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Z A P I S N I K 
 

14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
 

ki je bila v sredo, 13. junija 2012, ob 16.00 uri, 
v konferenčni dvorani Hotela Atrij Zreče 

 
PRISOTNI:  
- člani Občinskega sveta Občine Zreče: Bernard Sadek, Boris Podgrajšek, Davorin 

Hartman, Domen Vogelsang, Drago Šešerko, Emilijan Fijavž, Ivan Umnik, Jolanda 
Laubič, Jožef Košir, Marija Jevšenak, Marija Kovačič, Milan Potočnik in Štefan Kroneker. 

 
- predsedniki krajevnih skupnosti: Bojan Napotnik – predsednik KS Dobrovlje, Boris 

Podgrajšek – predsednik KS Gorenje, Mirko Beškovnik – predsednik KS Skomarje in 
Slavko Kejžar – predsednik KS Zreče; 

 
- predsednica Nadzornega odbora Občine Zreče: Janja Pirnat; 
 
- ostali: mag. Bojan Mažgon in prof. dr. Vito Bobek (Palemid d.o.o.), Tadeja Waldhuber 

(v.d. direktorice LTO Rogla-Zreče, GIZ), Aleksandra Godec Mavhar (direktorica Občinske 
uprave Občine Zreče), Gregor Kovačič, Mateja Čremošnik, Polona Matevžič, Sandra 
Vidmar Korošec, Štefan Posilovič (javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče) in 
Jure Mernik (predstavnik sredstev javnega obveščanja). 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
- svetnici Aleksandra Kosevski-Kolar, Mateja Pučnik, svetnik Maksimilijan Brečko in 

predsednica KS Resnik, Vera Boček. 
 
 
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 26. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče do druge točke dnevnega reda vodil 
župan, mag. Boris Podvršnik, ki je uvodoma ugotovil, da je na seji prisotnih 12 svetnikov 
oziroma svetnic, in da je Občinski svet Občine Zreče v skladu s 43. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče, sklepčen. Od druge točke dnevnega reda dalje je sejo vodil 
podžupan, Drago Šešerko. Seji se je pri prvi točki dnevnega reda pridružila svetnica Jolanda 
Laubič, zato je bilo od te točke dalje na seji prisotnih 13 svetnikov oziroma svetnic.  
 
Člani občinskega sveta so najprej obravnavali zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, ki je 
bila dne 28.3.2012. 
 
Obrazložitev k zapisniku 13. redne seje občinskega sveta z dne 25.4.2012 je podala 
direktorica občinske uprave, Aleksandra Godec Mavhar. 
 
Člani občinskega sveta niso imeli pripomb na zapisnik, zato so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 13. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 25.4.2012 v 
predlagani obliki. 
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Župan Občine Zreče je po obravnavi zapisnika trinajste redne seje občinskega sveta 
predlagal sprejem naslednjega  dnevnega reda: 
 
1. Vizija in strategija Občine Zreče 
2. Poročilo o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 
3. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče – druga obravnava 
4. Statut Občine Zreče – predlog za prvo obravnavo 
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče – predlog za prvo obravnavo 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno 

usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot – predlog za prvo 
obravnavo 

7. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje občine Zreče – predlog za skrajšani postopek 

8. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Regijsko študijsko središče 
9. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče 

10. Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 
2012 

11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zreče 
12. Informacija Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 

obravnavanima poročiloma: 
12.1 Poročilo o delu Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2011 in načrt dela  
Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2012 
12.2 Poročilo o dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v letu 2011 

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 predlagan dnevni red niso imeli pripomb, zato so z 12 glasovi ZA 
in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 
Sprejme se dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Zreče v predlagani 
obliki. 
 
 
AD 1. Vizija in strategija Občine Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Predstavitev projekta »Vizija in strategija Občine Zreče« sta podala mag. Bojan Mažgon in 
prof. dr. Vito Bobek iz podjetja Palemid d.o.o.. 
 
Seji se je pridružil predsednik Krajevne skupnosti Zreče, Slavko Kejžar ter svetnica Jolanda 
Laubič. 
 
Sejo sta zapustila in se nanjo vrnila svetnik Bernard Sadek ter podžupan Drago Šešerko. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Domen Vogelsang je predlagal, da se v prihodnosti na sejah občinskega sveta še 
večkrat obravnava navedena tematika, saj so navzoči ob predstavitvi vizije in strategije 
Občine Zreče v zelo kratkem času pridobili preveč informacij, katerim niso mogli tako hitro 
slediti. 
 
Sejo je zapustil svetnik Domen Vogelsang. 
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Svetnik Jožef Košir je povedal, da je dokument sicer dobro pripravljen, a je opozoril na 
analize stanja dosedanjega dela. Opozoril je, da je bila zaposlenost v občini zelo velika, 
osebni dohodki so bili 15-20% nižji od Republike Slovenije, kar je vplivalo na sprejem 
proračuna občine. Predlagal je, da se zadeve preverijo še iz drugega zornega kota, saj 
manjka projektna ocena. Predlagal je, da se v dokument vnesejo nekatere investicije, ki v 
dokumentu niso vidne in so bile financirane iz državnega proračuna.  
 
Prav tako je potrdil, da je v dokumentu pravilno postavljena ocena o iskanju novih trendov v 
razvoju malega gospodarstva. 
 
Na sejo se je vrnil svetnik Domen Vogelsang. 
 
Ob 17.30 uri je župan, mag. Boris Podvršnik, vodenje seje predal podžupanu, Dragu 
Šešerku. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-38 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Vizija in strategija Občine Zreče. 

Odgovoren: Aleksandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 

 
Sejo je zapustil predsednik Krajevne skupnosti Zreče, Slavko Kejžar. 
 
AD 2. Poročilo o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Poročilo o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 je podala v.d. direktorice LTO 
Rogla-Zreče, GIZ, Tadeja Waldhuber. 
 
Na sejo se je vrnil predsednik Krajevne skupnosti Zreče, Slavko Kejžar. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Domen Vogelsang je navedel, da je turizem zelo pomembna panoga v občina in da 
ima tudi številne priložnosti za prihodnost. V preteklosti je bil z namenom pospeševanja 
razvoja turizma in pospeševanja pridobivanja finančnih sredstev ustanovljen LTO Rogla-
Zreče, GIZ. Ob tem je imela občina zelo velik posluh, saj je od leta 2003 za delovanje GIZ-a 
namenila okoli milijon evrov. V slabem desetletju so se menjali številni direktorji in razvijali 
številne projekte, vendar dogodka, ki bi bistveno pospešil razvoj turizma, ni bilo. Poudaril je, 
da je večina sredstev iz občinskega proračuna bila porabljena za materialne stroške, stroške 
plač zaposlenih, itd., zaradi česar je menil, da je GIZ več ali manj samemu sebi v namen. Iz 
poročila o poslovanju GIZ-a za leto 2011 je izpostavil nekatere zapise: 
- med letom sta zaradi povečanega obsega dela v pisarni delo opravljali dve študentki, 
- glede na število zaposlenih TIC ni odprt med vikendi in ob praznikih, 
- izvajanje prodajnih aktivnosti – število nočitev v letu 2011 je bilo 611, kar je za svetnika 

preskromna številka. Dodal je, da je Center za pohodništvo in kolesarstvo v letu 2011 v 
150 dneh sodeloval pri ustvarjanju 5.000 nočitev, vendar je v.d. direktorice LTO Rogla-
Zreče, GIZ center kot neperspektivnega pred kratkim ukinila, 

- finančno poročilo za leto 2011 izkazuje, da je edini financer Občina Zreče, 
- le 5.000,00 EUR prihodka ustvari GIZ sam. 
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Nadalje je poudaril, da pravega učinka GIZ-a ni in predlagal, da naj se v bodoče občinski 
svet bolj dejavneje vključuje v nadzor GIZ-a. Opozoril je tudi na vprašanja o članstvu in 
plačevanju članarine v GIZ-u in na ureditev kadrovskih zadev, saj do sedaj ni nikoli bilo 
izvedenega razpisa za imenovanje direktorja GIZ-a. Podal je tudi predlog, da se spremeni 
pogodba o ustanovitvi, tako da bi občina imela 51% ustanoviteljskih pravic.   
 
V.d. direktorice LTO Rogla-Zreče, GIZ, Tadeja Waldhuber, je odgovorila, da so večji 
napredki bili. Izpostavila je ureditev spletne strani, kar je bilo osnova za rezervacije. Glede 
dela študentk je navedla, da sta včasih obe delavki odsotni zaradi službenih obveznosti, je 
pa nujno potrebno, da je TIC odprt, zato se odsotnosti rešujejo s študenti. Navedla je še, da 
bo TIC po novem odprt med tednom med 9.00 in 17.00 uro in v soboto med 10.00 in 15.00 
uro. Glede članarine je povedala, da se ve kdo so ustanovni člani GIZ-a, ki vsako leto 
sodelujejo na skupščini. Na zadnji skupščini so sprejeli sklep, da se ponovno uvede 
plačevanje članarine. Dodala je še svoj komentar glede Centra za pohodništvo in kolesarstvo 
(FAJN center), in sicer je povedala, da je bil center financiran s strani GIZ-a in občine z 
vložkom 5.000,00 EUR, v letošnjem letu pa sredstev za sofinanciranje žal ni na voljo, a kljub 
tremu je GIZ še naprej pripravljen s centrom sodelovati.  
 
Svetnik Domen Vogelsang je dodal, da je vložek 5.000,00 EUR FAJN center vrnil preko 
turistične takse. Prosil je, da bi nadgradili delovanje lanskega FAJN centra z 10.000,00 
nočitvami. Glede članstva pa je navedel, da če člani ne plačujejo članarine, je zelo vprašljivo 
njihovo delovanje na skupščini. Iz pogodbe o ustanovitvi še izhaja, da mora občinski svet 
določiti članarino. 
 
Tadeja Waldhuber je povedala, da je glede plačevanja članarine v pripravi nov predlog 
odloka, ki ga bo sprejemal občinski svet. 
 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da nam, glede na opravljene analize v okviru projekta »Vizija 
in strategija Občine Zreče«, v občini manjkajo dopolnilne dejavnosti. Poudaril je, da je prva 
pomembna stvar ta, da LTO pridobiva sredstva direktno s svojimi storitvami, druga pa je 
skupna promocija, prireditve in skupna nastopanja. Predlagal je, da bi v prihodnosti na 
skupščini GIZ-a sprejemali tudi proračun GIZ-a, proračun pa naj bi se predložil tudi na 
občinski svet. Prav tako je potrebno preveriti kako pritegniti širši krog ljudi, tistih, ki so 
dejansko zainteresirani, da bomo dosegli boljšo kvaliteto storitev GIZ-a. S svetnikom 
Domnom Vogelsangom se ni strinjal, da je delovanje GIZ-a negativno, saj občina na 
področju turizma potrebuje povezavo, le da je potrebno preveriti kako ta poteka.  
 
Svetnik Emilijan Fijavž je povedal, da je Komisija za gospodarstvo obravnavala Poročilo o 
poslovanju GIZ-a za leto 2011. Poročilo je komisija ocenila kot pozitivno. 
Predlagal je, da se v dejavnost GIZ-a vključi tudi več športnega turizma, to je kolesarstvo in 
pohodništvo. Dodal je, da so programi in točke razvojno naravnave, torej temelji so, potreben 
pa je čas.  
 
Svetnica Jolanda Laubič je opozorila, da je bilo v razpravi večinoma govora o turizmu kot 
nočitvah, vendar turizem niso samo nočitve, ampak so tudi prireditve, izleti, povezovanje 
različnih ponudnikov. Turizem mora zajemati tudi povezovanje ponudnikov izven občinskih 
meja, saj turiste ne zanima kje je občinska meja, temveč kaj je v tej okolici zanimivega. 
Zaradi tega je naloga GIZ-a, da turiste napoti na različne oglede, dogodke v občini pa tudi 
izven občine.  
   
Svetnik Jožef Košir je predlagal, da bi vsi ogledi muzeja Sto frankolovskih žrtev potekali s 
posredovanjem LTO, saj društvo za to nima strokovno usposobljenega osebja. Predlagal je 
pospešitev ogledov tudi drugih znamenitosti v občini. 
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Svetnik Milan Potočnik je povedal, da je Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo 
obravnavala Poročilo o delovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 in ga tudi sprejela. 
Komisija je ob obravnavi poročila opozorila, da večjega obiska v muzejskih zbirkah ni, zato je 
nujno potrebno oglede teh zbirk pospešiti. Prav tako predlagajo daljši delovni čas LTO, zlasti 
v času sezone. Glede FAJN centra je predlagal, da se predstavniki GIZ-a in centra 
medsebojno dogovorijo o nadaljnjih aktivnosti.   
 
Tadeja Waldhuber je odgovorila, da zadeve glede centra za pohodništvo in kolesarstvo 
tečejo, vendar do skupnega dogovora ne pride. Še enkrat je povedala, da GIZ želi sodelovati 
pri teh aktivnosti, vendar enkratnega vložka ne more zagotoviti. Predlagala je, da storitve 
plačajo glede na dejansko opravljene aktivnosti. 
O muzejskih zbirkah so narejeni novi programi ogledov, vključene so vse nove zbirke, o 
rezervacijskem sistemu pa je navedla, da potekajo dogovarjanja o najemu rezervacijskega 
sistema ter na kratko obrazložila delovanje tega sistema. 
 
Svetnica Marija Kovačič je predlagala, da se v oglede vključijo tudi sakralni objekti v občini.  
 
Tadeja Waldhuber je odgovorila, da je največji interes za cerkev na Rogli, vendar bodo v 
svojo ponudbo vključili še ostale sakralne objekte v občini. 
 
Svetnik Domen Vogelsang je še dodal, da bi GIZ z vložkom 100.000,00 EUR lahko naredil 
bistveno več. Povedal je, da interesa za pogovor ni bilo. Očital je, da TIC ni prodal niti ene 
storitve povezane s centrom. 
 
Svetnik Milan Potočnik je še dodal, da je potrebno čim več ljudi pripeljati v Zreče, namreč 
danes je večina objektov obnovljenih, čez 10 let pa bo potrebna njihova ponovna obnova 
zaradi česar moramo s privabljanjem gostov pridobiti čim večji prihodek, da ne bo potrebno 
vsa sredstva za obnovo objektov nameniti iz občinskega proračuna. 
 
Predsednik nadzornega sveta LTO Rogla-Zreče, GIZ, Slavko Kejžar, je povedal, da je 
delovanje GIZ-a počasno in togo, zaradi česar so ustanovili strokovni svet, v katerega so 
vključeni strokovnjaki z različnih področij, ki bodo pripomogli k pospešitvi delovanja GIZ-a. S 
tem so prišli do konkretnih rešitev tudi glede delovnega časa in glede sodelovanja s 
podjetjem Unior d.d.. Opozoril je, da 100.000,00 EUR deleža iz občinskega proračuna da 
premalo učinka. Preveč denarja se porabi tudi za plače. Obljubil je, da bo čez leto dni 
globalno pripravil poročilo o delovanju GIZ-a.  
 
Podžupan Drago Šešerko je na koncu zaključil, da se na občinskem svetu vsako leto 
razpravlja o GIZ-u, velikokrat so se menjali direktorji, ki pa se niso udeleževali nobene izmed 
prireditev, zato je navzoče pozval, da se prireditev udeležijo. Sedanja v.d. direktorice se 
prireditev redno udeležuje. Predlagal je, da se vse skupaj gleda bolj s pozitivne strani. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-39 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011. 

Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 

 
Podžupan je po sprejemu Poročila o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 
predlagal 10-minutni odmor. 
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Seja se je nadaljevala ob 19.00 uri. 
 
AD 3. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče – predlog za drugo obravnavo 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Obrazložitev predloga Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče za sprejem v drugi 
obravnavi je podala Polona Matevžič, svetovalka za javna naročila in splošne zadeve na 
Občini Zreče. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da je Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo na svoji 
seji obravnavala Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče v drugi obravnavi. Komisija na 
samo vsebino odloka ni imela pripomb in je predlagala občinskemu svetu sprejem v 
predlagani obliki. Predlagala pa je, da se v skladu z ISO standardom, ki ga ima Občina 
Zreče, napiše pravilnik oziroma navodila za postopek sprejemanja prostorskih aktov oziroma 
vseh posegov v prostor in načrtovanih investicij, v katerem bo upoštevano oziroma 
predvideno pridobivanje idej in mnenj s strani krajevne skupnosti, ki se je omenjeni posegi 
tičejo. Izdelan dokument naj se predloži Komisiji za gospodarsko javno infrastrukturo v 
pregled. 
 
Svetnica Joladna Laubič je povedala, da standard ISO 9001:2008 (sistem vodenja kakovosti) 
določa, da si institucija sama predpiše kako naj vodi določen postopek. In, če naj se 
postopek vodi s sodelovanjem pristojnega sveta krajevne skupnosti, potem naj občina 
sprejme takšna navodila.  
 
V nadaljevanju so svetniki in občinska uprava razpravljali o predlogu svetnika Jožeta Koširja. 
 
Dogovorjeno je bilo, da se Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče sprejme v obliki kot je 
bila predlagana za prvo obravnavo, hkrati pa občinska uprava v skladu z ISO standardom 
pripravi pravilnik oziroma navodila za postopek sprejemanja prostorskih aktov oziroma vseh 
posegov v prostor in načrtovanih investicij, v katerem bo upoštevano oziroma predvideno 
pridobivanje idej in mnenj s strani krajevne skupnosti, ki se je omenjeni posegi tičejo. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-40 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 
 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-41 
Vsebina 
sklepa: 

Občinska uprava v skladu z ISO standardom pripravi pravilnik oziroma navodila 
za postopek sprejemanja prostorskih aktov oziroma vseh posegov v prostor in 
načrtovanih investicij, v katerem bo upoštevano oziroma predvideno 
pridobivanje idej in mnenj s strani krajevne skupnosti, ki se je omenjeni posegi 
tičejo. 

Odgovoren: Občinska uprava 
Rok: september 2012 



7 

 

AD 4. Statut Občine Zreče – predlog za prvo obravnavo 
 
Gradivo so svetniki prejeli na seji občinskega sveta.  
 
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 2012 
Številka: OSOZ-2012-42 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Statut Občine Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
 
AD 5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče – predlog za prvo obravnavo 
 
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 2012 
Številka: OSOZ-2012-43 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče v prvi obravnavi. 

Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 

 
 
AD 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno 
usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot – predlog za prvo 
obravnavo 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, višji svetovalec za 
okolje in prostor na Občini Zreče. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Domen Vogelsang je povedal, da je Statutarno pravna komisija predlagala, da se 
zadeve, ki se tičejo prostorskega urejanja, v bodoče rešujejo celovito in ne parcialno kot 
izhaja iz predloga odloka.  
 
Štefan Posilovič je odgovoril, da je obravnavano območje skladno s sprejetim odlokom iz leta 
1980 bilo opredeljeno kot območje za večstanovanjsko gradnjo. Ker pa na zahodnem delu 
območja želijo stranke zgraditi stanovanjsko hišo, je občina pristopila k spremembi odloka, 
saj se s tem namreč ne spreminja koncept celotnega odloka.  



8 

 

Drugih vprašanj in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-44 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot v prvi 
obravnavi. 

Odgovoren: Štefan Posilovič 
Rok: takoj 

 
 
AD 7. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje občine Zreče – predlog za skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Štefan Posilovič, višji svetovalec za 
okolje in prostor na Občini Zreče. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je opozoril, da je v bodoče potrebno bolj paziti na izračune pri 
sprejemanju aktov ter narediti primerjave z drugimi občinami. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-45 
Vsebina 
sklepa: 

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

Odgovoren: Simona Črešnar 
Rok: takoj 

 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-46 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje občine Zreče v drugi obravnavi. 

Odgovoren: Simona Črešnar 
Rok: takoj 

 
AD 8. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Regijsko študijsko središče 
 
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 2012 

Številka: OSOZ-2012-47 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k imenovanju Katje Esih za direktorico 
Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 

 
 
AD 9. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče 
 
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. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-48 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče za 
predlagane nepremičnine. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 

 
 
AD 10. Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 
2012 
 
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 Jožef Košir je predlagal, da se v bodoče v obrazložitev spremembe načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2012 vnesejo še podatki o vrednosti 
premoženja ob nakupu ter ob prodaji nepremičnine. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so s 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (13 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-49 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Zreče za leto 2012. 

Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
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AD 11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zreče 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Gregor Kovačič, vodja Režijskega 
obrata Občine Zreče. 
 
Svetnica Jolanda Laubič je vprašala, za koliko časa se zamaknejo določene investicije kakor 
je to določeno v oceni izvajanja občinskega programa varnosti. Predvsem jo je zanimalo za 
izgradnjo avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Zreče. 
 
Gregor Kovačič je odgovoril, da v proračunu občine za leti 2012 in 2013 ni uvrščenih 
sredstev za izgradnjo avtobusnega postajališča. V tem času se bodo poskušali pridobiti 
projekti. Če bodo na voljo sredstva v letu 2014, se bo investicija izvedla takrat.  
 
Svetnik Jožef Košir je vprašal, kdo je zavarovalec občinskih cest. 
 
Gregor Kovačič je odgovoril, da ceste zavarujejo izvajalci letnega in zimskega vzdrževanja, 
nekaj cest pa ima zavarovanih sama občina. 
 
Svetnika Jožeta Koširja je še zanimalo realno stanje cest z vrednostjo vzdrževanja, ki jo 
imamo v proračunu ter zavarovanjem, to je kakšno je razmerje med njima. Obrazložil je, da 
vsepovsod ni postavljenih prometnih znakov oziroma druge signalizacije, zaradi česar lahko 
pride do škodnega dogodka. Zanimalo ga je ali ima občina takšne primere zavarovane.  
 
Gregor Kovačič je predlagal, da svetnik navede konkreten primer. 
 
Svetnik Jožef Košir je navedel, da cesta Planina – Gorenje - Padeški vrh nima ustrezno 
postavljene prometne signalizacije. 
 
Mateja Čremošnik in Gregor Kovačič sta še enkrat odgovorila, da za splošno odgovornost 
odgovarja izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. 
 
Svetnik Boris Podgrajšek je predlagal, da se na Gorenju uredi dodatno avtobusno 
postajališče na drugi strani ceste na parkirišču, ki je v lasti gostišča Smogavc.  
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-50 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zreče. 

Odgovoren: Andrej Furman 
Rok: takoj 
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AD 12. Informacija Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo v zvezi z 
obravnavanima poročiloma: 
 
 
AD 12.1 Poročilo o delu Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2011 in načrt dela  
Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2012 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Sejo je zapustil svetnik Domen Vogelsang. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Milan Potočnik, podpredsednik 
Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo. 
 
Sejo je zapustila in se nanjo vrnila svetnica Jolanda Laubič. 
 
Razpravljali so: 
Svetnik Jožef Košir je povedal, da Rdeči križ Zreče poleg svoje dejavnosti, ki je izredno 
humanitarna, veliko deluje na področju aktivnosti »Starejši starejšemu« skupaj z upokojenci 
in vodi to aktivnost. 
 
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo. 
 
Svetniki so z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (12 navzočih) sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-51 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o delu Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2011 in 
načrt dela Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2012. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 
Rok: takoj 

 
 
AD 12.2 Poročilo o dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v letu 2011 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Milan Potočnik, podpredsednik 
Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo. 
 
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 2012 
Številka: OSOZ-2012-52 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v 
letu 2011. 

Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 
Rok: takoj 
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AD 13. Informacije podžupana 
 
Podžupan Občine Zreče je na kratko podal naslednje informacije: 
 
AD 13.1 
Poslanska pisarna poslanke Mateje Pučnik. 
 
Na sejo se je vrnil svetnik Domen Vogelsang. 
 
AD 13.2 
Interdisciplinarni mladinski raziskovalni tabor Rogla 2012. 
 
AD 13.3 
XVIII. Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa – Zahodno štajerske regije. 
 
AD 13.4 
Pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije glede sodelovanja podjetja Sanident d.o.o. v 
postopku podelitve koncesije za zobozdravstveno varstvo odraslih.  
 
AD 13.5 
Kanalizacija Nova Dobrava 2.  
 
AD 13.6 
Kanalizacija Nova Dobrava 3.  
 
AD 13.7 
Čistilna naprava Zreče in kolektor.  
 
AD 13.8  
Prestop svetnika Milana Potočnika iz stranke ZARES k stranki SD. 
 
AD 13.9 
Povabilo na 18. zbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. 
 
Svetnik Milan Potočnik je vprašal, zakaj so svetniki seznanjeni z obvestilom protikorupcijske 
komisije. 
 
Mateja Čremošnik je odgovorila, da je to bilo svetnikom posredovano na predlog župana. 
 
Aleksandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave je še podala informacijo o pripravi 
odloka o javno-zasebnem partnerstvu za Smučarsko tekaški center na Rogli ter o sklicu 
komisij in občinskega sveta konec meseca avgusta 2012. 
 
Svetnik Domen Vogelsang je predlagal, da bi komisija gradivo prejela prej kakor pa en teden 
pred sejo komisije. 
 
Svetnica Jolanda Laubič je predlagala, da se, ko bo gradivo pripravljeno, o tem člani komisije 
seznanjeni. Prav tako je predlagala, da se pred sejo komisije skliče posvet Komisije za 
gospodarstvo na temo javno-zasebnega partnerstva. 
 
Predsednik Komisije za gospodarstvo, Emilijan Fijavž, se je strinjal z navedenim predlogom. 
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AD 14. Predlogi in pobude predsednice in predsednikov svetov krajevnih skupnosti 
 
Predsednik Krajevne skupnosti Gorenje, Boris Podgrajšek, je navzoče povabil na prireditev 
Poglejte ga pohorca, ki bo 29. in 30. junija 2012 na Gorenju. 
 
 
AD 15. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov občinskega sveta 
 
Svetnica Jolanda Laubič je povedala, da je bilo konec meseca maja 2012 izvoljeno novo 
vodstvo sveta zavoda Osnovne šole Zreče, saj je prejšnjemu vodstvu mandat potekel. Nova 
predsednica sveta zavoda je Rosana Kač, novi podpredsednik pa je Peter Kos. 
Ob tem je dodala, da so bili predstavljeni tudi rezultati tekmovanj osnovnošolcev, ki so na 
različnih tekmovanjih dosegli zelo visoke uspehe. Po daljšem času so učenci 9. razreda na 
nacionalnem preverjanju znanja dosegli, da se je povprečje iz znanja slovenskega jezika 
dvignilo nad slovensko povprečje.   
 
Svetnica Jolanda Laubič je vprašala, kako napreduje ureditev zbirališča kosovnih odpadkov. 
 
Gregor Kovačič je odgovoril, da je projekt za posodobitev zbirališča kosovnih odpadkov 
pripravljen, in da je občina v letu 2012 v najem vzela celoten kamnolom. Dodal je, da 
sredstev zaenkrat ni v proračunu, saj je bila taksa za odpadke v celoti porabljena za 
prekladalno rampo in mostno tehtnico v CERU Slovenske Konjice. Ocenjena vrednost za 
zbirni center je 200.000,00 EUR. V planu pa je tudi selitev zbirnega centra na čistilno 
napravo Zreče.  
 
Svetnica Jolanda Laubič je opozorila, da je cesta proti zbirališču kosovnih odpadkov ozka, 
razpokana, zato občane skrbi, da bodo tovornjaki cesto še bolj obremenili. Zanimalo jo je ali 
je predvidena rekonstrukcija te ceste. 
 
Gregor Kovačič je odgovoril, da širitev oziroma rekonstrukcija ceste še ni v planu. 
 
Svetnica Jolanda Laubič je povedala, da je občinski svet na preteklih sejah sprejel razna 
soglasja za možnost pozidave na določenih območjih občine. Kot primer je navedla 
večstanovanjski objekt v centru Zreč ter obrtno cono na območju starega centra Zreč. 
Zanimalo jo je kakšne so obveznosti predlagateljev za spremembe prostorsko izvedbenih 
aktov.   
 
Štefan Posilovič je odgovoril, da gradnja večstanovanjskega objekta, kjer je bilo investitor 
podjetje Božičnik d.o.o., ni bila realizirana, saj investitor ni imel na voljo dovolj sredstev. 
Glede gradnje doma starejših je navedel, da investitor ne pridobi koncesije za opravljanje 
dejavnosti. Tretji akt pa se je nanašal na prostorsko izvedbeni akt za Zgornje Zreče, kjer je 
bila že opravljena javna razgrnitev. Na javni razgrnitvi je bilo precej pobud, ki so narekovale, 
da je občina pristopila k pripravi strokovne študije o ureditvi prometa v Zrečah.    
 
Svetnik Domen Vogelsang je želel informacijo o tožbi države proti Slovenski univerzitetni 
športni zvezi in Občini Maribor zaradi odpovedi prireditve Zimska Univerzijada 2013. 
Predvsem ga je zanimalo, ali bo občina svoj že plačani vložek v Univerziado d.o.o. lahko 
pridobila nazaj. 
 
Direktorica občinske uprave, Aleksandra Godec Mavhar je odgovorila, da ni realno, da bo 
občina lahko pridobila ta sredstva nazaj. V nadaljevanju je na kratko obrazložila bistvo 
pogodbe o sofinanciranju Univerziade ter pogodbe o partnerskem sodelovanju. 
 
Drugih vprašanj in predlogov svetnic in svetnikov ni bilo. 
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Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Dnevni red z gradivom ter posnetek seje na DVD-ju se hranijo v zbirki dokumentarnega 
gradiva Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2012. 
 
 
Številka: 9000-0002/2012-15 
Datum: 5.7.2012 
 
 
Zapisala:  
Polona Matevžič  
  

mag. Boris Podvršnik, 
 Župan 
  
  

 
 
 

Drago Šešerko, 
 Podžupan 
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Realizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2012 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-38 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Vizija in strategija Občine Zreče. 

 Odgovoren: Aleksandra Godec Mavhar 
Rok: takoj 
Realizacija: Vizija in strategija Občine Zreče je bila objavljena na spletni strani Občine Zreče ter v Katalogu 

informacij javnega značaja Občine Zreče.  
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-39 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011. 

 Odgovoren: Milena Slatinek 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o soglasju k Poročilu o poslovanju LTO Rogla-Zreče, GIZ za leto 2011 je podpisal župan, 

mag. Boris Podvršnik. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-40 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 
 

 Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2012 dne 

26.6.2012. 
 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-42 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Statut Občine Zreče v prvi obravnavi. 

 Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Občinska uprava do naslednje seje občinskega sveta pripravi predlog Statuta Občine Zreče za 

sprejem v drugi obravnavi.  
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-43 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče v prvi obravnavi. 

 Odgovoren: Polona Matevžič 
Rok: takoj 
Realizacija: Občinska uprava do naslednje seje občinskega sveta pripravi predlog Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Zreče za sprejem v drugi obravnavi. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-44 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene 
blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot v prvi obravnavi. 

 Odgovoren: Štefan Posilovič 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne 

gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot za sprejem v drugi obravnavi se predloži občinskemu svetu 
v sprejem na eni izmed naslednjih sej. 
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-45 
Vsebina 
sklepa: 

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

 Odgovoren: Simona Črešnar 
Rok: takoj 
Realizacija: Na isti seji je bil Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje občine Zreče sprejet še v drugi obravnavi. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-46 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
občine Zreče v drugi obravnavi. 

 Odgovoren: Simona Črešnar 
Rok: takoj 
Realizacija: Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Zreče 

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2012 dne 26.6.2012. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-47 
Vsebina 
sklepa: 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k imenovanju Katje Esih za direktorico Javnega zavoda 
Regijsko študijsko središče. 

 Odgovoren: Štefan Posilovič 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o soglasju k imenovanju Katje Esih za direktorico Javnega zavoda Regijsko študijsko 

središče je bil posredovan svetu zavoda Regijsko študijsko središče. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-48 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče za predlagane 
nepremičnine. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče je bil objavljen v Uradnem listu RS, 

št. 48/2012 dne 26.6.2012, na njegovi podlagi pa so bile izdane odločbe o določitvi statusa 
javnega dobra v lasti Občine Zreče.  

 
SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 

Številka: OSOZ-2012-49 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2012. 

 Odgovoren: Mateja Čremošnik 
Rok: takoj 
Realizacija: Na podlagi sprejete Spremembe načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za 

leto 2012 je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine. 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-50 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zreče. 

 Odgovoren: Andrej Furman 
Rok: takoj 
Realizacija: Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zreče je podpisal župan, mag. Boris 

Podvršnik. Ocena je bila objavljena v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče.  
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-51 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o delu Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2011 in načrt dela Rdečega 
križa Slovenske Konjice za leto 2012. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o soglasju k Poročilu o delu Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2011 in načrtu dela 

Rdečega križa Slovenske Konjice za leto 2012 je podpisal župan, mag. Boris Podvršnik.  
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SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-52 
Vsebina 
sklepa: 

Sprejme se Poročilo o dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v letu 2011. 

 Odgovoren: Sandra Vidmar Korošec 
Rok: takoj 
Realizacija: Sklep o soglasju k Poročilu o dejavnosti Centra za socialno delo Slovenske Konjice v letu 2011 je 

podpisal župan, mag. Boris Podvršnik.  
 
 
 

Nerealizirani sklepi Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2012 
 

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE V LETU 2012 
Številka: OSOZ-2012-41 
Vsebina 
sklepa: 

Občinska uprava v skladu z ISO standardom pripravi pravilnik oziroma navodila za postopek 
sprejemanja prostorskih aktov oziroma vseh posegov v prostor in načrtovanih investicij, v katerem 
bo upoštevano oziroma predvideno pridobivanje idej in mnenj iz strani krajevne skupnosti, ki se je 
omenjeni posegi tičejo. 

 Odgovoren: Občinska uprava 
Rok: september 2012 
Realizacija: Dokumentacija bo predložena na prvi naslednji seji Komisije za gospodarsko javno infrastrukturo. 

Poročilo o sprejetem sklepu bo na seji občinskega sveta podal predsednik komisije. 
 


