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:0321-0004/2015-005
Datum: 27.3.2015

S k r a j š a n z a p i s n i k

5.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v ČETRTEK, 26.3.2015, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Marjana Kralj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj 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:

3. Odsotni:

Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, opr.

4. Ostali prisotni:

Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Danilo
Španbauer, Marko Rakovnik, Dušan Jakop.

Predsedujoča ugotovi, da sta prisotna tudi občana: Anžej Bečan in David Hriberšek.
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."
Nadalje pove, da je gospod Anžej Bečan vložil prošnjo, da bi fotografiral prisotne in
podal poročilo na spletni strani www.lovrencan.
Predsedujoča pozove člane sveta, da povedo, če se s to prošnjo strinjajo.
Predsedujoča nadalje ugotovi, da s strani članov sveta ni zadržkov.
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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 11 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
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 03. REDNE SEJE – prvi del
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 03.
redne seje – prvi del v obravnavo in sprejem.
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
1. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 5. redni
seji, dne 26.3.2015, sprejme skrajšan zapisnik 03. redne seje – prvi
del Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 29.12.2014.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
03. redne seje – prvi del.

AD/3
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 03. nadaljevalne seje – drugi
del
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 03.
nadaljevalne seje – drugi del v obravnavo in sprejem.
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
2. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 5. redni
seji, dne 26.3.2015, sprejme skrajšan zapisnik 3. redne seje – drugi
del Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 19.1.2015.
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Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
03. nadaljevalne seje – drugi del.

AD/4
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 04. redne seje OS
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 04.
redne seje v obravnavo in sprejem.
Razprava:
Leo Čelofiga predlaga popravek skrajšanega zapisnika na 8. strani in sicer:
- Iz njegove razprave se črta zadnja beseda »soglasja« in se razprava glasi: Leo
Čelofiga pove, da morda ni bilo čisto jasno, ali je bilo potrebno za vse dati
ponovno soglasje, ali se bodo soglasja upoštevala tudi iz prvega razpisa.
- Nadalje se spremeni beseda »da« v vprašalnico »zakaj« in se na novo glasi: Leo
Čelofiga vpraša, če je drugi razpis v skladu s tem, zakaj prvi ni bil razveljavljen?
Simona Grobelnik predlaga popravek skrajšanega zapisnika na 12. strani in sicer se naj
dopolni njena razprava: »želi obrazložiti svoj glas«. Njena razprava se na novo glasi:
Simona Grobelnik želi obrazložiti svoj glas in pove, da so člani občinskega sveta v prvi
obravnavi dali obsežne pripombe in predloge, na prihodkovni strani kot tudi na
odhodkovni strani. …
Predsedujoča ugotovi, da se člani sveta strinjajo s popravkom zapisnika in da ni več
prijavljenih k razpravi, zato da skrajšan zapisnik 04. redne seje Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju v odločanje.
3. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 05.
redni seji, dne 26.3.2015, sprejme skrajšan zapisnik 04. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 11.2.2015, s
spremembami iz razprave.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
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AD/5
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoča pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda
05. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje PRVI DEL in pregled
realizacije sklepov.
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje DRUGI DEL in pregled
realizacije sklepov.
4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 4. redne seje in pregled realizacije
sklepov.
5. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje.
6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2015 – hitri postopek.
7. Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine Lovrenc na Pohorju, za
obdobje APRIL – JUNIJ 2015 – hitri postopek.
8. Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku Zavodu za
patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, v
obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015.
9. Informacije župana.
10. Pobude in vprašanja.
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
4. SKLEP: Občinski svet
sprejme naslednji

Občine

Lovrenc

na

Pohorju

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje PRVI DEL in
pregled realizacije sklepov.
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje DRUGI DEL in
pregled realizacije sklepov.
4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 4. redne seje in pregled
realizacije sklepov.
5. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje.
6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2015 – hitri postopek.
7. Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine Lovrenc na
Pohorju, za obdobje APRIL – JUNIJ 2015 – hitri postopek.
8. Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku Zavodu
za patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na
Pohorju, v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015.
9. Informacije župana.
10. Pobude in vprašanja.
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Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/6
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 – HITRI POSTOPEK
Predsedujoča pozove Bronislavo Paulič, da predstavi proračun za leto 2015.
Ponovno smo pripravili predlog proračuna za leto 2015. Pri tem smo upoštevali v
februarju 2015 objavljene predhodne podatke ministrstva za finance. V ZIPRS1415 je
določena povprečnina za prvo polletje 2015 - 525,00 EUR in za drugo polletje 2015 500,83 EUR.
Primerna poraba v prvem polletju znaša 1.961.849 EUR in v drugem polletju
1.871.529,00 EUR. Po izračunih MF pripada Občini Lovrenc na Pohorju dohodnina v
višini 1.767.993,00 EUR. Do višine primerne porabe ji pripada finančna izravnava v
višini 150.783,00 EUR.
Z ZIPRS1415 je določena višina sofinanciranja investicij občinam (47. čl. ZIPRS1415),
ki znaša 1 % skupne primerne porabe občin, kar za Občino Lovrenc na Pohorju znaša
35.084,00 EUR.
V predlogu proračuna so nižje načrtovana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna evropske unije za 74.920,00 EUR (sofinanciranje rekonstrukcije Kulturnega
doma Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju in za sofinanciranje rekonstrukcije knjižnice v
Lovrencu na Pohorju).
V času ponovne priprave predloga proračuna za leto 2015 so bile sklenjene pogodbe z
Zavodom RS za zaposlovanje za izvajanje programov javnih del, na tej podlagi smo
lahko izračunali potrebna sredstva za izvajanje odobrenih programov in višino sredstev
sofinanciranja. Načrtovana so nižja sredstva za izvajanje programov javnih del in
posledično tudi prihodki iz tega naslova.
Skupni prihodki v predlogu proračuna za leto 2015 znašajo 3.716.250,00 EUR, odhodki
so načrtovani v višini 3.549.045,00 EUR. Razlika (proračunski presežek) znaša
167.205,00 EUR, ki se v celoti porabi za odplačilo glavnic. Odplačilo glavnic znaša
221.941,00 EUR in se pokrije še s prenesenimi sredstvi iz preteklega leta. Prenos
sredstev iz leta 2014 znaša 54.736,83 EUR.
V posebnem delu proračuna so bile preverjene potrebe na proračunskih postavkah, pri
družbenih dejavnostih je bil izvršen prenos sredstev med postavkami glede na
zakonske, pogodbene obveze.
Dodatno je bilo potrebno načrtovati sredstva za nakup zemljišč – nakup je bil načrtovan
že v načrtu razpolaganja preteklega leta, pogodba realizirana v začetku tega leta
(5.100,00 EUR, gre za menjalno pogodbo in delno doplačilo) in zagotovitev sredstev iz
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem tekočega leta.
Pri preverjanju načrtovanih sredstev na posameznih postavkah tekočih transferov
(domsko varstvo, sofinanciranje stroškov nadstandardne zaposlitve, transferov vrtcu za
doplačila vzgojnin, sofinanciranje domicilnih vrtcev, subvencioniranje cen pomoči na
domu) smo ugotovili, da se v tekočem letu za preteklo leto poravnajo obveznosti za
november in december, ker prejmemo zahtevke oziroma račune za november v začetku
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decembra in zapadejo v plačilo v začetku januarja naslednjega leta, računi za december
zapadejo v plačilo v začetku februarja naslednjega leta.
Iz navedenega razloga je v 6. členu predloga odloka ponovno zapisano, da skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
V marcu 2015 smo na posvetu, ki ga je pripravila Agencija RS za okolje, prejeli
informacijo, da moramo za projekte, na katerih uveljavljamo refundacijo sredstev po 21.
členu ZFO-1, imeti zaprto finančno konstrukcijo v smislu, da na projektu ne prikažemo
sofinanciranja investicije na podlagi 21. člena ZFO 1, ampak v celoti investicijo
pokrijemo z lastnimi proračunskimi sredstvi.
Iz navedenega razloga je potrebno na strani 78 gradiva na projektu OB167-09-0077
rekonstrukcija LC v naselju Cesta na Kumen od R3-701 do obrtne cone popraviti vire
projekta v tekočem letu v celoti – v višini 62.752,00 EUR so lastni viri.
V posebnem delu proračuna je potrebno na proračunski postavki 406443 investicijsko
vzdrževanje poslovne stavbe na Spodnjem trgu 8, dodatno zagotoviti sredstva za
izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja stavbe. Hkrati s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo knjižnice, je potrebno urediti uporabno
dovoljenje za celotno zgradbo (v letu 2012 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za
legalizacijo stavbe in rekonstrukcijo prostorov knjižnice). Sredstva v znesku 7.430,00
EUR so načrtovana za ureditev odvodnjavanja meteornih voda ob zgradbi.
Podatka o višini stroškov izdelave dokumentacije oziroma pridobitve uporabnega
dovoljenja zgradbe nimamo, predlagamo, da se postavka poveča za 2.050,00 EUR,
sredstva se prerazporedijo na to postavko iz dveh postavk, in sicer:
 418210 tekoče vzdrževanje kulturnega doma – 1.050 EUR in
 418603 najemnine dvoran- 1.000 EUR.
Razprava:
Predlog skupine svetnikov za spremembo proračuna: Simona Grobelnik, Tomaž Golob,
Edvard Goričan, Savinka Geratič, Rok Urnaut, Leo Čelofiga, Barbara Obrulj Jeseničnik.
Edvard Goričan pove, da je skupina svetnikov poizkušala pregledati celoten niveliran
proračun. V imenu vseh lahko pove, da je bistveno bližje tistemu, ko je bila razprava po
prvotnem predlogu. Proračun se je sedaj zmanjšal za 180 tisoč € in je približno takšen,
kot se je v razpravah že razpravljalo. Meni, da je to potrditev, da je bila zavrnitev
zadnjega proračuna upravičena. Sedaj je bistveno prečiščen, manjka samo še nekaj
malenkosti za dopolniti.
Da bi lažje razpravljali, so se odločili, da spremembe dajo v pisni obliki. …
Župan pove, da se z določenimi stvarmi lahko strinja, predvsem pa se ne more strinjati
s predlogom, kar se tiče Kovaške ceste. V kolikor to vržemo ven, izgubimo sredstva po
21. členu ZFO 1. Dokumentacijo za to cesto bomo temeljito preučili, v razpravo pa je
potrebno vključiti tudi ljudi, ki živijo ob tej cesti. Meni, da je o tem potrebno razmisliti.
Glede šolskega igrišča pove, da tudi sam ve, da je preplastitev nujna. Vedeti pa
moramo, da je v planu tudi ograja in ali je takšna preplastitev tudi varna in ustreza
pogojem šolskega igrišča, ali bodo potrebna še dodatna sredstva. Veliko stvari je še
odprtih. Pobuda je zelo pozitivna in jo sicer podpira.
Opozori na plačila investicij iz ministrstva. Sklepe in pogodbe imamo, zato upa, da
bomo pravočasno vložili zahtevke in da bomo sredstva tudi pravočasno dobili.
Zaveda se, da je potrebno društvom nakazati sredstva, ki niso bil nakazana. Vedeti pa
moramo, da moramo to narediti zakonito.
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Glede fitnes kluba pove, da je širitev nujna, saj je obstoječe stanje že kritično.
Premisliti je potrebno, saj bodo prihodki bolj realni v juniju.
Nadalje se bo vključil v razpravo pri posameznih postavkah.
Simona Grobelnik vpraša glede 21. členu ZFO 1 – 35.000,00 €, za kakšne investicije se
lahko ta sredstva porabijo, ali je to vezano izključno za izgradnjo cest ali je to samo
pogoj, da angažiramo lastna sredstva in smo nato upravičeni do teh sredstev. Ali
morajo biti sredstva samo za en projekt, ali so lahko razpršena.
Albina Pajtler pove, da poraba sredstev po 21. členu ZFO 1 je namenjena tako za
komunalno infrastrukturo, kot tudi za nakupe zemljišč, za infrastrukturo na področju
izobraževanja, kulture – nabor tega je širši. Letos prepuščajo možnost plačila anuitet
kreditov. Novost je tudi, da med upravičene stroške sodi tudi DDV. Ta sredstva so lahko
razpršena za več namenov, vedno pa sugerirajo, da jih ne razkropimo.
Rok za oddajo zahtevkov za oddajo načrta porabe po 21. členu ZFO 1 in po aplikaciji
ministrstva za finance je do konca marca 2015. V tem času še zagotavljajo, da so vsa
sredstva zagotovljena. V kolikor občine do konca marca načrta porabe teh sredstev ne
bodo vložile, je še drugi rok in sicer do 15. julija, vendar so na zadnjem predavanju
povedali, da bo vprašljivo zagotavljanje teh sredstev.
Mi bomo naredili vse, da bomo zahtevek vložili do konca marca za poplačilo anuitet, za
kredit lokalne ceste, za Cesto na Kumen drugi del.
Matjaža Manfredo skrbi, kako bo s preplastitvijo šolskega igrišča. Zanima ga, če je
projekt že narejen, ali je že kakšen predračun.
Edvard Goričan pove, da je predračun v višini 13 tisoč €. 3 tisoč € ima planiranih
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju.
Simona Grobelnik opozori na prvi strani na redakcijsko napako, v predlogu sklepa gre
za 5. sejo in ne za 4. sejo.
Ali je občina letos prvič upravičena do finančne izravnave v višini 150 tisoč €? Ali imajo
ta sredstva kakšno namembnost?
Nadalje izpostavi dilemo glede občinskih neprofitnih stanovanj in vlaganje v rezervni
stanovanjski sklad. Gre za racionalno obnašanje.
Bronislava Paulič pove, da občina ni prvič opravičena do finančne izravnave. Finančno
izravnavo nismo dobili le v letu 2013 in 2014.
Župan pove, da v neprofitna stanovanja vlagamo več, kot pa dobimo najemnin.
Zavzema se za gradnjo novih neprofitnih stanovanj, kjer je lastnik izključno občina. V
kolikor imamo kupce za neprofitna stanovanja, bi jih morali prodati. Danes je težko kaj
prodati in dobiti denar. V letih 2017 in 2018 se bo potrebno odloči o gradnji dvojčkov za
neprofitna stanovanja, da bomo prišli do novih stanovanj.
Nadalje pove, da je do sedaj bilo glede teh stanovanj kar nekaj nepravilnosti, ki jih bomo
morali odpraviti.
Tomaž Golob pove, da se morajo sredstva od prodaje stanovanj vložiti v rezervni
stanovanjski sklad. Občina bi na tem področju potrebovala strategijo. Zaveda se, da
določeno število neprofitnih stanovanj občina potrebuje za reševanje socialnih
problemov.
Leo Čelofiga pove, da kjer je v več stanovanjskih zgradbah bil prisoten upravnik, se je
več vzdrževalo, saj so stanovalci bolje organizirani. V starejših zgradbah, kjer takšne
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organiziranosti ni, pa se ni toliko vzdrževalo. Stanovanj v takšnih zgradbah bi se morali
rešiti, jih prodati po takšni ceni, da jih bodo stanovalci kupili.
Albina Pajtler pove, da imamo 46 neprofitnih stanovanj. Želela bi opozoriti glede
prenosa sredstev na rezervni sklad. Rezervni sklad se oblikuje skladno s stanovanjskim
zakonom v objektih z več kot osmimi stanovanjskimi enotami in več kot dvema
lastnikoma. Edini takšen objekt je na Šolski ulici 10. Lastniki v tej zgradbi imajo rezervni
sklad pri upravniku. Za naša stanovanja v tej zgradbi imamo rezervni sklad v okviru
proračuna.
Nobeden drugi objekt ni takšen, da bi po zakonu moral imeti upravnika in rezervni sklad.
Zato prihaja do težkih situacij glede usklajevanja del. Za naša stanovanja pripravlja plan
vzdrževanja naš upravnik.
Simona Grobelnik vpraša, ali ni kakšne druge rešitve glede takšnega sklada.
Bronislava Paulič pove, da lahko za teh 16 tisoč € povečamo investicijsko vzdrževanje.
Edvard Goričan opozori, da pri predvideni prodaji zemljišč bomo težko dosegli
predvideno ceno.
Župan pove glede obnove Kovaške ceste, da mora ostati v proračunu, saj še ne vemo,
kako bo z 21. členom ZFO 1 za odplačilo anuitet. Mi moramo imeti rezervo, da sredstev
ne izgubimo.
Albina Pajtler pove, da je za odplačilo anuitet še veliko neznank, župan želi imeti glede
21. člena neko rezervo.
Tomaž Golob vpraša, koliko tožb ima občina odprtih?
Direktor odgovori, da v tem trenutku dve zadevi – zadeva Kreativ (tožba in proti tožba),
v mirovanju pa je zadeva Nigrad.
Rok Urnaut vpraša, če je možno dobiti seznam računalniških programov, ki jih občina
uporablja.
Tomaž Golob predlaga, da se za vzdrževanje računalniških programov iz pogaja boljša
izhodišča.
Zakaj se uporabljajo sredstva za študentsko delo?
Bronislava Paulič pove, da ne gre samo za vzdrževanje programov, gre predvsem za
nadgradnje in vključevanje zakonskih sprememb.
Župan pove, da dijakom in študentom omogočamo počitniško delo med počitnicami, za
slikanje prireditev.
Z zmanjšanjem postavke ne bomo več izvajali počitniškega dela.
Simona Grobelnik vpraša, če se je zmanjšalo število zaposlenih na javnih delih?
Bronislava Paulič odgovori, da je vključenih enajst delavcev, računano pa je bilo za
petnajst. Eni programi ne potekajo skozi vse leto.
Nadalje ugotovi, da je predlog znižanje sredstev pri rekonstrukciji in adaptaciji - cesta na
Kumen do obrtne cone prevelik. V kolikor ne bomo uspešni pri črpanju sredstev za
pokrivanje kredita, bomo morali črpati 21. člen za to cesto.
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Albina Pajtler pove, da moramo za to cesto sprejeti še DIIP, projektna dokumentacija že
obstaja, naročiti še moramo recenzijo PZI-ja
Edvard Goričan pove, da glede na to, da se projekt deli na 1/3 v letošnjem letu, 2/3 pa v
naslednjem, se boji, da bo cesta čez zimo v grdem stanju.
Župan pove, da sredstva morajo biti zagotovljena, prepričan je, da dokumentacija ni v
redu, da jo bo potrebno popraviti.
Simona Grobelnik pove, da v kolikor prav razume, imamo v proračunu dve varianti
koriščenja sredstev po 21. členu ZFO 1 in je druga varianta kot rezervna.
Albina Pajtler pove, da v kolikor bi zadeva za poplačilo anuitet padla v vodo, še vedno
lahko prijavimo Kovaško cesto v prvi fazi. Na drugih cestah v takšnem obsegu nimamo
predvidenih investicijskih del.
Bronislava Paulič pove, da imamo za društva izdelan nekoliko drugačen predlog, ki ga
je izračunal gospod Marko Rakovnik.
Tomaž Golob pove, da ni druge možnosti, kot da se odločimo med dvema investicijama,
in da izločimo eno investicijo. Ali bomo izločili igrišče ali fitnes ali obratno.
Župan pove, da je smiselno letos izločiti igrišče. Več bo potrebno uporabljati športno
dvorano. Šolsko igrišče je potrebno preveriti, ali je preplastitev zadostna, ali je potreben
večji poseg. Varnost za igrišča in igrala je zelo zahtevna. Če bomo investicijo izpeljali,
bomo za njo tudi odgovarjali. Poskrbeti bo potrebno, da bo skladno z vsemi predpisi.
Naš cilj pa je, da to naredimo čim prej.
Opozoriti pa mora, da se bo tudi v tem delu čez dve leti delal športni center.
Leo Čelofiga pove, da je igrišče že sedaj nevarno. Za šolo se morajo zagotavljati neka
igrišča. Predlaga, da se za fitnes nameni trenutno manj sredstev, ki pa jih lahko
prerazporedimo nazaj z rebalansom.
Bronislava Paulič pove, da smo po trenutnih izračunih povečali prihodke za 16.056,00
€, vsa zmanjšanja odhodkov so 17.300,00 €. Manjka nam 29.109,00 €.
Župan ugotavlja, da proračun ni uravnotežen in bo potrebno točko umakniti z dnevnega
reda. Predlaga prekinitev seje za 10 minut, da če je možno, da uravnotežimo proračun.
Predsedujoča odredi 10 minutni odmor.
Edvard Goričan po razpravi predlaga uskladitve, kjer so v naslednji tabeli usklajene
vrednosti sprememb proračuna s predlagatelji in občinsko upravo.
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Prihodki
opis/ime
stran

konto

znesek

znesek
usklajenega
predloga

opomba

Prihodki od prodaje
stanovanjskih objektov in
stanovanj

17

720001

17

Prihodki od prodaje
722100 stavbnih zemljišč

-50.000,00

SKUPAJ

0,00

prodaja samo v primeru
namenske porabe
sredstev - torej za
namene investicijskega
vlaganja v te namene oz.
nakup novih stanovanj ob upoštevanju te
opcije…
nedosegljiva izhodiščna

-20.000,00
-70.000,00

-19.000,00 cena Komarjevo
-19.000,00

Odhodki
stran

konto ali opis/ime
SM

36

Spletne strani - stroški
oglaševalskih storitev in
402006 stroški objav
Sodni stroški, stroški
odvetnikov, sodnih
402920 izvedencev, tolmačev…

39

402099

30

Računalniške storitve

znesek Obč

2.415,00
7.000,00

opomba

predlog 26/3

Pogajanje za
zmanjšanje stroškov ali
-1.000,00 prekiniti pogodbo.

0,00

Usklajeno – predlog je

24.000,00

0,00 bil -4.000,00 €

Drugi splošni material in

402099 storitve

40

402902 pogodbah
402903

40

4029999

41

420500

42
46

402905
420402

Plačila za delo preko
študentskega servisa
Stroški nagrad in str.
prehrane dijakov in
študentov na obveznem
opravljanju prakse
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave
Prometna varnost - sejnine
udeležencev odborov

-2.000,00

2.200,00

-2.200,00 bil -2.200,00 €

3.000,00

-2.000,00

Usklajeno – predlog je

300,00

0,00
2.050,00
Usklajeno – predlog je

1.300,00
62.752,00

-500,00 bil -1.000,00 €
-26.668,00 35.084 EUR predvidenih
iz transfera državnega
proračuna - 21.čl.-konto
7400011 (na prihodkih
str. 18)

Druge subvencije privatnim

410299 podjetjem in zasebnikom

49

414017 LAS Jabolko

52

416004 splošni material in storitve

49

412000 tekoči transferi 2014

Usklajeno
Usklajeno – predlog je
bil -300,00 €

Rekonstrukcija in
adaptacija - cesta na
Kumen do obrtne cone

49

Usklajeno

9.000,00

Plačila po podjemnih

40

Usklajeno – predlog je
bil -2.000,00 €

Usklajeno - predlog je

15.000,00

-15.000,00 bil -5.000,00 €

sofinanciranje delovanja

3.500,00

-2.941,00

Geodetske evidence - drugi

Usklajeno
Usklajeno – predlog je

4.000,00

0,00 bil -2.000,00 €

Turistične prireditve -

2.298,00

Usklajeno
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Investicijsko vzdrževanje

53
55
56

416600 stanovanj 420500
Nepremična kulturna
dediščina - tek. vzdrž.
402503 drugih objektov
Ljubiteljska kultura - tekoči
418141 transferi…
Tekoče vzdrževanje kult.
418210 doma

411999

Drugi transferi

Razlika od prodaje

20.000,00
1.000,00

16.056,00 stanovanj
2.000,00

Pokrivanje obveznosti

0,00
2.250,00

3.555,00 preteklega leta
-1.050,00

402205 telefon, faks, e pošta

57
58

420299 druge opreme in napeljav
418431 OZ slovenskih častnikov

58
58

412000 transferi…
412000 Veterani - tekoči transferi…

59

418603 Najemnine dvoran

59

418606 2014

59

418607 leto 2014

59
60

418608 prireditve 2014
418706 Širitev fitnesa

1.200,00 konto?

1.000,00

-500,00

Kulturni dom - nakup

Usklajeno

-1.000,00
-300,00 Usklajeno

900,00
1.300,00

0,00
0,00 Usklajeno

26.320,00

-4.647,00 Usklajeno

Usklajeno

Sofinanciranje prog. športa

Obveznost športnim org.

0,00

1.865,00 za 2014

Izobraževanje kadrov - za

0,00

592,00

Krajevne športne

62

432300

SKUPAJ

Usklajeno

5.000,00
720,00

Zveza borcev - tekoči

OŠ - investicijski transferi
javnim zavodom

Usklajeno
Pomoč Reneju - nov

0,00

Prireditveni center –

57

Info table pri objektih
kult. dediščine

0,00
20.000,00

3.000,00
215.957,00

Usklajeno
Usklajeno

1.190,00
0,00 Usklajeno
Usklajeno - za
namene preplastitve
10.000,00 igrišča
-19.000,00

Simona Grobelnik pove, da se za 27 tisoč € dogovorimo in realiziramo ob prvem
rebalansu.
Župan pove, bomo ob sprejemanju oziroma nivelaciji DIIPa za rekonstrukcijo prvega
dela Kovaške videli, kakšna sredstva bomo potrebovali.
Nadalje pove, da je zadovoljen, da smo se uskladili. Vidi se, da lahko stopimo skupaj in
nekaj naredimo za kraj.
Tomaž Golob opozori še na neustrezna tla v vrtcu (otroci si trgajo hlače), ki bo morda
tudi vplival na proračun. Starši so izredno nezadovoljni.
Župan pove, da sredstva iz proračuna za to ne bodo namenjena, saj je vrtec nov in to
že rešujejo z reklamacijo (garancija).
Predsedujoča zaključi razpravo, ugotovi, da je proračun za leto 2015 usklajen in da v
odločanje
5. SKLEP:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7UPB2, 100/08-odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11 in 17/2014), je Občinski svet
11

Občine Lovrenc na Pohorju, na 5. redni seji, dne 26.3.2015, sprejel v
prvi obravnavi, z dopolnitvami
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča odpre drugo obravnavo.
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
6. SKLEP:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7UPB2, 100/08-odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11 in 17/2014), je Občinski svet
Občine Lovrenc na Pohorju, na 5. redni seji, dne 26.3.2015, sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – hitri postopek.
Župan pove, da je zadovoljen, da smo našli modrost in sprejeli proračun. Dokazali smo,
da znamo stopiti skupaj. Pozabiti moramo na zamere in vsi delati za korist kraja.
Prizadeval si bo, da skupaj najdemo pot in delamo skladno.

AD/7
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU, ZA OBDOBJE APRIL – JUNIJ 2015
Župan ugotovi, da je Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015
sprejet, zato umakne predlagano točko: Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem
financiranju Občine Lovrenc na Pohorju, za obdobje APRIL – JUNIJ 2015, z
dnevnega reda.
AD/8
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPISU – OPROSTITVI NAJEMNINE
NAJEMNIKU ZAVODU ZA PATRONAŽNO IN DOLGOTRAJNO OSKRBO NA DOMU,
HRIBERŠEK DANICA, LOVRENC NA POHORJU, V OBDOBJU OD 1.1.2015 DO
31.12.2015
Predsedujoča predlaga razpravo o obravnavanem sklepu.
Razprava:
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Edvard Goričan pove, da moramo paziti, kakšni stroški so zajeti v ceni storitve.
Predlaga, da podpremo sklep.
Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
7. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi prošnje
koncesionarke Zavoda za patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu,
Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, z dne 9.02.2015, na 5. redni
seji 26.3.2015, koncesionarko oprosti plačila najemnine poslovnih
prostorov v Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju, na naslovu
Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju, ležeči na parc. št.: 10/2, k.o.
Lovrenc na Pohorju, ki so namenjeni za opravljanje patronažne
dejavnosti, v času od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Župan Občine Lovrenc na Pohorju bo na podlagi tega sklepa s
koncesionarko, sklenil ustrezen aneks k pogodbi o oddaji in najemu
prostorov v ZP Lovrenc na Pohorju.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu –
oprostitvi najemnine najemniku Zavodu za patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu,
Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015.

AD/9
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
- Tla v vrtcu – Glede tega je bilo veliko dilem in sestankov. Če se ne bomo uspeli
drugače dogovoriti, bomo vnovčili bančno garancijo. O kvaliteti poda še čakamo
odgovor, saj smo ga poslali v analizo. Izvajalci morajo kvalitetno po projektu
opraviti svoje delo. Najti bomo morali pravo rešitev in če bo potrebno, bomo pode
zamenjali, saj ne gre, da imajo vsi otroci potrgane hlače.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda Informacije župana.

AD/10
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OS
Maksimiljana Obrulj pove, da ljudi moti, da je pri sestri naše zdravnice vedno prisotnih
več ljudi in to je nesprejemljivo. S tem je onemogočen zaupen pogovor o boleznih.
Predlaga, da se zdravnico opozori na neprimernost, da je v sestrskem prostoru več ljudi
hkrati. Prav bi bilo, da bolniki vstopajo posamezno.
Matjaž Manfreda predlaga, da se dela v fitnesu pričnejo čim prej.
Nadalje opozori na cesto v Slepnici, da so bankine slabo vzdrževane, na enem mestu
pa je tudi poškodovan jašek.
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Marija Perklič vpraša, ali imamo občinski odlok o živalih, o določilu, da mora biti pes na
sprehodu na vrvici in drugih ustreznih pripomočkih. Predlaga, da bi v trgu imeli vsaj dve
posodi za pasje iztrebke. Pove, da je to vprašanje že bilo postavljeno na 4. seji OS s
strani gospoda Polajnerja?
Nadalje vpraša, kdaj bo narejena ograja na stopnišču v zdravstvenem domu.
Tomaž Golob pove glede spuščenih psov, da je potrebno v takih slučajih (ko so psi brez
nagobčnika ali niso na povodcu) poklicati policijo. To nam že omogoča Zakon o zaščiti
živali, kjer je policija pooblaščena, da ukrepa.
Edvard Goričan pove, da se je zima končala, ceste so zacvetele in čim prej bo potrebno
luknje pokrpati in sanirati. Predvsem opozori na cesti:
- na Činžatu, kjer je potrebno pokrpati prekopane ceste, ki so bile prekopane
zaradi vodovoda,
- na Ruti pri železniški postaji so gradili telekomunikacijski stolp, tovornjaki so zelo
uničili cesto, cesto bi bilo potrebno pregledati in morda vprašati za odgovornost
oziroma za odškodnino tistih, ki to povzročajo.
Simona Grobelnik vpraša o nedovoljenem izpustu kanalizacije v Radoljno, vpraša, ali
Občina Lovrenc na Pohorju že dela na tem in kako ukrepa? Zanima jo, koliko je teh
primerov nedovoljenih izpustov v potoke in kakšni so ukrepi za kršitelje?
Vpraša, koliko je še odprtih sodnih primerov na sodiščih (okrožnih, višjih, delovnih,
upravnih), ko je občina tožnik ali je tožena stranka. Zanima jo, ali je Občina Lovrenc na
Pohorju tožena ali tožeča stranka še na višjem, vrhovnem ali kakršnemkoli drugem
sodišču.
Nadalje poda pobudo za postavitev tržnice pred zadrugo. Da pobudo, da se na tem
angažira Občina, kar sovpada z aktivnostmi vključevanja v LAS. Meni, da je prav, da bi
takšna tržnica v kraju zaživela.
Župan odgovori glede sodnih postopkov, da tečeta dva sodna postopka.
Nadalje pove, da so se za tržnico že zanimali, predvsem gre za eno občanko, ki je
izkazala interes. V kratkem pa bo tudi v naši občini srečanje z ministrom za kmetijstvom
in s sosednjimi občinami na to temo.
Pod farno cerkvijo je zelo lepa lokacija z ribnikom, ki ga bo potrebno očistiti. Kar nekaj
pobud je in Občina bo morala pomagati.
Leo Čelofiga poda pobudo, da župan s svojim ugledom pomaga pri pridobivanju
sredstev za novo harmoniko Reneja Črešnarja.
Poda tudi pobudo, za komisije in odbore, da se le ti čimprej skličejo in formirajo, da se
lahko njihovo delo začne. Prosi tudi za redno objavljanje zapisnikov.
Nadalje vpraša, ali direkcija za ceste planira sanacijo velikih lukenj na cesti skozi trško
jedro.
Župan pove, da je imel pripravljeno informacijo glede Reneja. Vloga za harmoniko je v
višini 9.000,00 €, občinski svet je zagotovil sredstva v višini 1.200,00 €.
Delo Reneja pohvali, saj sodeluje praktično na vseh prireditvah. Apelira na člane, da če
je v njihovi moči, da pomagajo pri zbiranju sredstev. Tudi sam se bo potrudil, da bo
pridobil sredstva.
Glede odborov in komisij pove, da bodo vsi odbori in komisije sklicane v aprilu. Po
razmisleku se je odločil, da ne bo vlagal tožb na upravno sodišče. Energijo je potrebno
vložiti drugje in v prihodnost občanov.
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Barbara Obrulj Jeseničnik poda pobudo o ograji v šolskem parku, ker je nevarna in je
potrebno poskrbeti za varnost.
Tomaž Golob poda pobudo, da se na lokaciji Kovaška cesta, pri križišču čebelarski
dom, čimprej postavi varovalna ograja med potokom in cesto, saj je tam zelo nevarno.
Poda še eno pobudo za hitrostne ovire na Kovaški cesti, želi postavitev hitrostnih ovir
za hitrosti 50 km/h, postavitev ovir z omejitvijo hitrosti na 30 km/h (samo zaradi
hitrostnih ovir) se mu ne zdi smiselno, le te naj se uredijo skladno z zakonodajo.
Župan odgovori glede kovaške ceste, da je o tem že govorila gospa Albina. Strinja se,
da se pomanjkljivosti odpravi v čim krajšem času.
Albina Pajtler pove, da se bodo določena dela opravila v smislu odprave pomanjkljivosti.
Druga dela (zaščitna ograja) pa bomo naročili iz rednega vzdrževanja.
Rok Urnaut predlaga:
- Da bi pred sejami, kjer se obravnavajo važnejše vsebine, bilo potrebno sklicati
koordinacijo svetnikov.
- Podrobno bi bilo potrebno pregledati pogodbo upravljavca Upra stan. V
proračunu imamo zelo velike stroške predvsem za čiščenje prireditvenega
centra, kulturnega doma.
- Nadalje vpraša glede odpiralnega časa bara Ali baba, zakaj zadeva še ni rešena.
Župan pove, da bomo pogodbe preverili, predvsem drugih izvajalcev.
Glede bara Ali baba pove, da odgovor na drugi stopnji pripravlja Marko Rakovnik. V
kratkem pa bo sklical tudi sestanek vseh vpletenih, da bomo našli nek kompromis.
Pogledati moramo vedno obe plati. Pri tem vidi tudi problem parkirišča, ki je v lasti
Občine Lovrenc na Pohorju, saj do neredov prihaja tudi na tem parkirišču.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov OS.

Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi prvi del 5. redne seje Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

PREDSEDUJOČA
Marjana Kralj
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