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3. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 27. 3. 2019 
 
   

 
ZADEVA: GRADIVO ZA 13.2 TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: IMENOVANJE 
SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 

PREDLAGATELJICA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA 
PODLAGA: 

14. člen Zakona o gospodarskih javnih službah 
9. člen Statuta Občine Zreče 
6. člen Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče 

NAMEN: Predlog za imenovanje 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Aleksandra Godec Mavhar 

POROČEVALKA: Aleksandra Godec Mavhar 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
redni seji, dne 18. 3. 2019 obravnavala predloge kandidatov. 
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o imenovanju 
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v sestavu, ki ga 
predlaga komisija. 

PREDLOG  
SKLEPA: 

Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Zreče, na podlagi 
19. člena Statuta Občine Zreče in 58. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče, sprejme Sklep o imenovanju 
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
V skladu z 2. odstavkom 24. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS št. 1/16 in 
26/18) posreduje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo 
in sprejem predloge za imenovanje delovnih teles ustanovljenih na podlagi zakonov. 
 
Dosedanjemu Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bil imenovan 
2.2.2011, je potekel štiriletni mandat. 
 
V dosedanjem svetu so naloge opravljali: 
 
1.    Ivan UMNIK – predsednik  
2.    Jolanda Laubič – podpredsednica 
3.    Mihela Koprivnik – članica 
4.    Nadja Tehovnik – članica 
5.    Marjan Korošec – član 
 

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, 32/1993, 30-1998 – ZZLPPO, 126/2007 
– ZJZP in 38/2010 – ZUKN) določa, da lahko tudi lokalne skupnosti ustanovijo telesa 
za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov. Telesa se 
ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb. 
  
Svet daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb lokalni 
skupnosti. V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca 
gospodarske javne službe, lahko uporabnik od lokalne skupnosti zahteva izdajo 
odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in 
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 
 
Preostale pristojnosti sveta:  
- usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do 

izvajalcev javnih služb in daje organom občine pripombe in predloge v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,  

- zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb 
in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov občine, 

- usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti 
javnih služb, 

- zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na 
pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, občinskimi akti s področja javnih služb 
ter svojim poslovnikom.  
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Politične stranke so bile povabljene, da predlagajo kandidate za nove člane sveta. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela skupaj 5 predlogov:  
 
 
Kandidat:  Predlagatelj Funkcija 
Drago Vrhovšek SDS  
Tatjana Padežnik Matović OO NSi Zreče  
Drago Padežnik SDS  
Ines Cvelfer 
Dušan Brečko 

DeSUS 
OO SD Zreče 
 
 

 

Po razpravi so člani komisije sprejeli sklep, da Občinskemu svetu podajo predlog, naj 
se sklepom imenuje člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v naslednjem 
sestavi: 
 
Drago VRHOVŠEK – predsednik 
Dušan BREČKO – namestnik predsednika 
Tatjana PADEŽNIK MATOVIĆ – članica 
Ines CVELFER – članica 
Drago PADEŽNIK – član 
 
 
 
 
Pripravila:  
Aleksandra Godec Mavhar  

  
 Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, 
 DRAGO ŠEŠERKO 
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II. PREDLOG SKLEPA 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
 

Na podlagi 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list Republike 
Slovenije, št. ZGJS, 32/1993, 30-1998 – ZZLPPO, 126/2007 – ZJZP in 38/2010 – 
ZUKN), 3., 9. člena Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/2014) ter 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo 
slov. občin št. 1/2016 in 26/2018), je Občinski svet Občine Zreče na svoji 3. redni 
seji, dne…….., sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 
I. 

 
Imenuje se  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v sestavi: 
 
1.    Drago VRHOVŠEK - predsednik         
2.    Dušan BREČKO – namestnik predsednika        
3.    Tatjana PADEŽNIK MATOVIĆ – članica        
4.    Ines CVELFER – članica        
5.    Drago PADEŽNIK – član 
        

II. 
 

Naloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin so: 
- daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb 

pristojnim organom lokalne skupnosti, 
- usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do 

izvajalcev javnih služb in daje organom občine pripombe in predloge v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin, 

- zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih 
služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov 
občine, 

- usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem 
dejavnosti javnih služb, 

- zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na 
pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom ter občinskimi akti s področja javnih 
služb.  
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III. 
 

Za delo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se smiselno uporabljajo določbe 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče. 
 
 

IV. 
 

Ta prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Zreče. 
 
 
Številka: 011-0004/2019-9 
Datum: 
 

 
 

             mag. Boris PODVRŠNIK, 
           ŽUPAN 

 
 
Vročiti: 
1. Vsem članom ( osebno). 
2. Finančna služba. 
 
Vložiti: 
1. Sklepi Občinskega sveta Občine Zreče, 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 

 
 

 


