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:0321-0004/2015-001 IZ
Datum: 19.8.2016

S k r a j š a n z a p i s n i k

2.

izredne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v četrtek, 18.08.2016, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj SD SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard
Goričan Marko Rakovnik za župana, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana,
Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen
kandidat, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo
Čelofiga
2. Člani OS:

3. Odsotni:

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

4. Ostali prisotni:

direktor Drago Mlakar, Bronislava Paulič, mag. Danilo Španbauer,
Ksenija Napast /E ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO
SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH
REŠITEV PTUJ/, Ines Gregorič /SA&E, INES GREGORIČ S.P.
MARIBOR/, 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."
Poda kratko razlago o sklicu izredne seje.
Občina Lovrenc na Pohorju je na poziv MGRT, št. 4100-1/2016/1, z dne 28.1.2016, za
porabo sredstev, izračunanih skladno s 23. Čl. ZFO-1 in 56. čl. Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2016 in 2017, prijavila projekt REKONSTRUKCIJA LC CESTA
NA KUMEN – 1. del, na katerem smo načrtovali porabo vseh nepovratnih sredstev za
leti 2016 in 2017 (za vsako leto 70.781,00 €) ter povratna sredstva za leto 2016
(106.172,00 €). Za navedeni projekt je bila izdelana ter s strani Občinskega sveta
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Občine Lovrenc na Pohorju potrjena ustrezna investicijska dokumentacija (DIIP, Ezavod, Ptuj, 3. marec 2016).
Občina Lovrenc na Pohorju je dne 27.5.2016 na Portalu javnih naročil objavila javni
razpis (JR) za izvedbo del na tem projektu s pridržkom, da sta razpis in izbira izvajalca
brezpredmetna, če naročniku ne bodo zagotovljena sredstva s strani države.
Občina Lovrenc na Pohorju je bila s strani MGRT 15.6.2016 obveščena, da je vloga za
koriščenje sredstev po 23. čl. ZFO-1 popolna, na osnovi česar je bila sklenjena
pogodba z izvajalcem za skupno vrednost del, ki znaša 181.653,61 €.
Ker je bila na JR dosežena bistveno nižja vrednost del, kot je izhajala iz projektantskega
predračuna in investicijske dokumentacije (odstopanja so večja od 20 %), je potrebno
novelirati investicijsko dokumentacijo (DIIP) za ta projekt in načrtovati porabo
neizkoriščenih povratnih sredstev po 23. čl. ZFO-1 ( t.j. 62.603,05 €) na drugem
projektu, saj ima župan možnost, da skladno s pozivom MGRT, v primeru, da občina ne
bo mogla porabiti vseh sredstev za investicijski projekt, za katerega je pogodba
sklenjena, do 15. septembra tekočega proračunskega leta predloži MGRT spremembo
podatkov, MGRT in občina pa skleneta dodatek k pogodbi na podlagi uvrstitve novega
projekta v NRP državnega proračuna.
V ta namen je bila izdelana investicijska dokumentacija (DIIP) za projekt
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SRPARSKA POT IV, kjer je načrtovana
poraba povratnih sredstev v višini 62.603,05 € ter kot »rezervna projekta« še
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SONČNA POT ter SANACIJA
POŠKODOVANEGA ZAJETJA ŠLAUS, saj je časovnica na projektu rekonstrukcije
Srparske poti IV »zelo napeta«, ker je glede na ocenjeno predračunsko vrednost za
izvedbo potreben javni razpis, to pa ni potrebno na »rezervnih« projektih.
Zaključek:
 S sklepom OS na 11. redni seji, 14.4.2016, je župan dobil pooblastilo, da v
primerih potrebe po manjših vsebinskih in finančnih spremembah investicijske
dokumentacije potrdi novelirano dokumentacijo do 10.000,00 € neto vrednosti
projekta. Ker so v primeru projekta REKONSTRUKCIJA LC CESTA NA KUMEN
– 1. del odstopanja večja, predlagamo OS novelacijo DIIP-a v potrditev.
 OS predlagamo v potrditev DIIP za projekte:
- Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV,
- Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot,
- Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus.
 Glede na novo vrednost projekta REKONSTRUKCIJA LC CESTA NA KUMEN –
1. del ter na projektantske predračune za ostale projekte je ustrezno pripravljen
tudi predlog 2. rebalansa občinskega proračuna za leto 2016, v katerem so kot
novi projekti uvrščeni tudi projekti REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE
SRPARSKA POT IV, REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SONČNA
POT ter SANACIJA POŠKODOVANEGA ZAJETJA ŠLAUS, že nastali stroški na
»starih postavkah« so iz teh projektov izključeni, saj na njih ne bi smeli nastajati
nobeni stroški pred potrditvijo DIIP-ov. V primeru, da bo na »rezervnih projektih«
potrebno korigirati vire financiranja in vrednosti projekta, predlagamo, da OS da
ustrezno pooblastilo županu.
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AD/1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:

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

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 10 članov OS
od 12, kolikor jih OS šteje.
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko
pravno veljavno sklepa.

AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1. Začetek seje:
 ugotovitev prisotnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija
občinske ceste JP Srparska pot IV.
4. Obravnava in potrditev 2. novelacije dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo
Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 1. del.
5. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija
občinske ceste JP Sončna pot.
6. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Sanacija
poškodovanega zajetja Šlaus.
7. Obravnava in potrditev predlogov sklepov o danem pooblastilu županu za prerazporejanje
finančnih virov sredstev med projekti v veljavnem načrtu razvojnih programov proračuna Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in danem pooblastilu županu za potrditev novelacije DIIP, zaradi
spremembe virov financiranja.
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2016 – rebalans II – skrajšan postopek.
9. Obravnava in potrditev Strokovnih podlag za objekt, poslovno stanovanjski objekt Skuhala.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
1.SKLEP: Občinski svet
sprejme naslednji

Občine

Lovrenc

na

Pohorju

DNEVNI RED:
1. Začetek seje:
a. ugotovitev prisotnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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3. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija
občinske ceste JP Srparska pot IV.
4. Obravnava in potrditev 2. novelacije dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo
Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 1. del.
5. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija
občinske ceste JP Sončna pot.
6. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Sanacija
poškodovanega zajetja Šlaus.
7. Obravnava in potrditev predlogov sklepov o danem pooblastilu županu za prerazporejanje
finančnih virov sredstev med projekti v veljavnem načrtu razvojnih programov proračuna
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 in danem pooblastilu županu za potrditev
novelacije DIIP, zaradi spremembe virov financiranja.
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2016 – rebalans II – skrajšan postopek.
9. Obravnava in potrditev Strokovnih podlag za objekt, poslovno stanovanjski objekt Skuhala.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.

AD/3
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE PROJEKTA (DIIP) ZA INVESTICIJO
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SRPARSKA POT IV
Ksenija Napast kratko razloži dokument identifikacije
Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV.

projekta

za

investicijo

Razprava:
Leo Čelofiga vpraša, če je v investicijo vključena tudi razsvetljava na celotni trasi.
Župan odgovori, da je vključena na celotni trasi.
Edvard Goričan vpraša, kolikšna je dolžina rekonstrukcije ceste. Opozori, da se dolžina
rekonstrukcije ne ujema z dolžino (233 m) v rebalansu proračuna.
Ksenija Napast odgovori, da je po projektni dokumentaciji dolžina 210 m.
Edvard Goričan nadalje pove, da je rekonstrukcija Srparske poti izredno draga v
primerjavi s Kovaško cesto. Ne vidi nekega proporca glede na širino in dolžino. Kje je
vzrok za takšno odstopanje v ceni?
Župan odgovori, da se lahko strinja z ugotovitvijo. Lahko se zgodi, da bo cenejša, saj še
nimamo izbranega izvajalca. Morda bomo še enkrat spreminjali vrednosti v DIIPu.
Edvard Goričan vpraša, kako daleč je rekonstrukcija ceste na Činžatu, saj je bilo
obljubljeno, da bo realizacija junija 2016. Ugotavlja, da je ta investicija v celoti izločena v
letu 2016. Meni, da bi morali te krajane obvestiti o tem, kdaj se bodo dela pričela.
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Župan pove, da smo realno planirali, da je idejni projekt kasnil, da je bila cena tudi tam
nesprejemljiva in da je nerealno pričakovati, da bi dela pričeli še v letošnjem letu.
Dokument v idejni zasnovi smo šele sedaj dobili v hišo. Dokumentacijo moramo urediti
še letos, da bomo lahko pričeli z deli v spomladanskih mesecih. Cesta ostane v NRPju.
Tudi cesta pod bregom se bo prenesla v naslednje leto. Dokumentacijo pa bomo
pripravili še v letošnjem letu.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
2. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 02. izredni seji,
dne 18.8.2016, potrdi sklep o potrditvi dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP
Srparska pot IV, ki ga je izdelal E-zavod, Zavod za projektno
svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5,
2250 PTUJ, 29. JULIJ 2016.

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV.

AD/4
OBRAVNAVA IN POTRDITEV 2. NOVELACIJE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
PROJEKTA (DIIP) ZA INVESTICIJO REKONSTRUKCIJA LC CESTA NA KUMEN – 1.
DEL
Ksenija Napast kratko razloži 2. novelacijo dokumenta identifikacije projekta (DIIP) za
investicijo Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 1. del.
Sprememba je samo v financiranju, ki je prikazano v tabeli 12.
Razprava:
Edvard Goričan opozori na podatke o številu prebivalstva, saj je zapisano 1,5% manj
prebivalcev v enem letu (izgubili smo 1,5% prebivalstva), kot jih običajno beležimo.
Ksenija Napast pove, da so to statistični podatki na določen dan.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
3. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 02. izredni seji,
dne 18.8.2016, potrdi sklep o potrditvi 2. novelacije dokumenta
identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija LC Cesta
na Kumen – 1. del, ki ga je izdelal E-zavod, Zavod za projektno
svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5,
2250 PTUJ, 13. JULIJ 2016.

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
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PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev 2. novelacije dokumenta
identifikacije projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 1. del

AD/5
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE PROJEKTA (DIIP) ZA INVESTICIJO
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE JP SONČNA POT
Ksenija Napast kratko razloži dokument identifikacije projekta (DIIP) za investicijo
Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot.
Rekonstrukcija zajema 175 m javne poti.
Razprava:
Marija Perkljič vpraša, zakaj ni v dokumentu zajete javne razsvetljave.
Danilo Španbauer odgovori, da je na Sončni poti že javna razsvetljava.
Edvard Goričan vpraša, če je smiselno dodati v sklepu, da je to rezervna prijava na
državna nepovratna sredstva.
Župan pove, da je glede te ceste nekoliko skeptičen, saj moramo vedeti, da bomo šli v
razpis, nimamo pa še vseh soglasij (opozorjen je bil s strani direktorja in gospe Albine
Pajtler). Nekateri lastniki so lastniki tudi delov ceste. V cesti je že vsa komunalna
infrastruktura in ne ve, v čem je problem. Vse, ki živijo ob tej cesti, bomo morali sklicati
v čim krajšem času.
Direktor pove, da v enem delu še nimamo urejenega lastništva, ki pa ni pogoj za
sprejem DIIPa, saj lastništvo nima nobene zveze z DIIPom. Vsak takšen projekt mora
biti podprt najmanj z DIIPom. V tem trenutku se pogovarjamo o stvareh, ki še niso
aktualne. Ker imamo Sončno pot v NRPju, moramo za njo imeti DIIP. Nadalje, če bo
prišlo do realizacije, pa moramo imeti ali gradbeno dovoljenje ali vsaj pravico graditi. V
enem deležu te pravice nimamo, zato legalno ne moremo posegati v to cesto.
Župan pove, da se z odgovorom delno strinja.
Danilo Španpauer pove, da se zakonodaja na področju gradnje zelo spreminja. Sedaj
moramo za položitev vodovoda imeti gradbeno dovoljenje, še ne dolgo nazaj ga pa
nismo potrebovali, ker je bilo to v javno korist. Ker nisi rabil gradbenega dovoljenja, tudi
nisi rabil dokazil o pravici graditi. Infrastruktura je bila zgrajena v preteklosti, sedaj pa je
situacija drugačna.
Župan pove, da se bo še naprej boril za to cesto, ne razume pa, kaj se je s to cesto
dogajalo v preteklosti.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
4. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 02. izredni seji,
dne 18.8.2016, potrdi sklep o potrditvi dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP
Sončna pot, ki ga je izdelal E-zavod, Zavod za projektno svetovanje,
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raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 PTUJ,
29. JULIJ 2016.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot

AD/6
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE PROJEKTA (DIIP) ZA
INVESTICIJO SANACIJA POŠKODOVANEGA ZAJETJA ŠLAUS
Ksenija Napast kratko razloži dokument identifikacije projekta (DIIP) za investicijo
Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus.
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
5. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 02. izredni seji,
dne 18.8.2016, potrdi sklep o potrditvi dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus,
ki ga je izdelal E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje
in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 PTUJ, 28.julija 2016.

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije
projekta (DIIP) za investicijo Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus.

AD/9
OBRAVNAVA IN POTRDITEV STROKOVNIH PODLAG ZA OBJEKT, POSLOVNO
STANOVANJSKI OBJEKT SKUHALA
Ines Gregorič razloži strokovne podlage za objekt, poslovno stanovanjski objekt
Skuhala.
Vsebina 4. člena Odloka o PUP za naselje Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 31/02, UGSO,
št. 29/12 (v nadaljevanju: odlok), se nanaša na razvrščanje območij namenske rabe
znotraj poselitvenega območja ter dopustnih posegov na tem območju, ki morajo biti po
svoji funkciji v skladu z namembnostjo prostora, hkrati pa za posege, za katere ni
možno izdelati dokumentacije na osnovi določil tega odloka, dopušča možnost izdelave
in potrditve posebnih strokovnih podlag, kot nadaljnjo osnovo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
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Določitev posamezne namembnosti prostora znotraj poselitvenega območja naselja je v
izvirni pristojnosti lokalne skupnosti.
Ob upoštevanju dejstva, da v času sprejemanja akta zakonodajalcu (v tem primeru
Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju) dolgoročno niso bile znane investicijske
namere potencialnih investitorjev na območju naselja Lovrenc na Pohorju, je za izjemne
primere, ko za posamezne posege v prostor (novogradnje, rekonstrukcije, legalizacije
ipd.), ki so vitalnega pomena za razvoj občine, na osnovi pogojev in meril tega odloka
ne bi mogli izdelati potrebne dokumentacije za gradnjo, dopustil možnost »individualne«
obravnave na pristojnem občinskem organu.
Glede na pristojnost sprejemanja tega odloka, je pristojni organ iz prejšnjega odstavka
občinski svet.
V strokovnih podlagah investitor oz. njegov pooblaščeni projektant utemelji odstopanja
od določil tega odloka, ki zadevajo drugačno namensko rabo, kot je določena v
Odloku.
Občinski svet v takšnem primeru obravnava zahtevane strokovne podlage in ob
ugotovitvi dejstva, da se s tako načrtovanim posegom ne poslabšajo obstoječe
razmere v prostoru, te tudi verificira oz. potrdi.
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato predlaga v sprejem
6. SKLEP:

Na podlagi 4. člena Odloka o PUP za naselje Lovrenc na Pohorju,
MUV, št. 31/02, UGSO, št. 29/12, je Občinski svet Občine Lovrenc na
Pohorju, na 2. izredni seji, 18.8.2016, sprejel

SKLEP
1.člen
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrjuje STROKOVNE PODLAGE za
objekt POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT SKUHALA, ki jih je izdelal projektant
SA&E, Ines Gregorčič s.p., Prešernova ul. 20, 2000 Maribor, št. 17/2016, avgust
2016.
2.člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Strokovnih podlag za
objekt, poslovno stanovanjski objekt Skuhala.

8

AD/7
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGOV SKLEPOV O DANEM POOBLASTILU
ŽUPANU ZA PRERAZPOREJANJE FINANČNIH VIROV SREDSTEV MED PROJEKTI
V VELJAVNEM NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNA OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 IN DANEM POOBLASTILU ŽUPANU ZA
POTRDITEV NOVELACIJE DIIP, ZARADI SPREMEMBE VIROV FINANCIRANJA
Bronislava Paulič razloži predlagana sklepa:
V predlogu 2. rebalansa proračuna za leto 2016 je načrtovano koriščenje povratnih –
proračunskih kreditnih sredstev, najetih pri državnem proračunu, katerih obseg je
izračunan skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur.l. RS, št.: 96/15), na naslednjih projektih:
OB167-16-0001 Rekonstrukcija LC Ceste na Kumen – 1. del, v znesku 43.568,95
EUR in
- OB167-16-0003 Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV, v znesku
62.603,05 EUR.
Za izvedbo projekta Rekonstrukcija LC Ceste na Kumen – 1. del je izbran izvajalec del
in bodo načrtovana proračunska kreditna sredstva v celoti porabljena (43.568,95 EUR).
-

Za izvedbo projekta Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV, še ni bil izveden
postopek javnega naročila, načrtovane vrednosti so povzete iz DIIP, za izdelavo le-tega
je pomenil osnovo projektantski predračun. Z izbiro najugodnejšega izvajalca bo znana
višina stroškov projekta. V primeru, da na navedenem projektu ne bi bilo mogoče
izkoristiti vseh proračunskih kreditnih sredstev, bi bilo potrebno v načrtu razvojnih
programov preostanek sredstev prenesti na drugi predviden projekt. Za ta namen sta
načrtovana dva projekta, in sicer:
- OB167-16-0002 Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot in
- OB167-16-0004 Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus.
V ta namen sta bila za oba projekta izdelana DIIP-a in predložena Občinskemu svetu v
potrditev.
V primeru, da bo potrebna v načrtu razvojnih programov sprememba virov financiranja
– prenos povratnih kreditnih proračunskih sredstev na drug projekt, bo potrebno za le-ta
projekt pripraviti novelacijo DIIP in noveliran DIIP potrditi.
Na podlagi vloge načrta porabe, vloženega na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo v roku do 28. 2. 2016, ima občina odobrena sredstva za koriščenje
povratnih in nepovratnih sredstev na projektu OB167-16-0001 Rekonstrukcija LC Cesta
na Kumen – 1. del. Ker je na podlagi izvedenega javnega naročila potrebnih manj
sredstev za izvedbo projekta, je bila pripravljena novelacija DIIP in podatki o potrebnih
sredstvih so vključeni v predlog 2. rebalansa proračuna tekočega leta. Posledično je za
ta projekt potrebnih le 43.568,95 EUR povratnih sredstev. Preostala povratna kreditna
sredstva smo v predlogu 2. rebalansa uvrstili na projekt Rekonstrukcija občinske ceste
JP Srparska pot IV.
Rok za posredovanje sprememb uvrstitve investicijskih projektov za koriščenje
nepovratnih sredstev po 23. čl. ZFO-1 in povratnih kreditnih sredstev je 15. 9. 2016. Na
podlagi tako posredovanih podatkov bo občina z MGRT sklenila dodatek k pogodbi na
podlagi uvrstitve novega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna.
Skrajni rok za predložitev zahtevkov za izplačilo na podlagi sklenjenih pogodb v letu
2016 je 4. 11. 2016.

9

V primeru, da bo pred 15. 9. 2016 izbran izvajalec del rekonstukcije občinske ceste JP
Srparska pot IV, in bi nastopila situacija, da na projektu ne bo mogoče črpati vseh
načrtovanih povratnih kreditnih sredstev ( v višini 62.603,05 EUR), bi morali nemudoma
prerazporediti preostanek sredstev na drug – za to predviden projekt in izdelati
noveliran DIIP, ki bo imel ustrezno korigirane vire financiranja.
Iz navedenih razlogov občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagana sklepa.
Razprava:
Edvard Goričan vpraša, kakšna je verjetnost, da bo Srparska pot narejena, čas je res
izredno kratek. Ali se ta sredstva lahko tudi prerazporedijo na zajetje Šlaus.
Župan odgovori, da v kolikor se bo kaj zapletlo s Srparsko potjo, potem bomo ta
sredstva dali na zajetje Šlaus. Vse napore vlagamo na Srparsko pot.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
7. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju pooblašča župana občine
Lovrenc na Pohorju, da v veljavnem Načrtu razvojnih programov
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016, na projektih
spreminja vire financiranja, v delu, ki se nanašajo na povratna –
proračunska kreditna sredstva, najeta pri državnem proračunu, do
višine 62.603,05 EUR. Skupna vrednost proračunskih kreditnih
sredstev, pridobljenih iz državnega proračuna, mora ostati
nespremenjena in znaša 106.172,00 EUR.

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje da v odločanje
8. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju pooblašča župana občine
Lovrenc na Pohorju, da potrdi novelirane DIIP za naslednje projekte:
- OB167-16-0003 Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV,
- OB167-16-0002 Rekonstrukcija občinske ceste JP Sončna pot in
- OB167-16-0004 Sanacija poškodovanega zajetja Šlaus,
pri čemer se v noveliranih DIIP lahko spremenijo le viri financiranja za tekoče
leto.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev predlogov sklepov o
danem pooblastilu županu za prerazporejanje finančnih virov sredstev med projekti v
veljavnem načrtu razvojnih programov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2016 in danem pooblastilu županu za potrditev novelacije DIIP, zaradi spremembe virov
financiranja.
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AD/8
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 – REBALANS II –
SKRAJŠAN POSTOPEK
Bronislava Paulič razloži spremembe proračuna 2016.
V predlogu 2. rebalansa proračuna tekočega leta načrtujemo porabo preostalih
povratnih/kreditnih sredstev iz državnega proračuna na projektu OB167-16-0003
Rekonstrukcija občinske ceste JP Srparska pot IV, za kar je odprta nova proračunska
postavka in v načrtu razvojnih programov novi projekt.
Pregled sprememb načrtovanih sredstev je v predlogu posebnega dela drugega
rebalansa proračuna za leto 2016.
V predlogu 2. rebalansa proračuna tekočega leta smo korigirali prihodke glede na
doseženo realizacijo v obdobju januar – junij 2016 oziroma na podlagi prejetih obvestil
pristojnih služb o pripadajoči višini sredstev (prihodki od koncesijske dajatve za posekan
in prodan les iz koncesijskih gozdov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico).
Splošna razprava:
Edvard Goričan predlaga popravek na 85. strani – dolžina ceste je 210 m.
Leo Čelofiga pove, da se v letu 2016 izteka rok, ko moramo zamenjati staro
razsvetljavo z ustrezno novo. Ali bo lahko naša občina to zagotovila?
Župan pove, da je naša praksa, da svetilke menjavamo v tistih ulicah, kjer imamo
kakšno investicijo.
Danilo Španbauer pove, da razpisov, ki so bili obljubljeni za to področje, ni bilo.
Sankcije ne bodo tako stroge, kot se je kazalo, saj večina občin ni uspela zamenjati
vseh svetilk. Trenutno imamo bolj nujne projekte (vodovod), kot pa je javna razsvetljava.
Tomaž Golob vpraša, koliko svetilk še moramo zamenjati.
Danilo Španbauer pove, da sedaj delamo kataster javne razsvetljave, tako da točnega
podatka ne more dati, jih pa je cca. 100, kar je v vrednosti cca.30 tisoč €.
Tomaž Golob pove, da bi bilo prav, da se ta sredstva zagotovijo v naslednjem
proračunu.
Župan se strinja, vendar nas čakajo večji projekti, kot je infrastruktura v trškem jedru, …
Razprava po sklopih:
Leo Čelofiga vpraša o rekonstrukciji Lovske poti na 40. Na strani po projektantski
vrednosti je višina sanacije125 tisoč €. Napram drugim je to nerazumno visoka cena. Ali
se višje cene pojavljajo glede na druge projektante?
Župan odgovori, da se bomo za to cesto o višini še pogajali in bo preostanek sredstev
šel na cesto Činžat. Glede projektantov pove, da imajo vsi previsoke marže.
Marija Perklič opozori na falski most pri falski pečini, ki je zelo ozek. Ali poteka kakšen
dogovor z državo glede sanacije tega mostu?
Župan odgovori, da most spada v občino Ruše, vendar kljub temu pritiskamo, da bi
sanacija prišla v proračun 2017, še bolj pa si prizadevamo za cesto skozi Lovrenc proti
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Pesku. Ta cesta je vedno v proračunu, vendar jo ob rebalansih vržejo ven. Cesto skozi
Lovrenc bomo delali po fazah.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
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 2. izredni seji, dne
18.8.2016, sprejel v prvi obravnavi
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA
LETO 2016 (REBALANS II)

9.SKLEP:

Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
DRUGA OBRAVNAVA:
Župan odpre drugo obravnavo rebalansa II..
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju soglasno sprejme 1., 2.
in 3. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2016 – rebalans II.
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
11. 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 2. izredni seji, dne 18.8.2016, sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA
LETO 2016 (REBALANS II)
Navzočih je 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – rebalans II. – skrajšan
postopek.

Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 2. izredno seje Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

Župan
Joško Manfreda
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