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:0321-0004/2015-009
Datum: 3.12.2015

S k r a j š a n z a p i s n i k

9.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v sredo, 2.12.2015, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju,
z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Tomaž Sušec 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, Leo Čelofiga Lista
Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana.
2. Člani OS:

3. Odsotni:

Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr..

4. Ostali prisotni:

Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Mojca
Kristl, Marko Rakovnik, Danilo Španbauer, Dragomira Zelenik
/EGIDA,d.o.o./, Uroš Rozman /RRA Koroška/, Melita Kopič, 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 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.
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AD/2
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE IN
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 08. 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 9. redni
seji, dne 2.12.2015, sprejme skrajšan zapisnik 08. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 28.9.2015.

Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 08.
redne seje.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 09.
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 8. redne seje in pregled realizacije sklepov.
Potrditev dnevnega reda 9. redne seje.
Volitve in imenovanja:
Predlog za imenovanje sodnika porotnika za okrožno sodišče v Mariboru.
Predlog za imenovanje članov Častnega razsodišča za presojo etičnosti ravnanja
funkcionarjev.
5. Predstavitev projekta Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi –
odgovori na sklep občinskega sveta št. 0325-0001/2015-020.
6. Obravnava in potrditev Programa razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem Občine
Lovrenc na Pohorju – za leto 2016.
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016
– prva obravnava.
8. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na
Pohorju – prva obravnava.
9. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc na Pohorju – prva
obravnava.
10.
Obravnava in sprejem sklepa o pristopu k pobudi za ustanovitev Lokalne akcijske
skupine LAS DRAVA, ki bo svoje poslanstvo izvajala v okviru lokalnega razvoja, ki vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 iz sredstev EKSRP in ESRR.
11.
Informacije župana.
12.
Pobude in vprašanja.
1.
2.
3.
4.
a.
b.
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Razprava:
Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o
pristopu k pobudi za ustanovitev Lokalne akcijske skupine LAS DRAVA, ki bo
svoje poslanstvo izvajala v okviru lokalnega razvoja, ki vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014-2020 iz sredstev EKSRP in ESRR.
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.
2.SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju razširi dnevni red z
naslednjo točko:
Obravnava in sprejem sklepa o pristopu k pobudi za ustanovitev
Lokalne akcijske skupine LAS DRAVA, ki bo svoje poslanstvo
izvajala v okviru lokalnega razvoja, ki vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020 iz sredstev EKSRP in ESRR

Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, kot tudi preštevilčenje
točk.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
3. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju
sprejme naslednji

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 8. redne seje in pregled
realizacije sklepov.
3. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje.
4. Volitve in imenovanja:
a. Predlog za imenovanje sodnika porotnika za okrožno sodišče v
Mariboru.
b. Predlog za imenovanje članov Častnega razsodišča za presojo
etičnosti ravnanja funkcionarjev.
5. Obravnava in sprejem sklepa v zvezi z Zakonom o proračunu Republike
Slovenije za leto 2016 in 2017 (ZIPRS1617).
6. Obravnava in sprejem sklepa o pristopu k pobudi za ustanovitev Lokalne
akcijske skupine LAS DRAVA, ki bo svoje poslanstvo izvajala v okviru
lokalnega razvoja, ki vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 iz
sredstev EKSRP in ESRR.
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7. Predstavitev projekta Dravske kolesarske poti med Dravogradom in
Središčem ob Dravi – odgovori na sklep občinskega sveta št. 03250001/2015-020.
8. Obravnava in potrditev Programa razpolaganja z občinskim stvarnim
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2016.
9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2016 – prva obravnava.
10. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave
Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava.
11. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc
na Pohorju – prva obravnava.
12. Informacije župana.
13. Pobude in vprašanja.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/4
VOLITVE IN IMENOVANJA:
a. Predlog za imenovanje sodnika porotnika za okrožno sodišče v
Mariboru.
b. Predlog za imenovanje članov Častnega razsodišča za presojo
etičnosti ravnanja funkcionarjev.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja in volitve Tomaž Golob predstavi prispele
predloge, ki so prispeli na poziv pravočasno.
Predstavi vsak sklep posebej.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
4.SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi drugega
odstavka 45. člena Zakona o sodiščih, 14. člena Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 13/11 in 17/14), na 9. redni seji,
dne 2.12.2015,
predlaga v imenovanje Okrožnemu sodišču v Mariboru

-

Branka Hojnika – roj. 30.12.1953, Vozniška pot 26, Lovrenc na Pohorju.

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

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 23. člena
Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, 14. člena
Statuta Občine Lovrenc nas Pohorju (UGSO št.13/11 in 17/14), 59. in
65 člena Poslovnika OS Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 18/11),
na 9. redni seji, 2.12.2015,
v Častno razsodišče Občine Lovrenc na Pohorju
IMENUJE

-

Marijo Kaube, Činžat 15a, 2343 Fala, članico,
Borisa Kranerja, Gornji trg 25, 2344 Lovrenc na Pohorju, člana,
Otmarja Tomažiča, roj. 18.10.1938, Kovaška cesta 21, Lovrenc na Pohorju,
člana,
Franca Ladineka, Recenjak 1b, 2344 Lovrenc na Pohorju, nadomestni član,
Albina Verčka, Recenjak 47, 2344 Lovrenc na Pohorju, nadomestni član.

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: Predlog za imenovanje
sodnika porotnika za okrožno sodišče v Mariboru, Predlog za imenovanje članov
Častnega razsodišča za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev.

AD/5
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA V ZVEZI Z ZAKONOM O PRORAČUNU
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2016 IN 2017 (ZIPRS1617).
Župan predstavi predlagani sklep in doda, da sta sklep pripravila Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije. Predlaga, da se sklep zaradi zmanjševanja
povprečnine občinam sprejme in pove, da bodo o tem sklepu glasovale tudi ostale
občine v Sloveniji.
Župan odpre razpravo.
Simona Grobelnik vpraša, če je realno pričakovati spremembo povprečnine, glede na
to, da je Državni zbor RS že sprejel proračun za leto 2016 in 2017.
Savinka Geratič meni, da o predlogu sklepa ne glasujemo.
Edvard Goričan predlaga, da se v sklep v drugem odstavku doda, da svetnice in
svetniki, župan in občinska uprava zahtevajo, da se 53., 54. in 55. člen Zakona o
proračunu RS za leti 2016 in 2017.
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Župan odgovori, da sta sklep pripravljala Skupnost občin Slovenije in Združenje občin
Slovenije in da ni problem besedilo dopolniti.
Tomaž Golob doda, da dvomi v sprejeti sklep in koliko sadov bo sploh obrodil. Meni, da
gre bolj za deklarativno podporo.
Župan da sklep s popravki v odločanje.
6. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, odločno nasprotuje 53.
členu, 54. členu in 55. členu Zakona o proračunu Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih sredstev za
občine. Svetnice in svetniki, župan in občinska uprava Občine
Lovrenc na Pohorju ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako
dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne
samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin,
ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav
tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj
že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o
financiranju občin.

Svetnice in svetniki, župan in občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju
zahtevajo, da se 53., 54. in 55. člen Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017
spremenijo tako, da se glasijo:
53. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
54. člen
Se črta.
55. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini
4% skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev
predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini
4% skupne primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za
namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih
programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev
pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega
odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s
23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov
strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo
projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te
stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z
njimi.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
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Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa v zvezi z Zakonom o
proračunu Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (ZIPRS1617).

AD/6
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O PRISTOPU K POBUDI ZA USTANOVITEV
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS DRAVA, KI BO SVOJE POSLANSTVO
IZVAJALA V OKVIRU LOKALNEGA RAZVOJA, KI VODI SKUPNOST, V
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 IZ SREDSTEV EKSRP IN ESRR
Dragomira Zelenik predstavi vizijo in delovanje lokalne akcijske skupine LAS Drava.
Pove, da LAS Drava predstavlja partnerstvo treh partnerjev, te so Občina Lovrenc na
Pohorju, Občina Selnica ob Dravi in Občina Ruše.
Za ustanovitev LAS-a je potrebno vsaj 10.000 prebivalcev, zato so se tudi te tri občine
ob ustanovitvi partnersko povezale.
Doda, da je izračun za črpanje sredstev za območje naših treh občin v višini
1.100.000,00 eurov, ki pa so med partnerskimi občinami razdeljena glede na število
prebivalcev, velikost občine. Sredstev določenih za našo občino, ne more črpati druga
občina, se pa bodo sredstva, ki bodo ostala nepočrpana, po letu 2019 porazdelile LASom, ki so bile do takrat najbolj uspešne pri črpanju sredstev.
Do konca leta se zbirajo pristopne izjave v LAS skupnost, januarja pa bo ustanovna
skupščina, kjer se bo podpisala pogodba, imenovali se bodo organi LAS-a, vodilni
partner. Nakar se dokumentacija pošlje v Ljubljano, kjer bo komisija v roku 6 mesecev
odločila ali je LAS Drava sploh upravičena do sredstev.
Župan odpre razpravo.
Simona Grobelnik pove, da podpira pristop, da pa jo pri vsem tem skrbi časovnica
poteka dogajanja.
Župan po razpravi da v odločanje
7. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 9. redni seji, dne
2.12.2015, pristopa k pobudi za ustanovitev nove Lokalne Akcijske
Skupine LAS DRAVA, ki bo svoje poslanstvo izvajala v okviru
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014-2020, iz sredstev EKSRP in ESRR.

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje da v odločanje
8. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 9. redni seji, dne
2.12.2015, pooblašča župana, g. Joška MANFREDA, za podpis
ustanovne pogodbe LAS DRAVA in za predlaganje predstavnikov
občine Lovrenc na Pohorju v organe LAS DRAVA.
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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 sklepa o pristopu k pobudi
za ustanovitev Lokalne akcijske skupine LAS DRAVA, ki bo svoje poslanstvo izvajala v
okviru lokalnega razvoja, ki vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, iz
sredstev EKSRP in ESRR.

AD/7
PREDSTAVITEV PROJEKTA DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED
DRAVOGRADOM IN SREDIŠČEM OB DRAVI – ODGOVORI NA SKLEP
OBČINSKEGA SVETA ŠT. 0325-0001/2015-020
Uroš Rozman na kratko predstavi, zakaj se je projekt sploh zagnal in pove, da so sledili
viziji, ki v sosednji državi Avstriji že uspešno deluje.
Ugotovitveni sklep: Seji se pridruži še Marija Perklič.
Razprava:
Edvard Goričan pove, da ga skrbita odseka Ožbalt-Ruta in Ruta-Fala. Na odseku
Ožbalt-Ruta kolesarska pot progo železnice 2x prečka, na odseku Ruta-Fala pa je cesta
namenjena spravilu lesa. Prav tako ga skrbijo stroški vzdrževanja in soglasja lastnikov.
Uroš Rozman pove, da so trenutno v fazi, ko se bodo najprej uskladili z občinami, šele
nato se bodo zbirala soglasja in projekt predstavilo Dravskim Elektrarnam Maribor,
Železnici..
Leo Čelofiga pove, da ga zanima, koliko bo občina sploh pridobila s kolesarsko potjo,
ker le ta poteka ob obrobju občine?
Uroš Rozman pove, da bo na kolesarski poti možno postaviti smerokazne table.
Edvard Goričan vpraša, za koliko let nas ob podpisu pogodbe veže plačevanje 2.000
eurov na leto?
Uroš Rozman odgovori, da zaenkrat za dve leti, znesek pa je razdeljen na 2x po 1.000
eurov - na pol leta. Če pa se bo izkazalo, da na našem območju ne bo možna
vzpostavitev kolesarske poti, pa pogodba ne bo zavezujoča in se sredstva ne bodo
terjala.
Savinka Geratič pove, da želi, da se sprejme sklep, da se občinska uprava z RRA
Koroško zaveže, da naredi vse potrebno, da se pri lovrenškem mostu na regionalni
cesti umesti tabla, kjer bo označena Rogla in Lovrenška jezera.
Marija Perklič vpraša, če ni možno, da se naša stara trasa kolesarske poti ohrani in
naveže na novo.
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Uroš Rozman zagotovi, da bo stara trasa ostala in bo označena s smerokazi.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
9. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se je na 9. redni seji, dne
2.12.2015, seznanil z odgovori na sklep občinskega sveta št. 03250001/2015-020 in podpira projektni predlog – prostorska umestitev in
vodenje /koordinacija postopkov za ureditev/ izgradnje dravske
kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi, v sklopu
projekta trajnostno upravljanje porečja reke Drave.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 9. redni seji, 2.12.2015,
zadolži župana Joška Manfreda, da uredi vse potrebno za umestitev
smerokaznih tabel Rogla in Lovrenška jezera, ob magistralni cesti na
lovrenškem mostu.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Predstavitev projekta Dravske kolesarske poti
med Dravogradom in Središčem ob Dravi – odgovori na sklep občinskega sveta št.
0325-0001/2015-020.

AD/8
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PROGRAMA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU – ZA LETO 2016
Albina Pajtler predstavi točko dnevnega reda Obravnava in potrditev programa
razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2016.
Razprava:
Savinka Geratič pove, da se ji zdijo cene previsoke in meni, da s tako visokimi cenami
parcel, predvsem v industrijski coni, ne bomo pridobili investitorja.
Bronislava Paulič odgovori, da smo po takšni ceni parcelo v industrijski coni kupili.
Simona Grobelnik vpraša, če je pametno delati na zalogo?
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Edvard Goričan opozori na parcelo 88/4, katere solastniki smo. Tam je igrišče in otroci
igrajo nogomet.
Leo Čelofiga opozori, da je na stani 14 napaka, parcela 654/8 je verjetno parcela 651/8.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
11. 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 9. redni seji, dne 2.12.2015, sprejel
SKLEP
o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2016
1. člen
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in sicer:
Načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2016 obsega naslednje
nepremičnine:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Parc.
št.
952/16
1115/1
1144/1
1144/3
1144/4
173/1

Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju

Površin
a v m2
134
189
85
62
164
349

948/1

Lovrenc na Pohorju

882

k.o.

8

99/2

Rdeči breg

962

9
10
11
12
13
14
15
16

88/4
638
1141/12
636/1
509/5
509/6
509/4
509/3

Rdeči breg
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju

1249
187
216
3546
3278
300
909
204

Namenska raba
Stanovanjsko območje
Stanovanjsko območje
Stanovanjsko območje
Stanovanjsko območje
Stanovanjsko območje
Mešano območje-območje centralnih
dejavnosti-urbana središča
stanov. območje
Del stanov. območje s kmetijskim
gospodarstvi, del stanovanjsko
območje
kmetijsko zemljišče
Območje proizvod. dejavnosti
Območje proizvod. dejavnosti
območje proiz. dejav.
območje proiz. dejav.
območje proiz. dejav.
stanov. območje
stanov. območje

1. člen
Načrt nakupa
nepremičnine:

nepremičnega

premoženja

za

leto

2016

obsega

naslednje
10

Zemljišča:

Zap.
št.
1

Parc.
št.
54/5

2

647/17del
713/45

3

Lovrenc na Pohorju

Površin
a v m2
7

Lovrenc na Pohorju

195

mešano obm.- centralne dejavnost –
urbana središča
stanov. obm.

Lovrenc na Pohorju

123

stanov.obm.

k.o.

Namenska raba

2. 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.
3. člen
Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega stvarnega premoženja iz 1. člena tega
sklepa, z nakupom iz 2. člena.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Prisotnih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Programa razpolaganja z
občinskim stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2016.
Župan odredi 10 minutni odmor.

AD/9
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 – PRVA OBRAVNAVA
Bronislava Paulič razloži predlog odloka o proračunu za leto 2016. /gradivo/
Edvard Goričan, predsednik Statutarno pravne komisije, pove, da je proračun skladen z
veljavno zakonodajo, v vsebino pa komisija ni posegala.
Splošna razprava o prihodkih
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V razpravi sodelujejo: Edvard Goričan, Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Tomaž
Golob, župan in občinska uprava.
Župan apelira na člane sveta, da v proračunu upoštevajo predlog prerazporeditev, ki je
v besedilnem odloku proračuna.
Edvard Goričan pove, da je proračun napram prejšnjim letom že precej skrčen. Meni, da
bo potrebno posegati tudi v postavke, kjer subvencioniramo cene.
V tem letu ni zasledil nobenega razpisa o prodaji parcel ali stanovanj. Prav bi bilo, da je
upoštevana primerna poraba v sprejeti višini 522,00 €.
Bronislava Paulič odgovori glede primerne porabe. Razlika je v višini cca 3.700,00 € in
jo bomo upoštevali v drugi obravnavi.
Savinka Geratič predlaga, da sredstva v višini 180.000,00 € umaknemo iz prihodkov in
odhodkov.
V razpravi so sprejeti naslednji sklepi.
12. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme zakonsko
določeno povprečnino v višini 522,00 €.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
13. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme umik sredstev v
višini 180.000,00 € iz postavke 7413 v prihodkih in enako v odhodkih
proračuna.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA so glasovali 3 člani sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep je sprejet.
Splošna razprava o odhodkih – posebni del
V razpravi sodelujejo: Edvard Goričan Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Tomaž
Golob, Marija Perklič, Leo Čelofiga, Rok Urnaut, župan in občinska uprava.
Leo Čelofiga predlaga popravke na postavkah prispevki delodajalca.
Postavka računalniške storitve – naj se preverijo pogodbe.
Nadalje vpraša, če imamo kakšne prioritete glede sanacije cest.
Župan odgovori glede cest, da delamo tiste ceste, ki imajo pridobljena vsa soglasja in
dokumentacijo.
12

Savinka Geratič predlaga znižanje postavke za študentsko delo, saj ne vidi v tem neke
dodane vrednosti.
Prav tako predlaga znižanje sredstev na komunikacijski opremi, saj meni, da v občinski
zgradbi ni potreben nadstandard z WI-FI-jem.
Župan predlaga novo postavko: Mednarodno sodelovanje.
Marija Perklič vpraša, kakšna sanacija je predvidena na kulturnem domu.
Marko Rakovnik odgovori, da je predvidena menjava oken in vhodnih vrat.
Savinka Geratič predlaga, da se sredstva, predvidena za fitnes umaknejo in razdelijo na
vzdrževanje cest izven naselja.
V razpravi so sprejeti naslednji sklepi.
14. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
stroškovnem mestu 201002 in sicer uskladiti je potrebno regres in
premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, z
veljavno spremenjeno zakonodajo.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 402903 – Plačilo za delo preko študentskega servisa in
sicer: postavka se zniža za 1.300,00 €.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
16. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 402510 – Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
sicer: postavka se zniža za 900,00 €.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
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17. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 402515 – Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
in sicer: postavka se zniža za 500,00 €.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
18. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 413050 – Rekonstrukcija občinske LC v naselju … in sicer:
postavka se zniža za 180.000,00 €.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
19. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 414016 – Sofinanciranje programov spodbujanja malega
gospodarstva v občini in sicer: postavka se zniža za 5.000,00 €.
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme novo postavko in
sicer: 414063 – Mednarodno sodelovanje – na postavko se prenesejo
sredstva iz postavke 414016.
Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
UGOTOVITVENI SKLEP: Na seji je prisotnih 10 članov.
20. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek na
postavki 418706 – Širitev fitnesa v Prireditvenem centru in sicer:
postavka se zniža za 10.000,00 €.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 5 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep je sprejet.
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21. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja, da je ostalo
9.000,00 € nerazporejenih sredstev.
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek postavk
413002 – Redno vzdrževanje lokalni cest – izven naselja in 413004 –
Redno vzdrževanje javnih poti – izven naselja in sicer: postavki se
povečata vsaka za 4.500,00 €.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Splošna razprava o NRP
Edvard Goričan pove, da se glede na sprejete sklepe iz razprave korigira načrt
razvojnih programov.
Splošna razprava o predlogu odloka proračuna – besedilni del.
V razpravi sodelujejo: Edvard Goričan Savinka Geratič, Simona Grobelnik, Tomaž
Golob, Leo Čelofiga, župan in občinska uprava.
Savinka Geratič predlaga, da zmanjšanje zneska za prerazporeditve na višini 20.000,00
€.
V razpravi so dani v odločanje naslednji sklepi.
22. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek 5. člena
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in sicer:
prvi odstavek se spremeni tako, da se na novo glasi: »Župan je
pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o
prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in
odhodkov, do skupnega zneska 20.000,00 €.«
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA sta glasovala 2 člana sveta.
PROTI je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep ni sprejet.
Edvard Goričan predlaga kompromisni predlog višine sredstev za prerazporeditve in
sicer v višini 40.000,00 €.
23. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek 5. člena
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in sicer:
prvi odstavek se spremeni tako, da na novo glasi: »Župan je
pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o
prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in
odhodkov, do skupnega zneska 40.000,00 €.«
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Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je sprejet.
Župan proceduralno odredi 5 minutni odmor.
Savinka Geratič predlaga, da v drugem odstavku dopišemo, da se obseg
prerazporejanja ne šteje na novo.
24. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek 5. člena
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in sicer:
drugi odstavek se spremeni tako, da se na novo glasi: »Po uveljavitvi
rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih
sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega
prerazporejanja se ne šteje na novo.«
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA so glasovali 3 člani sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep ni sprejet.
25. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme popravek 6. člena
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in sicer:
v drugi alinei prvega odstavka se leto 2017 popravi v leto 2018.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Župan po razpravi predlaga v sprejem
26. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7UPB2 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
09. redni seji, dne 2.12.2015 sprejel v prvi obravnavi s spremembami
in dopolnitvami iz razprave
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016
Navzočih je 10 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Nadalje da v odločanje
27. SKLEP: Na podlagi drugega odstavka 85 in 86. člena Poslovnika OS Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 18/2011), se predlog Odloka o
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2016, da v javno
razpravo do 14.12.2015.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda Obravnava in sprejem predloga Odloka o
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – prva obravnava.
Zaradi pozne ure župan predlaga, da točke dnevnega reda, ki jih nismo uspeli
obravnavati, prestavimo na eno izmed naslednjih sej.

Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 9. redno seje Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 23.30 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

Župan
Joško Manfreda
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