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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

OBČINSKI SVET 
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 02 – 63 00 550; Fax: 02 – 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si – spletna stran: lovrenc.si 
Številka:0321-0004/2015-019 
Datum: 15.12.2017 

 
 
 

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

19. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 14.12.2017, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Tomaž Sušec - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Maksimiljana Obrulj - SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, Matjaž Manfreda - SD - SOCIALNI DEMOKRATI, Edvard 
Goričan - Marko Rakovnik za župana, Tomaž Golob - Tomaž Golob - neodvisen 
kandidat, Rok Urnaut - Lista Davida Kranjca, Marija Perklič - DESUS - 
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Aleš Ribič - Lista za 
gospodarstvo in razvoj, Leo Čelofiga - Lista Leo Čelofiga. 
 
3. Odsotni: Simona Grobelnik - Marko Rakovnik za župana opr., Boštjan 

Petelin - Neodvisna lista za varnost in pomoč, opr., Barbara Obrulj 
- Jeseničnik Lista Leo Čelofiga, opr. 

 
4. Ostali prisotni: Irena Kukovec Stajan, Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Andrej Kajbič 

/BIPRO TIM, D.O.O./, Svetlana Čerič /BIPRO TIM, 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). 
 
 

http://www.lovrenc.si/
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UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 9 članov OS od 
12, kolikor jih OS šteje.  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 13/11 in 17/14) 
in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 
18/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno 
veljavno sklepa. 
 
 
 

AD/2 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 18. redne seje OS. 
 
Razprava: 
 
Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
1. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 29. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni 
seji, dne 14.12.2017, sprejme skrajšan zapisnik 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 28.9.2017. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 18. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD/3 
PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 3. IZREDNE SEJE  

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

Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni 
seji, dne 14.12.2017, sprejme skrajšan zapisnik 3. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 17.10.2017. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Pregled in potrditev skrajšanega zapisnik 18. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 
 

AD4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 19. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 18. redne seje in pregled realizacije 

sklepov.  
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. izredne seje in pregled realizacije 

sklepov. 
4. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje. 
5. Informacije župana. 
6. Pobude in vprašanja. 
7. Obravnava in potrditev Razvojnega programa medgeneracijskega središča Lovrenc 

na Pohorju. 
8. Obravnava in potrditev DIIP-a medgeneracijskega središča Lovrenška livada . 
9. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih odpadnih 

voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
10. 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 2018. 

11. 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 2018.  

12. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine 
javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2018. 

13. Obravnava in sprejem čistopisa Statuta Občine Lovrenc na Pohorju.  
14. Obravnava in sprejem čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na 

Pohorju. 
15. Obravnava in podelitev Služnosti izgradnje in vzdrževanja srednjenapetostnega 

kablovoda na parcelni številki 566/1, k.o. Recenjak, Elektru Maribor. 
16. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – skrajšani 
postopek. 

 
Župan predlaga, da točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Razvojnega 
programa medgeneracijskega središča Lovrenc na Pohorju in Obravnava in 
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potrditev DIIP-a medgeneracijskega središča Lovrenška livada uvrstimo za 4. točko 
dnevnega reda. Ostale točke se preštevilčijo. 
 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
3.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 18. redne seje in pregled 

realizacije sklepov.  
3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. izredne seje in pregled 

realizacije sklepov. 
4. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje.  
5. Obravnava in potrditev Razvojnega programa medgeneracijskega središča 

Lovrenc na Pohorju. 
6. Obravnava in potrditev DIIP-a medgeneracijskega središča Lovrenška 

livada. 
7. Informacije župana. 
8. Pobude in vprašanja. 
9. Obravnava in potrditev Sklepa o potrditvi cene ČIŠČENJA komunalnih 

odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
10. 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 2018. 

11. 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 2018.  

12. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov 
najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2018. 

13. Obravnava in sprejem čistopisa Statuta Občine Lovrenc na Pohorju.  
14. Obravnava in sprejem čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Lovrenc na Pohorju. 
15. Obravnava in podelitev Služnosti izgradnje in vzdrževanja 

srednjenapetostnega kablovoda na parcelni številki 566/1, k.o. Recenjak, 
Elektru Maribor. 

16. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor 
– skrajšani postopek. 

 
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. 
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AD5 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV RAZVOJNEGA PROGRAMA 
MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA LOVRENC NA POHORJU 

 
Gospod Andrej Kajbič predstavi Razvojni program medgeneracijskega središča Lovrenc 
na Pohorju /gradivo/. Predvsem izpostavi naslednje teme: 

- Skrb za starejše, 
- Ohranjanje življenjskega okolja starostnikov v domačem kraju, 
- De-stigmatizacija domskega varstva, 
- Skrb za socialno vključenost, 
- Priložnost razvoja inovativnih prepletajočih programov, 
- Prostorsko urbanistični aspekt. 

Programska zasnova: 
Institucionalno varstvo: domska oskrba, dnevni center, pomoč na domu, apartmajsko 
naselje kot del domske oskrbe ali turistične nastavitve. 
Medgeneracijski center: medgeneracijsko sodelovanje, druženje in ustvarjanje, aktivno 
bivanje v naravi. 
Povezovanje z okoljem: povezovanje urbanega okolja, MGS del naravnega okolja, razvoj 
nove turistične destinacije. 
 
Gospa Svetlana Čerič predstavi možnost javno-zasebnega partnerstva. 
 
Razprava: 
Župan pove, da za dom starostnikov iščemo z javnim razpisom partnerja, ki že ima 
sklenjeno koncesijo. Za dom starostnikov gremo tudi na pogovor na ministrstvo za 
gospodarstvo, kjer bomo predstavili projekt. 
 
Maksimiljana Obrulj vpraša, če v tem objektu ne bo pralnice in kuhinje 
 
Andrej Kajbič odgovori, da je v objektu predvidena pralnica in kuhinja, vendar ne kot 
samostojna. Ne bo se izvajal celoten proces – bolj je predvideno kot razdelilnica. 
 
Župan pove, da bo možno tudi koristiti šolsko kuhinjo. 
 
Marija Perklič pove, da podpira projekt, saj imamo v kraju velik procent starejših občanov 
nad 69 let starosti, ki si želijo dom za starejše v kraju. Ali je že kje v Sloveniji podoben 
center? Zanima jo, koliko ljudi bo zaposlenih. 
 
Andrej Kajbič odgovori glede zaposlenosti, da so predvideni normativi, ki se jih bo 
koncesionar moral držati. O teh zadevah še v tem dokumentu ne govorimo. Najprej 
potrebujemo koncesionarja, ki bo stopil v projekt. Pri javno zasebnem partnerstvu je 
pomembno, da občina kontrolira potek in izvedbo projekta. Za odpiranje novih delovnih 
mest pa je govoril o tretjem stebru in sicer, da se daje priložnost novim panogam. 
Središče ni namenjeno samo starejšim in šolskim otrokom, ampak je tudi turizem, 
namenjeno je prebivalcem kraja, … . takšnega sistema varstva v Sloveniji še ni. 
 
Tomaž Golob vpraša, kakšna bo končna kapaciteta doma?  
 
Andrej Kajbič pove, da je kapaciteta starostnikov 45 – 25 v objektu A in 20 v 
apartmajskem delu. Kapaciteta turističnega dela pa je do 53 namestitvenih kapacitet. 
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Tomaž Glob pove, da se mu zdi premala kapaciteta doma. Če že gremo v takšno 
izgradnjo, bi morali kapacitete bistveno povečati. Narediti moramo kapaciteto, ki bo 
zadostovala za naš kraj. 
 
Andrej Kajbič pove, da lahko kapacitete dvigujemo, da predvidimo nadgradnjo. Sedaj je 
bilo izhodišče za 45 oseb. Koncept doma pa omogoča širitev. Do tega vprašanja bomo 
še prišli. 
 
Edvard Goričan pove, da je vesel, da govorimo o tej temi. Res pa je, da o tej temi že 
drugič razpravljamo. Upa, da bomo sedaj uspešnejši. V tem trenutku je menda podatek, 
da je približno 70 starejših v raznih domovih, populacija pa se še stara. 
Glede širitve vpraša, če imamo rezervirana zemljišča v OPNu in kam bi se dom širil. Ali 
se bo širil proti šoli ali Vrtni ulici.  
Ali je predvideno, da se v dom seli tudi ambulanta. 
V DIIPu je zemljišče prenizko ovrednoteno.  
Upa, da bomo probleme, ki so omenjeni rešili, (koncesionar), saj je to pomembno za naše 
obrtnike, ki delajo v kraju. 
Ali je predvidena prehrana za turistični del? 
 
Albina Pajtler pove, da je zemljišče že rezervirano za širitev proti Vrtni ulici. 
 
Andrej Kajbič pove, da glede kapacitet še potrebujemo koncesionarja. Mi smo na točki, 
ko je papaciteto možno dvigniti in sedaj smo dolžni, da pripravimo projekt, ki bo to 
omogočal. To področje je smiselno urejati s podrobnim načrtom. Glede vrednosti 
zemljišča pove, da je to orientacijska vrednost. Zemljišče pa bomo tako še cenili. 
 
Leo Čelofiga pove, da je projekt ambiciozno nastavljen, vsebinsko dobro dodelan in 
zanimiv. Boji se, da bo oskrba visoko nastavljena in nedosegljiva našim ljudem. Ali je že 
kakšna kalkulacija? V kolikih letih se predvideva, da bi se koncesionarju investicija 
povrnila? 
 
Andrej Kajbič pove, da na tej točki lahko pridemo samo do investicijske vrednosti. Ne 
moremo napovedovati ekonomske upravičenosti, saj še nimamo koncesionarja. Vemo, 
kaj pomeni oblikovanje cene za uporabnika, zato želijo preprečiti, da bi morali domačini 
iskati domove drugod. Pri oblikovanju cen obstajajo regulatorji, past pa je nadstandard. 
Viri financiranja nam bodo omogočali nižjo ceno oskrbe. … . 
 
Župan pove, da imamo po domovih 45 starejših občanov. Glede cene oskrbe 
prehitevamo stvari. 
 
Aleš Ribič pove, da je projekt dobro nastavljen in ga podpira, saj bi takšen dom moral biti 
v vsakem kraju. 
 
Albina Pajtler pove, da smo v fazi sprejemanja prostorskega načrta. OPN smo nastavili 
tako, da podrobni načrt ne bi bil potreben, saj želimo, da je OPN tudi izvedbeni akt na 
celotnem območju občine. 
 
Rok Urnaut meni, da je prelepo, da bi lahko bilo realno, zato se bo pri odločanju vzdržal. 
Predvsem pa meni, da je medgeneracijski center samo predvolilna obljuba. 
 
Maksimiljana Obrulj pove, da so cene v enoposteljnih sobah znatno višje. 
 
Andrej Kajbič pove, da smernice pri načrtovanju gredo v smeri iz večposteljnih sob v 
manj. 
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Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
4.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 19. redni seji, dne 

14.12.2017, potrdi Razvojni program medgeneracijskega središča 
Lovrenc na Pohorju, BIPRO tim d.o.o., Biro za inženiring in 
projektiranje, Cafova ulica 2, 2000 Maribor, november 2017. 

 
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 potrditev Razvojnega programa 
medgeneracijskega središča Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DIIP-A MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA 

LOVRENŠKA LIVADA 
 
Gospa Svetlana Čerič predstavi Dokument identifikacije investicijskega projekta. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
5.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se na svoji 19. redni seji, 
dne 14.12.2017, seznani z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za investicijo Medgeneracijsko središče Lovrenška Livada, BIPRO tim d.o.o., Biro 
za inženiring in projektiranje, Cafova ulica 2, 2000 Maribor, november 2017. 
 
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 potrditev DIIP-a medgeneracijskega 
središča Lovrenška livada. 
 
 
Župan odredi 15 minutni odmor. 
 
 

AD/7 
INFORMACIJE ŽUPANA 

 
Župan poda naslednje informacije: 

- Sklep o začasnem financiranju – izdan je bil sklep o začasnem financiranju za 
januar – marec, o tem smo obvestili člane sveta in nadzorni odbor. 
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- Škoda po neurju (vetrolom) – 11. in 12. 12. smo doživeli naravno nesrečo s 
silovitim vetrom, ki je samo na Rdečem bregu podrl za cca. 25 tisoč m3 dreves. 
Tam, kjer je zmanjkalo elektrike, smo poskrbeli agregate, ceste pa so v večini že 
prevozne. Elektro dela pospešeno in bodo po večini električne kable polagali v 
zemljo. Komunikacije so bile v celoti prekinjene. V državno aplikacijo že vnašamo 
škodo. 
 

- Cesta na Činžat – ceste ne moremo nadaljevati, saj je zaradi spora dveh sosed 
nemogoče predvideti razplet. Meni, da bomo morali iti v razlastitev. 
 

- Cesta Pot Šercerjeve brigade – trdote ceste ni bilo možno doseči, zato bomo 
asfaltirali v pomladnih mesecih. Dodatno smo polagali vodovodne cevi in delali 
podporne zidove. Temu primerno bomo tudi ukrepali. 
 

- Šolska kuhinja – predračun za obnovo šolske kuhinje je v višini 400 tisoč €. 
Problem je v tem, da moramo to sanacijo izvesti v poletnih počitnicah in je ne 
moremo razdeliti na dve leti. 
 

- Vrtec pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju – ekonomska cena v vrtcu se bo 
morala dvigniti, zaradi zakonskega dviga plač v vrtcu. 

 
- Trško jedro – v juniju 2018 bo podpisana pogodba o izgradnji. V letu 2018 bi se 

naj izvedla vsa zemeljska dela. Projekt bo predstavljen tudi občanom. 
 

- Kanalizacija Slepnica – kanalizacijo bomo gradili z EU sredstvi. S temi sredstvi 
bomo gradili tudi kanalizacijo skozi trško jedro. 

 
- Penzion Bitner - glede Bitnerja pove, da še ni lastnika. Sestanka na to temo ne 

moremo izvesti, saj še ne vemo, kako se bo stvar glede lastništva razpletla. 
Mariborske terme se ne morejo vpisati v zemljiško knjigo, saj niso pravni naslednik 
bivšega gostinskega podjetja Pohorje. Neuradno lahko pove, da se pripravljamo, 
da bo Občina Lovrenc na Pohorju vložila predlog za vpis. Za to lastništvo se bomo 
borili, ni pa rečeno, da ga bomo dobili. Sedaj pridobivamo dokumente (historične 
izpiske). Za to lokacijo pa imamo že več vlog. 

 
- Naslednja seja OS – koordinacija se predvideva 4.1.2018, ob 17.00 na Občini 

Lovrenc na Pohorju. Naslednja seja OS pa se predvideva 11.1.2018. Vabila bomo 
še posredovali. 

 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 
 
 

AD/8 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
 
Rok Urnavt vpraša, zakaj je cesta ob Slepnici sanirana delno. Kaj se dogaja na Kovaški 
cesti v spodnjem delu, da se luščijo robniki, ali je to od pluženja? 
 
Župan odgovori, da je ARSO v obnovo obrežja vložil cca 350 tisoč €. Obnova brežin se 
bo nadaljevala v spomladanskih mesecih. Cesta pa se bo širila takrat, ko bomo gradili 
kanalizacijo (cesta bo široka 4,60 m).  



9 
 

Glede robnikov na Kovaški cesti pove, da poškodbe verjetno niso od pluženja.  
 
Albina Pajtler pove glede robnikov na Kovaški cesti, da poškodbe verjetno niso od 
pluženja. Na kvalitetnem prevzemu v septembru pa so se dogovorili, da bo podjetje 
Slemenšek preverilo kvaliteto robnikov z dobaviteljem. 
 
Tomaž Golob da pobudo, da se na starem Jodlu očisti kužno znamenje, ki je precej 
zaraščeno. Z lastnikom zemljišča se je potrebno dogovoriti, da se to znamenje očisti. 
 
Leo Čelofiga izrazi pohvalo gasilcem PGD Lovrenc na Pohorju in kmetom, ki so pomagali 
sanirati škodo po zadnjem viharju. 
Ponovno da pobudo, da se na vhodu v Lovrenc na Pohorju (Mariborska cesta) brežina 
očisti. Predlaga, da se dogovori z lastniki, da to uredi naš režijski obrat.  
Na Ruti pri dravskem mostu so vedno odpadki. Predlaga, da tam večkrat smeti poberemo 
in očistimo. 
Predlaga, da se za Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju nabavi ustrezen stalen agregat. 
 
Edvard Goričan poda krajše poročilo o volitvah v Državni svet RS, ki jih je opravil kot naš 
predstavnik elektor. 
Nadalje poda informacijo, da je kor v cerkvi sv. Radegende saniran, da pa bo potrebno 
še sanirati razpoke v zidovih. 
Po dolgem času je kužno znamenje v Puščavi (pri Zalerju) postavljeno. 
Kakšno je stanje glede OPN? 
 
Župan pove, da bomo z delom OPN nadaljevali po novem letu. 
 
Aleš Ribič vpraša, zakaj se cesta čez »Oslico« v Puščavi, ki smo jo uporabljali kot zasilni 
izhod v času, ko je bila regionalna cesta zaprta, ne sanira. 
 
Albina Pajtler pove, da je v Puščavi problematična nosilnost lesenega mostu. Zato je 
cesta zaprta za ves promet. 
 
Marjana Perklič pove, da bi morali imeti v občini več novoletnih okraskov, predvsem 
novih. Zanima jo, koliko stane novoletna okrasitev? 
 
Župan pove, da nas vsako leto okrasitev pride cca. 6 tisoč €. 
 
Matjaž Manfreda pove, da glede na pogoste ujme predlaga, da damo čim več elektro 
kablov v zemljo. 
 
Župan pove, da se s tem strinja. 
 
Maksimiljana Obrulj vpraša, če bo cesta pri Cinku sanirana še pred zimo? 
 
Albina Pajtler pove, da je cesta bila v popisu škode. 
 
Tomaž Sušec povabi člane OS na decembrske prireditve. 
Na mizo je bil dan odgovor na temo, kaj in kako dela Odbor za pripravo prazničnih dni. 
Zahvali se vsem sodelujočim v odpravljanju škode ob zadnjem viharju, ki nas je zajel. 
Ob praznovanju 120. letnice Osnovne šole Lovrenc na Pohorju je manjkal županov 
nagovor. 
 
Župan pove, da bi bilo prav, da bi dobil besedo tudi ustanovitelj zavoda. Proslava pa je 
bila lepa. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanja. 
 

AD/9 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 
2018 

 
Albina Pajtler razloži predlagani 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, 54/2016, 46/2017) 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 19. 
redni seji, dne 14.12.2017, sprejel 

 
SKLEP 

O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

 
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 2018 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 01.01.2018 dalje. 
 
 
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 Sklepa o potrditvi cene 
ČIŠČENJA komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
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AD/10 

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 2018 

 
Albina Pajtler razloži predlagani 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, 65/2016, 46/2017), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 
14.12.2017, 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 2018 

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 
2018, 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 

  0,00 0,00 0,00 80.500 0,00 

 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 
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DIMENZIJA  
PRIKLJUČKA 

FAKTO
R 
OMREŽ
NINE 

% 
SUBVE
NCIJE 

ZNESEK 
SUBVENC
IJE BREZ 
DDV/MES 

ZNESEK 
SUBVENC
IJE Z 
DDV/MES 

ŠTEV.PRI
KLJ. 

ZNESEK 
SUB. Z 
DDV/LETO 
2018 

Priključek DN ≤ 20 1,00 60,00 4,54 4,97 545 32.526,62 
Priključek <20  DN < 
40 3,00 60,00 13,63 14,92 41 7.340,87 
Priključek 40 ≤ DN < 
50 10,00 60,00 45,42 49,73 7 4.177,73 
Priključek 50 ≤ DN < 
65 15,00 60,00 68,13 74,60 2 1.790,46 
Priključek 65 ≤ DN < 
80 30,00 60,00 136,26 149,20 0 0,00 
Priključek 80 ≤ DN < 
100 50,00 60,00 227,10 248,67 0 0,00 
Priključek 100 ≤ DN < 
150 100,00 60,00 454,20 497,35 0 0,00 
Priključek DN ≤ 150 200,00 60,00 908,40 994,70 0 0,00 
SKUPAJ         595 45.835,68 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

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 2018 
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. 2018 naprej.  
 
 
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 Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe ODVAJANJA komunalne 
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in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
 

AD/11 
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 2018 

 
Albina Pajtler razloži predlagani sklep. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da pričakuje, da se naslednjič procent subvencije izenači. Ni 
razloga, da ima nekdo večjo subvencijo. 
 
Albina Pajtler pove, da bomo to upoštevali pri sprejemanju elaborata. 
 
Župan ugotovi, da ni več 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. 65/16, 46/17), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 14.12.2017, 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 2018 

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 2018, 
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 2018 
  44,60 0,2610 0,2858 97.000,00 27.722,60 
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b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 
 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo % 
Znesek 

subvencij
e brez 

DDV/mes. 

Znesek 
subvencij
e z DDV 

ŠT.PRIKLJ
. 

SUBVENC
IJA/LETO 

2018 v 
EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI

NE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 82,32 4,8572 5,3187 701 44.740,90 
Priključek <20  DN < 40 3,00 91,04 16,1156 17,6466 51 10.799,72 
Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,44 49,8238 54,5571 7 4.582,80 
Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,80 76,8221 84,1202 2 2.018,88 
Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 93,40 165,3284 181,0346 0 0,00 
Priključek 80 ≤ DN < 
100 50,00 95,19 280,8331 307,5123 

0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 
150 100,00 76,36 450,5320 493,3326 

0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 76,36 901,0741 986,6762 0 0,00 
      62.142,30 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
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 
2018, 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. 2018 naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0006/2017, z dne 
01.05.2017. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
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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 2018. 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE 

STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO 
2018 

 
Albina Pajtler razloži sklep. 
 
Razprava: 
Tomaž Golob pove, da je dobil informacijo, da se določeni odpadki na zbirnem centru 
morajo plačati. Ali to drži? 
 
Župan odgovori, da to ne drži. 
 
Župan ugotovi, da ni več 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. 65/16, 46/17), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 
14.12.2017, sprejel  

 
S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE 
INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO 2018 

I. 
 
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni 
center) za leto 2018 subvencionirala v naslednji višini: 
 
Najemnina za zbirni 
center brez 
DDV/EUR/leto 2018 

DDV 22 % Najemnina za zbirni 
center z DDV/EUR 

SUBVENCIJA % 

3.064,32 674,15 3.738,47 100 
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II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni 
center) za leto 2018 subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge 
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
Sredstva subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.  

IV. 
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. 2018 naprej. 
 
 
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 Sklepa o določitvi višine 
subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2018. 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ČISTOPISA STATUTA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU 
 
Župan na podlagi 96. člena poslovnika OS da v odločanje 
 
10.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 19. redni seji, dne 14.12.2017, 
potrdil  

 
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO STATUTA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

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



17 
 

Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem čistopisa Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ČISTOPISA POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan na podlagi 96. člena poslovnika OS da v odločanje 
 
11.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 19. redni seji, dne 14.12.2017, 
potrdil  

 
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem čistopisa Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.  
 
 

AD/15 
OBRAVNAVA IN PODELITEV SLUŽNOSTI IZGRADNJE IN VZDRŽEVANJA 

SREDNJENAPETOSTNEGA KABLOVODA NA PARCELNI ŠTEVILKI 566/1, K.O. 
RECENJAK, ELEKTRU MARIBOR 

 
Irena Kukovec Stajan razloži podelitev služnosti. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan pove, da na koncu gradiva piše, da mora občina urediti svoj status, kaj 
to pomeni. 
Irena Kukovec Stajan pove, da gre za status javnega dobra. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje. 
 
12.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 19. redni seji, dne 

14.12.2017, podeli Služnost izgradnje in vzdrževanja 
srednjenapetostnega kablovoda na parcelni številki 566/1, k.o. 
Recenjak, Elektru Maribor. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in podelitev Služnosti izgradnje in 
vzdrževanja srednjenapetostnega kablovoda na parcelni številki 566/1, k.o. Recenjak, 
Elektru Maribor. 
 
 

AD/16 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA 
DROLCA MARIBOR – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Irena Kukovec Stajan razloži spremembo in dopolnitev odloka. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje. 
 
13.SKLEP: Na podlagi 29. Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 14. člen Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016, 46/17), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 14.12.2017, sprejel v 
prvi obravnavi 

 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Župan odpre drugo obravnavo in predlaga, da glasujemo o vseh členih hkrati. 
 
14.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene hkrati (1. 

– 3.člen). 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
15.SKLEP: Na podlagi 29. Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 14. člen Statuta Občine 
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Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016,46/17), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 14.12.2017, sprejel 

 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 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: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor – skrajšani postopek. 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 19. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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