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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:0321-0004/2015-008 
Datum: 29.9.2015 

 
S k r a j š a n  z a p i s n i k 

 
 

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

OS), ki je bila v ponedeljek, 28.9.2015, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na 
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 

11..  ŽŽuuppaann:: Joško Manfreda. 

 

22..  ČČllaannii  OOSS: Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, 
Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 
Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, 
Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat, Savinka Geratič - Lista za 
gospodarstvo in razvoj, Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Maksimiljana 
Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
 

3. Odsotni: Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, opr., Simona Grobelnik Marko 
Rakovnik za župana, opr.. 

 
4. Ostali prisotni: Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Mojca 

Kristl, Marko Rakovnik, Dušan Jakop.  
 
Opomba: župan prisotne opozori: 
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno in slikovno 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. Slikovni 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 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 10 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 
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(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 
 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE IN 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 06. redne 
seje v obravnavo in sprejem.  
 
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 8. redni 
seji, dne 28.9.2015, sprejme skrajšan zapisnik 06. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 22.6.2015. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 06. 
redne seje. 
 
 

AD/3 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE IN 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 07. redne 
seje v obravnavo in sprejem.  
 
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 8. redni 
seji, dne 28.9.2015, sprejme skrajšan zapisnik 07. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 9.7.2015. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 
07. redne seje. 
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AD/4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 08. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 6. redne seje in pregled realizacije 
sklepov.  

3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 7. redne seje in pregled realizacije 
sklepov.  

4. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje. 

5. Volitve in imenovanja: 

a. Nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

b. Nadomestnega člana v Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. 

c. Nadomestnega člana v Statutarno pravno komisijo. 

6. Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2014 na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju.  

7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 - za 
obdobje januar – junij 2015 in januar – avgust 2015.  

8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2015 (rebalans I.) – skrajšani postopek. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine 
Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 2020. 

11. Informacije župana. 

12. Pobude in vprašanja.  
 
Razprava: 
 
Župan predlaga umik 11. točke dnevnega reda: Informacije župana. 
 
Župan na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
predlaga dopolnitev dnevnega reda: Obravnava in sprejem Prve dopolnitve načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2015. Točka se 
uvrsti za 10. točko dnevnega reda. 
 

3.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju razširi dnevni red z 
naslednjo točko:  

- Obravnava in sprejem Prve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2015. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
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 6. redne seje in pregled 
realizacije sklepov.  

3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 7. redne seje in pregled 
realizacije sklepov.  

4. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje. 

5. Volitve in imenovanja: 

a. Nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

b. Nadomestnega člana v Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na 
Pohorju. 

c. Nadomestnega člana v Statutarno pravno komisijo. 

6. Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2014 na 
območju Občine Lovrenc na Pohorju.  

7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 - 
za obdobje januar – junij 2015 in januar – avgust 2015.  

8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (rebalans I.) – skrajšani postopek. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave 
Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 2020. 

11. Obravnava in sprejem Prve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2015. 

12. Pobude in vprašanja.  
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD/5 

VOLITVE IN IMENOVANJA: 

a. Nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

b. Nadomestnega člana v Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na 
Pohorju. 

c. Nadomestnega člana v Statutarno pravno komisijo. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja in volitve Tomaž Golob predstavi prispele 
predloge, ki so prispeli na poziv pravočasno. 
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Predstavi vsak sklep posebej. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

5.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 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), na svoji 
8. redni seji, dne 28.9.2015, v  

 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

 

II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  
 

nadomestnega člana: Tomaža Sušeca, Recenjak 43, 2344 Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 11. in 13. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju (MUV št. 7/97 in 22/98 ), na svoji 8. 
redni seji, dne 28.9.2015, v  

 
v Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju 

 

II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  
 

nadomestnega člana: Tomaža Sušeca, Recenjak 43, 2344 Lovrenc na 
Pohorju 
kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja lokalne skupnosti Občine Lovrenc 
na Pohorju v Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju, za preostali mandat do 
4.3.2019. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

7.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 30. člena 
ZLS (Uradni list RS št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo UPB1), 
23. člena Statuta Občine Lovrenc nas Pohorju (UGSO št.13/11 in 
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17/14), 60. člena Poslovnika OS Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO 
št. 18/11), na svoji 8. redni seji, dne 28.9.2015, v  

 
Statutarno pravno komisijo Občine Lovrenc na Pohorju, 

 

II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  
 

nadomestnega člana: Milana Kranjca, Gornji trg 22, 2344 Lovrenc na 
Pohorju. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da za Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
ni bilo nobenega predloga. Glede na ustno soglasje Boštjana Petelina in obljubo, da bo 
danes podpisal soglasje, predlaga, da svet odloči o nadomestnem članu v imenovanem 
svetu in odboru. 
 
Župan pove, da sam temu ne nasprotuje in ugotovi, da tudi svet temu ne nasprotuje. 
 
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

8. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 6. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 25/14, s spremembami), 
30. člena ZLS (Ur. l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnili), 
24. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št.13/11 in 
17/14), 58. člena Poslovnika OS Lovrenc na Pohorju (UGSO 
št.18/11, na 8. redni seji, 28.9.2015, v  

 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju  

II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  
 

nadomestnega člana: Boštjana Petelina, Drvarska pot 11, 2344 Lovrenc 
na Pohorju. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

9. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi 23. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 
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17/14) in 60. ter 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju, v  

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO  
 

II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  
 

nadomestnega člana: Boštjana Petelina, Drvarska pot 11, 2344 Lovrenc 
na Pohorju. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Nadomestnega člana v 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Nadomestnega člana v Svet 
zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, Nadomestnega člana v Statutarno pravno 
komisijo. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN SEZNANITEV S TRENDI VARNOSTNIH POJAVOV ZA LETO 2014 - 

NA OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan pozdravi policista Policijske postaje Ruše Bogdana Kladnika in ga prosi, da nas 
seznani z varnostnimi pojavi v naši občini. 
 
Bogdan Kladnik na kratko seznani prisotne s Trendi varnostnih pojavov za leto 2014 - 
na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Razprava: 
Tomaž Golob pove, da je na našem območju problem vožnje v naravnem okolju. 
Vpraša, kako se s tem soočajo in rešujejo. 
 
Bogdan Kladnik odgovori, da sicer spremljajo situacijo, vendar so možnosti zelo male, 
da kršitelje dobijo. Predvsem pri tem opozori na varnost pregona za policiste in kršitelje. 
 
Župan po razpravi prebere  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se na 8. redni 

seji, dne 28.9.2015, seznani s Trendi varnostnih pojavov 
za leto 2014 - na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih 
pojavov za leto 2014 na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
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AD/7 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

LETO 2015 - ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2015 IN JANUAR – AVGUST 2015 
 
Župan ugotovi, da se je seji pridružil predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na 
Pohorju in ga lepo pozdravi. Bronislavo Paulič prosi za razlago poročila. 
 
Bronislava Paulič na kratko razloži Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2015 - za obdobje januar – junij 2015 in januar – avgust 2015 /gradivo/. 
 
Župan da besedo predsedniku nadzornega odbora. 
 
Gregor Krajnc pove, da je izvrševanje proračuna za obdobje januar – junij 2015 in 
januar – avgust 2015 nadzorni odbor obravnaval na redni seji in se z njim seznanil. 
Ugotovili so, da je skladno pripravljen, da se prihodki ujemajo s planom, odhodki pa 
nekoliko zaostajajo. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da je bila skepsa glede kapitalskih prihodkov upravičena. 
Zaskrbljujoče je stanje na socialnem področju, saj se odhodki povečujejo. 
 
Župan pove, da je prag revščine visok, zato tudi več vlog za socialno pomoč. Pri 
trošenju pa smo bili previdni. 
 
Rok Urnaut opozori na stroškovno mesto 104403 – Spletne strani občine – občinski 
svet je sredstva znižal, zakaj je na tej postavki prerazporeditev. 
 
Župan odgovori, da smo vezani na pogodbeno obveznost. 
 
Marija Perklič pove, da bi tudi Rdeči križ in Karitas lahko dala poročilo o socialnem 
stanju v občini. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se na 8. 

redni seji, dne 28.9.2015, seznani s Poročilom o 
izvrševanju Proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 
2015, za obdobje od I. do VI. 2015 in od I. do VIII. 2015.  

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc 
na Pohorju za leto 2015 - za obdobje januar – junij 2015 in januar – avgust 2015. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 (REBALANS I.) – SKRAJŠANI 

POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži spremembe proračuna za leto 2015 /gradivo/. 
 
Razprava: 
Splošni del – prihodki 
Savinka Geratič vpraša, zakaj tako nizka realizacija na nadomestilih za stavbna 
zemljišča. 
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Konto 710312 – Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico – zakaj se pričakuje 
za 115 tisoč € večje prihodke - transferne prihodki so načrtovani več. 
 
Bronislava Paulič pove, da so bodo odločbe realizirale v zadnjem tromesečju. 
Transferni prihodki so večji, saj nam država sofinancira 135 tisoč € - dva projekta iz 
rezerv. 
 
Edvard Goričan vpraša glede kapitalnih prihodkov – ali bo občina še letos dala kakšen 
razpis za prodajo zemljišč ali stanovanj. 
 
Župan odgovori, da smo imeli predvsem prodajo stanovanj, za katere pa sedaj 
zainteresirani odpovedujejo nakup. 
 
Posebni del – odhodki 
Rok Urnaut pove, da se ne more strinjati, da je bila na stroškovnem mestu 104403 – 
Spletne strani – izvedena prerazporeditev sredstev. Občinski svet je zmanjšal sredstva 
zato, da se poišče drugega upravitelja spletnih strani. Plus tega so spletne strani zelo 
neažurne. 
 
Direktor pove, da ima župan pravico in dolžnost obveščati občane, prav tako nas 
obvezujejo pogodbene obveznosti. 
 
Edvard Goričan vpraša, zakaj povečanje sredstev na postavki 406400 – Tekoče 
vzdrževanje upravnih prostorov. 
Nadalje vpraša, zakaj povečanje sredstev na postavki 407201 – Gasilska zveza. 
Glede gozdnih cest pove, da se čudi, da je manj sredstev, saj se je prodaja lesa zelo 
povečala. Pričakuje, da bomo v naslednjem letu zagotovili več sredstev. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da je povečanje sredstev na postavki 406400, ker smo zaradi 
obnove knjižnice morali pridobiti uporabno dovoljenje za celotno zgradbo. V knjižnici v 
kletnih prostorih pa je prišlo do večje škode. 
 
Župan odgovori za gasilsko zvezo in sicer, da je za vse tri občine predviden nakup 
detektorja plinov. 
 
Savinka Geratič pove, da je vzdrževanje info terminala previsoko. 
 
Tomaž Golob vpraša, zakaj je pri ljubiteljski kulturi 2014 manj sredstev. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da so bila sredstva ocenjena in ker se niso porabila, so to 
ostanki. 
 
Savinka Geratič vpraša, kako ljubiteljska društva pridejo do teh sredstev? 
Zakaj povečanje sredstev za čistilni material in storitve v Prireditvenem centru. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da na podlagi zahtevka. 
Za čistilni material v bistvu ne gre za povečanje. Letos zapade v izplačilo 13 mesecev. 
 
Rok Urnaut meni, da je storitev čiščenja na splošno zelo velik strošek. Razmisliti bi 
morali o menjavi upravnika. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da imamo čiščenje zagotovljeno preko podjetja Upra stan in 
Čistilnega servisa. Za naslednje leto bomo ponovno preverili stroške. 
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Tomaž Golob vpraša glede sofinanciranja programov športa – ali so za lansko leto 
dobili vsa sredstva in zakaj se za letos še ne izplačuje sredstev. 
 
Marko Rakovnik pove, da so športna društva za lansko leto dobila vsa sredstva po 
zahtevkih, ki so jih dala. Letos pa razpis še ni zaključen. 
 
Savinka Geratič vpraša, zakaj je pri investicijskem vzdrževanju osnovne šole manj 
sredstev? 
 
Marko Rakovnik odgovori, da bomo novi kotel pokrivali iz garancije, 
 
Načrt razvojnih programov 2015 - 2018 
Ni razprave. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
10. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s 

spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. 
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 8. redni seji, dne 
28.9.2015, sprejel v prvi obravnavi, s popravki  

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA 

LETO 2015 (REBALANS I) 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan na podlagi 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
odpre drugo obravnavo odloka. 
 
V razpravo da odlok po členih (1-3). 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da sklep v odločanje. 
 

11. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s 
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. 
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 8. redni seji, dne 
28.9.2015, sprejel  

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA 

LETO 2015 (REBALANS I). 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
 



11 
 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (rebalans I.) – skrajšani 
postopek.  
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NALOGAH OBČINSKE 

UPRAVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Direktor razloži predložen odlok o organizaciji občinske uprave (gradivo). 
 
Splošna razprava: 
Edvard Goričan pove, da je gradivo odloka, ki je bilo posredovano v obravnavo 
Statutarno pravni komisiji, ta pregledala in glede usklajenosti z zakoni ni imela pripomb. 
Ugotovila je, da funkcijski način ni primeren za našo občino. Glede na trenutno 
zaposlenost v občinski upravi je funkcijski model nemogoč. 
Sporna vsebina je v tem, zakaj se spreminja režijski obrat iz samostojnega v 
nesamostojnega. Kabinet župana ne spada v našo občino. Zakaj posebna služba stikov 
z javnostjo? Zakaj imamo varianto poklicni ali nepoklicni podžupan? 
Meni, da bi lahko obstoječi odlok dopolnili in spremenili. 
Novi odlok je za njega kot svetnika nesprejemljiv. 
 
Direktor pove, da govorimo o odloku, v katerem je predvidena enovita občinska uprava. 
Režijski obrat bo ostal v takšni obliki, kot je sedaj. Pravniki so mnenja, da se je 
zakonodajo že toliko spremenila, da je potreben nov odlok s korenitimi spremembami. 
 
Tomaž Golob pove, da odlok, ki je v obravnavi, nima mnenja Statutarno pravne 
komisije. Predlaga, da župan odlok umakne z dnevnega reda in ga da v obravnavo na 
Statutarno pravno komisijo. 
 
Župan po razpravi umakne 9. točke dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka 
o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – prva 
obravnava.  
Člani sveta odločitvi niso nasprotovali. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in 
nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA OBDOBJE 
2015 – 2020 

 
Bronislava Paulič razloži spremembe pravilnika, ki jih je predlagalo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predlaga, da v 6. členu v točki B vstavimo besedo »gospodarstev« - 
»kmetijskih gospodarstev«. 
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Nadalje prosi za razlago v drugi točki 21. člena – kaj pomeni »kratkoročne izmenjave 
upravnikov gozdov ali obiske gozdov«. 
 
Bronislava Paulič pove, da bomo razlago poiskali. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

12.SKLEP: Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 6. člena Statuta 
občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011, 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 8. redni seji, dne 
28.9.2015, sprejel 

 
 

P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  

Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020. 
 

Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 – 
2020. 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN SPREJEM PRVE DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU – ZA LETO 2015 
 
Albina Pajtler razloži prvo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Edvard Goričan, Marjana Perklič, Rok Urnaut 
 
Edvard Goričan opozori, da so nekatere cene prenizke in jih je potrebno preveriti. 
 
Albina Pajtler pove, da so cene vzete iz cenika GURSa. Nekatera zemljišča se bodo 
prodajla z neposredno pogodbo. 
 
Marija Perklič pove, da so v zgradbi na Gornjem trgu 16 »Jovanovo« naši stanovalci. Ali 
bodo lahko stanovanja odkupili? 
 
Župan pove, da bomo 1/3 zgradbe odkupili, da bomo lastniki celotne zgradbe. 
Stanovanj ne bomo prodajali. 
 
Rok Urnaut pove, da bi zemljišča morali prodajati na dražbi in ne neposredno s 
pogodbo. 
 
Župan pove, da se neposredno prodajajo zemljišča malih površin. 
 
Edvard Goričan predlaga, da se pregledajo zemljišča, ki so v lasti občine. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069


13 
 

 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

13.SKLEP: Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G), 6. in 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na svoji 8. redni seji, dne 28.9.2015, sprejel 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2015 
 

1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme prvo dopolnitev načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in 
sicer: 

Načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2015 se dopolni z naslednjimi 
nepremičninami: 

Zap. 
št. 

Parc. 
št. 

k.o. Površina 
v m2 

Namenska raba 

1 952/16 Lovrenc na Pohorju 134 Stanovanjsko območje 

2 1115/1 Lovrenc na Pohorju 189 Stanovanjsko območje 

3 1144/1 Lovrenc na Pohorju 85 Stanovanjsko območje 

4 1144/3 Lovrenc na Pohorju 62 Stanovanjsko območje 

5 1144/4 Lovrenc na Pohorju 164 Stanovanjsko območje 

 

2. člen 

Načrt nakupa nepremičnega premoženja za leto 2015 se dopolni z naslednjimi 
nepremičninami: 

Zemljišča: 

Zap. 
št. 

Parc. 
št. 

k.o. Površina 
v m2 

Namenska raba 

1 155/2 
155/4 
155/5 
157/3 
157/5 

Lovrenc na Pohorju 353 
819 
224 
42 

284 

Mešano območje –
centralne dejavnosti 

(urbana središča) 

Stanovanja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014246
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3. člen 

Načrta razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2015 se dopolni z 
naslednjimi ustanovitvami SLUŽNOSTI: 

Zap. 
št. 

Parc. 
št. 

k.o. Površina v 
m2 

Namenska raba 

1 60/9 Lovrenc na Pohorju 88 Mešano območje –
centralne dejavnosti 

(urbana središča) 

4. člen 

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) lahko občina 
sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem, pri spremenjenih prostorskih potrebah ali ob 
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv. Skupna vrednost teh 
poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine. 

5. člen 
Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega stvarnega premoženja iz 1. 
člena tega sklepa, z nakupom iz 2. člena ter z obremenitvijo iz. 3. člena tega 
sklepa. 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Prve dopolnitve načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2015. 

 
 

AD/10 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Tomaž Sušec vpraša, zakaj seje niso v Kulturnem domu Jožefa Petruna. Seje so javne 
in bi lahko prišlo seje poslušati več občanov. 

Zap. 
št. 

Parc. 
št. 

k.o. Površina v m2 Namenska raba 

1 155/3 Lovrenc na Pohorju  Parcela= 213 
m2, vsa 
stanovanjska 
površina po naj. 
pog.= 243,51 m2 

Mešano območje 
(centralne dejavnosti) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131783
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Župan odgovori, da ko bo otvoritev knjižnice, bodo seje v dvorani knjižnice na 
Spodnjem trgu 8. 
 
Maksimiljana Obrulj pove, da so veliki problemi z zbirnimi kesoni za steklo in papir na 
Kovaški cesti. Ljudje ne sortirajo pravilno in ga polnijo v nočnem času, predvsem pa je 
problem, da ljudje smetijo ob kesonih. 
 
Župan odgovori, da je kar nekaj ljudi, ki nimajo svojih posod ali vrečk in s tem ne 
plačujejo odvoza. Ti ljudje v nočnem času polnijo zbirne kesone z različnim materialom, 
ki vanje ne spada. 
 
Savinka Geratič predlaga namestitev kamere. 
 
Matjaž Manfreda opozori na suhe veje, ki padajo z dreves v šolskem parku na cesto. 
Predlaga, da se takšne veje porežejo. 
 
Župan pove, da smo to že enkrat naredili. Potrebno bo še ponovno pregledati, saj so 
nekatera drevesa že prestara. 
 
Marija Perklič pove, da je na pokopališču na pokopališkem zidu spominska občinska 
tabla. Ob tabli je precej zanemarjeno, zato predlaga, da se tam okolica ustrezno počisti 
in uredi. 
Nadalje opozori, da stanovalci na Ruti še niso dobili položnic za vodo in okoljsko 
dajatev. 
 
Opomba: Položnice so bile že poslane. 
 
Župan obljubi, da bomo ob spominski plošči na pokopališču počistili. 
 
Edvard Goričan pohvali opravljeno delo na mrliški vežici v Puščavi. Upa, da bo 
obnovljen tudi zid ob pokopališču. 
Snaga je sama brez soglasja občine dvignila cene za odvoz odpadkov. Kako daleč je 
rešitev? 
Nadalje pove, da je tik ob občinski meji domačija Črešnik, kjer je več gospodinjstev in ni 
priključena na vodovodno omrežje (parcela 406/2, objekt 177). Predlaga županu, da 
skupaj z ruško občino zagotovimo tem gospodinjstvom vodo. 
Predlaga tudi katalogiziranje pobud in vprašanj, postavljenih na občinskem svetu. 
 
Župan odgovori, da smo intervenirali pri Snagi in na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer 
so zagotovili, da Snaga ne bi smela samovoljno zvišati cen. Občani bodo dobili vrnjen 
denar oz. bo verjetno poračunan. Res pa je, da želi Snaga spremeniti mersko enoto iz 
litrov v kilograme. O tem pa bomo še morali razpravljati na seji OS. 
Nadalje pove, da se bo potrudil, da bomo še letos sanirali obeležje na Činžatu, ali pa ga 
vsaj zaščitili. 
 
Barbara Obrulj Jeseničnik prenese vprašanje gospoda knjižničarja, če si med poletnimi 
počitnicami niso zaslužili ventilatorja.  
Predlaga, da občina zagotovi ventilator za potrebe knjižnice. 
 
Tomaž Golob da pobudo, da prometni znak v križišču regionalne ceste in občinske 
ceste proti železniški postaji Ruta ni ustrezno postavljen (pri mostu). Morda bi ga morali 
celo zamenjati za prometni znak STOP. 
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Zakaj se dajejo osnutki aktov v javno razpravo, ko jih še ni obravnavala 
Statutarno pravna komisija? 

Pisna obrazložitev občinske uprave: 

»Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih 
organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, je 
treba predloge statuta občine, odlokov, proračuna,  prostorskih aktov in drugih načrtov 
razvoja, v skladu z Dodatnim protokolom k evropski listini lokalne samouprave o pravici 
do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
2/2011), na podlagi Smernic za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi 
javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, 
95/2009), 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 
51/05 – uradno prečiščeno besedilo,117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/14 in19/2015 – 
odl. US) in tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007 in 95/2011), objaviti 
na spletni strani občine, v katalogu informacij javnega značaja, najpozneje sedem (7) 
dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozvati, da v 
roku trideset 30 (trideset) dni na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in 
predloge. 

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, 
glede katerega občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v 
predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (osma točka 10. 
člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)). 

Občinski svet razpravlja o predlogu zgoraj navedenih aktov na dveh obravnavah. 

V prvi obravnavi predloga odloka občinski svet razpravlja o razlogih, ki zahtevajo 
sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. 

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga 
odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave, 
oziroma jih utemeljeno pisno zavrne. 

V drugi obravnavi predloga odloka lahko vsak član sveta predlaga spremembe in 
dopolnitve naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja-dopolnila. 

Amandma-dopolnilo mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo 
najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog 
odloka, h kateremu je predlagan amandma-dopolnilo, ali na sami seji, na kateri lahko 
predlaga amandma-dopolnilo najmanj ena četrtina vseh članov sveta. 

Če amandma-dopolnilo ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga 
predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje. 
Statutarno pravna komisija mora obravnavati predlog statuta občine in poslovnika sveta 
in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v 
obliki predpisov pred prvo obravnavo, pred drugo obravnavo pa le v primeru pisno 
podanih vsebinsko pomembnih amandmajev-dopolnil.  

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih 
predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z 
drugimi veljavnimi akti občine«. 

Pove, da zakaj je nekdo v bolniški, ni stvar razprave. Prav pa je, da se pove, če je 
nekdo dalj časa v bolniškem staležu. 
 
Rok Urnaut pohvali upravo, da se je pričela obnova igrišča pri osnovni šoli. 
Nadalje vpraša župana, če je direktor primeren za takšno delovno mesto. 
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Boštjan Petelin vpraša, če bi lahko gasilci koristili vodo iz starega Jakopovega 
vodohrama. Hidrant bi lahko bil ob cesti Ob Radoljni. 

 

Župan odgovori, da imenovan vodohram ni več pod kontrolo in bi lahko prišlo do 
kakšnega onesnaženja vode. 

Nadalje pove, da smo izvedli pregled vseh naših vodohramov in ugotavlja, da so 
nekateri v precej slabem stanju.  

Pri pregledu vode v osnovni šoli pa so ugotovili, da ima voda v telovadnici kar 28 stopinj 
Celzija, kar je nedopustno in nevarno. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 

Sledi slavnostni podpis Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 8. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
 Dušan Jakop              Joško Manfreda 


