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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:0321-0004/2015-003 izredna seja 
Datum: 18.10.2017 

 
 
 

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

03. izredne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v torek, 17.10.2017, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Tomaž Sušec 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, Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, 
Aleš Ribič, Lista za gospodarstvo in razvoj, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga. 
 
3. Odsotni: Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat, opr., Matjaž 

Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Maksimiljana Obrulj 
SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Barbara Obrulj Jeseničnik Lista 
Leo Čelofiga, opr.. 

 
4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, 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 8 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. 
 
 

AD2 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 03. 
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. Volitve in imenovanja: Volitve - DS RS: 

Volitve elektorja. 
Volitve kandidata za člana državnega sveta. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji 
in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – hitri 
postopek. 

 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
1.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Začetek seje: 

 ugotovitev prisotnosti,  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Volitve in imenovanja: Volitve - DS RS: 

Volitve elektorja. 
Volitve kandidata za člana državnega sveta. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na 
Pohorju – hitri postopek. 

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



3 
 

AD3 
VOLITVE IN IMENOVANJA: VOLITVE - DS RS: 

VOLITVE ELEKTORJA. 
VOLITVE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA. 

 
Podpredsednica Komisije za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju 
KMVI) Simona Grobelnik poda poročilo komisije (11. redne seje KMVI) in sicer pove, da 
je KMVI pozval politične stranke, liste in člane občinskega sveta, da podajo predloge za 
kandidate za elektorja in kandidata za člana DS. 
Pravočasno je prispel samo en predlog in sicer kandidatura za elektorja. Predlog je 
podala lista za Marka Rakovnik za župana in sicer za gospoda Edvarda Goričana. 
Kandidaturo je podprla tudi politična stranka Socialnih demokratov. 
Predloga za kandidata za člana DS RS ni bilo. 
 
Predlaga, da občinski svet imenuje volilni odbor za izvedbo tajnih volitev. 
 
IMENOVANJE VOLILNEGA ODBORA: 
 
Podpredsednica predlaga Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju v imenovanje 
volilnega odbora v sestavi: Boštjan Petelin, Rok Urnaut in Leo Čelofiga. 
 
Župan po krajši razpravi predlaga v sprejem 
 
2. SKLEP: Na podlagi 5. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 3. 
izredni seji, dne 17.10.2017, imenuje 
 
tričlanski volilni odbor v sestavi: 
1. Boštjan Petelin – predsednik, 
2. Rok Urnaut – član, 
3. Leo Čelofiga – član. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Podpredsednica KMVI preda gradivo predsedniku volilnega odbora Boštjanu Petelinu. 
 
 
VOLITVE ELEKTORJA IN KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA. 
Volilni odbor izvede tajne volitve (pripravi volilni imenik članov Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju, volilno skrinjico in glasovnice). 
Po volitvah predsednik odbora pripravi zapisnik o delu volilnega odbora o ugotavljanju 
izida glasovanja na tajnih volitvah za elektorja in za člana DS RS in poroča o rezultatih: 
 
1. glasovanje za elektorja: 
Volilni odbor je ugotovil, da je glasovalo po volilnem imeniku 8 članov Občinskega sveta.  
Nato je volilni odbor odprl skrinjico, preštel število oddanih glasovnic in ugotovil naslednje 
število glasov: 
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SKUPAJ:       ZA:  8      PROTI:  0       NEVELJAVNIH:  0 
 
Komisija za izvedbo volitev je ugotovila, da so člani Občinskega sveta na tajnem 
glasovanju z  8  glasovi  ZA,    0  glasovi  PROTI in     0      NEVELJAVNIMI glasovi  
 
IZGLASOVALI   EDVARDA GORIČANA za elektorja Občinskega sveta Občin 
Lovrenc na Pohorju. 
 
2. glasovanje za kandidata za člana DS RS: 
Volilni odbor je ugotovil, da ni kandidata zato volitev ne izpelje.  
 
Župan Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju poda naslednji  
 
3.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi tajnih volitev, na 3. 
izredni seji, dne 17.10.2017, potrdi Edvarda Goričana roj.: 06.05.1954, stalno 
bivališče: Cesta vstaje 27, 2344 Lovrenc na Pohorju - za elektorja za volitve v DS 
RS. 
 
Navzočih je 8 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Volitve in imenovanja: 
Volitve - DS RS: volitve elektorja, volitve kandidata za člana državnega sveta. 
 
 

AD/4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU – HITRI POSTOPEK 

 
Irena Kukovec Stajan razloži spremembo in dopolnitev odloka. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije, Edvard Goričan pove, da smo v tem mandatu že 
obravnavali nov odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki pa ga je 
občinski svet zavrnil. S predlagano spremembo se je komisija strinjala, ugotovila, da je 
odlok sedaj skladen z zakonodajo, zato predlaga občinskemu svetu da odlok o 
spremembi odloka sprejme. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
4.SKLEP: Na podlagi 49. in 61. 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), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) in 9., 14., 28., 53., 104. in 109. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UUGSO št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 03. 
izredni seji, dne 17.10.2017, sprejel v prvi obravnavi, 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO307.html
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://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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Navzočih je 8 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje odpre drugo obravnavo odloka in da v razpravo in odločanje člene odloka 
 
5.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

4. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 8 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
SKLEP: Na podlagi 49. in 61. 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), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) in 9., 14., 28., 53., 104. in 109. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UUGSO št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 03. 
izredni seji, dne 17.10.2017, sprejel 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju 
 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Lovrenc na Pohorju – hitri postopek. 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 03. izredno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO307.html
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://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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