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Z A P I S N I K 
 

23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 14. maja 2014, ob 17.00 uri, 
v konferenčni dvorani Hotela Atrij Zreče  

 
 
PRISOTNI:  
- člani Občinskega sveta Občine Zreče: Aleksandra Kosevski-Kolar, Bernard Sadek, 

Boris Podgrajšek, Davorin Hartman, Domen Vogelsang, Drago Šešerko, Emilijan Fijavž, 
Ivan Umnik, Jolanda Potočnik, Jožef Košir, Marija Jevšenak, Marija Kovačič, Mateja 
Pučnik in Štefan Kroneker. 

 
- predsedniki krajevnih skupnosti: Bojan Napotnik – predsednik sveta Krajevne 

skupnosti Dobrovlje, Boris Podgrajšek – predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje, 
Mirko Beškovnik – predsednik sveta Krajevne skupnosti Skomarje in Slavko Kejžar – 
predsednik sveta Krajevne skupnosti Zreče; 

 
- predsednica Nadzornega odbora Občine Zreče: Janja Pirnat; 
 
- ostali: Aleš Topolšek (vršilec dolžnosti direktorja LTO Rogla-Zreče, GIZ), Marija Kovše 

(ravnateljica Vrtca Zreče), Ivan Olup (ravnatelj Osnovne šole Zreče), Aleksandra Godec 
Mavhar (direktorica Občinske uprave Občine Zreče), Greta Boček, Mateja Čremošnik, 
Milena Slatinek, Petra Bračič, Polona Matevžič, Štefan Posilovič (javni uslužbenci 
Občinske uprave Občine Zreče) ter predstavniki sredstev javnega obveščanja (Jure 
Mernik, Barbara Furman, Brane Jeranko). 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnica Jolanda Laubič, svetnik Milan Potočnik in predsednica sveta Krajevne skupnosti 

Resnik Vera Boček. 
 
 
Triindvajseto 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.  
Od 5. točke dnevnega reda dalje je bilo na seji prisotnih 13 svetnic oziroma svetnikov, saj je 
sejo zapustila svetnica Mateja Pučnik.  
  
Člani občinskega sveta so najprej obravnavali zapisnik 22. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 19.3.2014. 
 
Obrazložitev k zapisniku 22. redne seje občinskega sveta z dne 19.3.2014 je podala Sandra 
Godec Mavhar, direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
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 22. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 19.3.2014, v 
predlagani obliki. 
 
 
 



2 

 

Člani občinskega sveta so nato obravnavali zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je 
potekala od 16.4.2014 do 23.4.2014. 
 
Obrazložitev k zapisniku 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16.4.2014 do 
23.4.2014, je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica Občinske uprave Občine Zreče. 
 
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 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16.4.2014 do 
23.4.2014, v predlagani obliki. 
 
 
Župan Občine Zreče je po sprejemu zapisnika 22. redne seje in 4. dopisne seje predlagal 
sprejem dnevnega reda. Ob tem je predlagal umik 14. točke dnevnega reda. Ostale točke 
dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.  
 
Zato je predlagal sprejem naslednjega dnevnega reda: 
 
1. Poročilo o delu LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2013 ter program dela in aktivnosti 

LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014  
2. Predlog Sklepa o določitvi višine članarine za člane LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 

2014 
3. Letno poročilo Javnega zavoda Vrtca Zreče za leto 2013 
4. Letno poročilo Javnega zavoda Osnovna šola Zreče za leto 2013 
5. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin v Občini Zreče – druga obravnava 
6. Predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče – prva in druga obravnava 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče 

– skrajšani postopek 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče – skrajšani 
postopek 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2014 – skrajšani postopek 

10. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Zreče 
11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju političnih 

strank iz sredstev proračuna Občine Zreče 
12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
13. Predlog Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Zreče za leto 2014 
14. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Javnega zavoda Celjske lekarne 
15. Informacije Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 

obravnavanima poročiloma: 
15.1 Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2013 
15.2 Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 

2013 
16. Informacije župana 
17. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
18. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
 
Člani občinskega sveta na predlog spremembe predlaganega dnevnega reda niso imeli 
pripomb, zato so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se spremenjen dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v 
predlagani obliki. 
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AD 1. Poročilo o delu LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2013 ter program dela in aktivnosti 
LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Obrazložitev Poročila o delu LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2013 ter programa dela in 
aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014 je podal Aleš Topolšek, vršilec dolžnosti 
direktorja LTO Rogla-Zreče, GIZ. 
 
Dodatno obrazložitev k poročilu je podal župan mag. Boris Podvršnik. 
 
Razpravljali so: 
Svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar je vprašala ali je LTO Rogla-Zreče v okviru 
medobčinskega povezovanja že razmišljal o morebitni ponudbi golfa turistom. 
 
Aleš Topolšek je odgovoril, da občina golf igrišča nima, a je paket s ponudbo golfa v 
preteklosti bil že narejen, a zanj ni bilo zanimanja. 
 
Svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar je opozorila, da občina nima posebej urejenih 
kolesarskih poti, ampak so kolesarske poti v občini v bistvu ceste. Predlagala se je, da se v 
prihodnosti naredi načrt ureditve kolesarskih poti. 
 
Aleš Topolšek je odgovoril, da se pri urejanju kolesarskih poti postavlja precej ovir, a se pri 
njihovi ureditvi kaže možnost povezovanja določenih turističnih krajev. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je dodal, da je dilema glede ureditve kolesarskih poti bila 
nakazana že v Viziji in strategiji Občine Zreče. Projekt je načrtovan skupno z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste in Občino Slovenske Konjice. Ob tem je opozoril, da je težava z 
zagonom projekta in njegovo uvrstitvijo v državne projekte, zato s temi projekti zaostajamo. 
Ob tem je na kratko obrazložil še projekt revitalizacije jezera Zreče.  
 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da sta poročilo in vizija razvoja dobro pripravljena. Ob tem je 
povedal, da LTO Rogla-Zreče, GIZ začenja izvajati vlogo, za namen katere je bil ustanovljen. 
Opozoril je na težavo glede aktivnega sodelovanja turističnih in drugih ponudnikov v občini. 
Pohvalil je vzpostavitev sistema e-rezervacije. Predlagal je, da se v občini poišče čim širša 
ponudba, ki se jo bo lahko uspešno tržilo. Glede jezera je opozoril, da z njegovo ureditvijo ne 
smemo predolgo čakati, saj lahko nastane ekološki problem.   
 
Svetnik Emilijan Fijavž je povedal, da je Komisija za gospodarstvo poročilo in program dela 
LTO Rogla-Zreče, GIZ obravnavala in ga sprejela. Ob tem je podal mnenja članov Komisije 
za gospodarstvo.  
 
Svetnik Domen Vogelsang je povedal, da je bistveno vprašanje zadnjih 8 let, ali so bila 
vlaganja občine v GIZ upravičena. Prav tako se postavlja vprašljivost članarine in ali GIZ 
deluje v duhu zakonodajalca. Opozoril je, da z njegovega vidika deluje GIZ bolj kot zavod, ter 
da imamo zadnjih nekaj let vršilca dolžnosti direktorja GIZ-a. Predlagal je, da se v prihodnosti 
jasno opredelijo cilji občine glede delovanja GIZ-a, da se doreče način dela, ter da se 
turistični projekti izvajajo javno in transparentno. 
Glede plana dela je dodal, da vsi pretekli vršilci dolžnosti podajajo enake plane dela, na 
podlagi česar se poraja vprašanje dela prejšnjih vršilcev dolžnosti. Svetnik se je strinjal, da 
se GIZ-u nameni še več sredstev, a je potrebno s strani občine podati jasna navodila, koliko 
sredstev je namenjenih za plače, materialne stroške, itd. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je odgovoril, da potekajo dogovori glede urejanja lastništva 
zemljišč jezera Zreče, nato bi sledila ureditev kanalizacije, na koncu pa je potrebno določiti 
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vsebino projekta. Pripravlja se tudi DIIP, imenovana je tudi ožja ekipa za izvedbo projekta, 
priključiti pa se bodo morali vsi turistični ponudniki. Na koncu je podal še informacijo glede 
v.d. direktorjev LTO Rogla-Zreče, GIZ.  
 
Predsednik Nadzornega sveta LTO Rogla-Zreče, GIZ Slavko Kejžar je na koncu še dodal, da 
je župan Občine Zreče nakazal smernice delovanja GIZ-a, prav tako pa se je za manj 
sredstev naredilo več. Navzoče je seznanil s prestavitvijo pisarne v večji prostor ter izpostavil 
težave glede prijav na razpise za direktorja GIZ-a.   
 
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 2014 
Številka: OSOZ-2014-17 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Poročilu o delu LTO Rogla-Zreče, 
GIZ za leto 2013. 

Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 

 
Svetniki so s 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (14 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-18 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Programu dela in aktivnosti LTO 
Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014. 

Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 

 
 
AD 2. Predlog Sklepa o določitvi višine članarine za člane LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 
2014 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k drugi točki dnevnega reda je podala Milena Slatinek, višja svetovalka 
za gospodarske dejavnosti na Občini 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 2014 
Številka: OSOZ-2014-19 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višine članarine za člane LTO Rogla-
Zreče, GIZ za leto 2014. 

Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 

 
 
AD 3. Letno poročilo Javnega zavoda Vrtca Zreče za leto 2013 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Letno poročilo Javnega zavoda Vrtca Zreče za leto 2013 je podala Marija Kovše, ravnateljica 
Vrtca Zreče. 
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Sejo je zapustil in se nanjo vrnil svetnik Bernard Sadek. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Domen Vogelsang je povedal, da ga veseli, da so otroci in starši zadovoljni z delom 
vrtca. Ob tem je še povedal, da je vrtec tekmoval tudi na Jadranskih igrah. 
 
Svetnik Emilijan Fijavž je pohvalil delo vrtca, tudi v enoti Stranice, ter sodelovanje na raznih 
prireditvah. 
 
Svetnik Davorin Hartman je pohvalil dan odprtih vrat vrtca, kjer so lahko starši prejeli 
ogromno informacij. 
 
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 2014 
Številka: OSOZ-2014-20 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Letnemu poročilu Javnega zavoda 
Vrtca Zreče za leto 2013. 

Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 

 
 
AD 4. Letno poročilo Javnega zavoda Osnovna šola Zreče za leto 2013 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Ivan Olup, ravnatelj Osnovne šole 
Zreče. 
 
Sejo je zapustila in se nanjo vrnila svetnica Jolanda Potočnik.  
 
Razpravljali so: 
Svetnik Emilijan Fijavž se je zahvalil za dobro sodelovanje Krajevne skupnosti Stranice z 
osnovno šolo, saj šola sodeluje pri organizaciji vseh prireditev v krajevni skupnosti. Ob tem je 
izpostavil večje prireditve v krajevni skupnosti. Hkrati je predlagal, da se otroke bolj animira 
za obrtne poklice, da bi gospodarstvo lažje dobilo ustrezen in strokoven kader.  
 
Svetnik Bernard Sadek je pohvalil odkup pridelkov iz lokalnega okolja. 
 
Svetnik Boris Podgrajšek se je prav tako zahvalil sodelovanje šole v kraju. Poudaril je, da so 
se le trije dijaki vpisali na Srednjo kovinarsko šolo v Zreče. Ob tem je navzoče seznanil z 
negativno izjavo neke učiteljice, ki je otroke pripeljala na strokovno ekskurzijo v Unior.  
 
Župan mag. Boris Podvršnik je dodal, da se premalo dijakov vpisuje v triletne šole in preveč 
v gimnazije in štiriletne šole.   
 
Svetnica Mateja Pučnik je povedala, da nima pripomb na samo poročilo osnovne šole. 
Izrazila je skrb zaradi financiranja šole s strani ministrstva, ki bi moralo odlok o sredstvih 
sprejeti v treh mesecih po sprejetju proračuna, s čimer bi se zagotovilo lažje načrtovanje 
sredstev. Premajhen vpis v poklicne triletne šole je težava v celotni Sloveniji. Veliko vlogo pri 
približevanju teh poklicev imata tako osnovna šola kakor tudi srednje šole.  
 



6 

 

Svetnik Jožef Košir je povedal, da negativna izjava učiteljice močno boli, saj smo v občini 
uredili številne objekte, pri čemer so prispevali največ ravno zaposleni v podjetjih v občini. 
Predlagal je, da se o teh zadevah pogovarjajo tudi na sestankih v osnovni šoli. 
 
Svetnik Boris Podgrajšek je opozoril, da ta izjava ni bila mišljena za zreško osnovno šolo. 
 
Ivan Olup je povedal, da šola ne more odrejati kam naj se učenci vpisujejo. Šola lahko zgolj 
svetuje kaj je najboljše za razvoj učenca. Zadnjo besedo imajo vsekakor starši in otroci.  
 
Župan mag. Boris Podvršnik je dodal, da se je občina na to temo že pogovarjala z vodstvom 
SIC-a.  
 
Svetnik Boris Podgrajšek je dodal, da je v programu gostinsko turistični tehnik vpisanih 8 
dijakov, v programu strojni tehnik pa sta dva oddelka po 18 dijakov.  
 
Svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar je povedala, da je pomanjkanje tega kadra težava v 
celotni Sloveniji, saj se ne zavedamo, da ves denar pridobivamo iz proizvodnje. Dodala je, 
da se »denar kuje v kovačnici« in ne v šolah … Potrebujemo zdrave delavce, ki bodo poznali 
svoj poklic. Predlagala je predstavitve podjetij otrokom. 
 
Ivan Olup je dodal, da se v šoli zavedajo te problematike in poskušajo čim bolj te poklice 
približati otrokom.  
 
Svetnica Jolanda Potočnik je navedla, da se seznanjanje s poklici prične že v vrtcu, skozi 
igro. Tudi šola ima veliko vlogo pri tem. Izpostavila je, da so otroci v času odločanja za poklic 
v fazi pubertete, kar še otežuje odločitev o izbiri poklicev. 
 
Svetnik Jožef Košir je še enkrat poudaril, da je potrebno vzpostaviti boljšo simbiozo med 
šolstvom in industrijo, da pridobimo čim več kadra, ki ga potrebujemo. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je dodal, da nimamo v Sloveniji dobre strategije zaposlovanja, 
saj so v Sloveniji ti poklici premalo cenjeni.  
 
Sejo je zapustila svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar. 
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
  
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-21 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Letnemu poročilu Javnega zavoda 
Osnovna šola Zreče za leto 2013. 

Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 

 
 
AD 5. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin v Občini Zreče – druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sejo sta zapustila svetnica Mateja Pučnik ter svetnik Boris Podgrajšek. 
 
Uvodno obrazložitev k peti točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, vodja GJS in 
prostora na Občini Zreče.  
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Na sejo se je vrnil svetnik Boris Podgrajšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-22 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Emil Jevšenak 
Rok: takoj 

 
 
AD 6. Predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče – prva in druga obravnava 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Na sejo se je vrnila svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Polona Matevžič, svetovalka za 
javna naročila in splošne zadeve na Občini Zreče.  
 
Razprave v prvi obravnavi ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-23 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
Razprave v drugi obravnavi ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-24 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
 
AD 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini 
Zreče – skrajšani postopek 
 
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 na Občini Zreče.  
 
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 2014 

Številka: OSOZ-2014-25 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v 
Občini Zreče po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
 
AD 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče – skrajšani 
postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Obrazložitev k osmi točki dnevnega reda je podala Mateja Čremošnik, višja svetovalka za 
premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-26 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine 
Zreče po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 

 
Ob 19:50 uri je predsedujoči odredil odmor. 
 
Seja se je nadaljevala ob 20:10 uri. Po nadaljevanju seje je bilo na seji navzočih 12 svetnic 
oziroma svetnikov. 
 
AD 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče 
za leto 2014 – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Obrazložitev k deveti točki dnevnega reda sta podala mag. Boris Podvršnik, župan Občine 
Zreče ter Greta Boček, višja svetovalka za finance in proračun na Občini Zreče.  
 
Seji se je pridružil še svetnik Domen Vogelsang. 
 
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 2014 
Številka: OSOZ-2014-27 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Zreče za leto 2014 po skrajšanem postopku. 

Odgovoren: Greta Boček 
Rok: takoj 
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AD 10. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
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 (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-28 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Zreče, in sicer: 
- zlati grb se podeli g. Zdravku Ivačiču, 
- srebrni grb se podeli ge. Mariji Magdi Drozg, 
- bronasti grb se podeli g. Miranu Krajncu, 
- posebno priznanje se podeli ge. Lojzki Šprajc in g. Milanu Očku. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 

 
 
AD 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju političnih 
strank iz sredstev proračuna 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 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 2014 
Številka: OSOZ-2014-29 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju 
političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
 
AD 12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Mateja Čremošnik, višja svetovalka 
za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
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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 2014 

Številka: OSOZ-2014-30 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za 
predlagane nepremičnine. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 

 
 
AD 13. Predlog Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Zreče za leto 2014 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k trinajsti točki dnevnega reda je podala Mateja Čremošnik, višja 
svetovalka za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-31 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Zreče za leto 2014.  

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 

 
 
AD 14. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Javnega zavoda Celjske lekarne 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Sandra Godec Mavhar, direktorica 
Občinske uprave Občine Zreče.  
 
Razpravljali so: 
Svetnica Aleksandra Kosevski-Kolar, ki je bila imenovana kot predstavnica Občine Zreče v 
svet Javnega zavoda Celjske Lekarne, je pojasnila, da je podala odstopno izjavo predvsem 
iz razloga, ker se vsi sestanki sveta zavoda sklicujejo med 12. in 13. uro, zaradi česar zelo 
težko usklajuje zasebne obveznosti s sejami sveta zavoda.  
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-32 
Vsebina 
sklepa: 

Ugotovi se, da je dr. med., Aleksandri Kosevski – Kolar  prenehala funkcija 
članice v Svetu zavoda JZ Celjske lekarne. 
Kot nadomestna članica se v Svet zavoda JZ Celjske lekarne imenuje ga. Marija 
Kovačič. 

Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 
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AD 15. Informacije Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 
obravnavanima poročiloma: 
 
AD 15.1 Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2013 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Petra Bračič, pripravnica na Občini 
Zreče.  
 
Razprave ni bilo. 
 
AD 15.2 Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za 
leto 2013 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala Petra Bračič, pripravnica 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 2014 
Številka: OSOZ-2014-33 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejmeta se Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2013 ter 
Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 
2013. 

Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 

 
 
AD 16. Informacije župana 
 
Na seji so bile podane naslednje informacije: 
 
AD 16.1 
Čistilna akcija v občini Zreče 2014. 
 
AD 16.2 
Sklep o oddaji prostorov bivše knjižnice Zreče v najem. 
 
AD 16.3 
Izredna dodelitev stanovanja v najem. 
 
AD 16.4 
Informacija o poteku projekta »Izgradnja smučarsko tekaškega centra na Rogli« v obdobju 
01.03.2014 do 30.4.2014 ter skladno z 29. členom ZJN-2 informacija o izvedenih pogajanjih 
za dodatna dela v okviru navedenega projekta.  
 
AD 16.5 
Preureditev hišniškega stanovanja v Osnovni šoli Zreče za potrebe Glasbene šole Slovenske 
Konjice. 
 
 



12 

 

AD 16.6 
Problematika nevzdrževanega objekta Gostišče Jelka. 
 
AD 16.7 
Evidenca nepremičnega premoženja Občine Zreče. 
 
AD 16.8 
Uspešno zaključen Leader projekt ureditve pohodnih in kolesarskih poti »Zaljubljeni v naravo 
– z vetrom v laseh po pohorskih poteh«. 
 
AD 16.9 
Vabilo na svečano sejo občinskega sveta ter ostale prireditve ob občinskem prazniku. 
 
AD 16.10 
Informacija o datumu predvidene zadnje seje občinskega sveta v tem mandatnem obdobju. 
 
 
AD 17. Predlogi in pobude predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Stranice, Emilijan Fijavž, je podal informacijo, da so 
vse naloge krajevne skupnosti uspešno izvajane. Tako izvajajo redno vzdrževanje krajevnih 
cest in objektov v lasti krajevne skupnosti, izvedli so čistilno akcijo, pripravljajo se na 
energetsko sanacijo strehe na Domu krajanov Stranice, sanirali bodo cesto proti Kričeju. 
Navzoče je povabil na vseslovensko srečanje članov društev Zveze Sonček, 31. maja 2014, 
ki ga organizira Društvo cerebralne paralize Sonček, in na prehodni pokal 100 frankolovskih 
žrtev ter furmanske dneve. Pripravljajo tudi na 70-letnico krutega zločina na Stranicah, ki bo 
februarja 2015. Podal je še informacijo o obnovitvenih delih na področju vodovoda.     
 
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Gorenje, Boris Podgrajšek, je podal informacijo, da 
izvajajo zimsko in letno vzdrževanje ter da zaključujejo projekt izgradnje mrliške vežice 
Gorenje. V poletju je predvidena še prireditev Poglejte ga pohorca.  
  
 
AD 18. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnik Bernard Sadek je opozoril, da so ceste, predvsem cesti na Gorenje in Skomarje, v 
zelo slabem stanju in so zelo nevarne.  
 
Župan mag. Boris Podvršnik je pojasnil, da je delno preplastitev državne ceste v Zrečah 
financirala Direkcija Republike Slovenije za ceste. Sicer pa je občina resno pristopila k 
sanaciji cest v občini. Narejen je bil načrt sanacij ter sklicani sestanki z izvajalci. V kratkem 
se predvideva preplastitev dela ceste na Gračič in Gorenje. 
 
Štefan Posilovič je dodal, da je za vzdrževanje cest v občini potrebnih več sredstev kakor jih 
imamo zagotovljenih v proračunu za leto 2014. V letošnjem letu se bo izvedlo bistveno več 
del kot lansko leto. 80.000,00 EUR bo vloženo v investicijsko vzdrževanje cest. 
 
Župan mag. Boris Podvršnik je še dodal, da potekajo dogovori o možnostih preplastitve 
Tovarniške ceste ter parkirišč na Rogli.  
 
Svetnik Boris Podgrajšek je navzoče obvestil, da se formira skupina oseb, ki bo na občino 
naslovila pisno vlogo za pospešitev postopka sanacije ceste na Gorenje. 
 
Svetnik Jožef Košir je opozoril, da je plan vzdrževanja občinskih cest potrebno narediti ne 
glede na volitve v letu 2014.  
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Navzoči so v nadaljevanju razpravljali še o planih vzdrževanj gospodarske javne 
infrastrukture.  
 
 
Ker drugih predlogov in pobud ni bilo, je predsedujoči sejo ob 21.15 uri zaključil.  
 
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2014. 
 
 
Številka: 9000-0001/2014-10 
Datum: 16.6.2014 
 
 
 
Zapisala:   
Polona Matevžič  
  

mag. Boris Podvršnik, 
 Župan 
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Realizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2014 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-17 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Poročilu o delu LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2013. 

  Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o sprejemu Poročila o delu LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2013 je podpisal župan mag. 

Boris Podvršnik. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-18 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Programu dela in aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ za 
leto 2014. 

  Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o sprejemu Programa dela in aktivnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014 je podpisal 

župan mag. Boris Podvršnik. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-19 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višine članarine za člane LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 
2014. 

  Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o določitvi višine članarine za člane LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2014 je bil objavljen v 

Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-20 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Letnemu poročilu Javnega zavoda Vrtca Zreče za leto 
2013. 

  Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega zavoda Vrtca Zreče za leto 2013 je podpisal župan 

mag. Boris Podvršnik. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-21 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k Letnemu poročilu Javnega zavoda Osnovna šola 
Zreče za leto 2013. 

  Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega zavoda Osnovna šola Zreče za leto 2013 je podpisal 

župan mag. Boris Podvršnik. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-22 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Emil Jevšenak 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v 

Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-23 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče v prvi obravnavi. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o delovnih telesih v Občini Zreče je bil sprejet na isti seji še v drugi obravnavi. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-24 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče v drugi obravnavi. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o delovnih telesih v Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 

21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-25 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče po 
skrajšanem postopku. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem 

glasilu slovenskih občin, št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-26 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče po skrajšanem postopku. 

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov 

krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 

Številka: OSOZ-2014-27 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2014 po skrajšanem postopku. 

  Odgovoren: Greta Boček 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2014 je bil 

objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-28 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Zreče, in sicer: 
- zlati grb se podeli g. Zdravku Ivačiču, 
- srebrni grb se podeli ge. Mariji Magdi Drozg, 
- bronasti grb se podeli g. Miranu Krajncu, 
- posebno priznanje se podeli ge. Lojzki Šprajc in g. Milanu Očku. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 
Realizacija: Grbi in priznanja so bili prejemnikom priznanj podeljeni na svečani seji občinskega sveta dne 

28.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-29 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju političnih strank iz 
sredstev proračuna Občine Zreče. 

  Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna 

Občine Zreče je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-30 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za predlagane nepremičnine. 

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

št. 21/2014 z dne 16.5.2014. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 
Številka: OSOZ-2014-31 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se predlog Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Zreče za leto 2014.  

  Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
Realizacija: Na podlagi sprejetih Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Zreče za leto 2014 so se pričeli izvajati postopki pridobitve oziroma odsvojitve 
nepremičnega premoženja.  

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 

Številka: OSOZ-2014-32 
Vsebina 
sklepa: 

Ugotovi se, da je dr. med., Aleksandri Kosevski – Kolar  prenehala funkcija članice v Svetu 
zavoda JZ Celjske lekarne. 
Kot nadomestna članica se v Svet zavoda JZ Celjske lekarne imenuje ga. Marija Kovačič. 

  Odgovoren: Sandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o prenehanju funkcije ge. Aleksandri Kosevski-Kolar in imenovanju ge. Marije Kovačič kot 

nadomestne članice v Svetu zavoda JZ Celjske lekarne je bil dne 15.5.2014 posredovan JZ 
Celjske lekarne, članici, ki ji je funkcija prenehala, ter nadomestni članici.  

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2014 

Številka: OSOZ-2014-33 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejmeta se Letno poročilo Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2013 ter Poročilo o delu 
Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2013. 

  Odgovoren: Petra Bračič 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega zavoda Celjske lekarne za leto 2013 ter Poročila o 

delu Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2013 je podpisal župan 
mag. Boris Podvršnik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


