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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:0321-0004/2015-018 
Datum: 29.9.2017 

 
 
 

S k r a j š a n  z a p i s n i k 
 
 
 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 28.9.2017, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Maksimiljana Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Tomaž Golob 
Tomaž Golob - neodvisen kandidat, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana, 
Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. 
 
3. Odsotni: Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Boštjan Petelin 

Neodvisna lista za varnost in pomoč, Aleš Ribič, Lista za 
gospodarstvo in razvoj, opr., Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, 
opr., Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, opr. 

 
4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Marko 

Rakovnik, Danilo Španbauer, Mojca Kristl, Dušan Jakop. 
 
 
Opomba: župan prisotne opozori: 
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno in slikovno snema 
za potrebe priprave zapisnika in za namen objave na uradni spletni strani občine, 
o čemer so vsi prisotni seznanjeni in s čimer se izrecno strinjajo. Upravljalec teh 
posnetkov je Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju. Slikovni posnetek bo 
objavljen na uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po 
seji." 
 
 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
Na podlagi liste prisotnosti je župan ugotovil sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
 

http://www.lovrenc.si/
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UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 7 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. 
 
 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 17. redne seje OS. 
 
Razprava: 
Marjana Perklič pove, da na njeno vprašanje glede ceste na Kumen proti Benkiču še ni 
dobila pisnega odgovora. 
 
Ugotovi, da ni več 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 18. redni 
seji, dne 28.9.2017, sprejme skrajšan zapisnik 17. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 29.6.2017. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 17. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
 

AD3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 18. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 17. redne seje in pregled realizacije 

sklepov.  
3. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje. 
4. Volitve in imenovanja: Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana 

državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta. 
5. Informacije župana. 
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6. Pobude in vprašanja. 
7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 1-6/2017 

in 1-8/2017. 
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2017 (rebalans II.) – skrajšani postopek. 
9. Poročilo o sprejemu sklepa župana, št.: 0326-0001/2017-47, z dne 16.08.2017, o 

porabi sredstev rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč. 
10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 

– druga obravnava.  
11. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Lovrenc na Pohorju – druga obravnava. 
12. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – skrajšani 
postopek. 

13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju – skrajšani postopek. 

14. Obravnava in sprejem Sklepa o komunalnem prispevku za priklop na vodovodno 
omrežje – za Rdeči Breg. 

 
Župan predlaga umik točke dnevnega reda in sicer: dvanajste točke, ki se glasi: 
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – skrajšani 
postopek, ostale točke se preštevilčijo. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
2.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 17. redne seje in pregled 

realizacije sklepov.  
3. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje. 
4. Volitve in imenovanja: Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta. 
5. Informacije župana. 
6. Pobude in vprašanja. 
7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 1-

6/2017 in 1-8/2017. 
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (rebalans II.) – skrajšani postopek. 
9. Poročilo o sprejemu sklepa župana, št.: 0326-0001/2017-47, z dne 16.08.2017, 

o porabi sredstev rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč. 
10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na 

Pohorju – druga obravnava.  
11. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Lovrenc na Pohorju – druga obravnava. 
12. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju – skrajšani 
postopek. 
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13. Obravnava in sprejem Sklepa o komunalnem prispevku za priklop na 
vodovodno omrežje – za Rdeči Breg. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 
 

AD4 
VOLITVE IN IMENOVANJA:  

PRAVILA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA 
DRŽAVNEGA SVETA IN ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA 

SVETA 
 
Edvard Goričan, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija pravila za 
volitve v Državni svet RS obravnavala. Na pravila je imela komisija nekaj pripomb, zato 
jih predstavi: 
Prelog sprememb:  
3. člen – dodajo se dodatni predlagatelji: člani občinskega sveta  
V drugem odstavku se izpusti drugi stavek. 
Člen se na novo glasi: 
Predlagatelji kandidatov za elektorja oziroma za kandidata za člana državnega sveta v 
Občini Lovrenc na Pohorju so člani občinskega sveta, politične stranke in neodvisne liste, 
ki delujejo v občini Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju predlagatelji). 
 
Posamezna kandidatura mora vsebovati enega kandidata.  
 
Izvolitev elektorja in določitev kandidata za člana državnega sveta opravi Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
5. člen – predlaga se, da se komisija v pravilih preimenuje v odbor, ki se praviloma izvoli 
izmed članov občinskega sveta. 
Člen se na novo glasi: 
Za izvedbo glasovanja se na seji občinskega sveta imenuje tričlanski volilni odbor, ki se 
izvoli praviloma izmed članov občinskega sveta in ima predsednika in dva člana. 
 
6.člen – predlaga se sprememba člena v delu, ko dva ali več kandidatov prejmejo enako 
število glasov. 
4. odstavek se na novo glasi: V primeru, ko dva ali več kandidatov prejmejo enako število 
glasov, se glasovanje za te kandidate ponovi. 
5. odstavek se na novo glasi: V primeru, ko dva ali več kandidatov v drugem glasovanju 
prejmeta enako število glasov, se elektorja določi z žrebom. Žreb opravi volilni odbor za 
izvolitev elektorja oz. kandidata za člana državnega sveta takoj na seji občinskega sveta. 
 
12.člen – se spremeni tako, da se na novo glasi: Ta pravila vsebujejo določbe 
poslovniške narave, zato jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov 
sveta. 
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Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje predlog 
sprememb, ki jih je podal predsednik Statutarno pravne komisije.  
 
3.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 18. redni seji, 28.9.2017,  

potrdi spremembe in dopolnitve Statutarno pravne komisije: 
3. člen – dodajo se dodatni predlagatelji: člani občinskega sveta  
V drugem odstavku se izpusti drugi stavek. 
Člen se na novo glasi: 
Predlagatelji kandidatov za elektorja oziroma za kandidata za člana državnega 
sveta v Občini Lovrenc na Pohorju so člani občinskega sveta, politične stranke in 
neodvisne liste, ki delujejo v občini Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju 
predlagatelji). 
 
Posamezna kandidatura mora vsebovati enega kandidata.  
 
Izvolitev elektorja in določitev kandidata za člana državnega sveta opravi Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
5. člen – predlaga se, da se komisija v pravilih preimenuje v odbor, ki se praviloma 
izvoli izmed članov občinskega sveta. 
Člen se na novo glasi: 
Za izvedbo glasovanja se na seji občinskega sveta imenuje tričlanski volilni odbor, 
ki se izvoli praviloma izmed članov občinskega sveta in ima predsednika in dva 
člana. 
 
6.člen – predlaga se sprememba člena v delu, ko dva ali več kandidatov prejmejo 
enako število glasov. 
4. odstavek se na novo glasi: V primeru, ko dva ali več kandidatov prejmejo enako 
število glasov, se glasovanje za te kandidate ponovi. 
5. odstavek se na novo glasi: V primeru, ko dva ali več kandidatov v drugem 
glasovanju prejmeta enako število glasov, se elektorja določi z žrebom. Žreb opravi 
volilni odbor za izvolitev elektorja oz. kandidata za člana državnega sveta takoj na 
seji občinskega sveta. 
 
12.člen – se spremeni tako, da se na novo glasi: Ta pravila vsebujejo določbe 
poslovniške narave, zato jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih 
članov sveta. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
4.SKLEP: Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (ZDSve), (Uradni 

list RS, št. 44/92 in nadaljnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na svoji 18. redni seji, 28.09.2017, sprejel s pripombami 
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PRAVILA 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Pravila za volitve 
predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za 
člana državnega sveta. 
 
 

AD/5 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- Jezernikovi dnevi – zahvali se organizatorjem za izvedbo Jezernikovih dni in 
pripravo občinskega praznika. S prireditvami je zadovoljen. Pojavila se je napaka 
pri gospe Antoniji, saj se je izpustil akademski naslov. Napako že popravljamo. 

- Premoženje občine – vidno je, da se nam premoženje iz leta v letu povečuje, 
predvsem zaradi investicij. Občina se ne zadolžuje, verjetno pa se bomo v 
naslednjem letu tega morali poslužiti. 

- Fitnes – projekt fitnes je končan, otvoritev je že bila. Zahvali se svetu za podporo 
in posluh. Medgeneracijski fitnes je zelo dobro obiskan. 

- Medgeneracijsko povezovanje Danica – pred kratkim je bila podpisana pogodba 
z domom Danice Vogrinec Maribor in Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti in k temu projektu smo pristopili tudi mi. V tem projektu 
je predviden tudi dom starostnikov (44 postelj, od tega 22 apartmajskih postelj). 
Na naslednjo sejo sveta bomo povabili tudi direktorja Doma Danice Vogrinec, da 
nam predstavi projekt. Predvideva se 25 novih delovnih mest. Pri tem ministrstvo 
računa na EU sredstva. 

- Obnova cerkve sv. Radegunde – dela potekajo v okviru tega, koliko je zavod za 
spomeniško varstvo dovolil. Statik je kor pregledal in bo dal nadaljnje smernice. 

- Pomoč pri obnovi oltarja v cerkvi sv. Lovrenca – dobili smo vlogo za 
sofinanciranje obnove oltarja v višini 5.000,00 €. Gre za obnovo kulturnega 
spomenika - oltarja na desni strani. 

- Škoda po neurju – pred kratkim smo imeli obisk poveljnika CZ RS gospoda 
Srečka Šestana z ekipo iz pristojnega ministrstva, ki so si ogledali škodo na terenu. 
Po pogovorih so mnenja, da bi se moral spremeniti zakon, kjer določa 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna, kar je v višini cca. 2,5 mio. EUR za 
celotno škodo v Sloveniji. Upa, da bo zakon spremenjen še letos. 
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- Subvencije cen – zelo dobro je, da občinski svet poleg toliko investicij še podpira 
subvencijo cen storitev, da našim občanom olajšamo življenje. 

- Oskrba s pitno vodo – pred nedavnim je prišlo do zamašitve glavne cevi iz 
Vrelenka. Vode je na Vrelenku dovolj. Na bazenu Bitner je potrebno napraviti 
dodatni izpust. V tem času se je za to obtoževalo gasilce, ki pa niso bili toliko krivi 
za pomanjkanje vode. Ta bazen bomo še letos sanirali. Več bomo morali vlagati v 
obnovo oskrbe s pitno vodo. 

- OPN (občinski prostorski načrt) – čakamo na javno razgrnitev načrta. Podjetje 
Urbis, ki OPN izdeluje, obljublja, da bo to kmalu. 

- Rekonstrukcija ceste na Činžat – žal mora povedati, da se zaradi medsosedskih 
sporov dveh domačink rekonstrukcija ceste zamika v naslednje leto. Letos bo za 
to cesto porabljenih samo 80 tisoč EUR. Projekt bomo morali spremeniti in bo 
izveden po stari trasi. Verjetno bomo morali iti v postopek razlastitve. 

- Rekonstrukcija ceste Šercerjeve brigade – obnova ceste se bliža koncu, zato 
še prosi za strpnost občanov. 

- Rekonstrukcija ceste Pod bregom – prav tako se zaključuje, imeli smo kar nekaj 
težav, ki smo jih uspešno rešili. 

- Rekonstrukcija Ceste vstaje – v teh dneh bomo dobili projekte za rekonstrukcijo 
Ceste vstaje. 

- Projekt vodovoda na Rdeči Breg – projekt se zaključuje in bo v roku zaključen. 

- Gozdne ceste – v dogovoru s SiDG smo bili uspešni, saj bodo sanirali Požunov 
most (naš strošek bo 5 tisoč EUR). 

- Trško jedro – po podpisu sporazuma bo še letos znan izvajalec del za izvedbo 
rekonstrukcije ceste skozi trško jedro. Za ta projekt bomo verjetno še morali imeti 
en rebalans, saj bomo šele dobili navodila, kako bo s plačili. Zraven kanalizacije 
polagamo še vodovod. Nova razsvetljava pa ni predmet razpisa in kohezijskih 
sredstev. 

- Kanalizacija Slepnica – začeli smo z izdelavo projekta kanalizacije po Slepnici. 
Obenem bomo obnovili tudi vodovod. Za ta projekt bomo pridobili kohezijska 
sredstva. 

- Zaščita Pohorja – gre za povezavo občin in zaščito Pohorja, ki so vezane na 
Pohorje. O vsebini bomo razpravljali na občinskem svetu.  

- Šolska kuhinja – bil je sestanek s projektantko in ravnateljico glede obnove šolske 
kuhinje. Projekt bo letos pripravljen in naslednje leto bomo šli v investicijo. 

- Neurje junij 2017 – ob Slepnici, ob cesti sedaj postavljamo škarpe. Še vedno se 
pogajamo, da bomo za to delo dobili sredstva iz ministrstva za okolje. 

 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
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AD/6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Maksimiljana Obrulj predlaga, da Občinska uprava pripravi oglas za lastnike psov, da 
morajo biti na vrvici in kako poskrbijo za čistočo in varnost otrok, občanov. 
 
Župan pove, da razmišljamo o novem odloku glede psov. Strinja pa se s tem, da damo 
oglas na vse naše oglasne deske. Dobivamo pritožbe občanov, da stopajo v pasje 
iztrebke, ki jih lastniki psov ne poberejo. Probleme imamo tudi s potepuškimi psi in 
mačkami. Sprejeti bomo morali nov odlok o psih. 
 
Matjaž Manfreda opozori na most na LC Slepnica – Lehen v križišču na Lovsko kočo, saj 
še vedno nima zaščitne ograje. Predlaga, da dokler je ni, da se potegne vsaj opozorilni 
trak, ali najde ustreznejša rešitev. 
Še vedno ni dobil odgovora glede dopisa o hudourniškem potoku, ki uničuje njihovo 
premoženje, saj ob vsakem večjem nalivu poplavlja. Dopise pošilja na občino, odgovorov 
pa ne dobi, da bi vedel, če je pošto sploh kdo sprejel. Hudourniški potok je zadelan z 
vejami od posekov dreves. Potok se še nikoli ni čistil. Veje zamašijo cevi in voda udari 
preko. Ne ve, kdo mora jarek očistiti.Od zgornje ceste je odvodnjavanje speljano v ta 
potok, tako priteče še več vode. Od junija so bili že dvakrat poplavljeni. 
 
Župan pove, da gre za dopis o škodi, ki jo povzroča hudourniški potok, ki priteče na 
njihovo dvorišče in povzroča škodo. Potok je v lasti direkcije za vode in na to inštitucijo 
smo poslali prijavo. Stvar si bo ogledal na terenu, meni pa, da je problem tudi v 
odvodnjavanju ceste, ki je speljana višje. Če to drži, je to dolžna sanirati občina. Danilo 
Španbauer je o tem obvestil tudi poveljnika civilne zaščite in gospoda Vivoda, ki sta si 
teren ogledala. Župan meni, da bo potrebno jarek očistiti in poglobiti, posebej če gre tudi 
za odvodnjavanje zgornje ceste. 
 
Danilo Španbauer pove, da je bil na terenu s predstavniki civilne zaščite in MOPa. Pove, 
da so se čudili, da se je uredilo dvorišče v neposredni bližini potoka in opozorili tudi na 
to, da zakonodaja predpisuje, da bi naj te hudourniške potoke, ki so v neposredni bližini, 
čistili celo lastniki. 
 
Matjaž Manfreda pove, da je problem v zgornjem delu potoka. Problem nastane, ko veje 
in ostale stvari zabije in gre potok prek. 
 
Albina Pajtler pove, da vzdrževanje vodotokov ni v pristojnosti občine. V kolikor je kriva 
sečnja, pa je za to pristojen Zavod za gozdove. 
 
Marjana Perklič pove, da je dovoz iz Srparske poti na Kovaško cesto (pri Faku) zelo 
nepregleden (visoka živa meja). Ali je možno postaviti ogledalo? 
Nadalje pove, da je okolica Bitnerja zelo zanemarjena in neurejena. Zakaj nekdo ne očisti 
in pokosi? 
Vpraša, kdaj bo na našem pokopališču možen pokop z raztrosom pepela po travi. 
 
Da pobudo, da Občinska uprava pripravi dopis v smislu opozorila za vse lastnike psov, 
da se jih obvezno vodi na vrvici. Predlaga, da se vsaj ob oglasnih deskah postavijo 
smetnjaki oziroma koši za pasje iztrebke. 
 
Župan pove glede Bitnerja, da še ni lastnika. Mariborske terme se ne morejo vpisati v 
zemljiško knjigo, saj niso pravni naslednik bivšega podjetja TG Pohorje. Neuradno lahko 
pove, da se pripravljamo, da bo Občina Lovrenc na Pohorju vložila predlog za vpis. V 
kolikor sedanji lastnik ne bo uredil (poslali mu bomo urgenco), bomo to uredili mi. 
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Edvard Goričan pove, da so člani sveta dobili po elektronski pošti pobudo gospoda 
Sajkota, za rešitev problematike podelitve služnosti. Predlaga, da se ta pobudo prouči, 
kakšne so možnosti rešitve. 
Predlaga, da svet dobi pregled stroškov po tožbenih zahtevkih (realiziranih in 
stroških, ki jih še pričakujemo). Meni, da je potrebno razmisliti, ali se gre kdaj v tožbo, 
ali ne. 
Nadalje vpraša, kakšne naloge opravlja podžupan. 
Meni, da bi bilo dobro, da župan predstavi novo v.d. direktorico. 
 
Župan pove, da bomo dali pisni odgovor. Glede služnosti pa pove, da bomo v 
naslednjem tednu to služnost (odplačno služnost) dali podjetju Elektro Maribor. Tu ne gre 
za javni interes, ampak za privatni. Premoženje občine je potrebno čuvati in če kdo 
posega v premoženje, nam ostane samo tožba. 
 
Tomaž Golob odgovori glede križišča Srparske poti in Kovaške ceste. Za ceste skrbi 
lastnik, predlaga, da občinska uprava prouči, ali je živa meja z ograjo postavljena z 
zakonskimi določili. V kolikor ni, lahko zahteva od lastnika, da ograjo odstrani. Če pa 
ograja ustreza, pa se lahko postavi ogledalo. 
 
Župan pove, da je v naši občini kar nekaj ograj postavljenih v telo ceste. Vsak primer 
moramo pogledati posebej. Za varnost moramo poskrbeti. 
 
Glede pobude o psih se strinja in pobudo podpira. Glede vodenje psov je tudi zakonsko 
določilo in če kdo tega ne upošteva, se ga lahko prijavi. 
Ugotavlja, da je košev za smeti premalo, zato predlaga, da se koši za smeti namestijo 
tudi ob stranskih ulicah. 
 
Rok Urnavt ugotavlja, da Odbor za pripravo prireditev v letošnjih Jezernikovih dnevih ni 
pripravil nobene prireditve, ali se morda moti. 
 
Župan na koncu vprašanj in pobud predstavi novo v.d. direktorico občinske uprave, Ireno 
Stajan Kukovec. 
 
Irena Stajan Kukovec se po predstavitvi zahvali za zaupanje. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
 
 

AD/7 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

OBDOBJE 1-6/2017 IN 1-8/2017 
 
Bronislava Paulič razloži poročilo. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da je zaskrbljujoč procent realizacije pri investicijah. Ali se bodo 
investicije končale v letošnjem letu? 
 
Danilo Španbauer pove, da gradbene pogodbe, ki jih imamo podpisane, imajo rok v 
oktobru, tako ne vidi problema. 
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Albina Pajtler pove, da je po pogodbi zaključek del Pot Šercerjeve brigade in Pod bregom 
15.11. 2017. Pod bregom je podlaga pripravljena za asfalt, ki bo položen do konca 
oktobra. 
 
Edvard Goričan vpraša, kakšna je realnost realizacije kapitalskih prihodkov, saj je 
realizacija šele na 1/5. 
 
Med prihodki ga čudi tudi to, da prihodek od koncesnine za divjadi še do konca avgusta 
ni nakazan. 
 
Mojca Kristl odgovori, da je danes dobila dopis, da bo koncesnina nakazana v mesecu 
oktobru.  
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
5.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 18. redni seji, dne 

28.9.2017, seznani s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju 2017, za obdobje od I. do VI. in od I. do VIII. 2017. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 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 1-6/2017 in 1-8/2017. 
 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 (REBALANS II.) – SKRAJŠANI 

POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži rebalans II in predstavi popravke. 
 
Edvard Goričan kot predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija rebalans 
II – tekstovni del obravnavala, nanj nima pripomb, zato predlaga svetu, da ga sprejme. 
 
Razprava o splošnem delu, posebnem delu in NRP: 
Simona Grobelnik vpraša, kaj konkretno pomeni projektna naloga Doma Danice 
Vogrinec. 
 
Župan odgovori, da to pomeni, da se pripravi projekt, kako bo izgledal dom starejših, ki 
bo pod okriljem Doma Danice Vogrinec, posledično gradbeno dovoljenje in gradnja. 
Financiranje – ena možnost je z najetim kreditom. Gre v bistvu za stari projekt, ki je že bil 
v razpravi in je šlo za koncesijo, ki bi jo naj dobila Občina Lovrenc in Ruše. Sedaj pa bi 
stvar zapeljali preko Doma Danice Vogrinec. V Mariboru je dom prenatrpan, in morajo 
dom razdeliti na pet enot in ena enota bo v Lovrencu na Pohorju. Menimo, da gre za 
gospodarstvo in turizem, zato se bomo prijavili na sredstva 3.1. – Razvoj podjetništva. 
 
Edvard Goričan pove, da je sodeloval na dveh sestankih glede investicije za cesto na 
Činžat. Vedno je projekt podpiral, da bi se tam cesta čim prej sanirala. Stanje zaradi spora 
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dveh sorodnic je takšno, da je v tej fazi nemogoče investicijo nadaljevati in realizirati v 
letošnjem letu. Pove, da je tudi mnenje občanov tega dela, da se sredstva prerazporedijo 
v na druge postavke (morda neurje), pričakujejo pa, da se investicija v naslednjem letu 
izvede.  
Meni, da je potrebno danes na seji zavzeti stališče in sicer, da se čimprej pristopi 
k spremembi projekta, da se pristopi k postopku razlastitve lastnika, da zagotovimo 
ustrezno zemljišče za izvedbo rekonstrukcije in da se v proračunu 2018 zagotovijo 
sredstva za izvedbo. 
 
Župan pove, da se s tem strinja, vendar bomo morali iti najprej v nov postopek 
geodetskega posnetka ceste in s tem v spremembo projekta. 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
6.SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (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), 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. 65/16 – uradno prečiščeno besedilo), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 18. redni seji, dne 28. 
septembra 2017, sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
(2. REBALANS) 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
ŽUPAN ODPRE DRUGO OBRAVNAVO REBALANSA I. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
7.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

3. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
8.SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (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), 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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/16 – uradno prečiščeno besedilo), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 18. redni seji, dne 28. 
septembra 2017, sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
(2. REBALANS) 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 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 2017 (rebalans II.) – skrajšani postopek. 
 
 
Župan odredi 15 minutni odmor. 
 
 
 

AD/9 
POROČILO O SPREJEMU SKLEPA ŽUPANA, ŠT.: 0326-0001/2017-47, Z DNE 

16.08.2017, O PORABI SREDSTEV REZERV  
ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 

 
Bronislava Paulič razloži poročilo o sprejetem sklepu. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predlaga, da se iz gradiva umakne oznaka ZAUPNO. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih, zato razpravo zaključi in da v odločanje 
 
9.SKLEP: Občinski Svet Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil s sprejetim 

sklepom župana o porabi sredstev rezervnega sklada za odpravo 
posledic naravnih nesreč, št. 0326-0001/2017-47, z dne 16. 08. 2017, v 
višini 9.710,00 EUR. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Poročilo o sprejemu sklepa župana, št.: 0326-
0001/2017-47, z dne 16.08.2017, o porabi sredstev rezerv za odpravo posledic naravnih 
nesreč. 
 
 

AD/10 
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OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE 
LOVRENC NA POHORJU – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Edvard Goričan kot predsednik Statutarno pravne komisije ugotovi, da ni vloženega 
nobenega amandmaja, zato predlaga svetu, da sprejme spremembe statuta v 
predloženem besedilu. 
 
Razprava: 
 
Župan da v razpravo in odločanje vse člene hkrati. 
 
10.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

7. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
11. 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 18. redni seji, dne 28.9.2017, sprejel  

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 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/11 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Edvard Goričan kot predsednik Statutarno pravne komisije ugotovi, da ni vloženega 
nobenega amandmaja, zato predlaga svetu, da sprejme spremembe statuta v 
predloženem besedilu. 
 
Razprava: 
 
Župan da v razpravo in odločanje vse člene hkrati. 
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12.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

32. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
13.SKLEP: Na podlagi 29. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 

list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 18. redni seji, dne 28.9.2017, sprejel  

 
POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI 
KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO LOVRENC NA 

POHORJU – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Marko Rakovnik razloži spremembe odloka. 
 
Edvard Goričan kot predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je spremembe 
odloka komisija obravnavala, nanj nima pripomb, zato predlaga svetu, da ga sprejme. 
Pregledali so tudi parcelne številke. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje. 
 
14.SKLEP: Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 

list RS, št. 16/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB - 2, 27/08, 76/08) in 6. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
na 18. redni seji, dne 28. 9. 2017, sprejel v prvi obravnavi 
 

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov  

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4144&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
ŽUPAN ODPRE DRUGO OBRAVNAVO ODLOKA 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
15.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

5. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
16.SKLEP: Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 

list RS, št. 16/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB - 2, 27/08, 76/08) in 6. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
na 18. redni seji, dne 28. 9. 2017, sprejel 
 

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov  
lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka 
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju – 
skrajšani postopek.  
 
 
 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O KOMUNALNEM PRISPEVKU ZA PRIKLOP 

NA VODOVODNO OMREŽJE – ZA RDEČI BREG 
 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4144&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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Danilo Španbauer razloži predlagani sklep. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje. 
 
17.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 18. redni seji, dne, 

28.9.2017, sprejme sklep, da se na podlagi 3. člena odloka o 
komunalnem prispevku v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 
15/2005), občanom naselja Rdeči Breg, ki se priključujejo na javno 
vodovodno omrežje, ki je bilo zgrajeno z investicijo »Sekundarni 
vodovodni cevovod za potrebe zaselka hiš na Rdečem Bregu (naslov 
Rdeči Breg 3 do 3 c, 6 do 7b in 16«), obračuna komunalni prispevek za 
priklop na vodovodno omrežje v višini 700,00 €. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o komunalnem 
prispevku za priklop na vodovodno omrežje – za Rdeči Breg. 
 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 18. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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