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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:0321-0004/2015-022 
Datum: 2.3.2018 

 
 
 

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

22. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 22.2.2018, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Tomaž Sušec - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard Goričan - Marko 
Rakovnik za župana, Tomaž Golob - Tomaž Golob - neodvisen kandidat, Rok Urnaut 
- Lista Davida Kranjca, Marija Perklič - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Leo Čelofiga - Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik - 
Marko Rakovnik za župana, Boštjan Petelin - Neodvisna lista za varnost in pomoč. 
 
3. Odsotni: Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI DEMOKRATI,opr., Barbara 

Obrulj Jeseničnik - Lista Leo Čelofiga, opr., Aleš Ribič, - Lista za 
gospodarstvo in razvoj, opr., Matjaž Manfreda - SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI, opr.. 

 
4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Mojca Kristl, 

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

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

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

http://www.lovrenc.si/
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UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 8 članov OS od 
12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 17/14) 
in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 
18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno 
veljavno sklepa. 
 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 19. redne seje OS. 
 
Opomba: Na seji je prisotnih 7 članov sveta. 
 
Razprava: 
 
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 22. redni 
seji, dne 22.2.2018, sprejme skrajšan zapisnik 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 14.12.2017. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 19. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
 

AD/3 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 20. redne seje OS. 
 
Razprava: 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni 
seji, dne 22.2.2018, sprejme skrajšan zapisnik 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 21.12.2017. 
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Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 20. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
 

AD/4 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 21. redne seje OS. 
 
Razprava: 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni 
seji, dne 22.2.2018, sprejme skrajšan zapisnik 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 11.1.2018. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 21. 
redne seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
 

AD5 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 22. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 19. redne seje in pregled realizacije sklepov.  
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 20. redne seje in pregled realizacije sklepov. 
4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 21. redne seje in pregled realizacije sklepov. 
5. Potrditev dnevnega reda 22. redne seje. 
6. Informacije župana. 
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7. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
8. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 – druga obravnava. 
9. Obravnava in sprejem Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2018. 
10. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 - 

hitri postopek. 
11. Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2017. 
12. Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini 

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

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 19. redne seje in pregled 

realizacije sklepov.  
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 20. redne seje in pregled 

realizacije sklepov. 
4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 21. redne seje in pregled 

realizacije sklepov. 
5. Potrditev dnevnega reda 22. redne seje. 
6. Informacije župana. 
7. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
8. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 

leto 2018 – druga obravnava. 
9. Obravnava in sprejem Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
10. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2018 - hitri postopek. 
11. Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 

2017. 
12. Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2018 v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
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AD6 
INFORMACIJE ŽUPANA. 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- Mariborska razvojna agencija – Na Mariborski razvojni agenciji smo bili zelo 
uspešni za dodelitev kohezijskih sredstev. Za rekonstrukcijo ceste Ruta-Lovrenc-
Pesek z gradnjo kanala za odpadne komunalne vode ter kanalizacijo smo uspeli 
prijaviti sredstva v višini 925 tisoč EUR. Za projekt Izgradnje kanalizacije za 
odpadne komunalne vode Slepnica bomo dobili sredstva v višini 969 tisoč EUR. 
Za projekt Lovrenška livada pa bomo dobili sredstva v višini 619 tisoč EUR. Ta 
sredstva so potrjena na regionalnem svetu Podravja. 

- Bolniške odsotnosti – več ljudi imamo v bolniškem staležu. Zahvali se občinski 
upravi, da kljub temu uspemo opraviti toliko dela. Občinskemu svetu pa se zahvali 
za tvorno sodelovanje. 

- Investicija v šolsko kuhinjo – investicija v šolsko kuhinjo je v višini 450 tisoč EUR. 
Sredstva bomo pokrivali z lastnimi sredstvi in prijavo na 21. člen ZFO-1. Kuhinjo 
moramo končati do septembra. 

- Investicije – cesta Šercerjeve brigade bo končana do konca aprila, saj smo rok 
podaljšali. Veliko imamo investicij tudi v vodovod – v obnovitev omrežja, 
posodobitev vodohrama Bitner. Probleme pa imamo tudi na Recenjaku pri 
gospodu Sušecu. 

- Izredna dodelitev stanovanja – na Gornjem trgu 42 smo pridobili stanovanje, ki 
smo ga usposobili za bivanje in ga dodelili z izredno dodelitvijo gospodu Iršiču. 

Albina Pajtler razloži sklep o izredni dodelitvi neprofitnega stanovanja za določen 
čas. 

- OPN – trenutno je delo zaostalo zaradi bolezni delavke, ki pokriva to področje. 
Pričakuje, da bo v čim krajšem času razgrnitev le tega. Gospod Strmšnik iz Selnice 
ob Dravi je lastnik »Meršnikove hiše«, ki pa je ne misli obnavljati, je pa še dal 
pobudo za dopolnitev OPN glede izgradnje stanovanjskih hiš. 

Albina Pajtler pove, da je župan imenoval komisijo, ki bi naj sodelovala z občinsko 
upravo glede priprave gradiva, do faze dopolnjenega osnutka, ki je predmet javne 
razgrnitve. Komisija je v poletnem času 2017 pregledala grafični del, uskladila vse 
enote prostora. Te enote smo tako grafično kot poimensko uskladili in jih 
posredovali tudi strokovnemu izdelovalcu dokumenta. Pričakovali smo, da nam do 
konca avgusta 2017 posredujejo tekstualni del, da bomo tudi tega pregledali. Kljub 
urgenci smo ta izvedbeni del OPN prejeli v začetku oktobra, ko so se začela dela 
na zaključevanju raznih investicij. V decembru in nekaj v januarju je bila odsotna. 
Načrtuje, da bi se ta komisija do konec marca dobila in razčistila te zadeve. V aprilu 
bi lahko osnutek OPN razgrnili. 

- Zimska služba – v proračunu smo dodatno namenili 55 tisoč za zimsko službo. 
Veliko škode pa nam je povzročil tudi vetrolom. Glede pluženja smo dobili tudi 
nekaj pripomb, nekaj jih je bilo upravičenih, večina pa ne. Ugotavlja, da ni več 
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solidarnosti med ljudmi in večina jih gleda le na sebe. Inšpekcijski nadzor nad 
zimsko službo ni imel pripomb. 

- Prireditve – ob kulturnem prazniku smo imeli zelo lepo prireditev. Tudi pustovanje 
je bilo dobro pripravljeno. Posebej se zahvali dekletom »Škopjenkam«, ki so 
poskrbele za animacijo. Zahvali se tudi KD Radomlje, ki je uprizorilo kar tri 
predstave Na začasnem delu na zemlji. Prireditev pripravljamo tudi ob 8. marcu, 
materinskem dnevu in velikonočni sejem. 

- Zahvala – posebej se zahvali Rosandiju Črešnarju, saj ima dobre živce, saj dela 
tudi več kot 16 ur na dan. 

- Obisk starejših v domovih za starejše – v marcu bo obiskal naše starejše, ki so 
nastanjeni v domovih za starejše. 

- V letu 2019 načrtujemo nabavo novega gasilskega vozila in dograditev 
Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju. 

- Obisk španskih učiteljev v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju – obiskal jih je v šoli in 
jim spregovoril nekaj besed o našem kraju. 

- V letošnjem letu imamo zagotovljenih tudi 1.300 tisoč EUR za širitev ceste proti 
Pesku iz postavke vzdrževanja. 

- Izpostavi cesto na Recenjak 43, ki je v zimskem času izredno nevarna, saj je kljub 
pluženju in posipavanju nevarna. Razmisliti moramo, kako cesto na novo speljati, 
da se izognemo temu vzponu. 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 
Opomba: Na seji je prisotnih 8 članov sveta. 
 
 
 

AD/7 
POBUDE IN VPRAŠANJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 
Marija Perklič pove, da Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
d.o.o. prodaja dve stanovanji. Ali je možno, da bi se dogovorili, če imamo kakšnega 
prosilca, da bi ti dve stanovanji najeli ali kupili. 
Poda informacijo, da potekajo dogovori za radijsko delavnico radia Maribor, ki bi bila v 
Lovrencu na Pohorju. 
 
Albina Pajtler odgovori, da je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja d.o.o. lastnik celotnega objekta na Šolski ulici 12 in nekaj stanovanj na Šolski 
ulici 20-22. Občina objavlja javni razpis, ko ima sama prosta stanovanja. Zadnji razpis 
smo imeli pred 4 leti. Sedaj nimamo odprtega razpisa. Nepremičninski sklad pa ne 
dovoljuje stalne prijave osebam mlajših let. Kar se nakupa tiče, pove, da smo bili 
seznanjeni z javno dražbo, vendar v proračunu nismo našli sredstev za ta nakup. Sklad 
stoji na stališču, da s takšnim najemom zgubljajo stanovanja. 
 
Edvard Goričan vpraša, kaj je občina do sedaj naredila glede zemljišča pri investiciji 
rekonstrukcije ceste na Činžatu. 
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Nadalje da pobude: 
- Pri iskanju javnih delavcev, oziroma ko javna dela razpisujemo, da naj se bolj pazi 

na ustrezen profil. 

- Imamo zastarel odlok o psih – predlaga, da občinska uprava pripravi novega. Psi 
morajo vedno biti privezani ali za ograjo in ne morejo prosto tekati.  

- Opozori na pse, ki v tem globokem snegu gonijo divjad. 

- Predlaga, da v letošnjem letu razmislimo o izhodiščih za imenovanje Draga 
Vresnika za časnega občana občine Lovrenc na Pohorju v letu 2019. 

Župan pove, da se zahvaljuje za takšne pobude. Glede javnih delavcev pove, da nam 
zavod za zaposlovanje ne odobri več javnih del na področju komunale. Trenutno imamo 
odobrena dva delavca. 
Glede psov se strinja, da čim prej pripravimo ustrezen odlok. 
Za predlog častnega občana se strinja.  
 
Albina Pajtler pove, da je občinska uprava bila aktivna toliko, da je naročila nadaljevanje 
oziroma naročila geodetski postopek, ki bi po pravnomočni odločbi bil osnova za 
dogovorjen način razlastitve. Geodet je elaborat na Geodetsko upravo že oddal. Odločbe 
še nismo prejeli. Geodetsko upravo bomo prosili za prednostno obravnavo. 
 
Simona Grobelnik predlaga, da PGD Lovrenc na Pohorju pripravi konkreten finančni načrt 
potreb. 
 
Leo Čelofiga vpraša: 

- Ali so kakšne nove informacije glede lastništva penziona Bitner? Kaj je občina od 
zadnje obravnave storila?  

- Kaj je z »ratrakom« za pripravo tekaških prog? Zakaj se ob takšni količini snega 
ne uredijo tekaške proge? 

Nadalje da pobude: 
- Da se zagotovi več sredstev na režijskem obratu za nabavo močnejših delovnih 

strojev za zimsko službo. Slabo so očiščeni pločniki, parkirišča in poti pred javnimi 
ustanovami. 

- Da se popravi javna razsvetljava v Šolski ulici, saj že nekaj časa ne dela. 

- Častni občan občine naj bo živa oseba. Podpira pa pobudo za Draga Vresnika. 

Zahvali pa se za odgovor z zadnje seje. 
 
Župan pove glede Bitnerja, da peljemo aktivnosti naprej. 
Glede javne razsvetljave pove, da bomo urgirali. Opozori pa tudi, da razsvetljava Pod 
bregom tudi ne sveti. 
 
Albina Pajtler pove, da Pod bregom sveti stara razsvetljava, v dogovoru z izvajalcem. 
Poznamo problem in ga rešujemo. 
 
Irena Kukovec-Stajan pove, da smo iz Pokrajinskega muzeja pridobili dokumentacijo, 
ugotovili, da je podjetje v likvidaciji. Česa drugega iz teh dokumentov ne moremo 
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ugotoviti. Pridobiti si moramo likvidacijski zapisnik, da vidimo, kaj se je na tem področju 
dogajalo. Aktivnosti peljemo naprej. 
 
Tomaž Golob pove, da je cesta Pot Šercerjeve brigade, ki še ni končana, precej luknjasta, 
predvsem pod Urbancem. Predlaga, da čeprav je cesta še v izgradnji, da se luknje 
pokrpajo. 
Nadalje pohvali delo zimske službe, predvsem to, da se v ožinah sneg odvaža. 
 
Albina Pajtler pove, da smo dan pred sneženjem izvajalca opozorili na luknje v cestišču 
(cesta je še gradbišče) in so jih že pokrpali. 
Glede zimske službe pove, da upoštevamo pravilnik o vzdrževanju cest, ki opredeljuje 
tudi zimsko službo. V prilogi pravilnika so tudi prioritete vzdrževanja, ki govorijo tudi o 
tem, kdaj se smatra, da je cesta prevozna, kakšni zastoji so možni na določeni cesti. Naš 
namen ni, da bi se tega pravilnika držali dobesedno, vendar z resursi, s katerimi 
razpolagamo (z 10. kooperanti) in njihovo opremo, skušamo maksimalno opravljati 
prevoznost cest. Za snežne verige imamo postavljene znake. Če pa so kakšni problemi, 
pa smo tudi spreminjali prioritete. 
 
Boštjan Petelin pove, da gasilsko društvo porabi za redno vzdrževanje (obratovalni 
stroški) kar 11.870 EUR na leto. Redno dotacijo pa dobijo v višini 7.000 EUR. Dolgoročno 
bi potrebovali več sredstev za redno vzdrževanje. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Župan pove, da je tekom javne razprave sprejel določene spremembe proračuna, ki so 
dane na mizo. Več sredstev smo namenili za ceste, zaradi večje zimske službe. 
Spremembe so zaradi določenih investicij. Razrez sredstev, ki jih je potrdil Regijski svet 
Podravja, bomo članom sveta poslali po elektronski pošti. Dodali smo tudi sredstva za 
daljinsko ogrevanje (ogled smo opravili s podjetjem Energetika v občini Loški Potok). 
 
Bronislava Paulič razloži odlok o proračunu, predvsem spremembe, ki jih je župan sprejel 
v javni razpravi. 
 
Predlogi sprememb v javni razpravi, potrjeni s strani župana: 
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SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018, VKLJUČENE V GRADIVO ZA DRUGO OBRAVNA  

(NASTALE V ČASU JAVNE RAZPRAVE)

PRORAČUN
SKI 
UPORABNI
K / 
PRORAČ. 
POSTAVKA KONTO

OZNAKA 
PROJEKTA V NRP -
INVESTICIJE NAZIV 

OPOMBE/NAM
EN PORABE:

DODATNO 
NAČRTOVAN 
ZNESEK V 
PREDL.PROR.L. 
2018 V EUR

dodatno načrtovana 
sredstva v prihodnjih 
letih v EUR/opombe

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. SPREMEMBE PRIHODKOV:

71419997
Drugi izred.nedav.prih.-SIDG -sof.sanacije 
mostu na občinski cesti

nak.rea l i z.v 
jan.2018 8.233,00

7400011
Prej.sred.iz držav.prorač.-sof.invst. V 
občinsko infrasrr.-21.,23. čl. ZFO-1 3.343,00

SKUPAJ POVEČANJE PRIHODKOV: 11.576,00

2. SPREMEMBE ODHODKOV:

406299 402999 \
Pravno in drugo ekspertno svetovanje, 
prirpava pravnik aktov

 
i zdana v letu 
2017, račun 
zapade v 
plači lo v letu 
2018; prenos  
s red. i z leta  
2017 6.000,00

406420 420202 OB167-09-0005 Nakup opreme - nakup računalnikov

nakup 
zmogl jivejšeg
a  serverja 12.000,00

406443 420500 OB167-15-0003
Invest.vzdrževanje poslovne stavbe Spodnji 
trg 8

plači lo 
i zva ja lcu 
sanaci jskih 
del  na  
temel jih 
obč.zgradbe v 
letu 2015 - 12.278,00

412500 420899 OB167-18-0002 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 10.000,00

413002 402503 \
Redno vzdrževanje lokalnih cest - izven 
naselja 25.000,00

413004 402503 \
Redno vzdrževanje javnih poti - izven 
naselja 30.000,00

413180 420402 OB167-16-0012
Rekonstrukcija LC Lovrenc- Radoljna (Pot 
šercerjeve brigade) -410,00

418301 420299 OB167-09-0048
Nakup opreme za Kulturni dom J.Petrun 
Lovrenc na Pohorju

nakup 
kl imatske 
naprave 10.000,00

419318 420402 OB167-17-0013 Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju

vred.proj.po 
poroj.predr., 
inv.nadzor 66.005,00

419461 420300 OB167-16-0010 Nakup pianina YAMAHA za glasbeno šolo

račun zapade 
v plači lo v letu 
2018; dobava v 
dec. 2017 4.301,00

SKUPAJ POVEČANJE ODHODKOV: 175.174,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

5003072
Najeti krediti  pri državnem proračunu - 
dolgoročni kredit l . 2018 39.414,00

RAZLIKA MED POVEČANJEM PRIH. IN 
ODHODKOV in najetim kreditom (1. - 2.+3.): -124.184,00
SE POKRIJE S POVEČANIM PRENOSOM SRED. 
IZ  LETA 2017

    

 

    

  

 
   
  

      
 

        

      

 
 

 
 
  

 
 

 
  

 

     

OBČINSKA UPRAVA:
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Razprava o spremembah iz javne obravnave: 
 
Leo Čelofiga vpraša, ali smo vedeli, da bomo morali plačati iz leta 2015 sredstva v višini  
12.278,00 EUR in kakšne so obresti.  
 
Župan pove, da obresti praktično ni. Podjetje Nival je tožil za to vrednost za dodatna dela, 
ki jih pa nadzor ni potrdil. Sodišče pa je ugotovilo drugače, da so bila izvedena dodatna 
dela. 
 
Simona Grobelnik vpraša, koliko pa so bili sodniški stroški. 
Zakaj pa so računi svetovanja padli v letošnje leto. Glede strežnika pove, da so tudi drugi 
načina shranjevanja. 
Glede bančne garancije vpraša, oziroma se je izkazalo, da je ne bomo mogli koristiti v 
sanaciji kuhinje. Ali je predvideno, da jo koristim še v letu 2018? Opozori na to, da nam 
ne bo garancija potekla. 
Rada bi poznala terminski plan dela za obnovo šolske kuhinje. Roki so namreč izredno 
kratki. 
Skrbi pa jo, da imamo kar 665 tisoč EUR prenosa. Vemo, kaj to pomeni, da določene 
zadeve niso realizirane. 
Daljinsko ogrevanje smo že večkrat obravnavali, ve, da se čaka na razpise za sredstva. 
Kaj je predvideno v stroških 10 tisoč EUR? Vedeti moramo, kaj želimo. Zanima jo, kakšna 
je tržna vrednost projekta. 
Upa, da se bomo bolj konkretno pogovarjali že na naslednji seji. 
 
Župan pove glede bančne garancije, da je sedaj ne moremo koristiti, vnovčili pa jo bomo 
ob popravilu vodovoda v šoli. Bančno garancijo bomo koristili še v tem letu. 
Glede kuhinje pove, da bomo v pogodbi našli ustrezno varovalo, da bodo dela 
pravočasno zaključena. 
Za daljinsko ogrevanje pove, da gre za dokumentacijo, ki jo bo pripravilo podjetje 
Energetika. Razpis pa je odprt še do junija. Mi smo tik pred tem, da bi lahko podelili 
koncesijo. Tržna vrednost projekta je cca. 700 tisoč EUR. Naša občina pa bi lahko dobila 
sofinanciranje v višini 760 tisoč EUR. Predvidena moč peči bi bila 500 kw. 
 
Albina Pajtler pove, da je bila vključena samo v delu, da je govorila s ponudnikom 
investicijske dokumentacije, da jo uskladita z že sprejetimi sklepi (sprejet je bil tudi sklep 
o interesu občine in javnem interesu), ki so bili sprejeti na občinskem svetu. Predvsem 
pa to, da bi lahko tudi mi naredili nekaj takega, kot je v Loškem Potoku. Mi smo v letu 
2016 sprejemali DIIP (predstavil gospod Čepič) daljinskega ogrevanja z lesno bio maso, 
ki bi se izvajalo kot izbirna gospodarska javna služba v javnem zasebnem partnerstvu. 
Območje, oskrbovano s tem sistemom, je bilo razdeljeno na tri faze. Sedanji sistem, ki se 
bo predlagal, pa je, da bi se ta dejavnost izvajala kot tržna dejavnost. To bi bilo za 
izhodišče dovolj, vendar, bi sedaj ta DIIP moral biti drugačen – nov DIIP, ki bi opredelil to 
ogrevanje kot tržno dejavnost, ki bi omejil območje zgolj na ožji center in oskrbo javnih 
objektov. 
 
Dušan Jakop pove, da so naročilnice za strokovno svetovanje bile izdane pravočasno, 
računi pa so v hišo prispeli šele v decembru in zaradi 30 dnevnega plačilnega roka smo 
jih morali plačati v januarju 2018. Pri strežniku ne gre toliko za shranjevanje podatkov, 
kot za brezhibno delovanje računalniških programov. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da so sodni stroški cca. 700,00 EUR. 
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Leo Čelofiga vpraša glede daljinskega ogrevanja, če gre za tržno dejavnost, ali bomo 
imeli možnost korekcije cen, da ne bodo previsoke. 
 
Opomba: Omejitev je v zakonu in kako določiš v pogodbi. 
 
Simona Grobelnik vpraša glede zadolževanja, soglasje k najetju povratnih sredstev 111 
tisoč EUR, kaj to pomeni. Ali je to dodatno zadolževanje, ki je sicer ugodno. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da je to obrazec, ki ga je potrebno priložiti pri napovedi 
črpanja povratnih in nepovratnih sredstev pri MGRT-ju. Soglasje je potrebno, gre pa za 
povratna sredstva, ki so brezobrestna. Ta sredstva bomo morali vračati in ta sredstva ne 
gredo v kvoto zadolževanja. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje spremembe, ki so bile v javni razpravi (tabela) 
 

5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni seji, dne 
22.2.2018, sprejme spremembe Odloka o proračunu Občine Lovrenc 
na Pohorju za leto 2018, ki so potrjenih s strani župana, v javni 
razpravi. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
 
Nadalje da v odločanje odlok po členih. 
 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni seji, dne 
22.2.2018, sprejme vse člene (od 1. do 15.) odloka hkrati. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
 
Nadalje da v odločanje 
 

7. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni seji, dne 
22.2.2018, daje soglasje k najetju povratnih ( kreditnih) sredstev 
v višini 111.556,00 EUR za financiranje sanacije kuhinje v OŠ 
Lovrenc na Pohorju pod pogoji iz poziva MGRT, št. 4100-
1/2018/7, z dne 15.2.2018. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
V odločanje da 
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8. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni seji, dne 

22.2.2018, v NRP Občine Lovrenc na Pohorju uvrsti novo 
naložbo »Sanacija kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju«. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Na koncu da v odločanje  
 
          9. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in 14. čl. Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17- uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni 
seji, dne 22. februarja 2018, sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

 
1.   SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2018 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za financiranje 
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine. 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 
  

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:  
 

Konto Naziv Znesek v 
EUR 

   
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.651.366 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.939.754 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.243.289 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.025.362 
703 Davki na premoženje 166.270 
704 Domači davki na blago in storitve 51.657 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 696.465 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 354.231 
711 Takse in pristojbine 2.000 
712 Globe in druge denarne kazni 2.120 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 240.523 
714 Drugi nedavčni prihodki 97.591 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 40.000 

73 PREJETE DONACIJE 6.500 
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.500 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 665.112 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 300.170 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna 

EU 
364.942 

   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.206.742 

40 TEKOČI ODHODKI 1.414.523 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 420.865 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 67.537 
402 Izdatki za blago in storitve 858.266 
403 Plačila domačih obresti 7.300 
409 Rezerve 60.555 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.332.070 
410 Subvencije 86.145 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 887.152 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 94.247 
413 Drugi tekoči domači transferi 264.526 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.444.692 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.444.692 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.457 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 
 

10.100 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.357 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)      -

555.376 
   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV 

 
0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
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751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443) 
0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in 

drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 

 
0 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0 
   
   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
   

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 111.556 
50 ZADOLŽEVANJE 111.556 

500 Domače zadolževanje 111.556 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 186.966 
55 ODPLAČILA DOLGA 186.966 

550 Odplačila domačega dolga 186.966 
   

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                                                                                              

 
     -
630.786 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                                                   -

75.410   
   

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 555.376 
   

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 

635.190 

   
 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na 
Pohorju: www.lovrenc.si. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
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Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se 
pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta. 

 
3.   POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in 
podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z 
veljavnim proračunom. 
 
Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. 
  

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so: 
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), 

2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po 43. čl. 
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

3. požarna taksa, po 59. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št 3/07-UPB, 
9/11, in 83/12), ki se uporabi za namen, določen v tem zakonu, 

4. turistična taksa, po 20.čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 2/04 
in 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 

5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po 
29. čl. Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 
in 46/14 – ZON-C),  

6. prihodki iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, po 35 čl. 
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/16), 

7. komunalni prispevek, po 84. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 

8. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, po 43. čl. 
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

9. prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem, po 43. čl. Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

10. prihodki režijskega obrata, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 

11. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po 5. členu Uredbe o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 
35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0620
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1760


16 
 

12. prejete donacije, po 43.čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

13. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega 
značaja in 

14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  
  
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski 
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov 
povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.   
 
Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z 
dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen. 
 
 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju 
proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 40.000,00 
EUR.  
 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti 
rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o 
polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi rebalansi proračuna tekočega leta. 
 
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

 
 

(dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov in v 
obsegu, kot so vključeni. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za tekoče odhodke in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih 
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 

7.  člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost 
projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti 
projekta. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi 
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.  
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 
 

8. člen 
(proračunski sklad) 

 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot 
proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge 
nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna  v višini 45.000,00 EUR. 
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra 
tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine 
Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov 
za preteklo leto. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 
močan veter, požar, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 
 
Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR, 
župan in o tem pisno poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem 
izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ko 
poraba presega višino o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o proračunu,  
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del 
prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije  se v letu 2018 določijo v višini 
15.000,00 EUR.  
 
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva 
se razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela proračuna. O koriščenju splošne 
proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju 
proračuna. 
 

10. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih 
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v 
primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne 
more uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 
% izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. 
 
Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj 
obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.  
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4.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE  
 

11. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko 
župan dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. 
 
Župan o realiziranih odpisih poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem 
in letnem izvrševanju proračuna.  
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA  
  

12. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

 
Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva 
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih 
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. 
 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega 
odstavka tega člena.  
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži pri državnem proračunu, v 
višini 111.556,00 EUR, z najetjem dolgoročnega namenskega kredita, za financiranje 
občinskih investicij. 
 

13.  člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna) 
 

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju 
poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. 
 
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2018 ne bodo 
zadolževali.  
 
   
6.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14.  člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2019, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
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15. člen 

(uveljavitev odloka) 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018 – druga obravnava. 
 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 
 
Albina Pajtler razloži letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 
Načrt opredeljuje prodajo zemljišč, prodajo zalog stavbnih zemljišč, nakupe, vzpostavitve 
in ukinitve javnega dobra in brezplačne pridobitve zemljišč, predvsem kar zadeva ceste. 
Pri prodaji zemljišč so načrtovana tista zemljišča, ki jih ne potrebujemo. Želi si, da bi veliko 
teh bilo prodanih, čeprav se nekatere parcele že kar nekaj let pojavljajo, ker ni nekega 
interesa. V glavnem so to parcele, ki so v k.o. Lovrenc na Pohorju, večina njih pa so 
manjše kvadrature. Pri vrednosti smo izhajali iz vrednosti, ki jo vodi geodetska uprava. 
Veliko teh parcel je nastalo ob ureditvi meje lokalne ceste Ceste na Kumen. Realizacij ni 
bilo, ker nimamo kadra na tem področju, ki bi na tem intenzivno delal. 
 
Razprava glede prodaje zemljišč: 
Edvard Goričan pove, da ga moti politika razpolaganja z zemljišči v občini. Ima občutek, 
kot da ne mislimo resno. Ne spomni se, da bi imeli kakšen primer, da smo v zadnjih petih 
letih dejansko to, kar smo imeli predvideno za prodajo, tudi dali v javno objavo, da bi to 
prodali. Nikoli ni bilo povedano, da bi kakšen razpis bil neuspešen. Pričakujemo neke 
fiktivne prihodke, ki se kasneje ne realizirajo. Razmisliti je potrebno o resnejšem pristopu. 
Na 3. strani je točka 14., ki jo zelo dobro pozna in gre delno za kmetijsko in delno za 
stanovanjsko območje in je ena od parcel za stanovanjsko gradnjo v bodoče. Cena te 
parcele je 0,25 €/m2 z neposredno pogodbo in to za človeka, ki nas je v lanskem letu 
onemogočal. Predlaga, da te točke ne damo z neposredno pogodbo, ampak z 
menjalno pogodbo. 
 
Albina Pajtler pove, da je ta parcela v manjšem delu opredeljena kot stanovanjsko 
območje in tukaj stanovanjska gradnja ni možna. Drugi del parcele pa ni v naši lasti.  
 
Edvard Goričan razume, da stanovanjska gradnja trenutno ni možna, vendar ko 
zaokrožimo parcelo, je pa to idealna parcela. To točko dajmo izkoristiti, da se bomo lahko 
pogajali. V tistem delu, ko imamo pa nakup, pa pogreša, da ta parcela ni vključena. 
 
Albina Pajtler pove, da je vključena pri nakupu pod zaporedno številko 6 in 7, parcela 
139/2 k.o. Činžat, kar je razvidno iz grafike, v naravi je to gozdna cesta.  
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Edvard Goričan opozori na anomalijo, da pridobivamo parcelo za 7,00 €/m2, na isti lokaciji 
pa kupujemo za 0,25 €/m2. To ni v redu. 
 
Albina Pajtler pove, da uporabljamo vrednosti geodetske uprave. Vrednost izstopa, ker 
je nekaj opredeljeno kot stavno zemlj9išče, nekaj pa kot kmetijsko. 
Gre za zamenjavo parcele pod zaporedno številka 14 pri prodaji s parcelama pri nakupu 
pod zaporedno številk 6 in 7.. 
To so manjše kvadrature in ni možno, da jih damo v razpis. 
Pri prodaji zalog stavbnih zemljišč pove, da jih imamo pripravljene, če se bo investitor 
pojavil in te zaloge kupil. Tu pa so cene iz pogodbe, ko je bila vršena menjava. 
V nakupu nepremičnega premoženja imamo tudi eno menjavo, ki se pojavlja v k.o. Ruta, 
parcela 185/6, ko gre v kombinaciji s parcelo za uskladitev trase občinske ceste pod 
zaporedno številko 3 parcela 558/1 (prodaja). Z lastnico zemljišča pa smo tudi 
dogovorjeni, da bomo tisto zemljišče, ki v naravi ni cesta, prenesli njej, ona pa nam 
zemljišče, ki v naravi predstavlja kategorizirano cesto. 
Pri nakupih zemljišča so prav tako manjše površine. Zadevi pod zaporedno številko 2 in 
3 sta za nas zelo pomembni, zaradi tega, ker smo tam gradili vodovod in sedaj še trasa 
kanalizacije posega na to zemljišče. 
Tudi nakup pod zaporedno številko 5 je v kombinaciji (pod zaporedno številko 13 – 
prodaja), ko ima stanovanjski objekt na parcelni številki 43/3 funkcionalno zemljišče, 
katere lastnik je Občina Lovrenc na Pohorju. Že pred leti smo sklenili s potencialnim 
kupcem pogodbo, ker pa kupnina ni bila plačana, tudi kupec ni dobil originalne listine za 
vpis v zemljiško knjigo in je zadeva še vedno naša. Istočasno se nam na drugi strani 
pojavlja objekt, katerega lastniki so isti, kot so lastniki, ki kot funkcionalo že uporabljajo 
naše zemljišče. Ta objekt pa neposredno štrli v občinsko cesto. 
Za posel pod zaporedno številko 8, 9 in 10 pa je posel s Tovarno kos in srpov, ki je bil že 
akceptiran, ni pa bil izveden. 
Pri brezplačnih prenosih nepremičnega premoženja bo občina pridobila vsa ta zemljišča, 
za katera so lastniki že podali izjave, da bodo po izvedenih geodetskih postopkih 
nepremičnine brezplačno prenesli v last občine. 
V lanskem letu smo od 1-7 (grajenega javnega dobra) pridobili oziroma z lastniki sklenili 
ustrezne pogodbe, tako da je občinska cesta Pod bregom v celoti postala last občine. 
V postavkah od 8-14 pa se nanašajo na predhodno pridobljena zemljišča, na katerih pa 
še ni vzpostavljeno javno dobro in se nanašajo na lokalno cesto Slepnica-Hojnik kapela. 
Pri ustanovitvi služnosti gre za tri parcele, na katerih želimo ustanovit služnost. V prvem 
primeru na parceli 954 k.o. Kumen je bila že brezplačno ustanovljena služnost iz leta 
1998, vendar ni bila vpisana v zemljiško knjigo. Gre za MHE Lakožič in lastnik te parcele 
je to parcelo v celoti prenesel v javno dobro, sedaj pa se srečuje s problemom in zaradi 
v zemljiški knjigi ne izvedenega vpisa za služnost v njegovo korist, bi to služnost v tem 
času njemu priznali. 
Za služnost pod zaporedno številko 2 gre za funkcionalno zemljišče večstanovanjskega 
objekta, v katerem živi tudi naš podnajemnik, ki želi na tej parceli postaviti nezahteven 
objekt.  
Pod zaporedno številko 3 pa je občinski svet že odobril pravni posel, gre pa za služnost 
v korist Elektra Maribor. 
Posebej opozori na 3. člen sklepa o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena, da 1. točko parc.št. 954, k.o. Kumen izjemoma izvzamemo iz 
statusa javnega dobra, samo za čas, da bi lahko vknjižili služnost za lastnika MHE 
Lakožič, pa potem zopet vzpostavili javno dobro. 
 
Simona Grobelnik pove, da se generalno strinja s predhodnikom gospodom Goričanom, 
glede realizacije pri načrtovanju prihodkov prodaje nepremičnin. 
Na gradivo pa ima nomotehnično pripombo in sicer, da morajo biti navedeni tudi vsebinski 
razlogi (pripomba nadzornega odbora). Sicer revizijske sledi ni. 
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Predlaga, da se v okviru zapisnika zapiše bolj natančna razlaga, kar je bilo povedano. 
 
Edvard Goričan predlaga, da v V (petem poglavju) dopišemo, da o tem poroča župan 
na naslednji seji občinskega sveta. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

10. SKLEP: Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - 
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS 
- Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 
– ZUUJFO in 76/15), 6. in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14 in 58/16) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
prečiščeno besedilo, UGSO, št. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, na svoji 22. redni seji, dne 22.02.2018, sprejel, s pripombama iz 
razprave, 

 

S K L E P 
o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2018 
1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018, in sicer: 

Načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2018 obsega naslednje 
nepremičnine:   

Zap.št. k.o. parcela Površina v 
m2 

Namenska raba 

1 Lovrenc/P. 1111/6 33 Del st.obm., del ind.obm. 
2 Lovrenc/P. 601/18 82 Ind. območje 
3 Ruta 558/1 1017 m2 Gozdno zemljišče,  

po parceli ne poteka obč.cesta. Zemljišče bo 
predmet menjalne pogodbe, s katero bo v 
delu urejeno ZK stanje občinske ceste JP 
Činžat-Zg.Ruta-Pušnik. 

4 Lovrenc/P. 952/16 134 Stanov.območje 
5 Lovrenc/P. 173/1 349 Mešano območje-območje centralnih dej.-

urbana središča 
6 Lovrenc/P. 948/1 882 Stanov.območje 
7 Rdeči breg 99/2 962 

Delež obč. 
878/962 

Del. stan.obm. s KG, del stan.območje 

8 Rdeči breg 88/4 1249, delež 
občine 
630/1249 

Kmetijsko zemljišče 

9 Lovrenc/P. 638 187 Območje proizvodnih dejavnosti 
10 Lovrenc/P. 494/5 92 Ind.območje 
11 Lovrenc/P. 485/3 88 Ind.območje 
12 Lovrenc/P. 484/24 60 Stanov.območje 
13 Lovrenc/P. 

 
43/2 
 

455 Stanov.obm., dvorišče okoli stanovanjske 
zgradbe 

14 Činžat 449/8 412 Del kmetij.z., del stanovanjsko območje 
15 Lovrenc/P. 722/4 1136 Stanov. območje 
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16 Lovrenc/P. 1114/14 51 Stanov. območje 
17 Lovrenc/P. 660/19 149 Stanov. območje 
18 Lovrenc/P. 713/57 11 Stanov. območje 
19 Lovrenc/P. 712/36 149 Stanov. območje 
20 Lovrenc/P. 713/56 20 Stanov. območje 
21 Lovrenc/P. 712/35 172 Stanov. območje 
22 Lovrenc/P. 712/33 55 Stanov. območje 
23 Lovrenc/P. 1124/11 53 Stanov. območje 
24 Lovrenc/P. 817/17 35 Stanov. območje 
25 Lovrenc/P. 817/16 66 Stanov. območje 
26 Lovrenc/P. 816/19 33 Stanov. območje 
27 Lovrenc/P. 816/10 95 

delež obč. je 
½  

Ştanov. območje, 
prodaja solastniškega deleža 

28 Lovrenc/P. 1138/9 63 Stanov. območje 
29 Lovrenc/P. 1138/7 47 Stanov. območje 
30 Lovrenc/P. 

 
485/26 812 Industrijsko območje 

31 Lovrenc/P. 485/19 122 Industrijsko območje 
 

2. člen 

Načrt nakupa nepremičnega premoženja za leto 2018 obsega naslednje 
nepremičnine:   

Zap.št. k.o. parcela Površina v 
m2 

Namenska raba  

1 Lovrenc/P. 54/5 7 Meš.obm.-centralne dej.-urbana središča  

2 Rdeči breg 307/1 1.273 Kmetijsko območje (del dostopne poti do 
zaselka na Rdečem bregu) 

 

3 Rdeči breg 306/3 370 Kmetijsko območje (del ceste JP 862412 
Slepnica-Sadonik) 

 

4 Ruta  185/6 1.800  Kmetij. in gozdno zemljišče (dejanska raba: 
gozdno in pozidano zemljišče)  

5 Lovrenc/P. 1127/3 35 Stanov. območje s stavbo, ki posega v 
območje občinske ceste 

 

6 Činžat 139/2 174 Kmetijsko območje 
(del GC Činžat-Sojč)  

 

7 Činžat 247/11 222 Kmetijsko območje- obm. promet. infrastr. 
(JP Gomila) 

 

8 Lovrenc/P. 484/4 247 Stan.obm.-obm.prometne infrastrukture  
9 Lovrenc/P. 485/17 40 Stan.obm.-obm.prometne infrastrukture  
10 Lovrenc/P. 485/14 150 Stan.obm.-obm.prometne infrastrukture  

 
3. člen 

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) lahko občina sklepa pravne posle, ki niso predvideni 
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, pri spremenjenih prostorskih 
potrebah ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv. Skupna 
vrednost teh poslov lahko znaša 10% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine.  
 

4. člen 
Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega stvarnega premoženja iz 1. člena tega 
sklepa ter z nakupom iz 2. člena. 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Nadalje da v odločanje 
 

11. SKLEP: Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 35. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 
59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 22. redni seji, 
dne 22.02.2018, sprejel, s pripombo iz razprave, 

S K L E P 

o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena 
Nepremičnine, ki so predmet pridobitve statusa javnega dobra, so: 

1. člen 
1. parc. št. 929/18, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 71 m2, ID znak: 669-

929/18, parcela št. 929/18, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 4495105), 

2. parc. št. 651/9, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 74 m2, ID znak: 669-651/9, 
parcela št. 651/9, k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 2297315), 

3. parc. št.: 816/9, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 64 m2, ID znak: 669-
816/9, parc. št.: 816/9, 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 3944586), 

4. parc. št. 816/16, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 343 m2, ID znak: 669-
816/16, parc. št. 816/16, 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6648467), 

5. parc. št. 815/16, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 16 m2, ID znak: 669-
815/16, parc.št. 815/16, 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6648469), 

6. parc. št. 817/20, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 243 m2, ID znak: 669-
817/20, parc.št. 817/20, 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6648462), 

7. parc. št. 848/3, k.o. Lovrenc na Pohorju, cesta v izmeri 416 m2, ID znak: 669-
848/3, parc.št.  848/3, 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 1281797), 

8. parc. št. 409/2, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 838 m2, ID znak: 670-409/2, 
parc.št. 409/2, 670- RECENJAK (ID 5891846), 

9. parc. št. 396/15, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 37 m2, ID znak: 670-396/15, 
parc.št. 396/15, 670- RECENJAK (ID 5864486), 

10. parc. št. 396/13, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 877 m2, ID znak: 670-396/13, 
parc.št. 396/13, 670– RECENJAK (ID 5864484), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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11. parc. št. 397/5, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 50 m2, ID znak: 670-397/5, parc.št. 
397/5, 670 – RECENJAK (ID 5864503), 

12. parc. št. 396/26, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 500 m2, ID znak: 670-396/26, 
parc.št. 396/26, 670– RECENJAK (ID 5864510), 

13. parc. št. 396/25, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 62 m2, ID znak: 670-396/25, 
parc.št. 396/25, 670– RECENJAK (ID 5864507), 

14. parc. št. 396/21, k.o. Recenjak, cesta v izmeri 49 m2, ID znak: 670-396/21, 
parc.št. 396/21, 670– RECENJAK (ID 5864505). 

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. 1121/1, k.o. Lovrenc na Pohorju, v izmeri 70 m2, ID znak: 669-1121/1, 
parcela št. 1121/1 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 6666496). 

2. parc. št. 1138/10, k.o. Lovrenc na Pohorju, v izmeri 112 m2, ID znak: 669-1138/10, 
parcela št. 1138/10 k.o. 669 – LOVRENC NA POHORJU (ID 59745). 

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 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
 
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 - HITRI POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži odlok. 
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Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

12. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št.: 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 49. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 
skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 
(UGSO št.: 09/18), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni 
seji, dne 22. februarja 2018, sprejel v prvi obravnavi, 

 
O D L O K 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2018 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
V nadaljevanju odpre drugo obravnavo odloka. 
 
V razpravo in nato v odločanje da člene odloka. 
 

13. SKLEP:  Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejem vse člene 
odloka (od 1. do 4.) hkrati. 

 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Glede na to, da ni sprememb odloka, da župan v odločanje 
 

14. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št.: 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 49. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 
skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 
(UGSO št.: 09/18), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni 
seji, dne  22. februarja 2018, sprejel  

 
O D L O K 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju  
za leto 2018 

 
1. člen 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2018. 
 

2. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo: 

- sredstva v višini 30.000,00 EUR,  za odpravo posledic neurja, poplav na občinski 
infrastrukturi, dne 1. junija 2017 in 

- sredstva v višini 10.000,00 EUR, za odpravo posledic vetroloma, dne 12. 12. 2017. 
 

3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo prikazana v posebni točki zaključnega računa proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Navzočih je 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske 
rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 - hitri postopek. 
 
 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODPISA TERJATEV OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
- ZA LETO 2017 
 
Bronislava Paulič razloži razloge za odpis terjatev. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 22. redni seji, 
22.2.2018, potrdi odpis terjatev: 

- za povračilo stroškov zdravniškega pregleda (konto 142000) v znesku 
88,00 EUR. 

- za povračilo stroškov zdravniškega pregleda (konto 142000) v znesku 
113,00 EUR. 

- za povračilo stroškov zdravniškega pregleda (konto 142000) v znesku 
88,00 EUR. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem odpis terjatev Občine 
Lovrenc na Pohorju - za leto 2017 
 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 
Dušan Jakop razloži sklep. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 

16. SKLEP: Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, s spremembami in dopolnitvami) 
in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju UGSO, št. 59/17), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 22. redni seji, dne 
22.2.2018, sprejel 

S K L E P 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 
2018 V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

1. člen 

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov 
organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju in organizatorjem volilne kampanje za župana občine Lovrenc na Pohorju za 
lokalne volitve 2018. 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči zneskov, ki jih določa 
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki ureja volilno kampanjo, na 
posameznega volilnega upravičenca v občini.  

3. člen 

Organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, 
pripada povrnitev stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

4. člen 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve 
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stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR-a za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah 
za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
Poročilo se dostavi občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

5. člen 

Organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v občinski svet in za volitve za 
župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Lovrenc na Pohorju v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

7. člen 

Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov za volilno 
kampanjo za lokalne volitve 2014 v občini Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 51/2014). 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 22. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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