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:0321-0004/2015-024
Datum: 22.6.2018

S k r a j š a n z a p i s n i k

24. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:
OS), ki je bila v TOREK, 19.6.2018, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju,
z začetkom ob 17.00 uri.
PRISOTNI:
1. Župan:

Joško Manfreda.

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, Boštjan Petelin - Neodvisna lista za varnost in pomoč,
Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Tomaž Sušec - SD - SOCIALNI
DEMOKRATI.
2. Člani OS:

3. Odsotni:

Barbara Obrulj Jeseničnik - Lista Leo Čelofiga, opr., Aleš Ribič Lista za gospodarstvo in razvoj, opr., Matjaž Manfreda - SD SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Simona Grobelnik - Marko Rakovnik
za župana, opr..

4. Ostali prisotni:

v.d. direktorica Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Albina
Pajtler, Marko Rakovnik, Mojca Kristl, Sabina Šmon, Milan Polajžar
/PP Ruše/, Martina Krajnc /Snaga, d.o.o./, 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).
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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. 59/17) in 28.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 63/17),
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno veljavno
sklepa.

AD/2
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 23. redne seje OS.
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 24. redni
seji, dne 19.6.2018, sprejme skrajšan zapisnik 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 24.4.2018.

Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 23. 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 23. redne
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 23. redne seje in pregled realizacije
sklepov.
Potrditev dnevnega reda 24. redne seje.
Volitve in imenovanja:
- Obravnava in potrditev Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju.
Informacije župana.
Pobude in vprašanje članov občinskega sveta.
Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 – na območju
občine Lovrenc na Pohorju.
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8.

Obravnava in sprejem ureditve Statusa Snage, d.o.o.:
- Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Snaga, d.o.o. – skrajšan postopek.
- Obravnava in potrditev Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Snaga d.o.o..
9.
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Lovrenc na Pohorju - Rebalans I. – skrajšan postopek.
10. Obravnava in sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča –
skrajšan postopek.
11. Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2018.
Župan predlaga spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda.
Nadalje ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
2.SKLEP:

Občinski svet Občine
sprejme naslednji

Lovrenc

na

Pohorju

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 23. redne seje in pregled realizacije
sklepov.
3. Potrditev dnevnega reda 24. redne seje.
4. Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 – na območju
občine Lovrenc na Pohorju.
5. Obravnava in sprejem ureditve Statusa Snage, d.o.o.:
a. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Snaga, d.o.o. – skrajšan postopek.
b. Obravnava in potrditev Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Snaga d.o.o..
6. Volitve in imenovanja:
a. Obravnava in potrditev Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na
Pohorju.
7. Informacije župana.
8. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta.
9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 - Rebalans I. – skrajšan postopek.
10. Obravnava in sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
– skrajšan postopek.
11. Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj Občinskega sveta Občine Lovrenc
na Pohorju za leto 2018.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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AD/4
OBRAVNAVA IN SEZNANITEV S TRENDI VARNOSTNIH POJAVOV V LETU 2017 –
NA OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Milan Polajžar razloži trende varnostnih pojavov v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017.
Župan apelira na vodstvo policije, da ima policija zagotovljenih premalo sredstev in da je
kadrovsko podhranjena, kar se pozna, da je v kraju rajonski policist zelo malo prisoten.
Razprava:
Tomaž Golob vpraša, če je policija v preteklem obdobju dobila kakšnega, ki je kršil pravila
v naravnem okolju.
Milan Polajžar pove, da v tem trenutku teh podatkov nima, te, ki kršijo javni red in mir v
naravnem okolju, je izredno težko dobiti, predvsem tiste, ki so s »kroserji« ali drugimi
motorji.
Kršitve so ugotovljene, predvsem za parkiranje v naravnem okolju.
Tomaž Golob predlaga, da kljub temu, da je znano, da je te kršitelje težko dobiti, da je
policija več prisotna v naravnem okolju.
Župan zaključi razpravo in prebere
Ugotovitveni sklep:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 24. redni
seji, dne 19.6.2018, seznani s Trendi varnostnih pojavov
za leto 2017 na območju občine Lovrenc na Pohorju.

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in seznanitev s Trendi varnostnih
pojavov v letu 2017 – na območju občine Lovrenc na Pohorju.

AD/5
OBRAVNAVA IN SPREJEM UREDITVE STATUSA SNAGE, D.O.O.:
a. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Snaga, d.o.o. – skrajšan postopek.
b. Obravnava in potrditev Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Snaga d.o.o..
Martina Krajnc razloži gradivo (obrazložitev priložena h gradivu).
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje
3. SKLEP:

Na podlagi 471., 473. in 474. člena Zakona o gospodarskih družbah
/ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12 in 57/2012), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/2015 – ZUJFO, 14/2015 – ZUUJFO), 25. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), je Občinski
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 14. člena Statuta Občine
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Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), na
svoji 24. redni seji, dne 19.6.2018, sprejel v prvi obravnavi
ODLOK
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA SNAGA d.o.o.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan odpre drugo obravnavo in da v razpravo in odločanje oba člena hkrati.
4.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme oba člena hkrati.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Nadalje da v odločanje
5. SKLEP:

Na podlagi 471., 473. in 474. člena Zakona o gospodarskih družbah
/ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12 in 57/2012), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/2015 – ZUJFO, 14/2015 – ZUUJFO), 25. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), je Občinski
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 14. člena Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), na
svoji 24. redni seji, dne 19.6.2018, sprejel
ODLOK
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA SNAGA d.o.o.
1. člen

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.
(Medobčinski uradni vestnik 13/2013 – uradno prečiščeno besedilo in Uradno glasilo slovenskih
občin, št 28/2013 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

Navzočih je 8 članov sveta.
5

ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
V odločanje da
6. SKLEP:

Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju se na 24. redni seji, dne
19.6.2018, seznani in potrdi predlog Družbene pogodbe o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo Snaga d.o.o.

Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnavo in sprejem ureditve statusa Snage,
d.o.o.: Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Snaga, d.o.o. – skrajšan postopek in Obravnavo in potrditev Družbene
pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Snaga d.o.o..

AD/6
VOLITVE IN IMENOVANJA:
Obravnava in potrditev Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju.
Tomaž Golob razloži imenovanje OVK (zapisnik KMVI priložen v gradivu).
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
7. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 24. redni seji, dne
19.6.2018, na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), Statuta Občine
Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT 59/17) ter na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejetega na 9. dopisni
seji, dne 8.6.2018, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

1.
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
o za predsednika: Branka Hojnika,
roj. 30.12.1953, stanujočega: Vozniška pot 26, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za namestnika predsednika: Marjana Dragarja,
roj. 12.12.1976, stanujočega: Šolska 24, 2344 Lovrenc na Pohorju,
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o za člana: Edvarda Goričana,
roj. 9.5.1954, stanujočega: Cesta vstaje 27, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za namestnika člana: Olgo Črešnar,
roj. 28.8.1951, stanujočo: Gaberca 36, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za člana: Emerik Aljoša Vivata,
roj. 19.2.1970, stanujočega: Žagarska pot 15, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za namestnika člana: Borisa Kranerja,
o roj. 25.1.1967, stanujočega: Gornji trg 25, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za članico: Alenko Deutsch,
roj. 28.5.1963, stanujočo: Spodnji trg 20, 2344 Lovrenc na Pohorju,
o za namestnico članice: Nano Ladinek,
roj. 31.8.1976, stanujočo: Šolska ulica 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
2.
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.
3.
Sklep začne veljati s 1.7.2018 in se ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Obravnava in potrditev
Občinske volilne komisije Občine Lovrenc na Pohorju.

AD7
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan poda naslednje informacije:
- Cesta Šercerjeve brigade – je skoraj končana, konec junija bo tehnični
prevzem ceste. Verjetno pa bomo za ne pravočasno končano cesto vnovčili 10
% pogodbene kazni.
- Šolska kuhinja je v izgradnji – poda informacijo, da tlaki niso primerni in bomo
naredili nove, prav tako vodovodno inštalacijo Dodatna sredstva bomo koristili
iz vnovčitve bančne garancije za športno dvorano. Dela tečejo v skladu s
terminskim planom.
Marko Rakovnik pove, da so do sedaj bile štiri koordinacie, dela potekajo po
planu, imamo pa tudi štiri nadzornike, za vsako področje posebej.
- Priprave na obnovo trškega jedra – aktivno se pripravljamo na obnovo trškega
jedra. Dobili smo že tudi odločbo o razlastninjenju. Pripravljen je razpis za
izvajalca del. Še v letošnjem letu pa se bo začel obnavljati most pri podjetju
Marles. Prejeli smo že idejno zasnovo izgradnje ceste. Proti Pesku se dela že
vršijo, vloženih je že več kot 1 milijon EUR, za širitve in odbojno ograjo. Na idejno
zasnovo smo dali že nekaj pripomb. Nekaj so jih priznali, nekaj pa ne (da bi bili
pločniki za kolesarje). Glede postajališč za avtobuse pa so sprejeli naše
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pripombe. Ni zagovornik, da bi cesto v trgu začeli delati pred zimo, zato bo
predlagal, da se dela začnejo v spomladanskem času.
Kanalizacija Slepnica – v prvotnem načrtu so nam kanalizacijo po Slenici
izpustili, priznali pa so nam kanalizacijo v trškem jedru. Z v.d. direktorico sta bila
že na ministrstvu za okolje, kjer sta zagovarjala nujnost kanalizacije skozi trg. V
kratkem pa bo sestanek tudi na občini. Pri kanalizaciji v Slepnici pa ne bomo
mogli vključiti obnove vodovoda.
Dom starostnikov – se bo gradil v letu 2019,2020, preko Doma Danice
Vogrinec. Zagotoviti bomo morali lastna sredstva.
Regijsko srečanje policajev – vesel je, da nam je uspelo privabiti policiste
mariborske regije v naš kraj, kjer bodo imeli srečanje ob dnevu policije. Za občino
je to velik dogodek.
Državno prvenstvo v fitnesu – bo 2.6., tudi to je za naš kraj velik in odmeven
dogodek. Za naslednje leto pa so nam že ponudili organizacijo svetovnega
prvenstva. Veliko truda so vložili v to člani društva Sokoli, predvsem gre zasluga
predsedniku.
Klima v KD – v kulturnem domu smo namestili nove klime, saj je v poletnem
času v dvorani neznosna vročina.
Imenovanje direktorice – veliko je bilo govora o imenovanju direktorice. Svojo
obrazložitev je podal na občinsko spletno stran. V kratkem bo postopek
zaključen in jo bo imenoval za direktorico. Nekateri so o tem obveščali tudi
kriminalistično policijo. Imenovanja se ne boji, saj dela pošteno in zakonito. Sam
je z delom v.d. direktorice zadovoljen, prav tako pa je zadovoljna tudi občinska
uprava. V občini je sveži veter, pa tudi razmere na občini so se izboljšale.
Zahvala – zahvali se gasilcem za strpnost, glede gasilskega vozila in obnove
strehe, da lahko sredstva preusmerimo v obnovo šolske kuhinje.

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana.

AD/8
POBUDE IN VPRAŠANJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Boštjan Petelin ugotavlja, da v rebalansu ni predvidenih sredstev za zamenjavo strehe
na gasilskem domu.
Župan pove, da zaradi neurja moramo prioritetno več sredstev namenjati v obnovo cest,
drugače bo sčasoma pol ceste po Slepnici zaprte.
Za obnovo strehe, ki je po predračunu v višini cca. 25 tisoč EUR, bomo sredstva zagotovili
v naslednjem letu. Letos pa moramo vsa razpoložljiva sredstva dati v obnovo šolske
kuhinje.
Rok Urnaut pove, da bi že bil čas za nove spletne strani, saj te niso ažurne.
Glede imenovanja direktorjev pa bo očitno čas pokazal, kdo ima prav. Ali je smiselno
direktorico imenovati pred volitvami?
Nadalje opozori na cesto pri »Štancarju«, ki je v zelo slabem stanju in dobro najedena.
Tam bi morali intervencijsko postaviti škarpo.
Župan pove, da nekaj škarp bo postavila direkcija za vode, nekaj pa mi. Vsega ne
moremo delati s proračunom, saj vemo, da so vode v upravljanju države, ki je dolžna
sanirati nastalo škodo. Direkcija za vode že ima v načrtu, kje vse bo delala škarpe.
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Ko direktorju poteče mandat, moramo po zakonu imenovati novega. Ko bo konec s
pritožbami, moramo po zakonu imenovati direktorja. Novi župan pa imam možnost, da
direktorja razreši v roku enega leta.
Tomaž Golob predlaga, da se takoj pristopi k urejanju odvodnjavanja z javne poti
Oglarska pot med Vanerjem in Pavličem, saj voda odteka na sosednja zemljišča in
povzroča škodo. V večjih nalivih pride do večjih poplav in voda zaliva hiše. Od jaška je
30 m oddaljen jarek, ki bi lahko to vodo zajel.
Predlaga, da se naj takoj realizira hitrostna ovira (dve) na novo zgrajeni cesti Pot
Šercerjeve brigade. Ena ovira v bližini Mumla in v bližini Gornjaka. Oviri sta potrebni in
z drugimi ukrepi ne bomo umirili prometa. Ali sta bili hitrostni oviri predvideni v projektu?
Čas je že, da se realizira pobuda o novih spletnih straneh in da je administrator nekdo iz
občinske uprave.
Dušan Jakop pove glede spletnih strani, da delamo na tem, da bomo imeli še v juniju
predstavitev ponudnikov. Pričakujemo, da bomo v jeseni pristopili k realizaciji.
Albina Pajtler pove, da so bile hitrostne ovire predvidene na območju s križiščem s
Sončno potjo, vendar je bilo stališče stroke, da zaradi odvodnjavanja (robniki niso
pokonci, ampak ležeči) to območje ni primerno. Zato je predlagana samo vertikalna
prometna signalizacija in talna označba za oviro, dvignjenega nivoja pa ne bo. Smernice
o postavljanju hitrostnih ovir pa govorijo, da se prednostno postavljajo le v bližini šol.
Tomaž Golob pove, da ovire nikoli niso do roba pločnika, tako, da je še vedno prostor za
odvodnjavanje. Meni, da projektant stvari ni dobro projektiral.
Župan pove, da bomo na koordinaciji opozorili na hitrostne ovire. Sam pa ni navdušen na
preveč cestnih ovir, saj to postane dirkališče za motoriste.
Leo Čelofiga vpraša, ali bo občina odobrila dodatni oddelek v vrtcu?
Predlaga, da se na pokopališču uredi prostor za opremo, ki bi si jo lahko občani sposojali
(samokolnica, metla, …) .
Nujno je zamenjati previsoke robnike z nižjimi na parkirišču pred pokopališčem.
Dobili so izpisane pobude in vprašanja, pričakoval pa je tudi opredelitev do pobud, ki so
bile podane v tem mandatu.
Župan pove, da so v rebalansu zagotovljena dodatna sredstva za dodatni sedmi oddelek,
v vrtcu
Edvard Goričan-na zadnji seji je že postavil vprašanje, kaj se dogaja s postopkom
razlastitve na cesti Činžat. Ali še vedno čakamo na odločbo Gursa? Ali se je tam kaj
premaknilo, saj imamo za naslednje leto predviden začetek sanacije ceste.
Na podlagi česa podjetje Nigrad na računih zaračunava odvodnjavanje padavinske vode.
Tega na občinskem svetu nismo obravnavali ali sprejemali takšen cenik.
Albina Pajtler pove, da na prvo vprašanje še nimamo odgovorov. Na računih Nigrada
odpadna voda ni zaračunana. Na računu je pisano, da je v ceno vključen tudi strošek
odvodnjavanja padavinske vode. Kar pa ne drži, saj se iz količin vidi, da je zaračunana
zgolj odpadna voda. Nigrad je nespretno na račun zapisal tekst, ki ni v redu.
Res je, da na položnici piše o padavinski vodi, ni pa to zaračunano. Ta tekst bo v kratkem
izbrisan.
Že na začetku, ko smo zgradili kanalizacijo, se je ugotovilo, da se na njo priključujejo
nekateri objekti s padavinsko vodo. Pre nekaterih imajo v kanalizacijo speljane tudi
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strešne vode, ali zaledne meteorne vode. Kot izvajalci te službe bomo morali v kratkem
ugotoviti te lastnike objektov, kdo ima priključeno še kaj drugega.
Edvard Goričan še pove, da že več let govorimo, da je potrebno narediti kontrolo, kaj ima
kdo priključeno na kanalizacijo, vendar se nič ne zgodi. Stroške pa zaračunati tistemu, ki
to dela, ker je nelegalno priklopil vode, ki ne spadajo zraven, saj je v odloku zapisano, da
je to prepovedano. Vzpostaviti moramo red na tem področju.
Nadalje da pobudo, da se čimprej pripravi Odlok o čiščenju in odvajanju komunalnih vod.
Župan pove, da je mnenja, da je to bila zgrešena investicija. Najprej bi morali urediti
kanalizacijo skozi trg in na njo priklapljati krake kanalizacije. Največji vdor vode imamo
na Kovaški cesti in na prečrpališčih. V času izgradnje so to ne bi smelo dopuščati.
Marija Perklič
Prebivalci občine Lovrenc na Pohorju, predvsem tisti, ki prebivamo na Gornjem in
Spodnjem trgu, že dlje časa zaznavamo, da se je prometna varnost, zaradi povečanega
števila kršitev in prekoračitev največje dovoljene hitrosti, občutno in zaskrbljujoče
poslabšala. Naše ugotovitve sicer ne temeljijo na empiričnih in statističnih podatkih ter
analizah, treba pa je izpostaviti in poudariti, da pristojna policijska postaja (PP Ruše) v
svojem poročilu (treba je navesti, katero poročilo in številko) ugotavlja, da na območju
občine Lovrenc na Pohorju zaznava največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti. Naše
ugotovitve temeljijo tudi na vizualni zaznavi in medsebojni izmenjavi informacij, iz česar
lahko verodostojno zaključimo, da:
- največ kršitev je moč zaznati ob sobotah v popoldanskem času
- največ kršiteljev je voznikov osebnih vozil in motornih koles
- najbolj so ogroženi otroci, starejši in udeleženci v prometu s posebnimi potrebami ali
omejenimi gibalnimi sposobnostmi
- kršitve prekoračitve hitrosti pogosto vodijo k objestni vožnji, katere cilj je samopromocija
in medsebojno dokazovanje (vprašljiva je tudi tehnična brezhibnost vozil, obstaja
možnost, da so vozila predelana brez ustreznega homologacijskega izkaza - glasnejši
izpuh ...)
- do največ kršitev prihaja na gosto poseljenem cestnem odseku Spodnji trg .... do
Gornjega trga ... Kasjaka in Meršnika.
Ob tem izpostavljamo naslednja dejstva:
- na delu problematičnega odseka ceste poteka šolska pot
- na dveh mestih problematičnega odseka so trije prehodi za pešce – to preveri te, če je
tako
- na določenem problematičnem delu odseka, v dolžini približno 50 m, ni ustrezne
površine za pešce (pločnik)
- določena mesta na problematičnem odseku so nevarna, cesta je zožena, preglednost
iz dvorišč, uvozov in stranskih ulic pa ni zadostna
- cesta iz smeri Gornjega proti Spodnjemu trgu poteka v klancu navzdol, kar pri
prekoračitvi hitrosti še bolj in občutno podaljša zavorno pot vozil.
Za sanacijo problematike predlagamo naslednje rešitve:
- Spodnji trg ... do Gornega trga ... se vzpostavi cona oz. območje omejene hitrosti na 30
km/h (z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo)
- znotraj cone omejene hitrosti naj se na določeni razdalji namestijo fizične hitrostne ovire,
ki voznikom učinkovito preprečujejo vožnjo čeznje s hitrostjo višjo od 30 km/h
- znotraj cone omejene hitrosti naj se na najbolj kritičnem delu (območje trgovine, lekarne
...) postavi stacionarni merilnik hitrosti, ki omogoča merjenje v obe smeri (območje
merjenja hitrosti se ustrezno označi z ustreznim prometnim znakom)
- na nepreglednih mestih (izvozi iz dvorišč, križišča) se postavijo prometna ogledala
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- znotraj cone omejene hitrosti se postavita dve opozorilni elektronski tabli, ki voznike v
zeleni odsevni barvi obveščata o njihovi trenutni hitrosti. Če je hitrost prekoračena, se
prikaz obarva v rdeče, v dodatni obvestilni vrstici se prikaže višina denarne globe in
morebitne kazenske točke
- strateški načrt za izboljšanje prometne varnosti na področju preventivnih dejavnosti in
osveščanja voznikov ter bodočih voznikov (aktivnosti v šoli, prireditvenih dnevih Jezernikovi dnevi ...).
- pogostejši in učinkovitejši nadzor prometa področnih policijskih postaj z ničelno
toleranco ob kršitvah cestno prometnih predpisov.
Prosi za odgovor na naslednji seji.
Tomaž Sušec
Rad bi informacijo o poteku popravila ceste »Slepnica« po lanskem neurju.
Na Recenjaku pri »Juhartu« se zraven kesonov za steklo in papirja odlagajo vrečke za
smeti. Predlaga, da se te smeti odstranijo. Predlaga, da se postavi tabla o prepovedi
odlaganja teh smeti.
Župan pove, da je o tem že govoril. Določene stvari bo popravljala občina, drugo pa
direkcija za vode. V rebalansu so za ta popravila zagotovljena sredstva.
Glede smeti pove, da smo imeli dve čistilni akciji in po tednu dni so bile smeti zopet
nastavljene. Morali bomo najti povzročitelja.
Albina Pajtler pove, da smo o tej lokaciji že obvestili inšpektorja, ga tudi obvestili, da naj
ugotovi lastnike smeti in tudi ustrezno ukrepa.
Glede označb na cesti Slepnica pove, da so oznake takšne iz razloga, da bi omejili
tranzitni promet. Znak 6t skupne teže ima tudi dodatno tablo »dovoljeno za stanovalce«.
Kar se tiče škarp, pa je v rebalansu na strani 92 zapisano, da v proračunu teh sanacij
nismo predvideli, saj je bilo rečeno, da jih bo naredila država.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanje članov občinskega sveta.

AD/9
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU za leto 2018- REBALANS I. –
SKRAJŠAN POSTOPEK
Bronislava Paulič razloži rebalans I za leto 2018 in predstavi spremembe v proračunu
(gradivo za razpravo priloženo).
Razprava:
Rok Urnaut predlaga, da kljub temu najdemo v proračunu 25 tisoč EUR za sanacijo
gasilske strehe.
Župan odgovori, da teh sredstev trenutno ne moremo zagotoviti, v kolikor pa člani sveta
imajo kakšen predlog, pa prosi, da ga predlagajo. Povedal je predsedniki PGD Lovrenc
na Pohorju, da konec septembra predvidevamo drugi rebalans. Če to ne bo možno, bomo
sredstva zagotovili v naslednjem proračunu.
Edvard Goričan predlaga, da v kolikor se bo predlagal drugi rebalans, da takrat
zagotovimo sredstva, da se lahko streha sanira še pred zimo.
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Leo Čelofiga vpraša, v kakšnem stanju je sedaj streha.
Kako je z dodatnimi stroški, ki jih je najavila šola?
Marko Rakovnik pove, da je to petletni projekt ministrstva.
Boštjan Petelin odgovori, da streha še ne zamaka, vendar pa sanacije ne moremo
odlagati v nedogled.
Župan zaključi razpravo in da v odločanje:
8. SKLEP:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami)
in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17), je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 24. redni seji, dne
19.6.2018, sprejel v prvi obravnavi

ODLOK O SPREMEBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 – REBALANS I
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI sta glasovala dva člana.
Sklep je sprejet.
Župan odpre drugo obravnavo rebalansa I.
9. SKLEP:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme oba člena ( 1. do
2.člen) hkrati.

ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI sta glasovala dva člana.
Sklep je sprejet.
Nadalje da v razpravo in odločanje
10. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami)
in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17), je
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 24. redni seji, dne
19.6.2018, sprejel
ODLOK O SPREMEBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI sta glasovala dva člana.
Sklep je sprejet.
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 - Rebalans I. –
skrajšan postopek.
AD/10
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – SKRAJŠAN POSTOPEK
Irena Kukovec Stajan razloži Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Predsednik statutarno pravne komisiji Edvard Goričan pove, da je statutarno pravna
komisija pregledala celoten predložen odlok (na mizo je dan čistopis z zajetimi
pripombami komisije). Konkretizirali so določila v 17. členu, ki so bila precej nejasna glede
načina plačevanja in zaračunavanja nadomestila za stavbna zemljišča. Pomanjkljivost je
bila v 22. členu in sicer je manjkala odgovornost.
Predlaga, da se popravljen odlok sprejme.
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
11.SKLEP:

Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85-popr., Uradni list RS, št.24/92 odl. US,
44/97-ZSZ in 1101/13), Zakona o graditvi objektov ( Uradni list
RS 102/4 – uradno prečiščeno besedilo, 14/5-popr., 92/5,-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 111/05 odl US, 162/07, 108/09, 61/10 ZRUD-1,020/11
odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13, 19/15,061/17-GZ in
66/17-odl. US) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.
59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 24.
redni seji, dne 19.6.2018, sprejel s spremembami in
dopolnitvami V PRVI OBRAVNAVI

O D L O K
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan odpre drugo obravnavo.
Predlaga razpravo in odločanje o vseh členih hkrati.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene ( 1.
do 25.člena) hkrati.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
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Nadalje da v odločanje
13. SKLEP:
Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85-popr., Uradni list RS, št.24/92 odl. US, 44/97-ZSZ in
1101/13), Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS 102/4 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/5-popr., 92/5,-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 odl US,
162/07, 108/09, 61/10 ZRUD-1,020/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13,
19/15,061/17-GZ in 66/17-odl. US) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju
(UGSO, št. 59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 24.
redni seji, dne 19.6.2018, sprejel
O D L O K
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča – skrajšan postopek.

AD/11
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOBITNIKOV PRIZNANJ OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018
Maksimiljana Obrulj razloži sklep komisije za priznanja.
Razprava:
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 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 Spominske plakete Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2018,
podeli
MAKSIMILJANU BEDENIKU, RDEČI BREG 24, 2344 LOVRENC NA POHORJU
BRONASTI GRB
ZA PRIZADEVNOST NA PODROČJU DOMOZNANSTVA
in
NANI LADINEK, ŠOLSKA ULICA 8, LOVRENC NA POHORJU
BRONASTI GRB
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ZA AKTIVNO SODELOVANJE IN VODENJE KO RK LOVRENC NA POHORJU.
Navzočih je 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je sprejet soglasno.
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev dobitnikov priznanj
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018.

Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 24. redno seje Občinskega sveta Občine
Lovrenc na Pohorju.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisnikar:
Dušan Jakop

Župan
Joško Manfreda
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