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:0321-0002/2014-001
Datum: 17.11.2014

S k r a j š a n z a p i s n i k

2.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v četrtek, 13.11.2014, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

2. Člani OS:

Savinka Geratič Lista za gospodarstvo in razvoj, Marjana Kralj SD SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Leo Čelofiga
Lista Leo Čelofiga, Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, Miha Šlaus
Neodvisna lista za varnost in pomoč, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Edvard Goričan Marko Rakovnik za
župana, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana, Rok Urnaut Lista Davida
Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat.
4. Ostali prisotni: Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Danilo

Španbauer, Marko Rakovnik, Dušan Jakop.
Opomba:
Direktor prisotne opozori:
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno 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. Zvočni posnetek bo objavljen na
uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po seji."
Župan pozdravi navzoče in na podlagi 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju predlaga, da po pooblastilu, ki velja do preklica, sejo vodi članica
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, Marjana Kralj.
Marjana Kralj se zahvali za zaupanje, pozdravi prisotne in začne voditi sejo OS.
AD/1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:

Na podlagi liste prisotnosti je predsedujoča ugotovila sklepčnost Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta).

UGOTOVITVENI SKLEP:
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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.

AD/2
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 01. REDNE SEJE
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 01.
redne seje v obravnavo in sprejem.
Tomaž Golob predlaga spremembo drugega in tretjega odstavka ugotovitvenega sklepa
na 5. strani in sicer: da se spremenjen sklep na novo glasi:
UGOTOVITVENI SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 1.
konstitutivni seji, dne 28. oktobra 2014, na podlagi
Poročila Občinske volilne komisije in poročila mandatne
komisije za potrditev mandatov ugotavlja, da je:
ZA ŽUPANA
OBČINE LOVRENC NA POHORJU
IZVOLJEN
JOŠKO MANFREDA, rojen 21.03.1957,
stanujoč Lovrenc na Pohorju, Kovaška cesta 22.
Predsedujoča ugotovi, da je novoizvoljeni župan izvoljen tudi kot član sveta, da
mu je bil mandat člana sveta potrjen in mu je ugotovljena tudi izvolitev za župana.
Predsedujoča obvesti Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, da je z
ugotovitvijo o izvolitvi župana Joška Manfrede in njegovi izjavi, da sprejema
županski mandat, njegov mandat člana občinskega sveta preneha, na podlagi
prvega odstavka 37. a člena in prvega odstavka 37. b člena ZLS, zaradi
nezdružljivosti funkcij.
Predsedujoča obvešča Občinsko volilno komisijo, da v najkrajšem času izvede
predpisani postopek v skladu z ZLV in predlaga v potrditev naslednjega
kandidata iz liste Socialnih demokratov.
Predsedujoča ugotovi, da se člani sveta strinjajo s popravkom zapisnika in da ni več
prijavljenih k razpravi, zato da skrajšan zapisnik 01. redne seje (s popravkom)
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju v odločanje.
1. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 02.
redni seji, dne 13.11.2014, sprejme skrajšan zapisnik 01. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 28.10.2014, s
pripombo iz razprave.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
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PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 01. REDNE SEJE OS:
UGOTOVITVENI SKLEP: Predsedujoča ugotovi, da so sklepi 01. redne seje
realizirani, oziroma so v izvajanju.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
01. redne seje.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoča pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda
02. seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje in pregled realizacije sklepov.
Potrditev dnevnega reda 2. redne seje.
Volitve in imenovanja:
- Potrditev mandata gospe Maksimiljani Obrulj.
Informacije župana.
Pobude in vprašanja članov OS.
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2014 (rebalans IV.) – skrajšan postopek.
Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini
Lovrenc na Pohorju.

Razprava:
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem.
2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se
seznani z
DNEVNIM REDOM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje in pregled realizacije sklepov.
Potrditev dnevnega reda 2. redne seje.
Volitve in imenovanja:
a. Potrditev mandata gospe Maksimiljani Obrulj.
Informacije župana.
Pobude in vprašanja članov OS.
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (rebalans IV.) – skrajšan postopek.
Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v občini Lovrenc na Pohorju.

Navzočih je 11 članov sveta.
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ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/4
VOLITVE IN IMENOVANJA:
POTRDITEV MANDATA GOSPE MAKSIMILJANI OBRULJ
Predsedujoča pozove Tomaža Goloba, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje, da poda predlog sklepa.
Tomaž Golob pove, da je že občinski svet pozval Občinsko volilno komisijo, da pozove
naslednjega z liste politične stranke Socialnih demokratov.
Občinska volilna komisija je na svoji seji ugotovila, da je naslednja z liste SD gospa
Maksimiljana Obrulj, ki je pravočasno podpisala izjavo, da sprejema mandat članice OS,
zato podaja ugotovitveni sklep in sklep o potrditvi mandata. Predlaga v sprejem sklep:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 5. 10. 2014 ter
sklepa Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 3.11.2014, sprejme
naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotavlja:
- da je Joško Manfreda, dne 28. 10. 2014, pisno sporočil, da sprejema mandat župana
in mu zato preneha mandat člana Občinskega svet Občine Lovrenc na Pohorju, zaradi
nezdružljivosti funkcije;
- da skladno z določbo 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta mandat preneha z dnem, ko
občinski svet ugotovi razloge za prenehanje mandata. Glede na navedeno je Jošku
Manfredi mandat prenehal 28.10. 2014;
- da mandat člana Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju preide na naslednjega
kandidata z liste kandidatov politične stranke SD;
- da je naslednji kandidat na listi kandidatov SD – pod zaporedno številko 3,
Maksimiljana Obrulj, rojena: 11.8.1957, stanujoča Kovaška cesta 31, 2344 Lovrenc na
Pohorju;
- da je kandidatka pravočasno podala pisno izjavo, da sprejema mandat člana
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju;
- da sklep začne veljati z dnem potrditve na Občinskem svetu Občine Lovrenc na
Pohorju in se objavi v UGSO.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 02. redni seji, dne 13.11.2014, potrdi
mandat članici Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju Maksimiljani Obrulj - za
obdobje 2014 – 2018.
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Razprava.
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
3. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 02. redni seji, dne
13.11.2014, potrdi mandat članici Občinskega sveta Občine Lovrenc
na Pohorju Maksimiljani Obrulj - za obdobje 2014 – 2018.

Navzočih je 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Potrditev mandata
gospe Maksimiljani Obrulj.
UGOTOVITVENI SKLEP: Na seji je prisotnih 12 članov OS.

AD/5
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
- Sodelovanje v OS – pove, da si želi, da na sejah tvorno sodelujemo, saj bo le tako
za nami uspešen mandat. Pove, da je bilo dobro sodelovanje tudi z bivšim
občinskim svetom, to pa se je odražalo tudi v uspešnosti občine. Meni, da moramo
pozabiti na politiko in se lotiti vsebin, predvsem v gospodarstvu. V upravi bomo
tudi bolj odzivni glede vprašanj in informacij. Če do sedaj nismo bili, se opravičuje.
- Snemanje sej – glede slikovnega snemanja sej se strinja. Prav je, da ljudje vidijo,
kako dela občinski svet. Tudi sam je dobil ponudbo BK TV. Iščemo različne
variante, stroške pa moramo tudi planirati v proračunu.
- Cesta na Kumen – dobili smo dokument, da je cesta zgrajena po predpisih. Od
investitorja MHE pa bomo zahtevali odškodnino. O delu in informacijah bo svet
sproti obveščal.
- Prihodnost občine – sedaj po volitvah ga zanima samo prihodnost občine, s
preteklostjo pa se naj ukvarjajo drugi. Poskrbel bo za učinkovito občinsko upravo
- Naslednja seja OS – naslednja seja OS bo predvidoma 18.12.2014, kjer bo
osrednja točka: prvo branje proračuna 2015.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda Informacije župana
AD/6
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OS
Rok Urnaut poda eno vprašanje in tri pobude:
Vprašanje: Zanima ga, kako je z obnovo nogometnega igrišča. Trenutno je v
katastrofalnem stanju in je že nevarno.
Pobude:
1. Ladejenkovo – na to hišo vsi gledamo kot na nekakšen lovrenški spomenik, zato
da pobudo, da bi občina morala pomagati lastniku pri vzdrževanju in obnovi
takšnega objekta.
2. Predlaga in da pobudo za prometne ovire na Kovaški cesti in cesti Ob Radoljni.
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3. Nadalje da pobudo za ureditev »Juršnikovega tajhta«. Gospa Koder je izrazila
željo, da bi s pomočjo občine ribnik sanirali in s tem pripomogli k zunanji podobi
kraja.
Župan pove, da so po projektu za cesto na Kumen predvidene tri cestne ovire, cestnih
prehodov pa je predvideno pet. Glede ureditve ribnika se je tudi sam pogovarjal z
lastnico. Pred posegom je potrebno proučiti pravne podlage za vlaganja v privatna
zemljišča, enako velja za Ladejenkovo domačijo. Urediti je potrebno pogodbene
odnose.
Igrišče za nogomet je predvideno v letu 2016 – zanj bomo pridobili sredstva EU.
Tomaž Golob poda dve pobudi:
1. Predlaga, da se naj zagotovi video snemanje sej občinskega sveta in objavi na
lokalni TV in internetu. Za ta namen se naj zagotovijo sredstva v proračunu za
leto 2015 in naprej.
2. Predlaga prenovo in ureditev uradne spletne strani občine. Razprava o dani
problematiki, se naj uvrsti na dnevni red naslednje redne seje.
Župan odgovori, da bomo uredili slikovno snemanje sej OS. Odločiti se moramo samo
za eno izmed variant.
Glede spletnih strani pa predlaga, da povabimo na sejo OS, direktorja Info neta.
Direktor pove, da je spletna stran enostavna, žal pa prenekateri je ne znajo uporabljati.
Določeni podatki o svetnikih in odborih še niso objavljeni, saj še niso imenovani. Glede
slikovnega snemanja bomo dopolnili tudi poslovnik in ne vidi večjih problemov.
Leo Čelofiga poda tri vprašanja in dve pobudi:
Vprašanje:
1. Ali so se v tem letu izvedle kakšne aktivnosti v zvezi z OPN-jem?
2. Kako smo v režijskem obratu pripravljeni na zimsko službo (čiščenje pločnikov,
kam z odvečnim snegom)?
Pobude:
1. Pohvali lepo urejeno lovrenško pokopališče.
2. Kako je s sanacijo starega mostu čez Radoljno pri puščavski cerkvi, ki je v zelo
slabem stanju in je hoja po njem nevarna. Ta most je pomemben za turistično in
pokopališko dejavnost. Občani prosijo, da se most čim prej sanira.
3. Kako je s saniranjem bankin ob državni cesti od Prireditvenega centra do
Hojnikove ride?
Albina Pajtler pove, da je glede OPN situacija kar nekaj časa stala, zaradi menjav vlade.
Na ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo z vlogo poslali dopolnilne smernice.
Obljubljeno imamo, da bomo še letos dobili vse odgovore. Realno lahko razmišljamo,
da bomo OPN sprejemali sredi naslednjega leta.
Glede zimske službe pove, da so bile pogodbe z izvajalci podpisane v lanskem letu in
veljajo do 13.12. 2014. Naslednje pogodbe bodo pripravljene še v novembru 2014.
Zimska služba je razdeljena po sklopih, en sklop je v vrednosti cca. 20 tisoč €.
Glede pluženje pove, da imamo sedaj več pločnikov. Kjer bo možno bomo pločnike
čistili s strojem, kjer pa ne bo možno bomo sneg odvažali.
Glede mosta v Puščavi pove, da smo naročili dokumentacijo o sanaciji, ki pa smo jo
odstopili župnišču v Puščavi, saj so zagotovili, da bodo most sanirali s pomočjo faranov.
Župan odgovori glede bankin ob državni cesti. Pove, da bomo urgirali pri upravljalcu
ceste.
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Leseni most bomo sanirali mi.
Simona Grobelnik poda dve pobudi:
1. Podaja pobudo za začetek ustreznih postopkov v zvezi s spremembami in
dopolnitvami Statuta Občine Lovrenc na Pohorju ter Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju.
2. Da občinska uprava razmisli o transparentnem – javnem obveščanju ljudi v zvezi
s pridobljenimi mnenji (postopki) v zvezi z izgradnjo Kovaške ceste – glede na
številne javne polemike in dezinformacije.
Župan se strinja, da bomo morali v statutu in poslovniku dopolniti kar v nekaj členih.
K drugi točki župan podaja nekaj zapisov, ki so bili javno objavljeni ali poslani na
naslove vseh gospodinjstev v Občini Lovrenc na Pohorju z zvezi z izgradnjo Kovaške
ceste v zadnjem četrtletju leta 2014 npr. dopis župana št.: 0322-0001/2014/108, z dne:
16.10.2014 v prilogi, objava na uradni spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju http://www.lovrenc.si/
Edvard Goričan poda dve vprašanji in tri pobude:
Vprašanje:
1. Kakšna je ocena izgub pitne vode v vodovodnem sistemu Lovrenc na Pohorju in
kje so najbolj kritične točke?
2. Skupina ARS s prirejanjem koncertov v cerkvi sv. Radegundi zbira sredstva za
obnovo tega sakralnega objekta, s prostovoljnimi prispevki, pri čemer se vsi
prispevki namenijo v obnovo. Ali mora skupina za koncerte, ki jih organizira v
cerkvi sv. Radegunde, za najem plačati najemnino?
Pobude:
1. Med zaščiteno kulturno dediščino je tudi »znamenje Štručev križ«. Zaradi ne
vzdrževanja je streha propadla, s tem pa se uničuje tudi sam spomenik.
Predlaga, da se urgentno prepreči nastajanje nadaljnje škode.
2. Občina Lovrenc na Pohorju je imela v letu 2014 revizijo poslovanja. Prosi, da se
občinski svet seznani z vsebino revizije, sklepi in zaključki, priporočili in
eventualnimi neskladnostmi. Poročilo pričakuje v pisni obliki s pravico vpogleda v
poročilo.
3. Glede na vprašanja v klepetalnici in volilni kampanji bi želel: Pisno poročilo o
menjavi zemljišča med Občino Lovrenc na Pohorju in podjetjem Pergolo, d.o.o. in
kopijo cenilnih zapisnikov.
Župan glede vode pove, da je kritična točka v trgu, saj so tukaj najstarejše cevi.
Projekte, ki jih imamo, jih bomo morali novelirati in če še ne bomo hitro v državnem
proračunu, se bomo morali sami lotiti izgradnje kanalizacije in vodovoda. Sedanji mešan
sistem kanalizacije nam tudi dela težave na čistilni napravi.
Za cerkev sv. Radegunde pove, da je cerkev občinska in da moramo preveriti, kako je z
zbiranjem prostovoljnih prispevkov in najemi. Pravilnika o takšnih najemov še nimamo,
kar je opozorila revizorka.
O »znamenju Štručev križ« pove, da se strinja, da je še pred zimo potrebno znamenje
zaščititi. Glede nadaljnje sanacije pa moramo sodelovati z Javnim zavodom republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
Glede menjalne pogodbe med Občino Lovrenc na Pohorju in podjetjem Pergola, d.o.o.
pripravljamo poročilo za Protikorupcijsko komisijo, iz katerega se bo videla
premoženjska korist občini. Odgovor bomo dali v kratkem.

7

Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol na področju dela v podaljšanem
delovnem času in dela preko študentskega servisa v Občini Lovrenc na Pohorju je
izdelalo podjetje RSMG d.o.o., Herbersteinova 45,1000 Ljubljana oz. državna notranja
revizorka, Milena Gorjup, dne 18.7.2014.
Revizorka na področju dela v podaljšanem delovnem času priporoča, da se za nadurno
delo priznajo samo ure v okviru tedenskega razporeda dela (ure pred začetkom ali po
koncu delovnega časa), za vsa ostala dela (delo ob sobotah in nedeljah) pa naj se raje
uporabi dodatek za povečan obseg dela.
Revizorka na področju dela preko študentskega servisa in nagrad za obvezno
opravljanje prakse v Občini Lovrenc na Pohorju, ugotavlja, da je bila tudi Občina
Lovrenc na Pohorju prepričana, da je ZUJF določil nagrado za obvezno opravljanje
prakse ter tudi obveznost plačila stroškov prevoza in regresa za prehrano in žal ni bila
seznanjena s pojasnilom MPJU št.: 007-1378/2012/1 z dne 24.09.2012. Glede na
ugotovitve revizije bo morala občina pri prihodnjih izplačilih striktno upoštevati določbe
predpisov, po katerih je možno dijakom in študentom na obvezni praksi izplačati le
stroške prehrane med delom, ne pa tudi povračila stroškov prevoza na delo. Revizijsko
poročilo lahko člani sveta dobijo na vpogled.
Savinka Geratič poda eno vprašanje in eno pobudo:
Vprašanje: ali je projekt kanalizacije za celoten Lovrenc izdelan, kakšen je, oziroma, kje
se ga da videti?
Pobuda: Društvo ARS skrbi za obnovo cerkve sv. Radegunde, zato predlaga, da se jim
ugodi glede soglasja za koncert in se jim da brezplačna uporaba za predvidene
koncerte.
Albina Pajtler odgovori, da je bil projekt kanalizacije za Lovrenc na Pohorju narejen leta
2003, uporabno dovoljenje pa smo dobili 2007 leta.
Iz tega projekta je izvzet trg, kjer imamo mešan sistem kanalizacije, zaradi tega imamo
občasno tudi težave na čistilni napravi, predvsem v času večjih padavin. V času ko je
država naročila projekt za konstrukcijo ceste skozi trško jedro, smo se mi vključili tako,
da smo pri istem izvajalcu naročili tudi projekt za kanalizacijo v trškem jedru in vsa
dokumentacija je pri nas. Rekonstrukcija se ceste se nam odmika, posledično se
odmika tudi izgradnja kanalizacije in vodovoda.
Župan glede koncerta pove, da za vsako brezplačno zadevo mora biti pravna podlaga.
Referent za to področje bo predlagal rešitev. Pogodbenega odnosa z Arsom pa
nimamo. Bomo pa to reševali.
Direktor pove, da za enkraten dogodek ne vidi problemov. Dolgoročno pa bomo stvari
uredili.
Marija Perklič pove, da druženje starejših poteka dvakrat tedensko preko društva
Zavetje. Zanima jo kako bo v naslednjem letu. Izpostavi problem javnih delavcev iz
sosednjih občin, saj ima informacijo, da naši ljudje z njimi niso zadovoljni. Ali je kakšna
možnost, da bi kakšno naše društvo prevzelo druženje starejših. Pomoč bi lahko
zagotavljali s prostovoljnim delom.
Župan pove, da je društvo Zavetje ponudilo program druženja starejših že pred tremi
leti. Meni, da je to druženje pozitivno in še ni dobil nekih pripomb. Glede javnih del
pove, da na njih nimamo vpliva. Zavod za zaposlovanje nam ponudi določen kader in
na nas je ali ga vzamemo. Če ponujenih javnih delavcev ne vzamemo, smo primorani
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projekt prekiniti. Vsem javnim delavcem pa se ob koncu leta pogodbe prekinejo. Tako
moramo ponovno prijaviti programe in če bodo potrjeni, bomo druženje peljali še naprej.
Če pa je kdo pripravljen srečanja prevzeti, pa tudi nima nič proti.
Matjaž Manfreda postavi dve vprašanji in da eno pobudo:
Vprašanje:
1. Ali že imamo projekte za obnovo ceste in infrastrukturo skozi trg Lovrenca.
2. Ali so kakšne novejše informacije o obnovi ceste proti Pesku.
Pobuda:
1. Da pobudo, da se planira javna razsvetljava v Slepnici in sicer od Vuhreda do
Marlesa.
Župan pove, da projekte imamo, da pa si glede ceste skozi trg ne upa dati odgovora,
saj smo že bili v državnem proračunu večkrat in smo vedno izpadli. Glede te ceste je bil
pri nas že minister za infrastrukturo in prostor, od tega pa ni bilo nič, kljub obljubam.
Člane sveta pa bo obveščal o vseh pogovorih, ki jih vodi z ministrstvi.
Projekti in izvedba (kanalizacija, vodovod, razsvetljava) za Slepnico je predvidena za
leto 2017.
Miljana Obrulj da pobudo, da se zagotovi eno javno stranišče v bližini pokopališča.
Župan pove, da bi lahko uporabljali že obstoječi WC pri vežici. Potrebno bi bilo ustrezno
označiti in dati obvestilo.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov OS.
Predsedujoča odredi 10 minutni odmor.
Ugotovitev prisotnosti: Predsedujoča ugotovi, da je na seji prisotnih 12 članov sveta.

AD/7
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014
(REBALANS IV.) – SKRAJŠANI POSTOPEK
Bronislava Paulič razloži spremembe odloka o proračunu. (razlage v gradivu)
Razprava:
V razpravi sodelujejo: Savinka Geratič, Edvard Goričan, Tomaž Golob, Leo Čelofiga,
Marija Perklič, Rok Urnaut.
-

Pri naslednjem proračunu je potrebno paziti pri planiranju sredstev za
politične stranke (predlagano razmerje cca 10%:90%).
Predlog za povečana sredstev v proračunu 2015 na postavki 516403 –
Tekoče vzdrževanje objektov – pokopališče v Puščavi.

Načrt razvojnih programov:
- Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest – za leto 2017, zakaj se sredstva ne
načrtujejo? Predlog, da se v proračunu 2015 sredstva planirajo.
- Vzpodbujanje malega gospodarstva – ni planiranih sredstev. Predlog za plan
proračuna 2015.
- Vzpodbujanje razvoja turizma – Predlog za obrazložitve v proračunu 2015.
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-

Ohranjanje kulturne dediščine – ni planiranih sredstev – Predlog, da se
sredstva planirajo v proračunu 2015.
Proračun naj bo opremljen s kraticami.

Župan in občinska uprava odgovori na izpostavljena vprašanja.
Predlogi za spremembo rebalansa IV:
- SM 406101
o 400302 - - 1.161,00 €
o 400400 - - 1.839,00 €
-

SM: 406150:
o 402004 - - 1.000,00 €
o 402008 - - 900,00 €
o 402099 - - 1.000,00 €

-

SM: 406300
o 402907 - - 1.000,00 €

-

SM: 516902
o 402920 - - 2.000,00 €
o 402999 - - 1.100, 00 €

Spremembe rebalansa naj se upoštevajo na SM 500101 – Najetju kredita pri
poslovnih bankah – dolgoročni kredit minus – 10.000,00 €.
Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
4. SKLEP:

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 02. redni seji, dne
13.11.2014, sprejel v prvi obravnavi s spremembami iz razprave

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA
LETO 2014 (REBALANS IV)
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Nadalje odpre drugo obravnavo odloka in da v obravnavo posamezne člene
odloka.
Savinka Geratič predlaga, da se najeti kredit prerazporedi tudi na druge postavke in ne
samo na postavko Ceste na Kumen.
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Bronislava Paulič odgovori, da se kredit lahko najame samo za investicije.
Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
5. SKLEP:

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 02. redni seji, dne
13.11.2014, sprejel v drugi obravnavi

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA
LETO 2014 (REBALANS IV)
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o
spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (rebalans IV.)
– skrajšani postopek.

AD/8
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA
LOKALNE VOLITVE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU
Dušan Jakop razloži sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje in opozori, da je
za izplačilo podlaga Poročilo o financiranju volilne kampanje, ki mora biti dostavljeno
računskemu
sodišču
in
občini.
Obrazec
je
tudi
na
spletni
strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/voliln
a_in_referendumska_kampanja/
Razprava.
Predsedujoča ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem
6. SKLEP:

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št.
62/94 in 17/97) ter Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.
13/2011), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 02. redni
seji, dne 13.11.2014, sprejel
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v občini Lovrenc na Pohorju

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
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Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lovrenc na Pohorju.
Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi 2. redno sejo Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

PREDSEDUJOČA
Marjana Kralj
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