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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:0321-0004/2015-013 
Datum: 24.10.2016 

 
S k r a j š a n  z a p i s n i k  

 

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

OS), ki je bila v četrtek, 20.10.2016, 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, Maksimiljana Obrulj 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, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Barbara Obrulj 
Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana, Marija 
Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Aleš 
Ribič - Lista za gospodarstvo in razvoj, Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost 
in pomoč. 
 

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

Kristl, Irena Sonja Kukovec Stajan, dr.Žan Jan Oplotnik /Inštitut Iris/, 
Melita Kopič.  

 
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 12 članov OS 
od 12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 

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

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANIH ZAPISNIKOV: 

a. 11. redne seje in pregled realizacije sklepov, 

b. 12. redne seje in pregled realizacije sklepov,  

c. 01. izredne seje in pregled realizacije sklepov, 

d. 02. izredne seje in pregled realizacije sklepov, 
 

11. redna seja in pregled realizacije sklepov. 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 11. redne seje OS. 
 
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 13. 
redni seji, dne 20.10.2016, sprejme skrajšan zapisnik 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 14.4.2016. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

12. redna seja in pregled realizacije sklepov.  
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 12. redne seje OS. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik opozori na glasovanje pri 8., 9. in 10. sklepu in sicer, prisotnih je bilo 
9 članov, za je glasovalo 8 članov, proti ni glasoval nihče. Prosi, da se preveri. 
 
Opomba: Neopredeljeni glasovi se ne zabeležijo (45. člen poslovnika). 
 
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 13. 
redni seji, dne 20.10.2016, sprejme skrajšan zapisnik 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 19.4.2016. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

01. izredna seja in pregled realizacije sklepov.  
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 01. izredne seje OS. 
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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 13. 
redni seji, dne 20.10.2016, sprejme skrajšan zapisnik 01. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 23.6.2016. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 

02. izredna seja in pregled realizacije sklepov.  
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 02. izredne seje OS. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
4. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 13. 
redni seji, dne 20.10.2016, sprejme skrajšan zapisnik 02. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 18.08.2016. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 11. 
redne seje in pregled realizacije sklepov, 12. redne seje in pregled realizacije sklepov, 
01. izredne seje in pregled realizacije sklepov, 02. izredne 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 13. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanih zapisnikov: 

a. 11. redne seje in pregled realizacije sklepov. 

b. 12. redne seje in pregled realizacije sklepov.  

01. izredne seje in pregled realizacije sklepov.  

02. izredne seje in pregled realizacije sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja: 
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a. Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. 

b. Častno razsodišče za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev. 

5. Informacije župana. 

6. Pobude in vprašanja.  

7. Obravnava in potrditev spremembe (novelacije) dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za 
investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV. 

8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 1-6/2016 in 1-8/2016. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2016 - rebalans III - skrajšan postopek. 

10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – druga 
obravnava. 

11. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cenika storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju. 

12. Sprejem sklepa, da se Občina Lovrenc na Pohorju pridruži skupini že več kot 1850 občin, regij in 
skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov. 

13. Sprejem sklepa o stališču Občine Lovrenc na Pohorju o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. 
 
Župan ugotovi, da ni 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. 11. redne seje in pregled realizacije sklepov. 

b. 12. redne seje in pregled realizacije sklepov.  

c. 01. izredne seje in pregled realizacije sklepov.  

d. 02. izredne seje in pregled realizacije sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje. 

4. Volitve in imenovanja: 

a. Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. 

b. Častno razsodišče za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev. 

5. Informacije župana. 

6. Pobude in vprašanja.  

7. Obravnava in potrditev spremembe (novelacije) dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za 
investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV. 

8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 1-6/2016 in 1-
8/2016. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2016 - rebalans III - skrajšan postopek. 

10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – druga 
obravnava. 

11. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cenika storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju. 
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12. Sprejem sklepa, da se Občina Lovrenc na Pohorju pridruži skupini že več kot 1850 občin, 
regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih 
sporazumov. 

13. Sprejem sklepa o stališču Občine Lovrenc na Pohorju o vpisu pravice do pitne vode v 
Ustavo RS. 

 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 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. Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju 

b. Častno razsodišče za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev 
 
 

Tomaž Golob, predsednik KMVI pove, da so zaradi odstopa članice OS iz vseh funkcij 
torej tudi od članstva v Svetu zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju in odstopa 
nadomestnega člana Častnega razsodišče za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev, 
izvedli razpis. Na razpis, ki je bil podaljšan, sta prispela dva predloga.  

Nadalje predstavi prispela predloga za Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na 
Pohorju (Aleš Ribič) in za Častno razsodišče za presojo etičnosti ravnanja 
funkcionarjev (Blaž Kraner). 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 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 13. redni seji, dne 20.10.2016, v Svet zavoda OŠ 
Lovrenc na Pohorju  

 
II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  

 
nadomestnega člana: Aleša Ribiča, roj.: 03.03.1971, Kumen 50a, 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 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 



6 
 

 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan nadalje da v odločanje 
 

7.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 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 13. redni seji, 
20.10.2016, v Častno razsodišče Občine Lovrenc na Pohorju 

 
II  MM  EE  NN  UU  JJ  EE  

 

- Blaža Kranerja, roj.:01.03.1975, Šolska ulica 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot 
nadomestnega člana. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Svet zavoda Osnovne šole 
Lovrenc na Pohorju, Častno razsodišče za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev. 

 
 

AD/5 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 
Članom občinskega sveta se zahvali za podporo, da kot se vidi, v kraju lahko izvajamo 
investicije. 
 
Cesta na Kumen in Sončna pot morata biti do konca leta končani, da lahko plačila 

izvedemo še letos. Če bo na kakšnem računu popust, nam ne bo potrebno čakati 30 

dni, da računu zapade rok plačila. 

Srparska pot: pri piceriji Zlati škorpijon je bil planiran ozek ovinek, a nam je g. Reisman 

odstopil v tem predelu 0,5 m zemlje, tako, da bo cesta v ovinku sedaj dovolj široka. Za 

to dejanje se župan g. Reismanu iskreno zahvaljuje.  

Cesta proti lovski koči: dela na njej se izvajajo, cesta bo imela odstavne izvoze za 

nalaganje hlodovine. 

Činžat-Fišer žaga: za izgradnjo ceste je bil podan previsok predračun, bomo pa cesto 

poskusili izgraditi v naslednjem koledarskem letu. 

Vodovod: sanirajo se vodna zajetja, sanacija zajetja Šlaus se končuje. Na splošno so 

vodni viri v občini dobri, ponekod je problem v inštalacijah v zgradbah, takšen primer je 

tudi naša šola. Župan se je o problematiki (inštalacije, obnova kuhinje, VŠD) že 

pogovarjal z ravnateljico, za obnovo bo potrebnih veliko sredstev, kar pa ne bo moglo 

biti izvedeno v enem letu, sanacija se bo izvajala postopoma. Občani, ki dvomijo v 

kvaliteto vode, pa lahko na občino javijo, da se izvede analiza vode, saj smo po zakonu 

dolžni skrbeti za kvaliteto vode in javno zdravje občanov. Po sprejetju proračuna bomo 
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na vseh zajetjih vzeli vzorce vode. Ljudi pa moti kloriranje vode. Vprašljivo pa je, kot 

vemo še vedno trško jedro. 

Skrb za starejše in mlajše-nadstandard: še naprej se bomo trudili, da obdržimo 

nadstandard v šoli in vrtcu, bo pa potrebno sprejeti pravilnik s kriteriji, da bodo do 

brezplačnega nadstandarda upravičeni le najšibkejši.  

Cena Nigrada:  po koncesijski pogodbi je cena za odpadno vodo na m3 padla z 1,48 na 

1,45 €, v naslednjem letu pa se pričakuje znižanje na 0,88 €. 

Čistilna naprava: ne deluje skladno z zakonodajo, bili smo že na ministrstvu za 

infrastrukturo, prejeli smo že tudi ponudbo, vendar jo je potrebno pregledati, tako da bo 

več informacij podanih na naslednji seji OS. V petek, 21.10.2016, ko gremo na sestanek 

na ministrstvo za okolje in prostor, se bomo pogovarjali o tej problematiki. 

Most pri Marlesu: župan pove, da ni vedel, da je v tako slabem stanju, na to ga je 

opozorila referentka Albina Pajtler. Bo pa vsekakor potreben sanacije. 

Cesta Ruta-Lovrenc na Pohorju-Pesek: pove, da smo se na pristojnem ministrstvu že 

pogovarjali o omenjeni cesti, katere izgradnja naj bi se uvrstila v leto 2017 in 2018. Na 

občino smo že prejeli pogodbo. Skozi trško jedro bo potrebna izgradnja najprej 

fekalnega voda kanalizacije, nato še meteornega. 

Ponudba za odkup zemljišča gospe Štefanije Kralj: na občino smo prejeli ponudbo s 

strani Štefanije Kralj za odkup zemljišča pri Tovarni kos in srpov (Kiferjeva vila z 

zemljiščem). Župan meni, da je ponujena cena za m² zemljišča primerna in ugodna 

(12,2 eur/m²). Meni tudi, da bi se v primeru zdajšnjega nakupa lahko v prihodnosti 

zemljišče prodalo po višji ceni, sploh Tovarni kos in srpov. Svetnike pozove, naj 

premislijo in javijo svoje mnenje o nakupu zemljišča. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 

 
 

AD/6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

Edo Goričan: 
1. Vprašanje: Kaj se je dogajalo na čistilni napravi, da je tako smrdelo? 

2. Pobuda: Ureditev tlakovanega dostopa na pokopališče v Puščavi. 

3. Pobuda: LC Činžat-Fišer žaga (Požunov most) – je v izredno slabem stanju in 

nevaren za težje tovore, potrebno bi ga bilo popraviti. 

Župan je k postavljenemu vprašanju o čistilni naprave odgovoril, da čistilna naprava 
trenutno ne obratuje (zaradi vzdrževalnih del), na to nas je opozoril predsednik ribiške 
družine Ruše. Z Nigrada smo dobili dopis z obvestilom, da čistilna naprava ne bo 
obratovala tri dni, ker na njej izvajajo redni remont. 
Župan k pobudi o ureditvi dostopa k pokopališču doda, da bomo pridobili ponudbe in 
dostop uredili. 
Albina Pajtler pripomni, da smo se z lastniki zemlje ob parkirišču že pogovarjali o 
nakupu zemljišč in bi se obenem uredilo tudi parkirišče ob pokopališču. 
Župan o pobudi o Požunovem mostu pove, da je najprej potrebno pripraviti projekt, da 
se bo lahko popravil v letu 2017. 
Albina Pajtler doda, da je projekt v izdelavi, čakamo na odgovor Agencije Republike 
Slovenije za okolje, da izda soglasje k projektu. Pove, da bo potrebno sanirati tudi most 
Vuhred na LC Slepnica-Lovrenc. 
 
Opomba: Seji se je pridružil še Leo Čelofiga. 
Ugotovitveni sklep: Na seji OS je prisotnih 12 članov občinskega sveta. 
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Simona Grobelnik: 
1. Pobuda: pove, da je na občino že poslala e-meil, kjer je podala pobudo, da je v 

osnovni šoli potrebno investicijsko vzdrževanje vodovoda, inštalacij, kuhinje.. 

2. Vprašanje: kako daleč smo z prostorskim planom (OPN)? 

3. Vprašanje: zanima jo, če imamo dolgoročne strategije občine? 

Župan k pobudi o investicijskem vzdrževanju v osnovni šoli doda, da bomo letos porabiti 
61.000,00 eur, ki jih imamo planirane v proračunu, bo pa potrebno investirati tudi v 
prihodnjih letih. 
Glede OPN-ja pove, da se bodo na jutrišnjem sestanku na pristojnem ministrstvu 
pogovorili tudi o tej temi. Je pa ministrstvo za kmetijstvo že pregledalo stanje na terenu 
in dalo k pobudi pozitivno mnenje. 
Pri strategiji razvoja je župan mnenja, da moramo najprej izvesti osnovna vzdrževalna 
dela, kot je ureditev kanalizacije. 
 
Simona Grobelnik k temu doda, da bi morali imeti izdelan interni dokument, v katerem bi 
bila določena strategija občine vsaj za 5 let naprej. Smo ena redkih obči, ki strategije 
nima. Gre pa predvsem za upravo, da sledi rdeči niti. 
 
Župan se z njenim predlogom strinja. 
 
Leo Čelofiga: 

1. Vprašanje: zanima ga ali je investicija za trško jedro planirana v letu 2017 in 
pove, da je to vprašanje že postavil na 11. redni seji občinskega sveta, ter prosi, 
da se mu na vprašanje pisno odgovori. 

2. Pobuda: ob glavni državni cesti se naj opozori lastnike, da naj pokosijo robove 
travnikov, ki segajo do ceste. 

 
Župan pove, da je informacijo o trškem jedru danes že podal. 
 
Tomaž Golob: 

1. Vprašanje: kdo so bili v zadnjih 4 letih nadzorniki na projektih, ki so se izvajali v 
naši občini? Prosi za pisni odgovor. 

2. Vprašanje glede nadomestila za uporabo stavnega zemljišča (NUSZ): Ko smo 
prejeli položnice za plačilo, se ugotavlja, da so pri nekaterih bistveno povečani 
zneski na položnicah. V pojasnilu je od Danila Španbauerja bilo razloženo, da se 
je obračunala vsa neto površina zgradb. V nepremičninskem zakonu, ki pa ni bil 
sprejet, pa je bilo navedeno, da se obračuna uporabna površina. Meni, da bi 
potemtakem bilo potrebno korigirati vrednost točke. Zanima ga, za koliko se bo 
zaradi tega povečanja posledično povečal prihodek občine. Meni, da bi morali 
korigirati vrednost točke. 

3. Pobuda: v preteklem obdobju so bile 4 redne seje, izredni pa 2, z obsežnimi 
dnevnimi redi. Prosi, da se za naslednje leto izdela terminski plan, katerega se 
naj tudi držimo. 

4. Pobuda: na križišču Žagarske poti in ceste Ob Radoljni je zelo slaba vidljivost, 
primerno bi bilo naravnati ogledalo, ki je tam že postavljeno. Postaviti pa bi bilo 
potrebno tudi ogledalo za nasprotno smer. 
 

Župan pove, da pritožb za NUZS ni prišlo veliko, Danilo Španbauer se je pri obračunu 
držal navodil, ki jih je dala država. Evidence pa smo dobili od Gursa. Občane smo 
predhodno obveščali o spremembah in o tem, da si naj kvadrature uredijo. 
 
Tomaž Golob pripomni, da je imel v mislih, da bi bilo dobro, da sta vrednost točke in 
način obračunavanja v ravnovesju. 
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Župan pojasni, da bi se v proračunu dohodek občine povečal za 15.000,00 eur, ker pa 
od vseh zavezancev ne bomo dobili plačila NUSZ, pa je realen znesek 10.000,00 eur. 
 
Albina Pajtler k razpravi doda, da sta od vseh pritožb, ki so prispele na občino, po njenih 
informacijah bili utemeljeni le dve, največ tri pritožbe. Je pa v občinskem odloku 
navedeno, da morajo lastniki sami javiti spremembe o velikostih površine v stanovanjih 
(npr. če si nekdo izgradi mansardo, ki pa prej ni bila vpisana). 
 
Tomaž Golob pripomni, da upa, da po nastopu nepremičninskega davka ne bo prišlo do 
prevelikih razhajanj.  
 
Boštjan Petelin:  

1. Pobuda: PGD Lovrenc na Pohorju bi za potrebe hitrega reagiranja do težje 
dostopnih hiš potrebovali terensko vozilo, 4x4, ki stane cca. 33.000,00 eur. 
Primernega so že našli, zanima ga, če bodo od občine dobili posojilo, ker 
trenutno nimajo dovolj denarja. 

 
Župan odgovori, da bi za posojilo bilo potrebno najti zakonsko podlago in bomo 
preverili, kako lahko to izpeljemo. Občina kredita ne more dajati. 
 
Župan odredi 15 minutni odmor. 
 
Maksimiljana Obrulj: 

1. Vprašanje: od občanov je dobila namige, da je voda slabe kakovosti? 
2. Pobuda: kesoni na Kovaški cesti (ponoči drugi odlagajo odpadke v kesone, prav 

tako se nepravilno sortira odpadke..). 
 
Župan pove, da nekega čuvaja ne moremo nastaviti. Ljudi moramo opozarjati na 
pravilno sortiranje odpadkov. Ljudje, ki tam živijo, bi lahko tudi anonimno prijavili tiste, ki 
tega ne spoštujejo, na občino. Problematični so predvsem tisti, ki smeti odlagajo ponoči. 
Glede slabe kvalitete vode pove, da je bila izkazana problematika samo v šolskem 
okolišu in tam se je priporočalo prekuhavanje vode. 
 
Matjaž Manfreda:  

1. Pobuda: ponovno daje pobudo za namestitev opozorilnih znakov in označitev 
postajališč, kje so avtobusna postajališča. Pobudo je že dal, vendar je dobil 
odgovor, da v proračunu ni dovolj sredstev. 

2. Vprašanje: kako je s pripravo na zimsko službo, ali smo pripravljeni na sneg in 
čiščenje le tega? 

3. Vprašanje: vpraša, ali bo kdaj v naselju Slepnica javna razsvetljava in 
kanalizacija? 

 
Župan odgovori, da ne ve, kdo je odgovoril, da denarja za postavitev opozorilnih znakov 
ni. Meni, da table niso problem, ampak je problem pridobiti soglasje, da na določenih 
mestih avtobus sploh lahko stoji. 
Albina Pajtler pojasni, da smo dobili osnutek sporazuma o rekonstrukciji državne ceste 
skozi trško jedro. Meja obdelave je nekaj metrov pred GG in na koncu pri Hojnikovi 
kapeli. Projekt v tem delu predvideva enotna avtobusna postajališča. Sami ne moremo 
širiti ceste za postavitev avtobusnih postaj, saj je to domena države. 
V sklopu projekta obnove mostu čez Slepnico pri Marlesu, bo tudi tam projektirana 
avtobusna postaja. Ostalo bo še nerešeno avtobusno postajališče pri Komarju. 
Javna razsvetljava skozi naselje Slepnica je že planirana v NRP-ju. 
Za pluženje imamo soli zaenkrat dovolj, s plužači pa so pogodbe sklenjene do konca 
koledarskega leta. 



10 
 

 
Marija Perklič:  

1. Vprašanje: cesta proti Zgermu in Pinter ridi je v slabem stanju(zaradi polaganja 
cevi za izgradnjo male hidroelektrarne), boji se, da se bo na cesto vsul plaz in bo 
zaradi tega neprevozna. Zanima jo, kdo in kdaj jo bo saniral. 

2. Vprašanje: pri Tovarni kos in srpov je čez polje cesta kot bližnica. Ali se bo 
popravila, ker je nevarna? 

3. Vprašanje: kdaj se bodo podrla drevesa pred blokom upokojencev?  
4. Pobuda: moti jo, da je čez vikend parkiranje pred zgornjo trgovino Mercator zelo 

slabo, vsi parkirajo na pločnikih, posledično je po pločniku ovirana hoja za pešce. 
Kaj bi lahko tam ukrenili? 

 
Župan glede ceste proti Sgermu in Pinter ridi pove, da je z investitorjem že potekal 
razgovor o ureditvi ceste, ne moremo pa ga prisiliti, da sam popravi cesto, dolžan jo je 
spraviti le v prvotno stanje. Nagibajo se k opciji, da bi investitor, ko se bo cesta sanirala, 
sofinanciral del sredstev. Bo pa ureditev ceste vsekakor prioriteta. Problem na tem 
področju je tudi pluženje. 
Cesta bližnjica čez polje ni lokalna cesta in tam se vsak vozi na lastno odgovornost, 
prav tako je nimamo pravice popravljati. 
Dreves pred blokom upokojencev ne moremo odstraniti, saj nismo lastniki, lastnik je 
Sklad kmetijskih zemljišč. Je pa kontakt vzpostavljen in za posek je zadolžen 
Staninvest. 
Glede parkiranja pri Mercatorju na Gornjem trgu je več problemov, saj tudi parkirni 
prostor pred banko ni javen. 
 
Aleš Ribič: 

1. Vprašanje: most proti Goričanovim, v čigavi lasti je (je tudi brez ograje)? 
 
Albina Pajtler odgovori, da je most v občinski lasti, nazadnje ga je sanirala občina Ruše, 
je pa problem, da ob strani mostu ni nič zemlje v občinski lasti. 
 
Župan pove, da bomo ta most morali sanirati. Ograjo pa je podrl tovornjak, ko je 
razvažal les. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
 
Župan predlaga spremembo dnevnega reda, da glede na prisotnost uvodničarja, sklep 
o potrditvi cenika prestavimo iz 11 točke na 7 točko dnevnega reda. 
 
 

AD/7 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O POTRDITVI CENIKA STORITEV 
OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S 

KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju. 
Pove, da so z naše strani zadeve zakonite in da je zasebni partner-koncesionar delal po 
svoje. V letu 2014 je občina z zasebnikom sklenila koncesijsko pogodbo, v kateri so 
določili ceno. Cena je izhajala iz podane ponudbe, ki pa je sestavni del sklenjene 
koncesijske pogodbe. V ponudbi je razvidna cena, ki pa je opredeljena v litrih. Ko se je 
zakonodaja spremenila, da se morajo merske enote spremeniti iz litra v kilograme, je 
koncesionar sam pretvoril merske enote brez naše vednosti. Problem nastaja, ker 
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pretvorba ni pravilna in skladna s podano ponudbo, ki je sestavni del sklenjene 
koncesijske pogodbe. Zaradi napačne regulacije oz. pretvorbe smo sami regulirali 
cenike, tako da so sedaj pravilni. Predlaga, da se ceniki sprejmejo, o sprejetju pravega 
cenika obvestimo koncesionarja in zahtevamo, da se zaradi napačnega obračunavanja 
izvede poračun preveč zaračunanih storitev. 
 
Razprava: 
Edo Goričan se strinja, da je prav, da se je pravilno reguliralo in preračunalo, vidi pa 
problem, ker v koncesijski pogodbi nimamo opredeljeno, kako se bo obračunavalo po 
preteku prvega leta koncesije. Navedeno je, da se obračunavanje izvaja po uredbi, kar 
po njegovem mnenju pomeni, da smo koncesionarju dali prosto pot. 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da se struktura cene določa po uredbi, ne pa višina cene. Višina 
cene pa mora biti takšna, kot je bila ponujena na javnem razpisu – to pa je tudi mnenje 
Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Drago Mlakar pripomni, da si na enak način kot Edo Goričan, razlaga problem tudi 
koncesionar. … 
 
Simona Grobelnik vpraša, ali je možno, da imamo v koncesijski pogodbi nerodno 
zapisano, da lahko koncesionar ceno spreminja in ali lahko s prejemom novega cenika 
pridemo v pravni konflikt? 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da elaborat nima s cenikom nobene zveze in da s spremembo 
cenika ne pridemo v pravni konflikt. Cena bi se lahko spremenila po 27. členu 
koncesijske pogodbe, ko gre za koncesijsko dajatev (prebere člen). Elaborat pa 
potrjujemo samo zato, da se seznanimo s poslovanjem koncesionarja.  
 
Tomaž Golob vpraša, zakaj v koncesijski pogodbi nimamo jasno zapisano kako se bo 
korigirala cena. 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da imamo o korigiranju cene zapisano, v 20. členu koncesijske 
pogodbe. 
 
Simona Grobelnik vpraša, kakšen je postopek po sprejetju tega cenika? 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da smo le uskladili cenik iz litrov v kilograme, nato moramo 
koncesionarja obvestiti o sprejetju cenika in ga pozvati, da ga naj začne upoštevati. 
 
Tomaž Golob vpraša, kako odvoz smeti sploh tehtajo, ker verjetno ne odvažajo samo iz 
našega kraja, ampak združijo z drugimi kraji. 
 
Žan Jan Oplotnik pove, da se zaenkrat obračunava pavšalno po litrih velikosti posode. 
 
Drago Mlakar pripomni, da bi po uredbi morali enkrat na leto izvesti tehtanje, vendar je 
zaradi prezakomliciranega sistema to nemogoče, ker so v ceno odvoza všteti tudi 
stroški odvozi embalaže, stekla, papirja in odpadkov z zbirnega centra. Zato je 
generalno v Sloveniji določeno, da se odvoz odpadkov plačuje pavšalno. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

8. SKLEP: Na podlagi določil Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje 
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ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, št.: 3543 (76/14) z dne 19.03.2014, Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12) in Odločbe Tržnega inšpektorat RS, OE 
Dravograd-Maribor, št.: 0610-2626/2014-4-31010, z dne 09.06.2014 ter sklepa 
Tržnega inšpektorat RS, OE Dravograd-Maribor, št.: 0610-2626/2014-7-31010 z dne 
12.12.2014, je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 13. redni seji, dne 
20.10.2016, sprejel  
 

S K L E P 

OO  PPOOTTRRDDIITTVVII  CCEENNIIKKAA  IIZZVVAAJJAANNJJAA  SSTTOORRIITTEEVV  OOBBVVEEZZNNEE  OOBBČČIINNSSKKEE  

GGOOSSPPOODDAARRSSKKEE  JJAAVVNNEE  SSLLUUŽŽBBEE  RRAAVVNNAANNJJEE  SS  KKOOMMUUNNAALLNNIIMMII  OODDPPAADDKKII  VV  

OOBBČČIINNII  LLOOVVRREENNCC  NNAA  PPOOHHOORRJJUU  
 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 13. redni seji, dne 20.10.2016, seznani 
s problematiko oblikovanja cenika za storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter potrdi cenik izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc 
na Pohorju, ki je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, skladno z veljavnimi 
cenami v Koncesijski pogodbi za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
občine Lovrenc na Pohorju, št.: 3543 (76/14), z dne 19.03.2014, v skladu s končno 
ponudbo koncesionarja iz javnega razpisa (oddani obr-II/4 končne ponudbe podjetja 
Snaga d.d. z dne 14.06.2013) in v skladu z zahtevo Tržnega inšpektorata RS, OE 
Dravograd-Maribor, št.: 0610-2626/2014-4-31010, z dne 09.06.2014 in sklepom 
Tržnega inšpektorata RS, OE Dravograd-Maribor, št.: 0610-2626/2014-7-31010, z dne 
12.12.2014, v vrednostih in obsegu kot sledi iz Priloge 1 in 2 tega sklepa. 

 

II. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01.06.2015 naprej. 
 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cenika 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SPREMEMBE (NOVELACIJE) DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
PROJEKTA (DIIP) ZA INVESTICIJO REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SRPARSKA POT IV 
 
Albina Pajtler razloži spremembo dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo 
Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV. Pove, da je v DIIP-u malo 
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sprememb, zato razlagalcev gradiva z E-zavoda nismo vabili. Razlika je predvsem v 
vrednostih, ki so prikazane v tabeli 3, 5 (sprememba terminskega plana, zaradi 
vloženega zahtevka za revizijo, ki je bil kasneje umaknjen) in tabeli 6.  
Doda, da bo v petek, 28.10.2016, na ministrstvo oddan zahtevek za povratna sredstva. 
 
Razprava: 
Edo Goričan vpraša, zakaj prihaja na strani 10 in 11 v gradivu do razhajanj v širini 
ceste, saj je nekje navedeno, da bo široka 3,5 m z muldo, nekje pa 2,5 m z muldo? 
 
Albina Pajtler obrazloži, da je razlog v tem, da cesta po vsej dolžini ne bo enako široka. 
 
Ker k razpravi ni več prijavljenih, župan prebere sklep in ga da v odločanje: 
 
 9. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 13. redni 
seji, dne 20.10.2016, potrdi sklep o potrditvi 1. NOVELACIJE dokumenta 
identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP 
Srparska pot IV, E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj 
celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 PTUJ, 03. OKTOBRA 2016. 
 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev spremembe (novelacije) 
dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP 
Srparska pot IV. 
 
 
 

AD/9 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

OBDOBJE 1-6/2016 IN 1-8/2016 
 
Bronislava Paulič razloži poročilo. 
Poročilo o doseženih prihodkih in odhodkih 
V 1. rebalansu proračuna s prerazporeditvami, ki je predstavljal na dan 30. 6. 2016 
veljavni proračun, so planirani skupni prihodki v višini 3.188.033,00 EUR, realizirani 
prihodki v obdobju 1 – 6/2016 znašajo 1.544.914,44 EUR (48,5 % načrtovanih 
prihodkov). 
V obdobju januar – avgust 2016 znašajo realizirani prihodki 1.985.314,10 EUR, kar 
predstavlja 63,0 % načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna - 2. rebalansa 
proračuna (skupni prihodki v 2. rebalansu proračuna znašajo 3.152.418,00 EUR). 
 
Davčni prihodki so v veljavnem proračunu načrtovani v znesku 2.051.409,00 EUR in 
doseženi v prvem polletju v višini 1.009.915,73 (49,3 % načrtovanih prihodkov 1. 
rebalansa) in v obdobju osmih mesecev v višini 1.346.805,27 EUR, kar pomeni 65,7 % 
doseganje davčnih prihodkov, načrtovanih v 2. rebalansu proračuna. Davčni prihodki 
nekoliko zaostajajo za načrtovano dinamiko, predvsem zaradi nižje realizacije prihodkov 
na proračunskih postavkah nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in 
fizičnih oseb; realizacijo navedenih prihodkov načrtujemo v zadnjem četrtletju. 
Dohodnina, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, je realizirana v načrtovani 
višini. 
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Nedavčni prihodki so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 664.841,00 EUR in 
realizirani v prvem polletju v višini 386.470,19 EUR (54,9 % načrtovanih nedavčnih 
prihodkov 1. rebalansa) in v obdobju osmih mesecev v višini 448.379,29 EUR - 
realizacija v višini 67,4 % načrtovanih nedavčnih prihodkov 2. rebalansa. V okviru 
nedavčnih prihodkov so evidentirani prihodki iz naslova koncesijske dajatve od 
vrednosti realizacije za posekan in prodan les iz gozdov, ki so v lasti RS, za leto 2015, v 
znesku 66.635,77 EUR. Sredstva so bila nakazana 30. junija 2016. V okviru nedavčnih 
prihodkov so načrtovani prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, realizacija v 
prvem polletju je dosegla 45,4 % načrtovanih sredstev v 1. rebalansu proračuna in je 
znašala 164.268,08 EUR. 
V začetku julija 2016 je občina prejela obvestilo Ministrstva RS za okolje in prostor, 
Direkcije RS za vode, o višini poračuna plačil DEM d.o.o., za koncesijo za vodno 
pravico za leto 2015 in o višini plačil akontacij v letu 2016. Za leto 2015 znaša preplačilo 
akontacij 40.512,82 EUR, kar si DEM d.o.o. poračuna pri rednih akontacijah za leto 
2016, prav tako se je višina mesečnih akontacij znižala iz 29.247,91 EUR na 26.623,13 
EUR. Posledično je bilo potrebno zmanjšati načrtovane prihodke od podeljenih koncesij 
za vodno pravico za 73.600,00 EUR. 
V 2. rebalansu proračuna tekočega leta so načrtovani prihodki od podeljenih koncesij za 
vodno pravico v znesku 288.000,00 EUR in so realizirani v obdobju januar – avgust 
2016 v višini 176.222,96 EUR oziroma 61,2 % načrtovanih prihodkov. Prihodki od 
prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 218.260,00 EUR, od tega znašajo 
načrtovani prihodki režijskega obrata 216.110,00 EUR. Realizacija prihodkov režijskega 
obrata v prvem polletju znaša 105.782,13 EUR (49,0 % načrtovanih prihodkov) in v 
obdobju 1-8/2016 141.870,74 EUR (65,7 % načrtovanih prihodkov). Prihodki iz naslova 
omrežnine od odvajanja odpadnih voda in od dobave pitne vode zaostajajo za 
načrtovano realizacijo, ker je bila subvencija za mesec julij 2016 poravnana v začetku 
septembra 2016 (praviloma je subvencija poravnana do konca tekočega meseca za 
pretekli mesec). 
Drugi nedavčni prihodki so v obdobju 1. polletja tekočega leta realizirani v obsegu 46,5 
% načrtovanih prihodkov v 1. rebalansu in v obdobju januar - avgust 2016 znaša 
realizacija 19.514,15 EUR oziroma 57,7 % načrtovanih prihodkov 2. rebalansa 
proračuna tekočega leta. Prihodki od komunalnih prispevkov so dosegli v obdobju 
januar – avgust 58,54 % načrtovanih prihodkov. V celoti so nerealizirani drugi izredni 
nedavčni prihodki iz naslova povračila povzročene škode na nepremičninah (odtujitev 
žlebov na Prireditvenem centru), načrtovani v znesku 2.800,00 EUR. Sodišče je 
povzročitelju škode odobrilo podaljšanje roka plačila odškodnine do oktobra 2016. 
 
Kapitalski prihodki so načrtovani v znesku 28.000,00 EUR in realizirani v obdobju 1–
6/2016 in 1-8/2016 v znesku 1.743,00 EUR. V času izvrševanja proračuna se je 
izkazalo, da načrtovani prihodki ne bodo v celoti realizirani, zato jih bo potrebno v 
predlogu rebalansa ustrezno znižati. 
 
Prejete donacije od domačih pravnih oseb so bile vplačane za namen sofinanciranja 
izvedbe prireditev, predvsem v času Jezernikovih dni in znašajo v obdobju januar – 
avgust 2016 1.800,00 EUR ter za širitev fitnesa v Prireditvenem centru, v znesku 
600,00 EUR. Prejete donacije od domačih fizičnih oseb, v obdobju januar-junij 2016 
znašajo 125,00 EUR in v obdobju januar – avgust 2016 znašajo 140,00 EUR, 
namenjene so sofinanciranju stroškov izdaje kataloga razglednic Lovrenca na Pohorju 
in njegove okolice, z naslovom Ujeti trenutki časa in Slovarčke osirotelih besed. 
 
Transferni prihodki so načrtovani v višini 407.068,00 EUR in v obdobju prvega polletja 
realizirani 35,8 % in v obdobju januar – avgust 2016 realizirani v višini 45,7 % 
načrtovanih transfernih prihodkov. 
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Prejeta sredstva iz naslova finančne izravnave so realizirana v načrtovani višini, v 
obdobju prvega polletja, v znesku 65.844,00 EUR, oziroma 50,0 %. Načrtovana 
finančna izravnava za leto 2016 znaša 131.683,00 EUR, izračunana je na podlagi 
pripadajoče primerne porabe, ki za leto 2016 znaša 1.955.009,00 EUR (izračunana na 
podlagi določene povprečnine za leto 2016, ki znaša 522,00 EUR na prebivalca). 
V veljavnem proračunu so načrtovani prihodki sofinanciranja investicij v občinsko 
infrastrukturo (na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1), v višini 70.781,00 EUR. Načrtovana 
je namenska poraba sredstev za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC Cesta na 
Kumen – 1. del. Do vložitve zahtevka za nakazilo pripadajočih sredstev tekočega leta 
(do 04. 11. 2016) mora občina uskladiti višino investicije in finančne vire investicije, pri 
kateri uveljavlja navedeni finančni vir. 
V okviru transfernih prihodkov so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja 
Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje, v znesku 8.324,00 EUR, za izvedbo vzdrževalnih 
del na gozdnih cestah. MKGP izplača sredstva na podlagi sklenjene pogodbe, prejetih 
zahtevkov in priloženih fotokopij situacij ter zapisnika o prevzemu opravljenih del. 
Za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata so bila nakazana vsa načrtovana 
sredstva, v višini vloženega zahtevka po 26. čl. ZFO-1, to je 2.828,50 EUR za leto 2015. 
Prav tako so bila 20. junija 2016 nakazana sredstva sofinanciranja nadomestil za 
izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom za preteklo leto na podlagi vloženega 
zahtevka, v znesku, ki presega 0,35 % primerne porabe, to je 40.009,22 EUR. 
V okviru transfernih prihodkov so načrtovana sredstva refundacije plač vključenim v 
programe javnih del, v višini 105.200,00 EUR, za načrtovano vključitev 10 iskalcev 
zaposlitve. Prve vključitve delavcev v programe javnih del so bile realizirane z 12. 
januarjem 2016. Občina Lovrenc na Pohorju je na podlagi prijave na razpis za odobritev 
izvajanja programov javnih del v letu 2016, pri Zavodu RS za zaposlovanje, prejela 10 
odobrenih programov, v katere so bili v januarju 2016 vključeni 4 iskalci zaposlitve, v 
juniju 2016 je bilo vključenih 10 iskalcev zaposlitve in v avgustu 2016 11 vključenih 
iskalcev zaposlitve. Zavod RS za zaposlovanje refundira 75 % plač, stroške prehrane in 
prevoza, razen v primeru vključitev invalidnih oseb, kjer je delež sofinanciranja plač višji, 
in sicer 82,5 % in v enem primeru 95,0 %. Zaradi vključitve manjšega števila javnih 
delavcev v programe javnih del, kot je bilo načrtovano v proračunu tekočega leta, znaša 
realizacija sofinanciranja v obdobju prvega polletja le 33,1 % in v obdobju januar – 
avgust 2016 48,7 % realizacija načrtovanih sredstev za plače javnih del. 
V 1. rebalansu proračuna s prerazporeditvami, ki je predstavljal na dan 30. 6. 2016 
veljavni proračun, so načrtovani skupni odhodki v višini 3.507.530,00 EUR in 
realizirani v prvem polletju v znesku 1.160.281,30 EUR (33,1 %). V obdobju januar – 
avgust 2016 znašajo realizirani odhodki 1.573.088,35 EUR, kar predstavlja 45,3 % 
načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna – 2. rebalansa proračuna (skupni odhodki 
v 2. rebalansu proračuna znašajo 3.471.915,00 EUR. 
 
Tekoči odhodki so bili v 1. rebalansu proračuna s prerazporeditvami načrtovani v višini 
1.208.875,00 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 485.122,40 EUR, kar 
predstavlja 40,1 % načrtovanih tekočih odhodkov. Načrtovani tekoči odhodki v 2. 
rebalansu proračuna s prerazporeditvami znašajo 1.220.326,00 EUR in so bili v obdobju 
januar – avgust 2016 realizirani v višini 636.919,18 EUR, oziroma 52,2 % načrtovanih 
tekočih odhodkov. 
Porabo sredstev, načrtovanih za nakup blaga in storitev ter za tekoče vzdrževanje 
občinske infrastrukture, skušamo omejiti (v prvem polletju so znašali izdatki za blago in 
storitve 38,5 % načrtovanih sredstev. Vendar je na nekaj postavkah stroškov indeks 
dosežene realizacije presegel načrtovano dinamiko, zato bo potrebno v rebalansu 
zagotoviti dodatna sredstva (stroški električne energije za javno razsvetljavo, sredstva 
za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, stroški poštnine). 
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Tekoči transferi so bili v 1. rebalansu s prerazporeditvami načrtovani v višini 
1.307.214,00 EUR, in realizirani v prvem polletju v višini 595.462,01 EUR, oziroma 45,6 
% načrtovanih transfernih odhodkov. Načrtovani tekoči transferi v 2. rebalansu 
proračuna s prerazporeditvami znašajo 1.306.030,00 EUR in so bilo v obdobju januar – 
avgust 2016 realizirani v višini 811.689,77 EUR, kar pomeni 62,2 % načrtovanih tekočih 
transferov. 
V okviru subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so evidentirane izplačane 
subvencije Zavodu Hriberšek Danice za dejavnost izvajanja pomoči na domu. 
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovane v višini 26.100,00 
EUR, za namene dodeljevanja nepovratnih sredstev na področju kmetijstva. Sredstva 
so v celoti neporabljena, ker dodelitev sredstev pomeni državno pomoč, za kar mora biti 
odobrena shema pristojnih ministrstev za dodelitve državnih pomoči (shemo za 
skupinske izjeme potrdi Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, shemo 
»de minimis« potrdi Ministrstvo RS za finance). V preteklem letu je bilo potrebno prijaviti 
sheme za programsko obdobje 2015 - 2020, na podlagi sprejetega Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju 
za programsko obdobje 2015- 2020, na občinskem svetu občine in usklajenega s 
pristojnimi ministrstvi. V letošnjem letu je bil objavljen razpis v januarju 2016 in je odprt 
do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 11. 2016. Do 31. 8. 2016 je prispela le 
ena vloga za koriščenje sredstev. 
V okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom je v času izvrševanja proračuna 
prišlo do odstopanja realizacije od načrtovane dinamike porabe sredstev pri drugih 
transferih posameznikom in gospodinjstvom, kamor so uvrščene subvencije cen dobave 
pitne vode in odvajanja odpadnih voda, zaradi enomesečnega zamika plačil subvencij iz 
režijskega obrata v proračun (v obdobju september – december 2016 bodo poravnane 
subvencije za pet mesecev). Nizka realizacija drugih transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom je na proračunski postavki subvencioniranje cen GJS odvoz odpadkov 
Snaga d.o.o. – občina v tekočem letu poravnava subvencije za delovanje zbirnega 
centra, medtem ko subvencij cen ravnanja z odpadki izvajalcu storitev – Snagi d.o.o. ne 
poravnava ( potekajo razgovori o ceni zaračunavanja storitev in posledično Snaga ne 
izdaja zahtevkov za subvencioniranje cene). 
Nizka realizacija je dosežena pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam, v obdobju prvega polletja tekočega leta znaša 33,5 % načrtovanih sredstev 
in v obdobju januar – avgust 2016 51,9 %. Sem spadajo načrtovana sredstva športnim 
in kulturnim društvom za izvajanje programov. Sredstva se dodelijo na podlagi javnih 
razpisov, prijavljenih projektov, sklenitve pogodb in predložitve dokazil o namenski 
porabi sredstev. V drugem polletju proračunskega leta je načrtovano izplačilo preostalih 
načrtovanih sredstev. 
 
Investicijski odhodki so bili v 1. rebalansu proračuna s prerazporeditvami načrtovani v 
višini 967.335,00 EUR in v obdobju prvega polletja realizirani v višini 75.861,39 EUR, 
oziroma 7,8 % načrtovanih investicijskih odhodkov. V 2. rebalansu tekočega leta s 
prerazporeditvami so načrtovani v višini 921.220,00 EUR in v obdobju januar – avgust 
2016 realizirani v višini 118.817,90 EUR, oziroma 12,9 % načrtovanih investicijskih 
odhodkov. Sredstva v višini 473.247,00 EUR so načrtovana predvsem za izvedbo 
projektov rekonstrukcij in adaptacij na področju cestne infrastrukture. Izvedba 
investicijskih del bo izvršena v drugem polletju tekočega leta. 
Dela na projektih Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 1. del in Rekonstrukcija 
občinske ceste JP Srparska pot IV, bodo zaključena v oktobru 2016, saj je potrebno do 
4. 11. 2016 vložiti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zahtevek za 
sofinanciranje investicij za leto 2016, na osnovi 21. in 23. čl. ZFO-1 in 56.čl. ZIPRS za 
leti 2016 in 2017. Načrtovani investicijski projekti na področju oskrbe z vodo (sanacija 
poškodovanega zajetja Šlaus, sekundarni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem 
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bregu) bodo prav tako izvedeni v drugem polletju tekočega leta, skladno z načrtovano 
dinamiko. 
 
Investicijski transferi so bili v 1. rebalansu proračuna s prerazporeditvami načrtovani v 
višini 24.106,00 EUR in v obdobju prvega polletja realizirani v višini 3.835,60 EUR. V 2. 
rebalansu tekočega leta s prerazporeditvami so načrtovani in realizirani v obdobju 
osmih mesecev v višini 5.661,50 EUR, oziroma 23,3 % načrtovanih sredstev za te 
namene. Prejemniki navedenih sredstev so Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na 
Pohorju, Osnovna šola Lovrenc na Pohorju in Javni zdravstveni zavod Dr. Adolfa Drolca 
Maribor. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik poda pripombo, da realizacija na investicijah šepa, posledično 
verjetno ves razpoložljiv denar ne bo mogel biti koriščen do konca koledarskega leta. 
 
Edo Goričan se strinja z mnenjem Simone Grobelnik in doda, da jesenski čas ni 
primeren za gradnjo cest. Apelira, da se zaradi tega DIIP-i sprejemajo prej. 
Pripomni, da se zaradi izselitve najemnika iz pošte na Činžatu odpre nova postavka. 
Na postavki-prodaja občinskih zgradb-je planiranih 25.000,00 eur prihodkov, vendar še 
ni bilo nič realiziranega, zakaj je temu tako? 
Prav tako je na postavki planiranih 40.000,00 eur prihodkov z ministrstva za kmetijstvo, 
ki jih še tudi nismo dobili. 
Na postavki Organizacija prireditve Vranov let bo potrebno preimenovanje postavke, ker 
se naziv »Vranov let« ne sme več uporabljati. 
 
Župan obrazloži, da zaenkrat ne ve, za kaj bi se prostor pošte na Činžatu lahko 
uporabljal. 
Pri prodaji zgradb smo planirali prodajo stanovanja na lokaciji Spodnji trg, vendar so se 
zaradi odstopa ene stranke od odkupa stanovanja odločili, da sploh ne bodo prodajali in 
bo celotna stavba ostala občinska. 
Z ministrstva za kmetijstvo smo denar imeli obljubljen, vendar ga še nismo dobili, zato 
na postavki še ni sredstev. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 13. redni seji, 
dne 20.10.2016, seznani s Poročilom o izvrševanju Proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju 2016, za obdobje od I. do VI. 2015 
in od I. do VIII. 2016.  

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc 
na Pohorju za obdobje 1-6/2016 in 1-8/2016 
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AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 –  
REBALANS III – SKRAJŠAN POSTOPEK 

 
Bronislava Paulič razloži rebalans III proračuna. 
V 3. rebalansu smo korigirali načrtovane prihodke glede na doseženo realizacijo v 
obdobju januar – avgust 2016 in glede na pričakovana nakazila do zaključka 
proračunskega leta. 
 
Pregled sprememb načrtovanih prihodkov v tretjem rebalansu proračuna za leto 2016: 
 
KONTO naziv znesek v 2. rebal.2016 s prerazpored. predlog 3.rebal.2016 razlika =sprememba 
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 90.000,00 100.000,0 10.000,00 
703005 Zamudne obr. od NUSZ 400,00 500,00 100,00 
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 9.500,00 15.000,00 5.500,00 
704403 Davek na dobitke od iger na srečo 700,00 300,00 -400,00 
704700 Okolj.dajat.za onesnaž. okolja zaradi odvaj. odpad. voda 30.473,00 28.500,00 -1.973,00 
710004 Prih. od udeležbe na dobičku in divid. Nef. družb (Nigrad, Snaga, MB vod.) 1.150,00 0,00 -
1.150,00 
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 200,00 30,00 -170,00 
7103044 Prih.od najemnin prostorov-upor. pr. Spodnji tg 16 329,00 0,00 -329,00 
7130006 Prih. od vzdrževalnine števcev 10,00 15,00 5,00 
7130009 Drugi prihodki od prodaje blaga in storit. 2.150,00 200,00 -1.950,00 
71300094 Prih. od sponzor.-Jezernikovi dnevi 0,00 600,00 600,00 
7130991 Drugi prih. od prodaje-prod. Spominskih jezernikovih majic 0,00 851,00 851,00 
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 50,00 60,00 10,00 
7141993 Drugi izr. nedavč. prih.-vračila preveč izkazanih odhodkov pret. l. 42,00 200,00 158,00 
720001 Prih. od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 25.000,00 0,00 -25.000,00 
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 3.000,00 3.255,00 255,00 
7300000 Prejete donac. prav. oseb-za prireditve 300,00 1.800,00 1.500,00 
74000106 Prej. sr. iz drž. p.-MKGP-iz sred.rez.RS 40.000,00 0,00 -40.000,00 
SKUPAJ SPREMEMBE PRIHODKOV: -51.993,00 
 

Pregled sprememb načrtovanih sredstev v posebnem delu tretjega rebalansa proračuna 
za leto 2016: 
PRORAČUNSKI UPORABNIK/PODROČJE/ proračunska postavka naziv znesek v 2.rebal.2016 s 
prerazpored. predlog 3. rebal.2016 razlika = sprem. 
OBČINSKI SVET: 
01 POLITIČNI SISTEM 2.000,00 
101001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 9.490,00 11.490,00  2.000,00 
 
ŽUPAN: 1.300,00 
01 POLITIČNI SISTEM 
201003 Izdatki za reprezentanco 1.900,00 2.200,00    00,00 
04 SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
204200 Pokroviteljstva občine 4.800,00 5.800,00    1.000,00 
 
OBČINSKA UPRAVA: -55.293,00 
04 SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 150,00 
404206 Mat. str. poslov.p.na Činžatu 0,00 150,00    150,00 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 900,00 
406170 Poštnina in kurirske storitve 7.500,00 9.500,00   2.000,00 
406300 plačila za delo preko štud. serv. 3.000,00 3.400,00  400,00 
406420 Nakup opreme 14.000,00 12.500,00 -1.500,00 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 200,00 
410100 Javna dela - 20 - 40 % naroč. Delež drugim izvaj. (konto 413300) 18.600,00 20.600,00 
2.000,00 
410100 Javna dela - 20 - 40 % naroč. Delež drugim izvaj. (konto 413500) 5.900,00 4.100,00 -1.800,00 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBOŠTVO 500,00 
411105 Pomoč za spodbujeval. ukrepe za kmetijske proizvode 1.000,00 850,00 -150,00 
411214 Svetovalne storitve na področju kmetijstva 0,00 150,00 150,00 
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411401 Zavetišče za zapuščene živali 1.500,00 2.000,00 500,00 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR.,KOMUNIKACIJE -82.443,00 
5 PRORAČUNSKI UPORABNIK/PODROČJE/ proračunska postavka naziv znesek v 2. rebal.2016 s 
prerazpored. Predlog 3. rebal.2016 razlika = sprememba 
413112 Odpr. posl. neurja sept.2014-plaz LC Činžat- Fišer žaga 50.000,00 10.000,00 -40.000,00 
413170 Rekon.LC izven nas.-LC Činžat - Fišer ž.,1200m,1.faza 35.313,00 57.292,00 21.979,00 
413173 Rekon.JP izven naselja - do lovske koče 125.858,00 110.000,00 -15.858,00 
413178 Rekonstr. občinske ceste JP Srparska pot IV 96.123,00 67.000,00 -29.123,00 
413200 Inv.vzdrž.cest.inf.-v naselju 4.401,00 349,00 -4.052,00 
413201 Inv.vzd.cest.inf.-izven naselja 14.599,00 6.710,00 -7.889,00 
413653 Označitev ulic v naselju Lovrenc na P. 15.000,00 0,00 -15.000,00 
413800 Redno vzdrževanje javne razsv. 17.000,00 21.000,00 4.000,00 
413801 Tokovina 21.500,00 25.000,00 3.500,00 
14 GOSPODARSTVO 2.400,00 
414052 Poraba donacij in sponzor.sred.za prireditve 0,00 2.400,00 2.400,00 
18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 600,00 
418706 Širitev fitnesa v Priredit. centru 27.300,00 27.900,00 600,00 
19 IZOBRAŽEVANJE 22.000,00 
419100 Transfer vrtcu-razlika med ceno progr.in plačili staršev 296.000,00 318.000,00 22.000,00 
20 SOCIALNO VARSTVO 1.250,00 
420302 Letovanje otrok 6.550,00 7.800,00 1.250,00 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA -850,00 
422100 Obresti od dolgoročnih kreditov - Stanov.sklad 1.500,00 650,00 -850,00 
 
SKUPAJ SPREMEMBE POSEBNEGA DELA 3. REB.PRORAČUNA: -51.993,00 

 
Razprava: 
 
Edo Goričan vpraša, zakaj se še sedaj plačuje za delo preko študentskega servisa? 
 
Župan pove, da so nekateri delo opravljali še v septembru, zato rok plačila zapade tudi 
v oktober. 
 
Lea Čelofigo zanima, zakaj presegamo sejnine udeležencev odborov za 2.000,00 eur in 
zakaj presegamo postavko namenjeno, za letovanje otrok? 
 
Župan obrazloži, da sta za občinski svet potrebni še dve seji, za katere pa rabimo teh 
2.000,00 eur za izplačilo sejnin. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

11. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/7-UPB2, s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in  
14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 13. redni seji, dne 20. oktobra 
2016, sprejel, v prvi obravnavi  

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
(3. REBALANS) 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Nadalje odpre drugo obravnavo odloka. 
 
Predlaga, da sprejmejo vse člene odloka hkrati. 
 

12.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme oba člena 
odloka hkrati (1. do 2.). 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan ugotovi, da ni vloženega nobenega amandmaja k drugi obravnavi, zato predlaga 
v sprejem 
 

13.SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/7-UPB2, s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami 
in dopolnitvami) in 14. člena Statuta občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 13. redni seji, dne 20. oktobra 2016, 
sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
(3. REBALANS) 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – rebalans III – skrajšan 
postopek. 
 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Albina Pajtler razloži Amandma k 1. členu Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. 
V 1. odstavku 1. člena se med besedama »Rdeči Breg del« in »Ruta« izbriše veznik 
»in«, doda se vejica pred besedo: »Ruta« in besede: »in Vurmat del.« po besedi: 
»Ruta«. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
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14. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 77. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/2011) sprejme 

 
AMANDMA 

 
na besedilo "Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju" - 
druga obravnava: 

1. člen 
 
V 1. odstavku 1. člena se med besedama »Rdeči Breg del« in »Ruta« izbriše 
veznik »in«, doda se vejica pred besedo: »Ruta« in besede: »in Vurmat del.« po 
besedi: »Ruta«. 
 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Albina Pajtler razloži Amandma k 28. členu Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. 
V 2. odstavku 28. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi: 

- »potrjuje ustreznost investicijske dokumentacije in tudi njene kasnejše morebitne 

spremembe (nivelacija),« 

 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 77. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/2011) sprejme 

 
AMANDMA 

 
na besedilo "Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju" - 
druga obravnava: 

28. člen 

V 2. odstavku 28. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi: 

- »potrjuje ustreznost investicijske dokumentacije in tudi njene kasnejše 

morebitne spremembe (nivelacija),« 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Drago Mlakar razloži Amandma k 14. členu Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
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V 2. odstavku 14. člena se za enajsto doda nova (dvanajsta) alineja, ki se glasi: 
» - na predlog župana pred iztekom tekočega leta za naslednjo leto določi vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in 
nezazidano stavbno zemljišče. Če občinski svet ne sprejme vrednosti točke do konca 
leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike 
Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja,«. 
 
Razprava: 
Edo Goričan predlaga spremembo, da se v 1. členu amandmaja namesto: »Če občinski 
svet ne sprejme vrednost točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. 
januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga 
ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta, pred letom, za katero se 
nadomestilo odmerja, spremeni v: »Če občinski svet ne sprejme vrednosti točke do 
konca leta za naslednje leto, vrednost točke ostane nespremenjena.« 
 
Župan da v odločanje: 
 

16. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme predlagano 
spremembo Amandmaja. 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan ugotovi, da se k razpravi ni prijavil nihče več, zato da v odločanje 
 

17. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 77. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/2011) sprejme 

 
AMANDMA 

 
na besedilo "Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju" - 
druga obravnava: 

1. člen 
 
V 2. odstavku 14. člena se za enajsto doda nova (dvanajsta) alineja, ki se glasi: 
» - na predlog župana pred iztekom tekočega leta za naslednjo leto določi 
vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Če občinski svet ne sprejme vrednosti 
točke do konca leta za naslednje leto, ostane vrednost točke nespremenjena.« 
 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan nadalje predlaga sprejem statuta v drugi obravnavi 
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18. 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 13. seji, dne 
20.10.2016, sprejel s sprejetimi amandmaji 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – druga obravnava.  
 
 
 

AD/12 
SPREJEM SKLEPA, DA SE OBČINA LOVRENC NA POHORJU PRIDRUŽI SKUPINI 

ŽE VEČ KOT 1850 OBČIN, REGIJ IN SKUPNOSTI V DRŽAVAH EU IN SE 
RAZGLAŠA ZA TTIP FREE ZONE – OBČINO BREZ TAJNIH SPORAZUMOV 

 
Župan na kratko razloži smiselnost pridružitve občinam – občine brez tajnih 
sporazumov. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

19. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 13. redni seji, 
dne 20.10.2016, sklenil, da se Občina Lovrenc na Pohorju pridruži skupini 
že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za 
TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov. 

 
 

Zatorej javno razglašamo, 
 

da na področju občine Lovrenc na Pohorju ne pristajamo na dogovore, ki bi izhajali ali 
izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden 
način med komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) 
oziroma med komisijo EU in vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TISA). 

Za življenje in delovanje občank in občanov, prebivalk in prebivalcev občine Lovrenc na 
Pohorju, gospodarskih organizacij, delujočih na področju občine, ne glede na njihov 
morebitni sedež, institucij Občine Lovrenc na Pohorju ter društev občanov, delujočih na 
področju občine, prav tako ne glede na njihov sedež, ne morejo veljati nikakršni 
sporazumi, ki jih je kdorkoli in na kakršen koli način sprejel za našim hrbtom in bi nas na 
ta način prisilil k spoštovanju nekih nam povsem tujih pravil, katerih posledice so za 
življenje ljudi in organizacij, celotne skupnosti, povsem nepredvidljive, škodljive. 

Prav tako ne moremo pristati na spoštovanje kakršnih koli tajnih sporazumov, ki nam, 
voljenim predstavnikom ljudstva, onemogočajo, da uresničujemo dano nam zaupanje s 
strani naše skupnosti, da delujemo v skladu z njenimi interesi in v njeno korist.  
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Prisotnih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Sprejem sklepa, da se Občina Lovrenc na Pohorju 
pridruži skupini že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za 
TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov. 
 
 
 

AD/13 
SPREJEM SKLEPA O STALIŠČU OBČINE LOVRENC NA POHORJU O VPISU 

PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS 
 
Drago Mlakar razloži stališče občine o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

20. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 13. redni seji 
občinskega sveta, dne 20.10.2016, sprejel  

 
SKLEP S STALIŠČEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU O VPISU PRAVICE DO 

PITNE VODE V USTAVO RS 
 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju podpira vpis neodtujljive pravice do 
pitne vode v Ustavo RS, prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni 
viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri 
služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev.   
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do 
javnega vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da 
upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati 
javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno 
vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani 
zagotavljajo na isti način še naprej.  
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju razume predlog, da bi odslej oskrbo 
gospodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da naravne 
vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v 
neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne 
pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.  
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju glede na sprejeto stališče k točki 2 na 
21. seji Državnega zbora opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo 
Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja 
koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj 
dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.  
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju zahteva, da Državni zbor v vse 
postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive 
pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja. 
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Navzočih je 12 članov sveta. 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o stališču Občine Lovrenc na 
Pohorju o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.  

 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 13. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
   Zapisnikarja:         Župan 
 
 Melita Kopič, Dušan Jakop            Joško Manfreda 


