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Priloga k zapisniku zadnje seje občinskega sveta z dne 13.6.2012 

 
 

O D G O V O R I 
NA POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV TER PRESEDNICE IN 

PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI S 14. REDNE 
SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE Z DNE 13.6.2012 

 
 
 
1. Svetnik Jožef Košir je predlagal, da se v skladu z ISO standardom 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.  
 
Dokumentacija bo predložena na prvi naslednji seji Komisije za gospodarsko javno 
infrastrukturo. Poročilo o sprejetem sklepu bo na seji občinskega sveta podal predsednik 
komisije. 
 
Odgovor pripravil: Gregor Kovačič 
 
2. Svetnik Jožef Košir je predlagal, da se v bodoče v obrazložitev spremembe načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče vnesejo še podatki o vrednosti 
premoženja ob nakupu ter ob prodaji nepremičnine. 
 
Zakon o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  
86/2010, v nadaljevanju: ZSPDSLS) v 11. členu določa, da mora biti načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem sestavljen iz načrta pridobivanja, načrta razpolaganja in načrta 
najema nepremičnega premoženja države oziroma samoupravne lokalne skupnosti. Iz 
podzakonskega akta (Uredbe o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti) pa dodatno izhaja obveza, da mora biti v načrt ravnanja vključen tudi načrt 
oddajanja v najem. Tako so v primeru nakupa in nadaljnje prodaje orientacijske vrednosti 
nepremičnine dejansko že zajete, vendar v dveh posameznih načrtih.  
 
Naj dodamo, da so skladno z zakonodajo v načrtih ravnanja določene orientacijske vrednosti 
stvarnega premoženja, ki jih zakon določa kot vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega 
premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa 
geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, 
oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma 
na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim 
večjega približka dejanski vrednosti na trgu. 
 
Je pa seveda pri tem potrebno upoštevati, da je razlika v nakupni in prodajni ceni odvisna od 
različnih dejavnikov npr. od spremembe namenske rabe, komunalne ureditve, tržne vrednosti 
v določenem obdobju (obdobje gospodarske krize), ki so v tej razliki zajeti.  
 
Odgovor pripravila: Mateja Čremošnik 
 
3. 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.  
 
V naselju Gorenje je v smeri Gorenje – Zreče na desni strani urejeno postajališče z utico in je 
namenjeno potnikom, čakajočih na avtobus. Na levi strani, zaradi pomanjkanja sredstev v 
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času gradnje, ni bilo zgrajenega postajališča z utico-zgradila se je na tisti strani kjer potniki 
čakajo na avtobus, druga, kjer se potniki vračajo na Gorenje in potem domov, pa iz 
navedenih razlogov ni bila zgrajena. Tudi v letošnjem proračunu ni zagotovljenih sredstev za 
izgradnjo postajališča z utico in odkup zemljišča, ki je v zasebni lasti. V kolikor bo možno 
zagotoviti potrebna sredstva, se bo postajališče zgradilo v prihodnjih letih. 
 
Odgovor pripravil: Andrej Furman 
 
 

 
 

O D G O V O R 
NA POBUDO PREDSEDNIKA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

DOBROVLJE S 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ZREČE Z DNE 25.4.2012 

 
1. Predsednik Krajevne skupnosti Dobrovlje, Bojan Napotnik, je opozoril, da Pošta 
Zreče v Krajevni skupnosti Dobrovlje netočno odlaga pošto naslovnikom.  
 
Odgovor Pošte Slovenije je podan v nadaljevanju. 
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