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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:0321-0004/2015-002 
Datum: 21.1.2015 

 
S k r a j š a n  z a p i s n i k 

 

3. redne nadaljevalne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v 

nadaljevanju: OS), ki je bila v PONEDELJEK, 19.1.2015, v prostorih Prireditvenega 
centra Lovrenc na Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 

11..  ŽŽuuppaann:: Joško Manfreda. 

 

22..  ČČllaannii  OOSS: Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, Joško Manfreda SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Marjana Kralj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana 
Obrulj 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. 
 

4. Ostali prisotni: Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Danilo 
Španbauer, Dušan Jakop.  

 
Opomba: Predsedujoča 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." 
 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 

Na podlagi liste prisotnosti je predsedujoča ugotovila sklepčnost Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
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. 
 
 

http://www.lovrenc.si/
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AADD//22  
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015  
PRVA OBRAVNAVA 

 
Predsedujoča predlaga, da preden začnemo z razpravo, da besedo gospe Paulič, da 
pove spremembe, ki so nastale v gradivu. 
 
Bronislava Paulič razloži spremembe v gradivu.  
 
Razprava o prihodkih: 
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Tomaž 
Golob, Bronislava Paulič, Danilo Španbauer, direktor, župan. 
V razpravi je bilo s strani OS izpostavljeno oz. predlagano: 

- Prihodki so nastavljeni previsoko, saj še ni znano, koliko bo povprečnina. 
- Letošnje leto je bistveno drugačno, kot je bilo lansko, saj je proračun manjši za 1, 

2 milijona €, kar je 26 % manj sredstev, … . To pa pomeni, da je potrebno 
varčevati na vseh postavkah, kjer je to možno. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 710313, na 370 tisoč € – ni akceptiran s strani 
občinske uprave – podan odgovor, ki zagovarja realno planiranje. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 713, na 141 tisoč € – ni akceptiran s strani 
občinske uprave – podan odgovor, ki zagovarja realno planiranje. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 7141053 – ni akceptiran s strani občinske 
uprave – podan odgovor, ki zagovarja realno planiranje. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 71200001 za 50 tisoč € – ni akceptiran s strani 
občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 722100 za 20 tisoč € – ni akceptiran s strani 
občinske uprave. 

- Predlog, da se pregledajo zemljišča za najem in da sklenemo najemne pogodbe. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 7411 za 30%, to je za 140 tisoč € - ni 

akceptiran s strani občinske uprave - podan odgovor, ki zagovarja realno 
planiranje. 

 
Razprava o odhodkih: 
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Tomaž 
Golob, Leo Čelofiga, Marija Perklič, Rok Urnaut, Miha Šlaus, Bronislava Paulič, Albina 
Pajtler, Dušan Jakop, direktor, župan. 
V razpravi so izpostavljeni naslednji predlogi: 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 101004 za 1.000,00 € - predlog akceptiran s 
strani občinske uprave. 

- Predlog za povečanje postavke: 101007 za 600,00 € - predlog akceptiran s 
strani občinske uprave. 

- Predlog, da se o postavki 104403 na naslednji seji odpre razprava. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 104500 za 2.000,00 € - predlog akceptiran s 

strani občinske uprave. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 201003 (402009) za 1.000,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 201004 (402402) za 1.000,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 404100 (402099) za 1.000,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
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- Predlog za zmanjšanje postavke: 406101 (400400) za 1.600,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 406150 (402004) za 400,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 406150 (402009) za 1.500,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 406299 (402999) za 2.000,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 406300 (402902) za 4.500,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za zmanjšanje postavke: 406300 (402903) za 3.000,00 € - predlog 
akceptiran s strani občinske uprave. 

- Predlog za povečanje postavke: 407211 (431000) za 3.415,88 € - predlog ni 
akceptiran s strani občinske uprave.  

- Predlog, da PGD Lovrenc na Pohorju naredi plan opreme gasilcev za več let. 
 
Predsedujoča odredi 10 minutni odmor. 
 

- Predlog, da se vse cestne svetilke zamenjajo z led svetilkami. 
- Predlog, da se v strnjenem naselju znižajo kandelabri.  
- Predlog za povečanje postavke: 414054 (402099) za 2.500,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za povečanje postavke: 418100 (413300) za 2.555,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za povečanje postavke: 418100 (413301) za 336,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za povečanje postavke: 418100 (413310) za 10,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za zmanjšanje postavke: 418240 (402503) za 900,00 € - predlog 

akceptiran s strani občinske uprave. 
- Predlog za novo postavko, za športnike iz naše občine, ki trenirajo v drugih 

društvih izven občine – 1.000,00 € - predlog ni akceptiran – predlog bomo 
preučili.  

- Predlog za športne štipendije – predlog bomo preverili.  
- Predlog, da se v parkih postavijo orodja za telovadbo – predlog bom preučili. 

 
 
Razprava o predlogu Načrt razvojnih programov: 
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Tomaž 
Golob, Matjaž Manfreda. 
 
 
Razprava o Kadrovskem načrtu: 
V razpravi sodelujejo: Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Tomaž Golob. 

- V kadrovskem načrtu je v stolpcu: Skupno število zaposlenih za nedoločen čas 
31.12.2015 napaka in sicer: Seštevek »vse skupaj« je 7 in ne 8.  

 
Razprava o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s finančnim in stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju: 
V razpravi sodelujejo: Edvard Goričan, Tomaž Golob, Bronislava Paulič, Marjana Kralj, 
župan, direktor. 
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- Predlog dopolnilnega sklepa: Predlog sklepa, ki se umesti v Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – pod 
točko IV. 

 
Neposredna prodaja za stanovanja, ki jih kupuje stanovalec in za zemljišča 
do 300 m2, če gre za soseda, se prodajo pod pogojem, da ima kupec 
poravnane vse obveznosti do Občine Lovrenc na Pohorju. Druge prodaje 
pa se prodajajo z javnim razpisom in javnim odpiranjem ponudb. Cena se 
določi skladno s tržno vrednostjo, ki je objavljena na Gursu, ali s cenitvijo. 

 
 
Razprava o predlogu odloka tekstovni del: 
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Edvard Goričan, Leo 
Čelofiga, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Tomaž Golob, Marjana Kralj, župan. 

- 2. člen – popravek v tabeli - druga vrstica - je zapisano: ODHODKI, mora pa biti 
PRIHODKI. 

- 5. člen – prerazporejanje pravic porabe – izglasovan predlog (9 ZA, 2 PROTI): na 
skupno vrednost 25.000,00 € ter brisanje drugega odstavka tega člena. 
Zadnji odstavek se dopolni, da je poročanje o izvrševanju potrebno tudi ob 
vsakem rebalansu. 

- 6. člen – zadnji odstavek – 25%, se zamenja z 1/12. 
- 7. člen – v prvem odstavku se druga poved spremeni tako, da po novem glasi: (7 

ZA) Vrednost projektov lahko spreminja do 20% vrednosti projekta, vendar 
ne več kot 5.000,00 €. 

- 8. člen – se v prvem odstavku, v zadnjem stavku, zamenja beseda: zadnje z 
besedo preteklo. V tretjem odstavku se črtajo besede: za finance pristojnega 
organa in se nadomestijo: Na predlog strokovnih služb občinske uprave … . 

- 13. člen – zapisati bolj jasno. 
 
 
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje 
 

1. 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. 13/11in 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 03. nadaljevalni redni seji, dne 
19.1.2015, sprejel v prvi obravnavi, s podanimi pripombami OS  
dopolnjen, 

 
ODLOK 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 
 
Navzočih je 12 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
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2. SKLEP: Na podlagi drugega odstavka 85 in 86. člena Poslovnika OS Občine 
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 18/2011), se dopolnjen predlog 
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2015, da v 
javno razpravo do 29.01.2015. 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 
3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 03. nadaljevalni redni 

seji, dne 19.1. 2015, potrdi Program razpolaganja z občinskim 
stvarnim premoženjem za leto 2015 – z dodatnim sklepom iz 
razprave. 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – prva obravnava. 
 
 
Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi drugi del 3. redne seje Občinskega 
sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         PREDSEDUJOČA 
 
 Dušan Jakop                Marjana Kralj 


