OBČINA LOVRENC NA POHORJU

OBČINSKI SVET
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si
Številka:0321-0004/2015-015
Datum: 13.2.2017

S k r a j š a n z a p i s n i k

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v četrtek, 9.2.2016, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju,
z začetkom ob 17.00 uri.

15.

PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

2. Člani OS:

Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj SD SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard
Goričan Marko Rakovnik za župana, 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.

3. Odsotni:

Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, opr., Aleš Ribič - Lista za
gospodarstvo in razvoj, opr., Boštjan Petelin Neodvisna lista za
varnost in pomoč.

4. Ostali prisotni:

Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Danilo
Španbauer, Marko Rakovnik, Mojca Kristl, Robert Gričnik in 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 9 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.
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18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno
veljavno sklepa.
AD/2
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 14. 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 15. redni
seji, dne 9.2.2017, sprejme skrajšan zapisnik 14. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 22.12.2016.

Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 14. redne
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 15. redne
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 14. redne seje in pregled realizacije
sklepov.
Potrditev dnevnega reda 15. redne seje.
Informacije župana.
Pobude in vprašanja.
Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017
- druga obravnava.
Obravnava in potrditev Programa razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem
Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2017.
Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2017.
Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2016.
Seznanitev z Letnim programom dela NO Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 in
Finančnim načrtom NO Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.

Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
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2. SKLEP:
Občinski svet Občine
Pohorju sprejme naslednji

Lovrenc

na

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 14. redne seje in pregled realizacije
sklepov.
Potrditev dnevnega reda 15. redne seje.
Informacije župana.
Pobude in vprašanja.
Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2017 - druga obravnava.
Obravnava in potrditev Programa razpolaganja z občinskim stvarnim
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2017.
Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2017.
Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za leto
2016.
Seznanitev z Letnim programom dela NO Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2017 in Finančnim načrtom NO Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.

Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/4
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
-

Ceste: naslednje leto v proračunu planiramo obnovo ceste proti »Bitnerju«, letos
so v proračunu ceste Lovrenc-Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), Činžat-Fišer
žaga in Pod bregom. Lani smo končali cesto Lovska koča, vendar so se na
cestišču letos pojavile vzdolžne in prečne razpoke. S strani nadzora in projektanta
je že bil opravljen pregled. Predvidevajo, da se je to zgodilo zaradi zmrzali. Kako
bomo težavo rešili, še ni dogovorjeno, zaenkrat bomo razpoke zalivali.

-

Socialne pomoči: skrbno pregledujemo vloge, da so prejemniki le teh res
najšibkejši in ogroženi občani.

-

Prireditve: za sabo imamo že nekaj uspešno izvedenih prireditev. Pohvala gre
osnovni šoli in otrokom, ki so za kulturni praznik izvedli zelo kvalitetno prireditev.
Dne 19.2.2017 nas bodo obiskali kurenti iz Etnografskega društva Ježevka,
25.2.2017 pa se bo na parkirišču pred občinsko zgradbo odvilo pustno rajanje.
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-

Obnova skozi trško jedro: z državo se dogovarjamo za dogovor o sofinanciranju,
predvidevamo, da bi se delna obnova lahko začela v letu 2018. Na relaciji od pošte
do gasilskega doma je bil pretrgan optični kabel, katerega sanacija je bila že
izvedena.

-

Odpoklic župana: po njegovem mnenju je to norost, s tem je želela država pridobiti
poslušnost županov.

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana.

AD/5
POBUDE IN VPRAŠANJA
Tomaž Sušec v imenu odbora za pripravo prazničnih dni poda pobudo oz. povabilo da so
vsi svetniki vljudno vabljeni na vse prireditve, ki se dogajajo v občini Lovrenc na Pohorju.
Edo Goričan:
Pobuda: Na vpadnih cestah v našo občino bi bilo potrebno namestiti table, ki bi pozivale
k skrbi za čisto okolje.
Vprašanje: Zanima ga, zakaj še ni razpisa v zvezi s potekom mandata direktorju občinske
uprave.
Odgovor: Zakon o javnih uslužbencih (ZJU - Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) v četrtem odstavku
82. člena določa:
»Uradniki se za položaje iz drugega odstavka tega člena izbirajo na podlagi javnega
natečaja. Najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja mora biti zaključen
postopek javnega natečaja za položaj. V istem roku lahko funkcionar oziroma organ,
pristojen za imenovanje, uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez internega oziroma
javnega natečaja.«
Župan, ki je pristojen za imenovanje direktorja občinske uprave, bo svojo odločitev sprejel
v zakonsko določenem roku.
Simona Grobelnik:
Vprašanje 1: Kako daleč smo z Občinskim prostorskim načrtom?
Albina Pajtler obrazloži, da predvideva, da bi do sredine leta 2017 lahko bil končan. V
strateškem delu so pogajanja zaključena, potrebna je ureditev še na izvedbenem delu,
kjer pa smo šele na začetku.
Priloga: Postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta.
Vprašanje 2: Zakaj v proračunu 2017 ni uvrščen oder, ki se bo uporabljal za prireditve?
Župan obrazloži, da še ne vemo, kakšen oder bi imeli, ko bomo imeli to informacijo, bomo
šli v postopek razpisa.
Simona Grobelnik poda pobudo, da naj bo oder v proračun uvrščen pri prvem rebalansu
občine.
Vprašanje 3: Zakaj še nimamo davčne blagajne?
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Župan pove, da jo imamo namen kupiti, vendar moramo pred tem določiti, kdo bo za njo
odgovoren.
Leo Čelofiga:
Pobuda 1: Pri pluženju se je poškodoval prometni znak pri bloku Šolska ulica 8, prosi, da
se ga zamenja ali popravi. Prav tako bi bilo prav, da se očistijo vsi prometni znaki v občini,
ker so umazani od smoga.
Pobuda 2: Na lokaciji Gornji trg 18 se zaradi napačne priključitve na kanalizacijo poseda
cesta. Potrebna je čimprejšnja sanacija posedanja.
Tomaž Golob:
Pobuda: Zaradi udarnih jam, ki so se pojavile na nekaterih občinskih cestah, bi bili
potrebni pogostejši obhodi in popravila le teh.
Vprašanje: Še vedno ni dobil odgovora na zastavljeno vprašanje s prejšnje seje. Kdaj
bodo svetniki dobili plan sej v letu 2017?
Drago Mlakar odgovori, da sta z županom bila pri županu Občine Zreče, kjer so jima kot
vzorec dali dvojno vabilo z njihovim preteklih sej, kar so svetniki dobili skupaj z gradivom.
Iz vabil je razvidno, da pri Občini Zreče na eni seji obravnavajo povprečno 20 točk, pri
tem pa seja Občinskega sveta naj ne bi trajala dlje kot 4 ure. Z manj sejami na leto se
tudi bolj racionalno obnašamo - manjši strošek s sejninami.
Tomaž Golob poda repliko, da zaradi dveh priloženih kopij v gradivu (plan dela OS) še
ne pomeni, da je to zadovoljujoč odgovor in nadalje prosi, če se zahteva pisni odgovor,
da le tega svetniki tudi dobijo.
Edvard Goričan doda, da v primerjavi s sosednjimi in primerljivimi občinami imamo
najnižje izplačane sejnine.
Priloga: Načrtovane seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2017
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja.

AD/6
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA
POHORJU ZA LETO 2017 – DRUGA OBRAVNAVA
Župan pred razpravo o proračunu predstavi vložen amandma.
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno prečiščeno besedilo,
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2011), župan vlaga

AMANDMA-DOPOLNILO
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k Predlogu proračuna in Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017, ki
se glasi:
»V predlogu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 se spremeni
2. člen tako, da :
- se poveča skupni znesek prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov, za 1.427,00
EUR na 3.178.943,00 EUR, zaradi povečanja transfernih prihodkov: konto
7400011 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – za sofinanciranje investicij v
občinsko infrastrukturo – 21., 23. čl. ZFO-1, za 1.427,00 EUR in znaša 72.208,00
EUR,
- se poveča skupni znesek zadolževanja v Računu financiranja, za 2.140,00 EUR,
zaradi povečanja domačega zadolževanja: konto 5003071 Najeti krediti pri
državnem proračunu – dolgoročni kredit l. 2017, za 2.140,00 EUR in znaša
108.312,00 EUR in
- zmanjša se sprememba stanja sredstev na računu za 3.567,00 EUR in znaša –
415.355,00 EUR.«
»V načrtu razvojnih programov se spremenijo viri financiranja na projektu: OB16716-0012 Rekonsrtrukcija LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), v letu
2017, tako da znašajo:
o Transfer iz državnega proračuna: 1.427,00 EUR,
o Lastna proračunska sredstva:
142.020,00 EUR (od tega kredit iz
državnega proračuna 108.312,00EUR).«
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je občinam, dne 7. februarja 2017,
posredovalo izračun deležev povratnih in nepovratnih sredstev občin za sofinanciranje
investicij v letih 2017 in 2018, skladno s 23. členom ZFO-1(Ur.l. RS, št. 123/06,57/08,
36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št.80/16), zato predlagam uskladitev pripadajočih
sredstev v predlogu proračuna za leto 2017.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
3.

SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vložen
Amandma-dopolnilo k Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2017, ki se glasi:
AMANDMA-DOPOLNILO

k Predlogu proračuna in Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017, ki
se glasi:
»V predlogu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 se spremeni
2. člen tako, da :
- se poveča skupni znesek prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov, za 1.427,00
EUR na 3.178.943,00 EUR, zaradi povečanja transfernih prihodkov: konto
6

-

-

7400011 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – za sofinanciranje investicij v
občinsko infrastrukturo – 21., 23. čl. ZFO-1, za 1.427,00 EUR in znaša 72.208,00
EUR,
se poveča skupni znesek zadolževanja v Računu financiranja, za 2.140,00 EUR,
zaradi povečanja domačega zadolževanja: konto 5003071 Najeti krediti pri
državnem proračunu – dolgoročni kredit l. 2017, za 2.140,00 EUR in znaša
108.312,00 EUR in
zmanjša se sprememba stanja sredstev na računu za 3.567,00 EUR in znaša –
415.355,00 EUR.«

»V načrtu razvojnih programov se spremenijo viri financiranja na projektu: OB16716-0012 Rekonsrtrukcija LC Lovrenc – Radoljna (Pot Šercerjeve brigade), v letu
2017, tako da znašajo:
o Transfer iz državnega proračuna: 1.427,00 EUR,
o Lastna proračunska sredstva:
142.020,00 EUR (od tega kredit iz
državnega proračuna 108.312,00EUR).«
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
UGOTOVITVENI SKLEP: Na seji je prisotnih 9 članov občinskega sveta

Nadalje Bronislava Paulič predstavi spremembe proračunskih postavk, ki so prikazane v
spodnji tabeli (tabela iz gradiva).
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SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017, VKLJUČENE V GRADIVO ZA DRUGO OBRAVNAVO
(NASTALE V ČASU JAVNE RAZPRAVE)
PRORAČUNS
KI
UPORABNIK /
PRORAČ.
POSTAVKA
KONTO

OZNAKA
PROJEKTA V NRP
-INVESTICIJE
NAZIV
1. SPREMEMBE PRIHODKOV:

7130990

722100

\

\

OPOMBE/NAMEN
PORABE:

DODATNO
NAČRTOVAN
ZNESEK V
PREDL.PROR.L.
2017 V EUR

dodatno
načrtovana
sredstva v
prihodnjih
letih v EUR

Prodaja zalog stavbnih zemljišč

os nova na črt
ra zpol a g.s
s tva r.prem. 2017
(na črtova na
menja va 300 m2
zeml j.)

5.175,00

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

os nova na črt
ra zpol a g.s
s tva r.prem. 2017

5.870,00
11.045,00

SKUPAJ POVEČANJE PRIHODKOV:

2. SPREMEMBE ODHODKOV:

NADZORNI ODBOR:
302002

402099

\

Materialni stroški za delovanje nadzornega odbora

za pl a č.s trok.s vetov.

4.550,00

OBČINSKA UPRAVA:
413170

420402 OB167-13-0007

Rekon. LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku

s tr.ja vnega na roč.

1.322,00

413172

420402 OB167-13-0009

Rekon. LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade)

s tr.ja vnega na roč.,di i

1.272,00

414054

402099

\

Sofinanciranje programov spodbujanja turizma v občini

(Možuhova pot
1.500 €, pot do
Ma ri ji nega s tud.
1.000 €, nove ka rti ce
kra ja 1.000 €, za
na jem ČD 1.000 €)

415008

411999

\

Subvencioniranje cene GJS odvoz odpadkov Snaga d.o.o.

ddv od na jemni ne ZC

Nakup zemljišč

os nova na črt
ra zpol a g.s
s tva r.prem. 2017

416010

420600 OB167-11-0009

418101

413302

\

MB Knjižnica - materialni stroški

s red.za drugo
pol l .2016

418103

413302

\

MB Knjižnica - gradivo, knjige

s red.za drugo
pol l .2016

418105

413302

\

MB Knjižnica - sofinanc.material.str.skupnih nalog

s red.za drugo
pol l .2016

420150

411909

\

Zavodsko varstvo

pora čun za 1
os krobova nca

Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

tl a kov.pros tora
pred mrl .v.Puš ča va

968,00
675,00
15.000,00
4.815,00
5.250,00
808,00
12.000,00

REŽIJSKI OBAT:
516474

420500 OB167-09-0070

SKUPAJ POVEČANJE ODHODKOV:

5.000,00
51.660,00
-40.615,00

RAZLIKA MED POVEČANJEM PRIH. IN ODHODKOV (1. - 2.):
SE POKRIJE S POVEČANIM PRENOSOM SRED. IZ LETA 2016
3. SPREMEMBE PROJEKTOV V NRP

OB167-13-0007

Rekonstrukcija LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku

s tr.projekta , DIIP,
s tr.ja vnega na roči l a

OB167-13-0009

Rekon. LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade)

s tr.ja vnega na roč.,di i

OB167-16-0006

Rekonstrukcija LC Činžat-Fišer žaga-koča na Šumiku

s tr.i zvedbe i n na dzor

OB167-16-0012

Rekon. LC Lovrenc - Radoljna (Pot Šercerjeve brigade)

s tr.i zvedbe i n na dzor

OB167-11-0009

Nakup zemljišč

os nova na črt
ra zpol a g.s
s tva r.prem. 2017

OB167-09-0070

Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

tl a kov.pros tora
pred mrl i š ko veži co
Puš ča va

1.322,00
1.272,00
0,00
0,00

\
\
162.664,00
212.171,00

15.000,00

\

5.000,00

\

8

Razprava:
Tomaž Golob: postavka nakup zemljišč se je povečala za znesek 15.000 EUR. Zanima
ga, zakaj.
Župan obrazloži, da se z lastnikom oz. pooblaščeno odvetniško družbo dogovarjajo za
odkup celotne parcele, prej je lastnik postavljal previsoko ceno za le del parcele.
Problematika pa se nanaša na ozko grlo (en del) na Srparski cesti.
Nadalje Tomaž Golob vpraša, zakaj je na postavki zavodsko varstvo - znesek 12.000
EUR.
Marko Rakovnik obrazloži, da je center za socialno delo izdal odločbo za plačevanje
domskega varstva našega občana. Dom za ostarele, kjer je uporabnik bil nameščen, je
zahtevke po pomoti pošiljal na občino Ruše, ki je te zahtevke tudi plačevala. Kljub temu,
da napaka ni bila storjena z naše strani, bo strošek verjetno potrebno poravnati. Bomo
pa kljub temu preverili zakonsko podlago za izplačilo.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od
1. do 15. člena) hkrati.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje da v odločanje
5. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11,
17/14 in 54/16), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 15. redni seji,
dne 09. februarja 2017, sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2017 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S proračunom se zagotavljajo
sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
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2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine
Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:
Konto

Naziv

Znesek v
EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna
EU

3.178.943
2.889.247
2.179.629
1.957.036
172.060
50.533
0
709.618
447.053
2.000
1.120
230.825
28.620
12.825
0
0
12.825
11.262
11.262
0
265.609
250.236
15.373

II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42

3.527.229
1.233.362
422.518
67.379
687.960
9.950
45.555
1.288.706
86.220
870.171
92.997
239.318
0
978.014

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

978.014
27.147
9.100
18.047
348.286

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti

0
0
0
0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

108.312
108.312
108.312

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

175.381
175.381
175.381

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

415.355
67.069
348.286
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XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

420.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na
Pohorju: www.lovrenc.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in
podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z
veljavnim proračunom.
Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti
župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so:
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l.
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617),
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po 43. čl.
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
3. požarna taksa, po 59. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št 3/07-UPB,
9/11, in 83/12), ki se uporabi za namen, določen v tem zakonu,
4. turistična taksa, po 20.čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 2/04
in 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1),
5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po
29. čl. Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08
in 46/14 – ZON-C),
6. prihodki iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, po 35 čl.
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/16),
7. komunalni prispevek, po 84. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
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8. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, po 43. čl.
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
9. prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem, po 43. čl. Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
10. prihodki režijskega obrata, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617),
11. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po 5. členu Uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02,
35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15),
12. prejete donacije, po 43.čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
13. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega
značaja in
14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila
ustvarjena z dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za
isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o
prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do
skupnega zneska 40.000,00 EUR.
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev
sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o
polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi rebalansi proračuna
tekočega leta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih
programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ki bodo zapadle v plačilo:
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-

v letu 2018, ne sme presegati 70 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske
odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve ne veljajo za
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost
projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti
projekta. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot
proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge
nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 30.000,00 EUR.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra
tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine
Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
za preteklo leto.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, požar, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR,
župan in o tem pisno poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem
izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ko
poraba presega višino, o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o proračunu,
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni
del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
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predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2017
določijo v višini 15.000,00 EUR.
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije. Dodeljena
sredstva se razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela proračuna. O
koriščenju splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s
poročanjem o izvrševanju proračuna.
10. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna)
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v
primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne
more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5
% izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj
obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko
župan dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Župan o realiziranih odpisih poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem
in letnem izvrševanju proračuna.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine)
Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega
odstavka tega člena.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži pri državnem proračunu, v
višini 108.312,00 EUR, z najetjem dolgoročnega namenskega kredita, za financiranje
občinskih investicij.
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13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega
proračuna)
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju
poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2017 ne bodo
zadolževali.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2018, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje, na predlog višje referentke za komunalo in urbanizem, da župan v razpravo in
sprejem naslednja sklepa:
6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 15. redni seji, dne
9.2.2017 daje soglasje k najetju povratnih (kreditnih) sredstev v višini
108.312,00 EUR za financiranje investicije REKONSTRUKCIJA LC LOVRENCRADOLJNA (Pot Šercerjeve brigade) pod pogoji iz poziva MGRT, št. 41000001/2017/002, z dne 7.2.2017.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
7. SKLEP: Razliko nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 za leto 2017, v višini
1.427,00 eur namenimo za realizacijo projekta REKONSTRUKCIJE LC
LOVRENC-RADOLJNA (Pot Šercerjeve brigade).
Navzočih je 9 članov sveta.
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ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - druga obravnava.

AD/7
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PROGRAMA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU – ZA LETO 2017
Albina Pajtler obrazloži, da ne bo vsega brala, ker so v gradivu vse parcele prikazane tudi
grafično, se pa večinoma navezujejo na izgradnjo Ceste na Kumen in ob Radoljni.
Uporabnike parcel bomo pozvali k nakupu.
Razprava:
Edvard Goričan vpraša, kje se nahajata parceli, ki sta v gradivu navedeni kot največ
vredni.
Albina Pajtler obrazloži, da smo za ti dve parceli že imeli javni razpis, vendar za nakup ni
bilo zanimanja, nahajata pa se za blokom na Kovaški cesti 18.
Edvard Goričan nadalje vpraša, zakaj parcelo pod točko tri prodajamo, znotraj te pa del
kupujemo.
Albina Pajtler pove, da sta to ločeni parceli in da za potrebe širitve ceste potrebujemo le
tisto manjšo parcelo.
Simona Grobelnik prosi, da so v bodoče v gradivu vsebinske in ekonomske razlage za
nakupe in prodaje večjih parcel.
Edvard Goričan pripomni, da imamo predvideno prodajo nepremičnin v približni vrednosti
18.000,00 eur, po drugi strani pa lahko župan razpolaga z nakupom približno 43.000,00
EUR vrednosti nakupa nepremičnin.
Simona Grobelnik predlaga, da se zaradi tega v 3. členu v zadnjem stavku spremeni
procent skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem z 20% na
10%.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
8. SKLEP: Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 6. in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 14.
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno prečiščeno besedilo, UGSO,
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št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 15. redni
seji, dne 9.2.107, s spremembami sprejel
SKLEP
o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2017
1. člen
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 in sicer:
Načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2017 obsega naslednje
nepremičnine:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

6
7

k.o.

Parcela

Nam. raba

1111/6

Površina v
m2
33

Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.

601/18

82

Ind. območje

1114/19

323

Stanov. območje

952/16

134

Stanov. območje

173/1

349

Lovrenc/P 948/1
.
Rdeči
99/2
breg

882

Mešano območje-območje
centralnih dej.-urbana
središča
Stanov. območje

Del st. obm., del ind. obm.

8

Rdeči
breg

88/4

9

Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.

638

962
Delež obč.
878/962
1249, delež
občine
630/1249
187

494/5

92

Območje
proizvod.dejavnosti
Ind. območje

485/3

88

Ind. območje

484/24

60

Stanov. območje

176/4 z
delom
stavbe
št.
172/1
449/8

376

Mešano območje-območje
centralnih dej.-urbana
središča

412
1136

Del kmetij.z., del
stanovanjsko območje
Stanov. območje

51

Stanov. območje

10
11
12
13

14

Činžat

15

Lovrenc/P 722/4
.
Lovrenc/P 1114/14
.

16

Del. stan.obm. s KG, del
stan. območje
Kmetijsko zemljišče

18

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.
Lovrenc/P
.

713/57

11

Stanov. območje

712/36

149

Stanov. območje

713/56

20

Stanov. območje

712/35

172

Stanov. območje

712/33

55

Stanov. območje

1124/11

53

Stanov. območje

817/17

35

Stanov. območje

817/16

66

Stanov. območje

816/19

33

Stanov. območje

1138/9

63

Stanov. območje

1138/7

47

Stanov. območje
2. člen

Načrt nakupa nepremičnega premoženja za leto 2017 obsega naslednje
nepremičnine:
Zap.št. k.o.

Parcela

1

Lovrenc/P.

54/5

Površina
v m2
7

Nam. raba

2

Lovrenc/P.

647/17

1707

Meš. obm.-centralne dej.urbana središča
Stanovanjsko območje

3

Lovrenc/P.

647/6

96

Stanovanjsko območje

4

Činžat

139/2

174

5

Činžat

247/11

222

6

Lovrenc/P.

484/4

247

7

Lovrenc/P.

485/17

40

8

Lovrenc/P.

485/14

150

Kmetijsko območje
(del GC Činžat-Sojč)
Kmetijsko območje- obm.
promet. infrastr.
(JP Gomila)
Stan. obm.- obm. prometne
infrastrukture
Stan. obm.- obm. prometne
infrastrukture
Stan. obm.- obm. prometne
infrastrukture

3. člen
Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) lahko občina sklepa pravne posle, ki niso predvideni
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v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, pri spremenjenih prostorskih
potrebah ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv. Skupna
vrednost teh poslov lahko znaša 10% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem občine.
4. člen
Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega stvarnega premoženja iz 1. člena tega
sklepa ter z nakupom iz 2. člena.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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 potrditev Programa razpolaganja z
občinskim stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju – za leto 2017.

AD/8
OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LOVRENC
NA POHORJU ZA LETO 2017
Marko Rakovnik na kratko obrazloži letni program športa.
Razprava:
Leo Čelofiga izpostavi dilemo, da se boji, da bo čez čas premalo strokovno podkovanega
kadra, ker imamo predvidenih le 1.100,00 EUR za izobraževanja.
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
9. SKLEP: Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02,
110/02 in 15/03), v skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2024 (Uradni list RS, št. 26/2014)
ter na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Lovrenc
na Pohorju (MUV, št. 25/2008), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na
svoji 15. redni seji, dne 9.2.2017, sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017
I.
Uvod
Občina Lovrenc na Pohorju s tem Letnim programom športa opredeljuje športne
programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter
višino in namen sredstev, predvidenih v proračunu občine.
II.

Izhodišča in usmeritve
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Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa in z namenom
uresničevanja ciljev oziroma nalog, opredeljenih v Letnem programu športa v občini
Lovrenc na Pohorju, poudarjamo naslednje specifike:
1. Posebno pozornost bomo namenili interesnim in tekmovalnim programom otrok in
mladine, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in
preventivnega delovanja (v smislu preprečevanja socialno patoloških pojavov).
2. Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo
pomagali uresničiti njihove zastavljene cilje.
3. Spodbuja se predvsem množičnost vključevanja v programe športa, skušali pa
bomo vplivati tudi na sodelovanje med osnovno šolo in društvi pri usmerjanju
mladih v šport in rekreacijo.
4. S sofinanciranjem programov za mlade, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
bomo skušali doseči razvijanje športnega potenciala mladih v domačem okolju.
III.
Obseg sredstev
Občina Lovrenc na Pohorju z Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2017 zagotavlja proračunska sredstva, namenjena izvajanju športnih programov
v občini na podprogramu proračunske porabe št. 18059001 - Programi športa. Za
športno dejavnost so v letu 2017 zagotovljena sredstva v višini 40.360,00 EUR.
IV.
Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje
S sredstvi za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se bodo sofinancirali
naslednji programi športa, uporaba športnih objektov ter strokovne in razvojne naloge
na področju športa v občini Lovrenc na Pohorju glede na vsebino:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
3. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (od 6. do 15.
leta);
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
5. interesna športna vzgoja mladine;
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15. do 21.
leta);
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami;
8. športna dejavnost študentov;
9. športna rekreacija;
10. kakovostni šport;
11. vrhunski šport;
12. šport invalidov.
Za izvedbo navedenih programov bodo v občinskem proračunu za leto 2017
zagotovljena sredstva v višini 14.970,00 EUR (na SM 418600 – Sofinanciranje
programov športa – točkovni sistem).
Poleg sredstev za navedene programe bodo v občinskem proračunu za leto 2017
zagotovljena tudi sredstva za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih nalog:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sredstva v
višini 1.100,00 EUR na SM 418602);
2. športne prireditve (sredstva v višini 2.190,00 EUR na SM 418605);
3. športni objekti (sredstva v višini 21.700,00 EUR na SM 418603 – sredstva za
najemnine dvoran);
4. materialni stroški in stroški storitev (sredstva v višini 400,00 EUR na SM 418604 –
zagonska sredstva za delovanje novonastalih društev).
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Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2017 ne predvideva sredstev za sofinanciranje
naslednjih dejavnosti:
1. znanstveno – raziskovalno dejavnost;
2. založniška dejavnost;
3. spremljanje pripravljenosti in svetovanje treninga;
4. informacijski sistem na področju športa;
5. medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
V.
Športni programi
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo izvajala:
1. rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva
in kolesarjenja;
2. športne programe v individualnih športnih panogah atletike, karateja in kegljanja;
3. športne programe v kolektivnih športnih panogah košarke, malega nogometa,
orientacijskih tekov in občasnih dogodkov individualnih športnih panog, ki imajo
ekipna tekmovanja (karate, kegljanje).
VI.
Športne prireditve
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo v letu 2017 predvidoma
organizirala okrog 60 športnih, tradicionalnih in rekreativnih prireditev.
VII. Prostovoljno delo v športu
Tudi v letu 2017 bodo amaterski športni delavci v športnih društvih opravili veliko
prostovoljnega dela, na katerem temelji šport v občini Lovrenc na Pohorju.
VIII.

Posebne določbe

Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo
dela nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov športa iz proračuna
občine. Izbor športnih programov, določenih s tem letnim programom, se izpelje na
podlagi javnega razpisa. Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih
vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na Javni razpis, se bo
opravila v skladu s Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov, ki
so sestavni del Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na
Pohorju.
IX.
Veljavnost
in
uporabnost
Letni program športa občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 začne veljati po objavi
v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO) in se uporablja za izvedbo razpisa in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Lovrenc na Pohorju v
letu 2017.
Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO).
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 potrditev Letnega programa športa
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.
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AD/9
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODPISA TERJATEV OBČINE LOVRENC NA POHORJU
- ZA LETO 2016
Župan razloži odpise terjatev in opozori na tajnost osebnih podatkov.
Razprava:
Edovard Goričan pohvali delovanje občinske uprave, saj tako nizkih odpisov kot letos še
nismo imeli.
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 15. redni seji, 9.2.2017
s sklepom potrdi odpis terjatev za leto 2016:
-

za komunalne obveznosti (konto 120030) v znesku 21,32 EUR,
za zamudne obresti v izvršbi (konto 120095) v znesku 47,00 EUR,
za zakonske zamudne obresti komunalnih obveznosti (konto 120090) v
znesku 3,58 EUR,
za zamudne obresti komunalnega prispevka (konto 175391) v znesku
2,01 EUR,
za najem grobnih prostorov, pogrebnih storitev (konto 120034) v znesku
22,97,60 EUR,
za zamudne obresti zamudnin za grobove(konto 120091) v znesku 3,60
EUR.

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 odpisa terjatev Občine
Lovrenc na Pohorju - za leto 2016.

AD/10
SEZNANITEV Z LETNIM PROGRAMOM DELA NO OBČINE LOVRENC NA
POHORJU ZA LETO 2017 IN FINANČNIM NAČRTOM NO OBČINE LOVRENC NA
POHORJU ZA LETO 2017
Robert Gričnik razloži program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Lovrenc
na Pohorju.
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
11. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 15. redni seji, 9.2.2017,
seznani z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Lovrenc na
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Pohorju za leto 2017 in potrdi Finančni načrt Nadzornega odbora Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2017.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev z Letnim programom dela NO Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2017 in Finančnim načrtom NO Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2017.
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 15. redno seje Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

Župan
Joško Manfreda
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