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
Datum: 12.2.2015

S k r a j š a n z a p i s n i k

4.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v SREDO, 11.2.2015, 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,
Maksimiljana Obrulj 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, Mojca

Kristl, Danilo Španbauer, Marko Rakovnik, Dušan Jakop.
Opomba:
Predsedujoča 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."

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:

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.
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AD/2
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 03. REDNE SEJE – prvi del
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 03.
redne seje – prvi del v obravnavo in sprejem.
Razprava:
V razpravi sodelujeta: Simona Grobelnik in Tomaž Golob.
Na 5. strani pri 5. točki se doda:
Predstavi in razloži tudi spremembe predlaganega sklepa v primerjavi s posredovanim
gradivom, in sicer v 3., 4. in 5. členu.
Na 10. strani se v sklepu zamenjata naslova v Svetu zavoda OŠ.
Na 11. strani se doda besedilo: »ker ni bilo dovolj predlaganih kandidatov,«.
Na isti strani sem pri komisiji za podeljevanje priznanj dodal enako vsebino.
Na 12. strani se doda besedilo pri Odboru za gospodarstvo, …: »zaradi umika soglasja
ene kandidatke«.
Na 17. strani pri 10. točki se dopolni besedilo: »V razpravi se ugotovi, da je OS
predložen sklep na nekaterih mestih nepravilen ( npr. iz njega izhaja za cca 26%
povečanje cene za odvoz 60l posod v primerjavi s preteklim letom).
Direktor pojasni, da se bo napaka odpravila in da cene do nadaljnjega ostanejo na
nivoju leta 2014.«
Na 20. strani je popravljena letnica iz 2014 na 2015.
Na 22. strani je dodana pobuda o omejitvi hitrosti: Da pobudo za omejitev hitrosti na
Mariborski cesti od bencinske črpalke do odcepa na Kovaško cesto.
Simona Grobelnik predlaga, da se popravki izvedejo, o zapisniku pa naj svet odloča na
naslednji seji.
Predsedujoča ugotovi, da se večina članov sveta strinjajo s predlogom, da se zapisnik
potrdi na naslednji seji.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
03. redne seje – prvi del.

AD/3
PREGLED IN SPREJEM SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 03. nadaljevalne seje – drugi
del
Predsedujoča pove, da so zapisnik člani sveta prejeli s sklicem seje in da zapisnik 03.
nadaljevalne seje – drugi del v obravnavo in sprejem.
Razprava:
Simona Grobelnik predlaga, da pri 2. točki dnevnega reda povsod, kjer piše, da predlog
ni akceptiran - pripišemo besedilo »s strani občinske uprave«, saj o predlogih nismo
glasovali.
Na 4. strani pri 5. členu: se dopolni z besedilom: 25.000,00 € ter brisanje drugega
odstavka tega člena. Zadnji odstavek se dopolni, da je poročanje o izvrševanju
potrebno tudi ob vsakem rebalansu.
Na 4. strani pri 7. členu se vstavi besedilo:
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Vrednost projektov lahko spreminja do 20% vrednosti projekta, vendar ne več kot
5.000,00 €.
Nadalje predlaga, da se popravki izvedejo, o zapisniku pa naj svet odloča na naslednji
seji.
Predsedujoča ugotovi, da se večina članov sveta strinjajo s predlogom, da se zapisnik
potrdi na naslednji seji.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika
03. nadaljevalne seje – drugi del.

AD/4
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoča pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda
03. seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje PRVI DEL in pregled realizacije
sklepov.
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje DRUGI DEL in pregled realizacije
sklepov
4. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje.
5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2015 – DRUGA obravnava.
6. Potrditev Poročila inventurne komisije za leto 2014.
7. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena v občini Lovrenc na Pohorju.
8. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemnici Zasebne
ambulante splošne medicine Metki Fišer Zobovič, dr. med., za obdobje od
01.01.2015 – 31.12.2015.
9. Informacije župana.
10. Pobude in vprašanja.
11. Ponovno odločanje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, o zadržanem
sklepu sprejetem na 3. seji OS, dne 29.12.2014, o imenovanju 1. GREGORJA
KRAJNCA 2. ROBERTA GRIČNIKA in 3. MIHELE ŠKRABL za člane Nadzornega
odbora Občine Lovrenc na Pohorju.
12. Volitve in imenovanja:
- Druga telesa OS
Razprava:
Tomaž Golob predlaga, da 11. in 12. točko uvrstimo za 4. točko dnevnega reda. Ostale
točke se ustrezno preštevilči. Predlog spremembe je utemeljen na podlagi 3. odstavka
31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.
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Predsedujoča ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato predlaga predlog
spremembe, da 11. in 12. točko uvrstimo za 4. točko dnevnega reda. . Ostale točke se
ustrezno preštevilči.
Predsedujoča ugotovi, da se večina članov strinja s podano spremembo dnevnega
reda.
Nadalje da v odločanje spremenjen dnevni red.
1. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju
sprejme naslednji

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje PRVI DEL in pregled realizacije
sklepov.
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje DRUGI DEL in pregled
realizacije sklepov.
4. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje.
5. Ponovno odločanje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju o
zadržanem sklepu, sprejetem na 3. seji OS, dne 29.12.2014, o imenovanju 1.
GREGORJA KRAJNCA, 2. ROBERTA GRIČNIKA in 3. MIHELE ŠKRABL za
člane Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju.
6. Volitve in imenovanja: Druga telesa OS.
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2015 – DRUGA obravnava.
8. Potrditev Poročila inventurne komisije za leto 2014.
9. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pridobitvi in ukinitvi statusa
javnega dobra lokalnega pomena v občini Lovrenc na Pohorju.
10. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemnici
Zasebne ambulante splošne medicine Metki Fišer Zobovič, dr. med., za
obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015.
11. Informacije župana.
12. Pobude in vprašanja.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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AD/5
PONOVNO ODLOČANJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
O ZADRŽANEM SKLEPU, SPREJETEM NA 3. SEJI OS, DNE 29.12.2014, O
IMENOVANJU 1. GREGORJA KRAJNCA, 2. ROBERTA GRIČNIKA IN 3. MIHELE
ŠKRABL ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Predsedujoča pove, da so člani sveta na mizo dobili še dodatno pojasnilo k imenovanju
nadzornega odbora in odpre razpravo.
Župan pove, da je bila zakonska osnova, da je na podlagi varstva zakonitosti sklep
zadržal. V odgovoru Ministrstva za javno upravo, ki je na mizi, ima pravico tudi sprožiti
upravni spor glede imenovanja. Predlaga, da svet glasuje o kandidatih, ki niso podali
odstopnih izjav. Predlaga, da svet glasuje o gospodu Branku Hojniku, gospodu Robertu
Gričniku in gospe Mateji Jodl.
Tomaž Golob poda razlago glede imenovanja nadzornega odbora. Glede zamude pri
imenovanju nadzornega odbora pove, da je Komisija za mandatna vprašanje, volitve in
imenovanja pravočasno sprejela sklep o imenovanju, celo opozorila je na 45 dnevni rok.
Komisija je 28.11.2014 obravnavala predloge za odbore in komisije in sprejela sklep, ki
je bil potem predstavljen na občinskem svetu. Vmes so se zgodili odstopi in vrnitve
soglasij, ki so bili že opisani na zadnji seji. Preden so sprejeli sklep o imenovanju
nadzornega odbora, se je tudi sam pozanimal na Ministrstvu za javno upravo glede
nastale situacije. 11. in 12.12.2014 je komisija imela dopisno sejo, na kateri so zgolj
sprejeli sklep, da se pošlje na občinski svet predlog, ki je bil sprejet 28.11.2014. Izgovori
župana, da ni dobil pravočasno sklepa o imenovanju, ne držijo. … .
Vsem je jasno, zakaj je bila seja sveta sklicana tako pozno, to pa zaradi proračuna, ki
še ni bil pripravljen. Zavrača vsa podtikanja.
Župan pove, da meni, da komisija nima pravice sama klicati posameznikov, ali gredo v
kakšno komisijo. Vsi predlogi morajo priti na sedež KMVI, to pa je Občina Lovrenc na
Pohorju, Spodnji trg 8.
Simona Grobelnik komentira zadnji odstavek Ministrstva za javno upravo in sicer, da
Služba za lokalno samoupravo ne more podati svojega mnenja, glede konkretnega
sklepa o zadržanju imenovanja članov nadzornega odbora. V primeru zadržanja sklepa
občinskega sveta, gre le-ta na ponovno glasovanje. V kolikor so še kakšni dvomi o tem,
lahko župan prične postopek pred Upravnim sodiščem. … .
Edvard Goričan pove, da so bili postopki do sedaj v skladu s Poslovnikom Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju. Pred kratkim se je udeležil seminarja, ki je bil za
občinske svetnike in postavil vprašanje glede teh dilem. Kaj bo, če bo izglasovan isti
sklep še enkrat? Ali bo župan sklical nadzorni odbor v predpisanem roku, ali se bo
moral sklic ati sam. Postopek pred upravnim sodiščem ne zadrži imenovanja in dela
nadzornega odbora. V kolikor se bo ugotovilo, da je imenovanje nezakonito, se ga lahko
razreši.
Župan pove, da se nadzorni odbor skliče tudi sam, vendar podpore z Občine ne bo tako
dolgo, dokler ne bo dobil potrditve, da je sklic zakonit.
Tomaž Golob pove, da se moramo zavedati, da v kolikor bo nadzorni odbor ponovno
imenovan, je dejstvo, da je imenovan in pravno veljavno lahko nastopi z delom. Župan
in občinska uprava pa so dolžni zagotovit pogoje in pomoč za delo nadzornega odbora.
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Leo Čelofiga pove, da se prepiramo o zadevah, ki v bistvu niso tako pomembne.
Pomembno je, da dobimo nadzorni odbor, ki bo kompetenten. Zagotovo pa je dejstvo,
da si župan ne more sam izbirati nadzornega odbora. Nadzorni odbor mora delovati v
skladu z zakonom, po svoji vesti in po planu, ki si ga postavi.
Rok Urnaut pove, da so te razprave slaba popotnica za delo nadzornega odbora. Meni,
da je vseeno, kdo je v nadzornem odboru, saj mora delati pošteno. Župan pa tudi
zagotavlja, da dela pošteno. Ne vidi problema, zakaj toliko nasprotovanja.
Marjana Kralj pove, da so jo motili umiki umikov in komentira predzadnji odstavek
dopisa Ministrstva za javno upravo, potegne paralelo s kandidaturo na lokalnih volitvah,
da je dano soglasje nepreklicno in da je takšno načelo primerno tudi za kandidiranje za
člana nadzornega odbora. Meni, da bi moral biti izveden ponovni razpis.
Tomaž Golob pove, da se je takrat glede umikov in ponovnih soglasjih pozanimal tudi
sam na Ministrstvu za javno upravo, kjer je dobil mnenje, da v kolikor se bo dalo
ponovno soglasje, se to lahko upošteva.
Predsedujoča zaključi razpravo
2. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 30. člena ZLS
(Ur.l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 14. člena Statuta
Občine Lovrenc nas Pohorju (UGSO št.13/11 in 17/14), na 4. redni
seji, 11.2.2015, ponovno v Nadzorni odbor Občine Lovrenc na
Pohorju imenuje:

1. GREGORJA KRAJNCA –
2. ROBERTA GRIČNIKA –
3. MIHELO ŠKRABL –

Cesta vstaje 51C, Lovrenc na Pohorju
Rdeči breg del 1B, Lovrenc na Pohorju
Kumen 53,
Lovrenc na Pohorju

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je sprejet.
Župan pove, da ker je bil sklep izglasovan in ker gre sklep pred upravno sodišče, mora
določiti člana iz občinskega sveta, ki bo zastopal občinski svet. Za zastopnika
občinskega sveta predlaga Tomaža Goloba.
Že prejšnji nadzorni odbor je delal politično in ne strokovno. Ne želi si, da bi
novoizvoljeni odbor delal politično in v interesu nekaterih.
Predsedujoča povzame predlog župana.
Tomaž Golob pove, da razume, da župan kot tožitelj v tem primeru ne more zastopati
občinskega sveta. V kolikor ga bo svet potrdil, bo to funkcijo tudi prevzel.
Predsedujoča predlaga v sprejem
3. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, 11.2.2014,
imenuje Tomaža Goloba kot člana Občinskega sveta Občine Lovrenc
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na Pohorju, da zastopa Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju v
primeru tožbe župana na Upravnem sodišču v zadevi imenovanja
Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Ponovno odločanje Občinskega sveta
Občine Lovrenc na Pohorju o zadržanem sklepu sprejetem na 3. seji OS, dne
29.12.2014, o imenovanju 1. GREGORJA KRAJNCA, 2. ROBERTA GRIČNIKA in 3.
MIHELE ŠKRABL za člane Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju

AD/6
VOLITVE IN IMENOVANJA: DRUGA TELESA OS
Predsedujoča da besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju KMVI), da predstavi sklepe KMVI.
Predsednik pove, da je komisija na 3. redni seji obravnavala prispele predloge za
imenovanja za:
- KOMISIJO ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
- SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN
- ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO
Nadalje predstavi sklepe, sprejete na seji KMVI.
KOMISIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da na podlagi 30. člena
ZLS (Uradni list RS št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo UPB1), 14.
člena Odloka o praznikih in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (MUV
št. 29/99), 21. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št.13/11
in 17/14), 63. člena Poslovnika OS Lovrenc na Pohorju (UGSO št.18/11),
v Komisijo za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju imenuje:
1. BARBARO OBRULJ JESENIČNIK – PREDSEDNICA, Kovaška cesta 2,
2. MAKSIMILJANO OBRUL - ČLANICA,
Kovaška cesta 31,
3. HELENO PETRIČ - ČLANICA,
Rdeči breg 4 d.
SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da na podlagi 14. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 23.
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/14) in
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60. ter 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na
Pohorju,
v SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN
UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN imenuje:
1. MARIJO PERKLIČ – PREDSEDNICA,
2. BARBARO OBRULJ JESENIČNIK – ČLANICA,
3. OTMARJA TOMAŽIČA – ČLAN,

Gornji trg 7,
Kovaška cesta 2,
Kovaška cesta 21.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju, da na podlagi 23. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/14) in 60. ter 61. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, v ODBOR ZA
GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO imenuje:
1. ROKA URNAUTA – PEDSEDNIKA,
2. LEA ČELOFIGA – ČLANA,
3. MIHA ŠLAUSA - ČLANA,
4. ANŽEJA BEČANA - ČLANA,
5. SIMONA KOTNIKA - ČLANA,

Spodnji trg 58,
Šolska ulica 8,
Kumen 10,
Spodnji trg 39,
Kumen 42.

Razprava:
Župan pove, da vsi predlogi niso bili pravočasno vloženi, ko je bila zahteva v razpisu.
Ugotovil je, da sta pravilno do roka 19.1.2014, do 14.00 ure, prispela samo dva
predloga. Tudi njihova članica je bila nagovorjena, da da soglasje po tem roku.
Maksimiljana Obrulj pove, da je soglasje podpisala, ne vedoč, da mora imeti za to
dovoljenje stranke.
Tomaž Golob pove, da ni seznanjen, kakšen postopek je v kakšni stranki. Vpraša, v
čem je sedaj problem. Katera soglasja so sedaj sporna.
Simona Grobelnik pove, predlaga, da dokler se nastali problem ne razreši, imenovanja
prestavimo na naslednjo sejo.
Župan pove, da sta pravočasno na Občino Lovrenc na Pohorju prispela predloga za
Barbaro Obrulj Jeseničnik in Simona Kotnika.
Leo Čelofiga pove, da morda ni bilo čisto jasno, ali je bilo potrebno za vse dati ponovno
soglasje, ali se bodo soglasja upoštevala tudi iz prvega.
Tomaž Golob pove, da je drugi razpis bil mišljen kot dopolnitev k prvemu razpisu, za
kandidate, ki še manjkajo. Če je to nedopustno, tega ni nikjer zasledil. Če pa ima
narobe, ga naj popravijo. Upoštevali so kandidate iz prvega razpisa in za manjkajoče je
bil še dodatni razpis. Ali je kakšno soglasje sporno?
Leo Čelofiga vpraša, če je drugi razpis v skladu s tem, zakaj prvi ni bil razveljavljen?
Tomaž Golob odgovori, da je bil razpis samo za kandidate, ki so manjkali.
Predsedujoča pozove člane sveta, da se naj odločijo, ali glasujejo o predlaganih
sklepih.
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Edvard Goričan pove, da v kolikor ni bilo nedvoumno v drugem razpisu napisano, da se
prvi razpis razveljavi, potem veljajo predlogi tudi iz prvega razpisa. Smatra se, da je
drugi razpis samo kot dopolnilo k prvemu razpisu.
Predsedujoča ugotavlja, da večina meni, da lahko glasuje o predlaganih sklepih.
Nadalje predlaga v sprejem
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi 30. člena ZLS
(Uradni list RS št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo UPB1), 14. člena
Odloka o praznikih in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (MUV št.
29/99), 21. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št.13/11 in
17/14), 63. člena Poslovnika OS Lovrenc na Pohorju (UGSO št.18/11), v
Komisijo za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju imenuje:
1. BARBARO OBRULJ JESENIČNIK – predsednica, Kovaška cesta 2, Lovrenc
na Pohorju,
2. MAKSIMILJANO OBRULJ - ČLANICA, Kovaška cesta 31, Lovrenc na
Pohorju,
3. HELENO PETRIČ - ČLANICA,
Rdeči breg 4 d, Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje da v odločanje
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi 14. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 23. člena
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/14) in 60. ter
61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, v SVET
ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
imenuje:
1. MARIJO PERKLIČ – PREDSEDNICA,
Gornji trg 7, Lovrenc na
Pohorju,
2. BARBARO OBRULJ JESENIČNIK – ČLANICA, Kovaška cesta 2, Lovrenc na
Pohorju,
3. OTMARJA TOMAŽIČA – ČLAN,
Kovaška cesta 21, Lovrenc na
Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
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Nadalje da v odločanje
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi 23. člena
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/14) in 60. ter
61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, v
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO imenuje:
1. ROKA URNAUTA – PREDSEDNIKA, Spodnji trg 58, Lovrenc na Pohorju,
2. LEA ČELOFIGA – ČLANA,
Šolska ulica 8, Lovrenc na Pohorju,
3. MIHA ŠLAUSA - ČLANA,
Kumen 10, Lovrenc na Pohorju,
4. ANŽEJA BEČANA - ČLANA,
Spodnji trg 39, Lovrenc na Pohorju,
5. SIMONA KOTNIKA - ČLANA,
Kumen 42, Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Druga telesa OS.

AD/7
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 – DRUGA OBRAVNAVA
Predsedujoča pove, da je v gradivu priložena pobuda iz javne razprave o proračunu, kot
tudi obrazložitev župana k pobudi.
Župan glede pobude iz javne razprave o proračunu, da se naj sredstva za vlaganje v
nepremičnine kulturne dediščine povečajo za 10 tisoč € pove, da se s tem ne strinja,
podrobno razlago pa je podal v gradivu.
Predsedujoča pove, da sta na mizo dana tudi Amandmaja Občinske uprave, oziroma
župana
1. AMANDMA-DOPOLNILO
Amandma-dopolnilo k predlogu proračuna in Odloku o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2015, ki se glasi:
»V predlogu proračuna za leto 2015 se:
- znižajo načrtovani prihodki za 37.733,16 EUR in sicer konto 71419990 Drugi
izredni nedavčni prihodki – unovčitev bančne garancije;
- znižajo se odhodki na proračunski postavki 413050 Rekonstrukcija občinske
LC v naselju – Cesta na Kumen, do obrtne cone (konto 420402
Rekonstrukcije in adaptacije) za 37.733,16 EUR.
Ustrezno se korigirajo načrtovana sredstva v Načrtu razvojnih programov – investicije,
na projektu OB167-09-0077 Rekonstrukcija LC v naselju Cesta na Kumen od R3-701
do obrtne cone: v letu 2015 se lastni viri zmanjšajo za 37.733,16 EUR in se zagotovitev
navedenih lastnih sredstev proračuna občine prenese v leto 2016.
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Opomba: obrazložitev podana k amandmaju.
Župan pove, da je Občina Lovrenc na Pohorju 6.12.2012 vnovčila bančno garancijo do
maksimalne vrednosti 120 tisoč €, sodišče prve in druge stopnje pa se je postavilo na
stališče, da je upravičena samo do višine 88.008,75 €, ki izhaja iz ponudbe Asfalti Ptuj,
d.o.o., z dne 4.7.2011, presežek v višini 31.991,26 € pa mora občina vrniti družbi
Kreativ Rogaška, d.o.o. Sodišče se je postavilo na stališče, da si občina nima pravice
odbijati DDV, kar pa ne drži.
Direktor pove, da smo decembra dobili sodbo Višjega sodišča, ki je potrdilo sodbo
Okrožnega sodišča v Mariboru. Sodišče je, brez da bi ugotavljalo dejansko stanje,
sledilo temu, da podjetje Kreativ Rogaška ni davčni zavezanec in da v tem primeru mi
nismo opravičeni, da bi poračunali DDV.
Mi pa lahko vložimo tožbo proti podjetju Kreativ Rogaška takrat, ko nam nastane škoda.
…
Razprava:
Simona Grobelnik ugotavlja, da je bila sodba Višjega sodišča znana 27.11. 2014.
Razume sodbo, vpraša pa, zakaj nismo tega zneseka planirali v proračunu v fazi
priprave priprav le- tega. S to sodbo je občina verjetno tudi bila seznanjena, zato jo
čudi, da predlog ni bil vključen že v prvo branje proračuna. Že v novembru se je
potencialno vedelo, kako je sodišče razsodilo. Lahko bi o tem bili obveščeni že v prvi
obravnavi proračuna.
Direktor pove, da ko sodišče izda sodbo, nekaj časa traja, da sodba pride do odvetnice
in potem do nas. Mi smo s sodbo bili seznanjeni v mesecu januarju. Glede revizije
postopka imamo mnenje odvetnice, da je prag 40 tisoč €. … .
Sodišča so nepredvidljiva in niti ne vemo, kaj se bo zgodilo z 217 tisoč €. Na to nimamo
vpliva, saj nam to vodi odvetniška pisarna. … .
Župan pove, da je sodišče tako odločilo, ker je bilo v preteklosti narejenih veliko napak.
Največji problem vidi v tem, da nismo imeli ločenih projektov in sicer za izgradnjo MHE
in izgradnjo ceste.
Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, dne
11.2.2015, sprejme Amandma-dopolnilo k predlogu proračuna
in Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2015, ki se glasi:
»V predlogu proračuna za leto 2015 se:
- znižajo načrtovani prihodki za 37.733,16 EUR in sicer konto 71419990
Drugi izredni nedavčni prihodki – unovčitev bančne garancije;
- znižajo se odhodki na proračunski postavki 413050 Rekonstrukcija
občinske LC v naselju – Cesta na Kumen, do obrtne cone (konto 420402
Rekonstrukcije in adaptacije) za 37.733,16 EUR.
Ustrezno se korigirajo načrtovana sredstva v Načrtu razvojnih programov –
investicije, na projektu OB167-09-0077 Rekonstrukcija LC v naselju Cesta na
Kumen od R3-701 do obrtne cone: v letu 2015 se lastni viri zmanjšajo za 37.733,16
EUR in se zagotovitev navedenih lastnih sredstev proračuna občine prenese v
leto 2016.
6.SKLEP:
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Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasoval 1 član sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča ugotovi, da je amandma k proračunu sprejet in da je proračun
uravnotežen in je s tem zagotovljeno financiranje občine s sprejetimi obveznostmi v
skladu z zakonom.
Predlaga, da odločamo o sprejemu proračuna za leto 2015.
7. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.
94/7-UPB2, 100/08-odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11 in 17/2014), je Občinski svet
Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, dne 11.2.2015, sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasoval 1 član sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep ni sprejet.
Predsedujoča ugotavlja, da Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 ni
sprejet.
Simona Grobelnik želi obrazložiti svoj glas in pove, da so člani občinskega sveta v prvi
obravnavi dali obsežne pripombe in predloge, na prihodkovni strani kot tudi na
odhodkovni strani. Dali so usmeritve konservativnemu planiranju v teh zaostrenih
razmerah na nivoju države, kot tudi na nivoju občine. S tem želijo preprečiti dodatno
zadolževanje občine v letošnjem letu. Z amandmajem, ki je bil dan na mizo, se tudi
kaže, da se nismo dotikali pravnih sporov, ki jih ima občina.
Občinska uprava je večino predlogov zavrnila. Člani občinskega sveta pa niso izrazili
nasprotnega mnenja. V javni razpravi je bil proračun brez predlogov in dopolnitev.
Tomaž Golob proceduralno pripomni, da je potrebno glede postopka proračuna določiti
datum sprejemanja proračuna.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
Predsedujoča pove, da je pripomba že bila dana na zadnji seji sveta, ki je bila s strani
občinske uprave zavrnjena.
Glede na to je član sveta Edvard Goričan pripravil in pravočasno vložil amandma.
Občinska uprava je pripravila Amandma na amandma, kjer zavrača predlog člana
sveta.
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1. AMANDMA-DOPOLNILO NA AMANDMA-DOPOLNILO
k besedilu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015, ki naj bi se na
predlog občinskega svetnika Edvarda Goričana z dne 09.02.2015, umestil v Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – pod točko
III., ki se glasi:
»1. člen
3. sklep Odloka o proračunu se dopolni z novim odstavkom:
Prodaja nepremičnega premoženja stanovanj in zemljišč v območjih, namenjenih
gradnji, se praviloma izvede z javno dražbo ali z javnim zbiranjem ponudb. Kupec mora
ob nakupu imeti poravnane vse obveznosti do lokalne skupnosti«, ki se glasi:
»Župan predlaga Občinskemu svetu, da zavrne zgoraj navedeni amandma
občinskega svetnika Edvarda Goričan, z dne 09.02.2015 in sprejme »Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015« v
nespremenjeni vsebini, kot ga je podal župan k 1. branju proračuna.
Opomba: obrazložitev podana k amandmaju.
Predsedujoča odpre razpravo, ugotovi, da ni prijavljenih, zato da v odločanje amandma,
ki ga je pripravil župan.
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, dne
11.2.2015, sprejme Amandma-dopolnilo na Amandma-dopolnilo k
besedilu Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto
2015, ki naj bi se na predlog občinskega svetnika Edvarda Goričana z
dne 09.02.2015, umestil v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – pod točko III., ki se glasi:
»1. člen
3. sklep Odloka o proračunu se dopolni z novim odstavkom:
Prodaja nepremičnega premoženja stanovanj in zemljišč v območjih, namenjenih
gradnji, se praviloma izvede z javno dražbo ali z javnim zbiranjem ponudb. Kupec
mora ob nakupu imeti poravnane vse obveznosti do lokalne skupnosti«, ki se
glasi:
»Župan predlaga Občinskemu svetu, da zavrne zgoraj navedeni amandma
občinskega svetnika Edvarda Goričan, z dne 09.02.2015 in sprejme »Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015« v
nespremenjeni vsebini, kot ga je podal župan k 1. branju proračuna.
8.SKLEP:

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA so glasovali 4 člani sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep ni sprejet.

2. AMANDMA
K Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015
Na besedilo » Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju« - druga obravnava:
1. člen
3.sklep Odloka o proračunu se dopolni z novim odstavkom:
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»Prodaja nepremičnega premoženja stanovanj in zemljišč v območjih, namenjenih
gradnji, se praviloma izvede z javno dražbo ali z javnim zbiranjem ponudb. Kupec mora
ob nakupu imeti poravnane vse obveznosti do lokalne skupnosti.
Opomba: obrazložitev podana k amandmaju.
Nadalje da v odločanje amandma člana občinskega sveta Edvarda Goričana
9.SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, dne
11.2.2015, sprejme Amandma-dopolnilo k Odloku o proračunu
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015

Na besedilo » Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju« - druga
obravnava:
1. člen
3.sklep Odloka o proračunu se dopolni z novim odstavkom:
»Prodaja nepremičnega premoženja stanovanj in zemljišč v območjih,
namenjenih gradnji, se praviloma izvede z javno dražbo ali z javnim zbiranjem
ponudb. Kupec mora ob nakupu imeti poravnane vse obveznosti do lokalne
skupnosti.«
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je sprejet.
Predsedujoča ugotovi, da je amandma sprejet, zato predlaga, da se vključi v Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in da v
odločanje
10.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 04. redni seji,
dne 11.2. 2015, potrdi
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 članov sveta.
Sklep je sprejet.
Župan pove, da mora na podlagi sedmega in osmega odstavka 90. člena svet določiti
termin za novo obravnavo proračuna 2015.
Tomaž Golob predlaga, da se naj župan posvetuje z občinsko upravo, kdaj je tisti
razumni rok za naslednjo sejo.
Predsedujoča predlaga 10 minutni odmor.
Predsedujoča poda:
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Ugotovitveni sklep:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju ugotovi, da je
za odločanje o Odloku o proračunu Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2015 – po hitrem postopku - primeren
datum 19.3.2015.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – DRUGA obravnava.

AD/8
POTRDITEV POROČILA INVENTURNE KOMISIJE ZA LETO 2014
Dušan Jakop na kratko razloži inventurni elaborat za leto 2014.
Bronislava Paulič pojasni terjatve in obveznosti na dan 31.12.2014.
Razprava
Edvard Goričan pove, da lahko ugotovimo, da je napram prejšnjim letom bistveno manj
terjatev, da je viden precejšen korak naprej pri izterjavi.
Na 11. strani predlaga pri 16. točki, da vstavimo ustrezen glagol »se knjižijo«.
Na 11. strani predlaga pri 17. točki popravek in sicer, da se prioritetno izločena sredstva
odprodajo in šele nato komisijsko uničijo.
Pri popisu zemljišč ugotavlja, da ene parcele ne obstajajo več, nekatere pa manjkajo.
- Zaloge stavbnih zemljišč – parcela 509/1, k. o. Lovrenc – ne obstaja več.
- Obstajajo pa parcele, ki niso popisane: 712/33, 713/56, 713/57, 817/16,
817/17, meni, da je tudi napaka pri 712/10 in 712/11 – verjetno so to parcele,
ki so se parcelirale ob Kovaški cesti.
- Verjetno so spremembe pri parcelacijah na Geodetski upravi.
- Predlaga, da se pregledajo še ostale parcele in da se spisek uskladi z
dejanskim stanjem.
Bronislava Paulič pove, da parcela 509/1 je bila predmet nakupa. V kolikor je kaj
napačno zapisano, bomo ponovno pregledali.
Albina Pajtler pove, da se je s parcelacijo (509/1) stara parcela ukinila in nastale so
nove parcele. To se je zgodilo ob urejanju meje pri Štruc-tovarni kos in srpov –
parkirišče tovarne sega na javno površino. Parcelo smo parcelirali zaradi možnosti
prodaje. Na stari parcelni številki ni bila meja obnovljena po celotnem obsegu, zato ni
pravilnega izračuna in lahko pride do razlik.
Bronislava Paulič pove, da to pomeni, da smo mi po takšni vrednosti kupili in so zaloge
vredne enako.
Dušan Jakop pove, da se bodo vsa zemljišča ponovno pregledala in ustrezno popravila.
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Simona Grobelnik proceduralno pove, da se njeno razmišljanje ne tiče direktno
inventure, postavlja se ji vprašanje glede pravne podlage, da je pristojnost občinskega
sveta, da potrjuje inventurni elaborat. Namreč Zakon o računovodstvu v 40. členu
govori, da inventuro potrdi pristojen organ pravne osebe. Postavlja se vprašanje, ali je
župan tisti organ, ki lahko potrjuje inventuro in se občinski svet o tem seznanja.
Tematika je namreč takšne narave, da je težko slediti.
Bronislava Paulič odgovori, da je zaključni račun predmet vsakoletnega notranjega
nadzora in v ta sklop spada tudi inventura. Do sedaj je svet vedno potrjeval inventure in
revizija nikoli ni imela pripomb glede tega. Posvetovala se je tudi z notranjo revizorko, ki
je do sedaj opravljala notranjo revizijo, kakšno je njeno mnenje. Po njenem mnenju
spadajo inventure v sklop premoženja in ker župan upravlja premoženje preko leta, je
prav, da se občinskemu svetu inventure predložijo v potrditev. Nič pa tudi ni narobe, da
župan potrdi inventurni elaborat, če se svet o tem odloči.
Edvard Goričan se strinja, da županu svet da pristojnost potrjevanje inventurnega
elaborata, razen sklepov o odpisih.
Opomba: Spremembe na zemljiščih se lahko pošljejo po elektronski pošti.
Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
11. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji,
11.2.2015, pooblašča župana, da potrdi Inventurni elaborat za
leto 2014.
Elaborat se ustrezno popravi s predlaganimi popravki iz
razprave.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
V odločanje da
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 4. redni seji,
11.2.2015, seznani:
s Poročilom o popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
in denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2014.
s Poročilom o popisu terjatev in obveznosti Občine
z Inventurnim elaboratom 2014.

12.SKLEP:
-

Nadalje da v odločanje
13.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji,
11.2.2015, potrdi odpis terjatev in obveznosti Občine Lovrenc
na Pohorju za leto 2014:
- potrdi odpis terjatev za vodarino (konto 120030) v znesku 96,03 EUR;
- potrdi popis terjatev za zakonske zamudne obresti od vodarine (konto
120090) v znesku 2,06 EUR;
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-

potrdi odpis terjatev za vodarino v izvršbi (konto 120039) v znesku 67,05
EUR;
potrdi odpis terjatev za najem grobnih prostorov, pogrebnih storitev
(konto 120034) v znesku 81,14 EUR;
potrdi odpis terjatev za zamudne obresti (konto 120091) v znesku 4,74
EUR;
potrdi odpis terjatev za zamudne obresti v izvršbi (konto 120095) v
znesku 10,23 EUR.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
V odločanje da
14.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 4. redni seji, 11.2.2015,
odpiše iz uporabe naslednji inventar:
Inv.št.
Naziv
str.m. leto nabave
vrednost
- 1600 Stol WIDER XXL
(LOM)
1300 2007 sed. vred. 0,00 €,
- 1604 Stol WIDER XXL
(LOM)
1300 2007 sed. vred. 0,00 €,
- 1769 UMTS aparat Samsung
1300 2010 sed. red.
0,00 €,
- 1830 GSM Nokia 2690
1300 2010 sed. vred. 0,00 €,
- 1918 UMTS aparat Samsung
1300 2010 sed. vred. 0,00 €,
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Potrditev Poročila inventurne komisije za
leto 2014.

AD/9
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O PRIDOBITVI IN UKINITVI
STATUSA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA V OBČINI LOVRENC NA
POHORJU
Albina Pajtler razloži predlog sklepa.
Razprava:
Tomaž Golob vpraša, kaj se zgodi s parcelami, ko se izvzamejo iz javnega dobra?
Albina Pajtler odgovori, da dokler ima parcela status javnega dobra, ni možno izvajati
prometa s takšno parcelo.
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Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
15. SKLEP:

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr
in 110/13) in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
ter 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011,
17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 4.
redni seji, dne 11.2.2015, prejel naslednji
SKLEP

o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

1. člen
Nepremičnine, ki so predmet pridobitve statusa javnega dobra so:
1. parc. št. 727/11, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 160 m2, ID znak: 669-727/11-0,
parcela št. 727/11 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6162066),
2. parc. št. 221/5, k.o. Činžat, cesta v izmeri 83 m2, ID znak: 666-221/5-0, parcela št. 221/5
k.o. 666 - ČINŽAT (ID 3581177),
3. parc. št.: 396/17, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 717,00 m2, ID znak: 670-396/17-0, parc.
št.: 396/17, k.o. 670 – RECENJAK (ID 5892601),
4. parc. št. 712/38, k.o. Lovrenc na Pohorju, del kat. občinske ceste v izmeri 292 m2, ID
znak: 669-712/38-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161895),
5. parc. št. 712/37, k.o. Lovrenc na Pohorju, del kat. občinske ceste v izmeri 8 m2, ID znak:
669-712/37-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161894),
6. parc. št. 712/40, k.o. Lovrenc na Pohorju, del. kat. občinske ceste v izmeri 21 m2, ID
znak: 669-712/40-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161886),
7. parc. št. 484/10, k.o. Lovrenc na Pohorju, del kat. občinske ceste v izmeri 57 m2, ID znak:
669-484/10-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161830),
8. parc. št. 484/12, k.o. Lovrenc na Pohorju, del. kat občinske ceste v izmeri 78 m2, ID znak:
669-484/12-0, k.o. 669 - LOVRENC NA POHORJU (ID 6161839),
9. parc. št. 484/13, k.o. Lovrenc na Pohorju, del. kat. občinske ceste v izmeri 77 m2, ID
znak: 669-484/13-0, k.o. 669 - LOVRENC NA POHORJU (ID 6161848),
10. parc. št. 484/14, k.o. Lovrenc na Pohorju, del kat. občinske ceste v izmeri 35 m2, ID znak:
669-484/14-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161849),
11. parc. št. 485/32, k.o. Lovrenc na Pohorju, del. kat. občinske ceste v izmeri 116 m2, ID
znak: 669-485/32-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 1289178),
12. parc. št. 485/30, k.o. Lovrenc na Pohorju, del kat. občinske ceste v izmeri 306 m2, ID
znak: 669-485/30-0, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 4461025),
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2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena pridobijo status javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
V zemljiški knjigi se pri parcelah iz prejšnje točke, na podlagi pravnomočne odločbe občinske
uprave, vpiše zaznamba o javnem dobru, z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega
pomena,.
3. člen
Nepremičnine, ki so predmet izvzema iz statusa javnega dobra so:
1. parc. št. 1114/14, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča v izmeri 53 m 2, ID znak: 6691114/14-0, parcela št. 1114/14 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161952),
2. parc. št. 1124/11, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča v izmeri 53 m2, ID znak: 6691124/11-0, parcela št. 1124/11 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161981),
3. parc. št. 1115/1, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča v izmeri 189 m2, ID znak: 6691115/1-0, parcela št. 1115/1 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 222165),
4. parc. št. 1143/10, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišč v izmeri 172 m 2, ID znak: 6691143/10-0, parcela št. 1143/10 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6161962),
5. parc. št. 1143/1, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišč v izmeri 426 m2, ID znak: 6691143/1-0, parcela št. 1143/1 k.o. LOVRENC NA POHORJU (ID 223101),
6. parc. št. 1141/12, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča ter poslovne stavbe v izmeri 216
m2, ID znak: 669-1141/12-0, parcela št. 1141/12 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID
893499),
7. parc. št. 1144/1, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča v izmeri 85 m2, ID znak: 6691144/1-0, parcela št. 1144/1 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 395331),
8. parc. št. 1144/3, k.o. Lovrenc na Pohorju, del dvorišča v izmeri 62 m2, ID znak: 6691144/3-0, parcela št. 1144/3 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6093833),
9. parc. št. 1144/4, k.o. Lovrenc na Pohorju, kmetijsko zemljišče v uporabi zasebnika –
nima funkcije javne površine v izmeri 164 m2, ID znak: 669-1144/4-0, parcela št. 1144/4
k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6093834).
4. člen
Nepremičninam iz prejšnjega člena se ukine status javnega dobra z dnem uveljavitve tega
sklepa. Lastninska pravica na parcelah iz 3. člena tega sklepa se po ukinitvi statusa javnega
dobra, na podlagi pravnomočne odločbe občinske uprave, vpiše v zemljiško knjigo v korist
Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, matična številka 1357883,
ID za DDV: SI11392657.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.

Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
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Sklep je sprejet soglasno.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga sklepa o
pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v občini Lovrenc na
Pohorju.

AD/10
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPISU – OPROSTITVI NAJEMNINE
NAJEMNICI ZASEBNE AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE METKI FIŠER
ZOBOVIČ, DR. MED., ZA OBDOBJE OD 01.01.2015 – 31.12.2015
Marko Rakovnik razloži predlagani sklep.
Razprava:
Edvard Goričan pove, da smo že v preteklosti o tem razpravljali in ugotovili, da je stanje
v našem zdravstvu zelo problematično s finančnega vidika.
Pri prebiranju zakonov s tega področja se mu postavlja vprašanje, ali lahko pride do
neskladja glede na uredbo o stvarnem premoženju. Uredba govori, da se lahko da v
brezplačni najem za obdobje dveh let.
Drugače podpira takšno pomoč.
Simona Grobelnik meni, da je potrebno zakonsko stvari preveriti. Podpira, da se najde
ustrezna rešitev, saj je ambulanta z laboratorijem izrednega pomena za občane.
Savinka Geratič predlaga, da se naj za en dan pogodba prekine in s tem rešimo
problem. S tem prekinemo obdobje dveh let.
Direktor pove, da bomo pred sklenitvijo pogodbe preverili in našli najugodnejšo varianto
za sklenitev aneksa.
Predsedujoča zaključi razpravo in da v odločanje
16. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi prošnje
koncesionarke Metke Fišer Zobovič, dr. med., spec. spl. med.,
stan. Janževa gora 37 f, 2352 Selnica ob Dravi, z dne
27.01.2015, koncesionarko oprosti plačila najemnine poslovnih
prostorov v Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju, na
naslovu Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju, ležeči na parc.
št.: 10/2, k.o. Lovrenc na Pohorju, ki so namenjeni za
opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti – splošne
medicine, v času od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Župan Občine Lovrenc na Pohorju bo na podlagi tega sklepa s
koncesionarko sklenil ustrezen aneks k pogodbi o oddaji in
najemu prostorov v ZP Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
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Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o odpisu –
oprostitvi najemnine najemnici Zasebne ambulante splošne medicine Metki Fišer
Zobovič, dr. med., za obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015.

AD/11
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
- Proračun 2015 – pove, da je razočaran glede zavrnitve proračuna 2015 v drugem
branju. Pozanimati se mora, kaj to pomeni. Meni, da to za občino in občane ni
dobro. Preveriti mora, kaj bo s sredstvi, ki jih dobimo »po žledu«. Meni, da bomo s
tem izgubili 200 tisoč €, upamo, da se to ne bo zgodilo. Preveriti tudi mora, kaj to
pomeni za subvencije. Manj bo tudi iz ukrepa za podeželje, saj je šel zahtevek na
ministrstvo pomanjkljiv.
- Imenovanje podžupanje - Občinski svet seznanja, da je z današnjim dnem
11.2.2015, imenoval gospo Marjano Kralj - za podžupanjo.
- Prireditve – Odbor za pripravo prazničnih dni dela šele kratek čas in je že pripravil
več prireditev. Sodeloval je tudi pri prireditvi »Pležuhovanje«. Ob tem se zahvali
Primožu Vračku za odlično izpeljavo prireditve. Uspešna je bila prireditev s
kurenti, prav tako dobra je bila prireditev ob kulturnem prazniku, ki jo je pripravila
osnovna šola.
Pustovanje pripravlja Odbor za pripravo prazničnih dni in bo 14.2.2015.
- Upa, da bomo tudi v občinskem svetu našli soglasje, saj smo bili izvoljeni za ljudi,
ne pa za posamezne interese. Stopiti bomo morali skupaj in delati za korist kraja.
Sprijazniti se bomo morali s tem, da je volitev konec.
- Zadolževanje – zadolževanja ne planiramo, razen morda za gradnjo kanalizacije
in vodovoda v trgu. Za kar pa smo se zadolžili, bomo večino izplačali že letos in v
naslednjem letu. Zadolževanja ne zagovarja.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda Informacije župana.
Opomba: Marko Rakovnik zapusti sejo.
AD/12
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OS
Maksimiljana Obrulj poda pohvalo Društvu upokojencev, predvsem Mariji Perklič, da je
obiskala naše občane v domovih za starostnike.
Marija Perklič izrazi pohvalo zobozdravstveni službi v našem kraju.
Vprašanje: Ali je kakšna možnost, da bi ta zobozdravnik, ki je sedaj v kraju, lahko ostal,
da bi tako potem, ko se bo zobozdravnica vrnila iz porodniške, imeli dva zobozdravnika.
Župan odgovori, da če bi bilo to uresničljivo, bi bil zelo vesel. Zobozdravnik spada pod
Zdravstveni dom Maribor in že za njega smo se morali zelo boriti. V kolikor pa se bo
pokazala kakšna možnost, se bo boril za to.
Savinka Geratič vpraša, če je možno podeliti več koncesij. Sedaj smo podelili samo
eno.
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Župan pove, da trenutno rešujemo lastništvo parcel okrog zdravstvenega doma. S
koncesijo zobozdravstvu zopet nastajajo dodatni stroški in ko bi podelili koncesijo, bi
nam v tistem trenutku zdravstveni dom Maribor ukinil zobozdravnico. Trenutno je dobra
situacija, bomo pa preverili, ali je sedanja zobozdravnica pripravljena prevzeti koncesijo.
Edvard Goričan pove, da ugotavlja, da občina nima nobenih strateških dokumentov. Niti
programa razvoja, ne študije razvoja, nimamo stanovanjskega programa. Zanima ga, ali
je kaj v pripravi, ali lahko pričakujemo kakšen osnutek le-tega. Vsaj osnovne stvari, kam
bi radi prišli.
Vprašanje: Na drugi seji sveta so dobili obljubo, da bodo dobili kopijo pogodbe s
podjetjem Pergola. Ali bomo obljubljeno pogodbo dobili?
Direktor pove, da so nekateri člani sveta že v prejšnjem mandatu sodelovali pri tej
pogodbi. Dejstvo je, da je bila dana prijava na Protikorupcijsko komisijo, da smo morali
vso dokumentacijo dostaviti komisiji, odgovora pa še nismo dobili. Domneva lahko, da
ko je prišlo pismo od komisije na naslov predsednika prejšnjega nazornega odbor, da je
kaj v zvezi s tem. Že zadnjikrat je povedal, da bomo dali celotno informacijo o tej temi,
ko bomo dobili odgovor protikorupcijske komisije. V kolikor se župan strinja, lahko
mnenje in pogodbo takoj posredujemo.
Župan pove, da se naj preveri, če pogodba spada med informacije javnega značaja, če
je, lahko takoj damo kopijo v pogled. Ko bo dobil odgovor Protikorupcijske komisije, bo
o tem takoj obvestil svet. O podjetju Pergola pa ne bi rad govoril.
Simona Grobelnik prosi za odgovore na vprašanja, ki so postavljena na 3. redni seji.
Odgovori so lahko kratki in jedrnati.
Direktor pove, da bo odgovore pripravila Albina Pajtler.
Leo Čelofiga opozori na električni drog, ki je padel – na šolski ulici.
Danilo Španpauer pove, da je drog že postavljen.

Barbara Obrulj Jeseničnik
Vprašanje: Prehodi za pešce – kako lahko pridemo do prehodov - na določenih delih v
kraju pogreša prehode – pri vrtcu, na Gozdni poti, na Križišču Mariborske ceste in
Vozniške poti, .. .
Župan - pobuda je prava, saj gre za varnost. Predlaga, da da pisni predlog Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Tomaž Golob
Vprašanje: Zakaj še niso izplačana sredstva društvom za leto 2014, kdaj bodo sredstva
nakazana in kako bo to vplivalo na proračun 2015 in iz katerih sredstev – bo to šlo iz
sredstev proračuna 2015?
Direktor odgovori, da bo pisni odgovor pripravil gospod Marko Rakovnik.
Tomaž Golob
Ali je imenovano častno razsodišče za Etični kodeks izvoljenih predstavnikov na lokalni
ravni?
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Pobuda: UO naj pripravi predlog sprememb oz. dopolnitev Etičnega kodeksa in se
ustrezno formulira določilo o častnem razsodišču, da ne bi prišlo do kolizije interesov. …
Direktor pove, da je iz SOS prišel predlog, da damo na eno izmed naslednjih sej tudi
Etični kodeks funkcionarjev. V zadnjem mandatu vsaj trije člani sveta kodeksa niso
želeli podpisati. Veselilo bi ga, da bi člani sveta v sedanje sestavi ta kodeks podpisali.
Sam meni, da bi častno razsodišče moralo imeti več občin skupaj. Kodeks bomo po
elektronski pošti poslali vsem članom sveta, proceduro sprejema pa bomo tudi začeli.
Rok Urnaut opozori, da na gornjem delu Kovaške ceste utripajo luči, pločniki na tem
delu se ne plužijo, talna signalizacija je zelo slabo vidna, talne ovire so že slabe.
Župan pove, da kvalitetni pregled še ni zaključen, pripombe pa sprejemamo.
Albina Pajtler pove, da je bil 23.12.2014 narejen kvalitetni pregled, ki pa še do danes ni
usklajen. Pripombe so v zapisniku navedene. Danes je bila obveščena, da so luči že
popravljene. Glede čiščenja snega pove, da imamo smolo, saj se je ravno v tem času
dva krat pokvaril traktor. V tistem času pa smo imeli tudi samo dva javna delavca.
Rok Urnaut vpraša, zakaj posnetkov sej (arhiv) ni na razpolago, da bi lahko poslušali
tudi avdio posnetke prejšnjih sej.
Direktor odgovori, da ti posnetki zasedejo veliko prostora.
Rok Urnaut da pobudo, da bi ustanovili javni zavod kot je morda Cezam v Rušah,
morda v manjši obliki. V odboru za prireditve so o tem razmišljali, saj bi marsikatero
zadevo lažje speljali. Gre za organizacijo najema kakšnih ansamblov, prodajo kart za
koncerte, …
Marjana Kralj pove, da je na odboru padla pobuda, da se o ustanovitvi manjšega
zavoda poišče pravna podlaga. Zavod bi moral biti v manjši obliki, pod okriljem občine,
ki ga opravlja nekdo, ki je na Občini zaposlen.
Župan pove, da odbor dela samo prireditve, ki so občinskega pomena. Javni zavod
lahko svet ustanovi in se bo moralo vedeti, kaj bo ta zavod delal, kakšne pristojnosti bo
imel, … .
Savinka Geratič pove, da imamo v kraju ogromno društev, kakšna je možnost, da jih
Odbor za pripravo prazničnih dni vključi, da sodelujejo na prireditvah.
Rok Urnaut vpraša, kakšna je možnost, da se postavi omejitev hitrosti na 50 km, na
relaciji črpalka – Marles?
Nadalje da pobudo direktorju, da začne odgovarjati na elektronsko pošto.
Nadalje vpraša, ali se je že kaj rešilo glede odpiralnega časa kava bara Ali baba?
Direktor pove, da je to upravni postopek, kjer upravni organ odloči na prvi stopnji. Odloči
tako, da pogleda, kakšen je javni interes in korist in to primerja z ostalimi interesi in
zakoni. Če se nekdo čuti prizadetega, ima možnost pritožbe na drugi stopnji, kjer odloča
župan. Župan lahko potrdi odločitev prvostopenjskega organa, jo spremeni, ali v celoti
spremeni. Če prizadeti še naprej ni zadovoljen, sproži upravni spor pred upravnim
sodiščem.
Glede tega ne more dovoliti kakršnihkoli političnih pritiskov. … .
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Župan pove, da je zadeva na drugi stopnji in odločiti mora v roku 60 dni.
Predsedujoča zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov OS.

Predsedujoča se zahvali za prisotnost in zaključi prvi del 4. redne seje Občinskega
sveta Občine Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

PREDSEDUJOČA
Marjana Kralj
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