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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:0321-0004/2015-011 
Datum: 15.4.2016 

 
S k r a j š a n  z a p i s n i k 

 

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

OS), ki je bila v četrtek, 14.04.2016, 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. Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Rok Urnaut 
Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat, 
Maksimiljana Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, 
Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za 
župana, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 
 

3. Odsotni: Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, opr., Aleš 
Ribič - Lista za gospodarstvo in razvoj, opr.. 

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

Kristl, Marko Rakovnik, Danilo Španbauer, Robert Gričnik /Nadzorni 
odbor Občine Lovrenc na Pohorju/, 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 
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 

http://www.lovrenc.si/
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AD/2 

Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 

a. 10. REDNE seje in pregled realizacije sklepov.  

b. 1.DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov.  

c. 2.DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov. 
 
Župan pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 10. redne 
seje v obravnavo in sprejem.  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Župan ugotovi, da so sklepi 10. redne seje realizirani, 
oziroma so v izvajanju. 
 
Razprava: 
Župan 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 11. 
redni seji, dne 14.04.2016, sprejme skrajšan zapisnik 10. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 22.12.2015. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Nadalje župan pove, da so tudi zapisnik 1. dopisne seje člani sveta prejeli s sklicem 
seje in da zapisnik seje v obravnavo in sprejem.  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Župan ugotovi, da so sklepi 1. dopisne seje realizirani, 
oziroma so v izvajanju. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik glede sklica dopisnih sej, in posledično na sprejete sklepe, opozori 
na 23. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
23. člen (1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. 
Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter 
o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na 
podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter 
predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali 
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje 
vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure 
se šteje trajanje seje). 
 
Drago Mlakar odgovori, da smo bili v časovni stiski, saj je bil rok za prijavo investicije 
zelo kratek. 
 
Simona Grobelnik pove, da se za takšne točke dnevnega reda skliče izredna seja, 
meni, da je bil čas tudi za to, saj je čas sklica skrajšan. 
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Tomaž Golob opozori na to, da je po njegovem mnenju takšen sklic nezakonit. 
 
Župan ugotovi, da ni več 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 11. 
redni seji, dne 14.04.2016, sprejme skrajšan zapisnik 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 23.02.2016. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Nadalje župan pove, da so tudi zapisnik 2. dopisne seje člani sveta prejeli s sklicem 
seje in da zapisnik seje v obravnavo in sprejem.  
Glede na vprašanja svetnikov je 25.3.2016 2. dopisno sejo prekinil iz razlogov, ki so bili 
že povedani. 
 
Simona Grobelnik predlaga, da v zapisnik 2. dopisne seje dodamo, da se je seja 
prekinila na pobudo članov občinskega sveta. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. 
redni seji, dne 14.04.2016, sprejme skrajšan zapisnik 2. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 29.3.2016, s 
pripombo iz razprave. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 

a. 10. REDNE seje in pregled realizacije sklepov.  

b. 1.DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov.  

c. 2.DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 11. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 

a. 10. REDNE seje in pregled realizacije sklepov.  
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b. 1. DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov.  

c. 2. DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov. 

3. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja. 
Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Lovrenc na 
Pohorju, Savinki Geratič. 
Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 

5. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2015 – skrajšani postopek.  

6. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
– prva obravnava. 

7. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc na 
Pohorju – druga obravnava. 

8. Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice OŠ Lovrenc na Pohorju. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o proračunski rezervi – skrajšan postopek. 
10. Potrditev sklepa o koriščenju povratnih (kreditnih) sredstev. 
11. Obravnava in potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC Cesta na Kumen-1.del – 

novelacija DIIP-a. 
12. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu županu za potrjevanje novelacije 

investicijske dokumentacije. 
13. Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in spodbujanja razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju. 

14. Informacije župana. 

15. Pobude in vprašanja.  
 
Razprava: 
 
Župan predlaga spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda in sicer:  
Točka 7 - Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine 
Lovrenc na Pohorju – druga obravnava - se naj uvrsti za peto (5) točko dnevnega 
reda. 
Točka 13 - Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju, se naj 
uvrsti za novo šesto (6) točko dnevnega reda. 
 
Edvard Goričan predlaga naslednjo spremembo vrstnega reda obravnave točk 
dnevnega reda: 

Točki 14 Informacije župana in 15 Pobude in vprašanja – se naj uvrstita za četrto 
(4) točko dnevnega reda. 
 
 
Župan predlaga 
 
4.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju spremeni vrstni red 

obravnave točk dnevnega reda: 
Točka 7 - Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine 
Lovrenc na Pohorju – druga obravnava - se naj uvrsti za peto (5) točko dnevnega 
reda. 
Točka 13 - Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju, se naj 
uvrsti za novo šesto (6) točko dnevnega reda. 
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Točki 14 Informacije župana in 15 Pobude in vprašanja – se naj uvrstita za četrto 
(4) točko dnevnega reda. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje predlaga spremembe vrstnega reda točk dnevnega reda, kot tudi preštevilčenje 
točk. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 

a. 10. REDNE seje in pregled realizacije sklepov.  

b. DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov.  

c. DOPISNE seje in pregled realizacije sklepov. 

3. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja. 
a. Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju, Savinki Geratič. 
b. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc 

na Pohorju. 

5. Informacije župana. 

6. Pobude in vprašanja.  
7. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2015 – skrajšani postopek.  
8. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na območju občine Lovrenc 

na Pohorju – druga obravnava. 
9. Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in spodbujanja 

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju. 
10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na 

Pohorju – prva obravnava. 

11. Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice OŠ Lovrenc na Pohorju. 

12. Obravnava in sprejem Odloka o proračunski rezervi – skrajšan postopek. 
13. Potrditev sklepa o koriščenju povratnih (kreditnih) sredstev. 
14. Obravnava in potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC Cesta na Kumen-1.del – 

novelacija DIIP-a. 
15. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu županu za potrjevanje 

novelacije investicijske dokumentacije. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD/4 

VOLITVE IN IMENOVANJA 
a. Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju, Savinki Geratič. 
b. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc 

na Pohorju. 
 
 
Tomaž Golob – predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predstavi ugotovitveni sklep: 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja: 
- Savinka Geratič je dne 7. 3. 2016 pisno sporočila, da nepreklicno odstopa s funkcije 
članice Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
- skladno z določbo 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko 
je podal odstopno izjavo županu. Glede na navedeno je Savinki Geratič mandat 
prenehal z 8.3. 2016; 
- mandat člana Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju preide na naslednjega 
kandidata z iste liste kandidatov politične stranke oziroma z Liste za gospodarstvo in 
razvoj; 
- naslednji kandidat na listi kandidatov Liste za gospodarstvo in razvoj je, pod 
zaporedno številko 1, Branko Lešnik, rojen: 24.8.1967, stanujoč: Cesta vstaje 51 e, 
2344 Lovrenc na Pohorju, ki pa mandata ni sprejel. 
- naslednji kandidat na listi kandidatov Liste za gospodarstvo in razvoj je, pod 
zaporedno številko 3, Aleš Ribič, rojen: 3.3.1971, stanujoč: Kumen 50 a, 2344 Lovrenc 
na Pohorju, ki pa je v predpisanem roku mandat sprejel. 
 
- Aleš Ribič je v roku podpisal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2016 - 2018. 
 
Občinskemu sveta predlaga, da potrdi mandat gospodu Alešu Ribiču. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v odločanje 
 
U G O T O V I T V E N I  S K L E P:  
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja: 
- Savinka Geratič je dne 7. 3. 2016 pisno sporočila, da nepreklicno odstopa s 
funkcije članice Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
- skladno z določbo 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha 
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Glede na navedeno je Savinki 
Geratič mandat prenehal z 8.3. 2016; 
- mandat člana Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju preide na 
naslednjega kandidata z iste liste kandidatov politične stranke oziroma z Liste za 
gospodarstvo in razvoj; 
- naslednji kandidat na listi kandidatov Liste za gospodarstvo in razvoj je, pod 
zaporedno številko 1, Branko Lešnik, rojen: 24.8.1967, stanujoč: Cesta vstaje 51 
e, 2344 Lovrenc na Pohorju, ki pa mandata ni sprejel. 
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- naslednji kandidat na listi kandidatov Liste za gospodarstvo in razvoj je, pod 
zaporedno številko 3, Aleš Ribič, rojen: 3.3.1971, stanujoč: Kumen 50 a, 2344 
Lovrenc na Pohorju, ki pa je v predpisanem roku mandat sprejel. 
 
- Aleš Ribič je v roku podpisal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega 
sveta Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2016 - 2018. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi ugotovitev 

Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju in Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju, ugotovi odstop članice Občinskega sveta 
Savinke Geratič in potrdi mandat novemu članu Občinskega sveta z 
iste liste Alešu Ribiču za obdobje april 2016 – 2018. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja. 
a. Ugotovitev o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju, Savinki Geratič. 
b. Potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na 

Pohorju. 
 
 

AD/5 

INFORMACIJE ŽUPANA 
Župan poda naslednje informacije: 

- Zaključni račun – glede zaključnega računa pove, da je zadovoljen, saj 
prenašamo kar nekaj sredstev. Podrobno razlago bo podala gospa Bronislava 
Paulič. 

- Obisk domov za starostnike – v aprilu je obiskal vse domove starejših 
občanov, kjer so nameščeni naši občani. 

- Oskrba na domu – pove, da smo ena izmed redkih občin v slovenskem merilu, 
kjer smo vzorčni primer dobrega dela na tem področju. Zahvali se tudi članom 
občinskega sveta za podporo, saj pomagamo na tem področju tudi z javnimi deli. 
Tudi za dnevno varstvo, ki ga izvajamo dvakrat na teden za starejše, smo dobili 
priznanje. 

- Zobozdravstvo – v aprilu bo nadomeščanje zobozdravnice po ustaljenem 
urniku. V aprilu se bodo zobozdravniki še menjavali. V maju pa bo zobozdravnico 
že nadomeščal en zobozdravnik. Sodelovanje se nadaljuje. 

- Samooskrba – sestal se je z našimi kmeti glede samooskrbe. Odziv je bil bolj 
skromen. Predstavitev pa je bila zelo koristna. Zahvali se gospe Simoni 
Grobelnik za podporo. 
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- Sklici sej – pove, da bodo v bodoče seje bolj pogosto z manj točkami. 
Predstavljeno mu je bilo, da je bil problem z gradivi. Naslednja seja bo že v 
juniju. 

- Investicije – omeni investicijo na občinski cesti Činžat – Fišer žaga. Za obnovo 
Kovaške ceste v prvem delu bomo koristili sredstva po 21. členu Zakona o 
financiranju občin, kot tudi brezobrestni kredit, ki ga verjetno ne  bo potrebno 
vrniti. Odmere so bile že izvedene. V planu je še Lovska pot, Cesta pod Bregom, 
Sončna ulica, Srparska pot. 

- Nakup objekta – odkupili smo objekt na Gornjem trgu 16, od solastnikov Jovan. 
- Vodovod – pove, da imamo vodo zelo dobro. Ker dolga leta nismo vlagali v 

obnovo zajetij in vodohramomov, že prihaja do večjih škod. Zato trenutno  
obnavljamo vodohram Trnjak. Obnovili pa bomo tudi zajetje Šlaus.  
Problematiko trškega jedra pa poznamo. Vodovod v trgu nam tudi že razpada. 
Obnovo bomo morali reševati s skupnimi močmi in regijskimi sredstvi. 

- Obisk Višanov – pove, da smo lahko ponosni na sprejem Višanov. Z občino Vis 
bomo v juniju svečano podpisali listino o sodelovanju. Pričakujemo sodelovanje 
na kulturnem in gospodarskem področju. V juniju bo s predstavniki mariborske 
občine (slikarska razstava) obiskal občino Vis. 

- Prireditve – pove, da bomo morali imeti davčno blagajno, v kolikor bomo želeli 
izpeljati še kakšno prireditev. Tudi društva si bodo morala te blagajne nabaviti ali 
sposoditi. Pred kratkim smo gostili pooblaščenca evropskega sodišča za 
človekove pravice. Tudi pri tej okrogli mizi je bil obisk bolj skromen. 

- Čistilna akcija – letos je šola organizirala srečanje več generacij in pri tem 
izvedla tudi čistilno akcijo kraja. Takšne pobude podpira. 

- Spletne strani – ugotavlja, da naše spletne strani niso preveč ažurne, zato bomo 
iskali drugega ponudnika. 

- Ponudba BKTV – letos bomo naročili snemanje prireditev, predvsem pokrivanje 
Jezernikovih dni. 

- Problematika Snaga – glede samovolje podjetja Snaga pri povišanju cen 
storitev bo predlagal, da tudi naš nadzorni odbor preveri dokumentacijo. Cene 
lahko spreminja samo Občinski svet kot najvišji organ v občini. Meni, da se glede 
na sklenjeno koncesijsko pogodbo cene ne smejo spreminjati. 

- Ponudba Nigrada – pove, da smo dobili ponudbo, da bi odkupili čistilno 
napravo. Ponudbo bomo še proučili, vendar se trenutno ne nagibamo, da bi jo 
kupili. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 
 

AD/6 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
Tomaž Sušec vpraša glede vzdrževanja makadamskih cest v občini, kdaj se bodo dela 
izvajala? 
Nadalje predlaga, da bi se tudi člani občinskega sveta bolj redno udeleževali prireditev. 
 
Župan pove, da bodo z Albino Pajtler in Rosandijem Črešnarjem v kratkem pregledali 
vse občinske ceste. Nekaj sredstev smo celo prihranili od zimske službe. 
 
Albina Pajtler pove, da bomo po pregledu cest začeli z vzdrževalnimi deli. Rosandi 
Črešnar pa je že pregledal stanje na cestah in vzdrževali jih bomo po prioritetah. 
 
Matjaž Manfreda vpraša, kako daleč je ureditev avtobusnih postajališč - označitev? 
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Pohvali, da so kanali končno sanirani. 
Nadalje vpraša, kako daleč smo s fitnesom, kdaj se bodo pričela dela? 
 
Župan pove glede fitnesa, da imamo že naslednji dan sestanek z arhitektom, donator 
pa bo tudi prevzel določena dela. Dela se bodo začela v kratkem. Ob tem se zahvali za 
donacije. 
 
Albina Pajtler pove, da je bil pregled opravljen. Do realizacije projekta, ki je bil izdelan v 
letu 2013, ni prišlo. Letos nimamo predvidenih sredstev za ureditev postajališč. Prijavili 
pa smo se na razpis-poziv glede črnih točk za postavitev prometne signalizacije, ki jih 
delno sofinancira Zavarovalnica Maribor in če bomo izbrani, bomo lahko rešili težavo v 
Puščavi. Za ostala postajališča pa sredstev nimamo. 
 
Marija Perklič vpraša, če bomo, glede na novo uredbo, na pokopališču uredili tudi 
prostor za raztros pepela. 
Od 5. do 7. maja imajo mednarodno konferenco, ki se imenuje Spomin – kako pomagati 
ljudem, ki imajo demenco, oziroma tistim, ki živijo z dementnimi osebami. Pri tem 
sodeluje tudi naša patronažna služba. 
 
Danilo Španbauer pove, da ko bo novi zakon sprejet, bomo morali spremeniti tudi naš 
odlok o pokopališki dejavnosti in takrat bomo že v odloku določili možnost takšnega 
pokopa. 
 
Edvard Goričan da pobudo, da se seje sklicujejo bolj pogosto, da se ne bi več dogodilo, 
da bi v roku enega tedna obravnavali skoraj 30. točk. 
Pogreša okvirni plan dela občinskega sveta, kjer bi se pomembnejše točke opredelile 
naprej. Tako bi tudi delovna telesa lahko boljše planirala svoje delo. 
Skozi trg je na novo preplasten asfalt, čaka pa nas investicija v trgu. Pričakoval bi, da bi 
se lahko bolj natančno dogovarjali z Darsom. Čudi se temu, da občina ni bila obveščena 
o asfaltiranju. V kratkem bomo morali trgati nov asfalt, saj nas čaka menjava 
kanalizacije. 
Glede informacije, da je Nigrad zlival fekalije v Radoljno, pove, da če imamo pričo, bi to 
morali prijaviti, saj to presega vse meje odnosa do okolja. 
Glede zimske službe pove, da bi za naslednje leto lahko rešili nekaj kratkih stikov, do 
katerih je prihajalo to zimo. Plužačem je potrebno dati bolj natančna navodila, kot tudi 
ustrezna plačila. 
 
Simona Grobelnik vpraša, koliko tožb ima Občina odprtih? Tako v primeru, ko je Občina 
tožena/ tožeča stranka, na upravnem ali drugem sodišču, če je v postopku, ali se le ta 
pripravlja? 
Kako je s Prostorskim planom. Glede na pogosta vprašanja je stvar kar pereča. 
Časovnica sprejetja je bila predvidena v prejšnjem letu. Želi, da si zadamo realen rok za 
sprejetje plana. Presoditi je potrebno, ali je smotrno čakati na realizacijo vlog, za katere 
vemo, da ne bo soglasja, ali je potrebno plan zaključiti in ga odpreti ponovno. Prosi za 
sklep o roku, ko mora biti to predloženo na seji OS. Pričakuje boljšo informiranost. 
Ustreznost gradiv za seje OS – večkrat manjkajo razlage. Meni, in vsakemu je jasno, da 
ima gradivo obrazložitev, vsebino in predlog sklepa. 
Še vedno pogreša strateške dokumente. Strategije – srednjeročna/dolgoročna. Na 
spletni strani je zadnja strategija, ki jo je sprejel občinski svet, do leta 2010. 
 
Drago Mlakar pove, da imamo trenutno odprtih 6 zadev, s tem, da se je ena dodatna 
zadeva pravkar pričela. Pričakujemo še tožbo Nival investa – za dodatna dela v knjižnici 
in poplavo v kletnih prostorih – vrednost spora je cca 10 tisoč EUROV. Zapleta pa se 
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tudi pri nespoštovanju koncesijske pogodbe s Snago. Tudi v tem primeru lahko pride do 
tožbe. Že na naslednji seji bomo obravnavali to problematiko. 
 
Albina Pajtler pove, da smo v maju 2015 dobili iz ministrstva za kmetijstvo druge 
dopolnilne smernice, kjer določene pobude niso bile ovrednotene kot pozitivne. Takrat 
je bilo dogovorjeno , da bodo lastniki teh pobud naročili poseben geodetski elaborat za 
spremembo bonitete zemljišč. Ta postopek je nekaj časa trajal. Konec lanskega leta so 
bili ti podatki in je v januarju 2016 podjetje Urbis, ki pripravlja strokovno gradivo, 
pripravilo gradivo za trejo dopolnitev smernic za Ministrstvo za kmetijstvo. Mi smo se do 
tega gradiva zadnji teden opredelili in ocenili za ustrezne. V teh dneh je Urbis dobil iz 
naše strani poziv, da gradivo finalizira, da ga bomo lahko poslali na ministrstvo za 
kmetijstvo, kot vlogo za dopolnilne tretje smernice. In ko bodo le-te potrjene na 
ustreznih nivojih, lahko računamo, da bo v jeseni javna razgrnitev OPN in nato formalen 
sprejem na občinskem svetu. Pričakuje, da bo zadeva tako potekala. Sedanji prostorski 
plan je iz leta 2001. Če tretje smernice ne bodo potrjene, pa je potem politična 
odločitev, ali gremo naprej in plan zaključimo ali ne. 
 
Simona Grobelnik vpraša, za koliko spornih zadev gre. 
 
Albina Pajtler odgovori, da za osem. 
 
Leo Čelofiga  
Ali je cesta skozi trško jedro v planu investicij direkcije za ceste Republike Slovenije za 
leto 2016? 
Pohvala za lepo urejeno pokopališče in očiščene pločnike. 
Ali bo občina uspela v predpisanem roku zamenjati neustrezne luči javne razsvetljave z 
novimi ustreznimi? 
Prenova občinske spletne strani je nujna, saj je vizualno in uporabno neustrezna. 
 
Barbara Obrulj Jeseničnik 
Predstavi predlog častnega občana – poda informacijo. Predlog za častnega občana je 
bil podan že v lanskem letu. Zaradi večjih priprav se je komisija odločila, da bo predlog 
pripravila za leto 2016. Delo za častnega občana že poteka od začetka leta, saj je 
potrebno pripraviti bilten in odlitek za častnega občana. 
 
Župan pove, da je po telefonu dobil informacijo, da bi za predlog častnega občana bila 
potrebna širša razprava. Skupina občanov pripravlja predlog za častnega občana skupa 
s Francem Verovnikom. Častni občan je za vse lovrenčane in ne za posamezne 
skupine. 
 
Tomaž Golob vpraša, koliko sredstev je Občina Lovrenc na Pohorju porabila za pravna 
svetovanja v letu 2015 in prvih treh mesecih 2016 – specificirano, v katerih zadevah, 
kateremu odvetniku, koliko denarja. Zanimajo ga vsa svetovanja. Prosi pisni odgovor. 
Seje OS naj se sklicujejo bolj redno. Dopisne seje naj se ne sklicujejo brez 
utemeljenega razloga. 
 
Župan pove, da je sicer ugotovil, da bi v marcu lahko imeli sejo z vsaj sedmimi točkami. 
 
Direktor pove, da so izpisi vseh konto kartic dani na mizo. 
 
Rok Urnaut pove, da vabila pripravlja župan. Spletne strani še vedno ne služijo svojemu 
namenu in podpira predlog, da se nekaj spremeni na tem področju.. 
Nadalje vpraša, kako daleč je zadeva »Juršnikov tajht«. 
 



11 
 

Župan pove, da vabila pripravlja sam, gradiva pa direktor. 
Glede spletnih strani pove, da moramo biti bolj odzivni. 
Glede »Juršnikovega tajhta« pove, da sredstva so, pogodba je tudi pripravljena. 
Sestanek je bil sklican, vendar se ni dalo nič dogovoriti. Vsebine za dogajanje na tem 
prostoru ni. Lastnik ni pripravljen podpisati nobene pogodbe. Občina pa ne more vlagati 
v privatni sektor. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 

 

 

AD/7 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2015 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži zaključni račun za leto 2015 (gradivo). 
 
Razprava: 
Robert Gričnik pove, da se po prejemu gradiva  nadzorni odbor ni sestal in nima nekega 
enotnega mnenja, zato lahko poda le splošne ugotovitve. 
Glede na načrtovanje nima nekih posebnih pripomb. V bodoče bo potrebno nameniti  
več prihodkovni strani. Bode pa v oči, da je bila ponekod realizacija nič ali manjša od 
načrtovane. Ni pa možno ugotoviti vzroka za manjšo realizacijo. Problematično je lahko 
to, da je bila neka investicija načrtovana, pa ni bila opravljena. 
Izpostavil je bančno garancijo za VŠD, ne vidi se, zakaj so bila sredstva zadržana. 
 
Župan pove, da lahko glede bančne garancije odgovori in sicer se boji, da bo garancija 
celo premala. Pri pregledu se je namreč ugotovilo, da je nekaj narobe z vodovodnimi 
cevmi, saj na vodu za hladno vodo priteče pretopla voda. Letos bomo to morali sanirati. 
 
Bronislava Paulič pove, da je v obrazložitvah zapisala odstopanja. Bomo pa v bodoče 
takšna odstopanja bolj temeljito razložili. 
 
Edvard Goričan pove, da se nam prihodki znižujejo in se bomo morali na to prilagoditi in 
najti racionalizacijo poslovanja, da nam ne bo padel procent investicij. 
Ugotavlja,  

- da je precej neraliziranih postavk - investicij, 
- ni realizirana prodaja stanovanj, kar bi pri sprejemanju rebalansa že lahko vedeli. 

Tudi nobenega razpisa ni bilo, da bi lahko stanovanja ponudili. Ena takšnih 
zadev je tudi fitnes. Takrat bi morali povedati, da se sredstva prenašajo. 

 
Župan pove, da so zlati časi financiranja občin dejansko mimo. Financiranje se znižuje, 
s tem pa padajo tudi investicije, lahko pa pričakujemo, da bo še slabše. Pri nas je delež 
investicij še vedno velik. 
Prostor za fitnes bi morali dejansko že zapreti. Pri investiciji gre za obnovo in 
povečanje. Prostore za fitnes bodo lahko uporabljale vse generacije. Zahvali se 
donatorjem, saj bomo večina sredstev pokrili s temi sredstvi. 
 
Simona Grobelnik pove, da želimo realno planiranje. Letos vemo, da je mrtvilo, kar se 
tiče EU sredstev. Če nimaš projektov, se znajdeš v vakumu, zato je potrebno imeti 
strategijo in že letos pripravljati projekte za leto 2017 (srednjeročno in dolgoročno). 
Nadalje izpostavi: 

- Kapitalske prihodke, ki so nižji. 
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- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – ali je poravnana vrednost za 26 
tisoč € - (odgovor, da je). 

- Določene pristojbine so precej nižje – vzdrževanje gozdnih cest. 
- Glede kapitalskih prihodkov vpraša, če je bil izveden kakšen razpis, glede 

prihodkov odprodaje – planirali smo 25 tisoč €. 
- Pri odhodkih – pri odplačilu dolga smo predčasno plačili dolg. Tudi v letošnjem 

letu imamo planirano predčasno odplačilo dolga. 
 
Albina Pajtler pove, da je bilo v lanskem letu izjemoma več sredstev. 
 
Bronislava Paulič pove, da poizkušamo načrtovati na podlagi pretekle tekoče realizacije. 
Glede odplačilu dolga pove, da je bila odločitev, da se sredstva prenesejo v letošnje 
leto, da se bodo lahko pokrivale investicije. 
Za letošnje leto pa načrtujemo ta brezobrestni kredit 106 tisoč €, zato smo dali 57 tisoč 
€. 
 
Župan glede stanovanj na Spodnjem trgu pove, da smo sredstva planirali, saj smo bili s 
kupcem dogovorjeni, ki pa je odstopil. Tako, da ponudbe smo imeli, vendar je bila cena 
previsoka (100 tisoč €), zato smo prodajo umaknili. Prodaje nismo mogli v celoti izvesti, 
kot je bilo načrtovano, saj si je ena stranka premislila. 
 
Edvard Goričan pove glede zadolževanja, da smo iz skupne občine podedovali dva 
kredita iz stanovanjskega fonda, ki imata neugodno obrestno mero. Predlaga, da gremo 
v pospešeno odplačilo tega dolga. 
Nesmiselno je sredstva držati na računu. Zadolženi smo 25%, kar je ugodno. Morda je 
potrebno vzeti kratkoročni kredit za predčasna odplačila neugodnih kreditov. 
 
Župan pove, da se strinja s predlogi. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
7. sklep: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, in 

nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 
13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. 
redni seji, dne 14.4.2016, sprejel v prvi obravnavi 

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 

2015 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje odpre drugo obravnavo odloka. 
 
Predlaga, da sprejmejo vse člene odloka hkrati. 
 
8. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene odloka 

hkrati (od 1. do 4. člena). 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
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PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan ugotovi, da ni vloženega nobenega amandmaja k drugi obravnavi, zato predlaga 
v sprejem 
 
9. sklep: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, in 

nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 
13/2011,17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. 
redni seji, dne 14.4.2016, sprejel  

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 

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: Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – skrajšani postopek. 

 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI NA OBMOČJU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Župan odpre drugo obravnavo odloka. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da pogreša obrazložitev vsebine. 
 
Edvard Goričan pove, da so v odloku spremembe iz prve v drugo obravnavo, za katere 
Statutarno pravna komisija ni dala soglasja. 
3.člen – so prej bili definirani pojmi, ki jih sedaj ni več. 
10.člen – kazenske določbe so tudi spremenjene. 
Akt je spremenjen in ga ni moč obravnavati kot drugo obravnavo. 
 
Direktor pove, da je bil prisoten na seji Statutarno pravne komisije, kjer so te 
spremembe bile dogovorjene (zapisnik komisije). 
 
Mojca Kristl pove, da je spremembe povzela po zapisniku Statutarno pravne komisije. 
 
Tomaž Golob pove, da do takšnih zagat pride, ker tako dolgo ni sklicanih sej. V 
obrazložitvi, ki je ni, pa bi morale biti razložene spremembe iz prve v drugo obravnavo. 
 
Direktor pove, da je časovni razmik res predolg, saj smo prvo obravnavo obravnavali v 
novembru 2015. 
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Župan ugotovi, da ni vloženega nobenega amandmaja, zato predlaga, da sprejmejo vse 
člene odloka hkrati. 
 
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene odloka 

hkrati (1. do 12. člena). 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 10 članov 
občinskega sveta. 
 
Župan ugotovi, da ni vloženih amandmajev, zato da v odločanje 
 
11. SKLEP: Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 4. člen, 23. do 32. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 
in 25/14), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 
- ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) ter 5. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
13/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 11. redni 
seji, dne 14.4.2016, sprejel 

 
Odlok 

o turistični taksi na območju občine Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi na 
območju občine Lovrenc na Pohorju – druga obravnava. 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMBE PRAVILNIKA OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  
V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

 
Mojca Kristl razloži spremembo pravilnika. 
 
Razprava: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1577
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO385
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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Edvard Goričan pove, da ni jasno, na kakšen način se določijo upravičeni stroški – 
koliko znašajo operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. Na 
kakšen način bomo določili strošek na km. 

 

Župan po krajši razpravi ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne informacije o 
tem, kaj pomenijo »upravičeni stroški«. 

Zaradi tega umika točko z dnevnega reda in predlaga, da jo člani občinskega 
sveta obravnavajo na naslednji redni seji. 

 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju.  
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Edvard Goričan pove, da se je kar nekaj že dogajalo glede spremembe statuta. V 
novembru 2015 so dobili usmeritev, da korigirajo veljavni statut. V javni razpravi pa je bil 
tudi nov statut. 
Komisija se je sprememb lotila kar obsežno in 24.11.2015 je skupaj z občinsko upravo 
pripravila te spremembe. Pri ponovnem pregledu je ugotovil, da je v spremembah še 
nekaj lapsusov, ki jih je komisija v dopisni seji potrdila in so danes dane na mizo. 
Spremembe so bolj lektorske narave, razen enega člena, ki je bolj vsebinski in sicer 
drugi odstavek 39. člena, kjer je zapisano, da nadzorni obor mora vsako proračunsko 
leto izvesti nadzor nad zaključnim računom, to pa ni pravilno. Pričakuje se, da nadzorni 
odbor o zaključnem računu poda samo svoje mnenje. Ne izvaja nadzora, ampak poda 
samo mnenje. Ostale spremembe so samo manjši popravki. 
Za drugo branje pa prosi, da če bi bili še kakšni amandmaji, da so pravočasno vloženi, 
da se lahko komisija še pred OS sestane. 
 
Razprava: 
Direktor predlaga, da se 30. člen sprememb črta, saj ne spada v spremembe statuta. 
Meni, da je člen zajet po pomoti. 
 
Simona Grobelnik pove, da nima vsebinskih pripomb, ampak nomotehnično in sicer, da 
bi pri spremembah uporabljali »sledi spremembam«. Za vse bi to bilo manj dela in bilo 
bi bolj pregledno. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi zato da v odločanje 
 
12. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 

72/93, 94/07-UPB2 s spremembami) in 14., 104. ter 105. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2011 in 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
svoji 11. seji, dne 14.4.2016, sprejel v prvi obravnavi, s popravkom iz 
razprave 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

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

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
 

AD/11 
MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA-ICE OŠ LOVRENC NA POHORJU 

 
Župan pove, da je bila predstavitev zelo dobra. Na predstavitev so bili vabljeni tudi vsi 
člani OS. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik, kot predstavnica zavoda pove, da sta prispeli samo dve vlogi. Ena 
kandidatka ni izpolnjevala pogojev. Kandidatka, ki pa izpolnjuje pogoje pa je tudi po 
njenem mnenju ustrezna. 
 
Edvard Goričan pove, da ni dvoma, da ne bi podprli sedanje ravnateljice. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 
13. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. redni seji, dne 

14.4.2016, izda pozitivno mnenje gospe Mariji Osvald Novak k 
imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Lovrenc na Pohorju za 
obdobje 2016-2021. 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
Na razpis za ravnatelja OŠ Lovrenc na Pohorju sta se prijavili dve kandidatki, od 
katerih je ena izpolnjevali vse predpisane pogoje. Kandidatka, ki izpolnjuje pogoje 
se je predstavila dne 5.4. 2016, ob 18.45 uri. Na predstavitev so bili vabljeni tudi 
člani sveta.  
 
Na podlagi mnenja članov Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se 
predlaga za ravnateljico OŠ Lovrenc na Pohorju - za mandat 2016-2021, gospa 
Marija Osvald Novak. 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice OŠ Lovrenc 
na Pohorju. 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNSKI REZERVI – SKRAJŠAN 

POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič na kratko razloži vsebino in cilj odloka. 
 
Razprava: 
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Edvard Goričan vpraša v zvezi s prenosom sredstev iz preteklega leta cca.16 tisoč €. 
 
Bronislava Paulič pove, da se ta sredstva nanašajo na dva projekta, ki sta bila lani 
zaključena. 10% pa se do predložitve bančne garancije zadrži. 11 tisoč € je že bilo 
poravnanih, 5 tisoč € pa je še odprtih. Prenesli smo še nekaj lastnih sredstev, …, skupaj 
se je preneslo 35 tisoč €, pet tisoč € pa je še odprtih. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem 
 
14. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 

13/11, 17/14), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka 
o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 (UGSO št.: 
15/15), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. redni seji, 
dne 14.4.2016, sprejel v prvi obravnavi 

 
O D L O K 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2016 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan odpre drugo obravnavo odloka. 
 
Župan ugotovi, da ni vloženega nobenega amandmaja, zato predlaga, da sprejmejo vse 
člene odloka hkrati. 
 
15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene odloka 

hkrati (1. do 12. člen). 
 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Nadalje da v odločanje v drugi obravnavi 
 
16. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 
13/11, 17/14), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, s 
spremembami in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2016 (UGSO št.: 15/15), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 11. redni seji, dne 14.4.2016, sprejel  
 

O D L O K 
o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  

za leto 2016 
 



18 
 

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 Odloka o proračunski 
rezervi – skrajšan postopek. 
 
 

AD/13 
POTRDITEV SKLEPA O KORIŠČENJU POVRATNIH (KREDITNIH) SREDSTEV 

 
Župan predstavi sklep o koriščenju povratnih sredstev 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

16. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 11. redni seji dne 
14.4.2016, daje soglasje k najetju povratnih (kreditnih) sredstev v 
višini 106.172,00 € za financiranje investicije REKONSTRUKCIJE LC 
CESTA NA KUMEN – 1. DEL, pod pogoji iz poziva MGRT, št. 4100-
1/2016/1, z dne 28.01.2016. 

 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Potrditev sklepa o koriščenju povratnih (kreditnih) 
sredstev. 
 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DIIP-A ZA REKONSTRUKCIJO LC CESTA NA 

KUMEN-1.DEL – NOVELACIJA DIIP-A 
 
Albina Pajtler predstavi DIIP. 
 
Razprava: 
 
Župan pove, da je o tem DIIPu bilo že veliko povedanega, ugotovi, da ni prijavljenih k 
razpravi, zato da v odločanje 
 

17. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 11. redni 
seji, dne 14.4.2016, potrdi sklep o potrditvi (DIIP-a) Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcije LC Ceste na 
Kumen-1. del – novelacija.  

 
 
Navzočih je 10 članov sveta. 
ZA je glasovalo 10 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo 
LC Cesta na Kumen-1.del – novelacija DIIP-a. 
 
 

AD/15 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POOBLASTILU ŽUPANU ZA 
POTRJEVANJE NOVELACIJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
Albina Pajtler razloži sklep o pooblastilu županu. 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) določa pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, - DIIP, 
investicijski program – IP) za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo 
po predpisih, ki urejajo javne finance. 
Pripravo DIIP zagotovi investitor, ki se do njega opredeli tako, da ga s sklepom potrdi ali 
zavrne. 
»Potrjen investicijski projekt« je projekt, za katerega je izdelana predpisana investicijska 
dokumentacija, ki jo investitor na podlagi predhodnega vrednotenja oceni in potrdi s 
sklepom. 
Če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer 
sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na 
trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, 
da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski 
dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene 
vrednosti projekta, se investicijski program spremeni in dopolni (novelira). Isto velja za 
DIIP, saj se ta v primeru, da IP ni obvezen, ob dopolnitvi z določenimi vsebinami, šteje 
za IP. 
Javni razpisi ali pozivi za sofinanciranje projektov z evropskimi ali državnimi sredstvi 
določajo različne pogoje za sofinanciranje projektov, ki se najpogosteje nanašajo na: 

- različno opredeljene upravičene in neupravičene stroške na projektu, 

- različne vire financiranja in različno višino teh, 

- fiksno določeni % posamezne vrste del/opreme v sklopu projekta, 

- čas nastanka posameznih stroškov ipd. 

V kolikor v izdelanem investicijskem dokumentu prihaja do neskladnosti tovrstnih 
podatkov, ga je potrebno novelirati, da lahko ob prijavi na javne razpise/pozive za 
sofinanciranje projektov oddamo popolne vloge z usklajenimi podatki tudi z investicijsko 
dokumentacijo. V nekaterih primerih vloge sploh ni možno/dopustno oddati kot 
nepopolne, ali pa je to dopustno, a že v naprej vemo, da bomo pozvani na dopolnitev 
vloge (v delu uskladitve podatkov z investicijskim dokumentom).  
Ker so roki za oddajo vlog oz. prijavo pogosto zelo »napeti« in kratki, predlagamo, da za 
potrebe prijav na javne razpise/pozive za sofinanciranje projektov občinski svet 
pooblasti župana, da v primerih potrebe po manjših vsebinskih in finančnih 
spremembah investicijske dokumentacije lahko potrdi novelirano investicijsko 
dokumentacijo v okviru finančnega odstopanja do 20 % investicije. 
 

Občine imajo to problematiko različno urejeno:  

- investicijsko dokumentacijo potrjuje občinski svet,  

- investicijsko dokumentacijo potrjuje odgovorna oseba investitorja, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
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- novelacijo investicijske dokumentacije potrjuje občinski svet, 

- za potrditev novelacije investicijske dokumentacije občinski svet pooblasti 
župana, 

- ob sprejemu sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije občinski svet 
istočasno sprejme tudi sklep o potrditvi morebitne novelacije investicijske 
dokumentacije. 

Smatramo, da je ureditev, ko za potrditev novelacije investicijske dokumentacije 
občinski svet pooblasti župana, glede na zgoraj navedene razloge, najprimernejša, zato  
župan predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da sprejeme zgoraj 
navedeni predlog sklepa. 

 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da podobno kot pri proračunu, sicer gre za ožji obseg, ima 
osebno tukaj zadržek. Izhaja tudi iz tega, kar je danes že bilo povedano, da je sej 
občinskega sveta vedno manj, da imajo občine to različno urejeno. Načeloma se s tem 
ne strinja. Ne ve, ali se bodo te vrednosti akumulirale, … . 
 
Albina Pajtler pove, da ni nujno, da se neka investicijska dokumentacija nanaša na 
aktualni proračun. Apelira na zaupanje. V kolikor bo šlo za večjo zadevo, bo župan 
moral sklicati izredna ali redno sejo. Iz časovnice pa se vidi, kako smo bili sedaj 
utesnjeni. 
 
Simona Grobelnik pove, da se glede na povedano načeloma lahko strinja 
 
Bronislava Paulič pove, da se mora NRP usklajevati z rebalansom in načeloma imamo 
čas do prvega zahtevka. 
 
Tomaž Golob pove, da se mu zdi 20 % investicije zelo veliko. Meni, da o tem morajo 
odločati člani občinskega sveta. Meni, da je vedno dovolj časa, če ne za drugo, da se 
skliče izredna seja. 
 
Albina Pajtler pove, da naj to ne zgleda kot neko prepričevanje, lahko pa pove, da smo 
delavci včasih v veliki časovni stiski. 
 
Simona Grobelnik pove, da bi lahko prišli do kompromisa in predlaga absolutno 
številko namesto procenta in da se sklep dopolni, da o tem župan obvesti občinski 
svet na prvi naslednji seji. 
 
Edvard Goričan pove, da pri manjših vsebinskih spremembah je smiselno, da ima 
župan pooblastilo. Podpira pa predlog gospe Simone Grobelnik in predlaga neto 
vrednost 10 tisoč €. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

18. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju pooblašča župana 
Občine Lovrenc na Pohorju, da v primerih potrebe po manjših 
vsebinskih in finančnih spremembah investicijske dokumentacije 
(DIIP, IP) v postopku usklajevanja podatkov ob prijavah za 
koriščenje evropskih/državnih sredstev potrdi novelirano 
investicijsko dokumentacijo. Sprememba vrednosti projekta je v 
tem primeru dovoljena do vrednosti 10 tisoč € neto investicije. O 
tem župan obvesti občinski svet na prvi redni naslednji seji. 
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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 pooblastilu županu 
za potrjevanje novelacije investicijske dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 11. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
 Dušan Jakop              Joško Manfreda 


