OBČINA LOVRENC NA POHORJU
OBČINSKI SVET
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:0321-0002/2014-001
Datum: 3.11.2014

S k r a j š a n z a p i s n i k

1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki je
bila v torek, 28.10.2014, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, z
začetkom ob 18.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, Joško Manfreda SD SOCIALNI DEMOKRATI, Marjana Kralj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž
Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Barbara
Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Miha Šlaus Neodvisna lista za varnost in
pomoč, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Simona Grobelnik Marko
Rakovnik za župana, Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob
- neodvisen kandidat.
2. Člani OS:

4. Ostali prisotni: Sanja Miljuš Herman, predsednica Občinske volilne komisije, Drago

Mlakar, direktor OU, Dušan Jakop, Melita Cepec.
Opomba:
Direktor prisotne opozori:
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se 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 posnetek bo objavljen na
uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po seji."
Direktor pozdravi navzoče in na podlagi zakonodaje predlaga za vodenje seje
najstarejšo članico Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, Marijo Perklič.
Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 100/5 – uradno
prečiščeno besedilo UPB1), je sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju
odprla in vodila najstarejša članica občinskega sveta Marija Perklič in uvodoma
pozdravila vse prisotne.
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AD/1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:

Na podlagi potrdil novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju
in liste prisotnosti je predsedujoča ugotovila sklepčnost Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.
UGOTOVITVENI SKLEP:

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 12 članov OS
od 12, kolikor jih OS šteje.
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko
pravno veljavno sklepa.

AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoča pove, da so vsi člani občinskega sveta med gradivom dobili dnevni red,
ga predstavi in pove, da se o dnevnem redu ne glasuje.
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski
Pohorju se seznani z

svet

Občine

Lovrenc

na

DNEVNIM REDOM:
1. Začetek seje:
 ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta,
2. Poročila občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev v občinski svet in
volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
6. Nagovor novoizvoljenega župana in informacija o profesionalnem oz.
neprofesionalnem opravljanju funkcije.
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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AD/2
POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU LOKALNIH VOLITEV ZA
ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA
Predsedujoča pozove predsednico Občinske volilne komisije, da poda poročilo.
Sanja Miljuš Herman poda poročilo o volitvah v Občinski svet Občine Lovrenc na
Pohorju in župana.
Predsedujoča odpre razpravo o poročilih:
Leo Čelofiga pohvali delo občinske volilne komisije.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato povzame
UGOTOVITVENI SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se je
seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih lokalnih volitev v Občinski svet Občine Lovrenc
na Pohorju in župana, ki so bile 05.10.2014 in 19.10.2014.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Poročila Občinske volilne komisije o
izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta in župana.

AD/3
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV
Predsedujoča odpre točko dnevnega reda, pozove člane sveta, da izmed sebe
predlagajo člane za Komisijo za potrditev mandata.
Predlogi iz neformalnega sestanka za pripravo konstitutivne seje: Simona Grobelnik,
Tomaž Golob, Barbara Obrulj Jeseničnik, Matjaž Manfreda.
Razprava:
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da predloge v odločanje.
Prisotnih je 12 članov sveta.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju glasuje o članih
mandatne komisije po vrsti, kot so predlagani:
Simona Grobelnik – ZA je glasovalo 12 članov sveta.
Tomaž Golob – ZA je glasovalo 9 članov in nihče PROTI.
Barbara Obrulj Jeseničnik – ZA je glasovalo 12 članov sveta.
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Predsedujoča nadalje predlaga v sprejem
2. SKLEP:
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1)), Občinski
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1. KONSTITUTIVNI SEJI, dne 28.
OKTOBRA 2014,
IMENUJE
Komisijo za potrditev mandatov v sestavi:
1. Članica - Simona Grobelnik,
2. Član - Tomaž Golob,
3. Članica - Barbara Obrulj Jeseničnik.
Komisija opravlja naloge v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
Mandat komisije traja za čas potrditve mandatov.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Imenovanje Komisije za potrditev
mandatov.
Predsedujoča prekine sejo, da se sestane komisija, ki bo obravnavala poročilo o izidu
lokalnih volitev 2014.
AD/4
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA
Po prekinitvi seje predsednik Komisije za potrditev mandatov Tomaž Golob povzame:
 Poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb
ter potrditev mandatov izvoljenih članov občinskega sveta.
Predsednik poudari, da pri pregledu poročil in ustreznih dokumentov niso ugotovili
napak. Pritožb ni vloženih, zato predlaga, da potrdijo mandate.
3.SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1. konstitutivni seji,
dne 28. oktobra 2014, na podlagi 100. člena ZLV (Uradni list RS, št.
22/06 in 70/06 - UPB2 – uradno prečiščeno besedilo), sprejme
poročilo Komisije za potrditev mandatov

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
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Predsedujoča da v razpravo in potrditev mandatov za člane OS.
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da predlog v odločanje.
4. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1. konstitutivni seji,
dne 28. oktobra 2014, na podlagi 100. člena ZLV (Uradni list RS, št.
22/06 in 70/06 - UPB2 – uradno prečiščeno besedilo), potrjuje
mandate naslednjih članov Občinskega sveta:

Lista za gospodarstvo in razvoj
Savinka Geratič

SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Joško Manfreda
Marjana Kralj
Matjaž Manfreda

Lista Leo Čelofiga
Leo Čelofiga
Barbara Obrulj Jeseničnik

Neodvisna lista za varnost in pomoč
Miha Šlaus

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Marija Perklič

Marko Rakovnik za župana
Edvard Goričan
Simona Grobelnik

Lista Davida Kranjca
Rok Urnaut

Tomaž Golob - neodvisen kandidat
Tomaž Golob

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča nato povzame
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet ugotavlja, da je s potrditvijo mandatov
vseh članov občinskega sveta, Občinski svet Občine
Lovrenc na Pohorju konstituiran.
AD/5

POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsednik Komisije za potrditev mandatov Tomaž Golob povzame:
 Poročilo o pregledu potrdila o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih
pritožb izvoljenemu županu.
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Predsednik poudari, da pri pregledu poročil in ustreznih dokumentov niso ugotovili
napak. Pritožb ni vloženih, zato predlaga, da predsedujoča prebere ugotovitveni sklep.
Predsedujoča prebere:

UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1.
konstitutivni seji, dne 28. oktobra 2014, na podlagi
Poročila Občinske volilne komisije in poročila mandatne
komisije za potrditev mandatov ugotavlja, da je:
ZA ŽUPANA
OBČINE LOVRENC NA POHORJU
IZVOLJEN
JOŠKO MANFREDA, rojen 21.03.1957,
stanujoč Lovrenc na Pohorju, Kovaška cesta 22.
Predsedujoča ugotovi, da je novoizvoljeni župan izvoljen tudi kot član sveta, da
mu je bil mandat člana sveta potrjen in mu je ugotovljena tudi izvolitev za župana.
Predsedujoča obvesti Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, da je z
ugotovitvijo o izvolitvi župana Joške Manfrede in njegovi izjavi, da županski
mandat sprejema njegov mandat člana občinskega sveta prenehal, na podlagi
prvega odstavka 37. a. člena in prvega odstavka 37. b člena ZLS, zaradi
nezdružljivosti funkcij.
Predsedujoča obvešča Občinsko volilno komisijo, da v najkrajšem času izvede
predpisani postopek v skladu z ZLV in predlaga v potrditev naslednjega
kandidata iz liste Socialnih demokratov.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev
izvolitve župana.

AD/6
NAGOVOR NOVOIZVOLJENEGA ŽUPANA IN INFORMACIJA O
PROFESIONALNEM OZ. NEPROFESIONALNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE
Župan Joško Manfreda pozdravi konstituiran Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju,
posebej čestita novoizvoljenim članicam in članom OS. Čestita pa tudi tistim, ki so člani
že več mandatov.
Nadalje spregovori o bodočem sodelovanju v občinskem svetu.
Župan Joško Manfreda poda izjavo, da bo funkcijo župana opravljal profesionalno.
Predsedujoča povzame
UGOTOVITVENI SKLEP:
Na podlagi 34 a. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno
prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1)), Občinski svet Občine
Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da bo župan Joško
Manfreda opravljal funkcijo župana profesionalno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Nagovor novoizvoljenega župana in
informacija o profesionalnem oz. neprofesionalnem opravljanju funkcije.
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AD/7
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJE
Predsedujoča predlaga, da člani OS predlagajo kandidate za člane KOMISIJE ZA
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJE.
Predlogi iz neformalnega sestanka za pripravo konstitutivne seje so: Simona Grobelnik,
Tomaž Golob, Barbara Obrulj Jeseničnik, Matjaž Manfreda in Marjana Kralj.
Razprava:
Joško Manfreda izpostavi vprašanje glede njegove pravice do glasovanja.
Leo Čelofiga pove, da v izogib temu, da bi prišlo do zapletov pri glasovanju, umika
predlog Barbare Obrulj Jeseničnik.
Simona Grobelnik in Tomaž Golob glede glasovanja opozorita na 37. a člen Zakona o
lokalnih samoupravi, kot tudi na 27. člen Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. O
izpostavljeni tematiki je Tomaž Golob pridobil tudi pisno mnenje službe za lokalno
samoupravo.
Marjana Kralj proceduralno zahteva kratek premor za usklajevanje svetniške skupine.
Predsedujoča odredi kratek odmor.
Marjana Kralj pove, da po posvetovanju umika predlog Matjaža Manfreda.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da predlog, ki je
spremenjen, v odločanje.
5. SKLEP:

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1)),
21 in 22. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 13/11 in
17/14) in 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na
Pohorju (UGSO št. 18/11, uradno prečiščeno besedilo in št. 5/01)),
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1. redni seji, dne 28.
oktobra 2014,
IMENUJE

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:
1. Članico – Simono Grobelnik
2. Člana - Tomaža Goloba
3. Članico – Marjano Kralj.
Komisija opravlja naloge v skladu s slovensko zakonodajo in akti Občine
Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
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PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Imenovanje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan se Mariji Perklič zahvali za vodenje seje.
Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi 1. redno sejo Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

PREDSEDUJOČA
Marija Perklič
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