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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:0321-0004/2015-020 
Datum: 8.1.2018 

 
 
 
 

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

20. redne seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: 
OS), ki je bila v četrtek, 21.12.2017, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 18.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 
2. Člani OS: Tomaž Sušec - 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, Leo 
Čelofiga - Lista Leo Čelofiga, Simona Grobelnik - Marko Rakovnik za župana, Boštjan 
Petelin - Neodvisna lista za varnost in pomoč. 
 
3. Odsotni: Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI DEMOKRATI,opr., Aleš Ribič, 

- Lista za gospodarstvo in razvoj, opr., Barbara Obrulj Jeseničnik 
- Lista Leo Čelofiga, opr. 

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

Rakovnik, Tonka Čuk /Nigrad d.o.o./, Marija Osvald Novak /OŠ 
Lovrenc na Pohorju/, Danica Hriberšek /Zavod za patronažo in 
dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju/, 
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." 
 
 
 

http://www.lovrenc.si/


2 
 

AD/1 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI 

 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
Na podlagi liste prisotnosti je župan ugotovil sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
Na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju je prisotnih 9 članov OS od 
12, kolikor jih OS šteje.  
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. 
 
 

AD2 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 20. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje. 
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju zunanjega strokovnjaka pri nadzoru 
nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad 
javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 
4. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju. 
5. Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o določitvi cen programov vrtca pri OŠ 
Lovrenc na Pohorju. 
6. Obravnava in potrditev Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu 
v občini Lovrenc na Pohorju. 
 

Župan predlaga, da bi tretjo točko dnevnega reda umaknili z dnevnega reda, saj 
predsednik nadzornega odbora, kot predlagatelj točke, ni prisoten. Vendar kljub temu, 
ker je gospa Tonka Čuk iz podjetja Nigrad prisotna, predlaga, da se seznanimo z njihovimi 
stališči. Kljub temu bomo to točko obravnavali tudi na naslednji seji. 
 
Simona Grobelnik proceduralno vpraša, če je bil predsednik nadzornega odbora vabljen. 
 
Župan odgovori, da je bil vabljen. 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje  
 
 
1.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 

sprejme naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  
2. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje. 
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3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju zunanjega strokovnjaka pri 
nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in 
padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc 
na Pohorju. 

4. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju. 

5. Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o določitvi cen programov vrtca pri 
OŠ Lovrenc na Pohorju. 

6. Obravnava in potrditev Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na 
domu v občini 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 dnevnega reda. 
 
 

AD3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU ZUNANJEGA 

STROKOVNJAKA PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM KONCESIJE ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH, ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IN NAD JAVNIM 
KANALIZACIJSKIM SISTEMOM V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

 
Gospa Tonka Čuk /Nigrad/ predstavi stališče glede imenovanja strokovnjaka pri nadzoru 
za izvajanjem komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim 
sistemom v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Tonka Čuk pove, da v podjetju Nigrad vodi laboratorij, ki opravlja tudi monitoring (analize)  
nad čistilno napravo v Lovrencu na Pohorju. 
Laboratorij dela po pooblastilu ministrstva za okolje in prostor. Na čistilni napravi so bile 
v letu 2003 opravljene prve analize. Takrat je čistilna naprava začela tudi delovati. Učinki 
čiščenja so bili takrat zadovoljivi. Od leta 2006 se analize opravljajo enkrat na mesec. 
Vzorec se meri na vtoku in iztoku ČN. Stranka laboratorija je Nigrad in oni poročajo službi 
v Nigradu, ki pa bi naj poročala občini. Vsako leto pošiljajo službi v Nigradu zaključno 
poročilo, ki je osnova za obračun višine takse. Zadnje meritve so bile opravljene 
14.12.2017. 
Opomba župana: Rezultate čiščenja dobivamo šele zadnjih nekaj mesecev. 
 
ČN spada v skupino naprav (organskih bio ČN), ki jih je potrebno kontrolirati vsak mesec 
in podatki čiščenja so pri njih na voljo. Vsakič sproti izračunavajo obremenitve naprave. 
Na napravi je montiran njihov merilnik pretoka in pretok vode se meri konstantno. 
Osnovni razlog slabšega čiščenja je v tem, da je ČN bila zgrajena za 2000 populacijskih 
enot in je po količini vode preobremenjena. Problem je, da na čistilno napravo pritečejo 
tudi padavinske vode, to pa je več vode, kot je ČN sposobna prenesti, zato pride do 
spiranja bio mase. Po pretoku se ugotavlja, kot da je na čistilno napravo priključenih 5000 
enot, drugič pa samo tisoč. Zato tudi rezultati čiščenja nihajo. Za slabo čiščenje je tudi 
vzrok, da se greznično blato premalo krat izčrpa. Po novi zakonodaji bi morala čistilna 
naprava odstranjevati tudi »dušike«, ta pa ni tako narejena (nima takšne tehnologije). Prej 
ali slej bo potrebno ČN dograditi. 
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Razprava: 
Simona Grobelnik pove, da razpravljati o problematiki ČN, ki v vsakem primeru je, nima 
pomena.  
Nadzorni odbor kot pobudnik je pridobil dve ponudbi neodvisnih laboratorijev za 
opravljanje te dejavnosti. Razlog nadzornega odbora je ravno v tem, da občina dolgo 
časa ni dobivala poročil čiščenja. Od leta 2006 do ugotovitev nadzornega odbora poročila 
niso prihajala na občino, čeprav bi po koncesijski pogodbi morala. Meni, da tudi člani 
občinskega sveta nimajo dovolj strokovnega znanja o čiščenju. 
Proceduralno pa ji je jasno, da odločanje prestavimo na naslednjo sejo. Konflikta pa ne 
vidi.  
Meni, da gre pri nadzornem odboru za neko presečno stanje. 
 
Tonka Čuk pove, da je podatkov v analizi veliko. Zakaj analize niso bile posredovane, ne 
ve. Laboratorij jih namreč mesečno dostavlja službi v Nigradu. V kolikor gre za 
nezaupanje, jih ne moti, če analize opravi nekdo drug. Po monitoringu in pogodbi je 
znano, katere meritve morajo opraviti in jih tudi opravijo. Glede na znane ponudbe, 
laboratorij v Nigradu opravlja popolno identične meritve in to vsak mesec. Meritve 
opravljajo ob različnih vremenskih prilikah. Njihove cene so približno enake, kot so v 
ponudbah, oziroma so cenejši od nacionalnega inštituta. 
Gre v bistvu za to, da ČN spravimo v boljše stanje.  
 
Edvard Goričan vpraša, če ima njihov laboratorij akreditacijo. Nadalje vpraša, če delajo 
laboratorijske izvide usedlin ČN. Za kaj se lahko te usedline uporabljajo. Podatek namreč 
ima, da so se te usedline pojavile na travnikih. 
 
Tonka Čuk pove, da imajo akreditacijo in pooblastilo ministrstva za okolje in prostor. 
Usedline merijo količinsko, ne ugotavljajo pa kemijske sestave. Pooblastilo imajo samo 
za odpadne vode. Usedline se trenutno vozijo na centralno čistilno napravo v Maribor. 
 
Leo Čelofiga pove, da ga zanima odnos laboratorija do Nigrada. Verjetno, ko izvajate 
monitoring, tudi predlagate Nigradu kot izvajalcu, kakšne izboljšave na ČN. Omenili ste 
že, da je blato premalokrat izčrpano. Kot uporabniku ČN in tudi občini je interes, da ČN 
deluje optimalno. Glede Nigrada pričakujem vse, da bo ČN delovala v parametrih, ki bodo 
najboljši. Glede večjih vod na ČN se bodo stvari uredile, ko bo ločen sistem tudi v trškem 
jedru. Nigrad je bil prisoten v načrtovanju, pri izgradnji kanalizacije in ČN. Nigrad kot naš 
partner in upravljalec bi moral biti bolj angažiran in narediti bi moral več, glede na sredstva 
ki jih je dobil. Občina pa je tista, ki mora zahtevati analize od Nigrada.  
Povečati bi se moralo število odvozov grezničnega blata. Zanimivi bi bili podatki, ko so 
sušna obdobja. Ali ima še kakšna občina takšen tip ČN? 
 
Tonka Čuk pove, glede grezničnega blata, da je to njeno mnenje. Glede vzorčenja pove, 
da so vzorce vzeli 16.8.2017. Učinek čiščenja je bil 70 %. To je zelo nizko za takšno ČN. 
Najmanj vode je bilo v juliju 2017 in je bil učinek čiščenja 88 %. ČN ima občasno zelo 
veliko neraztopljenih snovi, za katerega pa ne poznajo vira. Takšen tip naprave bi moral 
imeti cca 90 % čiščenje. Takšen tip ČN ima Nigrad tudi drugod (tri). Čistilna naprava dela 
na meji zmogljivosti. ČN se da posodobiti z dodatnimi vlaganji. Smiselno je razmišljati o 
tercialni stopnji. Kaj je boljše, ali zamenjati tehnologijo, si pa ne upa reči. … . 
 
Tomaž Golob vpraša, s kakšnimi ukrepi bi lahko izboljšali stanje.  
 
Tonka Čuk odgovori, da ser da nekaj ukreniti s prestavitvijo časov. Smiselno je tudi 
izčrpati vso blato. To je brez večjih stroškov.  
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Župan pove, da ima ta naprava priklop za 2200 enot. Ali je laboratorij seznanjen, da je 
ČN grajena skladno s koncesijsko pogodbo. Bil je opozorjen, da manjka en čistilni blok 
že vse od začetka. Za ČN smo zahtevali sodno preveritev in ugotovili so, da ČN ni 
zgrajena skladno s koncesijsko pogodbo. Ker nima vseh blokov, je tudi čiščenje 
pomanjkljivo. Iztok je pokrit z vodo in od tam gre smrad. Kaj bo Nigrad naredil s 
posamezniki, ki so na kanalizacijo priklopili žlebove svojih hiš? Cestni jaški so odprti in 
tudi od tam pride dodatna voda. Nigrad bo moral v obnovo ČN vložiti do 300 tisoč €. Vesel 
je, da je tudi inšpekcija ugotovila, da nekaj ni v redu na ČN. Prav je, da se ve, da je s tem 
večja tudi taksa za obremenjevanje okolja. 
Glede vzorcev pove, da ni prav, da jih jemljejo v sušnih obdobjih. 
 
Tonka Čuk pove, da ne pozna koncesijske pogodbe. 
 
Simona Grobelnik predlaga, da odločanje prestavimo na naslednjo sejo, sedaj pa se 
seznanimo s povedanimi stališči. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
2.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, se je na svoji 20. redni seji, 

dne 21.12.2017, seznanil s stališči Nigrada d.o.o. glede pobude 
Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju pri nadzoru nad 
izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih 
voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc na 
Pohorju. 

 O imenovanju bo občinski svet odločal na naslednji redni seji. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju 
zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, 
odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v občini Lovrenc 
na Pohorju. 
 

AD/4 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU 

 
Župan pove, da je razlagalec za današnjo točko zbolel. Vrednost točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavnega zemljišča ostaja enaka, kot je bila v letu 2017. 
 
Razprava: 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
3.SKLEP: Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča (MUV, št. 20/99, 7/00, 31/03, 6/04, 30/04, 19/07) in 30/09) ter 6. 
ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
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slovenskih občin, št. 65/16 in 46/17), je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, na 20. redni seji, dne 21.12.2017, sprejel 

 
S K L E P 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018 

1.  
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Lovrenc na Pohorju znaša 0,000323 € za m2 zazidanega in 
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018. 

2. 
Ta sklep se objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati z dnevom 
objave, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2018 dalje.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/5 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SOGLASJA K SKLEPU O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU 
 
Marko Rakovnik razloži cene programov vrtca. 
 
Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne naloge občine, obveznosti in pristojnosti, 
le-te pa, v zvezi z izvajanjem in financiranjem predšolske vzgoje, ureja področni zakon, 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). Med drugim navedeni 
zakon določa, da cene programov in morebitna dodatna znižanja plačil staršev določa 
pristojni organ občine ustanoviteljice. V skladu z navedeno zakonodajo se iz proračuna 
lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki je določena 
na podlagi odločbe o plačilu vrtca.  
 
Občina Lovrenc na Pohorju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
OŠ Lovrenc na Pohorju, katerega organizacijska enota je tudi vrtec.  
 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na osnovi predmetne zakonodaje potrdil 
naslednje cene programov vrtca: 
 
Leta 2008: 

- cena programov prvega starostnega obdobja 447,73 EUR 
- cena programov drugega starostnega obdobja 304,80 EUR 

 
Leta 2009: 

- cena programov prvega starostnega obdobja 457,04 EUR 
- cena programov drugega starostnega obdobja 324,30 EUR 

 
Leta 2010: 
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- cena programov prvega starostnega obdobja 476,90 EUR 
- cena programov drugega starostnega obdobja 318,93 EUR 

 
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ ter zaradi uskladitve cen po 
predpisanih elementih za oblikovanje cen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, je konec leta 2012 Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju potrdil znižanje cene programa vrtca iz leta 2010 za program prvega starostnega 
obdobja za 9,85 %, za program drugega starostnega obdobja pa za 2,2 %. Nove cene 
programov so pričele veljati s 01.12.2012 in sicer: 
 

- cena programov prvega starostnega obdobja 430,00 EUR 
- cena programov drugega starostnega obdobja 311,93 EUR 
- oblikovana je bila tudi cena programa kombiniranega oddelka v višini 322,99 EUR 

 
V letu 2016 je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrdil naslednje znižanje cen 
programov vrtca na podlagi novega predloga cen programov vrtca ob upoštevanju 
predloženih izhodišč: 

- oblikovani oddelki v šolskem letu 2015/2016,  
- obstoječem število zaposlenih,  
- odhodki za napredovanja zaposlenih, katera so se sprostila s 01.12.2015,  
- novih višin regresa, 
- spremenjenih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter 

spremenjene plačne lestvice. 
 
Nove cene programov so pričele veljati s 01.05.2016 in sicer: 
 

- cena programov prvega starostnega obdobja 403,97 EUR 
- cena programov drugega starostnega obdobja 317,51 EUR 

 
Ob tem je potrebno dodati še, da je bil v oktobru 2014 odprt nov vrtec v skupni izmeri več 
kot 900 m2 (potrojena površina starega vrtca), da med letoma 2012 in 2015 ni 
napredovanj v plačne razrede ter da so se vmes zaradi upokojitev spreminjali izhodiščni 
plačni razredi, upoštevani v predlogih novih ekonomskih cen programov vrtca. 
 
ORGANIZACIJA DELA VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU V ŠOLSKEM LETU 
2017/2018 
 
ŠTEVILO OTROK  
Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju je s šolskim letom 2017/2018 zastavil in organiziral delo 
v 6 oddelkih. Na dan 08.09.2017 je bilo vključenih 100 otrok.  
 
Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto, na podlagi vpisa, ki poteka v 
mesecu aprilu in na podlagi normativa, ki je osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcu.  
 
NORMATIVNI IN KADROVSKI POGOJI  
Poslovanje Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju je zastavljeno v skladu s predpisanim 
kadrovskim normativom. Za izvedbo zastavljenega vzgojno izobraževalnega programa 
predšolskih otrok bi zavod lahko sistemiziral 19,67 delovnih mest, katera bi lahko bila 
zajeta v ceno programa, predlog nove ekonomske cene pa zajema 19,65 sistemiziranih 
delovnih mest.  
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CENA PROGRAMA  
 
Ustanoviteljica vrtca je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, dolžna določiti ceno programov na podlagi stroškov za 
delovanje istovrstnih oddelkov, ki se delijo z najvišjim dopustnim številom otrok v takšnih 
oddelkih. Torej - cene programov morajo biti odraz idealnega poslovanja in zasedenosti 
vrtca, kar pomeni, da bi morale biti primerljive med vrtci v različnih okoljih. 
 
Osnova za izračun cene je strošek na oddelek, deljen z najvišjim normativnim številom 
otrok v tem oddelku. 
 
PRAVNA PODLAGA  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih ustanovitelj vzgojno izobraževalnega zavoda določa 
ceno programa predšolske vzgoje na predlog vrtca. Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05 in 93/15) določa elemente, ki so podlaga za izračun cene posameznih 
programov in obveznosti pri zagotavljanju sredstev za delovanje vrtca in v skladu z 20. 
členom imenovanega Pravilnika mora pristojni organ lokalne skupnosti predlog cen 
programov obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep najkasneje v 60-ih dneh po 
predložitvi predloga cen. 
 
Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razporeja v plačilne razrede glede 
na dohodek na družinskega člana (skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/10, spremembe: Ur. l. RS, št. 40/2011, 40/2012-
ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1), ki je pričela veljati 01.01.2012, 
ureja se postopek za uveljavljanje znižanega plačila staršev za programe predšolske 
vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Upošteva se lestvica dohodkovnih razredov, 
določa pa se dohodke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila, kot tudi način 
njihovega izkazovanja in ugotavljanja). Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca 
je povprečni mesečni dohodek na osebo. Na podlagi ZUPJS-a starši plačujejo največ 77 
% cene programa, kar pomeni polno ceno programa za starše. O dohodkovnih razredih 
odločajo pristojni centri za socialno delo. Staršem s stalnim prebivališčem v občini 
Lovrenc na Pohorju se za otroke, vpisane v enoto vrtca Osnovne šole Lovrenc na 
Pohorju, na osnovi Sklepa o določitvi cene programov, cena dodatno zniža za 10 %. Za 
otroke, ki imajo skupaj s starši stalno bivališče v drugi občini, je osnova za določitev 
plačila polna cena programov. 
 
Skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (od 01.06.2012) velja, da če sta v 
vrtec vključena dva ali več otrok, plačajo starši za mlajšega otroka 30 % plačila, razliko 
70 % pa financira država iz državnega proračuna, ki jim je določeno v skladu z zakonom 
kot znižano plačilo. Za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni 
(sredstva so zagotovljena v državnem proračunu), medtem ko se celotna razlika v ceni 
programa krije iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
TRENUTNA CENA PROGRAMA 
Trenutna cena programa je na osnovi Sklepa o določitvi cene programa vrtca (UGSO, 
št. 19/2016) veljavna od 01.05.2016 dalje in znaša:  
- za program prvega starostnega obdobja, za skupino od 1 do 3 let 403,97 EUR,  
- za program drugega starostnega obdobja, za skupino od 4 do 6 let 317,51 EUR.  
 
Iz aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je razvidno povprečje cen 
javnih vrtcev v RS in sicer:  

- na dan 01.04.2016 za I. starostno obdobje 438,20 EUR na otroka na mesec in za 
II. starostno obdobje 327,02 EUR na otroka na mesec.  
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Trenutno veljavne cene programov v občini Lovrenc na Pohorju so od povprečja nižje:  

- za I. starostno obdobje za cca. 8,5 %,  
- za II. starostno obdobje pa za cca. 3 %.  

 
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,54 EUR na dan.  
 
V ceni programa je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 11 ur bivanja v vrtcu z 
zajtrkom, malico in kosilom.  
 
Občina Lovrenc na Pohorju staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju, 
za otroke, vpisane v Enoto vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, na osnovi Pravilnika 
o plačilih staršev za programe v vrtcih, ceno dodatno zniža za 10 %. 
 
V primeru začasne odsotnosti otroka se mesečno plačilo staršev zmanjša. Za vsak dan 
odsotnosti iz vrtca se plačilo staršev zniža za strošek prehrane.  
 
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno 
odsotnost otroka (več kot 30 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno 
znižanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo staršev 
se obračuna tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila niža plačilo na način, da 
znaša od prvega dne odsotnosti otroka 30 %, glede na določeni plačilni razred (odločba 
CSD) cene programa, v katerega je vključen otrok pred odsotnostjo. 
 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julija 
ali avgusta) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim 
določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v občini Lovrenc na Pohorju. Za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče izven občine Lovrenc na Pohorju in  otrok obiskuje vrtec v občini 
Lovrenc na Pohorju, veljajo določila njihove domicilne občine.  
 
IZRAČUN NOVE CENE PROGRAMA  
Način izračuna predloga za novo ceno programa  
V ceni programa vrtca so zajeti vsi stroški dela, materiala in storitev (kot so funkcionalni 
stroški objektov in osnovne dejavnosti ter drugi namenski stroški in stroški prehrane otrok 
v vrtcu). Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ne sodijo v ceno in jih 
zagotavlja ustanovitelj. Prav tako lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za vse 
posebnosti v organizaciji dela, kot je nezasedenost oddelkov zaradi demografskih 
značilnosti ali zaradi posebnih potreb otrok v oddelkih, poletne rezervacije, bolniške 
odsotnosti in posebne obravnave otrok.  
 
Osnova za izračun cene programa je organizacija dela vrtca glede na število vpisanih 
otrok in oblikovanje oddelkov v skladu z normativi in standardi oz. prostorskimi in 
kadrovskimi pogoji. Na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 
102/09, 105/10, 92/12 in 27/14) vrtec oblikuje oddelke in razporedi otroke v starostno 
homogene, heterogene ali kombinirane oddelke:  

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

- v oddelke drugega starostnega obdobja od treh let do vstopa v šolo,  
- v homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,  
- v heterogenih oddelkih so otroci različnih starosti,  
- v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3384
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3592
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116


10 
 

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

- oblikovani oddelki v šolskem letu 2017/2018,  
- obstoječe število zaposlenih,  
- odhodki za napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive,  
- višja premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s 1.3.2017, 
- povečanje bruto plač pomočnicam vzgojiteljic za dva plačna razreda s 1.7.2017 

in 
- povečanje bruto plač za plačno skupino J za tri plačne razrede s 1.7.2017. 

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

ODDELEK VELJAVNA CENA 
(EUR) 

PREDLAGANA CENA 
(EUR) 

I. STAROSTNO 
OBDOBJE 403,97 484,53 

II. STAROSTNO 
OBDOBJE 317,51 346,31 

 
Predlagana cena programov v I. starostnem obdobju prinaša povišanje v višini 19,95 % 
glede na trenutno ceno programa, v II. starostnem obdobju pa povišanje cene v višini 
9,05 % glede na trenutno veljavno ceno programa. Cena za kombiniran oddelek se ne 
predlaga, saj ni organiziranih tovrstnih oddelkov. 
 
Župan pove, da je za njega kar »šok« glede takšnega povečanje cen zaradi povečanja 
plač v vrtcu. Dvig je zelo visok in gre za obremenitev staršev za cca. 20 %. S takšnim 
dvigom se ne more strinjati. Na Ministrstvo za šolstvo bo dal predlog, da vrtec vzamejo 
pod svoje okrilje. Še huje pa bo, če bodo starši začeli otroke jemati iz vrtca. Odločil se je, 
da bo v vrtec poslal revizijo, da bo videl, ali je takšen dvig res upravičen. Svojim službam 
verjame, skrbijo ga takšna povečanja. Prav je, da tudi ravnateljica pove, zakaj takšen 
dvig. Občinski svet pozove, da ne potrdi takšnega povečanja. 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik pove, če prav razume, je glavni razlog za dvig cen povečanje plač v 
vrtcu, ki so po zakonu bile več let zamrznjene. Zakon je sedaj ta napredovanja sprostil. 
Na občini je, da zakone spoštuje in to upošteva v ekonomski ceni za vrtec. 
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Strinja se s skrbjo, vendar temu ne moremo nasprotovati in to so dejstva. V sklep bi pa 
vključila lestvico subvencije. Lahko razpravljamo, kdo lahko to ceno plača in komu 
moramo iti nasproti. Predlaga vsaj tri kategorije subvencij. 
 
Leo Čelofiga pove, da je bil v podobni situaciji pred dnevi, ko je v občini Podvelka 
zagovarjal dvig cen. Cena za prvo starostno skupino je bila potrjena 474,12 €, za drugo 
pa 381,78 €. Občini se sicer ne moreta primerjati, saj ima Podvelka še dislocirane enote, 
… . Vse občine bodo morale dvigniti ceno zaradi sprejete zakonodaje in tu si ne moremo 
zatiskati oči. Prav pa je, da pogledamo na mlade, ki ostajajo v občini, kajti le-ti nam bodo 
krojili usodo, ko bodo starejši. Strinja se s predlogom, da tistim, ki imajo manjše prihodki, 
damo večjo subvencijo. Vrtec ne more poslovati z izgubo. Predlaga, da nove cene čim 
prej sprejmemo. 
 
Župan pove, da bo povišanje cen zajelo najbolj ranljivo populacijo. Ugotoviti moramo, za 
katera obdobja bomo sofinancirali, da dvig nekoliko ublažimo. Ali bomo subvencionirali 
vsem, ali pa bomo nastavili lestvico. Če danes potrdimo nove cene, moramo imeti tudi 
predlog za subvencije. Predlaga, da se s cenami seznanimo, odločamo pa ob sprejetju 
proračuna. 
 
Tomaž Golob pove, da če pogledamo današnji predlog cen, lahko ugotovimo, da so na 
ravni leta 2010. Po tem letu je bil sprejet zakon o omejitvah plač, ki so sedaj sproščene. 
Najbolj ranljive skupine pa tako ne plačujejo vrtca. 
 
Leo Čelofiga pove, da občina Podvelka ni potrdila nobenih subvencij. 
Če pogledamo priloženo tabelo, gre v drugem dohodkovnem razredu za povečanje za 10 
%, kar znese cca. 3,00 € na mesec. Kjer je potrebno, pa lahko še vedno korigiramo. Meni, 
da bo najbolj prizadet 4., 5., in 6. dohodkovni razred.  
 
Tomaž Sušec pove, da si moramo pogledati plačila (številke) in ne samo procente. Prvo 
starostno obdobje 484,53 € in drugo starostno obdobje  346,31 €. 
 
Simona Grobelnik pove, da kvalitetno varstvo stane. Dejstvo je, da so se plače odmrznile 
in imamo danes problematiko, da se vračamo v obdobje cen v leto 2010. Ne vidi razloga 
v potrditvi teh cen, pač pa v višini subvencije. Dejstva se ne bodo spremenila in ne vidi 
razloga, da bi s tem zavlačevali. Cena je razložena in zakonsko podkrepljena. Vprašanje, 
ki je na strani občine, je, da se odloči, ali povišanje pokrivati v uravnilovki ali znotraj tega 
naredi razrede. Več se subvencionira tistim iz nižjih razredov, kot pa tistim, ki padejo v 
višje razrede. Kakšna sredstva ima občina na voljo, pa je predmet proračuna. 
 
Edvard Goričan pove, da ga zanima glede variant, koliko bo proračun obremenjen. 
Diferenciacijo od prvega do devetega dohodkovnega razreda že imamo, morda bi lahko 
še šli kakšen razred višje. Vrtec dela dobro, vendar pa se tudi govori, da nekateri starši, 
ki so doma, pripeljejo otroka v vrtec in nič ne plačajo, ker so socialni problem. Če je realni 
strošek varovanje enega otroka že zelo blizu minimalne plače, je za razmišljati kam to 
pelje. 
 
Leo Čelofiga pove, da bi rad še kakšno informacijo ravnateljice. 
 
Marija Osvald Novak, ravnateljica, pove, da je gospod Marko Rakovnik dobro predstavil 
gradivo. Vrtec je v sklopu šole in je javni zavod, neprofitna organizacija. Za sprejem v 
vrtec imajo narejene kriterije in prednost imajo tisti, ki so iz ranljivejših socialnih skupin. 
To pomeni, da imajo prav starši, ki nimajo službe, prednost pred tistimi ki imajo službe. 
Tako je zasnovan vrtec. Vrtec mora sprejeti te otroke. Od leta 2011 imajo 6 oddelkov. Če 
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so generacije večje, imajo tri oddelke prve starostne skupine. Sedaj imajo pa po dva 
oddelka. Oddelki prvega starostnega razreda so polni. 
Sedaj imajo 103 otroke, samo dve mesti sta še prosti. Vsako leto na novo opravijo vpis 
otrok in glede na ta vpis otrok in specifiko otrok se oblikujejo skupine. Stvari se 
spreminjajo in občina bi morala vsako leto pregledati te cene. Tudi vzgojiteljice in 
pomočnice se vsako leto menjajo glede na sestavo skupin. 
Plače so vplivale na rast cen, vendar glede na leto 2010 je dvig za prvo starostno skupino 
samo za 1,58 %. Stroški živil pa so manjši. Pri povišanju gre samo za strošek dela. Zadnja 
cena je bila določena februarja 2016. Takrat so bile zamrznitve, plače v javnem sektorju 
so se znižale za 8 %, …, takrat še nismo vedeli, da se bodo začele te zadeve urejati. … 
Šola mora spoštovati zakone, v kolikor jih ne, je kaznovana. 
 
Leo Čelofiga pove, da sta pod sklep zapisana dva predloga, kaj pomeni temni del zapisa. 
 
Marko Rakovnik pove, da je to varianta, da predlog povišanja pokrije občina in bi tako 
ostale cene za starše enake. 
 
Edvard Goričan vpraša, kaj pomeni to v proračunu? 
 
Marko Rakovnik pove, da je to obremenitev proračuna cca. 5 tisoč € na mesec. 
 
Leo Čelofiga predlaga, da se pripravi predlog za prve tri razrede, da ostane enaka cena, 
od 4. do 6. razreda pokrije občina polovico tega povišanja. Razredi 7. 8. in 9. pa bi bili 
brez subvencije. 
 
Tomaža Golob vpraša, ali je nujno, da danes sprejmemo sklep. 
 
Župan pove, da se ne strinja z dvigom cen, drugo pa je, kar bo občinski svet izglasoval. 
 
Simona Grobelnik vpraša, kaj je lahko alternativa, saj je osnovni razlog povišanje cen 
dvig plač. Delodajalec nima izbire in mora zaposlenemu to povišanje izplačati. Občinska 
uprava je tudi podvržena isti zakonodaji in je verjetno tudi morala izplačati dvig plač. Je 
absurdna situacija. Razmišljati moramo, kakšno subvencijo si lahko privoščimo. 
Razmišljati moram, da če ne povišamo cen, bo zavod vrtec delal izgubo, ki jo bomo tako 
morali pokrivati in ga silimo v nezakonitosti in čez nekaj dni ne bo drugačna situacija.  
 
Tomaž Golob pove, da ko smo pred leti ceno zniževali, ni bilo problema, sedaj ko je 
želimo spraviti na enak nivo, pa je problem. 
 
Leo Čelofiga pove, da občina ne bo več zmožna vsega sofinancirati, vendar bomo kljub 
tem morala gledati na kvaliteto življenja občanov. Odločiti se bomo morali, kaj so tiste 
prioritete. Predlaga, da se naredijo izračuni in da še letos odločamo o tem, da jih lahko 
sprovedemo s 1.1.2018. 
 
Župan pove, da smo v nekem začaranem krogu, slediti moramo zakonodaji, povišanje 
moramo sprejeti, odločiti pa se je potrebno samo, ali bomo ceno subvencionirali. Tudi če 
svet danes ne odloča o tem, bo občina morala te stroške pokrivati. V predlogu proračuna 
ni predvidene subvencije. 
Župan predlaga, da o tem odločamo na naslednji seji. Občinska uprava bo pripravila vsaj 
tri variantne predloge. 
 
Tomaž Golob pove, če bomo preložili odločanje, predlaga, da se pripravi predlog zneska 
za vsak dohodkovni razred, da se lahko na koordinaciji dogovorimo. Sam je mnenja, da 
subvencije niso potrebne. 
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Marija Osvald Novak pove, da je šola zaradi tega kar v veliki stiski, plače morajo izplačati, 
manjka pa jim sredstev. 
 
Simona Grobelnik pove, da cene bi morali danes potrditi, da začnejo veljati s 1.1. 2018, 
subvencije pa lahko določijo naknadno. Če tega ne potrdimo danes, pa šola dela še 
naprej minus in račun plača občina. 
 
Bronislava Paulič pove, da razume predlog tako, da se cene potrdijo s subvencijo ali brez, 
oba predloga sta predlagana v sklepu. Lahko se potrdi odebeljen predlog, ki je s 
subvencijo ali pa neodebeljen predlog v tretji točki. 
 
Irena Kukovec Stajan predlaga, da sedaj potrdimo »bold« tekst v tretji točki, pa gremo 
potem v spremembe subvencij. 
 
Simona Grobelnik pove, da v vsakem primeru za mesec januar 2018 povišanje plača 
občina. 
 
Tomaž Golob predlaga, da za mesec januar sprejmemo subvencijo za razliko, ki nastane 
s povečanjem ekonomske cene za vrtec. Podrobno o subvenciji pa se bomo odločili na 
naslednji seji. 
 
Župan pove, da se strinja s odebeljenim predlogom v tretji točki, kjer je zajeta subvencija. 
Lahko pa sklep sprejmemo, da velja samo za januar 2018. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
4.SKLEP: Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 

25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO) 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 
3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list 
RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 65/2016 in 46/2017), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 20. redni seji, dne 
21.12.2017, sprejel 

 
S K L E P 

o določitvi cen programov vrtca za leto 2018 
 

 
1. Cena dnevnega programa za prvo starostno obdobje otrok (1-3 let) v vrtcu pri OŠ 

Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 484,53 EUR na otroka. 
 
2. Cena dnevnega programa za drugo starostno obdobje otrok (3-6 let) v vrtcu pri OŠ 

Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 346,31 EUR na otroka. 
 

3. Staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju se za otroke, 
vpisane v Enoto vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, na osnovi 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, cena prvega starostnega 
obdobja dodatno zniža za 25 % in znaša 363,40 EUR, drugega starostnega 



14 
 

obdobja pa za 17,5 % in znaša 285,70 EUR. Razliko do dejanske cene 
programov iz 1. in 2. člena (v višini 121,13 EUR za prvo starostno obdobje 
ter 60,61 EUR za drugo starostno obdobje) bo pokrivala Občina Lovrenc na 
Pohorju iz sredstev občinskega proračuna za varstvo in vzgojo predšolskih 
otrok. Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi občini, 
je osnova za določitev plačil staršev cena programov iz 1. in 2. točke tega 
sklepa. 
Tretja točka velja za mesec januar 2018. 

 
4. Občina Lovrenc na Pohorju bo, v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za 

dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami v skladu z 11. členom Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

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

vrtcih. 
 

6. Dnevni strošek živil v ceni programa je 1,55 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in 
ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. 

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

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

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

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

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

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

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

11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov 
vrtca, št. 0075-0006/2016, z dne 19.04.2016 (UGSO, št. 19/2016). 
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12. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01.01.2018 dalje. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem soglasja k Sklepu o določitvi 
cen programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITVE 

POMOČI NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA POHORJU  
 
Marko Rakovnik razloži sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu. 
 
Župan pove, da je podobna situacija kot pri vrtcu. Po pregledu dokumentacije je ugotovil, 
da je dvig cen upravičen. 
 
Razprava: 
Edvard Goričan predlaga, da v 5 členu vstavimo besedo »do« 400,00 ur mesečno. 
 
Simona Grobelnik pove, da je bistvo v tem, da ta dejavnost povečuje kvaliteto življenja 
našim občanom. Ali se realno pokrivajo ti stroški? 
 
Danica Hriberšek pove, da glede na stroške dela nimajo vpliva. Z dodatno kilometrino za 
enkrat shajajo. Dvig materialnih stroškov pa je na račun novega programa »probit«. V 
materialne stroške nimajo v celoti vključene zaščitne opreme, ki pa jo na terena kar veliko 
porabijo. Uporabnikov s težkimi infekcijami je vedno več, zato se morajo zaščititi. 
Razmišlja, da bo potrebno v bodoče še to dodatno vključiti.  
 
Simona Grobelnik pove, da je zelo podobna situacija, kot pri vrtcih. Tudi tukaj bomo morali 
razmišljati o subvencijah glede na dohodkovni razred, da se šibkejšim subvencionira večji 
del. 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
5.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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17 in 54/17),  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. 65/2016 in 
46/2018), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 20. redni 
seji, dne 21.12.2017, sprejel    

 
S K L E P 

 O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITVE POMOČI NA DOMU  
V OBČINI LOVRENC NA POHORJU  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0114
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2656
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-0059
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6114
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6099
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2649
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
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1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju daje soglasje k cenam storitve pomoči na 
domu, ki jih je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev v letu 2018 predlagal izvajalec storitve – Zavod za patronažo in dolgotrajno 
oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju. 
 

2. člen 
Cena storitve pomoči na domu, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša na delovni dan 16,54 EUR/uro, 
popoldan 17,26 EUR/uro, ob nedeljah 17,98 EUR/uro in ob praznikih 18,35 EUR/uro. 
 

3. člen 
Navedena cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 
v višini 12,93 EUR/uro, tako da znaša končna cena za uporabnika na delovni dan 3,61 
EUR/uro, popoldan 4,33 EUR/uro, ob nedeljah 5,05 EUR/uro in ob praznikih 5,42 
EUR/uro. 
 

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

5. člen 
Priznan obseg socialno varstvenih storitev Pomoč na domu v letu 2018 je do 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 01.01.2018 dalje. 
 

7. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju o soglasju cen k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v 
občini Lovrenc na Pohorju št. 0075-0027/2016, z dne 22.12.2016. 
 
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 Sklepa o izdaji soglasja k 
cenam storitve pomoči na domu v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 20. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 
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