
1 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

OOBBČČIINNSSKKII  SSVVEETT  
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:0321-0004/2015-011 
Datum: 28.4.2016 

 
S k r a j š a n  z a p i s n i k 

 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 

OS), ki je bila v torek, 19.04.2016, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na 
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 

11..  ŽŽuuppaann:: Joško Manfreda. 
 

22..  ČČllaannii  OOSS: Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard Goričan Marko 
Rakovnik za župana, Rok Urnaut Lista Davida Kranjca, Tomaž Golob Tomaž Golob 
- neodvisen kandidat, Leo Čelofiga Lista Leo Čelofiga, Barbara Obrulj Jeseničnik 
Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik Marko Rakovnik za župana, Marija Perklič 
DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Aleš Ribič - 
Lista za gospodarstvo in razvoj 
 

3. Odsotni: Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč, opr., 
Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr., Maksimiljana 
Obrulj SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr.. 

 
4. Ostali prisotni: Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Mojca 

Kristl, Marko Rakovnik, Danilo Španbauer, dr.Žan Jan Oplotnik 
/Inštitut Iris/, dr. Vlasta Krmelj /Energap/, Aleš Hanžekovioč /PP 
Ruše/, Branko Ašič /MOM MIRM/, Robert Kraner /MIRM-redarstvo/, 
dr. Aleksij Možina /zunanji svetovalec podjetja Snaga d.o.o./, Mojca 
Kranjc in Sanja Pravda /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). 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 9 članov OS od 
12, kolikor jih OS šteje.  

http://www.lovrenc.si/
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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 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje. 
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2016 – rebalans I – skrajšan postopek. 

4. Seznanitev s trendi varnostnih pojavov za leto 2015. 
5. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. 
6. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v 

občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in potrditev Novelacije lokalnega 
energetskega koncepta za občino Lovrenc na Pohorju. 

7. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne 
javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016.  

8. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016.  

9. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016. 

10. Obravnava in sprejem soglasje k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu. 

11. Obravnava in sprejem soglasje k sklepu o določitvi cen programov vrtca pri OŠ 
Lovrenc na Pohorju. 

12. Obravnava in potrditev Letnega programa športa občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2016. 

13. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemnici Metki 
Fišer Zobovič, dr. med.. 

14. Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2015. 
 
Razprava: 
Župan predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer:  
Za točko 2 se uvrsti: Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju. 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
Vrstni red bomo spreminjali glede na prihode razlagalcev. 
 
Nadalje predlaga v odločanje 
 

1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dopolni dnevni red: 
Za točko 2 se uvrsti: Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc 
na Pohorju. 
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Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
Vrstni red bomo spreminjali glede na prihode razlagalcev. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 

2. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
sprejme naslednji 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje.  

3. Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju. 

4. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Maribor. 

5. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega 
koncepta v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in potrditev 
Novelacije lokalnega energetskega koncepta za občino Lovrenc na 
Pohorju. 

6. Seznanitev s trendi varnostnih pojavov za leto 2015. 
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – rebalans I – skrajšan postopek. 

8. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
za leto 2016. 

9. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev 
obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2016.  

10. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev 
obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 
2016.  

11. Obravnava in sprejem soglasje k ceni za izvajanje socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu. 

12. Obravnava in sprejem soglasje k sklepu o določitvi cen programov vrtca 
pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

13. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2016. 

14. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemnici 
Metki Fišer Zobovič, dr. med.. 

15. Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine Lovrenc na Pohorju - za 
leto 2015. 
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Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD/3 

OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMBE PRAVILNIKA OHRANJANJA IN 
SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU 
 
Mojca Kristl razloži problematiko glede upravičenih stroškov in pojasni: 
S sprejetjem spremembe pravilnika bo izpolnjen pogoj za nadaljevanje postopka 
priglasitve državnih pomoči pri Ministrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Po 
potrditvi priglasitvene sheme državnih pomoči in po pridobitvi mnenja, se bo lahko začel 
postopek izvedbe javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev upravičencem za 
tekoče leto. Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 
Sprememba: UKREP 6, alineja »predmet podpore«  
Vprašanje: Določitev operativnih stroškov tovornega prometa na kilometer. 
Odgovor s strani Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano (po telefonu): 
Potrebno je določiti progo z odročnega kraja in s tem kilometre ter predvideno število 
prevozov na mesec. Ceno prevoza na kilometer in predviden strošek transporta na 
mesec (v € brez DDV) preko predračuna oz. ponudbe da ponudnik prevoza. 
Praksa v občinah: Odbor za kmetijstvo in gospodarstvo potrdi znesek, ki je določen na 
letni ravni v proračunu. V razpisu je potrebno določiti progo z odročnega kraja. 
Prevoznik priglasi progo in kilometre ter predvideno število prevozov na mesec. Odbor 
preveri podatke in naredi izračun za kilometer. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

3. SKLEP: Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 6. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02; UGSO, št. 
13/2011), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. 
redni seji, dne 19.4.2016, sprejel 

 
SPREMEMBO P R A V I L N I KA 

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  
Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 - 2020 

 
1. člen 

Spremeni se 20. člen tako, da se na novo glasi: 
UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz 
odročnih krajev 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, 
razpršenih območjih občine. 
Cilji ukrepa: 

- ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. 
Predmet podpore: 

- financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko 
upravičeni. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069
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Upravičenci: 
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa. 

Splošni pogoji upravičenosti: 
- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na 

odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj; 
- letno število prevozov; 
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s 

področno zakonodajo. 
Upravičeni stroški: 

- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.  
Finančne določbe: 

- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega 
transporta.  
 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za 
dejavnosti cestnega tovornega prometa.  

Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna 
območja), določila z javnim razpisom. 
 

2. člen 
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v UGSO. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 člani sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem spremembe Pravilnika 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju. 

 
 

AD/4 
SEZNANITEV S POROČILOM  

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR 
 
Branko Ašič poda poročilo v zvezi z inšpekcijsko službo. 
Robert Kraner pa poda poročilo v zvezi z redarsko službo. 
 
Župan se zahvali za predstavitev obeh poročil. Naš namen ni, da bi množično 
kaznovali, vidi pa se, da se situacija izboljšuje. 
 
Razprava: 
Tomaž Golob vpraša, ali obstoja kakšen dogovor ali načrt, kako pogosto se izvajajo 
nadzori v naši občini? Predvsem misli na varstvo javnega reda in miru ter vandalstva.  
 
Robert Kraner odgovori, da točnih podatkov nima, ve pa se, koliko ur morajo redarji biti 
prisotni v kraju. O tem je sklenjena pogodba med redarstvom in občino. 
 
Rok Urnavt opozori na kaos pri spodnjem Mercatorju, zato bi bilo primerno, da se 
nadzor opravi tudi tam. 
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Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

4. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 12. redni seji, 
dne 19.4.2016, seznani s Poročilom Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor. 

 
 

AD/5 
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM O IZVAJANJU LOKALNEGA 

ENERGETSKEGA KONCEPTA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 
IN POTRDITEV NOVELACIJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ZA 

OBČINO LOVRENC NA POHORJU 
 
Dr. Vlasta Krmelj člane sveta seznani z letnim poročilom o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta in o novelaciji lokalnega energetskega koncepta. 
Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z 
energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo 
same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti 
pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji 
razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.  
To je storila tudi Občina Lovrenc na Pohorju s sprejetjem Lokalnega energetskega 
koncepta (LEK), ki ga je Občinski svet potrdil meseca avgusta leta 2008. LEK za 
Občino Lovrenc na Pohorju je izdelalo podjetje MITRAKA d.o.o.. Koordinator izvajanja 
in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap).  
Energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske 
oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in 
obstoječe energetske kapacitete. Energetski koncept občine je namenjen povečevanju 
osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju 
učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Energetski koncept 
vsebuje dogovorjene cilje na področju energetike v občini. Cilji so natančno, tudi 
kvantitativno opredeljeni in tako omogočajo spremljanje učinkovitosti izvajanja izbranih 
projektov.  
Občina Lovrenc na Pohorju je z Lokalnim energetskim konceptom zastavila pot, po 
kateri bo izboljšala uporabo energije in povečala delež rabe obnovljivih virov energije. 
Zastavljene cilje bo občina dosegla z izvedbo ukrepov in projektov na področju 
energetske sanacije, energetskim menedžmentom, izrabo lokalnih obnovljivih virov 
energije in trajnostno novogradnjo. Namen načrta ukrepov je podati usmeritve za 
reševanje ključnih problemov na področju energetske oskrbe v občini Lovrenc na 
Pohorju za obdobje časa veljavnosti tega LEK.  
Cilji Lokalnega energetskega koncepta Občine Lovrenc na Pohorju so v skladu s cilji 
Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega 
programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe 
z energijo in varovanje okolja. 
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Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje 
razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne 
samo odločilnega koraka k pripravi ustrezne občinske energetske in okoljske politike, 
ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje te iste okoljsko energetske politike. Lokalni 
energetski koncept (LEK) je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k 
sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, 
uvajanju in izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske 
učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).  
Občinski energetski koncept je bistven pripomoček pri načrtovanju strategije občinske 
energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo občini 
prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v 
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni 
učinki, ki jih občina lahko doseže. Izdelava in sprejem lokalnega energetskega koncepta 
je za občine zavezujoča na podlagi Energetskega zakona EZ1 (Ur.l. RS, št. 17/2014 s 
spremembami). Občina sprejme lokalni energetski koncept za obdobje desetih let. O 
izvajanju koncepta mora redno letno poročati občinskemu svetu in pristojnemu 
ministrstvu. Novelacija LEK se izvaja najmanj vsakih 5 let. Nov LEK se pripravi vsakih 
10 let.  
Ker se področje energetika izredno hitro razvija in napreduje, zaradi gospodarske krize 
so se spremenili tudi finančni pogoji in razmere, zato je potrebno LEK redno preverjati in 
ga po potrebi dopolnjevati in spreminjati. Želimo namreč, da je LEK dokument, ki ga 
lahko občinska uprava uporablja dnevno pri svojih aktivnostih načrtovanja in izvajanja. 
To pa lahko dosežemo samo tako, da ga aktualiziramo. Ker je občinski svet telo, ki 
odloča in ga sprejema, je potrebno da svet razpravlja tudi o spremembah, tako pri 
spremembi načrta aktivnosti kot pri spremembi terminov izvajanja.  
LEK občine Lovrenc na Pohorju se tako spreminja v delu, ki predstavlja akcijski načrt. 
Aktivnosti, ki so se že izvedle, so iz akcijskega načrta izbrisane. Prav tako so 
spremenjeni časovni okvirji izvajanja nekaterih ukrepov. Novi časovni termini izhajajo iz 
stanja na terenu, dopolnjene zakonodaje ali potreb. Finančni načrt za izvajanje ukrepov 
je spremenjen. Trenutno še niso znane tržne cene za izvedbo projektov, prav tako še 
niso znani vsi finančni načrti za novo finančno perspektivo EU 2013-2020, v okviru 
katere bodo definirane možne aktivnosti sofinanciranja in višina razpoložljivih sredstev.  
Na področju trajnostne novogradnje sta dodani dve določili, ki izhajata iz obvez 
Direktive EU o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU, Evropskega parlamenta 
in Sveta, z dne 25. 10. 2012), ki nalagata državi in posledično občinam zahtevo po 
obnovi 3% letno površine stavbnega fonda v javni lasti in zahtevo po nizkoenergijskih in 
»nič-energijskih« novogradnjah v javnem sektorju. 
 
V nadaljevanju so obrazložene večje spremembe akcijskega načrta:  
Aktivnost 9: Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih zgradbah  
Aktivnost smo malo spremenili in priredili. Preimenovali smo jo v Izvedba energetskih 
pregledov v javnih zgradbah in izdelava energetskih izkaznic za javne stavbe. 
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega 
stanja stavb. Energetski pregled služi kot osnova za izdelavo akcijskega načrta 
energetske sanacije stavbe, ki zajema konkretne ponudbe del in opreme z zaključeno 
finančno konstrukcijo naložbe.  
V oktobru 2009 je pričel veljati Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetske 
izkaznice stavbe (Ur.l. 77/2009) in v njem je opredeljeno, da morajo imeti vse javne 
stavbe energetske izkaznice nameščene na vidnem mestu v stavbi. Definirane so 
stavbe javne uprave, za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, za zdravstvo 
ter za kulturo in razvedrilo. Energetska izkaznica je torej dokument, ki podaja kazalce 
rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije.  
Dne 07.12.2012 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS št. 93/2012). Ta 
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pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, 
metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja 
registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v 
register.  
V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1, Ur.l. RS, 17/2014), ki je začel veljati 22.3.2014, 
mora biti energetska izkaznica nameščena na javno mesto, običajno ob vhodu v stavbo. 
Energetska izkaznica je obvezna za vse nove stavbe, pri prodaji nepremičnine ter za 
vse javne stavbe z uporabno tlorisno površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa se 
bo ta meja znižala na 250 m2.  
Decembra 2014 je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 
izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/14), ki je razveljavil in nadomestil prejšnji pravilnik iz leta 
2009. Aktualni pravilnik podrobneje določa zahteve iz novega energetskega zakona in 
tako uresničuje njegovo pravilno izvajanje. Energetski pregledi se opravljajo sočasno z 
izdajo energetskih izkaznic. Tako, da so osnovni ukrepi, ki so potrebni za energetsko 
sanacijo, izpisani tudi na energetski izkaznici posamezne stavbe.  
Aktivnost 10.: Vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah  
Ker smo energetsko knjigovodstvo v Občini Lovrenc na Pohorju že vzpostavili, smo to 
aktivnost spremenil v Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah. 
 
Aktivnost 14., 21. in 29.: Izdelava operativnega načrta zmanjšanja rabe energije za 
leto 2011 in 2012, 2013 in 2014 in 2015 in 2016  
Pri teh akcijah smo samo spremenili časovno obdobje in poimenovali Izdelava 
operativnega načrta zmanjšanja rabe energije za leto 2017 in 2018.  
Aktivnosti, ki se nanašajo na sofinanciranje energetskih sanacij zasebnih 
objektov, smo izvzeli.  
Sofinanciranje zasebnega sektorja in občanov izvaja Eko sklad RS. V kolikor bi se to 
financiranje končalo, bomo sofinanciranje vzpostavili iz občinskih virov. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da je prav, da malo več rečeno o energetskem konceptu. Na 5. 
strani energetskega koncepta je zapisano, da je v gospodinjstvih velika poraba drv, ki 
pri izgorevanju ne povzročajo CO2. Kako je to možno. 
 
Dr. Vlasta Krmelj pove, da seveda vemo, da se pri vsakem izgorevanju pojavi CO2, 
tako tudi pri lesni bio masi. Vendar je stališče Slovenije in EU, kot tudi globalno, da pa je 
pri izrabi lesne bio mase to nevtralen energent. Lesna bio masa porablja CO2 in ko se 
kuri, se ta isti CO2 sprošča, zato pravimo, da je nevtralen. Gre za dogovor. 
 
Edvard Goričan nadaljuje in pove, da se moramo zamisliti nad našo telovadnico. Cilj 
investicije je zmanjšanje energije in če pogledamo dejansko porabo energije, vidimo, da 
iz leta v leto narašča. Ali je s projektiranjem kaj narobe, ali pa pri uporabi. 
Kaj bi pa pri zdravstvenem domu bil vzrok povečanja. 
Na 9. strani je po pomoti zapisana občina Ribnica na Pohorju. 
Za leto 2016 je na 21. strani predvidena tudi izdelava študije izvedljivosti za izgradnjo 
dveh mikro sistemov daljinskega ogrevanja z lesno biomaso, da bi naj bilo to izvedeno. 
Ena študija je bila narejena že lani. Zanima ga, kaj bi naj ugotavljala ta nova študija. 
Javna razsvetljava – predvidena je tudi v letu 2016 izdelava strategije razvoja javne 
razsvetljave, ki bi stala 10 tisoč €, s ciljem zmanjšanja električne energije. Istočasno 
imamo tudi v programu menjavo žarnic, ki bi pa stale 15 tisoč €. Kaj bi naj ta strategija 
pomenila za nas? 
 
Dr. Vlasta Krmelj - tam je specifična raba električne in toplotne energije. Električna 
energija je zelo povezana z rabo telovadnice in to s projektiranjem nima dosti povezave 
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in 53 kwh/m2 ni velika poraba. Pri toplotni energiji pa vidimo, da med letom malo niha in 
54 kw/m2 ni pretirana. 
Tudi pri zdravstvenem domu ni pretirane porabe. Natančno analizo pa lahko naredijo. 
Glede študije izvedljivosti za izgradnjo dveh mikro sistemov daljinskega ogrevanja z 
lesno biomaso pove, da bi ta študija bila samo nadgradnja zaradi gostote priključitve. 
Glede strategije za javno razsvetljavo pove, da so cene okvirne. Za te vrednosti še ni 
sklenjenih nobenih pogodb. To je samo ocenjena vrednost, ki je podana na velikost in 
število svetilk. Razvoj javne razsvetljave gre hitro naprej, od regulacije, do nadzora in 
sistema vodenja in pregleda. … . 
 
Simona Grobelnik pove, da je omenjeno, da se energetske izkaznice novelirajo – za 
koliko časa. 
 
Dr. Vlasta Krmelj odgovori, da za 10 let, ob rekonstrukcijah pa po potrebi. 
 
Leo Čelofiga pove, da je bila omenjena regulacija javne razsvetljave, ali se to že kje 
izvaja in na kakšen način. 
Meni, da bi morali posamezne zadeve bolj predstaviti ljudem, saj premalo vedo o tem, 
kar se tiče nepovratnih sredstev, izpolnjevanja obrazcev, … . 
 
Dr. Vlasta Krmelj pove, da ima trenutno najmodernejši način regulacije javne 
razsvetljave občina Starše. Imajo moderno led razsvetljavo in vsako svetilko opremljeno 
s senzorji, ki so brezžično povezani preko interneta. Preko ustreznega programa lahko 
v vsakem trenutku spremljajo, kaj se na terenu dogaja. S tem se lahko regulira svetlobni 
tok od 0 do 100 %. … . Investicija je bila v vrednosti 240 tisoč €, za 320 svetilk. 
Investicija se bo pri njih povrnila v devetih letih. Izračuni pa že kažejo, da se takšna 
investicija povrne v šestih ali sedmih letih. 
Glede obveščenosti pove, da smo že imeli tri krat posvetovanje za ljudi. Ugotoviti mora, 
da ni bilo prevelikega zanimanja. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se je na 12. redni seji, 
dne 19.4.2016, seznani z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta v občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 

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

6. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 12. redni seji, dne 
19.4.2016, potrdi Novelacijo Lokalnega energetskega koncepta za 
občine Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju 
lokalnega energetskega koncepta v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in potrditev 
Novelacije lokalnega energetskega koncepta za občino Lovrenc na Pohorju. 

 

 

AD/6 
SEZNANITEV S TRENDI VARNOSTNIH POJAVOV ZA LETO 2015 

 
Aleš Hanžekovič seznani člane sveta s trendi varnostnih pojavov. 

1. Značilnosti dela PP Ruše v letu 2015. 
2. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete na območju občine 

Lovrenc na Pohorju. 
3. Vzdrževanja javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
4. Zagotavljanja varnosti cestnega prometa na območju občine Lovrenc na Pohorju. 
5. Tujci. 
6. Preventivne naloge. 

 
Razprava: 
Tomaž Golob pove, da postaja čedalje večji problem nadzor nad okoljem. Ve, da je to 
težko nadzirati in preganjati, vendar bi kljub temu apeliral, da bi v okviru možnosti več 
poudarka dali temu nadzoru. 
 
Leo Čelofiga pohvali delo rejonskega policista pri preventivnih akcijah. Iz poročila pa se 
vidi, da so največji problem v kraju tatvine. Meni, da je premoženje ljudi kar ogroženo. 
Ali je kakšna preiskava dala kakšne rezultate. 
 
Aleš Hanžekovič pove, da nimajo podatkov, da bi v kraju delovala kakšna večja 
kriminalna združba. Gre za posamezna kazniva dejanja. Ker je preiskanost tatvin zelo 
nizka, smo se na to temo že sestali na varnostnem sosvetu, kjer bomo pripravili 
zloženko, ki bi šla v vsa gospodinjstva. Z zloženko bi opozarjali krajane na 
samozaščitno ravnanje in na sodelovanje s policijo. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

7. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na 12. redni seji, 
dne 19.4.2016, seznani s Trendi varnostnih pojavov za leto 2015 
na območju občine Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev s trendi varnostnih pojavov za leto 
2015. 
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AD/7 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 –  
REBALANS I – SKRAJŠAN POSTOPEK 

 
Bronislava Paulič razloži rebalans I proračuna. 
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 je Občinski svet sprejel na 
10. redni seji, dne 22. decembra 2015; objavljen je bil v UGSO št.: 71/2015, dne 31. 
decembra 2015 in začel veljati naslednji dan po objavi. 
Predlog 1. rebalansa proračuna tekočega leta je pripravljen predvsem zaradi uvrstitve 
ustreznega projekta v proračun tekočega leta, na podlagi katerega bo mogoče črpati 
pripadajoča sredstva občine za sofinanciranje investicij, ki so izračunana skladno s 23. 
členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št.:96/15) ter črpati razpoložljiva povratna (kreditna) 
sredstva. Uvrščen je nov projekt OB167-16-0001 Rekonstrukcija LC Cesta na Kumen – 
1. del. 
V predlogu 1. rebalansa proračun tekočega leta smo uskladili načrtovano pripadajočo 
dohodnino in finančno izravnavo z izračuni Ministrstva RS za finance, ki so bili objavljeni 
v decembru 2016, po uveljavitvi Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017. 
V 54. členu ZIPRS1617 je bila določena povprečnina za leti 2016 in 2017 v višini 522,00 
evrov, kar je enako povprečni povprečnini za leto 2015. Primerna poraba Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2016 znaša 1.955.009 evrov, dohodnina, ki pripada občini, 
znaša 1.823.326 evrov in finančna izravnava 131.683 evrov. 
V predlogu 1. rebalansa proračuna je upoštevan prenos odprtih obveznosti iz 
preteklega leta in prenos sredstev na računih občine na dan 31. 12. 2015, zato je bilo 
potrebno na nekaterih proračunskih postavkah zagotoviti dodatna načrtovana sredstva 
za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem letu. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik izpostavi kapitalske prihodke od prodaje zgradb in prostorov, kjer ni 
realizacije. 
 
Župan pove, da smo odstopili od prodaje, saj se ena najemnica ni odločila za nakup, 
gre za Spodnji trg 18. 
 
Leo Čelofiga - povečujejo se stroški snemanja sej. Predlaga, da tudi snemanje sej OS 
damo profesionalcem, npr. BKTV-ju. 
 
Dušan Jakop pove, da moramo video posnetke miksat in to nam dela zunanji izvajalec, 
zato so stroški višji. Direktor BKTV si je prostor pogledal in ugotovil, da bi morali imeti 
drugačno opremo, nove mikrofone in še kaj, da bi se lahko s kamero priključili na 
sistem. Problematičen je tudi prostor, saj zelo odmeva in je težko zagotoviti dober 
posnetek.  
 
Župan pove, da bomo novo opremo nabavili, ko bomo v novem prostoru. 
 
Edvard Goričan – stroški oglaševanja se povečujejo. 
Zelo pa odstopajo dodatni stroški za sodne postopke. Meni, da bi morali pri odvetnikih 
nekoliko privarčevati in da mora biti uprava racionalna pri takih zadevah. Tožiti v 
zadevah, kjer so stroški tožb višji od izkupička, o tem je za razmisliti. Npr. nadzorni 
organ se toži za 500 tisoč €, dvomi, da ima toženi toliko premoženja. Ne ve, če so vse 
tožbe smiselne. Marsikaj se da rešiti brez sodnih stroškov. 
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Dušan Jakop – na postavki oglaševanje so zajeti dodatni stroški za BKTV, ki bo 
snemala naše prireditve. 
 
Direktor odgovori glede tožbe nadzornika, da je to vzročno povezano, saj želi gospod 
Sajko vse prevaliti na nadzornika. Zato potrebujemo svetovanje odvetnika. Presojo 
prepuščamo tistim, ki so za to usposobljeni. Vsi odvetniki delajo po odvetniški tarifi. V 
kolikor v tožbi uspemo, bomo dobili povrnjene lastne stroške, kot tudi toženi zahtevek. 
 
Župan pove, da nam sledijo stare zadeve, ki jih moramo sedaj reševati. 
 
Tomaž Golob pove, da ga konkretno zanima, zakaj povišanje za 11 tisoč €, na postavki 
404200. 
Že na zadnji seji je postavil vprašanje glede teh stroškov. Odgovora v celoti ni dobil, 
(koliko denarja komu in zakaj) zato prosi, da do naslednje seje dopolnite odgovor. 
 
Direktor pove, da nam je odvetnica dala poravnati predvidene stroške do konca leta 
(dopis dan na mizo). To pa je tudi odvisno od tega, kako bo sodišče vodilo postopek. 
Vsako stvar premislimo in če je le možno, se poravnamo. 
 
Leo Čelofiga pove, da se mu bolj pomembno zdi, kot je že bilo povedano, glede 
investicij in njihovega nadzora. V preteklosti smo kar nekaj investicij izvedli, ki so bile 
bolj ali manj uspešno nadzorovane. Kdo izbira nadzornike? Pri nadzornikih bi morali 
zahtevati reference. Pri sami izvedbi del bi morala občina bolj sodelovati in morala bi biti 
bolj prisotna na sami lokaciji. Glede slabega nadzora misli na izgradnjo vrtca. Izvedba ni 
bila kvalitetno narejena in zato je odgovoren nadzor, ki ni odigral svoje vloge. 
 
Župan pove, da ko je izbran nadzornik za določeno investicijo, je nadzornik popolnoma 
samostojen pri odločanjih. Ko se projekt izvaja, občinska uprava nima več vpliva na 
investicijo, razen če gre za dodatna dela. Do sedaj napake uspešno odpravljamo. 
 
Tomaž Golob ugotavlja, da so bili vsi dosedanji nadzori več ali manj slabi, saj se vidi, da 
nam kvaliteta na koncu šepa in ugotavljamo napake. 
 
Župan pove, da vse napake, ki so bile storjene, odpravljamo. Glede vrtca pa mora 
povedati, da je izvedba bila v redu. Prišlo je do napak, ki jih sedaj odpravljamo in nismo 
rabili vnovčiti bančne garancije. 
VŠD pa popravljamo z bančno garancijo, saj so se sedaj po več letih ugotovile določene 
napake. 
 
Simona Grobelnik opozori, da nas lahko skrbi glede tožb, ki jih ima občina odprtih. 
Meni, da moramo delati tudi preventivno, da se določenim zadevam izognemo. Zavedati 
se moramo, da lahko tožbe tudi izgubimo. Zato meni, da je dogovor, mediacija 
priporočljiva in bistven element, da se lahko izognemo sodnim postopkom. 
 
Župan pove, da se strinja z razpravo, vendar je ocenil, da so trenutno sredstva realno 
planirana. 
 
Leo Čelofiga vpraša, zakaj je pri ZD Lovrenc na Pohorju pri električni energiji skok 
stroškov izredno visok. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da je mesečni strošek narastel in poračun je bil zelo visok. 
Račun smo zavrnili in zahtevali pojasnilo. Dokler se ne razišče, ali je strošek upravičen 
ali ne, je prav, da sredstva planiramo. Zadevo raziskuje upravnik prostorov Upra-stan. 
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Tomaž Golob vpraša, zakaj se plače povečujejo. 
 
Bronislava Paulič pove, da je z enim uslužbencem bil sklenjen aneks k pogodbi, saj je 
upravičen za povečanje plače za nazaj (dva plačna razreda). 
 
Simona Grobelnik opozori, da na teh postavkah realizacija ni točna. 
 
Leo Čelofiga vpraša, zakaj je povečanje na postavki 420299. 
 
Dušan Jakop pove, da so na tej postavki predvideni stroški za avtomatska varnostna 
vrata na občinski upravi. Vrata bodo opremljena s kamero in domofonom. 
 
Župan pove, da gre za varovanje, da se nam nepovabljeni ne sprehajajo po hiši. 
 
Simona Grobelnik ugotavlja, da imamo na postavkah za kmetijstvo planirana sredstva, 
realizacije pa ni, zato predlaga, da se vloži več truda, da se sredstva pokoristijo. 
Potrebno je pridobiti informacijo, zakaj se ljudje slabo prijavljajo. Namenska sredstva je 
potrebno prilagoditi našim razmeram. 
 
Mojca Kristl pove, da glede na sprejet pravilnik, moramo v proračunu zagotoviti tudi 
sredstva. Ljudje pa se na razpise zelo malo prijavljajo. 
 
Župan pove, če vidimo, da se sredstva ne koristijo, jih moramo zmanjšati in opozorilo je 
pravo. 
 
Edvard Goričan pove, da so na 43. strani načrtovana sredstva za subvencije za 
odvajanje odpadnih vod - na postavki 415270. Glede na predlog sklepa se vrednosti ne 
ujemajo. 
 
Bronislava Paulič pove, da smo račune pripravili prej, kot so bile pripravljene 
subvencije. Subvencije so izračunane na obdobje 12. mesecev. Sedaj bodo subvencije 
veljale šele od maja, zato tudi razkorak. Uskladitev predvideva v naslednjem rebalansu, 
ko bomo lahko naredili točne izračune. 
 
Leo Čelofiga vpraša, zakaj se na postavki 416004 predvideva 1.500,00 €dodatnih 
stroškov. 
 
Albina Pajtler pove, da bomo še v letošnjem letu spreminjali kategorizacije občinskih 
cest in so stroški vezani na spremembo PUPa. 
 
Edvard Goričan vpraša, če je pogodba za nakup dela stanovanjske zgradbe in 
zemljišča (Gornji trg 16) že sklenjena, da je znesek zelo točen. 
 
Župan odgovori, da je pogodba že sklenjena. 
 
Leo Čelofiga izpostavi materialne stroške v kulturnem domu, da naraščajo, predvsem 
elektrika. 
 
Marko Rakovnik pove, da gre samo za uskladitev glede na račune, ki prihajajo in so 
nekoliko višji. 
 
Župan pove, da v kulturnem domu deluje vedno več društev, kar je prav, da se koristi 
nov prizidek. 
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Simona Grobelnik vpraša, kaj je vzrok za povečanje na investicijskem vzdrževanju 
prireditvenega centra. 
 
Marko Rakovnik pove, da gre za popravilo strelovodov in žlebov, ki so bili odtujeni, in so 
sedaj našli krivca, ki bo sedaj plačal svoj dolg. 
 
Leo Čelofiga vpraša, zakaj povečanje sredstev za redno vzdrževanje vodovoda, kaj se 
planira. Kako je z nabavo vode za Činžat in Ruto. 
 
Danilo Španbauer odgovori, da imamo letos že visok odstotek realizacije. Zgodil se je 
izklop vode pri Marlesu in morali smo to napako odpraviti in predvideva, da bomo na 
rednem vzdrževanju morali še marsikaj postoriti. 
Ko smo sanirali bazen Trnjek, smo morali oskrbovali vodo v spodnjem delu iz 
mariborskega sistema. Bazen smo sedaj sanirali, tako da bo dobava iz mariborskega 
sistema prekinjena. 
 
Edvard Goričan praša, kako je s selitvijo poročne sobe v klet (stran 85). 
Na 87. strani opis ne ustreza naslovu – Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
 
Župan pove, da smo sicer to planirali, vendar smo ugotovili, da to ne bo šlo. Prostor v 
kleti bomo nadalje uporabljali za seje. 
 
Bronislava Paulič pove, da bo vsebino »Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture« 
preverila. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

8. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/7-UPB2, 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. 13/11, 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 12. redni seji, dne 19. aprila 2016, sprejel, v prvi 
obravnavi s spremembami 

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
(1. REBALANS) 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Nadalje odpre drugo obravnavo odloka. 
 
Predlaga, da sprejmejo vse člene odloka hkrati. 
 

9. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene 
odloka hkrati (1. do 3.). 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan ugotovi, da ni vloženega nobenega amandmaja k drugi obravnavi, zato predlaga 
v sprejem 
 

10. SKLEP: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/7-UPB2, 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. 13/11, 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 12. redni seji, dne 19. aprila 2016, sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
(1. REBALANS) 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – rebalans I – skrajšan 
postopek. 
 
Župan odredi 10 minutni odmor. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE SLUŽBE  
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2016 

 
Župan pozdravi goste in na začetku pove, da s podjetjem Snaga dobro sodelujemo, da 
pa je nekaj zadev, ki si jih ne želimo, saj je potrebno koncesijsko pogodbo in zakonske 
okvire spoštovati. Prav je, da si razjasnimo, v čem je problem. 
 
Sonja Pravda razloži elaborat. Pove, da je elaborat pripravljen na podlagi 5. in 9. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 40. 
člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 17/2012) in Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju, št.: 3543 (76/14), z dne 19.03.2014. 
Za odprte pravne formalnosti glede cene in elaborata pa prosi za pojasnila njihovega 
pravnega zastopnika, odvetnika dr. Alekseja Možino. 
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Odvetnik dr. Aleksij Možina pove, da ko je pregledal dokumentacijo, je ugotovil, da sta 
se pogodbeni stranki dogovorili, da eno leto ni mogoče zahtevati spremembe cene. V 
koncesijskem aktu sta se stranki dogovorili, da podjetje Snaga ne sme samo spreminjati 
cene, ko pa predlaga spremembo cene, mora le ta biti v skladu Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Stranki se v koncesijski pogodbi nista dogovorili, da se cene ne bodo spreminjale. 
Pogodbeni stranki sta dogovorili način predloga cen, ki je lahko podan tudi na predlog 
Snage. Dogovorili sta postopanje v primeru, da Snaga poda predlog spremembe cen, ki 
mora biti obrazložen strokovno.  
 
Občinski svet ne more zavrniti soglasja, če je predlog pripravljen na podlagi uredbe in 
če je strokovno utemeljen in so cene stroškovno pojasnjene, zakaj so sedaj stroški 
drugačni in zakaj predlagajo, da je cena drugačna, kot je bila v trenutku sklepanja 
koncesijske pogodbe. Če je elaborat utemeljen, ga občinski svet mora sprejeti, če ni 
utemeljen, pa ga občinski svet mora zavrniti. Meni, da ne sme priti do diskrecijskega 
odločanja. 
 
Nadalje pove da je Vrhovno sodišče RS pred kratkim sprejelo odločitev v podobnem 
primeru, s katero naj bi odločilo v korist komunalnega podjetja1.  
 
Direktor pove, da se ne more strinjati s tem, kar je povedal odvetnik dr. Možina. Mi se 
pogovarjamo o koncesijski pogodbi, ki je bila sklenjena za obdobje 15 let. Ena od 
temeljnih značilnosti koncesijske pogodbe pa je dolgoročni odnos.  
 
Obrazložitev odvetnika ne vzdrži, saj ne gre za običajno pogodbeno razmerje, ampak 
gre za pogodbo, ki je bila sklenjena na podlagi javnega razpisa. Koncesija je bila 
razpisana in prijavili so se še drugi ponudniki, pri čemer je bila družba Snaga izbrana 
kot najugodnejša, na podlagi odločilnega kriterija, to pa je bila najnižja cena. In to ceno 
sedaj želi Snaga spremeniti. Glede enoletnega roka pove, da to pomeni samo to, da se 
v enem letu sploh ne pogovarjamo o cenah. To je bilo v koncesijsko pogodbo dodatno 
zapisano. Cena v koncesijski pogodbi se lahko spremeni samo zaradi višje sile (npr. 
zaradi hiperinflacije). Ta enoletni rok pa pomeni, da se cena niti v tem primeru ni smela 
spremeniti. 
 
Nadalje predstavi (prebere) mnenje Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s to tematiko. 
Iz tega mnenja izhaja, da določila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 
109/12) koncesionarja (Snago) ne odvezujejo zavez, ki so bile dane s podpisom 
koncesijske pogodbe glede višine nadomestila, ki ga sprejme za izvajanje storitev javne 
službe in da je koncesionar (Snaga) s koncesijsko pogodbo omejen pri dvigovanju 
cene, ki je ena od ključnih sestavin te pogodbe. 
 
Župan še prosi dr. Žana Jana Oplotnika, da poda svoje mnenje. 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik pove, da za pravna vprašanja ni strokovnjak. Njegovi področji sta 
ekonomija in finance. Pove, da je že pred leti sodeloval z občino glede neke druge 
koncesijske pogodbe, kjer je prihajalo do podobnih dvomov glede višine nadomestila 
                                                           
1 Po naknadni predložitvi dokumenta s strani direktorja Snage d.o.o., g. Žalika, gre za sklep Vrhovnega sodišča RS, Upravni 
oddelek: I Up 358/2014, evidenčna številka: VS1015408, z dne: 03.02.2016, v katerem je Vrhovno sodišče RS obrazložilo, da je 
tožbo zaradi molka organa dopustno vložiti le, kadar se njegova neaktivnost nanaša na upravni akt iz drugega odstavka 2. člena 
ZUS-1. Vprašanje cene storitve in preko nje vprašanje plačila, ki ga koncesionar lahko pričakuje zaradi izvajanja koncesionirane 
javne službe, ter s tem povezane obveznosti občine so PREDMET POGODBENEGA UREJANJA. To pa pomeni, da lahko 
izvajalec (koncesionar) svoj interes po spremenjeni ceni izvajanja storitve uresniči (zaščiti) le preko določb koncesijske pogodbe 
oziroma lahko zahteva povračilo škode, ki mu je nastala zaradi nezakonitega ravnanja koncedenta (npr. ker je opustil izvedbo 
postopka potrjevanja cene), torej v pravdnem postopku. 
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koncesionarju (cene) in je koncesionar ravno tako neupravičeno dvomil v ceno 
izpogajano na javnem razpisu in zapisano v pogodbi. Potrebno se je zavedati, da v 
kolikor je nekdo izpadel iz razpisa zaradi ponujene višje cene, nekdo pa je koncesijo 
pridobil na podlagi ponujene nižje cene, potem je nenavadno, da bi v nadaljevanju lahko 
slednji ceno poljubno dvignil, oziroma opravičeval stroške nad ceno, ki jo je dal v okviru 
javnega razpisa in zaradi tega na razpisu tudi pridobil posel oz. koncesijo. 
 
Glede elaborata pa je tako, da koncesionar ima obveznost, da enkrat letno predloži 
elaborat kot poročilo o izvajanju javne službe s projekcijo za izvajanje v tekočem letu. 
Elaborat je dr. Oplotnik pregledal in je v skladu z zakonodajo, ampak to še ne pomeni 
tudi odobritve spremembe cene oz. cenika izvajanja javne službe. Želi pa pojasnilo, ali 
se lahko količine odpadkov za preteklo leto dokazujejo. Ti podatki morajo biti jasno 
dokazljivi (tehtani), da so prišli iz občine Lovrenc na Pohorju. Na podlagi tega se tudi 
stroškovno določi cena. 
 
Drugo mora poudariti, da je samo Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju tisti, ki 
lahko sprejme ceno na svojem območju. Dokler se cena na tak način ne spremeni, 
koncesionar ne sme pošiljati drugačnih računov, ki so drugačni od potrjene cene. Lani 
je inšpekcija opozorila, da se cene ne obračunavajo na kilogram, ampak še vedno po 
starem (na posodo in na m3). Novi izračuni, ki jih je naredila Snaga, ki pa jih ni potrdil 
občinski svet, so precej podobni ponudbi, ki jo je dala Snaga, vendar je potrebno ta 
cenik potrditi na občinskem svetu. S cenikom nima problema. Gre za to, da ta cenik še 
danes ni potrjen, da pa Snaga pošilja račune po spremenjenem ceniku in da je 
frekvenca po kateri se račun pošilja drugačna kot tista, ki je zapisana v koncesijski 
pogodbi. Nujno je, da se ta cenik potrdi in da se uskladi frekvenca s koncesijsko 
pogodbo. Meni, da je ključno, da se cene rešijo vzajemno. 
 
Odvetnik dr. Aleksej Možina pove, da misli, da smo naredili korak naprej, da iščemo 
rešitev. Če so izpolnjeni pogoji po pogodbi, potem Snaga sme predlagati novo ceno. Če 
jo predlaga, mora biti takšen predlog skladen z elaboratom in z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
Če pa prihaja do odstopanja med ponudbeno ceno na javnem razpisu in ponudbeno 
stroškovno ceno, je potrebno ugotoviti, ali je takšno ravnanje upravičeno. Ravnanje, da 
Snaga v elaboratu predlaga nove cene, ni nekaj, kar ni bilo dogovorjeno. S koncesijsko 
pogodbo je bilo dogovorjeno, da prvo leto ne bo predlagala spremembe cene, potem pa 
je bilo predvideno postopanje za spremembo. Samo Občina Lovrenc na Pohorju lahko 
potrdi novo ceno. V nekaterih primerih je to pristojnost župana, v večini primerov pa je 
to pristojnost občinskega sveta. Strinja pa se, da dokler cena ni potrjena s strani 
občinskega sveta, je veljavna stara cena. 
 
Župan pove, da si ne želi, da bi sam potrjeval cenik, saj so to preobčutljive zadeve. 
Meni, da se bomo morali s predstavniki Snage še dogovarjati. Dokler ne bo strokovnega 
mnenja, da so spremembe cen upravičene, si ne upa predlagati, da naj občinski svet 
potrdi spremembe cen. 
 
Direktor glede verodostojnosti elaborata, ki je bil predložen v potrditev, pove, da ko se 
pogovarjamo o specifični teži odpadkov, ki so odpeljani iz naše občine, ni verodostojnih 
podatkov. Na sestanku v podjetju Snaga so njihovi kompetentni ljudje povedali, da je to 
nemogoče in da je v praksi neizvedljivo, da bi natanko vedeli težo odpadkov. Govori se 
celo, da isti avto skupaj zbira odpadke iz več občin. Snaga zagotovo ni imela pravih 
podatkov pri pripravi tega elaborata, da bi lahko določila specifično težo posamezne 
posode oziroma koliko kilogramov odpadkov je odpeljanih iz Občine Lovrenc na 
Pohorju. Zato meni, da elaborat ni pripravljen v skladu z uredbo. 
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Snaga bi morala ugotoviti, koliko odpadkov je bilo dejansko zbranih in na podlagi teh 
podatkov in velikosti posode oceniti, koliko je bilo dejansko odpeljano po posameznem 
gospodinjstvu in najmanj enkrat letno narediti poračun. Neizpodbitno je, da Snaga ne bi 
smela spreminjati cenika, dokler ga ne potrdi občinski svet, pa vendar se je to že trikrat 
zgodilo. 
 
Odvetnik dr. Aleksej Možina je še dodal, da morajo biti za pripravo elaborata podatki 
verodostojni. Če je elaborat pripravljen tako kot mora biti, ni možnosti, da se zavrne. Če 
je elaborat v redu, pa ni potrjen, je potem samo vprašanje, kdo bo te stroške nosil. V 
medsebojnem dogovoru se morajo ugotoviti upravičeni stroški. Gre samo zato, ali je 
elaborat pravilen in so stroški upravičeni, če so potem je elaborat potrebno sprejeti. Ko 
se ugotovi, da so stroški upravičeni, si ne moremo več privoščiti arbitrarne odločitve. V 
primeru, da je predlog za spremembo cene upravičen in cene občinski svet ne potrdi, 
mora občina iz proračuna te stroške poravnati. 
 
Župan je predlagal, da občinski svet ne potrdi elaborata, zato njegov predlog, da je 
potrebno sesti skupaj, ugotoviti, ali so ti razlogi upravičeni in če so, potem mora župan 
za tem stati. Če niso upravičeni, je potrebno pripraviti nov elaborat.  
 
Dr. Žan Jan Oplotnik opozori, da se preveč fokusiramo na elaborat. Posebej zato, ker je 
ta cena vezana na diskrecijsko pravico občinskega sveta in koncesijsko pogodbo. 
 
Nekdo, ki je na javnem razpisu izgubil, se bo upravičeno vprašal, kaj se dogaja. Če je 
bil kriterij izbora cena in po enem letu ta cena ni več relevantna, potem bi na njegovem 
mestu sprožil določene postopke. 
 
Opozarja, da je elaborat lahko korektno pripravljen in skladen z uredbo, to pa še ne 
pomeni, da je občinski svet, na podlagi elaborata, dolžan potrditi tudi nov cenik. Ob tem 
je še posebej izpostavil vprašanje tehtanja. 
 
Če je kriterij izbora cena, potem je to izigravanje EU direktiv, če bi to ceno v zelo 
kratkem času spreminjali. 
 
Razprava: 
 
Tomaža Goloba - zanima, kako Snaga pojasnjuje, zakaj je bilo potrebno zvišanje cen, 
za koliko, zakaj v tako kratkem roku in s čim to opravičuje. Radi bi tudi pojasnilo, kaj se 
bo zgodilo, če ne potrdimo te cene. Kakšni postopki sledijo. Iz povedanega ni jasno, 
kako naj se člani sveta odločijo. 
 
Edvard Goričan pove, da so člani sveta v težki situaciji. Pričakoval bi, da bi bilo v 
elaboratu zapisano, kaj se je od trenutka, ko je bila koncesijska pogodba podpisana, 
spremenilo. Ko se je Snaga prijavila na razpis, je imela svojo kalkulacijo. Manjkajo pa 
stvari, da bi lahko sami presojali. Stroka pa bo morala reči svoje. Pričakuje, da bodo 
dobili s strani občine vpogled razpis za koncesijo, koncesijski akt in mnenje ministrstva, 
ki je bilo danes že predstavljeno. V izračunih bi pričakoval, da bi temu bilo priloženo 
izhodiščno stanje ob sprejemanju koncesijskega akta in da je zapisano, kaj se je od 
takrat zgodilo. Zapisan bi moral biti tudi primerjalni izračun na volumen posode, da 
bomo videli, kje smo. Predlaga, da bi kljub temu, da je bilo že več sestankov, še enkrat 
te argumente med seboj pretehtali. 
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Predlaga, da danes ne odločamo ne o sprejemu in ne o zavrnitvi, ampak si vzamemo 
vsaj en mesec časa, da v tem roku te stvari razčistimo, dopolnimo gradivo. Ne bi rad, da 
se dobremu partnerju naredi škoda. 
 
Župan pove, da se strinja s predlogom, da odložimo odločanje in se med tem časom 
ponovno sestanemo. 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik pove, da se ne postavljamo na stališče, da morda ti stroški niso 
upravičeni. Zanima nas, ali lahko občinski svet sploh potrdi višje stroške, ki odstopajo 
od tistih od predloženih na javnem razpisu. Tu bi se morali zaščititi, da nekdo jasno 
pove, da s tem ne povzročimo škode nekomu drugemu. 
 
Simona Grobelnik pove, da je dobila dve različni mnenji. Zato vpraša odvetnika dr. 
Možino, kakšno je njegovo mnenje glede na mnenje ministrstva.  
 
Odvetnik dr. Aleksej Možina pove, da ves čas poudarja, da elaborat, ki je pripravljen, 
mora upoštevati izhodišča ponudbene cene na javnem razpisu. Če so izhodišča 
upoštevana, cene pa se spreminjajo zaradi upravičenih razlogov, potem se ta cena 
sprejme. Če pa niso upravičeni razlogi, potem se cena ne sprejme. Elaborat ne more 
biti pripravljen kar tako. Po drugi strani pa občina ne more zavrniti cen v elaboratu, v 
kolikor ta cena upošteva izhodišča ponudbe na javnem razpisu. Če bi prišlo do spora, 
kaj bi bilo predmet odločanja: predmet je, ali je občina ali občinski svet opustil ravnanje, 
ki bi ga bil dolžan storiti. Če je upravičena povišanja odklonil, je prav tako narobe, kot če 
bi potrdil neupravičeno povišanje. 
 
Simona Grobelnik pove, da glede na to, da nismo prepričani, kako določa koncesijska 
pogodba in če s takšnim povišanjem, ki je nomotehnično lahko pravilno, kršimo pravila 
javnega naročanja, s čimer povzročimo škodo drugim in ko smo v situaciji, ko pred sabo 
nimamo podatka, ampak samo dve mnenji, moramo biti seznanjeni s koncesijsko 
pogodbo, razpisno dokumentacijo in to proučiti. Meni, da nobenemu ni v interesu, da 
pride do spora. Rada bi pa slišala, kako je s tem tehtanjem. 
 
Leo Čelofiga pove, da vidi dva problema in sicer, ni pravni strokovnjak, da bi lahko 
odločal o pravnih stališčih o oblikovanju same cene. Meni, da mora to razjasniti pravna 
služba, tako na občini kot na Snagi. Ko bo prišlo do dogovora, bo to osnova za 
odločanje. 
 
Druga stvar je predstavitev podatkov v elaboratu, predvsem primerjava s prejšnjimi leti 
in indeksi na posameznih področjih. Danes je nesmiselno to predstavljati, saj nimamo 
vseh podatkov. 
 
Iznesen je bil že tehten argument glede specifične teže oziroma kako jo obračunavate. 
Ali imate podatke, koliko mase odpadkov odpeljete z našega območja in pregled mase 
odpadkov po posameznih posodah? 
 
V večstanovanjskih stavbah je bilo v vmesnem času, ko se ni spreminjala cena, 
določena druga prostorninska enota, glede na število, ki je bilo obračunano za 
posamezno stanovanje po številu oseb. Spremenjena je bila prostorninska enota, ki ni 
bila pravilno obračunana. Občani so  mu poslali položnice, na katerih ni bila pravilno 
obračunana prostornina. Nato ste korigirali cene s frekvenco odvoza, kar je bil poseg v 
pogoje, ki ste jih dali v začetku. 
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Mojca Krajnc pove, da je v več stanovanjskih stavbah praksa, da se obračunava na 
število oseb stavbe. Glede na število oseb se izračuna procentni delež. Posoda ostane 
in se ne spreminja. 
 
Po novem načinu obračunska enota ni več cena na posodo, ampak je cena evrov na 
kilogram (prikazano na položnici). Vseeno je v ozadju procentualni delež. 
 
Zaradi frekvence odvozov se spremeni, zmanjša obračunski volumen, kar pomeni, da 
večina odpadkov ostane enaka, poračunski volumen se zniža. 
 
 
Odgovori še glede skupnih odvozov (pobiranje iz več občin): gre za mešane ostale 
odpadke, biološke odpadke in steklo. Obračun poteka po hišnih številkah, kakšen 
volumen posode imajo, nato se procentualno izračuna, koliko teže je odpeljane iz katere 
občine.  
 
Tomaž Golob vpraša, če pripeljane odpadke tehtajo. 
 
Mojca Krajnc odgovori, da tehtajo v njihovi tehtalni enoti. 
 
Aleš Ribič pove, da se teža lahko ugotovi že v avtomobilu, če ima vgrajeno ustrezno 
napravo. 
 
Župan ponovno predlaga, da odločanje prenesemo na naslednjo sejo. Strokovnjaki naj 
pripravijo ustrezno gradivo in predlaga, da podjetje Snaga skliče še pred občinsko sejo 
usklajevalni sestanek. Če bi avtomobili imeli naprave za tehtanje, bi morda ugotovili, da 
moramo cene znižati. Glede na povedana razhajanja resnično dvomi, če imamo pravno 
podlago za spreminjanje cene. … .  
 
Edvard Goričan predlaga, da si določimo omejen čas, da v roku štirinajst dni pridobijo 
gradiva, ki so bila zahtevana v razpravi in da še morda pred dopusti odločamo o tej 
zadevi. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 12. redni seji, 
19.4.2016, obravnaval Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 in 
ugotovil, s strinjanjem prisotnih predstavnikov podjetja Snaga, d.o.o., da je za 
odločanje premalo informacij, zato prestavlja obravnavo le tega na eno izmed 
naslednjih sej, ki bo v mesecu juniju. S sklepom se obvesti podjetje Snago, d.o.o, 
da pripravi termine sestankov, da bo do naslednje seje dogovorjena vsebina 
elaborata. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2016.  
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AD/9 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO  

TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2016 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži elaborat. 
Občina se je v okviru izvajanja obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v 
preteklosti odločila, da bo to javno službo opravljala preko lastnega režijskega obrata. 
To pomeni, da se denarni tok vrti znotraj občinskega proračuna. V elaboratu so 
omenjeni glavni elementi potrjenih cen, obračunskih cen in predlog stroškovnika za 
tekoče leto. Uporabnik, ki je do sedaj dobival položnice, ne bo občutil nobene razlike, 
saj je še naprej predvidena subvencija. Elaborat pa je narejen v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. V tem letu predvidevamo znižanje stroškov, saj gre za racionalizacijo. 
 
Bronislava Paulič pove, da smo evidentirali stroške po fakturirani realizaciji, sicer pa so 
vsi stroški povzeti po zaključnem računu režijskega obrata. Plače so nekoliko nižje, ker 
smo del plač po ključu razdelili. Največji vpliv na stroške ima redno vzdrževanje. … 
 
Razprava: 
Edvard Goričan vpraša glede priključkov. Na 1. strani imamo 728 priključkov, na 8. 
strani pa 802. 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik pove, da so podatki na 1. strani za preteklo leto, sicer pa se za 
preteklo leto naredi poračun. Kakšna bo točna omrežnina, se bo vedelo v naslednjem 
letu, glede na knjiženo realizacijo. 
 
Danilo Španbauer pove, da smo za lani ocenili število priključkov, vendar se jih ni toliko 
priključilo, kot smo pričakovali. 
 
Edvard Goričan vpraša za vzrok odstopanja amortizacije po letih. (stran 5). 
 
Dr. Žan Jan Oplotnik pove, da pri tej amortizaciji ne gre za amortizacijo infrastrukture, ki 
je vezana na omrežnino. Ta amortizacija pa je vezana na režijski obrat, ki izvaja to 
javno službo. 
 
Edvard Goričan predlaga, da bi tudi tukaj šli na poenotenje subvencije. Ni namreč 
razloga, da bi enemu uporabniku dali večjo subvencijo kot drugemu. Lahko se to 
upošteva v naslednjem letu. Dvomi, da bomo lahko še dolgo vzdržali takšne subvencije. 
 
Bronislava Paulič pove, da ko bo prišlo do enotnega procenta subvencije, bo to imelo 
vpliv na plačilo uporabnikov, spremenila se bo zaračunana cena. 
 
Župan pove, da se s tem strinja in o tem smo že govorili. Nastavljen bo moral biti neki 
limit, da bomo zaščitili socialno najbolj šibke. 
Tudi glede vode bomo morali misliti na spremembo cene, saj imamo daleč na okoli 
najcenejšo vodo. 
 
Edvard Goričan meni, da bi morali ceno začeti postopoma dvigovati. 
 
Direktor opozori, da moramo predvsem slediti zakonskim smernicam. Subvencija ima 
socialno funkcijo in jo je deležen lahko samo tisti, ki izpolnjuje določene pogoje. To je 
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prav tako politična odločitev, ki jo bo potrebno sprejeti z dogovorom občinskega sveta. 
Uporabniki se bodo morali, ko bo odločitev dozorela in bo zapisana v odloku, z vlogo 
prijaviti na določeno subvencijo. To pa bo pomenilo določeno obremenitev za občinsko 
upravo. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

11. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z 
dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 
114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.04.2016, 
sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI ELABORATA IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE 
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 
87/2012). 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Prisotnih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 

12. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
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občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.04.2016, sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE 
INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 

2016  

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi 
mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture, po kateri se izvaja 
oskrba s pitno vodo za leto 2016, kot je navedeno v tabeli: 
 

Dimenzija priključka Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 5,9761 

20 < DN < 40 3,00 17,9283 

40 ≤ DN < 50 10,00 59,7609 

50 ≤ DN < 65 15,00 89,6414 

65 ≤ DN < 80 30,00 179,2828 

80 ≤ DN < 100 50,00 298,8047 

100 ≤ DN < 150 100,00 597,6094 

DN ≤ 150 200,00 1.195,2188 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Prisotnih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 

13. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
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člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.04.2016, sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA 
S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi ceno 
izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v višini 0,5450 €/m3, 
razvidne iz elaborata za leto 2016. 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Prisotnih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
V odločanje da 
 

14. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.04.2016, sprejel  

S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 
LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA S 
PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016, subvencionirala v naslednji višini: 
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a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo 

 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

oskrba s pitno vodo 
% 

Znesek subvencije 
v EUR brez 

DDV/m3 

Znesek 
subvencije v 

EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v 
m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR z 
DDV za 

leto 2016 

  40,51 0,2208 0,2418 89.000,00 21.520,20 

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 

 

Omrežnina - odvajanje komunalne 
odpadne vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

z DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCI
JA/LETO 

2016 v 
EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI

NE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 82,54 4,9329 5,4015 700 45.372,60 

Priključek <20  DN < 40 3,00 91,16 16,3426 17,8951 54 11.596,02 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,64 50,5805 55,3856 7 4.652,39 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,97 77,9572 85,3631 2 2.048,71 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 93,48 167,5986 183,5205 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 95,25 284,6168 311,6554 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 76,66 458,0994 501,6188 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 76,66 916,2088 1.003,2486 0 0,00 

      63.669,72 

 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2016 do 31.12.2016. 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno storitve obvezne lokalne gospodarske 
javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016, le za gospodinjstva 
oziroma druge uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, 
Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot 
izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine Lovrenc na 
Pohorju za znesek subvencije in odredbe župana. 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0018/2015, z dne 22.12.2015. 

 
Prisotnih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
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PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2016. 
 
 

AD/10 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE 

OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2016 

 
Žan Jan Oplotnik razloži elaborat. 
Tudi pri tej javni službi je izvajalec režijski obrat, kar pomeni, da se denarni tok zavrti 
znotraj proračuna. Izpostavi samo to, da se je določen del stroškov prerazporedil po 
ključu. Drugih posebnosti pa ni.  
Na dolgi rok pa se bo določen del cene moral začeti zaračunavati tudi uporabnikom. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predlaga, da se povsod črtata besedi »in padavinske«. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

15. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z 
dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 
114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, 
sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2016 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
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objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016, skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012). 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Nadalje da v odločanje 
 

16. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE 
INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA ODVAJANJA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE ZA LETO 2016  

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi 
mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture, po kateri se izvaja 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, kot so navedene 
v tabeli: 
 

Dimenzija priključka Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 7,3388 

20 < DN < 40 3,00 22,0163 

40 ≤ DN < 50 10,00 73,3877 

50 ≤ DN < 65 15,00 110,0815 

65 ≤ DN < 80 30,00 220,1630 

80 ≤ DN < 100 50,00 366,9383 
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100 ≤ DN < 150 100,00 733,8765 

DN ≤ 150 200,00 1.467,7531 

 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
V odločanje da 
 

17. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, sprejel  

S K L E P 

O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  

 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, potrdi 
ceno izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 
v višini 0,2545 €/m3, razvidne iz elaborata za leto 2016. 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2016 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
V odločanje da 
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18. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, dne 19.4.2016, sprejel  

S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE 
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V 
OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ODVAJANJA komunalne odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016, subvencionirala v 
naslednji višini: 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne odpadne vode 

 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje komunalne 
odpadne vode 

% 
Znesek subvencije 

v EUR brez 
DDV/m3 

Znesek 
subvencije v 

EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v 
m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR 

  100,00 0,2545 0,2787 75.750 21.111,53 

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne  

Omrežnina - odvajanje komunalne 
odpadne vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

z DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCI
JA/LETO 

2016 v 
EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI

NE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 100,00 7,34 8,04 524 50.555,52 

Priključek <20  DN < 40 3,00 100,00 22,02 24,11 34 9.836,88 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 100,00 73,39 80,36 7 6.750,24 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 100,00 110,08 120,54 2 2.892,96 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 100,00 220,16 241,08 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 100,00 366,94 401,80 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 100,00 733,88 803,60 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 100,00 1.467,75 1.607,19 0 0,00 

      70.035,60 

 

II. 
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Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2016 do 31.12.2016. 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ODVAJANJA komunalne odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 subvencionirala le za 
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne odpadne vode, ki ne opravljajo pridobitne 
dejavnosti. 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju. 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 
Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot 
izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka 
Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe župana. 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 01. 05. 2016 naprej.  
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0017/2015, z dne 22.12.2015. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016.  

 
 

AD/11 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SOGLASJE K CENI ZA IZVAJANJE SOCIALNO 

VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
 
Marko Rakovnik razloži soglasje k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu. 
V skladu s 15. členom  Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 
13. 11. 1992), v skladu z 42. členom  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev ( Ur. List, št. 87/06 in 8/07 ), Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( 
Ur. List štev 5/09 in 6/12)  in v skladu z rastjo elementov cen socialnovarstvenih storitev 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013)  se cena socialno varstvene storitve pomoč na 
domu  usklajuje enkrat letno.  
Za leto 2015 velja sklep Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju , štev. 1228 – 
0001/2015 z dne 15.04.2015 o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v občini 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi katerega je bila sklenjena Pogodba o financiranju 
storitve Pomoč družini na domu za leto 2015 in v kateri je določen obseg največ 400 ur 
storitve pomoč na domu, oziroma letno 4800 ur opravljenih ur te storitve.  Efektivna 
cena storitve od  01.01.2015 dalje znaša  15,35 €, od katere cena za uporabnika znaša 
3,55 €, subvencija Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je 2,30 € in subvencija 
Občine Lovrenc na Pohorju je 9,50 €. Iz Pogodbe o financiranju storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2015  lahko razberemo, da je Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2015 
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subvencionirala storitev pomoč na domu v višini 61,89 %, ZRSZ v višini 14,98 % in 
uporabniki v višini 23,13 %, kar predstavlja za občino Lovrenc na Pohorju 11.56 % nižjo 
ceno v primerjavi z letom 2014, za uporabnike pa ostaja cena enaka kot v letu 2014. 
V letu 2016 bo potrebno socialno varstveno storitev pomoč na domu v občini Lovrenc 
na Pohorju  izvajati vsaj v enakem obsegu ur kot v letu 2015 in planiramo, da bo število  
neposrednih izvajalk 3,5, kar zadošča kadrovskemu normativu Pravilnika o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list  RS, št. 45/2010,28/2011, 
104/2011- neuradno prečiščeno besedilo, 111/2013) za izvajanje pomoči na domu. 
Izvajalka javnih del v okviru programa Pomoč in varstvo za starejše pa bo dodatno 
izvajala pomoč na domu, kot podpora starejšim in invalidnim osebam ter tudi izvajalkam 
pomoči na domu, saj obstaja na področju javnih del novost, da se te izvajalke ne sme 
več razvrščati med redne izvajalke pomoči na domu (pravila javnih del za leto 2016).  
Efektivna cena storitve pomoč na domu tako od 01.01.2016 dalje znaša 15,35 €, 
od katere cena za uporabnika znaša 3,55 € in subvencija Občine Lovrenc na 
Pohorju je 11,80 € (za 2.30 € več od l. 2015, kot je bila prej subvencija ZRSZ).  
Izvajanje pomoči na domu je opredeljeno v 6. členu Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list  RS, št. 45/2010,28/2011, 104/2011- 
neuradno prečiščeno besedilo, 111/2013), kjer so v 6. členu v odstavku določeni 
normativi za izvajanje te storitve. Ker je občina Lovrenc na Pohorju terensko zelo 
raztegnjena in razvejana ter je lahko samo ena relacija izvajalke daljša kot 15 km, 
menimo, da je izvajalka pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju tako časovno kot 
finančno (nujen je avto) v slabšem položaju kot npr. v centru Maribora.  
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
(ReNPSV 2013-2020) v okviru storitev podpore in pomoči za socialno vključevanje in 
samostojno življenje v skupnosti znotraj pomoči na domu opredeljuje naslednje tri 
storitve: 

 pomoč na domu za starejše, 
pomoč na domu za odrasle invalidne osebe, kronično bolne in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja in 
 pomoč na domu za otroke in mladostnike. 

Ciljne skupine posamezne storitve so oblikovane na podlagi 6. člena Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (1.b. točka), ki opredeljuje pogoje za 
upravičenost do pomoči na domu. 
Pomoč na domu za starejše 
ReNPSV (2013-2020) kot ciljno skupino pomoči na domu za starejše opredeli osebe 
stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje ter postavi cilj: 
3,5 % (odstotka) ciljne populacije oziroma okoli 14.000 oseb, dnevno vključenih v 
obravnavo v različne (tudi nove) oblike pomoči na domu, vključno z oskrbo v 
oskrbovanih stanovanjih. 
Po podatkih iz Centralnega registra Slovenije je bilo leta 2015 v občini Lovrenc na 
Pohorju  701 prebivalcev starih 65 let ali več. V istem obdobju je bilo v Občini Lovrenc 
na Pohorju v povprečju 20 prejemnikov pomoči na domu v okviru mreže javne službe, ki 
so pomoč na domu prejemali zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. Iz 
navedenega sledi, da je samo 2,8 % ciljne skupine vključene v storitev pomoči na 
domu, kar pomeni, da  cilj v letu 2015 še ni realiziran (cilj je 3,5 % ). Zaključimo lahko, 
da število vključenih oseb v pomoč na domu  še ne dosega zastavljenega cilja (glej 
Preglednica1 in Preglednica 2). 
V letu 2016 bo starejših nad 65 let po podatkih iz Centralnega registra Slovenije v občini 
Lovrenc na Pohorju 714 ( 310 moških in 404 žensk). V pomoč na domu je zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, na dan 08.03.2016, vključenih 21 uporabnikov, 
kar predstavlja 2,9 % vključenih uporabnikov.   
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Nacionalni cilj je v naslednjih štirih letih (tj. do leta 2020) doseči 3,5 % vključenost ciljne 
populacije v storitev pomoči na domu za starejše, ki pa poleg socialnovarstvene pomoči 
na domu v okviru mreže javne službe, vključuje tudi druge oblike oskrbe na domu. 
 
Pomoč na domu za odrasle invalidne osebe, kronično bolne in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja 
ReNPSV (2013-2020) kot ciljno skupino storitev pomoči na domu za odrasle invalidne 
osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja opredeli osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
in ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu in druge invalidne osebe, ki 
jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij 
ter kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida in so po oceni pristojnega CSD brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje in postavi cilj: vključitev 1.200 oseb. Spodbujeno 
bo predvsem vključevanje mlajših invalidnih oseb, ki prehajajo iz institucionalnih oblik 
nastanitve v oskrbo na domu. Ciljna skupina je vezana na drugi, tretji in četrti pogoj 
upravičenosti do pomoči na domu glede na 6. člen Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev (1.b. točka). Ob koncu leta 2015  v pomoč na domu iz ciljne 
populacije odraslih invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja v občini Lovrenc na Pohorju ni bila vključena nobena oseba, kar pomeni, da je 
nacionalno zastavljeni cilj nerealiziran  
Pomoč na domu za otroke in mladostnike 
ReNPSV (2013-2020) kot ciljno skupino pomoči na domu za otroke in mladostnike 
opredeli hudo bolne otroke in mladoletnike ali otroke in mladoletnike s težko motnjo v 
telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v 
organizirane oblike varstva ter postavi cilj: 
- obravnava okoli 30 odstotkov vseh uporabnikov, vključenih v storitev dnevnega 
varstva otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem razvoju. 
Ciljna skupina je vezana na peti pogoj upravičenosti do pomoči na domu glede na 6. 
člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (1.b. točka). Ob 
koncu leta 2013 in leta 2014 v občini Lovrenc na Pohorju pomoč na domu ni prejemala 
nobena oseba iz te ciljne skupine. Glede na opredelitev ciljne skupine in cilja v ReNPSV 
(2013-2020) v okviru pomoči na domu za otroke in mladostnike realizacije cilja ne 
moremo izračunati, saj nimamo podatka o vključitvi uporabnikov  storitve dnevnega 
varstva otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem razvoju Glede na nacionalno 
postavljene cilje in glede na ugotovljeno stopnjo uresničevanja teh ciljev, zaenkrat 
ugotavljamo, da je slednja relativno nizka.  
Glede na razpoložljive podatke smo lahko izračunali, da se je socialnovarstvena storitev 
pomoč na domu v občini Lovrenc na Pohorju izvajala skupno glede na zastavljene cilje 
v letu 2014 vsaj 91% in v letu 2015 vsaj 92%. 
Uporaba pomoči na domu v letu 2015 v občini Lovrenc na Pohorju 
V letu 2015 je koristilo socialnovarstveno storitev pomoč na domu v občini Lovrenc na 
Pohorju v povprečju 20 uporabnikov, kar je za pet uporabnikov manj, kot predvideva 
ReNPSV 2013 -2020. Glede na število opravljenih ur po izvajalkah lahko za leto 2015 
potrdimo število opravljenih 400 ur mesečno in 48 000 ur na letnem nivoju, kot zahteva 
Pogodba o financiranju storitev med Zavodom Danica Lovrenc na Pohorju in Občino 
Lovrenc na Pohorju za leto 2015. 
V letu 2015 se nam je  v primerjavi z letom 2104 zelo povečalo število opravljenih ur 
pomoči na domu v popoldanskem času ter ob sobotah in nedeljah, torej izven rednega 
delovnika. 
Uporabniki, ki so onemogli ali hudo bolni, storitev pomoč na domu potrebujejo tudi 
do trikrat dnevno in vse dni v tednu, kar  nam veča obseg dela. Možnost 
zagotavljanja povečanega obsega ur nadomešča institucionalno oskrbo oziroma 
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namestitev v dom starostnikov, čemur se starostniki zelo upirajo; prvič zaradi želje po 
domačem okolju, drugič pa zaradi vedno večjega bremena plačevanja doma 
starostnikov s strani otrok, ki pa jih starši ne želijo finančno dodatno obremeniti.  
Nemoč in stiska starostnikov ob onemoglosti in bolezni se v občini Lovrenc na Pohorju 
zelo olajša s pomočjo  financiranja socialno varstvene storitve pomoč na domu. Občina 
Lovrenc na Pohorju je sofinancirala storitev v letu 2014 v 73,45 % deležu, v letu 2015 
pa v 61,89 %, kar uporabnikom, ki imajo nizke pokojnine, zelo veliko pomeni. Se pa 
zaradi nizkega ekonomskega standarda za pomoč na domu odloči manj občanov, 
čeprav bi pomoč na domu potrebovali, kar pomeni, da bi se ob dodatnem sofinanciranju 
efektivne ure s strani občine število uporabnikov zagotovo povišalo. 
 V našem Zavodu se kot izvajalec storitve pomoči na domu vsekakor trudimo, da  
storitev opravljamo kvalitetno, na tak način ter v takšnem obsegu, da se  lahko čim bolj  
približamo potrebam uporabnikov in jim s tem pomagamo, da lahko ostanejo v 
domačem okolju, torej zmanjšujemo institutializacijo, kar je tudi cilj RENPSV(2013-
2020). 
Po navodilu RENPSV (2013-2020) smo pripravili predviden obseg storitve pomoči 
na domu  v občini Lovrenc na Pohorju tudi za leto 2016 (Preglednica 3) ter na 
podlagi tega pripravili  predlog cene  pomoči na domu za leto 2016, kjer so 
upoštevani še normativi in standardi storitve. 
Predlagamo, da se za leto 2016 potrdi enako število ur izvajanja socialno varstvene 
storitve pomoči na domu kot v letu 2015, torej  400 ur mesečno, oziroma glede na 
potrebe uporabnikov, le ti želijo  še povečan obseg ur mesečno. 
 
Stroški dela vključujejo bruto plačo s prispevki delodajalca za socialno varnost na 
osnovi  Zakona o sistemu plač  v javnem sektorju  in druge stroške dela, kot so regres, 
letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z 
dela v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo za javni sektor ter normativi in standardi za 
opravljanje socialno varstvenih storitev. Upoštevana je rast stroškov v skladu s 40. 
členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za leto 
2013 ( Ur. list štev. 12/13). 
Predlagamo, da se stroški vodenja in koordiniranja pomoči na domu  za leto 2016 
ne spreminjajo, kar je razvidno iz IV. točke Izračun cene- pri strukturi stroškov za 
aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. 
dog…) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in 
koordiniranje) -glej prilogo za izračun cene pomoči na domu. 
 
Stroški dela- vključujejo povprečno bruto plačo zaposlenih socialnih oskrbovalk v 
skladu z Zakonom o sistemu plač za javni sektor, prispevke delodajalca za socialno 
varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške 
dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela, v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo za javni 
sektor in drugimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje navedene socialno 
varstvene storitve. 
Stroške dela smo že v letu 2014  znižali za 4,3 %  zaradi uskladitve z rastjo elementov 
cen socialnovarstvenih storitev za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013) in so v letu 
2015 ostali nespremenjeni.  Kljub temu so se stroški dela pri izračunu cene  za leto 
2016  povečali, ker smo pri oblikovanju cene  upoštevali  dodatno zaposlitev ½ izvajalke 
pomoči na domu.  
Prav tako smo pri stroških materiala in storitev upoštevali v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in objavljeno rastjo 
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 
8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012) - neuradno prečiščeno besedilo ) in   z rastjo 
elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013) pri 
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oblikovanju cene za leto 2016 dodatno zaposlitev ½ izvajalke in še izvajalko programa 
javnih del, kar pomeni dodatne materialne stroške. Zato smo k stroškom treh izvajalk 
prišteli še stroške materiala in storitev za pol izvajalke. 
Stroški materiala in storitev se  bodo v letu 2016 povečali v primerjavi z materialnimi 
stroški iz leta 2015 v skladu z rastjo elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 12/2013). Storitev pomoč na domu se mora izvajati zaradi 
velikih razdalj (tudi 15 km) z avtomobili, kar zelo povečuje stroške storitev. Za 
zagotavljanje varne in kakovostne storitve socialne oskrbe na domu, morajo imeti 
izvajalke na razpolago vedno dovolj zaščitnih sredstev (rokavice za enkratno uporabo, 
predpasniki za enkratno uporabo, zaščita za čevlje, razkužilo in podobno), kar je 
dodaten strošek, a iz vidika varnosti in zdravja neprecenljiva zaščita uporabnikov in 
izvajalk pred infekcijami.  
Navedeni stroški materiala in storitev zaradi specifičnosti terena v občini Lovrenc na 
Pohorju (velik strošek za kilometrino) presegajo dovoljen odstotek sredstev po 
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012) - neuradno prečiščeno 
besedilo ), zato smo pri strukturi oblikovanja cene za pomoč na domu delno izvzeli 
konkretne stroške kilometrine (300 EUR mesečno) in je cena izračunana v skladu z 
zgoraj navedenim pravilnikom, dodatni stroški za kilometrino (300 EUR) pa se potrdijo z 
dodatnim sklepom (zaradi nadzora socialne inšpekcije!). 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

19. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-
UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10, 62/10, 40/11 in 57/12),  Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list 
RS, št. 87/06, 127/06,  8/07, 51/08,  5/09 in 6/12), Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 
52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 127/03, 125/04, (60/05), (120/05), 2/06 – popr., 
(140/06), 120/07, 90/08, 121/08, (53/09) in 45/10) in 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 12. seji, dne 
19.4.2016, sprejel 

 

SS  KK  LL  EE  PP  
 O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITVE POMOČI NA DOMU  

V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju daje soglasje k cenam storitve pomoči na 
domu, ki jih je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev predlagal izvajalec storitve – Zavod za patronažo in dolgotrajno 
oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju. 
 

2. člen 
Cena storitve pomoči na domu, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša na delovni dan 15,35 EUR/uro, 
popoldan 16,06 EUR/uro, ob nedeljah 16,77 EUR/uro in ob praznikih 17,12 EUR/uro. 
 

3. člen 
Navedena cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju v višini 11,80 EUR/uro, tako da znaša končna cena za uporabnika 3,55 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0114
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2656
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-0059
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6114
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6099
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2649
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
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EUR/uro, popoldan 4,26 EUR/uro, ob nedeljah 4,97 EUR/uro in ob praznikih 5,32 
EUR/uro. 
 

4. člen 
Izvajalcu se dodatno odobri mesečni strošek kilometrine zaradi specifičnosti terena v 
višini 300,00 EUR. 
 

5. člen 
Priznan obseg socialno varstvenih storitev Pomoč na domu v letu 2016 je 400,00 ur 
mesečno. 
 

6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporablja pa se od 01.05.2016 dalje. 
 

7. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju o soglasju cen k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v 
občini Lovrenc na Pohorju št. 0075-0020/2014, z dne 29.12.2014. 
 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem soglasje k ceni za izvajanje 
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. 
 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SOGLASJE K SKLEPU O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU 
 
Marko Rakovnik razloži soglasje k sklepu o določitvi cen programov vrtca. 
Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne naloge občine, obveznosti in pristojnosti, 
le-te pa, v zvezi z izvajanjem in financiranjem predšolske vzgoje, ureja področni zakon, 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO). Med drugim navedeni zakon 
določa, da cene programov in morebitna dodatna znižanja plačil staršev določa pristojni 
organ občine ustanoviteljice. V skladu z navedeno zakonodajo se iz proračuna lokalne 
skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki je določena na 
podlagi odločbe o plačilu vrtca.  
Občina Lovrenc na Pohorju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
OŠ Lovrenc na Pohorju, katerega organizacijska enota je tudi vrtec. Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju je na osnovi sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih 
financ ter zaradi uskladitve cen po predpisanih elementih za oblikovanje cen v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, konec leta 2012 
potrdil znižanje cene programa vrtca iz leta 2010 za program prvega starostnega 
obdobja za 9,85 %, za program drugega starostnega obdobja pa za 2,2 %. Nove cene 
programov so pričele veljati s 01.12.2012;  
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1. ORGANIZACIJA DELA VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU V 
ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 
2.1 ŠTEVILO OTROK  
Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju je s šolskim letom 2015/2016 zastavil in organiziral 
delo v 6 oddelkih. Na dan 01.04.2016 so bili vključeni 104 otroci.  
 
Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto, na podlagi vpisa, ki poteka v 
mesecu aprilu in na podlagi normativa, ki je osnova za sistemizacijo delovnih mest v 
vrtcu.  
 
2.2 NORMATIVNI IN KADROVSKI POGOJI  
Poslovanje Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju je za leto 2015/2016 zastavljeno v skladu s 
predpisanim kadrovskim normativom. Za izvedbo zastavljenega vzgojno 
izobraževalnega programa predšolskih otrok bi zavod lahko sistemiziral 19,67 delovnih 
mest, katera bi lahko bila zajeta v ceno programa, predlog nove ekonomske cene pa 
zajema 19,65 sistemiziranih delovnih mest. 
 

2. CENA PROGRAMA  
Ustanoviteljica vrtca je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, dolžna določiti ceno programov na podlagi 
stroškov za delovanje istovrstnih oddelkov, ki se delijo z najvišjim dopustnim številom 
otrok v takšnih oddelkih. Torej - cene programov morajo biti odraz idealnega poslovanja 
in zasedenosti vrtca, kar pomeni, da bi morale biti primerljive med vrtci v različnih 
okoljih. Osnova za izračun cene je strošek na oddelek, deljen z najvišjim normativnim 
številom otrok v tem oddelku.  
 
3.1 PRAVNA PODLAGA  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih ustanovitelj vzgojno izobraževalnega zavoda 
določa ceno programa predšolske vzgoje. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) 
določa elemente, ki so podlaga za izračun cene posameznih programov in obveznosti 
pri zagotavljanju sredstev za delovanje vrtca. 
Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razporeja v plačilne razrede glede 
na dohodek na družinskega člana skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, spremembe: Ur. l. RS, št. 40/2011, 
40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1), ki je pričel veljati 
01.01.2012 in ureja se postopek za uveljavljanje znižanega plačila staršev za programe 
predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Upošteva se lestvica dohodkovnih 
razredov, določa pa se dohodke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila, 
kot tudi način njihovega izkazovanja in ugotavljanja. Meja dohodkov za ugotavljanje 
višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo. Na podlagi ZUPJS-a starši 
plačujejo največ 77 % cene programa, kar pomeni polno ceno programa za starše. O 
dohodkovnih razredih odločajo pristojni centri za socialno delo. Staršem s stalnim 
prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju se za otroke, vpisane v enoto vrtca Osnovne 
šole Lovrenc na Pohorju, na osnovi Sklepa o določitvi cene programov, cena dodatno 
zniža za 10 %. Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno bivališče v drugi občini, je 
osnova za določitev plačila polna cena programov. 
 
Skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (od 01.06.2012) velja, da če sta v 
vrtec vključena dva ali več otrok, plačajo starši za mlajšega otroka 30 % plačila, razliko 
70 % pa financira država iz državnega proračuna, kar jim je določeno v skladu z 
zakonom kot znižano plačilo. Za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila 
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oproščeni (sredstva so zagotovljena v državnem proračunu), medtem ko se celotna 
razlika v ceni programa krije iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
3.2 TRENUTNA CENA PROGRAMA 
Trenutna cena programa je na osnovi Sklepa o določitvi cene programa vrtca (UGSO, 
št. 36/2012) veljavna od 01.12.2012 dalje in znaša:  
- za program prvega starostnega obdobja, za skupino od 1 do 3 let 430,00 EUR,  

- za kombinirane oddelke 322,99 EUR,  

- za program drugega starostnega obdobja, za skupino od 4 do 6 let 311,93 EUR.  
Iz aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je razvidno povprečje cen 
javnih vrtcev v RS in sicer:  

- na dan 01.09.2015 za I. starostno obdobje 434,17 EUR na otroka na mesec in za 
II. starostno obdobje 327,55 EUR na otroka na mesec.  

 
Trenutno veljavne cene programov v občini Lovrenc na Pohorju so od povprečja nižje:  

- za I. starostno obdobje nižja za 0,97 %,  
- za II. starostno obdobje pa za 5,01 %.  

 
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,73 EUR na dan.  
 
V ceni programa je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 11 ur bivanja v vrtcu z 
zajtrkom, malico in kosilom.  
 
V primeru začasne odsotnosti otroka se mesečno plačilo staršev zmanjša. Za vsak dan 
odsotnosti iz vrtca se plačilo staršev zniža za strošek prehrane.  
 
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno 
odsotnost otroka (več kot 30 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno 
znižanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo 
staršev se obračuna tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila niža plačilo na 
način, da znaša od prvega dne odsotnosti otroka 30 %, glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa, v katerega je vključen otrok pred odsotnostjo. 
 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic 
(julija ali avgusta) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten 30 % 
njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče v občini Lovrenc na Pohorju. Za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče izven občine Lovrenc na Pohorju in  otrok obiskuje vrtec v 
občini Lovrenc na Pohorju, veljajo določila njihove domicilne občine.  
 
3.3 IZRAČUN NOVE CENE PROGRAMA  
3.3.1 Način izračuna predloga za novo ceno programa  
V ceni programa vrtca so zajeti vsi stroški dela, materiala in storitev (kot so funkcionalni 
stroški objektov in osnovne dejavnosti ter drugi namenski stroški in stroški prehrane 
otrok v vrtcu). Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ne sodijo v ceno in jih 
zagotavlja ustanovitelj. Prav tako lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za vse 
posebnosti v organizaciji dela, kot je nezasedenost oddelkov zaradi demografskih 
značilnosti ali zaradi posebnih potreb otrok v oddelkih, poletne rezervacije, bolniške 
odsotnosti in posebne obravnave otrok.  
 
Osnova za izračun cene programa je organizacija dela vrtca glede na število vpisanih 
otrok in oblikovanje oddelkov v skladu z normativi in standardi oz. prostorskimi in 
kadrovskimi pogoji. Na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3384
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102/09, 105/10, 92/12 in 27/14) vrtec oblikuje oddelke in razporedi otroke v starostno 
homogene, heterogene ali kombinirane oddelke:  

- v oddelke prvega starostnega obdobja so vključeni otroci od enega do treh let 
starosti,  

- v oddelke drugega starostnega obdobja od treh let do vstopa v šolo,  

- v homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,  

- v heterogenih oddelkih so otroci različnih starosti,  

- v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega 
obdobja.  

 
Zakon o vrtcih omogoča, da se pri oblikovanju oddelkov normativ otrok poveča za dva 
otroka v oddelku, kar se nato pri izračunu cene programa tudi upošteva.  
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju imata 
velik vpliv na cene programov v vrtcih (vsaka sprememba v omenjeni zakonodaji ima 
neposreden vpliv na strošek dela zaposlenih v vrtcih – je najpomembnejši element cene 
programa, saj stroški dela predstavljajo najvišji delež v ceni programa). Predlog nove 
cene programa je tako pripravljen ob upoštevanju naslednjih izhodišč:  

- oblikovani oddelki v šolskem letu 2015/2016,  

- obstoječe število zaposlenih,  

- odhodki za napredovanja zaposlenih, katera so se sprostila s 01.12.2015,  

- nova višina regresa (do 30. plačnega razreda 790,73 EUR, od 31. do vključno 
40. plačnega razreda 696,00 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 
450,00 EUR in od 51. plačnega razreda in višje 350,00 EUR),  

- spremenjene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
sprememba plačne lestvice (s 01.09.2016 se uveljavijo vrednosti osnov, kot so 
veljale pred znižanjem v letu 2013). 

 

3.3.2 Predlog nove cene programa  
Predlog nove ekonomske cene programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju je 
pripravljen na osnovi omenjene zakonodaje in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Vsi stroški se na osnovi metodologije 
delijo s številom otrok, določenih za najvišji normativ oddelka. Predlog nove cene se je 
izračunal za vsako starostno obdobje posebej in na najvišji normativ. Za oddelke, kjer je 
število otrok nižje od normativa, je potrebno v proračunu občine posebej zagotavljati 
sredstva (manjše število otrok zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami, 
nezasedenost oddelkov).  
 
Tabela veljavnih cen programov in predlaganih cen programov: 

ODDELEK 
VELJAVNA CENA 

(EUR) 
PREDLAGANA CENA 

(EUR) 

I. STAROSTNO 
OBDOBJE 

430,00 403,97 

II. STAROSTNO 
OBDOBJE 

311,93 317,51 

KOMBINIRAN 
ODDELEK 

322,99 / 

 
Predlagana cena programov v I. starostnem obdobju prinaša znižanje v višini 6,05 % 
glede na trenutno ceno programa, v II. starostnem obdobju pa povišanje cene v višini 
1,79 % glede na trenutno veljavno ceno programa. Cena za kombiniran oddelek se ne 
predlaga, saj ni organiziranih tovrstnih oddelkov. 
 
Stroški prehrane v veljavni in predlagani ceni programa vrtca: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3592
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116
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OBROKI PREHRANE 
Mesečni znesek Dnevni znesek 

veljavni predlagani veljavni predlagani 

ZAJTRK 6,93 6,17 0,35 0,31 

MALICA 6,93 6,17 0,35 0,31 

KOSILO 20,77 18,43 1,03 0,92 

SKUPAJ 34,64 30,77 1,73 1,54 

 
Predlagana cena  prehrane v programih vrtca prinaša znižanje v višini cca. 11 % glede 
na trenutne cene prehrane.  
 
Primerjava cen programov vrtcev 
Iz spodnje tabele je razvidna primerjava predlaganih novih cen programov vrtca pri OŠ 
Lovrenc na Pohorju s cenami sosednjih vrtcev, ki se nahajajo na nam bližjih lokacijah. 
 

VRTEC Cena programa prvo 
starostno obdobje (v 

EUR) 

Cena programa drugo 
starostno obdobje (v 

EUR) 

RUŠE 446,30 335,57 
SELNICA OB DRAVI 433,40 325,89 

PODVELKA 432,48 324,98 

 
Razčlenitev predloga cene programa vrtca je pripravila računovodkinja osnovne šole. 
 
Na osnovi obrazložitve nove ekonomske cene programov vrtca predlagamo 
občinskemu svetu, da sprejme sklep, ki je podan kot predlog v prilogi gradiva. 
 
Prosimo občinski svet, da nam potrdi nove cene z veljavnostjo od 01.05.2016. 
 
Razprava: 
Leo Čelofiga vpraša, če je s strani občine kakšna omejitev glede zaposlenih. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da ne. Pregledajo se računi, če se dejansko ujemajo. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

20. SKLEP: Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 3. člena Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011 in 17/2014), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 12. redni seji, 
dne 19.4.2016, sprejel 

 
S K L E P 

o določitvi cene programov vrtca 
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1. Cena dnevnega programa za prvo starostno obdobje otrok (1-3 let) v vrtcu pri OŠ 

Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 403,97 EUR na otroka. 
 
2. Cena dnevnega programa za drugo starostno obdobje otrok (3-6 let) v vrtcu pri 

OŠ Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 317,51 EUR na otroka. 
 

3. Staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju se za otroke, 
vpisane v enoto vrtca Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, na osnovi Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih, cena dodatno zniža za 10 % in znaša za 
prvo starostno obdobje 363,57 EUR, za drugo starostno obdobje pa 285,76 EUR. 
Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi občini, je osnova za 
določitev plačil staršev cena programov iz 1. in 2. točke tega sklepa. 

 
4. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v 

vrtcih. 
 

5. Dnevni strošek živil v ceni programa je 1,54 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in 
ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. 

 
6. Starši otrok, za katere je Občina Lovrenc na Pohorju po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj 
en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 
en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.  
 
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka, v primeru 
daljše bolezenske odsotnosti otroka, na osnovi pisne vloge staršev in predložitve 
zdravniškega potrdila, odloči pristojni organ Občinske uprave Občine Lovrenc na 
Pohorju. Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega 
odstavka v skupnem trajanju največ tri mesece letno. 
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz 
državnega proračuna. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo 
določenega plačilnega razreda. 
 

7. Občina Lovrenc na Pohorju bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene programa, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne 
razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi dodatnega 
znižanja in rezervacij po tem sklepu. 

 
8. Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno 

prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam Osnovna šola Lovrenc na 
Pohorju. 

 
9. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po 

svojega otroka, vrtec staršem zaračuna zamudo v višini 6 EUR/uro. 
 

10. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilo slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01.05.2016 dalje. 
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Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem soglasje k sklepu o določitvi 
cen programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2016 
 
Marko Rakovnik razloži letni program športa. 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 - 
ZOPA) in v skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014 – 2024 (Ur. l. RS, št. 26/14), ob upoštevanju Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 25/08), se 
izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na ravni lokalnih 
skupnosti, določi z Letnim programom športa. Za uresničevanje zastavljenega obsega 
športnih dejavnosti je v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 
zagotovljenih 40.360,00 EUR, ki bodo prek javnega razpisa in skladno z Letnim 
programom športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 razdeljena izvajalcem 
športnih programov. 
Občina Lovrenc na Pohorju zagotavlja javni interes in uresničuje programe na področju 
športa prek klubov in društev. Na podlagi javnega razpisa bo sofinancirala programe 
klubov in društev, najemnine dvoran, športne prireditve in izobraževanje strokovnega 
kadra. Paleta športnih panog ter spodbujanje interesne športne vzgoje otrok, mladine in 
športne rekreacije, pomeni veliko razpršenost sredstev, hkrati pa tudi možnost 
vključevanja večjega števila prebivalcev v programe športa.  
Podrobnejša merila za izvajanje letnega programa športa je Občina Lovrenc na Pohorju 
sprejela v okviru Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na 
Pohorju (MUV št. 25/08), programi izvajalcev pa so lahko za isti namene financirani 
zgolj enkrat. 
Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je 
omogočiti, da postane otrok oziroma mladostnik gibalno izobražena osebnost. To 
pomeni, da osvoji spretnosti in znanja, ki posamezniku omogočajo sodelovanje v 
različnih športnih dejavnostih, je gibalno učinkovit, redno neguje gibalno dejavnost ter 
razume vlogo gibanja, športa in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega 
sloga (povzeto po ReNPŠ v RS za obdobje 2014 – 2024). 
 
Občina Lovrenc na Pohorju se bo z zagotavljanjem sredstev trudila omogočiti lažje delo 
izvajalcev športnih aktivnosti, tako na interesno rekreacijskem kot tudi tekmovalnem 
področju. Za uresničevanje zastavljenih ciljev naprošamo Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, da sprejme in potrdi predloženi Letni program športa občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2016. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

21. SKLEP: Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z usmeritvami Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014 - 2024 (Uradni list RS, št. 26/2014) ter na podlagi Pravilnika za 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO515.html
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vrednotenju športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju 
(MUV, št. 25/2008), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
svoji 12. redni seji, dne 19.4.2016, sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 
 

I. Uvod 
Občina Lovrenc na Pohorju s tem Letnim programom športa opredeljuje športne 
programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter 
višino in namen sredstev predvidenih v proračunu občine.  
 
II. Izhodišča in usmeritve 
Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa in z namenom 
uresničevanja ciljev oziroma nalog opredeljenih v Letnem programu športa v občini 
Lovrenc na Pohorju, poudarjamo naslednje specifike: 
 
1. Posebno pozornost bomo namenili interesnim in tekmovalnim programom otrok 

in mladine, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa 
in preventivnega delovanja (v smislu preprečevanja socialno patoloških pojavov). 

2. Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo 
pomagali uresničiti njihove zastavljene cilje. 

3. Spodbuja se predvsem množičnost vključevanja v programe športa, skušali pa 
bomo vplivati tudi na sodelovanje med osnovno šolo in društvi pri usmerjanju 
mladih v šport in rekreacijo. 

4. S sofinanciranjem programov za mlade, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, bomo skušali doseči razvijanje športnega potenciala mladih v domačem 
okolju. 

 
III. Obseg sredstev 
Občina Lovrenc na Pohorju z Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2016 zagotavlja proračunska sredstva, namenjena izvajanju športnih programov 
v občini na podprogramu proračunske porabe št. 18059001 - Programi športa. Za 
športno dejavnost so v letu 2016 zagotovljena sredstva v višini 40.360,00 EUR. 
 
IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje 
S sredstvi za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se bodo sofinancirali 
naslednji programi športa, uporaba športnih objektov ter strokovne in razvojne 
naloge na področju športa v občini Lovrenc na Pohorju glede na vsebino: 
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok; 
3. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (od 6. do 15. 

leta); 
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, 
5. interesna športna vzgoja mladine; 
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15. do 21. 

leta); 
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami; 
8. športna dejavnost študentov; 
9. športna rekreacija; 
10. kakovostni šport; 
11. vrhunski šport; 
12. šport invalidov. 
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Za izvedbo navedenih programov bodo v občinskem proračunu za leto 2016 
zagotovljena sredstva v višini 14.970,00 EUR (na SM 418600 – Sofinanciranje 
programov športa – točkovni sistem).  
 
Poleg sredstev za navedene programe bodo v občinskem proračunu za leto 2016 
zagotovljena tudi sredstva za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih nalog: 
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sredstva v 

višini 1.100,00 EUR na SM 418602); 
2. športne prireditve (sredstva v višini 2.190,00 EUR na SM 418605); 
3. športni objekti (sredstva v višini 21.700,00 EUR na SM 418603 – sredstva za 

najemnine dvoran); 
4. materialni stroški in stroški storitev (sredstva v višini 400,00 EUR na SM 418604 

– zagonska sredstva za delovanje novonastalih društev). 
 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2016 ne predvideva sredstev za sofinanciranje 
naslednjih dejavnosti: 
1. Znanstveno – raziskovalna dejavnost; 
2. založniška dejavnost; 
3. spremljanje pripravljenosti in svetovanje treninga; 
4. informacijski sistem na področju športa; 
5. medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

 
V.        Športni programi 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo izvajala: 
1. rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva 

in kolesarjenja; 
2. športne programe v individualnih športnih panogah atletike, karateja in kegljanja; 
3. športne programe v kolektivnih športnih panogah košarke, malega nogometa, 

orientacijskih tekov in občasnih dogodkov individualnih športnih panog, ki imajo 
ekipna tekmovanja (karate, kegljanje). 

 
VI.      Športne prireditve 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo v letu 2016 predvidoma 
organizirala okrog 60 športnih, tradicionalnih in rekreativnih prireditev. 
 
VII. Prostovoljno delo v športu 
Tudi v letu 2016 bodo amaterski športni delavci v športnih društvih opravili veliko 
prostovoljnega dela, na katerem temelji šport v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
VIII.   Posebne določbe 
Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo 
dela nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov športa iz proračuna 
občine. Izbor športnih programov, določenih s tem letnim programom, se izpelje na 
podlagi javnega razpisa. Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih 
vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na Javni razpis, se bo 
opravila v skladu s Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov, ki 
so sestavni del Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na 
Pohorju. 
 
IX.    Veljavnost in uporabnost 
Letni program športa občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 začne veljati po objavi 
v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO) in se uporablja za izvedbo razpisa in 
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razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Lovrenc na Pohorju 
v letu 2016. 
 
Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Letnega programa športa 
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016. 
 
 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPISU –  

OPROSTITVI NAJEMNINE NAJEMNICI METKI FIŠER ZOBOVIČ, DR. MED. 
 
Marko Rakovnik razloži sklep o odpisu – oprostitvi najemnine najemnici naših prostorov 
v Zdravstvenem domu Lovrenc na Pohorju 

Občina Lovrenc na Pohorju je dne 12.09.2005 z najemnico Metko Fišer Zobovič, dr. 
med., sklenila Pogodbo o oddaji in najemu prostorov v ZP Lovrenc na Pohorju, na 
naslovu Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju, parc. št.: 10/2, k.o. Lovrenc na 
Pohorju, ki so namenjeni za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti – splošne 
medicine in k tej pogodbi še dodatek z dne 28.12.2006, s katerim je na novo določena 
skupna površina najema (76,35 m2). O oprostitvi najemnine je prvič odločal občinski 
svet na svoji 1. izredni seji dne 29.10.2009, kjer je sprejel sklep, da se koncesionarki ne 
zaračunava najemnina poslovnih prostorov v zdravstvenem domu do 31.12.2010 in da 
ima po tem datumu možnost zaprositi novo izvoljeni občinski svet, da ji v primeru 
potrebe ugodnosti podaljša. Tako so bili dodatki k pogodbi podpisani za leto 2011, 
2012 in tudi v letu 2013 (najemnica je dne 24.01.2013 na občino naslovila vlogo, s 
katero je zaradi vedno slabših finančnih razmer v slovenskem osnovnem zdravstvu, 
prosila za nadaljnjo oprostitev plačila najemnine). Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju (na svoji 17. redni seji, dne 14.02.2013) je sprejel sklep, da ugodi prošnji 
najemnice ter koncesionarko oprosti plačila najemnine poslovnih prostorov v 
Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju. Oprostitev je bila potrjena do izteka mandata 
občinskega sveta oz. najdlje do 31.12.2014. Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
je v letu 2015 prav tako ugodil prošnji koncesionarke, župan Občine Lovrenc na 
Pohorju pa je na podlagi sprejetih sklepov s koncesionarko sklenil ustrezne anekse k 
pogodbi o oddaji in najemu prostorov v ZP Lovrenc na Pohorju. Ker je veljavnost 
aneksa potekla, je najemnica podala novo vlogo za oprostitev plačila najemnine 
poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju. Razmere v zdravstvu so 
iz leta v leto slabše, koncesionarka poudarja, da je to v ruralnih okoljih še posebej 
opazno, zato prosi za podaljšanje odpisa najemnine. 

6. točka 5. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011) določa, da 
občina zagotavlja in pospešuje zdravstveno dejavnost tako, da v skladu z zakonom 
zagotavlja pogoje za delovanje in z različnimi ukrepi pospešuje zdravstveno varstvo 
občanov. Oprostitev najemnine najemniku je ukrep, ki pospešuje zdravstveno varstvo 
občanov. 14. člen Statuta pa določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti odloča 
o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. 

Sprejem predlaganega sklepa bo imel za občinski proračun negativne finančne 
posledice, saj znaša pogodbeno dogovorjena najemnina 267,22 EUR/mesec, oz. to 
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pomeni 3.206,64 EUR manj finančnih sredstev v občinskem proračunu v prihodnjih 
posameznih proračunskih letih do izteka mandata tega občinskega sveta. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

2222..  SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi prošnje 
koncesionarke Metke Fišer Zobovič, dr. med., spec. spl. med., 
stanujoče Janževa gora 37f, 2352 Selnica ob Dravi, z dne 
02.03.2016, koncesionarko oprosti plačila najemnine poslovnih 
prostorov v Zdravstveni postaji Lovrenc na Pohorju, na naslovu: 
Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju, parc. štev. 10/2, stavba: 
196, k.o. Lovrenc na Pohorju, ki so namenjeni opravljanju 
zasebne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina, v času od 
01.01.2016 do izteka mandata tega občinskega sveta oz. najdlje 
do 31.12.2018.  
Župan Občine Lovrenc na Pohorju bo na podlagi tega sklepa z 
najemnico sklenil ustrezen aneks k pogodbi o oddaji in najemu 
prostorov v ZP Lovrenc na Pohorju. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o odpisu – oprostitvi 
najemnine najemnici Metki Fišer Zobovič, dr. med.. 
 
 

AD/15 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODPISA TERJATEV OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

- ZA LETO 2015 
 
Bronislava Paulič razloži odpis terjatev. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan vpraša, ali so odpisi vključeni v bilanco za leto 2015. 
 
Bronislava Paulič odgovori, da ne, zato ker jih na predlog občinskega sveta lahko 
razknjižimo na današnji dan. Terjatve se bodo zmanjšale. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

23. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 12. redni seji, 
19.4.2016, s sklepom potrdi odpis terjatev: 
- za vodarino (konto 120030) v znesku 14,63 EUR, 
- za zakonske zamudne obresti od vodarine (konto 120090) v 
znesku 1,26 EUR, 
- za vodarino v izvršbi (konto 120039) v znesku 68,64 EUR, 
- za najem grobnih prostorov, pogrebnih storitev (konto 120034) 
v znesku 67,60 EUR, 
- za zamudne obresti (konto 120091) v znesku 17,09 EUR, 
- za zamudne obresti v izvršbi (konto 120095) v znesku 3,88 
EUR. 
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Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem odpisa terjatev Občine 
Lovrenc na Pohorju - za leto 2015. 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 12. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
 Dušan Jakop              Joško Manfreda 


