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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:0321-0004/2015-016 
Datum: 30.6.2017 

 
 

S k r a j š a n  z a p i s n i k 
 
 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 29.6.2017, 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, Maksimiljana Obrulj SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard 
Goričan Marko Rakovnik za župana, Tomaž Golob Tomaž Golob - neodvisen 
kandidat, 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. 
 
3. Odsotni: Aleš Ribič - Lista za gospodarstvo in razvoj, opr., Leo Čelofiga 

Lista Leo Čelofiga,, opr., Barbara Obrulj Jeseničnik Lista Leo 
Čelofiga, opr. 

 
4. Ostali prisotni: Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Marko Rakovnik, Danilo 

Španbauer, Mojca Kristl, Marko Rojs /Energap Maribor/, Dušan 
Jakop. 

 
Opomba: župan prisotne opozori: 
"Seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se zvočno in slikovno snema 
za potrebe priprave zapisnika in za namen objave na uradni spletni strani občine, 
o čemer so vsi prisotni seznanjeni in s čimer se izrecno strinjajo. Upravljalec teh 
posnetkov je Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju. Slikovni posnetek bo 
objavljen na uradni spletni strani Občine www.lovrenc.si in sicer še do 30 dni po 
seji." 
 

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 9 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. 
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18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno 
veljavno sklepa. 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 16. redne seje OS. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 17. redni 
seji, dne 29.6.2017, sprejme skrajšan zapisnik 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 6.4.2017. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 16. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 16. redne seje in pregled realizacije sklepov.  
3. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje. 
4. Informacije župana. 
5. Pobude in vprašanja. 
6. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Lovrenc na 

Pohorju za leto 2016. 
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 

2017 (rebalans I.) – skrajšani postopek.  
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2017 - hitri postopek. 
9. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na 

Pohorju – prva obravnava. 
11. Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
Župan predlaga zamenjavo točk dnevnega reda in sicer: šesta točka se uvrsti za tretjo 
točko dnevnega reda, ostale točke se preštevilčijo. 
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Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
2.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 16. redne seje in pregled realizacije 

sklepov.  
3. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje. 
4. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v 

občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
5. Informacije župana. 
6. Pobude in vprašanja. 
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (rebalans I.) – skrajšani postopek.  
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o porabi proračunske 

rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek. 
9. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na 

Pohorju – prva obravnava. 
10. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
11. Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2017. 
 
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. 
 
 

AD4 
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM O IZVAJANJU LOKALNEGA 

ENERGETSKEGA KONCEPTA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
 
Gospod Marko Rojs razloži poročilo. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan ima vprašanje glede proizvodnih virov v občini na strani 13. Zanima ga 
elektrarna, ki je pri Falski pečini. Ta elektrarna pridobi vso energijo na področju občine 
Lovrenc na Pohorju. Zanima ga, kam spada, ali v občino Lovrenc na Pohorju ali v občino 
Ruše. 
 
Marko Rojs meni, da spada v občino Lovrenc na Pohorju, bo pa preveril. 
 
Edvard Goričan nadalje želi razlago glede rabe energije, predvsem glede emisije CO2 
(drugi odstavek). Nerazumljiv je stavek:  V gospodinjstvih je velika poraba drv, ki pri 
izgorevanju ne povzročajo CO2. … . 
 
Marko Rojs pove, da je res nekoliko čudno zapisano in bodo popravili besedilo. 
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Simona Grobelnik pove, da občina razmišlja o daljinskem ogrevanju, ki bi vključevale v 
začetku javne stavbe, nato pa še posameznike. Vpraša, ali je Energap o tem seznanjena. 
Kakšne so subvencije v naslednjem obdobju? 
 
Marko Rojs pove, da so o tem seznanjeni. Glede tega pove, da so stroški veliki in da 
samo javne stavbe niso dovolj za priključitev. Iskati je potrebno predvsem več 
stanovanjske zgradbe. Razpise spremljajo in o subvencijah ni nekega pozitivnega signala 
od države. 
 
Župan pove, da koliko sam spremlja te razpise, mora biti  pri daljinskem ogrevanju 
prihranek na energiji vsaj 20 do 30%. Če tega ne dosegaš, se sploh ne moreš prijaviti. 
Ekonomsko je pa upravičena samo takrat, če dosega nižjo ceno od trenutnih energentov. 
 
Danilo Španbauer opozori v zvezi z javno razsvetljavo, kjer piše, da je kataster 
posodobljen leta 2002. Mi smo ga posodobili v letu 2016. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje.  
 
3. SKLEP: Na podlagi 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih 

vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 56/2016) 
ter 5. in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 17. redni seji, dne 29.6.2017, obravnaval in sprejel Letno 
poročilo o izvajanju LEK-a v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016.  

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju 
lokalnega energetskega koncepta v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 

AD/5 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- Investicije – v juliju začnemo z rekonstrukcijo ceste Pot Šercerjeve brigade, enako 
začnemo z rekonstrukcijo ceste Pod bregom – pogodbe so že podpisane. 
Rekonstrukcija ceste na Činžat je v fazi razpisa, pripravljena je vsa dokumentacija 
in se bo začela izvajati v septembru. 

- Investicija v vodovod na Rdeči breg se že izvaja. Ko bo investicija končana, bomo 
lahko še dodatno priklopili zainteresirane. 

- Vodovod – napake glede kloriranja so že odpravljene. 
- Neurje, ki je pustošilo 1.6.2017, je povzročilo kar veliko škodo, predvsem v predelu 

Slepnice. … . Še prejšnja neurja nismo vsa sanirali, pa imamo že novo. K sanaciji 
smo pristopili zelo hitro, zato imamo kar nekaj pohval. Res pa je, da nismo mogli 
biti na vseh žariščih naenkrat. Pritožbo imamo glede prevoznosti Vuhreškega 
mostu, ki pa je v slabem stanju. Prioriteta reševanja je vedno, ko gre za 
premoženje ljudi in ko je ogroženo človeško življenje, ko grozijo plazovi, 
neprevoznost cest do domov, …. . Sanacija Vuhreškega mostu je v višini 56 tisoč 
EUR. Mostu nismo mogli usposobiti, ker nismo imeli strokovnega mnenja o 
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nosilnosti, da bi ga lahko odprli vsaj za osebna vozila. Prve dni po neurju bi morali 
zapreti celo traso ceste ob Slepnici, saj so bile bankine in določeni odseki asfalta 
spodjedeni in zato za promet nevarni. Zahvali se gasilcem in gospodu Gorazdu 
Hodniku, da smo v tako kratkem času naredili najnujnejše. 
Danes smo dobili obvestilo, da imamo premali procent škode in ne moremo 
računati na državna sredstva. Sredstva bomo morali iskati drugje in sicer na 
posameznih ministrstvih. 
Vuhreški most je še vedno zaprt, čeprav nekateri že vozijo prek in odstranjujejo 
zaporo. 
Pri Marlesu je skoraj polovico ceste spodjedene, tudi tam bo polovična zapora, 
dokler ne bodo sanirali škarpe. 
 
Danilo Španbauer pove, da smo obravnavali 65 škodnih primerov, od tega za 15 
stanovanjskih hiš (prizadetih 70 do 80 občanov), večja škoda je v obratu Marles. 
Naslednji dan po neurju smo obvestili Izpostavo za civilno zaščito v Mariboru o 
škodi, ki je ocenjena v višini 1 mio. EUR. Iz izpostave so opravili tudi terenski ogled. 
Podatki o škodi pa se zbirajo tudi na nivoju države. Država je pridobila podatke iz 
treh občin in sicer 1,25 mio. EUR, kar pa ni 0,3 promile načrtovanih državnih 
prihodkov, kar je cca. 2,5 mio. EUR. 
 

- Služnost – poda informacijo o služnosti za MHE, ki bi jo gradil gospod Sajko. 
Vlogo za služnost pa je podalo Elektro Maribor za položitev kablov v občinsko 
cesto. Glede služnosti moramo temeljito razmisliti z našo odvetnico. O tem bomo 
še obvestili občinski svet. Brezplačne slušnosti ne bomo dali. 
 
Albina Pajtler pove, da smo skoraj hkrati dobili od dveh pravnih subjektov dvakrat 
zaprosilo za služnost za gradnjo priključka napetostnega voda Elektra Maribor. V 
prvem primeru bi naj bila tripartitna služnostna pogodba med občino, investitorjem 
MHE in Elekrom Maribor. Na to zaprosilo je direktor občinske uprave odgovoril, da 
občina zavrača zahtevo za ustanovitev služnostne pravice. Nekaj časa zatem smo 
dobili s strani Elektra Maribor vlogo o isti služnosti, na isti parceli, s priloženo 
služnostno pogodbo, ki pa je bila v tem primeru dvo partitna, Elektro Maribor in 
Občina Lovrenc na Pohorju. Ker je bilo vse nekoliko čudno, je pooblaščenka 
Elektra Maribor pojasnila, da gre za služnost, ki bo dana Elektru Maribor in ne 
investitorju. Nobena od teh pogodb ne predvideva odplačne služnosti. Od občine 
pa je odvisno, ali takšno služnost da ali ne da. … . Na eni izmed naslednjih sej bi 
želeli opredelitev občinskega sveta, ali služnost damo ali ne damo. 

- Odvzem pitne vode – kar nekaj nejevoljnih občanov se je pritožilo, da se iz 
bazenov prevaža nenadzorovano pitna voda, ki se uporablja za polnjenje bazenov. 
To je upravičena kritika, saj se je nedavno zaradi tega izpraznil bazen pri Bitnerju. 
Ker je voda v bazenu padla pod minimum, smo morali nato tudi bazen očistiti in 
razkužiti. V bodoče tega ne bomo več dopuščali. Gasilcem smo že poslali urgenco 
in sicer, da lahko pitno vodo vozijo le v soglasju z občino. 

- Zaščita Pohorja – pripravlja se sporazum o zaščiti Pohorja, ki bi ga naj podpisale 
vse občine, ki mejijo na to področje. Veliko vsebin je še odprtih. Ko bo kaj 
dorečenega, bomo o tem razpravljali tudi na občinskem svetu. Ugotoviti moramo, 
kaj to pomeni za našo občino. O zaščiti bi naj z ministrstva dobili priporočila, ki pa 
jih bomo morali proučiti. Paziti moramo, da si ne zapremo razvoja v turizmu. 

- LAS – v proračun smo letos vključili plezalno steno, ostale predloge pa bomo 
upoštevali v naslednjem letu. 

- Sanacija kuhinje v šoli – z vodstvom šole je dogovorjeno, da kompletno sanacijo 
kuhinje opravimo v naslednjem letu. Projekt obnove se pripravlja, tako, da ga bomo 
lahko vključili v naslednji proračun. Projekt bo predstavljen tudi članom občinskega 
sveta. 
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Na vrtcu pa bodo naslednji mesec namestili senčila. 
Za odpravo napak bomo vnovčili tudi bančno garancijo. 

- Udar strele – pred dnevom je ob nevihti strela udarila v dimnik na zgradbi nasproti 
pošte, zaradi tega smo na občini imeli izpad telefonije. 

 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 
 

AD/6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Miljana Obrulj opozori na zobozdravstveno ordinacijo, saj kljub temu, da ne izpolnjujejo 
normativov, odklanjajo ljudi, prav tako je medicinska sestra zelo neprijazna. Sprejemajo 
ljudi iz drugih krajih, domače pa odklanjajo. 
Nadalje pove, da jo skrbi voda iz našega vodovoda, dostikrat je neprijetnega vonja. 
 
Župan pove, da smo v ordinacijo vložili veliko sredstev, v zobozdravstvo je veliko vložil 
tudi donator in ni način, da se ljudi odslavlja. Normativi niso doseženi, saj se premalo ljudi 
prijavi. Sklical bo sestanek z zobozdravnico. Nastavljena pa bi morala biti tudi knjiga 
pritožb. Od direktorja zdravstvenega doma smo dobili informacijo, da naj preko spleta 
ljudi povabimo, da se prijavijo. Naš cilj je celo, da bi imeli celo dve zobozdravnici, da bi 
ena delala tudi popoldne. 
Glede pitne vode pove, da je pri nas voda kvalitetna, kar je potrdil tudi sam inšpektor, ki 
je preveril vzorce, ki so tudi objavljeni na spletnih straneh občine. Pregledali so vse 
vodohrame. Res je, da je bila voda nekaj krat preveč klorirana. Vprašanje pa je, kakšne 
so cevi skozi trg, do hišnih priključkov in v hišni inštalaciji. Drugače pa vzorce jemlje gospa 
Matjašič, ki je odgovorna za kvaliteto vode. 
 
Matjaž Manfreda pove, da je razočaran nad sanacijo po neurju, ki jo izvaja VGP Drava. 
Zgornji del potoka Slepnice je bil hitro očiščen. Struga Slepnice se že nekaj let ni čistila. 
VGP Drava je šla, dela pa niso zaključena. In sedaj lahko zopet trepetamo, ko bo 
naslednje neurje. Kdo postavlja prioritete? 
 
Župan pove, da je moral VGP Dravi celo zagroziti, da so prišli hitro. Vodotoki so v lasti 
države in smo odvisni od njih in mi nimamo pravice posegati v vodotok. VGP Drava je 
koncesionar in če ministrstvo dela ne potrdi, ga podjetje ne opravi. Sanacija struge je bila 
opravljena, vse kar je ostalo, bo moralo ministrstvo posebej potrditi. Ker nismo imeli 3% 
škode (glede na povprečje škode), nismo mogli poslati komisije na teren. Sedaj pa 
posebej dokazujemo škodo in prosimo ter se pogajamo za sredstva. 
Prioritet čiščenja žal občina ne postavlja, ampak glede na ogroženost si prioritete 
postavijo sami. Naša aktivnost je bila v tem, da smo posredovali, da so hitro prišli. Prva 
intervencija je končana, za resno sanacijo pa še ni dovoljenja.  
 
Marjana Perklič postavi naslednja vprašanja: 

- Zdravje občanov v naši občini ni najboljše (podčrto.si). Naši ljudje se slabo 
prehranjujejo in uživajo vse preveč tablet. Kaj bomo storili in kako se bomo tega 
lotili (morda več predavanj o zdravi prehrani, gibanje, šolski otroci so predebeli, 
….). Meni, da bi morali izvajati preventivne zadeve, ki bi jih morala pripravljati 
razna društva. 
 

Župan pove, da smo na to temo že imeli razna predavanja. 
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- V fitnes prihajajo orodja, kdo jih bo prevzel, oziroma kdo jih bo upravljal, kdaj lahko 
pričakuje več informacij. 
 

Župan pove, da je fitnes oprema že prispela, postaviti se morajo še kamere, pripraviti 
moramo še pravilnik, hišni red, … . Fitnes pa bo prevzelo društvo »Sokoli«. Organizirali 
bomo vaditelja, ki bo ljudi poučil, kako ravnati z napravami. … . 
 

- V Jovanovi zgradbi ima občina tudi stanovanje. Ali je obnova že končana in ali je 
že bil razpis za to stanovanje? 

 
Župan pove, da je stanovanje z naknadnimi popravki dokončano. Glede na vlogo je dobil 
informacijo, da lahko stanovanje podelimo brez javnega razpisa. Odprto imamo še 
problematiko ljudi, ki so spomladi utrpeli požar. 
 
Albina Pajtler pove, da se oddaja neprofitnega stanovanja lahko podeli brez razpisa 
izjemoma, v kolikor gre za elementarno nesrečo, za družino, ki ima malega otroka, … 
 

- Cesta na Kumen - s strani Benkičev in Žvikartov je že bilo podpisano, da jo dajo v 
javno dobro. Kdaj bo to urejeno in zakaj to traja tako dolgo? Želi pisni odgovor. 

 
Albina Pajtler pove, da imamo kadrovske probleme in da trenutno nimamo nikogar, ki bi 
pripravljal pogodbe. Odprto delovno mesto za premoženjsko pravne zadeve imamo, 
nimamo pa zaposlenega. Odgovornega delavca za to področje nimamo in sedaj samo 
gasimo požare na tem področju. 
 
Župan pove, da je za ceste pristojna Albina Pajtler, pogodb pa ona ne more pripravljati. 
Pogodbe bi moral pripravljati direktor. 
 

- Na eni izmed sej je bila njena pobuda za postavitev kegljanja na vrvici. Oddala je 
tudi načrt kegljišča. Kakšne so možnosti za realizacijo in kdaj bo to ter kje bi bila 
primerna lokacija? Ali bo to v naslednjem proračunu? 

- Umetna inteligenca v vsako občino – sisteme IJS bo Inštitut Jožef Štefan predal v 
vsako občino (društvom, kot občinske TV, turizem, zdravje, …). Na to temo se 
bodo organizirale tudi delavnice. Pametni asistent je že aktiviran. Zanima jo, kdo 
bo na občini skrbel za ta sistem in razpolagal z gesli za dostop. To ni slabo in meni, 
da bi nam koristilo. 

 
Marjana Perklič poda informacijo, da se bo udeležila podelitvi priznanja EU - za naj 
prostovoljstvo. Pove, da osebno pokriva 30 društev, kjer je vključenih približno 210 
prostovoljcev. Bila je že v Bruslju, kjer je predstavila naš kraj Lovrenc na Pohorju. … 
 
Edvard Goričan predlaga, da se del sredstev, ki je namenjen popravilu kora v cerkvi sv. 
Radegunde v višini 4.000,00 EUR, nameni za ureditev dovozne poti do cerkve (utrditev 
in asfaltiranje s predhodnim niveliranjem). 
Včeraj, 28.6.2017, smo na sestanku glede gozdnih in lokalnih cest ugotovili, daj je kar 
nekaj zadev v našem odloku nedorečenih. Zato predlaga spremembo Odloka o …. , da 
pogledamo, kaj je potrebno dopolniti. 
Nadalje vpraša, kdaj terminsko bo razpis za cesto na Činžat? 
Ali so že prispele smernice oziroma pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine za 
obnovo kora v cerkvi sv. Radegunde? 
Kdo skrbi za to, da je v potokih biološki minimum (Lamprehtov potok). V času suše so 
ugotavljali, da od male hidroelektrarne, ki jo ima Elektro Maribor, navzdol ni bilo skoraj 
nič vode. 
Ali se je občina prijavila na razpis za elektro polnilnice za avtomobile? 
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Župan pove, da se občina za elektro polnilnice ni prijavila, saj je bil problem z lokacijo. 
 
Marko Rakovnik pove, da se bo gospod Štajnbaher oglasil v nekaj dneh, smernice pa so 
podane na splošno. Želeli so predhodno vedeti, kakšne posege načrtujemo, da bodo 
lahko izdali detajlne smernice. Zavod je potrebno kontaktirati, saj deluje kot nadzorni 
organ pri izvedbi teh opravil. Ko pa se projekt pripravi, pa sodelujejo kot soglasodajalec 
in takrat natančno opredelijo izvedbo. 
 
Albina Pajtler pove, da imamo vso dokumentacijo (tehnično poročilo, opise del, ponudbo 
izvajalca javnega razpisa), razpis bo pripravljan v nekaj dneh.  
 
Župan pove, da je cesta v proračunu in to je prioriteta. 
 
Simona Grobelnik da pobudo za transparentne in jasne informacije, da se podajo 
informacije vsaj na spletnih straneh in sicer npr. za:  

- sanacijo Vuhreškega mosta (v stilu odgovora, ki je bil podan v informacijah 
župana), 

- informacijo o odjemu vode, 
- informacijo o zobozdravstvu v kraju. 

Važno je, da komuniciramo med sabo. 
 
Nadalje vpraša: 

- Kakšna je rešitev glede delavskih vozovnic, ali bomo prekinili pogodbo z Arrivo. 
 
Župan pove, da zadevo rešujemo (delavskih kart ne bomo več financirali) in bo rešena 
do konca avgusta. Pogodbe ne bomo več podpisali skupaj, ampak vsaka občina za sebe. 
 

- Ali je plezalna stena usklajena glede zneska? 
- Kako je s prostorskim planom? 

 
Albina Pajtler pove, da je realno, da bo konec avgusta ali v septembru javna razgrnitev 
plana. 
 
Tomaž Golob da pobudo glede cest, da se naj sproti tekoče vzdržujejo – misli na 
poškodbe na cestah. Občasno je potrebno preveriti tudi bankine in jih utrditi. 
Glede Vuhreškega mosta pove, da bi že morali imeti neko rešitev. Verjame, da sanacija 
takšnega mostu v tako kratkem času ni možna, je pa možna neka začasna rešitev. V 
mesecu dni bi že lahko pridobili strokovno mnenje, ali je varen promet čez most, vsaj za 
osebni promet. 
Med informacijami župana je pričakoval tudi informacijo o razpisu za zamenjavo 
direktorja. 
Predlaga, da so seje bolj pogoste, da smo pri govorih in predstavitvah kratki in jedrnati. 
 
Župan pove, da je Vuhreški most zaprt, tako so svetovale strokovne službe. Čakali smo 
na oceno, da ga usposobimo samo za osebni promet in to mnenje je prišlo danes. 
Projekt za obnovo pa imamo in je v višini 56 tisoč EUR. 
 
Albina Pajtler pove, da smo danes dobili informacijo, da škode ni v takšnem obsegu, da 
bi lahko koristili državna sredstva. Če bi dobili zeleno luč, bi štartali z novogradnjo mostu.  
Danes pa smo pridobili mnenje, da most lahko usposobimo z omejitvijo. 
Za naslednje leto pa upa, da bo sanacija tega mostu potrjena na občinskem svetu. 
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Župan pove, da direktorja že mesec dni ni več, saj koristi dopust. Glede razpisa pove, da 
ni bil izbran nihče in bo imenoval vršilca dolžnosti. 
Boštjan Petelin opozori na pešpot na Drvarski poti, ki je javna pot in se ne vzdržuje. 
Nadalje opozori na vodovod in sicer na Rdečem bregu 18 b, saj voda še vedno zaudarja 
po kloru. 
 
Albina Pajtler pove, da pešpoti ne vzdržujemo. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
 

AD/7 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 (REBALANS I.) – SKRAJŠANI 

POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži rebalans I in predstavi popravke. 
 
Razprava o splošnem delu: 
Simona Grobelnik v NRP za šolo – ali se je postavka popravila ali se čaka na projekt? 
Gre za to, kar so se pogovarjali na zadnji seji sveta zavoda. 
 
Župan pove, da je bil dogovor, da se novi znesek (glede projekta) vključi v proračun za 
leto 2018. 
 
Razprava o posebnem delu odhodki: 
Simona Grobelnik vpraša, zakaj imamo povečanje za cca. 8 tisoč EUR na postavki 
402200. 
 
Župan odgovori, da je tožba proti gospodu Maruši izgubljena in moramo plačati stroške v 
tej višini. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
4. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s 

spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. 
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 17. redni seji, dne 29.6.2017, sprejel v 
prvi obravnavi 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA 

LETO 2017 (REBALANS I) 
 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan odpre drugo obravnavo rebalansa I. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 

1. do 3. člena) hkrati. 

Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 

6.SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, s 
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. 
RS, št. 123/06, s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 17. redni seji, dne 29.6.2017, sprejel  

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA 

LETO 2017 (REBALANS I) 
 
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 spremembi Odloka 
o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (rebalans I.) – skrajšani postopek. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PORABI 

PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 - 
HITRI POSTOPEK 

 
Bronislava Paulič razloži spremembo odloka. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih, zato razpravo zaključi in da v odločanje 
 
7. sklep: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 

65/16), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 
11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (UGSO št.: 5/17), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 17. redni seji, dne 
29.6.2017, sprejel v prvi obravnavi 

 
O D L O K 
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o spremembi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2017 

 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
8.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. do 

4. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 
Ker ni predlaganih sprememb odpre drugo obravnavo in da v odločanje 
 
9. sklep: Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 

65/16), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 
11/11, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (UGSO št.: 5/17), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 17. redni seji, dne 
29.6.2017, sprejel 

 
O D L O K 

o spremembi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2017 

 
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 spremembi Odloka 
o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek. 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Edvard Goričan kot predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija glede na 
obisk iz službe za lokalno samoupravo in na pripombe, ki so jih predlagali za uskladitev 
statuta s pozitivno zakonodajo, pripravila dopolnitev statuta občine. Gre v bistvu za nekaj 
lepotnih popravkov. (ime akta, možno skupno občinsko upravo, namesto pečata je žig) 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
10. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 

72/93, 94/07-UPB2 s spremembami) in 14., 104. ter 105. člena Statuta 
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Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2011 in 17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
svoji 17. redni seji, dne 29.6.2017, sprejel v prvi obravnavi 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
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 sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU – PRVA OBRAVNAVA 
 
Edvard Goričan pove, da smo ugotovili, da je bilo potrebno poslovnik v kar nekaj členih 
konkretizirati, da ne bi prihajalo do dvomov. Spremembe so člani sveta dobili. Istočasno 
je pa tudi Služba za lokalno samoupravo dala nekaj pripomb, ki so tudi vključene v 
spremembe poslovnika. Na novo je dodana prisega župana, ko je izvoljen. Drugo so pa 
spremembe, ki konkretizirajo postopke. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predstavi še pripombe občinske uprave in sicer: 
6.člen – zadnji stavek se na novo glasi: V primeru, da vsebina izglasovane pobude ne 

zahteva priprave gradiva, lahko pobudnik zahteva razpravo o pobudi na isti 
seji. 

7.člen – v drugem odstavku se črta besedilo »najpozneje do začetka seje«, saj je leto 
podvojeno (dvakrat zapisano). 
8. člen – na koncu drugega odstavka se za besedo objavi vstavi naslednje besedilo: »z 
gradivom na spletni strani občine ter na spletu informacij javnega značaja.« 
22.člen – v drugem odstavku se spremeni število dni iz 10 na 15 delovnih dni. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
11.SKLEP: Na podlagi 29. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 

list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 17. redni seji, dne 26.6.2017, sprejel v 
prvi obravnavi s pripombami in spremembami 

 
POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju – prva obravnava. 
 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOBITNIKOV PRIZNANJ OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
 
Maksimiljana Obrulj, podpredsednica Komisije za podelitev priznanj predstavi predloge 
komisije glede dobitnikov priznanj. V roku je na komisijo prispel samo en predlog in sicer 
za gospoda Alojza Kosjeka. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

12.SKLEP: Na podlagi 4. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 65/2016), 14. člena Odloka o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc 
na Pohorju (MUV št. 17/2009) in 10. člena Pravilnika o delu komisije za 
podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju, Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 17. redni seji, dne 29.6.2017, sprejme sklep, da 
Spominsko plaketo Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 podeli 

 
ALOJZU KOSJEKU, RDEČI BREG 18A, 2344 LOVRENC NA POHORJU 

PLAKETA IN BRONASTI GRB 
 

ZA DOLGOLETNO DELO IN AKTIVEN PRISPEVEK PRI OHRANJANJU OKOLJA IN USPEŠNO 
ČEBELARJENJE 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 

13.SKLEP: Na podlagi 4. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 65/2016), Odloka o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na 
Pohorju (MUV št. 17/2009) Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 17. redni seji, dne 29.6.2017, sprejme sklep, da ob 
občinskem prazniku v letu 2017, posthumno podeli naziv častne 
občanke občine Lovrenc na Pohorju dr. Antoniji Bernard, rojeni 
Antonija Grobelnik. 

 
 Podeli se listina častne občanke in zlati grb občine. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.  
 
 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 17. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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