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19. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 15.5.2013  
 

 
 

ZADEVA: GRADIVO ZA 4. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 
NASLOV: O D L O K  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2013 

PREDLAGATELJ: Župan 
PRAVNA 
PODLAGA: 

40. člen Zakona o javnih financah  
30. člen Statuta Občine Zreče   

PRILOGE:  
NAMEN: Predlog za sprejem – skrajšani postopek 
GRADIVO 
PRIPRAVILI: 

Greta Boček  
Javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče 

POROČEVALKI: Greta Boček 
Aleksandra Godec Mavhar 

STALIŠČA 
PRISTOJNIH 
KOMISIJ: 

Statutarno pravna komisija je na svoji 17. redni seji dne 
6.5.2013 obravnavala predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2013. 
Komisija s pravnega vidika na predlog odloka ni imela 
pripomb, a je predlagala, da se sredstva za ureditev 
športnega parka Zreče (postavka O17) obdržijo v proračunu 
za leto 2013. 
Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo je na 
svoji 17. redni seji dne 6.5.2013 obravnavala Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za 
leto 2013 in nanj ni imela pripomb. 
Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je na 
svoji 18. seji dne 23.4.2013 obravnavala Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2013 in  
sprejela sklep, da se je s obravnavanim odlokom seznanila, 
vendar podaja predlog, da se sredstva, ki so zaradi 
rebalansa na postavki O – urejanje prostora in varstvo 



okolja  izpadla, načrtujejo in zagotovijo v naslednjem 
proračunu v letu 2014. 
Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na svoji 
redni seji dne 25. 4. 2013 obravnavala Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Zreče za leto 2013 in po dodatni obrazložitvi na predlog 
rebalansa proračuna za leto 2013 ni imela pripomb. 
Nadzorni odbor Občine Zreče je na svoji 10. seji dne 6.5.2013 
obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Zreče za leto 2013 z vsemi prilogami. Člani 
nadzornega odbora na predloženo gradivo niso imeli posebnih 
pripomb. Občinskemu svetu Občine Zreče predlagajo, da sprejme 
naveden odlok. 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Zreče za leto 2013. 

 
 


