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Z A P I S N I K 
5. DOPISNE SEJE Občinskega sveta Občine Zreče,  

 
ki je potekala od torka, 15. julija 2014 do petka, 18. julija 2014. 

 
Dopisna seja je bila sklicana v skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12; v nadaljevanju: Poslovnik). 
 
RAZLOG ZA SKLIC:  

Dopisna seja je bila sklicana zaradi časovne stiske in nujnosti podaje mnenja k imenovanju 
direktorja/ravnatelja Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče in sprejema sklepa o ukinitvi 
statusa zemljišč javnega dobra.  
 
Članom Občinskega sveta Občine Zreče je bilo dne 15.7.2014 po elektronski pošti poslano 
vabilo, gradivo ter dve glasovnici. Enemu svetniku je bilo gradivo posredovano po navadni 
pošti.  
 
Dopisna seja je bila sklicana v skladu s 24. členom Poslovnika, ki določa, da je navedeno 
sejo mogoče sklicati v nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot je 
mogoče sklicati sejo občinskega sveta in kadar gre za odločanje o manj pomembni zadevi, 
glede katere ne bi bilo smotrno sklicevati redne ali izredne seje.   
 
Za dopisno sejo sta bili predlagani dve točki DNEVNEGA REDA: 
 
1. Mnenje k imenovanju direktorja/ravnatelja Šolskega centra Slovenske Konjice-

Zreče 
2. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro. 
 
 
Vprašanje za prvo točko dnevnega reda dopisne seje se je glasilo: 
1. Ali se strinjate, da Občinski svet Občine Zreče ne poda pozitivnega mnenja nobenemu 
kandidatu/kandidatki za direktorja/ravnatelja Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče?   
 
Na vprašanje je bilo mogoče odgovoriti z "DA" ali "NE".  
 
PREJETE GLASOVNICE: 11 "DA" in 0 "NE". 
 
V predvidenem roku so se z glasovnicami do predloga mnenja opredelili naslednje svetnice in 
svetniki: 
 
1. BERNARD SADEK 
2. BORIS PODGRAJŠEK 
3. MARIJA JEVŠENAK 
4. IVAN UMNIK 
5. JOŽEF KOŠIR 
6. MILAN POTOČNIK 
7. ŠTEFAN KRONEKER 
8. DOMEN VOGELSANG 
9. JOLANDA LAUBIČ 
10. MARIJA KOVAČIČ 
11. DRAGO ŠEŠERKO 
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Vprašanje za drugo točko dnevnega reda dopisne seje se je glasilo: 
2. Ali se strinjate, da se sprejme Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro v predlagani 
obliki?   
 
Na vprašanje je bilo mogoče odgovoriti z "DA" ali "NE".  
 
PREJETE GLASOVNICE: 11 "DA" in 0 "NE". 
 
V predvidenem roku so se z glasovnicami do predloga sklepa opredelili naslednje svetnice in 
svetniki: 
 
1. BERNARD SADEK 
2. BORIS PODGRAJŠEK 
3. MARIJA JEVŠENAK 
4. IVAN UMNIK 
5. JOŽEF KOŠIR 
6. MILAN POTOČNIK 
7. ŠTEFAN KRONEKER 
8. DOMEN VOGELSANG 
9. JOLANDA LAUBIČ 
10. MARIJA KOVAČIČ 
11. DRAGO ŠEŠERKO 
 
 
Ali člani občinskega sveta soglašajo s predlogom izvedbe dopisne seje, so se morali člani 
opredeliti najkasneje do petka, 18. julija 2014, do 13. ure na dveh glasovnicah. 
 
Pravočasno so prispele glasovnice, ki so bile do navedenega roka oddane osebno v tajništvu 
občine ali so do navedene ure prispele po faksu (03) 576 24 98 ali so do navedene ure 
prispele skenirane po elektronski pošti na naslov: info@zrece.eu. 
 
Po določilih Poslovnika je bila odločitev o izvedbi dopisne seje sprejeta, če večina članov 
Občinskega sveta Občine Zreče soglaša z izvedbo dopisne seje. Šteje se, da član 
Občinskega sveta Občine Zreče soglaša z izvedbo dopisne seje, če je do postavljenega roka 
oddal svoj glas (deveti odstavek 24. člena Poslovnika).  
 
 
Za prvo točko dnevnega reda je bilo pravočasnih in veljavnih 11 glasovnic. Nepravočasnih in 
neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Iz posredovanih glasovnic je razvidno, da so člani Občinskega sveta Občine Zreče z 11 
glasovi "ZA" sprejeli naslednji sklep: 
Občinski svet Občine Zreče ne poda pozitivnega mnenja nobenemu kandidatu/kandidatki za 
direktorja/ravnatelja Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče. 
 
Za drugo točko dnevnega reda je bilo pravočasnih in veljavnih 11 glasovnic. Nepravočasnih 
in neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Iz posredovanih glasovnic je razvidno, da so člani Občinskega sveta Občine Zreče z 11 
glasovi "ZA" sprejeli naslednji sklep: 
Ukine se status javno dobro za nepremičnino parc. št. 1435/4 z ID znakom 1103-1435/4-0, 
k.o. 1103 – Stranice. 
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Dnevni red z gradivom ter vse prejete glasovnice se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva 
Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2014. 
 
 
Številka: 9000-0001/2014-13 
Datum: 28.7.2014 
 
 
Zapisala:   
Polona Matevžič  
 Drago Šešerko, 
 Podžupan 

 


