezne rešitve. Predlog naj obravnava tudi pristojna komisija. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je še pripomnil, da gre za obračunsko kategorijo, ki je izhodišče 
za cenilce.  
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Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-16 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2019 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 9. Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala Mateja Čremošnik, višja 
svetovalka za premoženjsko pravne zadeve in mag. Boris Podvršnik, župan. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Milan Potočnik je povedal, da si vsi želimo, da nam država čim prej vrne, kar nam je 
odvzela, a je potrebno razmišljati, da se v bodoče kakšne cene tudi znižajo.  
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da nam bi ta sredstva vrnili nekje do konca leta 
2023. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-17 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 v predlagani obliki. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 10. Predlog Soglasja k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Slovenske 
Konjice 
 
Gradivo so svetniki prejeli na seji občinskega sveta.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
občinske uprave. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (15 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-18 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k razrešitvi Darka Ratajca z 
delovnega mesta direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 
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AD 11. Informacije župana 
 
V nadaljevanju so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 11.1 
Dan odprtih vrat čistilne naprave Zreče.  
 
AD 11.2 
Branju prijazna občina. 
 
AD 11.3 
Rekonstrukcija križišča Zreče v krožišče pri SPAR-u. 
 
AD 11.4 
Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 Stranice – Višnja vas. 
 
AD 11.5 
Otvoritev rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center. 
 
AD 11.6 
Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije. 
 
AD 11.7 
Ureditev reke Dravinje. 
 
AD 11.8 
Ureditev mostu na Ločnici. 
 
AD 11.9 
Obnova odsekov lokalnih cest v letu 2018. 
 
AD 11.10 
Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče. 
 
AD 11.11 
Otvoritev ureditve komunalne opreme Stanojevič. 
 
AD 11.12 
Izvedba zamenjave vodovodne cevi rezervoar Kovač (Krnec) – črpališče Grobovi. 
 
AD 11.13 
»S klikom do kovanih vrtnic po urejenih poteh«. 
 
AD 11.14 
Informacija o naslednji seji občinskega sveta, ki bo 27. 3. 2019. 
 
AD 11.15 
Povabilo na prireditve v veselem decembru 2018. 
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AD 12. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Resnik Ernest Mikek je opozoril, da imajo v krajevni 
skupnosti težave z oranjem in orači, prav tako ni jasno, katere ceste je krajevna skupnost 
dolžna plužiti in do kam. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da pluženje lokalnih cest zagotavlja občina, javnih 
poti pa krajevne skupnosti, je pa potrebno pričeti s spremembo kategorizacije občinskih cest, 
saj trenutno nimamo uravnotežene ureditve kategorizacije občinskih cest. Zaradi 
navedenega je potrebno plužiti vse kategorizirane ceste. Predlagal je, da se predsedniki 
zglasijo na občini in jim občinska uprava poskuša pomagati pri njihovih težavah. 
 
Štefan Posilovič je dodal, da lahko zadevo skupaj preverijo v okviru režijskega obrata. 
 
Svetnik Anton Ošlak je ob tem dodal, da nimamo narejenih kriterijev za sofinanciranje cest. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da smo glede tega že poskušali občanom 
pomagati in smo pripravili pravilnik o sofinanciranju zasebnih cest, a le-teh ni mogoče 
sofinancirati z javnim denarjem, saj je to nezakonito. Drži pa, da bi vlaganja v ceste morala 
biti večja, a občinski proračun tega zaenkrat ne omogoča.  
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Marijan Jelenko je ob tem dodal, da občani poleti 
ne dovolijo vožnje po zasebnih cestah, pozimi pa želijo, da so priključki na zemljiščih v 
zasebni lasti očiščeni. Izpostavil je, da ni težava samo višina snega, ampak tudi poledica, za 
katero bi prav tako bilo potrebno določiti prioritete in merila. 
 
Predsednica sveta Krajevne skupnosti Gorenje Anamaria Hren je opozorila, da je v njihovi 
krajevni skupnosti težko dobiti izvajalca javne službe zimskega vzdrževanja cest. Zanimalo jo 
je, kaj narediti v primeru, če ne bo mogoče dobiti izvajalca te službe. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da so občina in krajevne skupnosti v skladu z 
zakonodajo dolžne zagotoviti vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zaradi česar morajo biti 
vse kategorizirane ceste splužene. Predlagal je, da se skliče sestanek s predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti, pri čemer bo občina poskušala pomagati pri navedenih težavah. Ob tem 
se je strinjal, da se skliče zbor krajanov in se krajanom te težave izpostavijo. V primeru, da 
ne bomo uspešni, je še možnost podelitve koncesije za vzdrževanje javnih poti. 
 
Svetnik Milan Potočnik je navedel, da podelitev koncesije za vzdrževanje javnih poti ni 
primerna za naše območje. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je stališče Računskega sodišča RS, da svet 
krajevne skupnosti ne more biti izvajalec gospodarskih javnih služb. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Skomarje Tomo Kovše je dodal, da so na terenu res 
težke razmere, predvsem očitki krajanov. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je še dodal, da so se ljudje glede pluženja razvadili, a se je 
potrebno potruditi in dati ljudem najboljše možnosti. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Resnik Ernest Mikek je še dodal, da lastniki vikendov 
ne razumejo, da ceste niso splužene, zato res predlaga, da se skliče zbor krajanov. 
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AD 13. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnik Milan Potočnik se je zahvalil za zelo hitro izvedbo krožišča pri Spar-u, ob tem pa 
opozoril, da odvodnjavanje na mini krožišču pri Brglezu ni dobro urejeno. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je povedal, da smo deloma odvodnjavanje že poskušali rešiti, a 
bo potrebno za dokončno rešitev sanirati še cestni odsek med krožiščem Spar in mini 
krožiščem pri Brglezu, saj nam kolesnice na tej cesti vodijo vode direktno v mini krožišče. 
 
Štefan Posilovič je še dodal, da je sanacija tega odseka predvidena ob sanaciji odsekov 
lokalnih cest v letu 2019. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Marijan Jelenko je še dodal, da se ob večjih 
nalivih sem steka voda iz celotnega bližnjega hriba. 
 
Svetnik Milan Potočnik je še vprašal, kako bo urejen otok krožišča pri Spar-u. Potrebno je 
razmisliti o postavitvi kakšnega simbola Zreč v ta otok. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je ureditev otoka pri Spar-u večplastno 
vprašanje, zato so nastali zelo različni pogledi na to. Na naslednji sestanek s krajinsko 
arhitektko glede ureditve otoka krožišča pri Spar-u je potrebno povabiti svetnika Milana 
Potočnika. 
 
Svetnik Anton Ošlak je kot nekdanji član sveta Krajevne skupnosti Zreče izpostavil, da se 
krajevne skupnosti ne oz. premalo vključujejo v manjše zadeve. Kot primer je navedel 
urejanje priključevanja na čistilno napravo v Loški gori, kar še vedno ni izvedeno. Prav tako 
pri Lovskem domu ni urejeno odvodnjavanje, zato je cesta v zelo slabem stanju. Potrebno bi 
jo bilo asfaltirati.      
 
Župan mag. Boris Podvršnik se je strinjal s tem in podal informacijo o izgradnji kanalizacije v 
občini ter izgradnji kanalizacijskega omrežja v Loški gori in Zgornjih Zrečah, kjer iz 
Kohezijskega sklada nismo dobili sofinanciranih priključkov.  
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik se je na koncu vsem zahvalil za dobro sodelovanje ter vsem 
zaželel lepe in mirne praznike. 
 
 
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsedujoči sejo ob 19.20 uri zaključil.  
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2018. 
 
 
Številka: 9000-0001/2018-37 
Datum: 
 
 
Zapisala:   
Polona Matevžič  
 mag. Boris Podvršnik, 
 Župan 
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Realizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2018 

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-7 

Vsebina 
sklepa: 

Mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče, Borisa Podvršnika, Cesta talcev 6, 3214 Zreče, na 
listi SDS, preide na naslednjo kandidatko pod zaporedno številko 8 na listi SDS, Marijo Kovačič, 
stanujočo Ulica Pohorskega bataljona 19, 3214 Zreče. 

 Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o prehodu mandata na naslednjo kandidatko Marijo Kovačič, stanujočo Ulica Pohorskega 
bataljona 19, 3214 Zreče je podpisal župan, mag. Boris Podvršnik. Sklep je bil dne 20. 12. 2018 
posredovan imenovani svetnici. V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 smo objavili 
ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prehodu mandata člana občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-8 

Vsebina 
sklepa: 

1. Imenuje se Statutarno pravna komisija v naslednji sestavi: 
Ime in priimek  Funkcija 
Carmen Merčnik predsednica 
Anamaria Hren podpredsednica  
Janez Črešnar član 
Mateja Pučnik  članica 
Mojca Podergajs članica 

 
2. Imenuje se Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo v naslednji sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Mateja Pučnik  predsednica 
Špela Sovič  podpredsednica 
Jolanda Potočnik  članica 
Ana Hren  članica 
Nina Kotnik  članica 
Martin Mrzdovnik član 
Marija Jevšenak članica 

 

3. Imenuje se Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve v naslednji sestavi: 
Ime in priimek Funkcija 
Štefan Kroneker predsednik 
Lucija Vrhovšek Jančič podpredsednica 
Anton Ošlak član 
Gregor Hrovat član 
Tatjana Padežnik Matović članica 
Roman Obrovnik član 
Stanko Makovec član 

 
4. Imenuje se Komisija za gospodarstvo v naslednji sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Milan Potočnik predsednik 
Janez Črešnar podpredsednik 
Drago Padežnik član 
Marija Kovačič članica 
Branko Bračko član 
Jožica Gričnik članica 
Robert Kejžar član 

 
5. Imenuje se Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo v naslednji sestavi: 

Ime in priimek Funkcija 
Drago Padežnik predsednik 
Gregor Hrovat podpredsednik 
Anamaria Hren članica 
Dušan Korošec član 
Marijan Jelenko član 
Jožef Košir član 
Emilijan Fijavž član 

 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 
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Realizacija: Sklepe o imenovanju stalnih delovnih teles smo posredovali vsem imenovanim v stalna delovna 
telesa. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-9 

Vsebina 
sklepa: 

1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Zreče v naslednji sestavi: 
Ime in priimek Funkcija 
Vili Potočnik predsednik 
Metka Hren podpredsednica 
Irena Novak  članica  
Jolanda Kukovič  članica 
Nadja Buh  članica 
Tomaž Kovač  član 
Goran Kos  član 

 

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklepe o imenovanju nadzornega odbora smo posredovali vsem imenovanim v nadzorni odbor. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-10 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2018 po skrajšanem postopku. 

 Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 je bil 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-11 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 v drugi obravnavi. 

 Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-12 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višine pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt ravnanja 
Občine Zreče za leto 2019. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi 
načrta in ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se bo spoštovala skupna 
vrednost pravnih poslov, ki jih lahko sklene Občina Zreče, in ki niso predvideni v veljavnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-13 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Zreče v drugi obravnavi. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zreče je bil 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-14 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 v 
predlagani obliki. 

 Odgovoren: Polona Matevžič 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Zreče za leto 2019 bodo 
oblikovani dnevni redi rednih sej občinskega sveta v letu 2019. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-15 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 
2019 v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Emil Jevšenak 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2019 je bil objavljen 
v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-16 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v 
Občini Zreče za leto 2019 v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Katjuša Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 
2019 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-17 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Zreče za leto 2019 v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Zreče za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/18 dne 20. 12. 2018. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2018 

Številka: OSOZ-2018-18 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k razrešitvi Darka Ratajca z delovnega mesta direktorja 
Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. 

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Soglasje k razrešitvi Darka Ratajca z delovnega mesta direktorja Zdravstvenega doma Slovenske 
Konjice je bilo posredovano svetu zavoda Zdravstvenega doma Slovenske Konjice dne 20. 12. 
2018. 

 
 


