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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:0321-0004/2015-014 
Datum: 23.12.2016 

 
 

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

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

OS), ki je bila v četrtek, 22.12.2016, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na 
Pohorju, z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 

11..  ŽŽuuppaann:: Joško Manfreda. 
 

22..  ČČllaannii  OOSS: Tomaž Sušec SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj 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, Boštjan Petelin Neodvisna lista za varnost in pomoč. 
 

3. Odsotni: Matjaž Manfreda SD - SOCIALNI DEMOKRATI, opr. 
 
4. Ostali prisotni: Drago Mlakar, direktor OU, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Danilo 

Španbauer, 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 11 članov OS 
od 12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 
17/14) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, ŠT. 18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko 
pravno veljavno sklepa. 

http://www.lovrenc.si/
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AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 13. redne seje OS. 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 14. 
redni seji, dne 22.12.2016, sprejme skrajšan zapisnik 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 20.10.2016. 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 13. 
redne seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 14. 
redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 13. redne seje in pregled realizacije 
sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje. 

4. Informacije župana. 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2017 - prva obravnava. 

7. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. 
8. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih 

voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
9. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja 

storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 

10. Obravnava in potrditev Sklepa 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 2017. 

11. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine 
javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2017. 
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12. Obravnava in sprejem sklepa o oprostitvi plačila najemnine najemnici Hriberšek 
Danici, Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Ob Radoljni 47, 2344 
Lovrenc na Pohorju. 

13. Obravnava in potrditev sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v 
občini Lovrenc na Pohorju. 

 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 

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

 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 13. redne seje in pregled 
realizacije sklepov.  

3. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje. 

4. Informacije župana. 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017 - prva obravnava. 

7. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju. 

8. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih 
odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 

9. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2017. 

10. Obravnava in potrditev Sklepa 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 2017. 

11. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov 
najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2017. 

12. Obravnava in sprejem sklepa o oprostitvi plačila najemnine najemnici 
Hriberšek Danici, Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Ob 
Radoljni 47, 2344 Lovrenc na Pohorju. 

13. Obravnava in potrditev sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na 
domu v občini Lovrenc na Pohorju. 

 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
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AD/4 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 
Investicije: 

- Zaključene so investicije: 

Zajetje Šlaus – močan nov vodni vir, obnova bazena Trnjek, Kovaška cesta (gradbišče 

bo še do spomladi, dokler ne bo še vrisanih talnih označb), cesta do lovske koče, 

Sončna pot, Srparska pot. 

- V letošnjem letu še mora biti končan fitnes za več generacij. Fitnes bo služil tako 

za mlade, starejše, kot za društva. Predviden pa je tudi zunanji fitnes, ki bo 

postavljen pred šolo. 

- V naslednjem letu 2017 nas čaka investicija v šolsko kuhinjo in obnovo vodovoda 

v šoli. 

- Plače v občinski upravi – pripravljena je tabela načrtovanih plač v letu 2017, kjer 

za upravo in režijski obrat porabimo 11,23 % deleža skupnih prihodkov 

proračuna. Pri drugih občinah je ta procent znatno višji. 

- Nakup zemljišča pri tovarni kos – meni, da moramo bivšega župana povabiti na 

skupni sestanek in določene probleme razčistiti. Strokovne službe ta nakup 

odsvetujejo. Vedeti pa moramo, kaj bomo s tem zemljiščem. Gre za politično 

odločitev. 

- Nadzorni odbor – pove, da je nadzorni odbor izdal osnutke poročil glede 

pregledov, ki jih je opravil. Odločil se je, da odzivnega poročila ne bo podal. 

Glede finančnih sredstev pove, da je bil proračun pripravljen že prej, kot je bil 

predlagan finančni plan nadzornega odbora. Ugotavlja, da so si za naslednje leto 

zadali veliko nalog. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 

 
 

AD/5 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Rok Urnaut: 

1. Da pobudo, da bi se z odzivnim poročilom Nigrada d.d. seznanili tudi člani sveta. 
Poročilo se lahko pošlje po elektronski pošti. 

2. Predlaga, da se odpove eni sejnini. V kolikor se še ostali s tem strinjajo, bi se 
lahko celoten svet odpovedal eni sejnini, ki bi se nakazala tistemu, ki je v stiski. 
Ali je kakšna možnost, da to realiziramo. 

 
Vpraša, zakaj se forsira nakup zemljišča pri tovarni kos? 
 
Župan odgovori, da mora na poročilo odreagirati nadzorni odbor, potem, pa ko bo 
dokončno poročilo, ga svet lahko dobi v vednost. 
Na koordinaciji sveta je bilo dogovorjeno, da gospoda Ladineka povabimo na razgovor, 
da slišimo argumente za ali proti. 
Glede sejnine pove, da se član ne more odpovedati, lahko pa vsak posameznik sejnino 
nakaže posamezniku, društvu ali humanitarni organizaciji. 
 
Bronislava Paulič pove, da je možno, da se sredstva prerazporedijo na drugo postavko 
v višini ene sejnine. Svetniku pripada bruto sejnina, akontacijo sejnine odvedemo in jo v 
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dohodnini napovemo. V kolikor se dogovorimo, da svetniki ne dobijo obvestil o sejnini, 
se lahko sredstva prenakažejo v bruto zneskih. Za takšno varianto moramo imeti sklep 
sveta, ki se lahko pripravi za naslednjo sejo. 
 
Simona Grobelnik pove, da bi lahko sredstva ene sejnine, ki se ji svetniki odpovedo, 
nakazali npr. čebelarjem. 
 
Direktor OU predlaga, da se do naslednje seje razmisli, komu se ta sredstva namenijo, 
da bomo lahko pripravili ustrezen sklep. 
 
Tomaž Golob spomni na vprašanje, postavljeno na zadnji seji, glede nadzornikov nad 
projekti, ni še prejel odgovora. 
Ni dobil pojasnila, zakaj šele 22. decembra razpravljamo o proračunu v prvi obravnavi. 
Na koordinaciji smo tudi ugotovili, da svet nima informacij, saj se premalo videvamo 
oziroma so seje sklicane preveč poredko, zato da ponovno pobudo, da se seje 
sklicujejo bolj pogosto. 
 
Direktor OU odgovori, da je odgovor v gradivu v tabelarični obliki. 
 
Župan pove, da bomo glede sklicevanja sej dali pisni odgovor. 
 
Barbara Jeseničnik Obrulj vpraša, zakaj dvigalo pri kulturnem domu ni tudi za prevoz 
oseb, ampak je samo za tovor. 
 
Župan odgovori, da je tako bilo predvideno v projektu in dvigalo ni predvideno za prevoz 
oseb. 
 
Simona Grobelnik: 
Pobude: 

1. Da občinski svet sprejme zavezo (pri proračunu) glede priprave investicijskih 
projektov: zdravstveni dom, kanalizacija, … 

2. V imenu kulturnih društev predlaga nabavo novega odra, kjer bi se lahko koristila 
sredstva LASa. Okvirna cena ustreznega odra je v višini 30.000,00 € (2/3 
sofinancira LAS)-projekt občina eventualno vključi v proračun 2017. 

3. Most čez Radoljno (pri Faku) je v slabem stanju, prosi, da se preveri situacija oz. 
najde ustrezna rešitev. 

Vprašanje: Zanima jo finančna konstrukcija ureditve parkirišča pred tovarno Kos in 
srpov, ali je bila kakšna kompenzacija. 
 
Župan odgovori glede parkirišča pri Tovarni kos in srpov, da smo pri rekonstrukciji ceste 
uničili to parkirišče. Dogovor je, da stroške v višini 3.000 € nosi občina. Na tovarno kos 
pa pade cca 2.000 €, ki pa jih bomo verjetno zaprli s kompenzacijo. Že pred leti smo 
določene parcele kompenzirali z vodarino, ki pa niso bile knjižene v zemljiško knjigo. 
 
Albina Pajtler pojasni, da strošek parkirišča ni bil prediven v projektu, saj je v tem delu 
cesta višja za cca 15 cm. Dogovorili so se za obseg del, ki bi pripadal občini in izvajalec 
del je poslal ločeni ponudbi za tisti del, ki pripada občini, v višini cca 3000 € in 2000 € za 
Tovarno kos in srpov. 
Z lastnikom Tovarne kos in srpov se bomo istočasno pogovarjali tudi o treh parcelah, ki 
so ob Kovaški cesti (nasproti Kušarja – od križišča proti Radoljni – pogodba je že bila 
sklenjena še v času krajevne skupnosti). 
 
Edo Goričan poda pohvalo, da se sanira zid na pokopališču v Puščavi. 
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Da pobudo, da se pripravijo projekti za objekte, ki so pod kulturno dediščino: cerkev sv. 
Radegunde in Ladejenkovega. 
Nadalje vpraša, kako daleč je z nabavo davčne blagajne, da bi si jo lahko društva 
izposojala – gre za prenosljive blagajne. 
 
Župan pove, da smo se o tem že veliko pogovarjali, zato prosi Bronislavo Paulič, da 
poda informacijo. 
 
Bronislava Paulič pove, da pobudo razume v smislu, da se davčna blagajna nabavi in 
da na razpolago društvom. Opremo lahko nabavimo in jo damo na izposojo društvom. 
 
Župan pove, da bomo morali nabaviti davčno blagajno tudi v turistični pisarni, saj 
trenutno ne moremo prodajati spominkov, niti knjig. 
 
Marija Perklič da pobudo, da bi se napravilo kegljanje na vrvico. Stroški niso previsoki in 
znašajo cca. 1.200 €. 
 
Župan pove, da podpira pobudo. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 - PRVA OBRAVNAVA 
 
Bronislava Paulič razloži odlok o proračunu 2017, predvsem izpostavi spremembe, ki so 
bile dogovorjene na predhodnem sestanku prisotnih članov občinskega sveta. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI PRORAČUNA 
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani skupni prihodki, za leto 2017, v 
višini 3.166.471,00 EUR. 
 
Pregled načrtovanih prihodkov po vrstah: 
_______________________________________ ___ ___Zneski v EUR_ 

LETO 2016  Odstot.delež   LETO 2017  Odstot. delež 
Vrsta prihodka  (veljavni prorač.)  v skup.prih.     v skupnih prih. 

_____________________________________________________________________ 
70 DAVČNI PRIHODKI  2.064.636  66,59    2.179.629  68,84 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  662.866  21,38    704.443  22,25 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.255  0,10    6.955   0,22 
73 PREJETE DONACIJE  2.600   0,09    11.262  0,35 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 367.068  11,84    264.182  8,34 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ PRIHODKI  3.100.425  100,00   3.166.471  100,00 
_____________________________________________________________________ 
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ODHODKI PRORAČUNA 
Načrtovani skupni odhodki za leto 2017 znašajo 3.472.353,00 EUR. 
Pregled odhodkov po vrstah: 
________________________________________________ __Zneski v EUR_____ 
Vrsta odhodka  LETO 2016  Odstot.delež  LETO 2017  Odstot. delež 

(veljavni prorač.)  v skup.odhod.   v skup.odhod. 

_____________________________________________________________________ 
40 TEKOČI ODHODKI  1.193.386  34,89   1.229.825   35,42 
41 TEKOČI TRANSFERI  1.333.362  38,99   1.265.158   36,43 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ TEKOČI 
ODHOD.+TRANSF.:  2.526.748  73,88   2.494.983   71,85 
_____________________________________________________________________ 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 868.677  25,40   804.223   23,16 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 24.497  0,72   173.147   4,99 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ INVEST.ODH.+TRANSF.: 893.174 26,  12 977.370   28,15 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ VSI ODHODKI 
(40+41+42+43):   3.419.922  100,00  3.472.353   100,00 
_____________________________________________________________________ 
Iz preglednice odhodkov po vrstah je razvidno, da je za tekočo porabo v letu 2017 
namenjenih 
71,85 % načrtovanih proračunskih sredstev in 28,15 % za investicijske namene. V 
primerjavi s preteklim letom je načrtovana delitev porabe sredstev na tekočo in investicijsko 
ostala skoraj enaka. 

 
Nadalje predstavi spremembe proračuna, ki so bile dogovorjene na skupnem sestanku 
članov sveta. 
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in naknadno predlagane spremembe prenosa sredstev iz leta 2016 v leto 2017

ŠT.STRANI V 

GRADIVU 

PREDL.PROR.20

17-V PRVI 

OBRAVNAVI

PRORAČUNSKA 

POSTAVKA NAZIV ZNESEK V EUR

ZMANJŠANJA PRORAČUNSKIH POSTAVK:

41 407215 NAKUP GASILSKEGA VOZILA -147.000,00

Predlog svetnikov je prerazporeditev načrtovanih sredstev na druge investicije: 

ker je nakup vozila načrtovan v letu 2018, je bolj smiselno načrtovana sredstva 

za nakup gasil.vozila nameniti za katero izmed načrtovanih invest. v NRP 

prihodnjih let in za gasilski avto v celoti sredstva zagotoviti v proračunu leta 

2018. Župan je izrazil dvom, da v letu 2018 ne bo mogoče zagotoviti 

celotnega zneska za nakup avtomobila. Mnenje svetnikov je, da se bo občina 

zadolžila za financiranje investicij v letu 2018, v kolikor bo to potrebno. 

53 416010 NAKUP ZEMLJIŠČ -43.000,00

SKUPAJ ZMANJŠANJA PRORAČUNSKIH POSTAVK: -190.000,00

POVEČANJA PRORAČUNSKIH POSTAVK:

54 418052 OBNOVA CERKVE SVETE RADEGUNDE 30.000,00

41 407211 OSEBNA OPREMA GASILCEV 1.000,00

58 418706

PRENOVA IN PREUREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA 

FITNES (KTO 420402) 2.900,00

46 413157 REKON.JP V NASELJU - JP POD BREGOM 5.000,00

47 413172

REKON.LC V NASELJU - LOVRENC - RADOLJNA (POT 

ŠERCERJEVE BRIGADE) str.projektne dok. 1.000,00

NOVA PRORAČ. 

POSTAVKA 413180

REKON.LC V NASELJU - LOVRENC - RADOLJNA (POT 

ŠERCERJEVE BRIGADE) 143.447,00

NOVA PRORAČ. 

POSTAVKA 413700

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČ, AVTOB.POSTAJ. 

(ureditev parkirišča pri TKL) 3.653,00

NOVA PRORAČ. 

POSTAVKA 413790

PROJEKT GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 

ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 3.000,00

SKUPAJ POVEČANJA PRORAČUNSKIH POSTAVK: 190.000,00

stanje zmanjšanja sredstev minus povečanja sredstev: 0,00

PREDLOG SPREMEMB PRENOSA SREDSTEV:

46 413157 REKON.JP V NASELJU - JP POD BREGOM - projektna dokumentacija 2.257,00

29 PRENOS SRED.IZ LETA 2016 V LETO 2017 2.257,00

54 418052 OBNOVA CERKVE SVETE RADEGUNDE 4.000,00

29 PRENOS SRED.IZ LETA 2016 V LETO 2017 4.000,00

39 406299 PRAVNO IN DRUGO EKSPERTNO SVETOVANJE,PRIPR.PRAV.AKTOV -4.981,00

29 PRENOS SRED.IZ LETA 2016 V LETO 2017 -4.981,00

4 popravek: primerna poraba za leto 2017 znaša: 1.975.617,00
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Danilo Španbauer predlaga prenos dela sredstev pri zajetju Šlaus. Zajetje je končano 
razen ograje, saj se bo teren še posedal in ni imelo smisla, da jo postavljamo še letos. 
Gre za prenos sredstev v višini 1.940,00 €. 
 
Splošna razprava: 
Prihodki proračuna - na 15. do 29. strani: 
Ni razprave. 
 
Posebni del proračuna – odhodki na 30. do 73. strani: 
Rok Urnaut pove, da mora pripomniti glede SM 104406 – Spletne strani in vpraša, če se 
išče novega ponudnika, kot je bilo obljubljeno. Zakaj ni možna povezava na spletno 
stran Lovrenčana? 
 
Župan odgovori, da se novi ponudniki iščejo. Želimo imeti takšne spletne strani, da 
bomo obojestransko zadovoljni. Glede povezav pove, da za spletno stran občine 
odgovarja župan in se na tej strani ne more pojavljati klepetalnica. Res pa je, da je 
odzivni čas objav prevelik. 
 
Drago Mlakar pove glede povezave na Lovrenčana, da s tem bi dovolili dostop do 
klepetalnice. 
 
Leo Čelofiga vpraša glede nadzornega odbor – ali se bodo sredstva za nadzor našla, če 
se bodo potrebovala. 
 
Simona Grobelnik pove, da je bilo s strani občinske uprave na koordinaciji zagotovljeno, 
da bodo sredstva v primeru potrebe zagotovljena, saj so člani OS s problematiko 
Nigrada vsaj delno seznanjeni (z nekaj podatki jih je seznanila tudi občinska uprava na 
koordinaciji). Brez strokovnih mnenj nadzorni odbor ne more parirati strokovnim 
službam Nigrada, zato je župan ponovno zagotovil, da bodo sredstva za to na voljo. 
Svetnike je tudi seznanil, da trenutno občinska uprava pridobiva določena strokovna 
mnenja – morda bodo zadostovala ta tudi za nadzorni odbor. Če ne, bodo zagotovljena 
sredstva za dodatna strokovna mnenja (znotraj trenutnih postavk).  
 
Direktor OU dodatno pove, da se bomo v januarju 2017 sestali z nadzornim odborom in 
se dogovorili. 
 
Simona Grobelnik opozori na postavke v kmetijstvu. Že lani smo opozarjali, da sredstva 
na teh postavkah ostajajo, razlogi za to pa so lahko samo v neprilagojenosti razpisov 
potrebam lovrenškega kmetijstva oz. neizvedenih aktivnostih. Zato prosi za prevetritev 
teh programov, da bodo le ti primerni, prilagojeni potrebam kmetijstva v občini in da se 
bodo sredstva tudi dejansko uporabljala za te namene (realizacija). 
 
Direktor OU pove, da je delavka, ki pokriva to področje, dobila nalogo, da pripravi 
spremembe pravilnika. 
 
Leo Čelofiga pove, da se pri zimski službi predvideva povečanje sredstev. Če ne bo 
hude zime, kam se bo višek sredstev namenil. 
 
Župan odgovori, da če bodo sredstva ostala, se bodo namenila za vzdrževanje cest. 
 
Župan predstavi novo postavko 413180 REKON.LC V NASELJU - LOVRENC - 
RADOLJNA (POT ŠERCERJEVE BRIGADE) 143.447,00 €. 
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Simona Grobelnik pove, da smo se sicer na koordinaciji dogovorili, da se vključijo 
določeni projekti, vendar še enkrat da v razmislek, ali se ne bi v letu 2017 lotili tega, kar 
je v šoli nujno potrebno. V šoli imamo za investicijska vlaganja cca 60 tisoč EUR in 30 
tisoč EUR. Glede 60 tisoč EUR ima vprašanje: sredstva iz vnovčene bančne garancije, 
ali pri njih obstajajo omejitve, da se morajo vlagati zgolj v športno dvorano. 
 
Župan pove, da bomo iz garancije sanirali vodovod, saj je problematična topla voda v 
VŠD. 
 
Simona Grobelnik pove, da s sredstvi 30 tisoč EUR v kuhinji ne bomo naredili praktično 
nič. Meni, da je sanacija vodovoda, kuhinje in kotlovnice povezana in s tega vidika je 
smiselno celovitejše planiranje investicije.  
 
Župan pove, da se bo tudi v kuhinji menjaval vodovod, ki je povezan s VŠD. Glede 
kotlovnice pove, da bomo reševali s partnerstvom, ko bomo realizirali DOLB. 
 
Simona Grobelnik pove, da je širši potencialni energetski projekt ogrevanja sicer bil 
predstavljen OS v letu 2016, vendar ne verjame, da bi se le ta lahko realiziral v bližnji 
prihodnosti. Pomisleke in številne dileme takšnega projekta so izrazili tudi člani OS na 
sami predstavitvi, še večje vprašanje pa je zainteresiranost privatnega partnerja za tak 
projekt. Od takrat člani OS niso dobili nobenih dodatnih informacij. Kotlovnica pa je v 
izredno slabem stanju. Zato predlaga, da se o tem razmisli. Meni, da bi morala biti 
kotlovnica prioriteta. Poudari tudi pomembnost realnih časovnic za investicije – v kolikor 
je kotlovnica v takšnem stanju kot je, je nemogoče čakati na realizacijo takšnega 
obsežnega projekta, ki ga časovno sploh ni možno opredeliti.  
 
Župan pove, da v letu 2017 ne bomo mogli delati kotlovnice, saj tudi projekta za to 
nimamo. Počakati moramo na razpis in s kotlovnico moramo reševati šolo, gasilski dom 
in občino. V kolikor ne bomo šli v to, bomo morali plačati narejeno študijo. 
 
Edvard Goričan pove, da smo o energetskem konceptu za naš kraj kar precej 
razpravljali. Ob predstavitvi smo ugotovili, da je od treh projektov uresničljiv samo en. 
Boji se, da bo šola prišla v situacijo, ko se ne bo mogla več ogrevati. Trenutno pa ne 
poznamo realnosti pričakovanih vlaganj investitorja. Verjame, da se čaka na razpis, 
vendar bi lahko v tem času pa bila pripravljena dokumentacija. Meni, da bi bilo dobro, 
da investitorja povabimo na eno izmed naslednjih sej, da predstavi realnost tega in da 
smo tudi mi pripravljeni na razpravo o pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Če pa 
tega ne bo, pa moramo izbrati varianto, da bo občina kandidirala za ta sredstva, ali kaj 
drugega in to bomo morali še sprejeti v letu 2017. 
 
Župan pove, da se s povedanim strinja. Imamo celo več potencialnih investitorjev. 
 
Albina Pajtler pove, da smo spremenili odlok o gospodarskih javnih službah, kjer smo 
kot izbirno javno službo  zapisali ogrevanje z lesno bio maso. Temu bo sledila podelitev 
koncesije. V kolikor je zadeva tako resna, moramo najprej urediti koncesijo, narediti 
razpis in tam se naj predstavijo projekti. 
 
Leo Čelofiga pove, da je študija, ki je bila predstavljena na občinskem svetu, zajemala 
veliko število privatnih odjemalcev. Meni, da je bilo to v začetku zgrešeno. Mi bi morali 
stati na tem, kar bo zagotovljeno, ostalo je lahko samo še zraven. 
 
Župan pove, da je za nas aktualna samo študija, ki zajema znane odjemalce, to pa so: 
šola, gasilski dom, cerkev in občina. 
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Simona Grobelnik povzame, da je kotlovnica v šoli prioriteta zaradi stanja, v katerem je. 
Ali bomo čakali – časovnice nimamo, kakšne so možne rešitve. Meni, da je odprtih 
preveč »čejev«. Prav tako povpraša župana, ali je bil izdelan kakršenkoli predračun za 
prenovo kotlovnice.  
 
Župan pove, da sta v šoli dve peči in obe ne bosta naenkrat prenehali delovati, sta pa 
predimenzionirani. V reševanje bomo vključili stroko. Ima zagotovilo, da peči nista v 
slabem stanju. Pove, da ni bil izdelan noben predračun za prenovo kotlovnice.  
 
Simona Grobelnik ugotavlja, da se bo 60 tisoč € namenilo za menjavo vodovodnih cevi 
v šoli. 30 tisoč € pa imamo za obnovo kuhinje (elektro inštalacije in ploščice). Kaj pa je z 
opremo v kuhinji. 
 
Župan pove, da menjava opreme ni predvidena. Če ne bo dovolj, bomo zagotovili 
dodatna sredstva. Predračuni se že pripravljajo. 
 
Simona Grobelnik pove, da ima informacije iz sveta zavoda, da je kuhinja v šoli stara 37 
let, da obnov ni bilo, kar se tiče vodovoda, se popolnoma strinja. Stoji pa na stališču, da 
če gremo v sanacijo kuhinje, naj bo to celovito, pa čeprav bomo morali dodatna 
sredstva zagotoviti v rebalansu. Ponovno poudari, da ravno zato odpira debato o 
namembi sredstev, ki so po koordinaciji ostala za investicije. Poudari, da želi, da se to 
reši še v letu 2017, da je projekt sanacije izdelan najkasneje do maja in da se člane 
sveta sproti o tem obvešča. 
 
Leo Čelofiga vpraša, kje bo lokacija za pianino. 
 
Župan odgovori, da bo pianino stal v kulturnem domu. 
 
Razprava – Načrt razvojnih programov (74. do 83. strani) 
Projekti se bodo vključili v NRP. 
 
 
Razpravo o členih predloga Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2017 
 
Simona Grobelnik – 5 člen odloka – opozori na prerazporeditve sredstev od enega 
rebalansa do drugega. 
 
Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o 
prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do 
skupnega zneska 40.000,00 EUR. 
 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev 
sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o 
polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi rebalansi proračuna 
tekočega leta. 
 
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi 
realizaciji. 
 
Predlaga, da brišemo drugi odstavek: 
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Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih 
sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se 
šteje na novo. 
 
Po krajši razpravi župan predlaga, da svet glasuje o tem, ali 5. člen ostane 
nespremenjen 
 

3. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju predlaga, da ostane 5. 
člen nespremenjen. 

5.člen: Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o 
prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, 
do skupnega zneska 40.000,00 EUR. 
 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih 
sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se 
šteje na novo. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s 
poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi 
rebalansi proračuna tekočega leta. 
 
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi 
realizaciji. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Edvard Goričan predlaga, da kot je že bilo dogovorjeno na koordinaciji, predlaga, da se 
v 6. členu črta druga alinea, ki se glasi: »- v naslednjih letih (po letu 2018), ne sme 
presegati 60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.« 
 
Tomaž Golob pove, da se kadrovski načrt povečuje za enega delavca in tega ne more 
podpreti. 
Mnenja je, da je zaposlenih dovolj delavcev in naj se poiščejo notranje rezerve, ali 
kakšne druge opcije. Meni, da je 12 zaposlenih optimum. 
Skrbi ga tudi zamenjava dela med delavci. 
 
Župan pove, da smo že imeli trinajst zaposlenih in sicer vodjo režijskega obrata, ki pa je 
v letu 2014 šel v pokoj. Trenutno nimamo vodje režijskega obrata, v kadrovskem načrtu 
pa je prikazana vsa leta. Kljub temu pove, da dodatne zaposlitve v letu 2017 ne bo 
realiziral. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

4. 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 
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(UGSO, št. 13/11in 17/2014, 54/16), je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, na 14. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel v prvi obravnavi 
s popravki in spremembami iz razprave 

 
ODLOK 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Simona Grobelnik pred zaključkom točke predlaga oziroma zahteva glede 
proračuna dodatni sklep, in sicer da se občinska uprava zaveže: 

- glede na povedano v predhodni debati, pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo za izvedbo investicij sanacije kuhinje ter vodovoda v šoli, 
da se dela lahko začnejo in izvršijo v poletnem času 2017 – svetnike se o 
poteku sproti obvešča; 

- da se, zopet glede na predhodno debato, do aprila ali maja 2017 OS 
predloži strategija obnove šolske kotlovnice (lahko v povezavi s širšim 
potencialnim energetskim projektom ogrevanja) in natančno časovnico 
izvedbe; 

- da se občinska uprava v letu 2017 zaveže pripraviti dokumentacijo za 
obnovo zdravstvenega doma, kanalizacije ter vodovoda, z namenom 
umestitve teh nujnih investicij v proračun za leto 2018. 

 
Občinska uprava se je s predlaganim strinjala.  
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem predloga Odloka o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - prva obravnava. 
 
 

AD/7 
POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA  

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
Župan pove, da so spremembe statuta objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(št. 65/2016) in da so vnesene v čistopis, zato predlaga, da občinski svet sprejme 
uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

5. SKLEP: Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
18/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 14. redni 
seji, dne 22.12.2016, potrdil  

 
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU, 

 

ki obsega: 
- Statut Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 13/2011, z 

dne: 02.06.2011), 
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- Spremembe Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
17/2014, z dne: 10.04.2014) in  

- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št.: 54/2016, z dne z dne 28.10.2016). 

 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/8 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU  

ZA LETO 2017 
 
Albina Pajtler razloži sklep. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

6. SKLEP: Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 13/2011, 17/2014) in določil 17. člena Aneksa h 
Koncesijski pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju 
čistilne naprave in kanalskega omrežja v občini Lovrenc na Pohorju, 
z dne 14.5.2003, je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
svoji 14. redni seji, dne 22.12.2916, sprejel 

 
SKLEP 

O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. člena Aneksa h koncesijski 
pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in kanalskega 
omrežja v občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno 
storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2017 v višini 0,88 EURA na m3. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01.01.2017 dalje. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene 
ČIŠČENJA komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 

SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER 

PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 

 
Albina Pajtler razloži sklep. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

7. 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 14. redni 
seji, dne 22.12.2016, sprejel  

S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH 
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
ZA LETO 2017 

I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 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 
2017, subvencionirala v naslednji višini: 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode 

 
Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje komunalne in 
padavinske 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 
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b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 

 

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne 
vode % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJA/
LETO2017v 

EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 100,00 7,34 8,04 535 51.599,47 

Priključek <20  DN < 40 3,00 100,00 22,02 24,11 41 11.863,05 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 100,00 73,39 80,36 7 6.750,41 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 100,00 110,08 120,54 2 2.892,9 

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 

     585 73.105,84 

 

II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 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 
2017 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. 01. 2017 naprej.  
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne 
in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017.  
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AD/10 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA 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 2017 

 
Danilo Španbauer razloži sklep: 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

8. 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 14. redni 
seji, dne 22.12.2016, 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 2017 

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 2017, 
subvencionirala v naslednji višini: 

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 2017 

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

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 
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Omrežnina – oskrba s pitno vodo % 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

z DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJ
A/LETO 
2017 v 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNIN
E 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 82,54 4,9329 5,4015 707 45.826,33 

Priključek <20  DN < 40 3,00 91,16 16,3426 17,8951 51 10.951,80 

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 

      63.479,23 

 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

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 
2017, 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. 01. 2017 naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0003/2016 z dne 
19.04.2016. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 

  

Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa 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 2017. 
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AD/11 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE 

STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER)  
ZA LETO 2017 

 
Danilo Španbauer razloži sklep: 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

9. 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), Sklepa komisije, z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v 
obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim 
podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko 
C(2011) 9380) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 14. redni seji, dne 22.12.2016, 
sprejel  

 
S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE 
INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO 2017 
 

I. 

 
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za 
leto 2017 subvencionirala v naslednji višini: 
 

Najemnina za 
zbirni center brez 
DDV/EUR/leto 

DDV 22 % Najemnina za 
zbirni center z 
DDV/EUR 

SUBVENCIJA % 

3.064,32 674,15 3.738,47 100 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2017 do 31.12.2017. 
 

III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za 
leto 2017 subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih 
odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila 
iz sredstev občinskega proračuna.  

IV. 
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Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju nakazovala SNAGI, družbi za 
ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, 
kot izvajalcu 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, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.  

V. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 01. 2017 naprej. 
 

VI. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0020/2015, z dne 
22.12.2015. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 
subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2017. 

 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE 

NAJEMNICI HRIBERŠEK DANICI, ZAVOD ZA PATRONAŽO IN DOLGOTRAJNO 
OSKRBO NA DOMU, OB RADOLJNI 47, 2344 LOVRENC NA POHORJU 

 
Župan razloži sklep o oprostitvi. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan vpraša, kaj vse je vključeno v oprostitev najemnine. 
 
Župan odgovori, da samo najemnina. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

10. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 
vloge koncesionarke Hriberšek Danice, Zavod za patronažo in dolgotrajno 
oskrbo na domu, Ob Radoljni 47, 2344 Lovrenc na Pohorju, prejete dne 
02.11.2016, 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 zdravstvenih storitev patronažne 
dejavnosti in storitev socialno varstvene dejavnosti pomoč na domu, v 
času od 01.01.2016 do izteka mandata tega občinskega sveta oz. najdlje 
do 31.12.2018. 

Vse medsebojne pravice in obveznosti med najemodajalcem in najemnikom se 
podrobneje določijo v najemni pogodbi, ki jo najemnik sklene z upravljavcem 
poslovnega prostora – UPRA-STAN d.o.o., Žolgarjeva ul. 17, 2000 Maribor. 



21 
 

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 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o oprostitvi plačila 
najemnine najemnici Hriberšek Danici, Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na 
domu, Ob Radoljni 47, 2344 Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITVE 

POMOČI NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan razloži sklep in pove, da ni sprememb glede na zadnji sprejeti sklep. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

11. 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, 17/2014, 
54,2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 14. 
seji, dne 22.12.2016, sprejel 

 

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

V OBČINI LOVRENC NA POHORJU  
 

1. člen 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrjuje ceno storitve pomoči na domu, ki jo je 
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 
letu 2016 predlagal izvajalec storitve – Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na 
domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju in jo je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na svoji 12. redni seji, dne 19.4.2016, sprejel za leto 2016 in jo sedaj potrjuje 
kot sledi. 
 

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. 
 
 
 

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=2006-21-0059
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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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 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 za posamezno proračunsko 
leto 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 01.01.2017 dalje. 
 

7. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v občini 
Lovrenc na Pohorju št. 0075-0005/2016, z dne 19.4.2016. 
 
Navzočih je 11 članov sveta. 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev sklepa o izdaji soglasja k 
cenam storitve pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju 
 
 
 
Župan ob prihajajočih praznikih želi vsem vse dobro. 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 14. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 


