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:0321-0004/2015-006
Datum: 29.7.2015

S k r a j š a n z a p i s n i k

7.

redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v ČETRTEK, 9.7.2015, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD SOCIALNI DEMOKRATI, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Boštjan Petelin Neodvisna
lista za varnost in pomoč, Marija Perklič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Edvard Goričan Marko Rakovnik za župana, Rok
Urnaut Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen kandidat,
Savinka Geratič - Lista za gospodarstvo in razvoj.
2. Člani OS:

3. Odsotni:

Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, opr., Maksimiljana
Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Simona Grobelnik
Marko Rakovnik za župana, opr..

4. Ostali prisotni:

Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Mojca
Kristl, Marko Rakovnik, Dušan Jakop.

Opomba:
župan 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 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.
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AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 07.
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje.
3. Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2014 na območju
občine Lovrenc na Pohorju.
4. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014
– skrajšani postopek.
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju – hitri postopek.
6. Obravnava in sprejem predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni.
7. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, v obdobju od 01.01.2015 do konca mandatnega obdobja občinskega
sveta.
8. Obravnava in sprejem sklepa o odpovedi pravici do povračila pomoči v skladu s
128. členom Zakona o dedovanju, ki jo je občina dajala družinskemu pomočniku
(gradivo zaupne narave - seja se zapre za javnost - 3. in 109. člen
poslovnika)/predlagatelj-poročevalec.
9. Obravnava dogovora o podpori projektnega predloga – prostorska umestitev in
vodenje /koordinacija postopkov za ureditev/ izgradnjo dravske kolesarske poti med
Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta trajnostno upravljanje
porečja reke Drave.
10. Informacije župana.
11. Pobude in vprašanja.
Razprava:
Župan predlaga umik 3. točke dnevnega reda: Obravnava in seznanitev s Trendi
varnostnih pojavov za leto 2014 na območju občine Lovrenc na Pohorju.
Župan na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju
predlaga odločanje o umiku točke z dnevnega reda.
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju umakne z dnevnega
reda naslednjo točko:
- Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov za leto 2014
na območju občine Lovrenc na Pohorju.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
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2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju
sprejme naslednji
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje.
3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za
leto 2014 – skrajšan postopek.
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju – hitri
postopek.
5. Obravnava in sprejem predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov
na lokalni ravni.
6. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, v obdobju od 01.01.2015 do konca mandatnega obdobja
občinskega sveta.
7. Obravnava in sprejem sklepa o odpovedi pravici do povračila pomoči v
skladu s 128. členom Zakona o dedovanju, ki jo je občina dajala
družinskemu pomočniku (gradivo zaupne narave - seja se zapre za javnost
- 3. in 109. člen poslovnika)/predlagatelj-poročevalec.
8. Obravnava dogovora o podpori projektnega predloga – prostorska
umestitev in vodenje /koordinacija postopkov za ureditev/ izgradnjo
dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu
projekta trajnostno upravljanje porečja reke Drave.
9. Informacije župana.
10. Pobude in vprašanja.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOVRENC NA
POHORJU ZA LETO 2014 – SKRAJŠAN POSTOPEK
Bronislava Paulič razloži zaključni račun 2015. /gradivo/
Razprava:
Rok Urnaut vpraša, če je nadzorni odbor pregledal zaključni račun Nadalje vprašal, ali
lahko dobi dokumentacijo o menjavi zemljišč pri Komarju.
Župan pove, da nadzorni odbor še ni pregledal zaključnega računa. Glede menjave
zemljišč pove, da je sta dva svetnika zahtevano dokumentacijo že dobila. Tudi on jo
lahko dobil.
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Edvard Goričan pove, da je zaključni račun dejansko formalnost dogodkov, ki so se
zgodili v prejšnjem letu.
Računovodkinja je že opozorila na 402 tisoč € neplačanih obveznosti, kar je ena
najvišjih številk v zadnjih letih, posledično smo povečali zadolževanje za 158 tisoč €. Na
račun varčevanja iz leta 2013 smo prihranili cca 900 tisoč €. Presežek je tako bil čez 1
milijon €, ki je bil namenski.
Zaskrbljujoče so nerealizirane postavke pri delu nadzornega odbora, ki so se ustavile
na 75%.
Druga takšna postavka je objava predpisov (realizacija 50%), kar pomeni, da smo bili v
lanskem letu premalo aktivni.
Turizem v občini je naša prioriteta, pa smo turistično pisarno realizirali na 58%. Meni, da
se moramo malo zamisliti.
Župan pove glede nadzornega odbora, da vsi vemo, kaj se je dogajalo, da je nadzorni
odbor deloval politično in ne transparentno. Zadnje leto pa je opravi tri preglede.
Bronislava Paulič odgovori glede turistične pisarne, da so v tej postavki zajeti samo
materialni stroški (elektrika, pisarniški material, telefonija, …).
Direktor pove, da se vidi, da se racionalno obnašamo.
Marija Perklič vpraša, ali je mišljena turistična pisarna ali turistično društvo. Predstavlja
si, da bi turistična pisarna in društvo moralo delati z roko v roki, vendar vidi, da ni tako.
Župan pove, da opaža enako in vidi, da društva skoraj ni več.
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
4. SKLEP:

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, in
nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.
13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7.
redni seji, dne 9.7.2015, sprejel v prvi obravnavi

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO
2014
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je sprejet.
Župan odpre razpravo v drugi obravnavi
5. SKLEP:

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, in
nadalnj.) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.
13/2011,17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7.
redni seji, dne 9.7.2015, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO
2014
Navzočih je 9 članov sveta.
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ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2014 – skrajšan postopek.

AD/4
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LOVRENC
NA POHORJU – HITRI POSTOPEK
Župan pove, da so v gradivu trije predlogi. Zaradi zadržanosti strokovne službe smo se
odločili, da svetu predstavimo vse tri možnosti spremembe odloka. Statutarno pravna
komisija je spremembe obravnavala na dopisni seji.
Edvard Goričan kot predsednik statutarno pravne komisije pove, da je komisija odlok
pregledala, ugotovila, da je sprememba odloka pripravljena v skladu z veljavno
zakonodajo in na odlok ni bilo pripomb.
Kot član občinskega sveta pa predlaga, da svet sprejme v drugem členu varianto 2.
Direktor pove, da je kolegica pripravila spremembo odloka, ki bi moral biti v občinski
upravi prediskutiran. Zaradi časovne stiske je bila pripravljena dodatna verzija, kjer
drugi člen ostaja nespremenjen. Slediti moramo cilj, da sprememba odloka velja za
celotno občino. Zato v čistopisu odloka variantnih predlogov ni.
Predlaga, da sedmi člen ostane takšen, kot je. V 6. členu odloka pa se doda alinea:
»oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih omrežij«.
Edvard Goričan pove, da glede na to, da smo na zadnji seji obravnavali temo o
ogrevanju z lesno biomaso, meni, da je prav, da je tako tudi zapisano. Glede na to, da
je izgradnja takšnega sistema vezana na 15 letno koncesijo, ni pričakovati, da bomo že
v naslednjem letu koristili drugi energent. Prav je, da v tem primeri pišemo konkretno.
Direktor pove, da se s tem ne strinja, saj se zakoni in odloki ne pišejo za konkretne
primere.
Župan pove, da je bila časovna stiska, zato je predlagano več variant in je prav, da se o
variantah odloči občinski svet, saj moramo z investicijami naprej in slediti moramo
alternativnim virom.
Tomaž Golob pove, da je sprememba odloka usklajena z zakonodajo, zato je tudi na
komisiji predlog potrdil.
Ugotavlja pa, da je 7. člen odloka potrebno spremeniti, kjer se navezuje na 6. člen, ki
govori o tem, kaj so gospodarske javne službe, da se dejansko izvajajo na področju
občine. Centralno ogrevanje na biomaso pa se ne bo izvajalo na celotnem teritoriju
občine, zato je potrebno to precizirati. Zato je prav, da se doda predlagani odstavek.
Predlaga, da bi spremembo odloka umaknili z dnevnega reda.
Direktor pove, da je statutarno pravna komisija odlok že potrdila, lahko pa ga sedaj
dopolnimo.
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Župan pove, da je prav, da spremenimo odlok in ga ne umaknemo z dnevnega reda. Če
bomo zamujali, smo lahko ob evropska sredstva.
Tomaž Golob predlaga, da svet potrdi tretjo varianto.
Župan proceduralno prekine sejo za 5 minut, da se posvetuje s statutarno pravno
komisijo.
Predsednik statutarno pravne komisije pove, da so se z občinsko upravo uskladili.
Predlaga, da sledimo predlogu, ki je bil poslan z gradivom.
Prvi člen ostane nespremenjen, v drugem členu so se skupaj odločili za varianto
dva in tretji člen ostane nespremenjen. V četrtem členu se potrdi varianta 2.
Župan da v odločanje
6. SKLEP: Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju
(UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na
svoji 7. redni seji, dne 09.07.2015, sprejel V PRVI OBRAVNAVI s spremembami in
dopolnitvami

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
LOVRENC NA POHORJU
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan nadalje da v obravnavo drugo obravnavo in nato v odločanje
7. SKLEP: Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju
(UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na
svoji 7. redni seji, dne 09.07.2015, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
LOVRENC NA POHORJU
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1. člen
V 6. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na
Pohorju, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2012, se doda 4. alineja, ki se
glasi:
»4. daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.«
2. člen
V 7. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na
Pohorju se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Izbirna lokalna gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja z lesno
biomaso se izvaja v delu naselja Lovrenc na Pohorju.«
3. člen
V 12. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na
Pohorju se točka (5) spremeni tako, da se glasi:
»Občina opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 3., 4., 5., 6., in 7. točke
prvega odstavka 5. člena ter 4. točke 6. člena izvaja z dajanjem koncesij.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 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 lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju
– hitri postopek.

AD/5
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA KODEKSA RAVNANJA IZVOLJENIH
PREDSTAVNIKOV NA LOKALNIH VOLITVAH
Direktor Drago Mlakar na kratko razloži kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni. Kodeks je obravnavala tudi statutarno pravna komisija, ki je predlagala
določene predloge in pripombe, ki so zajete v čistopisu.
Predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija v polni postavi obravnavala
kodeks, ki ga je precej spremenila in dopolnila (zapisnik komisije) in je to upoštevano v
čistopisu gradiva. Občinskemu svetu predlagajo, da kodeks sprejme in da se člani in
župan s podpisom zavežemo, da bomo kodeks spoštovali.
Razprava:
Leo Čelofiga pove, da bo obrazložil svojo odločitev. Tega kodeksa ne bo podpisa iz
enega samega razloga, saj je v njegovi naravi, da deluje pošteno, nepristransko. Tudi v
zadnjem mandatu tega ni želel podpisati.
Rok Urnaut pove, da ne ve, zakaj bi morali kodeks podpisati, saj imamo poslovnik in
statut občine, ki se ga moramo držati. Za kodeks ni nobenih sankcij, v kolikor se ga ne
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drži. Ne vidi razloga za podpis. Vsak pri sebi ve, da mora delati pošteno in najboljše za
kraj.
Župan pove, da so člani sveta in on funkcionarji, ki so podvrženi k temu, da ravnajo
etično.
Direktor pove, da mora vsak funkcionar navzven izraziti nepristranskost in etičnost. Če
nekdo ni pripravljen podpisati takšnega kodeksa, si lahko volilci o njem mislijo svoje.
Podpis pa je prostovoljen.
Tomaž Golob pove, da se strinja z direktorjem, delno pa tudi s svetnikoma. Kodeks
predpisuje sankcije, ki pa niso represivne narave. V bistvu gre za neko protokolarno
zadevo. Podpira kodeks in ga bo podpisal.
Edvard Goričan pove, da gre za transparentnost in odgovornost do volilcev. Pri tem gre
za civilno zadevo, ki jo oblikuje tehtanje, ali deluješ v interesu in v skladu z osnovnimi
načeli. To pa tehtajo predstavniki občanov, ki niso funkcionarji. Rezultat tega niso kazni.
Gre zato, če te nekdo po krivem obtožuje, imaš možnost verodostojnega zagovora.
Župan pove, da se s tem strinja.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
8. SKLEP:

Na podlagi, 14. člena statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.
13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7.
redni seji, dne 9.7.2015, sprejel

KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNIH VOLITVAH
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
OPOMBA: Podpis kodeksa bo na naslednji redni seji.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Kodeksa ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

AD/6
Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, v obdobju od 01.01.2015 do konca mandatnega obdobja občinskega
sveta
Marko Rakovnik razloži razloge za odpis najemnine.
Razprava:
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Savinka Geratič pove, da smo v proračunu imeli postavko – financiranje investicij v
zdravstveni dom. Ali je smiselno, da zdravstveni dom oproščamo najemnino, investicijo
pa jim plačujemo.
Direktor pove, da je smiselno, saj smo njihovi ustanovitelji. Logično je, da če smo
oprostili koncesionarko in pomoč na domu, da oprostimo najemnino tudi zdravstvenemu
domu. S tem dvakrat subvencioniramo zdravstveni dom. Mi moramo po zakonu
zagotavljati pogoje, lahko pa tudi oproščamo najemnine. Najemnino smo do sedaj
zaračunavali na podlagi pogodbe, ki jo zdravstveni dom izpodbija.
Župan pove, da je imel naš zdravstveni dom v najemu Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca iz Maribora. S podelitvijo koncesije in privatnih stanovanj nimamo več podlage,
da jim za ta del zaračunavamo najemnino. Lastniki zdravstvenega doma v Lovrencu
smo mi in moramo gledati na zobozdravstvo pod enakimi pogoji.
Edvard Goričan pove, da smo soustanovitelji Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor. Ko gre za Maribor, plačujemo vsi soustanovitelji, ko pa gre za male občine, pa
smo v podrejenem položaju in plačujemo, ker se bojimo, da bomo izgubili zdravstveno
storitev.
Vloga župana pa je, da pri usklajevanjih pazi, da bo to, kar občina vlaga v zdravstveni
dom, znal uveljaviti tudi kot naš prispevek.
Župan pove, da je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v zobozdravstveno
ambulanto vložil kar nekaj inventarja.
Savinka Geratič pove, da bi si morali prizadevati, da dobimo zobozdravnico
koncesionarko.
Tomaž Golob pove, da se strinja z razpravo. Razmisliti moramo o konkretni situaciji,
zakaj bi nekoga oprostili najemnine, drugega pa ne. Z Zdravstvenim domom dr. Adolfa
Drolca iz Maribor pa se moramo pogajati za ta delež oprostitve nasproti investiciji v
Mariboru.
Leo Čelofiga pove, da je problem v tem, da z našim malim deležem ne bomo kaj dosti
dosegli pri odločanju v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Če se odločimo
za oprostitev najemnine, pa moramo doseči, da se Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor zavezuje, da bo izvajal v vsakem obdobju enako storitev.
Župan pove, da je sodelovanje z zobozdravnico dobro. Z Zdravstvenim domom dr.
Adolfa Drolca Maribor pa smo že izpogajali nižjo vrednost sofinanciranja zdravstvenega
doma v Mariboru.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
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9. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7. redni seji dne
9.7.2015, na podlagi vloge najemnika ZDRAVSTVENEGA DOMA DR.
ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, le-tega v
obdobju od 01.07.2015 do 31.12.2018, oprosti plačila najemnine poslovnih
prostorov v Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju, na naslovu: Gornji trg
37, 2344 Lovrenc na Pohorju, parc. štev. 10/2, stavba: 196, k.o. Lovrenc na
Pohorju, ki so namenjeni opravljanju zdravstvene dejavnosti –
zobozdravstvena ambulanta, v času od 01.07.2015 do izteka mandata tega
občinskega sveta oz. najdlje do 31.12.2018.
Župan Občine Lovrenc na Pohorju bo na podlagi tega sklepa z najemnikom
sklenil ustrezen aneks k pogodbi o oddaji in najemu prostorov v ZP Lovrenc na
Pohorju.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi
najemnine najemniku ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, v obdobju od 01.01.2015 do konca mandatnega obdobja
občinskega sveta.

AD/7
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPOVEDI PRAVICI DO POVRAČILA
POMOČI V SKLADU S 128. ČLENOM ZAKONA O DEDOVANJU, KI JO JE OBČINA
DAJALA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU (GRADIVO ZAUPNE NARAVE - SEJA SE
ZAPRE ZA JAVNOST - 3. IN 109. ČLEN POSLOVNIKA)/PREDLAGATELJPOROČEVALEC
Zaradi zaupne narave osebnih podatkov se razprava ne beleži.
Po razpravi da v odločanje
10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7 redni seji, dne
9.7.2015, sprejme sklep, da obravnava in odločitev preloži oziroma
umakne z dnevnega reda, zaradi nepopolnega gradiva, do naslednje
redne seje.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda Obravnava in sprejem sklepa o odpovedi pravici do
povračila pomoči v skladu s 128. členom Zakona o dedovanju, ki jo je občina dajala
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družinskemu pomočniku (gradivo zaupne narave - seja se zapre za javnost - 3. in 109.
člen poslovnika)/predlagatelj-poročevalec.

AD/8
OBRAVNAVA DOGOVORA O PODPORI PROJEKTNEGA PREDLOGA –
PROSTORSKA UMESTITEV IN VODENJE /KOORDINACIJA POSTOPKOV ZA
UREDITEV/ IZGRADNJO DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED DRAVOGRADOM IN
SREDIŠČEM OB DRAVI V SKLOPU PROJEKTA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE
POREČJA REKE DRAVE
Župan na kratko razloži dogovor. Pove, da je že sam podal nekaj pisnih pripomb in na
njih zahteval ustrezne odgovore. Predvsem je pripomba ta, da se kolesarska pot pelje
praktično mimo našega kraja.
Razprava:
Savinka Geratič pove, da bi kolesarska pot v Dravogradu prvotno šla ob dravskem
bregu, sedaj pa so jo spremenili in gre ob regionalni cesti. Meni, da ni razloga, da se
tudi nam ne bi prilagodili.
Kakšna možnost je, da se povežemo z občino Podvelka, da dosežemo, da gre trasa na
Lehen.
Župan pove, da je trasa čez Lehen vrisana že v evropske karte, sedaj pa jo hočejo
brisati. Z občino Podvelka se bomo težko dogovorili, saj imajo interes, da vključijo v
traso tudi Ožbalt. Mi moramo doseči vsaj alternativno pot na Lehen in skozi naš kraj.
Tudi financiranje po enakih deležih ne vzdrži.
Predlaga, da se s tem seznanimo in da počakamo na odgovor na naše pripombe.
Tomaž Golob pove, da je bistvo kolesarske poti, da se naredi nova trasa ob cesti ali
železnici, da ta ne poteka po obstoječih prometnicah. Če bo obveljala alternativna pot
čez Lehen, je tudi vprašanje, ali bo to možno izvesti. Potrebno je preveriti, pod kakšnimi
pogoji se ta sredstva črpajo. Pavšalni prispevek je nesprejemljiv, naj bo to km trase ali
kakšen drugi pogoj.
Edvard Goričan pove, da podpira pripombe, vendar kljub temu predlaga dopolnitev 4.
alinee z besedo »gradnje«.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se je na 7. redni seji,
dne 9.7.2015, seznanil s projektom Kolesarske poti med Dravogradom in
Središčem ob Dravi.
Pred nadaljnjimi aktivnostmi za projekt kolesarske poti med Dravogradom
in Središčem ob Dravi, pozivamo župana in občinsko upravo:
 Da od pristojnih inštitucij pridobi natančno definicijo trase po občini
Lovrenc na Pohorju (slika aktualnega stanja).
 2. člen pogodbe – natančno določitev načrtovanja navezav (skica) na
občine Vuzenica, Duplek in Lovrenc na Pohorju.
 Da je sredstva posebej določijo po km kolesarske poti (3. člen pogodbe - se
prispevek 2.000,00 EUR (brez DDV) enoletni ali večletni? Koliko let?
Nerazumna je razporeditev sredstev po enakih deležih. Pravilneje bi bilo po
km kolesarskih poti v posamezni občini).
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 Zanimajo nas stroški gradnje, upravljanja in vzdrževanja trase za našo
občino.
 Predlagamo vključitev podjetnikov (gostinci,…) in turističnih društev, tako
kot je to v Koroški regiji.
 Kaj bo imela občina od te trase za razvoj turizma, če bo to samo prehodna
pot?
Dokler občina ne dobi ustreznih odgovorov, se pogodba ne podpiše.
Pripombe se pošljejo RRA Koroška, MRA, Znanstveno-raziskovalnemu središču
BISTRA Ptuj in Zavodu za turizem Maribor – Pohorje.
Navzočih je 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava dogovora o podpori projektnega
predloga – prostorska umestitev in vodenje /koordinacija postopkov za ureditev/
izgradnjo dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu
projekta trajnostno upravljanje porečja reke Drave.

AD/9
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
-

-

-

-

Občinski svet seznani, da smo namenili 100,00 € - pomoč otrokom na plavalnih
tečajih.
Cesta na Kumen – otvoritev ceste bo 16.7.2015, ob 16.00 uri, na začetku trase,
vabljeni. Cesta ima uporabno dovoljenje in je varna za promet.
Državna cesta skozi trg – Cestno podjetje Ptuj je skozi trg v dolžini 300 m
preplastilo cesto. Dogovor je sicer bil, da preplastijo do Turistično informativne
pisarne, vendar je problem v tem, da še vedno ne vemo, ali bomo v naslednjem
letu gradili kanalizacijo, vodovod, pločnike in javno razsvetljavo.
Fitnes – obnova in širitev bo realizirana v jesenskih mesecih – projekt se
pripravlja.
Šolsko igrišče – preplastitev se bo izvedla v času počitnic ali v jesenskih mesecih
– projekt v pripravi.
Osnovna šola – v času počitnic se bo obnovil vhod v šolo (nosilna plošča se
seseda) in sanirale se bodo ploščice. Vsa dela se bodo plačala z bančno
garancijo.
Jodlov klanec – pri črpanju sredstev smo bili uspešni. Prispela pa je pogodba za
vzdrževanje gozdnih cest.
Socialna trgovina – enkrat mesečno je odprta socialna trgovina SOSTRA, ki je
dobro obiskana.
Koncert Veseli večer – je bil dobro izpeljan. Za pomoč se zahvali članom
občinskega sveta. Za harmoniko bo kmalu izdana naročilnica, donacij pa smo tudi
dobili toliko, kot smo se zavezali.
Položnice Snage – pove, da je razočaran nad podjetjem Snaga, saj so na
gospodinjstva poslane položnice, ki so znatno višje, brez soglasja lokalne
skupnosti k povišanju cen storitve. Gre predvsem za gospodinjstva v blokih. Gre
za povečanje za več kot 100%. Mi smo že urgirali pri ministrstvu za okolje. Ko
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bomo dobili odgovor, bomo hitro ukrepali. Snaga se opira na evropsko direktivo.
Enake probleme imajo tudi druge občine. Na povišanje ne bomo pristali. Problem
je tudi v tem, da sedaj vozijo skoraj prazne črne kesone. Partner se ne drži
koncesijske pogodbe.
Leo Čelofiga pove, da ima položnico občana za mesec maj v višini 11,60 €, za mesec
junij pa 26,37 €. Moti ga način obračunavanja. Blok ima 1100 l keson, ki pa se
razdeli na deleže števila oseb. V konkretnem primeru je na stanovalca prišlo 77 l.
Sedaj pa je podjetje Snaga dalo novo metodologijo obračuna in sicer litre
preračuna na m3. Pri preračunu je sedaj razlika skoraj petkratnik več smeti.
Povečala se je frekvenca odvozov, za kar tudi nimajo soglasja. Za naše krajane
moramo hitro nekaj ukreniti. Predlaga, da na spletni strani obvestimo občane,
da se problematika višine položnic rešuje.
Savinka Geratič pove, da naj občani plačajo nesporni delež, dokler se zadeva ne bo
uredila.
Direktor pove, da občanom ne smemo svetovati, da naj ne plačajo položnic. Mi
moramo zadevo rešiti urgentno. Mi smo s predstavniki Snage že sestankovali na
to temo in jo moramo rešiti v čim krajšem roku. Snaga se sedaj izgovarja na tržno
inšpekcijo in evropsko uredbo.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana.

AD/10
POBUDE IN VPRAŠANJA
Boštjan Petelin pove, da so gasilci poizkušali preventivno testirati hidrante na Činžatu,
pa so bili le ti zaprti. To je nedopustno glede požarne varnosti.
Župan pove, da je Mariborski vodovod hotel na silo prevzeti upravljanje našega sistema
vodovoda. Bilo je veliko špekulacij o tihem prevzemu našega sistema. Na Činžatu so
ugotovili, da nam manjka 9.000 m3 vode, od dejanske porabe.
Na sestanku so jim jasno povedali, da našega sistema ne damo v upravljanje Mariboru.
Glede hidrantov bomo preverili, bomo pa jih zaplombirali, saj so informacije, da nam
nekdo krade vodo iz hidrantov.
Rok Urnaut vpraša, kdaj je predvidena preplastitev igrišča.
Župan odgovori, da bo do konca avgusta narejen projekt, preplastitev bo izvedena
takoj, ko bo izbran izvajalec.
Tomaž Golob vpraša, zakaj še ni zagotovljeno video snemanje
Zakaj so hitrostne ovire na Kovaški cesti rekonstrukcionirane enako kot prej nesmiselno je postavljena cona 30 km.
Nadalje da pobudo glede postopkov, ki trajajo nesorazmerno dolgo, pri tem misli na:
sprejem proračuna, zaključnega računa, sklicevanje sej odborov in komisij, varnostno
poročilo, … V aktih je določeno, da prve seje skliče župan.
Župan odgovori glede proračuna, da ga občinski svet v prvem branju ni sprejel. Kjer so
bili imenovani predsedniki, jim je prepustil sklice, sam je sklical samo tiste, kjer
predsednik ni bil imenovan. Odbori in komisije lahko delajo. Res pa je tudi, da je bil v
tistem času kar nekaj časa v bolniški. Menil je, da ko ima komisija in odbor
imenovanega predsednika, lahko začnejo z delom.
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Dušan Jakop odgovori glede video snemanja sej, da bo naslednja že snemana.
Leo Čelofiga pove, da delajmo tako kot doslej in kot je predvideno v aktih. Župan skliče
vsako prvo sejo, da se uredijo formalnosti in da lahko odbori in komisije začnejo
vsebinsko delati.
Že večkrat je opozoril, da mora uprava pobude in vprašanja članov svetnikov spremljati
in na njih odgovarjati.
Čestitke društvom, ki v poletnih časih organizirajo igre na šolskem igrišču in telovadnici.
Je pa pred šolo pravi prometni kaos. Dovozne poti so zaprte. Predlaga, da se uredi pot
od parkirišča pri vrtcu do igrišča. Sedaj te možnosti ni in je pot okoli šole predolga.
Tabli, ki označujeta občino na zahodni strani, sta v izredno slabem stanju.
Župan odgovori, da bomo tabli v kratkem zamenjali.
Edvard Goričan pove, da po novem občina izdaja tudi račune za obremenjevanje okolja,
predlaga, da bi lahko bil račun za vodo in obremenjevanje okolja skupen. To bi bila
racionalizacija.
Nadalje da pobudo, da glede na to, da ima občina naslednje leto 925 letnico prvega
zapisa kraja, da se načrtuje tudi večja slovesnost občine.
Bronislava Paulič pove, da je račun skupen.
Albina Pajtler pojasni, da smo okolijsko dajatev združevali na položnici za vodo v
primerih, ko se voda meri. Specifični problem pa so različna gospodinjstva v isti hiši.
Občani so bili pozvani, da takšne primere javijo.
Na septembrski seji 2014 je bilo obljubljeno, da bo občinski prostorski načrt (OPN)
predložen občinskemu svetu najpozneje do junija 2015. Rok je potekel, gradiva ni, kje
se je zataknilo.
Župan pove, da je že omenil, da neopravičeno ne bomo nobenega izpustili. Z OPN se je
začel ukvarjati leta 2012. Do vseh občanov bomo enaki, pa tudi če ga bomo sprejemali
še eno leto. Občine OPN sprejemajo 7 do 8 let. Pri usklajevanju smo bili pri polovici
predlogov uspešni. Pri drugi polovici pa so bili njegovi pomisleki ob strnjenem naselju v
Slepnici, kjer je močvirnat teren. Nekdo je napisal, da je na tem področju bonitetni
razred zemljišča 91 – prvoklasno kmetijsko zemljišče, vsi pa vemo, da je tam močvirje.
Ko smo to preverjali, smo ugotovili, da so bonitetni razredi za 100% manjši. Ne dvomi,
da bo 12 pobudnikov v OPN tudi vključenih. Na teh zemljiščih ni možno kmetovati.
Edvard Goričan pove, da lahko vsak posameznik vloži zahtevek za spremembo
bonitetnega razreda zemljišča in si s tem uredi dejansko stanje zemljišča.
Albina Pajtler pove, da so na podlagi objavljenega sklepa o začetku postopka
sprejemanje OPN, ki je javno objavljen (oktobra 2010), lahko začeli dajati občani
pobude za spremembe namenske rabe zemljišča. Meni, da bo z vsemi lastniki za vseh
teh 12 parcel sklenjena pogodba o izdelavi elaborata za spremembo bonitete.
Savinka Geratič vpraša, kdaj se planira, da se bo OPN javno razgrnil?
Albina Pajtler pove, da takrat, ko bo OPN usklajen z vsemi smernicami nosilcev rabe
prostora.
Savinka Geratič predlaga, da člani sveta odstopijo sejnino v korist nabave ekološke
hrane za otroke v šoli.
Kaj je z novim Odborom za pripravo prazničnih dni? Stari odbor je v večini odstopil.
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Opaža, da klubski prostor ni ustrezno čiščen – pajčevina v kotih. Prosi, da se prostor
ustrezno čisti.
Naslednje vprašanje se nanaša na projekt bio mase in sicer: na kakšni osnovi je prišlo
do odločitve za ta projekt in ali je narejen ekonomski izračun za ta projekt. Pove
izkušnjo iz Slovenj Gradca.
Župan pove, da smo v ta projekt šli, ker občine to nič ne stane. Ves rizik prevzema
izvajalec del, ki si bo sam zagotavljal priklope. Mi smo zraven pri javno zasebnem
partnerstvu samo pri razpisu za izbor izvajalca. …
Novi Odbor za pripravo prazničnih dni že dela in Jezernikovi dnevi bodo.
Marija Perklič pove, da dodatna ograja v Zdravstvenem domu Lovrenc na Pohorju še ni
vgrajena.
Opozori na jašek pri Kranerju – »pokrov miga« in je zelo hrupen – potrebno ga je
popraviti.
Kako je s prevozi šolskih otrok, tistih, ki so bolj oddaljeni.
Marko Rakovnik pove, da se šolski prevozi vršijo z javnim prevoznim sredstvom.
Ostalim otrokom, ki so oddaljeni, pa pokrivamo stroške za brezplačno malico (nad 4
km). Starši prvošolcev lahko pri svetovalni službo v šoli vložijo zahtevek za povrnitev
stroškov prevoza.
Matjaž Manfreda pove, da ponudnik avtobusa oziroma kombija za prevoz otrok s
posebnimi potrebami večkrat menja avtobus ali kombi, ki ni več primeren za prevoz.
Kanal ob Slepnici se je uredil, vendar je še od kanala naprej luknja, v katero lahko
nekdo zapelje.
Predlaga, da se pregledajo jaški (pri vrtcu je jašek pokrit z lesom – biti mora betonski
pokrov).
Tomaž Sušec vpraša, kako je s popravilom makadamskih cest, saj so ponekod tako
slabe, da moraš voziti slalom. Trava ob občinskih cestah še ni pokošena, kanali in jarki
so zadelani, tako, da voda teče po cestiščih.
Albina Pajtler pove, da je že izdala nalog za pregled cestišč, bankin, jarkov in ko bo
župan dal zeleno luč, bomo začeli izvajati dela v obsegu sredstev, ki so zagotovljena v
proračunu. Glede odvodnjavanja in urejanja bankin že imamo ponudbo. Glede košnje
pove, da smo do sedaj uspeli s košnjo ob cestah, ki so najbolj frekventne.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja.

Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 7. redno seje Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

Župan
Joško Manfreda
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