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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

OOBBČČIINNSSKKII  SSVVEETT  
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si 
 
Številka:0321-0002/2019 
Datum: 25. 02. 2019 
 

S k r a j š a n  z a p i s n i k - osnutek 
 
 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 

svet), ki je bila v ČETRTEK, 21.2.2019, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na 
Pohorju, z začetkom ob 18.00 uri. 

 
PRISOTNI: 
 

1.   ŽŽuuppaann::  Marko Rakovnik, ki tudi vodi sejo (v nadaljevanju: predsedujoči). 
 

2.   ČČllaannii  oobbččiinnsskkeeggaa  ssvveettaa: Simona Grobelnik - ZDRAV LOVRENC – LISTA MARKA 
RAKOVNIKA, Anžej Bečan - ZDRAV LOVRENC – LISTA MARKA RAKOVNIKA, 
Špela Španbauer - ZDRAV LOVRENC – LISTA MARKA RAKOVNIKA, - Rok 
Urnaut, ZDRAV LOVRENC – LISTA MARKA RAKOVNIKA, Marta Steinbacher 
ZDRAV LOVRENC – LISTA MARKA RAKOVNIKA, Blaž Kraner - ZDRAV 
LOVRENC – LISTA MARKA RAKOVNIKA, Alenka Deutsch - SDS – 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, Staša Pernat Lesjak - LISTA 
SANJO ZA ŽUPANJO, Sanja Miljuš Herman - LISTA SANJO ZA ŽUPANJO, 
Tomaž Sušec - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Joško Manfreda - SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI. 

 

3. Odsotni: Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr.. 
 

4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Sabina Šmon, Albina 
Pajtler, Dušan Jakop.  

 
Župan pove, da imamo danes osrednjo točko dnevnega reda proračun občine za 
leto 2019. Proračun je eden izmed temeljnih aktov občine, s katerim zasledujemo 
temeljni cilj, to je zadovoljevanje potreb občanov, omogoča izvajanje glavnih nalog 
lokalne samouprave, storitev in ustreznih rešitev občanom na vseh področjih in s 
tem zagotavljanja splošnih pogojev za življenje. Zaradi pomembnosti odloka je bil 
11.2. sklican sestanek vseh članov sveta, na katerem se je izvedlo usklajevanje 
predloga proračuna. Koordinacija je pomembno vplivala na sestavo proračuna. 

 
Opomba: Župan prisotne opozori: 
"Na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju  
(UGSO, št. 63/17), se seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju zvočno 
snema za potrebe priprave zapisnika in za namen objave na uradni spletni strani 
občine, o čemer so vsi prisotni seznanjeni in s čimer se izrecno strinjajo. 
Upravljalec teh posnetkov je Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju. Zvočni 
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posnetek bo objavljen na uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še 
do 30 dni po objavi seje." 
 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

Na podlagi liste prisotnosti je župan ugotovil sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 11 članov OS 
od 12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17) in 30. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 63/17), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno veljavno 
sklepa. 
 
 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 1. redne seje OS. 
 
Razprava: 
Joško Manfreda opozori na zapis, da se seja zvočno in slikovno snema. Tega opozorila 
kot predsedujoči ni izrekel. Zaradi te pomanjkljivosti ne bo kompliciral. 
 
Župan se zahvali za pripombo. 
 
Blaž Kraner pove, da ne razume opozorila. 
 
Joško Manfreda pove, da v zvočnem zapisu tega opozorila ni izrekel. 
 
Simona Grobelni pove, da je 1. konstitutivno sejo vodil gospod Joško Manfreda in naj se 
preveri, ali je bilo opozorilo izrečeno. 
 
Opomba: Člani sveta so bili že pred sejo seznanjeni s tem da se seja zvočno in slikovno 
snema in so se s tem strinjali. Predsedujoči je glede na 28. člen Poslovnika Občinskega 
sveta, svet dolžan opozoriti, da se seja zvočno in slikovno snema. 
 
Ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 31. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni 
seji, dne 21.2.2019, sprejme skrajšan zapisnik 1. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 17.12.2018. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 

http://www.lovrenc.si/
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ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 1. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/3 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 1. izredne seje OS. 
 
Razprava: 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 31. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni 
seji, dne 21.2.2019, sprejme skrajšan zapisnik 1. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 20.12.2018. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval noben član sveta. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 1. 
izredne seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/4 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 2. izredne seje OS. 
 
Razprava: 
Joško Manfreda pove, da na seji ni bil prisoten, vendar vidi nekaj neresnic, zato je prav, 
da na to opozori in sicer gospa Sanja Miljuš Herman govori, da ni bilo večjega odziva za 
predloge za odbore in komisije. Stranka Socialnih demokratov je podala predlog za 
nadzorni odbor, pa še tega komisija ni upoštevala. Že prej pa so dobili informacijo, da 
njihovi predlogi ne bodo upoštevani. 
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Župan prekine razpravo, predlaga, da gospod Joško Manfreda poda konkretni predlog 
za spremembo zapisnika, čeprav ni bil prisoten na seji. Na seji je bilo tako povedano. 
 
Joško Manfreda pove, da je bilo na seji napačno povedano. 
 
Ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 31. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni 
seji, dne 21.2.2019, sprejme skrajšan zapisnik 2. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 31.1.2019. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet . 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 2. 
izredne seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/5 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 2. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 1. redne (KONSTITUTIVNE) seje. 

3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 1. IZREDNE seje in pregled realizacije 
sklepov. 

4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 2. IZREDNE seje in pregled realizacije 
sklepov. 

5. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje. 

6. Informacije župana. 

7. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 

8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2019 – prva obravnava – sklep o javni razpravi.  

9. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 
april 2019. 

10. Potrditev Odpisov inventurne komisije –odpis terjatev za leto 2018. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
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4.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
sprejme naslednji 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 1. redne (KONSTITUTIVNE) seje.  

3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 1. IZREDNE seje in pregled 
realizacije sklepov. 

4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 2. IZREDNE seje in pregled 
realizacije sklepov. 

5. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje. 

6. Informacije župana. 

7. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 

8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2019 – prva obravnava – sklep o javni razpravi.  

9. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju za 
obdobje april 2019. 

10. Potrditev Odpisov inventurne komisije –odpis terjatev za leto 2018. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsedujoči zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD/6 

INFORMACIJE ŽUPANA 
 
Župan poda naslednje informacije: 

- Rekonstrukcija regionalne ceste Ruta – Lovrenc na Pohorju – Pesek. V 
januarju 2019 so se dogovorili za sestanek s predstavniki direkcije RS za 
infrastrukturo z gospodom Tomažem Willenpartom in gospo Aljošo Kokot. 
Rekonstrukcija bo zajemala modernizacijo makadamskega dela vozišča, kot tudi 
ceste skozi Lovrenc na Pohorju. V letih 2012-2013 je bil narejen PZI in v letu 
2017 je bil sklenjen sofinancerski sporazum. V letu 2018 je bila še izvedena 
nivelacija projekta. Po sklenjenem sporazumu je občina soinvestitor v 100% 
deležu za vodovod in kanalizacijo. Pri kanalizaciji želimo koristiti kohezijska 
sredstva. Do tega trenutka je direkcija razpolagala zgolj s projektantskim 
predračunom za kanalizacijo in vodovod. Pojasnila, ki smo jih pridobili, so bila, da 
direkcija aktivno pridobiva zemljišča in ko bo prejela do 75% poslanih pogodb, bo 
pripravila razpis za izbiro izvajalca za gradbena dela. Razpis bo trajal cca 5 
mesecev in zaradi tega predvidevajo izvedbo del v letu 2020. 
V zvezi s kohezijo pove, je direkcija pripravljena nuditi pomoč. 
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Potrjena je tudi projektna naloga Ruta – Lovrenc na Pohorju, brez mostu pri 
Marlesu, ki je že pripravljen za izvedbo in izbran je že izvajalec za PZI 
dokumentacijo. Po letu 2019 pa smo se dogovorili, da se bomo dogovorili še za 
rekonstrukcijo ceste Lovrenc na Pohorju – Pesek. 

- Koriščenje sredstev LAS – načrtujemo črpanje teh sredstev za občino, saj je na 
razpolago v letih 2019 in 2020  še 177 tisoč EUR. Iz tega bi pokrili projekt 
Sanacijski ukrepi  za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje. Leta 2018 je 
bila občini naložena odločba, da moramo zaradi nepravilnosti delovanja ČN 
pripraviti program sanacijskih ukrepov za uskladitev odpadnih komunalnih vod. 
Druga investicija preko LASa je gasilsko vozilo. Gasilska enota PGD Lovrenc na 
Pohorju spada v tretjo kategorijo in pokriva celotno območje občine. Obseg dela 
je določen s tripartitno pogodbo. … 

- Pridobitev hidravljičnega izračuna za vodovod – prav tako investicija preko 
LASa. To je za učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja. Namen je 
zmanjševati izgube vode in povečati oskrbo s pitno vodo, predvsem na Rdeči 
breg in Recenjak. ... 

- Sprejemanje PUP – informacija – V novembru in decembru je bila razgrnitev 
PUP, dne 19.12. pa je bila javna razprava PUP-a. V času javne razgrnitve so 
lahko podali pripombe k razgrnjenemu PUP-u. Te pripombe smo sedaj prejeli od 
izdelovalca. V najkrajšem času se sedaj kot župan mora opredeliti do teh 
pripomb. Ocenjuje se, da bo celoten postopek trajal še 6 do 7 mesecev. 

- V pripravi je tudi nov pravilnik za novorojence in starostnike. 
- V predlogu proračuna je predviden tudi nakup za starejše občane. 
- Danes je bil objavljen Sklep o prepovedi vozil z osno obremenitvijo večjo od 4 t in 

sicer v času odjuge. 
 
 

AD/7 

POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Dušan Jakop pove, da so člani sveta med gradivom dobili tudi obrazce za vprašanja in 
pobude. Po poslovniku lahko vsak član pove tri pobude in vpraša tri vprašanja. Pobude 
in vprašanja potem pisno oddajo. 
 
Župan prosi, da so pobude konkretne, da lahko na njih konkretno tudi odgovorimo. 
 
Tomaž Sušec opozori na črno odlagališče v Slepnici pri »Juhartu. Tam sta že 
postavljena dva kesona in sicer za steklo in za papir. Ljudje pa tam odlagajo tudi vreče 
in ostale odpadke. Predlaga postavitev table z napisom »Prepovedano odlaganje 
odpadkov«. 
 
Joško Manfreda pove, da je že 14.12.2018, kot še aktualni župan, postavil naslednja 
vprašanja: 

1. Ali je bila v času volilne kampanje podana vloga za odobritev koriščenja objekta 
bivše pošte Činžat z namenom volilnega srečanja z občani, dne 23.11.2018, v 
prostorih pošte? V kolikor je bila podana vloga, prosi za kopijo vloge, iz katere bo 
razvidno, kdaj je bila posredovana v glavno pisarno občine. 

2. Prosi za kopijo sklepa o odobritvi koriščenja prostora in določitve cene za najem 
prostora, skladno s pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja občine 
Lovrenc na Pohorju v najem in ustrezne pogodbe in potrdila o vplačilu 
uporabnine. 
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3. Zanima ga, kdo je izdal ključe za uporabo prostora pošte, če ni bilo ustrezne 
dokumentacije (Pogodba, odobritev, plačilo najema). 

Želi konkretni odgovor. 
 
Vpraša, ali je bila direktorica v njegovem mandatu zaposlena zakonito. Želi imeti 
konkreten odgovor od župana. 
 
Nadalje želi informacijo glede Sporazuma o razdelitve premoženja. Nekdo pobira 
najemnine od skupnih občinskih stavb. Meni, da je to oškodovanje naše občine. 
Postopek je že sam sprožil v času svojega mandata. 
 
Vpraša, kako daleč je naročilnica za gospoda Stojana Krajnca – sodna izvedba 
izgradnje in poseg stavbe knjižnice v sosedovo zemljišče. 
 
 
Naslednja vprašanja niso izrečena na seji, so pa podana pisno. 
Želi dokumentacijo revizije zaključnega računa 2017, ki jo je sam naročil, izvedla pa jo 
je zunanja revizorka Milena Gorjup. 
 
Občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju predlaga, da pregleda vsa prečrpališča 
kanalizacije na čistilno napravo, da vidimo, koliko meteorne vode doteka iz prečrpališč 
na priklop trško jedro in kakšen je efekt čiščenja. 
 
Nadalje vpraša, zakaj je prenos proračuna 455 tisoč € v leto 2019. Zakaj ni bila 
realizacija izpolnjena in na katerih postavkah je prenos. Pričakuje pisni odgovor v enem 
tednu. 
 
Alenka Deutsch opozori na varen dostop do prostorov in objektov Osnovne šole 
Lovrenc na Pohorju s strani Gaberca, saj sta stopnišče in ploščad v zmrzali izredno 
spolzka. 
 
Vpraša, ali imamo zunanjega pripravljavca DIIPov, ali jih pripravljamo sami. 
 
Vpraša, kdaj bo začetek razprave o izgradnji trim steze in otoka ter o lokaciji. 
 
Staša Pernat Lesjak pove, da je ena tabla Občina Lovrenc na Pohorju že očiščena, ali 
lahko pričakuje, da bodo kmalu očiščene še ostale, predvsem misli tudi na cestna 
ogledala. 
Predlaga, da je cesta »pod šolo« - Gaberca tako prometno urejena, da tam ne bo 
dovoljeno parkiranje ob cesti, saj je vožnja po tej ulici ob takšnih praksah skrajno 
ovirana in otežena. Prometni režim bi morali ustrezno urediti, morda tudi z ustreznimi 
znaki. 
NRP – kakšni so kriteriji za vključitev cest v proračun.  
Predlaga vključitev v NRP LC Slepnica – Štancer – Vračko, prav tako vključitev LP 
Delavska pot in LC Slepnica – Mušič. 
Nadalje izrazi potrebo po pripravi jasnih kriterijev za določitev prioritet pri 
rekonstrukcijah in izgradnjah občinskih cest, tako da bodo lahko občani že vnaprej 
vedeli, kakšen je vrstni red pri obnovi cest in zakaj je ta vrstni red takšen. 
 
Marko Rakovnik glede čiščenja tabel pove, da se to izvede po končani zimski sezoni. 
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Albina Pajtler pove, da prometne signalizacije ni težko postaviti. 
Kar se tiče ceste pod šolo pove, da sama signalizacija ni težavna, problem nastane z 
ukrepi, ko se to krši. 
Še večji problem zaznavamo pri spodnjem Mercatorju, kjer je signalizacija postavljena. 
Policija in mestno redarstvo sta bila na to opozorjena in pozvana, da izvajata kontrolo 
glede na prometno signalizacijo na tem mestu, vendar kljub temu nismo beležili nekih 
uspehov. 
Tej problematiki bomo posvetili pozornost. 
 
Kar se tiče kriterijev, ki omogočajo, da neka cesta ali projekt pride v NRP, se že tudi 
pripravljajo. 
 
Sanja Miljuš Herman pove, da so občinske spletne strani neažurne, saj informacije in 
posnetki sej občinskega sveta niso nikjer objavljene oziroma ni pripravljenega linka na 
Youtube, občani pa tako prihajajo do informacij o delu OS z veliko zamudo. Meni, da se 
stran že predolgo ureja. 
Nadalje da pobudo za proučitev možnosti za uvedbo dodatne avtobusne linije na relaciji 
Maribor – Lovrenc na Pohorju v večernih urah ob petkih in sobotah, kar bo primerno 
posebej za mlade, kakor tudi, da naj se na avtobusne postaje namestijo pregledni vozni 
redi.  
Da pobuda za proučitev možnosti pristopa k idejni zasnovi priprave knjige o zgodovini 
Lovrenca na Pohorju z g. Ožbejem Vresnikom in g. Francem Verovnikom. 
 
Anžej Bečan da pobudo za ureditev določenih krajev in sicer: 

- Hojnikova rida - posekati drevesa, pokositi in vzdrževati na določenem nivoju, 
- ureditev linijo parkirišč pri dravskem mostu na Ruti. 
- širitev parkirišča pri farni cerkvi – v pasu ob drevesih od parkirišča navzdol 

(morda pri obnovi ceste). 
 
Simona Grobelnik da pobudo za obveščanje občanov. Po seji občinskega sveta se 
objavi kratek povzetek seje, kaj se je sklenilo, kaj se dogaja. 
Glede takšnega povzetka seje vpraša člane svete, če se s tem strinjajo. Prosi, če se 
svetniki o tem opredelijo. 
 
Marko Rakovnik se zahvali za pobudo in predlaga, da se svet o tem opredeli, sicer pa 
razprave o tem ni. 
 
Simona Grobelnik pove, da si predstavlja, da so seje dostopne, da so linki urejeni, da je 
zraven kratek povzetek seje napisan v ljudem prijazni obliki (ne zapisnik). 
 
Predlaga, da izdajamo glasilo, ki bo izhajalo na 2 – 3 mesece. 
 
Tomaž Sušec pove, da se s tem ne strinja, saj imamo za seznanitev zapisnike. 
 
Špela Šanbauer pove, da mora informacija biti v poljudni obliki. 
 
Joško Manfreda opozori, da pri pobudah in vprašanjih ni razprave. 
 
Blaž Kraner pove, da se strinja s pobudami o neažurnosti spletnih strani, kot tudi s 
problematiko parkiranja na Šolski ulici in okolici šole. 
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Špela španbauer vpraša, kako lahko občani določenega zaselka zaprosijo za postavitev 
cestnih ogledal na uvozih na glavno cesto. Kakšen je protokol? 
Predlaga, da občane zaselkov informiramo, kako se urejajo ceste, ki so v lasti občine, 
drugih lastnikov in gozdne ceste. Kako lahko ljudje dobijo informacijo o lastništvu ceste 
in kako je urejeno vzdrževanje cest? 
Kaj morajo narediti lastniki hiš, ki imajo neurejen dostop do hiš in se ti tudi plužijo in 
sicer zaradi poškodb. 
 
Marta Štajnbacher predlaga ureditev prevoza na Ruto, s tem bo dijakom omogočen 
prevoz z vlakom. V ta namen bi lahko koristili tudi avto, ki bo namenjen starejšim. 
 
 
Predsedujoči zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanje članov občinskega 
sveta. 
 
 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019 
 – PRVA OBRAVNAVA – SKLEP O JAVNI RAZPRAVI 

 
Župan pove, da je bila 11.2. sklicana koordinacija svetnikov na temo usklajevanje 
proračuna 2019. Gradivo je usklajeno glede na pobude, ki so bile podane. 
Prosi svetovalko za proračun za uvodno razlago. 
 
Bronislava Paulič razloži predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2019 – razlaga v gradivu. 
 
Župan v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
odpre splošno razpravo. 
Zaradi predhodno izvedenega usklajevanja ter pripravljalnih obrazložitev splošnega in 
posebnega dela proračuna, ki so zelo natančna, prosi za konkretne pripombe in 
predloge na vsebino proračuna. To pomeni, da člani sveta konkretno povedo, na katero 
stroškovno mesto se vprašanje nanaša in na kateri strani je stroškovno mesto in kaj 
konkretno se predlaga. Občinska uprava bo na vprašanja skušala sproti odgovoriti. 
Vse pripombe, ki bodo iznešene, se bodo smatrale kot pripombe, podane v 30 dnevni 
javni razpravi. 
 
Tomaž Sušec – na strani 165, SM 404206 – postavka se je povečala na 3.150,00 €. 
 
Dušan Jakop pove, da gre za ureditev večnamenskega prostora, kjer je prej gostovala 
Pošta Slovenije. Sredstva so namenjena za ureditev poda in sten. 
 
Župan pove, da je odgovor na to vprašanje napisan na 36. strani proračuna. 
 
Tomaž Sušec – stran 173 – redno vzdrževanje gozdnih cest SM 411500 – zakaj se je 
postavka konkretno zmanjšala, prav tako se je zmanjšala postavka za vzdrževanje 
občinskih cest. Ali so sedaj ceste v boljšem stanju? 
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Financiranje zasebnih šol – stran 187, SM 219228 – prosi za pojasnilo. 
 
Albina Pajtler pove, da kar se tiče gozdnih cest, se vidi, da ostaja vzdrževanje na isti 
ravni. Proračun pa vsako leto še namenja lastna proračunska sredstva za izvajanje 
zimske službe. Lanska zimska sezona je bila katastrofalna in smo porabili bistveno več 
denarja, kot ga bomo letos. Pri sestavi proračuna za leto 2019 smo načrtovali realna 
sredstva. Samo vzdrževanje pa je skladno s pogodbo, ki smo jo imeli za lansko leto. 
Kar se tiče vzdrževanje občinskih cest, pove, da je bilo lansko leto specifično. Zaradi 
vetroloma smo nekoliko več namenjali za vzdrževanje, kot je sicer običajno. … 
 
Bronislava Paulič pove, da je sicer prikazan primanjkljaj za cca. 366 tisoč €, vendar 
prenašamo sredstva v višini 455 tisoč €. Iz tega vidimo, da vsa sredstva še niso 
razporejena. 
 
Irena Kukovec Stajan pove, da je pojasnilo o financiranje zasebnih šol zapisano na 
strani 99. Gre pa za novo postavko in sicer za financiranje otrok, ki so vključeni v 
zasebne šole. Financira pa se 85% materialnih stroškov, gre pa za zakonsko 
obveznost. 
 
Joško Manfreda pove, da se bo vključil v javni razpravi, kjer bo pripravil pripombe v 
pisni obliki. 
Meni, da proračun ni razvojno naravnan. Prepričan je, da bo premoženje občine začelo 
padati. Tudi njega skrbi 368 tisoč € primanjkljaja. Glede 455 tisoč € prenosa pa se 
moramo vprašati, zakaj je v prejšnjem letu do tega prišlo, zakaj še vedno ni razpisa za 
štipendije. 
 
Alenka Deutsch pove, da je še prehitro govoriti o tem, ali je proračun razvojno 
naravnan, saj je župan mandat šele začel. V kolikor bo imela kakšno vprašanje, ga bo 
podala v pisni obliki. 
 
Staša Pernat Lesjak – stran 80 – Objekti za rekreacijo – na usklajevanju je bilo 
dogovorjeno, da se bodo vključili tudi koši za smeti, če je prav razumela, bi naj to šlo v 
to postavko. Drugje jih ni zasledila. Za začetek predlaga tri ali štiri koše. Nujno je, da 
stoji en koš pri parkirišču pri vrtcu. 
Stran 123 - Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v naselju – pripomni, da bi 
bilo potrebno sanirati celotno Delavsko pot. 
 
Sanja Miljuš Herman pove, da so veliko dorekli in pregledali že na koordinaciji. Tam so 
omenili tudi gasilsko vozilo. Dogovorjeno je bilo, da se bo pripravil tudi elaborat 
potrebnosti in načina financiranja. Povedano je bilo, da se bo sofinanciralo tudi iz LAS-
a. Kaj bo, če teh sredstev ne bo? 
Ni nam predstavljena niti struktura vozila, glede na to, da vemo, da je vozilo v višini 120 
tisoč € samo del sredstev. 
 
Anžej Bečan pove, da se pridružuje predhodni razpravi. Vesel je, da je v proračunu kar 
nekaj malih projektov, ki ne zahtevajo veliko sredstev. Motijo ga pa materialni stroški za 
šolo, občinsko upravo, ki so iz leta v leto (sedaj se vidi, da je bilo precej krčenja), kljub 
temu pa bi se pri nekaterih stvareh dalo stopiti nazaj in stvari zapeljati drugače (npr. 
licenčnine za nakup opreme, menjava tiskalnikov – lahko bi bil samo en večji za celotno 
upravo).  
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Simona Grobelnik pove, da uvodoma pohvali obrazložitveni del proračuna, ki je zelo 
zajeten, pregleden in vključuje vsako posamezno postavko. 
Ima nekaj komentarjev glede odloka in sicer v 5. členu – v pravicah prerazporejanje se 
je iz absolutnega zneska prešlo na procent porabe. Apelira, da se moramo vsi zelo 
truditi, da zadeve resnično razvojno postavimo. Meni, da se bo v prihodnje dalo veliko 
bolj natančno planirati, s tem bo tudi NRP pridobil neko težo. 
Na 13. strani – 10. člen – verjetno je zakonsko zapisano minimalno 2,oo €. To je zelo 
nizko postavljeno. 
Daje pobudo, da se znesek 2,00 € dvigne na 30,00 €. 
Truditi se moramo, da bo proračun še bolj razvojno naravnan, naš cilj mora biti, da 
pridemo do 40% investicijskih odhodkov. 
 
Bronislava Paulič pove, da je v prvem odstavku predpisan višji znesek 100,00 €. V 
drugem odstavku pa mejo določi občinski svet in ni zakonsko predpisana. 
 
Blaž Kraner pove, da posebnih pripomb na proračun nima. 
Kar na nekaj postavkah je opazen prenos sredstev iz leta 2018 v 2019. Konkretno, 
odprava napak pri vrtcu – vnovčitev bančne garancije. Ali se v letu 2018 zadeva ni 
izšla? 
 
Irena Kukovec Stajan pove, da gre pri tej zadevi za instrument zavarovanja, ki se lahko 
vnovči v primeru, da se določene napake ne odpravijo, ki so se pojavile pri izvedbi. Te 
zadeve sedaj rešujemo z izvajalci in če napak ne bodo odpravili, se bomo poslužili 
bančne garancije. Zato se bančna garancija prenaša iz leta v leto. 
 
Špela Španbauer pove, da na predlog proračuna nima pripomb. 
 
Marta Steinbacher pove, da na predlog proračuna nima vprašanj. 
 
Rok Urnaut pove, da so se na koordinaciji dogovorili in uskladili proračun. Apelira pa na 
člane sveta, da se takšnih koordinacij le udeležijo. 
 
Župan zaključi splošno razpravo in da v odločanje 
 
 
4.SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7-

UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) 
in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/16 in 
46/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni seji, 
dne 21.2.2019, v splošni razpravi soglaša s predlogom in v prvi 
obravnavi sprejel 

 
ODLOK 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 
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Sklep je sprejet. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
5.SKLEP:  Na podlagi 86. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 63717), se o predlogu opravi javna 
razprava, ki traja 30 dni. Rok javne razprave začne teči naslednji dan 
po sprejemu predloga odloka. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Predsedujoči zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 – prva obravnava – sklep o javni 
razpravi. 
 

AD/9 
SKLEP O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA  

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA OBDOBJE APRIL 2019 
 
Bronislava Paulič razloži sklep o podaljšanju začasnega financiranja 
 
Razprava: 
Joško Manfreda pove, da podpira sklep. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
6.SKLEP: Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljnjem besedilu ZJF) in 28. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.: 59/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni seji, dne 21. februarja 2019, 
sprejel naslednji 

 
SKLEP  

o podaljšanju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju 
 v obdobju 1. april – 30. april 2019 

 
1. člen 

S tem sklepom  se določa in ureja začasno financiranje Občine Lovrenc na Pohorju v 
obdobju od 01. aprila do 30. aprila 2019. 

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in 
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in 
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Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št.: 9/18, 32/18 in 54/18). 

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s 
porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018, to je do višine 
256.979,63 EUR in za namene, v skladu z določili 32. člena ZJF.  
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za 
namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu.  
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo 
obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

4. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo 
ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu. 

5. člen 

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju 
začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2019. 
 

6. člen 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 7.482,58 EUR, kar 
je potrebno za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.  

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. aprila 2019. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Predsedujoči zaključi točko dnevnega reda: Sklep o podaljšanju začasnega financiranja 
Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje april 2019. 
 
 
 

AD/10 
POTRDITEV ODPISOV INVENTURNE KOMISIJE –ODPIS TERJATEV ZA LETO 2018 
 
Bronislava Paulič razloži predlagan odpis inventurne komisije. 
 
Razprava: 



 
14 

 

Joško Manfreda pove, da glede komunalnih obveznosti, predvsem glede vodarine, je 
bilo v lanskem letu več napak in nekateri, npr. Marles, bi moral plačati kar velik znesek. 
Več teh napak je sam uspešno rešil. 
Ne bo pa podprl terjatev za zdravniški pregled, ki nam ga Zavod za zdravstveno varstvo 
ni pokril. Meni, da je bil zahtevek dan prepozno, ali celo nismo dali zahtevka. 
 
Župan odgovori, da so zahtevki bili dani, ne da ne bi bili dani in ker nismo dobili 
refundacije, je sedaj predlog za odpis. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
7.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 2. redni seji, dne 

21.2.2019, odpiše terjatve v skupni vrednosti 2.963,35 €, po priloženi 
tabeli. 

 

Skupaj konto 120030 terjatve za komunalne obveznosti -                                 533,74 
Skupaj konto 1759012 terjatve za sofinanciranje družinskega 
pomočnika -  2.253,61 

Skupaj konto 142000 terjatve za zdravniški pregled -  176,00 

   

  2.963,35 
 

Tabela kot priloga: 
 
ODPIS TERJATEV ZA LETO 2018

Pri pregledu zapadlih terjatev je inventurna komisija ugotovila, da je nekaj terjatev TAJNOST PODATKOV

neizterljivih, zato jih predlaga v odpis, in sicer:

Šifra kupca Konto terjatev

Znesek v 

EUR Obdobje Opombe

2022 120030-terj.za komunalne obveznosti 32,62 30.04.2018 Napačno obračunan poračun vodarine

2894 120030-terj.za komunalne obveznosti 41,59 30.04.2018 Po dogov.župana v odpis

2103 120030-terj.za komualne obveznosti 11,07 28.02.2018 Nismo izterjali zaradi smrti dolžnika

3040 120030-terj.za komualne obveznosti 16,35 30.11.2017 Nismo izterjali zaradi smrti dolžnika

2709 120030-terj.za komualne obveznosti 18,13 31.05.2017 Nismo izterjali zaradi smrti dolžnika

3615 120030-terj.za komualne obveznosti 126,05 30.04.2018 Napačno obračunan poračun vodarine

4467 120030-terj.za komualne obveznosti 8,80 31.07.2018 Nismo izterjali zaradi smrti dolžnika

3829 120030-ter.za komunalne obveznosti 279,13 30.04.2018 Napačno obračunan poračun vodarine

1. Skupaj 533,74

2.TERJATVE ZA SOFINANCIRANJE 

DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

Marija Švikart 1759012-terj.za sofinan.druž.pomočnika 2.253,61 9.10.2017

Gospa je umrla, zapuščinske razprave 

pa ni bilo. Naš delež je pokrila država.

2. Skupaj 2.253,61

1999 Zavod za zaposlovanje 142000-terj.za zdravniški pregled JD 88,00 18.01.2018

1999 Zavod za zaposlovanje 142000-terj.za zdravniški pregled JD 88,00 18.01.2018

3. Skupaj: 176,00

Predlagan odpis zgoraj navedenih terajtev skupaj: 2.963,35

Skupaj konto 120030 terjatve za komunalne obveznosti -                                533,74

Skupaj konto 1759012 terjatve za sofinanciranje družinskega pomočnika - 2.253,61

Skupaj konto 142000 terjatve za zdravniški pregled - 176,00

2.963,35

3. TERJATVE ZA VRAČILO 

ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA

1. TERJATVE ZA KOMUNALNE 

OBVEZNOSTI IN ZAMUDNE OBRESTI
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Navzočih je 11 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Predsedujoči zaključi točko dnevnega reda: Potrditev Odpisov inventurne komisije –
odpis terjatev za leto 2018. 
 
 
 
 
Predsedujoči se zahvali za prisotnost in zaključi 2. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
   Zapisnikar:           PREDSEDUJOČI 
 
 Dušan Jakop          župan Marko Rakovnik, prof. 


