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Z A P I S N I K 
 

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 1. julija 2015, ob 17.00 uri, 
v zeleni 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, Matej Kokol, Saša Kotnik Hren, Žiga Obrovnik, 
mag. Ervin Gričnik in Tina Jerše Lužnik; 

 
- 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 in Emilijan Fijavž – predsednika sveta Krajevne skupnosti 
Stranice; 
 

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

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnici Aleksandra Kosevski-Kolar in Jolanda Potočnik, svetnik Domen Vogelsang, 

predsednik sveta Krajevne skupnosti Resnik Borut Pačnik in predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Zreče Slavko Kejžar. 

 
Šesto 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 5. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 13.5.2015. 
 
Obrazložitev k zapisniku 5. redne seje občinskega sveta z dne 13.5.2015 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 5. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13.5.2015, v 
predlagani obliki. 
 
Člani občinskega sveta so nato obravnavali še zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta, ki 
je potekala od 26.5.2015 do 29.5.2015. 
 
Obrazložitev k zapisniku 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 26.5.2015 do 
29.5.2015, 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 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 26.5.2015 do 
29.5.2015, v predlagani obliki. 
 
 
Župan Občine Zreče je po sprejemu zapisnika 5. redne seje in 1. dopisne seje predlagal 
sprejem naslednjega dnevnega reda: 
1.  Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«) 
2.  Predlog Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče 
3.  Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 
2015  

4.  Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Zreče za programsko obdobje 2015 - 2020 

5.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
6.  Predlog sprememb Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za 

leto 2015 
7.  Informacije Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 

obravnavanimi poročili: 
7.1 Letno poročilo Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2014 
7.2 Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2014 
7.3 Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2014 
8.  Informacije župana 
9.  Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 

10.  Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
 
Člani občinskega sveta na predlog dnevnega reda 6. redne seje niso imeli pripomb, zato so s 
13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
 
 
AD 1. Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«) 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Predstavitev Analize izvajanja strategije razvoja Občine Zreče sta podala mag. Boris 
Podvršnik, župan in Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave.  
 
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-2015-36 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«). 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
 



3 

 

AD 2. Predlog Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče 
 
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-2015-37 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče 
vključno z novo predlagano tretjo alinejo 2. člena predloga Sklepa o potrditvi 
elaborata, ki določa, da cena čiščenja greznične gošče in blata MKČN in greznic 
znaša 16,00 EUR/m3 brez DDV. 
Nove cene se uveljavijo s 1.8.2015, za omrežnino čiščenja komunalne odpadne 
vode za leto 2015 se uvede subvencija v višini 50% iz občinskega proračuna. 

Odgovoren: Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

 
 
AD 3. Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 
2015 
 
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-2015-38 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 2015. 

Odgovoren: Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

 
 
AD 4. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Zreče za programsko obdobje 2015 - 2020 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Milena Slatinek, višja svetovalka za 
gospodarske dejavnosti. 
  
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 2015 

Številka: OSOZ-2015-39 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Zreče za programsko obdobje 2015 – 2020. 

Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

 
 
AD 5. 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. 
 
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-2015-40 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za 
nepremičnino parc. št. 1428/11, k.o. Stranice. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 6. Predlog sprememb 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. 
 
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-2015-41 

Vsebina 
sklepa: 

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

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

 
 
AD 7. Informacije Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 
obravnavanimi poročili: 
 
AD 7.1 Letno poročilo Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2014 
 
AD 7.2 Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2014 
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AD 7.3 Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 
2014 
 
Gradiva za posamezne podtočke 7. točke dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem trem podtočkam te točke dnevnega reda je podala Mateja 
Pučnik, podpredsednica Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo. 
 
Župan je dal v razpravo vsa tri poročila skupaj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je predlagal seznanitev z vsemi tremi poročili skupaj z enim glasovanjem. 
 
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-2014-42 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda 
Regijsko študijsko središče za leto 2014, Letnim poročilom Javnega zavoda 
Celjske lekarne za leto 2014 in Letnim poročilom Območnega združenja 
Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2014. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
AD 8. Informacije župana 
 
Na seji so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 8.1 
Energetska sanacija Javnega zavoda Osnovna šola Zreče. 
 
AD 8.2 
Razvoj širokopasovnega omrežja. 
 
Sejo je zapustila svetnica Mateja Pučnik. 
 
AD 8.3 
Odprtje prodne pregrade Sopočnica. 
 
Na sejo se je vrnila svetnica Mateja Pučnik. 
 
AD 8.4 
Zbori krajanov. 
 
AD 8.5 
Pregled storitve javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč, ter oddaja prostorov za 
grobove v najem v Občini Zreče.  
 
AD 8.6 
Obisk predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Brgleza. 
 
AD 8.7 
Predvideni termini naslednjih dveh sej občinskega sveta v tem letu (oktober, december 
2015).  
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AD 8.8 
Sprejetje predloga Občinskega prostorskega načrta v drugi obravnavi na dopisni seji 
občinskega sveta. 
 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da je sprejetje OPN zelo pomembno, zato ni smiselno 
sklicevati redne ali izredne seje. Strinjal se je z izvedbo dopisne seje. 
 
Svetnik Emilijan Fijavž se je prav tako strinjal, da se OPN sprejme na dopisni seji. 
 
Mnenj ostalih svetnic in svetnikov ni bilo. 
 
Ob koncu informacij je župan, mag. Boris Podvršnik skupaj s podpredsednikom Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče, Bojanom Napotnikom, Marjanu 
Jelenku podelil bronasti znak AVP, saj je Marjan Jelenko eden izmed najaktivnejših članov 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče. 
 
 
AD 9. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednica sveta Krajevne skupnosti Skomarje Marija Magda Drozg je povedala, da je 
ponosna, da bo dr. Milan Brglez obiskal Skomarje. Vprašala je kako je z odpiralnim časom 
pošte, saj krajani, ki se vozijo z delavskim avtobusnim prevozom do pošte v Zrečah, ne 
morejo opravljati storitev na pošti, saj je le-ta v tem času zaprta.   
Izpostavila je tudi šolske prevoze na Skomarje, saj se delavci iz Skomarja vozijo s šolskimi 
prevozi na delo v Zreče in glede na to, da je občina uvedla spremembe šolskih prevozov, jih 
skrbi nadaljnji prevoz. Prvi avtobus, ki odpelje otroke domov, bi moral biti na Skomarju 
najkasneje do 13.10 ure, saj se s tem avtobusom odpeljejo delavci na popoldansko izmeno v 
Zreče. Drugi avtobus je bil popolnoma šolski. Tretji pa je bil delavski, pripeljal pa je tudi 
učence iz šole. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da se sredstva za šolske prevoze vsako leto 
povečujejo, zato smo pristopili k racionalizaciji šolskih prevozov. G. Intihar (Fakulteta za 
logistiko) je optimiziral prevoze z namenom, da zmanjšamo stroške prevozov. V kolikor se bo 
občinski svet odločil, da lahko stroški še naprej naraščajo, bo ostalo tako kot je. Poudaril je, 
da nam ni interes organizirati prevoze v druge okoliše.  
 
Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti je dodala, da prevozi 
avtobusov zjutraj ostajajo enaki kot so bili do sedaj, popoldan pa je predviden zgolj en odvoz 
okoli 13. ure popoldan. Z OŠ Zreče je dogovorjeno, da bo za otroke nižje starostne skupine 
zagotovljeno varstvo. Če bo na razpisu kot izvajalec izbrano podjetje Izletnik Celje, d. d., se 
bodo lahko otroci popoldan vozili domov še z delavskim avtobusom. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je še dodal, da mora delavske avtobuse zagotoviti delodajalec. 
Do sedaj smo nekako kombinirali delavske in šolske avtobuse, težava pa je nastala, ko so se 
domača podjetja odločila ukiniti delavske prevoze in je precej stroškov padlo na občino. Ob 
tem je obrazložil dolžnost zagotavljanja prevozov otrok v matični šolski okoliš ter način 
izvedbe javnega naročila za šolske prevoze. 
 
Svetnik Ervin Gričnik je dodal, da izvajanje nadstandarda pri šolskih prevozih ni velik strošek, 
saj gre za naše otroke. Sprašuje se zakaj varčevati ravno pri otrocih in zakaj na dnevnem 
redu seje občinskega sveta še nikoli ni bilo kako optimizirati zaposlenost v občinski upravi. 
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Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da Občina Zreče nima ustanovljenega nobenega 
zavoda ali komunalnega podjetja, ki bi lahko opravljali naloge občine kakor ima to urejeno 
mnogo slovenskih občin. Res je, da Občina Zreče zaposlujejo 20 ljudi, a je znotraj občine 
organiziran režijski obrat, ki opravlja naloge nekaterih gospodarskih javnih služb v občini. 
Dodal je, da dnevno spremljamo porabo stroškov občinske uprave in da smo le-te zmanjšali 
na minimum. Ker na teh postavkah ni več rezerv, so potrebni rezi na drugih postavkah. 
 
Svetnik Ervin Gričnik je še dodal, da se starši svobodno odločajo v katero šolo bodo vpisali 
svojega otroka.  
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je povedal še, da tudi na drugih področjih zagotavljamo 
nadstandarde ter obrazložil višine financiranja občine v tem letu. 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren je povedal, da bo krajevna 
skupnost poskušala čim bolj sodelovati pri izvedbah investicij. Izpostavil je črne lise na 
internetnih povezavah v Krajevni skupnosti Gorenje. Zbrali bodo podatke o črnih listah in 
poskušali zagotoviti internetne povezave na teh območjih. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da smo manjko brezžičnih povezav poskušali 
urejati s Si.Mobilom. Kdaj bodo sprejete strategije in objavljeni razpisi na tem področju pa se 
ne ve. Ob tem je podal primer dobre prakse, in sicer ureditev internetnih povezav na Polajni.  
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice Emilijan Fijavž je navzoče seznanil, da bo v 
soboto, 4.7.2015 prireditev za prehodni pokal stotih talcev, Turistično olepševalno društvo 
Stranice pa pripravlja furmanske dneve. Podal je informacijo o končanju del na plazu Koncu, 
pri koncu pa je tudi obnova grobišča 40 žrtvam na Stranicah. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
 
AD 10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnik Emilijan Fijavž je povedal, da se ne strinja z načinom imenovanja ravnatelja OŠ 
Zreče, saj so ravnatelja dejansko izbrali učitelji, medtem ko so starši glasovali za Matejo 
Pučnik, za katero meni, da bi morala glede na program biti izbrana.   
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je ravnatelja izbral svet zavoda osnovne šole, 
ki je podal podporo Petru Kosu. Mnenje učiteljev ima namreč v svetu zavoda visok ponder, 
medtem ko občina nima večine v svetu zavoda.  
 
Svetnik Emilijan Fijavž je dodal, da bi morala glede na program biti izbrana Mateja Pučnik. 
 
Župan, mag. Boris Podvršnik je še dodal, da bodo rezultati pokazali ali je bila odločitev sveta 
zavoda pravilna. Z novo mladostjo namreč prihajajo novi rezultati.  
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsedujoči sejo ob 19.30 uri zaključil.  
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Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2015. 
 
 
Številka: 9000-0001/2015-13 
Datum:  7.7.2015 
 
 
 
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-2015-36 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«). 

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o sprejemu Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«) je podpisal 
mag. Boris Podvršnik, župan. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-37 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče vključno z novo predlagano tretjo 
alinejo 2. člena predloga Sklepa o potrditvi elaborata, ki določa, da cena čiščenja greznične gošče 
in blata MKČN in greznic znaša 16,00 EUR/m

3
 brez DDV. 

Nove cene se uveljavijo s 1.8.2015, za omrežnino čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2015 
se uvede subvencija v višini 50% iz občinskega proračuna. 

 Odgovoren: Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o potrditvi elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče in o novih cenah storitve čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter Sklep o subvenciji sta bila objavljena v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, št. 35/15 z dne 17.7.2015.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-38 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče za 
leto 2015. 

 Odgovoren: Štefan Posilovič 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi elaborata je priče koncesionar Saubermacher Slovenija, d. o. o., zaračunavati novo 
ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-39 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Zreče za programsko obdobje 2015 – 2020. 

 Odgovoren: Milena Slatinek 

Rok: takoj 

Realizacija: Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zreče za 
programsko obdobje 2015 – 2020 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 33/15 
z dne 3.7.2015.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-40 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 
1428/11, k.o. Stranice. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 33/15 z dne 3.7.2015. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2015-41 

Vsebina 
sklepa: 

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

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

Rok: takoj 

Realizacija: Na podlagi sprememb Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2015 
so bili izvedeni postopki prodaje oz. nakupa nepremičnega premoženja.  
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2015 

Številka: OSOZ-2014-42 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda Regijsko študijsko 
središče za leto 2014, Letnim poročilom Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2014 in Letnim 
poročilom Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2014. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklepe o sprejemu z Letnega poročila Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2014, 
Letnega poročila Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2014 in Letnega poročila Območnega 
združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2014 je podpisal župan, mag. Boris 
Podvršnik. 

 
 
 
 

 


