
1 

 

Z A P I S N I K 
 

13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 29. marca 2017, ob 17. uri 
v zeleni konferenčni dvorani Hotela Atrij Zreče. 

 
 
PRISOTNI: 
- člani Občinskega sveta Občine Zreče:  

Marija Jevšenak, Jožef Košir, Mateja Pučnik, Drago Šešerko, Aleksandra Kosevski-Kolar, 
Emilijan Fijavž, Carmen Merčnik, Štefan Kroneker, Špela Sovič, Žiga Obrovnik, Saša 
Kotnik Hren, 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 – predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice in Slavko 
Kejžar – predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče; 
 

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

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnika Matej Kokol in mag. Ervin Gričnik ter predsednica Nadzornega odbora Občine 

Zreče Janja Pirnat. 
  

 
Trinajsto 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.  
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren se je seji pridružil pri prvi točki 
dnevnega reda. 
  
 
Člani občinskega sveta so najprej obravnavali zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 7. 12. 2016. 
 
Obrazložitev k zapisniku 12. redne seje občinskega sveta z dne 7. 12. 2016 je podala 
Sandra Godec Mavhar, direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
Seji se je pridružil svetnik Žiga Obrovnik, zato je bilo od te točke dalje na seji prisotnih 14 
svetnic oz. svetnikov. 
 
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 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 7. 12. 2016 v 
predlagani obliki. 
 
 
Župan Občine Zreče je po sprejemu zapisnika 12. redne seje predlagal sprejem naslednjega 
dnevnega reda: 
 
1.  Potrditev Celostne prometne strategije za Občino Zreče 
2.  Letno poročilo Vrtca Zreče za leto 2016 
3.  Informaciji Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 

obravnavanima poročiloma: 
3.1 Letno poročilo Glasbene šole Slovenske Konjice za leto 2016 
3.2 Poslovno poročilo Regijskega študijskega središča za leto 2016 ter letni delovni načrt 

za leto 2017 
4.  Poročilo o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 2016 ter letni načrt 

dela Občinske uprave Občine Zreče za leto 2017 
5.  Letno poročilo Osnovne šole Zreče za leto 2016 
6.  Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Zreče 

– prva obravnava 
7.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v 

Občini Zreče – prva obravnava 
8.  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zreče za leto 2016 
9.  Predlog Sklepa o predobremenitvi za proračunsko leto 2017 za investicijo Komunalna 

oprema Stanojevič 
10.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro 
11.  Predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Zreče za leti 2017 in 2018 
12.  Imenovanja: 
12.1. Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Nadzorni svet družbe LTO Rogla-Zreče, 

GIZ 
12.2 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Svet zavoda Šolskega centra Slovenske   

Konjice-Zreče 
12.3 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Svet zavoda JZ Zdravstveni dom Slovenske 

Konjice 
12.4 Imenovanje predstavnikov Občine Zreče v Svet javnega zavoda Vrtec Zreče 
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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
 
 
AD 1. Potrditev Celostne prometne strategije za Občino Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Predstavitev Celostne prometne strategije za Občino Zreče je podal Luka Mladenovič, 
Urbanistično projektiranje in svetovanje, Luka Mladenovič, s. p. 
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Sejo je zapustil in se nanjo vrnil svetnik Emilijan Fijavž. 
 
Seji se je pridružil predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je poudaril, da je ta točka dnevnega reda izrednega pomena za občino. 
Ob tem je dodal, da je bilo v občini kakšnih dvajset let nazaj enako število zaposlenih, ki so 
se prav tako vozili na delo z lastnimi prevoznimi sredstvi, a ni bilo zaznati težav s 
parkiranjem. Ob pripravi strategije pa se je ugotovilo, da je ena izmed perečih težav v občini 
tudi problematika parkiranja. Povedal je, da težave namreč ne bomo rešili z novimi parkirišči, 
ampak bo potrebno spremeniti politiko življenja v gospodarstvu. Zato je opozoril, da bo 
znotraj analize potrebno ugotoviti tudi ukrepe za izboljšanje te problematike, tako v 
gospodarstvu kakor tudi v negospodarstvu. Preveriti je potrebno kaj Zreče potrebujejo in 
pripraviti konkretno strategijo izvajanja ukrepov. Sicer pa Komisija za gospodarsko javno 
infrastrukturo podpira to strategijo, na podlagi katere bomo uredili to problematiko in zapeljali 
razvoj občine v pravo smer.   
 
Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je bistveno poskušati spremeniti 
miselnost ljudi, ter da imamo izoblikovano vizijo in strategijo tega področja, za kar pa je 
potrebno izvesti številne ukrepe. Pri tem sledimo viziji, da na stičišču narave, ljudi in 
ustvarjalne podjetnosti odpiramo prostore in povezave, ki nam vsem omogočajo ravnovesje 
zdrave mobilnosti in varnega bivalnega okolja. 
 
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-2017-1 

Vsebina 
sklepa: 

Potrdi se Celostna prometna strategija za Občino Zreče v predlagani obliki. 

Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

 
 
AD 2. Letno poročilo Vrtca Zreče za leto 2016 
 
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 povedal, da je delovanje vrtca zelo dobro, zato je vrtec tudi pohvalil. 
Dodal pa je, da v vrtcu nastajajo določeni stroški in ena četrtina vseh stroškov zajemajo 
plače delavcev, pri čemer je potrebno težiti k čim manj zaposlenih. Izpostavil je tudi ločene 
kuhinje v Zrečah, na Stranicah in Gorenju. Racionalnejše bi bilo vzpostavitev ene centralne 
kuhinje ter razdelilnice hrane, s tem pa bi bilo število zaposlenih tudi manjše. Glede ureditve 
kuhinje je potrebno narediti celoviti predlog skupaj z Osnovno šolo Zreče. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik se je glede razdelilnic hrane strinjal z Jožetom Koširjem, ob tem 
pa povedal, da bodo takšno ureditev uvedli tudi v Slovenskih Konjicah. Je pa smiselno 
proučiti kakšne so možnosti za vzpostavitev centralne kuhinje in okoliških razdelilnic hrane. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
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Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-2 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Letno poročilo Vrtca Zreče za leto 2016. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
AD 3. Informaciji Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 
obravnavanima poročiloma: 
 
 
AD 3.1 Letno poročilo Glasbene šole Slovenske Konjice za leto 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Špela Sovič, predsednica Komisije 
za negospodarske zadeve in civilno družbo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
AD 3.2 Poslovno poročilo Regijskega študijskega središča za leto 2016 ter letni 
delovni načrt za leto 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Špela Sovič, predsednica Komisije 
za negospodarske zadeve in civilno družbo. 
 
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-2017-3 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole 
Slovenske Konjice za leto 2016 in Poslovnim poročilom Regijskega študijskega 
središča za leto 2016 ter letnim delovnim načrtom za leto 2017. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
AD 4. Poročilo o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 2016 ter letni 
načrt dela Občinske uprave Občine Zreče za leto 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda sta podala župan Občine Zreče, mag. Boris 
Podvršnik in direktorica Občinske uprave Občine Zreče, Sandra Godec Mavhar. 
 
Sejo je zapustila in se nanjo vrnila svetnica Mateja Pučnik. 
 
Sejo je zapustil svetnik Domen Vogelsang. 
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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-2017-4 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejmeta se Poročilo o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 
2016 ter letni načrt dela Občinske uprave Občine Zreče za leto 2017. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
Na sejo se je vrnil svetnik Domen Vogelsang. 
 
 
AD 5. Letno poročilo Osnovne šole Zreče za leto 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Peter Kos, ravnatelj Osnovne šole 
Zreče. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Emilijan Fijavž je opozoril, da se premalo osnovnošolskih učencev vpisuje v srednje 
strokovne in poklicne šole, zato bo na tem področju nujno potrebno nekaj ukreniti, saj nam v 
občini primanjkuje takšnih kadrov. 
 
Peter Kos je odgovoril, da je to trend v celotni Sloveniji in da so se lansko leto devetošolci 
odločali večinoma za vpis na gimnazije. Ob tem je dodal, da učitelji lahko zgolj svetujejo o 
vpisih na šole, nikakor pa učencem ne smejo vsiljevati vpisovanje na določene srednje šole. 
Se pa vsekakor trudijo, da otroci spoznajo čim več poklicev in jih na ta način motivirajo za 
vpis v srednje strokovne in poklicne šole.   
 
Župan mag. Boris Podvršnik je dodal, da je bil včasih trend vpisovanja osnovnošolskih otrok 
v gimnazije večji, danes pa se ta trend že nekoliko spreminja, saj se 35 % otrok odloča za 
vpis na gimnazije, 65 % pa v srednje strokovne in poklicne šole, kar kaže na dvig vpisov v 
srednje strokovne in poklicne šole glede na preteklost.    
 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da tukaj nima ključne vloge le šola, ampak tudi mediji, 
socialne službe, gospodarstvo, … Potrebno je analizirati, koliko in kateri so tisti poklici, za 
katere dijaki in študentje po končanem formalnem izobraževanju ne dobijo službe. Poudaril 
je, da je preko medijev nujno potrebno bolj obveščati starše in otroke o tem, za katere 
poklice so na razpolago delovna mesta in za katere ne. 
 
Peter Kos je odgovoril, da mediji precej objavljajo vpise na njihove šole, prav tako pa so 
otroci zelo dobro obveščeni, pri katerih poklicih so na razpolago prosta delovna mesta in pri 
katerih ne. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je še dodal, da osnovna šola ni edini gradnik te politike, ampak 
so še tukaj tudi tisti, ki jih je navedel že svetnik Emilijan Fijavž. Poudaril je, da bi takšne 
analize morali pripraviti na ministrstvih, ki bi glede na rezultate analize tudi omejile vpise.  
  
Drugih predlogov in pripomb 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-2017-5 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Letno poročilo Osnovne šole Zreče za leto 2016. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

 
 
Ob 19.35 uri je župan odredil 10-minutni odmor. 
 
Seja se je nadaljevala ob 19.45 uri. 
 
Ob nadaljevanju je bilo na seji prisotnih 13 svetnic oz. svetnikov. 
 
Sejo sta zapustila predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar ter predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Resnik Borut Pačnik. 
 
Po nadaljevanju seje je bilo na seji prisotnih 13 svetnic oziroma svetnikov. 
 
 
AD 6. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine 
Zreče – 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. 
 
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-2017-6 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje občine Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi gradivo za sprejem odloka v 
drugi obravnavi. 

 
Seji se je pridružil svetnik Domen Vogelsang. 
 
 
AD 7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku 
v Občini Zreče – 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. 
 
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-2017-7 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
komunalnem prispevku v Občini Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi gradivo za sprejem odloka v 
drugi obravnavi. 

 
 
AD 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zreče za leto 2016 
 
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 in mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče.  
 
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-2017-8 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zreče za leto 2016 v 
predlagani obliki. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 9. Predlog Sklepa o predobremenitvi za proračunsko leto 2017 za investicijo 
Komunalna oprema Stanojevič 
 
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 in mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče.  
 
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-2017-9 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o predobremenitvi za proračunsko leto 2017 za 
investicijo Komunalna oprema Stanojevič v predlagani obliki. 

Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

 
 
AD 10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč 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. 
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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-2017-10 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro v predlagani 
obliki. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

 Rok: takoj 

 
 
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. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Štefan Kroneker je opozoril, da je v gradivu napačno zapisano stališče Komisije za 
urejanje prostora in stanovanjske zadeve, zato predlaga popravek le-tega. 
 
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-2017-11 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leti 2017 in 2018 vključno s popravkom parc. št. 
497/2 (zap. št. 14) v parc. št. 499/2 v celotnem gradivu ter popravkom stališča 
Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 

 Rok: takoj 

 
 
AD 12. Imenovanja 
 
AD 12.1 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Nadzorni svet družbe LTO Rogla-
Zreče, GIZ 
 
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. 
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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-2017-12 

Vsebina 
sklepa: 

V Nadzorni svet družbe LTO Rogla-Zreče, GIZ se imenuje Slavko Kejžar.  

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
AD 12.2 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Svet zavoda Šolskega centra 
Slovenske Konjice-Zreče 
 
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 s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-13 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet zavoda Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče se imenuje Vili 
Potočnik.  

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
AD 12.3 Imenovanje predstavnika Občine Zreče v Svet zavoda JZ Zdravstveni dom 
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 s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-14 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet zavoda JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice se imenuje Špela Sovič.  

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
AD 12.4 Imenovanje predstavnikov Občine Zreče v Svet javnega zavoda Vrtec Zreče 
  
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
Občinske uprave Občine Zreče. 
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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-2017-15 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet javnega zavoda Vrtec Zreče se imenujejo: 
- Vera Županc-Beškovnik, 
- Aleksandra Vidmar Korošec, 
- Janja Žnidarko.  

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

 
 
AD 13. Informacije župana 
 
Na seji so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 13.1 
Električne polnilnice. 
 
AD 13.2 
Svet za invalide Občine Zreče. 
 
AD 13.3 
Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2017. 
 

AD 13.4 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – 
Hrvaška. 
 
AD 13.5 
Koriščenje sredstev na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. 
 
AD 13.6 
Projektna naloga za izdelavo PZI za obnovo pločnika in ceste od Mladinske ulice do 
krožišča. 
 
AD 13.7 
Obisk veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 
 
AD 13.8 
Proslava ob kulturnem prazniku. 
 
AD 13.9 
Komemoracija v spomin talcem na novem zreškem pokopališču. 
 
AD 13.10 
Spominska žalna komemoracija v Grabnu na Stranicah, 11. 2. 2017. 
 
AD 13.11 
Večgeneracijski center Zreče. 
 
AD 13.12 
Obnova spominskega parka 100 Frankolovskih žrtev. 
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AD 13.13 
Prireditev Naj športnik Občine Zreče za leto 2016. 
 
AD 13.14 
Sanacija lokalne ceste na Gorenje.  
 
AD 13.15 
Ureditev mini krožnega križišča na Kovaški cesti v Zrečah. 
 
AD 13.16 
Projekti Direkcije RS za infrastrukturo. 
 
AD 13.17 
Spomladanska čistilna akcija. 
 
AD 13.18 
Obnova sanitarij na avtobusni postaji Zreče. 
 
AD 13.19 
Javna dela. 
 
AD 13.20 
Povprečni učinek čiščenja odpadne vode na CKČN Zreče - podatki za leto 2016. 
 
AD 13.21 
Oskrba s pitno vodo - poročilo 2016. 
 
AD 13.22 
Delegacija iz Srbije obiskala Zreče. 
 
AD 13.23 
Predstavniki RARIS-a obiskali Zreče. 
 
 
AD 14. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednica sveta Krajevne skupnosti Skomarje Marija Magda Drozg je svetnike in svetnice 
prijazno povabila na naslednjo sejo občinskega sveta na Skomarje. Ob tem je poudarila, da 
so ceste na Skomarju v zelo slabem stanju in potrebne krpanja oz. obnove. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je občinska uprava že opravila oglede cest, ki 
so potrebne obnove, in povedal, da je cesta na Skomarje prva naslednja v vrsti za obnovo, a 
je prej potrebno izdelati še projektno dokumentacijo.  
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje Marjan Hren je predlagal, da občinska uprava 
preveri možnost, da se nekategorizirana pot oz. cesta, ki se nahaja med Koroško vasjo na 
Pohorju in Božjem in vodi do krajanke, kategorizira. 
 
Hkrati je vse navzoče povabil na otvoritev obnovljenega odseka ceste Padeški vrh-Gorenje-
Zgornje Zreče, ki bo 21. 5. 2017. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da bo občinska uprava pričela s spremembo 
odloka o kategorizaciji občinskih cest v letu 2019, še prej pa je potrebno določiti merila, na 
podlagi katerih se bo naredil predlog kategoriziranih občinskih cest. 
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Predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice Emilijan Fijavž je povedal, da premalo resno 
gledamo na Skomarje, zato je prav, da si ta del Pohorja tudi ogledamo. V naslednji 
perspektivi bo zagotovo podpiral projekte obnove cest na Pohorju. 
 
Predlagal pa je, da občinska uprava poda še informacijo o poteku projekta obnove ceste 
proti centru Stranic.  
 
Štefan Posilovič je povedal, da so sredstva za obnovo ceste proti centru Stranic zagotovljena 
v proračunih za leti 2017 in 2018, a bi projekt poskušali realizirati letos v celoti. Ob tem je 
obrazložil že izvedene in še predvidene aktivnosti v okviru tega projekta ter terminski plan 
izvedbe razpisa in del.  
 
Drugih predlogov in pobud ni bilo. 
 
 
AD 15. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnik Jožef Košir je vprašal kako kaže z zamenjavo obstoječih vodovodnih litoželeznih cevi 
z novimi cevmi v Spodnjih Zrečah. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da je en del tega projekta že bil realiziran, in sicer 
do stadiona Zreče.  
 
Štefan Posilovič pa je še dodal, da je zamenjava bila v planu že lansko leto, a so se 
aktivnosti v lanskem letu preusmerile v druge projekte. Zato bo zadeva realizirana v 
letošnjem letu. 
 
Svetnik Domen Vogelsang je navzoče povabil 7. 4. 2017 na predstavitev koncepta 
razpršenega hotela v Hotel Smogavc, 8. 4. 2017 na brezplačni turistični avtobus ter 14. 4. 
2017 na predstavitev novosti v turizmu.  
 
Drugih predlogov in pobud pri tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
 
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsedujoči sejo ob 21.00 uri zaključil.  
 
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2017. 
 
 
Številka: 9000-0001/2017-4 
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-2017-1 

Vsebina 
sklepa: 

Potrdi se Celostna prometna strategija za Občino Zreče v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije za Občino Zreče je podpisal župan mag. Boris 
Podvršnik. Sklep bo skupaj s preostalo dokumentacijo posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo 
za izplačilo zadnjega zahtevka.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-2 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Letno poročilo Vrtca Zreče za leto 2016. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o sprejemu Letnega poročila Vrtca Zreče za leto 2016 je podpisal župan mag. Boris 
Podvršnik. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-3 

Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Slovenske Konjice 
za leto 2016 in Poslovnim poročilom Regijskega študijskega središča za leto 2016 ter letnim 
delovnim načrtom za leto 2017. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Slovenske Konjice za leto 2016 in 
Poslovnim poročilom Regijskega študijskega središča za leto 2016 ter letnim delovnim načrtom za 
leto 2017 je podpisal župan mag. Boris Podvršnik. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-4 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejmeta se Poročilo o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 2016 ter letni načrt 
dela Občinske uprave Občine Zreče za leto 2017. 

 Odgovoren: Polona Matevžič 
Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o sprejemu Poročila o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 2016 ter 
letnega načrta dela Občinske uprave Občine Zreče za leto 2017 je podpisal župan mag. Boris 
Podvršnik. Poročilo o delu župana in Občinske uprave Občine Zreče za leto 2016 je objavljeno na 
spletni strani Občine Zreče.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-5 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Letno poročilo Osnovne šole Zreče za leto 2016. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o sprejemu Letnega poročila Osnovne šole Zreče za leto 2016 je podpisal župan mag. Boris 
Podvršnik. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-6 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Zreče v 
prvi obravnavi. 

 Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi gradivo za sprejem odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Gradivo bo za sprejem v drugi obravnavi pripravljeno do naslednje seje občinskega sveta. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-7 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v 
Občini Zreče v prvi obravnavi. 

 Odgovoren: Simona Črešnar 

Rok: Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi gradivo za sprejem odloka v drugi obravnavi. 

Realizacija: Gradivo bo za sprejem v drugi obravnavi pripravljeno do naslednje seje občinskega sveta. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-8 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zreče za leto 2016 v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2016 je bil dne 7. 4. 2017 objavljen v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, št. 17/17 ter objavljen na spletni strani Občine Zreče.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-9 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o predobremenitvi za proračunsko leto 2017 za investicijo Komunalna 
oprema Stanojevič v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Greta Boček 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep o predobremenitvi za proračunsko leto 2017 za investicijo Komunalna oprema Stanojevič je 
bil dne 30. 3. 2017 posredovan na Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot dopolnitev 
prijave na 21. in 23. člen ZFO. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-10 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro v predlagani obliki. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

 Rok: takoj 

 Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro je bil dne 7. 4. 2017 objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 17/17. Na podlagi sklepa bodo izvedeni pravni posli pridobitve oz. odtujitve 
občinskega premoženja.  

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-11 

Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Zreče za leti 2017 in 2018 vključno s popravkom parc. št. 497/2 (zap. št. 14) v parc. št. 499/2 v 
celotnem gradivu ter popravkom stališča Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 

 Rok: takoj 

 Realizacija: Sklep o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leti 2017 in 
2018 je podpisal župan mag. Boris Podvršnik. Na podlagi sprejetih sprememb načrta bodo 
izvedeni pravni posli pridobitve oz. odtujitve občinskega premoženja. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-12 

Vsebina 
sklepa: 

V Nadzorni svet družbe LTO Rogla-Zreče, GIZ se imenuje Slavko Kejžar.  

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep je bil dne 3. 4. 2017 posredovan imenovanemu v nadzorni svet družbe ter LTO Rogla-
Zreče, GIZ. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-13 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet zavoda Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče se imenuje Vili Potočnik.  

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep je bil dne 3. 4. 2017 posredovan imenovanemu v svet zavoda ter svetu zavoda Šolskega 
centra Slovenske Konjice-Zreče. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-14 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet zavoda JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice se imenuje Špela Sovič.  

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep je bil dne 3. 4. 2017 posredovan imenovani v svet zavoda ter svetu zavoda Zdravstvenega 
doma Slovenske Konjice. 

 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2017 

Številka: OSOZ-2017-15 

Vsebina 
sklepa: 

V Svet javnega zavoda Vrtec Zreče se imenujejo: 
- Vera Županc-Beškovnik, 
- Aleksandra Vidmar Korošec, 
- Janja Žnidarko.  

 Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 

Rok: takoj 

Realizacija: Sklep je bil dne 3. 4. 2017 posredovan imenovanim v svet zavoda ter svetu zavoda Vrtca Zreče.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


