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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:0321-0004/2015-023 
Datum: 4.5.2018 

 
 
 

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

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

OS), ki je bila v TOREK, 24.4.2018, v prostorih Prireditvenega centra Lovrenc na Pohorju, 
z začetkom ob 17.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
1. Župan: Joško Manfreda. 
 

2. Člani OS: 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, Maksimiljana Obrulj - SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI, Matjaž Manfreda - SD - SOCIALNI DEMOKRATI. 
 

3. Odsotni: Barbara Obrulj Jeseničnik - Lista Leo Čelofiga, opr., Aleš Ribič - 
Lista za gospodarstvo in razvoj, opr., Tomaž Sušec - SD - 
SOCIALNI DEMOKRATI, opr.. 

 
4. Ostali prisotni: Bronislava Paulič, Albina Pajtler, Marko Rakovnik, dr. Vlasta Krmelj 

/Energap/, dr. Žan Jan Oplotnik /Inštitut Iris/, Tomaž Zver /podjetje 
Kisik/, 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. 59/17) in 28. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, ŠT. 63/17), 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sklepčen in lahko pravno veljavno 
sklepa. 
 
 

AD/2 

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 
Župan da v razpravo skrajšan zapisnik 22. 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 23. redni 
seji, dne 24.4.2018, sprejme skrajšan zapisnik 22. redne seje 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 22.2.2018. 

 
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 22. redne 
seje in pregled realizacije sklepov. 
 
 

AD3 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Župan pove, da so vsi člani sveta prejeli med gradivom predlog dnevnega reda 23. redne 
seje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki ga da v obravnavo. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti.  

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 22. redne seje in pregled realizacije sklepov. 

3. Potrditev dnevnega reda 23. redne seje. 

4. Informacije župana. 

5. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
7. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini 

Lovrenc na Pohorju za leto 2017.  
8. ORAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA 

S PITNO VODO: 

a. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE 
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OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V 
OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

b. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA OSKRBA 
S PITNO VODO ZA LETO 2018. 

c. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV  
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2018. 

d. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBE S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH 
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2018. 

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE. 

a. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO 
JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU V LETU 2018.  

b. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 
2018. 

c. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA ODVAJANJE 
KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

d. OBRAVNAVA IN SPREJEM 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. 

10. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah LGS v občini Lovrenc na Pohorju – dvofazni postopek, 
skrajšan postopek. 

11. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta DIIP, izvedbe sistema 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Lovrenc na Pohorju (DOLB Lovrenc). 

12. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi koncesijskega akta za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva za oskrbo več objektov v občini Lovrenc na Pohorju s toplotno energijo s 
kotlovnico na lesno biomaso. 

13. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2017 – 
dvofazni postopek – skrajšani postopek. 

14. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Lovrenc na Pohorju - za leto 2017. 

 
 
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 22. redne seje in pregled realizacije 
sklepov. 
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3. Potrditev dnevnega reda 23. redne seje. 

4. Informacije župana. 

5. Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa občine Lovrenc na Pohorju 

za leto 2018. 
7. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017.  
8. ORAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBA S PITNO VODO: 

a. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

b. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA 
OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2018. 

c. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

d. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 
SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE. 

a. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE 
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

b. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE ZA LETO 2018. 

c. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE 
ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2018. 

d. OBRAVNAVA IN SPREJEM 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. 

10. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah LGS v občini Lovrenc na Pohorju – 
dvofazni postopek, skrajšan postopek. 

11. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta DIIP, izvedbe 
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Lovrenc na Pohorju 
(DOLB Lovrenc). 
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12. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi koncesijskega akta za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v občini Lovrenc na 
Pohorju s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso. 

13. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju - za 
leto 2017 – dvofazni postopek – skrajšani postopek. 

14. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 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: Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
 

AD4 

INFORMACIJE ŽUPANA. 
 
Župan poda naslednje informacije: 

- Cesta Pod bregom – pri kvalitetnem pregledu moramo odpraviti še manjše 
pomanjkljivosti – predvsem ni pravi dovoz pri gospe Kajzerjevi. 

- Cesta Pot Šercerjeve brigade – končana mora biti do 30.5.2018. 
- Obnova šolske kuhinje – razpis je v pripravi, do 15.5.bo znan izvajalec. S 1.6. se 

pričnejo sanacijska dela v šolski kuhinji. Z gospo ravnateljico je dogovorjeno, kako 
bomo premostili čas, ko so učenci še v šoli. Konec meseca avgusta pa mora biti 
sanacija končana. 

- Kanalizacija Slepnica – kraka proti Hrastnikovem vrhu trenutno ne bomo gradili. 
Kanalizacija je bila na regiji potrjena, prav tako trško jedro. 

- Gradnja doma starostnikov - se sicer še dogovarjajo, vendar ni več vprašljiva za 
leto 19/20. Prizadevamo si, da bi pripeljali k domu tudi neki nadstandard 
(večnamenska dvorana). 

- Idejna zasnova Ruta – Lovrenc se že tudi pripravlja. Pripravljen je razpis za trško 
jedro. Z deli pa bomo pričeli v letu 2019. V tem letu bi morala biti končana vsa 
večja dela. 

- Obnova mostu pri Marlesu bo izvedena v juniju. 
- Cesta proti Pesku – se obnavlja in bo v njo vloženih 1,3 mio. € državnih sredstev. 
- Vodovod – subvencijo smo nekoliko znižali. Stroški vzdrževanja nam naraščajo. 

Pri Bitnerju moramo še zamenjati salonitne cevi. Črpališča Vrelenk ne kloriramo 
več. 

- Vzdrževanje občinskih cest – za zimsko službo smo porabili 120 tisoč €. Pri 
pluženju predvsem na makadamskih cestah imamo problem, da nam plugi mečejo 
gramoz na privatna zemljišča (travnike). 

- Vsem se zahvali za obe izvedeni čistilni akciji. Zahvali se gasilcem, da so izvedli 
akcijo pobiranja starega železja. Zahvali se tudi ribičem, saj so od Rute do kapelice 
pobrali za dva traktorja smeti. Očiščen je tudi drevored na vhodu v Lovrenc. 

- DOLB – danes imamo na dnevnem redu tudi daljinsko ogrevanje. Imamo več 
zainteresiranih, ki čakajo na razpis. 

- Razpisi za kmetijstvo, kulturo, šport, štipendije in prireditve so v teku. 
- Fitnes dobiva vsebine. Hišni red je pripravljen. 2. junija bo v Lovrencu tekmovanje. 
- Letos bomo preko SPV izvedli tekmovanje Kaj veš o prometu, za občine UE Ruše. 
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- 21. junija bo pri nas ob dnevu policije srečanje policajev Mariborske regije. 
- Naslednja seja občinskega sveta bo v juniju. 

 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Informacije župana. 
 

 

AD/5 

POBUDE IN VPRAŠANJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Boštjan Petelin pove, da so na občinsko upravo oddali plan potreb gasilcev. 
Predlaga, da se da v plan rekonstrukcija Drvarske poti. 
 
Tomaž Golob poda ponovno pobudo in sicer: postavitev dodatnih košev za smeti in košev 
za pasje iztrebke v naselju Lovrenc na Pohorju – ali so že nabavljeni? 
Predlaga, da se do naslednje seje pripravi pregled pobud za celoten mandat in predvsem 
obrazložitve za nerealizirane pobude, zakaj jih ni možno realizirati. 
 
Župan pove, da bodo na naslednji seji pripravljene pobude in odgovori, zakaj katera ni 
realizirana. 
 
Leo Čelofiga na kratko predstavi mrežo prostovoljcev, ki so združeni za reševanje 
določenih problemov v kraju (postavitev klopi, košev za smeti, košev za pasje iztrebke, 
..). 

- Pohvali obe čistilni akciji – mreža prostovoljcev je za prvo akcijo podala tudi 
poročilo. 

- Županu in Albini Pajtler se zahvali za posredovanje pri čiščenju brežine na vhodu 
v kraj. V nadalje je razmisliti, ali bi posadili nov drevored. Ta vstopna točka pa bi 
morala biti redno vzdrževana. 

 
Župan pove, da bi glede vstopne točke počakali na projekt rekonstrukcije državne ceste. 
 
Simona Grobelnik pove, da je poslala pisno vprašanje na občino, vendar ni dobila 
odgovora, zato vpraša, če je prav razumela, da je javni razpis za obnovo kuhinje 
pripravljen in bo možno do 15.5.2018 izbrati izvajalca. 
 
Župan odgovori, da je tako zagotovljeno. Sklep o sofinanciranju (21. člen) smo dobili šele 
pred dnevi, zato ni bilo možnosti, da prej opravimo javni razpis. 
 
Marko Rakovnik pove, da smo v zvezi z 21. členom res imeli tri dopolnitve, ki na koncu 
niti niso bile izvedene in je bila kljub temu vloga popolna. Dva tedna smo potrebovali, da 
smo razčistili, kaj je gospa na ministrstvu mislila z dopolnitvami. Kasneje je svoje 
dopolnitve umaknila in vlogo označila za popolno. 
 
Simona Grobelnik pove, da je škoda, da se vmes ni pripravljala dokumentacija. Zanima 
jo, kako bo z nadomestno kuhinjo, ali poznamo časovnico, kako je z opremo.  
Vpraša glede rekonstrukcije šolske kuhinje in sicer, kolikšna je infrastrukturna investicija, 
koliko je potrebno za opremo in delovanje nadomestne kuhinje? 
Ali je finančna konstrukcija usklajena s proračunom.(cca. 15.000,00 €). 
 
Marko Rakovnik pove, da polovico investicije finančno predstavlja oprema, ostalo 
polovico investicije pa so gradbena dela. Oprema ni del stroškov, ki se lahko uveljavljajo 
po CPO, ampak je naš strošek. V kolikor bo ponudba nižja, kot je projektantski predračun, 
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bodo sredstva ostala in bomo morali še najti nadomestni projekt za črpanje ostalih 
nepovratnih sredstev. 
 
Simona Grobelnik vpraša, ali je idejni projekt usklajen? Glede ostalega bo poslala tabelo  
dodatnih stroškov, ki so planirani v šoli. 
 
Marko Rakovnik odgovori, da smo z ravnateljico idejni projekt usklajevali, kot tudi rešitve 
po prvem juniju. 
 
Simona Grobelnik - Skladno z včeraj dogovorjenim na seji OS v nadaljevanju pošiljam dogovorjeno tabelo - nekaj 
manjših stroškov, ki bi bili v letu 2018 še nujni v OŠ in bi jih bilo dobro vključiti v rebalans proračuna (predvidoma 
torej konec junija). S podatki razpolagam kot članica Sveta zavoda, sicer pa jih je OŠ z občino že izmenjala.  
 

 
 
Vesela sem tudi podanih informacij, da je javno naročilo za prenovo kuhinje tik pred objavo in se s 15.5. torej 
pričakuje, da bo izvajalec že izbran in lahko pričel dela s 1.6.2018. V projekt prenove kuhinje so vključena 
investicijska dela in oprema. Glede projekta prenove kuhinje smo se včeraj na seji tudi pogovarjali o vzpostavitvi 
začasne nadomestne kuhinje, ki bo prav tako zahtevala nekaj finančnih sredstev - hvala g. županu za zagotovilo, da 
tekoče ne bi smelo biti težav in bo sredstva zagotovil s prerazporeditvami oz., če bo potrebno, konec junija tudi v 
rebalansu proračuna.  
 
V kolikor bi se od včeraj podane časovnice odmikali oz. bi se to odmikanje nakazovalo, vljudno prosim 
(kot že izraženo na seji) za informiranje.  

 
Ponovno opozarja na nerealizacijo na področju spodbujanja kmetijstva. 
 
Edvard Goričan pove, da je na zadnjih dveh sejah spraševal, kako je s postopkom 
razlastitve na Činžatu, glede obnove ceste. 
Sprašuje se, ali bo OPN še možno sprejeti v tem mandatu? 
Občinski upravi priporoča, da večjo pažnjo polaga izbiri projektantov in izvajalcev 
investicij, da bodo le te bolj kvalitetne in smiselne. Ali ima uprava kaj v načrtu, da se bo 
nekaj spremenilo na tem področju. Ko gledamo zaključni račun, ugotovimo, da imamo 
veliko reklamacij in le te padejo, ker je bil projekt slab. To se vleče pri vrtcu, pri športni 
dvorani, pri knjižnici. 
Zanima ga, kako je z reklamacijami pri sistemu teramiks – razpoke, ki niso normalne 
(cesta proti zgornji Ruti). 
 
Župan pove, da bo do konca maja javna razgrnitev OPN. Kar zadeva teramiks, je napaka 
v prehitri gradnji. Pravega vzroka pa niso našli niti strokovnjaki. Ko se razpoke zalijejo, je 
potem v redu in asfalt drži. Vse ostale ceste, ki smo jih delali po klasični metodi, pa tudi 
vidimo, v kakšnem stanju so. Težki kamioni so nam te ceste popolnoma uničili (cesta na 
Rdeči Breg, Slepnica, proti Sgermu in naprej). 
 
Albina Pajtler pove, da so imeli v jeseni 2017 pregled ceste na Ruti in takrat še ni bilo 
razpok, razen ene, ki pa so jo zalili. Prav bi bilo, da vsi uporabniki cest upoštevamo meje 
pri obremenitvah cest. Nihče od tistih, ki izkoriščajo gozd, ne razmišlja, kaj bodo ti težki 
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tovornjaki naredili na cestah. Pri nas so preobremenjeni, ko pa gredo na druge ceste, pa 
tovor preložijo.  
V zvezi z razlastitvijo pove, da je geodet v začetku decembra 2017 vložil na geodetsko 
upravo elaborat. Mi smo geodetsko upravo tudi pisno zaprosili za prednostno obravnavo. 
Ko bomo dobili odločbo, bomo lahko preprojektirali cesto. 
 
Marija Perklič vpraša, če bo OPN v javni razpravi v maju? 
Vpraša glede javnih del, koliko jih je vključenih in zakaj jih ni več? Prosi za razlog, zakaj 
jih ne moremo imeti več. 
Kakšni načrti so z bivšo pošto na Činžatu? Zakaj se prostor ustrezno ne uredi. 
Kako je z računi za deževnico – položnice so višje zaradi deževnice. Kako je s tem? 
Turistično informativna pisarna – delavka preko javnih del bo kmalu zaključila z delom. 
Kdo jo bo nadomeščal? Ali je kakšen plan razvoja, ali lahko dobijo srednjeročni plan za 
turizem? Ali kdo dela na tem področju? Kaj naj turistu ponudimo, razen svežega zraka. 
 
Župan pove, da bomo na vsa ta vprašanja podali pisni odgovor.  
Dnevnega turizma imamo več kot pred leti. Rak rana našega turizma je infrastruktura. 
Turizem se lahko v enem letu uniči, gradi pa se 20 let. Narediti bomo morali nadgradnjo 
v turizmu. Veliko se je že naredilo in smo na pravi poti. Zunanji gosti to opazijo, mi pa 
smo včasih kar malo nestrpni. 
V informacijsko pisarno bo prišla ponovno javna delavka. Javnih del pa vsako leto dobimo 
manj. V režijski obrat pa jih praktično ne dobimo več, letos samo dva. 
 
Albina Pajtler pove, da za vse dejavnosti, ki jih imamo v režijskem obratu, imamo samo 
enega človeka in ni za razmišljati, da bi z javnimi deli pokrili primanjkljaj. Dejstvo je, da 
kljub temu, da imamo sedaj dva javna delavca, je samo zaposleni tisti, ki je sposoben 
nositi kosilnico za košnjo na pokopališču in ta delavec ne bo zmogel, da bi pokosili 
pokopališča in javne površine, kje pa je še vse drugo. Zelo pozitivna je sugestija za 
nabavo košev za pasje iztrebke. Kdo jih bo čistil? Naš delavec ne zmore več. 
Glede položnic pove, da na računih piše, da se podjetje Nigrad obvesti, če ima kdo 
speljano deževnico v kanalizacijski sistem. Na računih še piše, kakšno službo vse še 
opravljajo. Dejstvo je, da nekateri imajo v sistem speljano strešno vodo, zaledno vodo , 
kar pa je nedopustno. Ljudje zaradi tega dopisa ne plačajo več. 
 
Župan pove, da bomo za to področje morali zaposliti vsaj še dva. 
 
Matjaž Manfreda pove, da podpira dve zaposlitvi v režijskem obratu. 
Robnik na parkirišču pri pokopališču je potrebno znižati, saj je previsok. 
 
Maksimiljana Obrulj ponovno predlaga, da se v kraju postavi javni WC – predlaga v bližini 
pokopališča. 
Glede turistov pove, da je žalostno, da v kraju ne morejo dobiti hrane. 
 
 

Župan zaključi točko dnevnega reda: Pobude in vprašanje članov občinskega sveta. 
 
 

AD/6 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE LOVRENC 

NA POHORJU ZA LETO 2018 
 
Marko Rakovnik razloži letni program športa (razlaga priložena v gradivu). 
 
Razprava: 
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Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 
3. SKLEP: Na podlagi 7. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), 

v skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2024 (Uradni list RS, št. 26/2014) 
ter na podlagi Pravilnika za vrednotenju športnih programov v občini 
Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 25/2008), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na svoji 23. redni seji, dne 24.4.2018, sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA 

občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 
 

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

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

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

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

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

 
III. Obseg sredstev 
Občina Lovrenc na Pohorju z Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2018 zagotavlja proračunska sredstva, namenjena izvajanju športnih programov 
v občini na podprogramu proračunske porabe št. 18059001 - Programi športa. Za 
športno dejavnost so v letu 2018 zagotovljena sredstva v višini 40.360,00 EUR. 
 
IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje 
S sredstvi za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se bodo sofinancirali 
naslednji programi športa, uporaba športnih objektov ter strokovne in razvojne naloge 
na področju športa v občini Lovrenc na Pohorju glede na vsebino: 
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok; 
3. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (od 6. do 15. leta); 
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami; 
5. interesna športna vzgoja mladine; 
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15. do 21. 

leta); 
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami; 
8. športna dejavnost študentov; 
9. športna rekreacija; 
10. kakovostni šport; 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO515.html
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11. vrhunski šport; 
12. šport invalidov. 

 
Za izvedbo navedenih programov bodo v občinskem proračunu za leto 2018 
zagotovljena sredstva v višini 14.970,00 EUR (na SM 418600 – Sofinanciranje 
programov športa – točkovni sistem).  
 
Poleg sredstev za navedene programe bodo v občinskem proračunu za leto 2018 
zagotovljena tudi sredstva za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih nalog: 
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sredstva v 

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

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

zagonska sredstva za delovanje novonastalih društev). 
 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2018 ne predvideva sredstev za sofinanciranje 
naslednjih dejavnosti: 
1. znanstveno – raziskovalna dejavnost; 
2. založniška dejavnost; 
3. spremljanje pripravljenosti in svetovanje treninga; 
4. informacijski sistem na področju športa; 
5. medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

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

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

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

 
VI.      Športne prireditve 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo v letu 2018 predvidoma organizirala 
okrog 60 športnih, tradicionalnih in rekreativnih prireditev. 
 
VII. Prostovoljno delo v športu 
Tudi v letu 2018 bodo amaterski športni delavci v športnih društvih opravili veliko 
prostovoljnega dela, na katerem temelji šport v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
VIII.   Posebne določbe 
Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo 
dela nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov športa iz proračuna 
občine. Izbor športnih programov, določenih s tem letnim programom, se izpelje na 
podlagi javnega razpisa. Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih 
vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo 
opravila v skladu s Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov, ki 
so sestavni del Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na 
Pohorju. 
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IX.    Veljavnost in uporabnost 
Letni program športa občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 začne veljati po objavi 
v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO) in se uporablja za izvedbo razpisa in 
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Lovrenc na Pohorju 
v letu 2018. 
 
Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in potrditev Letnega programa športa 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018. 
 
 

AD/7 
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM O IZVAJANJU LOKALNEGA 

ENERGETSKEGA KONCEPTA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017 
 
Dr. Vlasta Krmelj seznani člane sveta z letnim poročilom o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta v občini Lovrenc na Pohorju (Elaborat in razlaga priložena v 
gradivu). 
 
Razprava: 
Edvard Goričan opozori na stran 7, da manjkajo podatki za plin za ogrevanje vrtca KD in 
Prireditvenega centra za leto 2016, poraba pa je v letu 2017 nižja.  
 
Vlasta Krmelj pove, da je morda kakšen račun izpadel, bomo pa preverili, preden se bo 
poročalo na ministrstvo. 
 
Leo Čelofiga pove, da je eno poraba, drugo pa poraba teh energentov. Mnenja je, da se 
ne bi smeli gledati samo računi nabave, ampak tudi zaloga energentov, oziroma sama 
poraba po ustreznih merilnikih. 
 
Vlasta Krmelj pove, da v večini javnih objektih gledajo na nabavo, ker nimajo merilnih 
naprav. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato jo zaključi in da v odločanje s 
pripombo, da se podatki preverijo, preden se pripravi končno poročilo. 
 

5. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju se je na 23. redni seji, 

dne 24.4.2018, seznanil z Letnim poročilom o izvajanju lokalnega 

energetskega koncepta v občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
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Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju 
lokalnega energetskega koncepta v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 
 
 

AD/8 
ORAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBA S PITNO VODO: 

a. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

b. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA 
OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2018. 

c. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

d. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 
SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER 
PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži izvajanje storitev obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno 
vodo. /gradivo z obrazložitvijo priloženo v gradivu) 
 
Razprava: 
Simona Grobelnik vpraša, če je predvidena subvencija potrjena v proračunu? 
 
Bronislava Paulič odgovori, da smo po uskladitvi predlagali, da bi bila subvencija cene  
storitve samo 40%, s tem se subvencija zmanjša za 4.900 €, ostalih 4.300 € pa bi 
predvideli v rebalansu. 50% bi padlo na proračun in 50 % na občane. Tako zmanjšujemo 
subvencioniranje cene. 
 
Župan ugotovi, da ni več prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

6. 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. 65/2016), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, sprejel  
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S K L E P 

O POTRDITVI ELABORATA IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE 

OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, potrdi 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju v letu 2018,  skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 
87/2012). 
 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2018 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Nadalje 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 23. redni seji, dne 24.04.2018 
sprejel  

S K L E P 
O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE 
INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 
2018  

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, potrdi 
mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s 
pitno vodo za leto 2018, kot je navedeno v tabeli: 
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Dimenzija 
priključka 

Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 
(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 6,2863 

20 < DN < 40 3,00 18,8588 

40 ≤ DN < 50 10,00 62,8627 

50 ≤ DN < 65 15,00 94,2940 

65 ≤ DN < 80 30,00 188,5880 

80 ≤ DN < 100 50,00 314,3133 

100 ≤ DN < 150 100,00 628,6267 

DN ≤ 150 200,00 1.257,2534 

 
II. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2018 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
V odločanje da  
 

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. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, sprejel  

S K L E P 
O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S 
PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

I. 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, potrdi 
ceno izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v višini 0,6408 
€/m3, razvidno iz elaborata za leto 2018. 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2018 naprej.  
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
V odločanje da 
 

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), 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 23. redni seji, dne 24.04.2018, 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 0d 
01.05.2018 do 

31.12.2018 

  40,00 0,2563 0,2807 95.500,00 17869,35 

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 

 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo 

% 

Znesek 
subvencije 

brez 
DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

 
ŠT. 

PRIKLJUČKOV 

SUBVENCIJA 
CENA od 

01.05.2018 
do 

31.12.2018 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNINE 

 z DDV 
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Priključek DN ≤ 20 1,00 83,41 5,2431 5,7412 757 34.768,67 

Priključek <20  DN < 40 3,00 91,59 17,2731 18,9140 59 8.927,43 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 85,40 53,6823 58,7821 7 3.291,80 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 87,61 82,6098 90,4577 2 1.447,32 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 93,80 176,9038 193,7096 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 95,49 300,1254 328,6373 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 77,81 489,1167 535,5828 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 77,81 978,2434 1.071,1765 0 0,00 

      48.435,23 

 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2018 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. 05. 2018 naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-000 z dne 01.05.2017. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: ORAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO: 

a) OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER 

PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 

OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

e. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI MESEČNE VREDNOSTI 
OMREŽNINE ZA IZRABO JAVNE INFRASTRUKTURE, PO KATERI SE IZVAJA 
OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2018. 
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f. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

g. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE 
SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE 
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

 
 

AD/9 

OBRAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

A. OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER 

PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 

OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

B. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE ZA LETO 2018. 

C. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE 
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV ZA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018. 

D. OBRAVNAVA IN SPREJEM 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. 

 
Dr. Žan Jan Oplotnik razloži izvajanje storitev obvezne gospodarske službe odvajanja 
komunalne  in padavinske odpadne vode. /gradivo z obrazložitvijo priloženo v gradivu) 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

10. 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 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
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storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. 

člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na 

Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, sprejel 

 
SKLEP 

 
O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 

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 

 
I. 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, skladno z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 
okolja (Ur.l. št. 87/2012), potrdi »Elaborat o oblikovanju 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«, ki ga je izdelal IRIS INŠTITUT, Grajska ul 7, Maribor, 10.4.2018. 
 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO), uporablja pa se od 1.5.2018 naprej. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Nadalje da v odločanje 
 

11. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 

108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 

list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 

RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z 

dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 

opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 

114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 59/2017), je Občinski svet Občine 

Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, sprejel 

 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=230480e0-9c84-4f05-bb32-37421c3732b8
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=230480e0-9c84-4f05-bb32-37421c3732b8
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SKLEP 
 

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

 
I. 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, potrdi ceno 
izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 
0,2981 €/m3, razvidne iz elaborata za leto 2018, z dne 10.4.2018. 
 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 01. 05. 2018 naprej. 
 
 
V odločanje da 
 

12. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 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. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, sprejel  

S K L E P 
O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH 

INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA ODVAJANJE KOMUNALNE 
ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018 

 
I. 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.4.2018, potrdi ceno omrežnine za 

uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav obvezne javne službe odvajanja komunalne 
odpadne vode v višini, razvidne iz elaborata za leto 2018 z dne 10.4.2018: 

Dimenzija priključka Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 7,4903 

20 < DN < 40 3,00 22,4708 

40 ≤ DN < 50 10,00 74,9025 

50 ≤ DN < 65 15,00 112,3538 

65 ≤ DN < 80 30,00 224,7075 

80 ≤ DN < 100 50,00 374,5125 

100 ≤ DN < 150 100,00 749,0250 

DN ≤ 150 200,00 1.498,0501 
 

 

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

01. 05. 2018 naprej.  

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

13. SKLEP: Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 
109/2012), Uredbe komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega 
gospodarskega pomena (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 
24.4.2018, 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 
letna 

količina 
storitve v 

m3 

SUBVENCIJA 
od 1.5. do 
31.12.2018 

EUR 
z DDV 

  0,00 0,00 0,00 76.716 0,00 

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 

 

Omrežnina - odvajanje komunalne 
odpadne vode 

% 

Znesek 
subvencije 

v EUR 
brez 

DDV/mes. 

Znesek 
subvencije 

v EUR z 
DDV/mes. 

ŠT.PRIKLJ. 

SUBVENCIJA 
od 1.5. do 

31.12.2018 

EUR 

DIMENZIJA 
PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNINE 

  z DDV 
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Priključek DN ≤ 20 1 59,57 4,4620 4,8859 547 21.380,52 

Priključek <20  DN < 40 3 59,57 13,3859 14,6575 40 4.690,40 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10 59,57 44,6194 48,8583 7 2.736,06 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15 59,57 66,9292 73,2874 2 1.172,60 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30 59,57 133,8583 146,5748 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 
100 

50 59,57 223,0971 244,2913 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 
150 

100 59,57 446,1942 488,5826 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200 59,57 892,3884 977,1653 0 0,00 

SKUPAJ      596 29.979,58 

 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.05.2018 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. 05. 
2018 naprej.  
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0015/2017 z dne 14.12.2017. 

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

Župan zaključi točko dnevnega reda: OBRAVNAVA IN SPREJEM IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE 
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

a) OBRAVNAVA IN SPREJEM ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE 

OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 

NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU V LETU 2018.  

b) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI CENE IZVAJANJA 

STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE ZA LETO 2018. 
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c) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE CENE OMREŽNINE 

ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2018. 

d) OBRAVNAVA IN SPREJEM 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. 

 
 
 

AD/13 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2017 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Bronislava Paulič razloži zaključni račun za leto 2017. /gradivo z obrazložitvijo priloženo 
v gradivu). 
 
Razprava:  
Leo Čelofiga vpraša, zakaj na določenih postavkah ni realizacije predvsem pri cestah, pri 
kmetijstvu. Pri rekonstrukciji ceste Pod bregom je samo polovična realizacija. 
Nadalje vpraša glede vzpodbujanja programov turizma v občini, ali ni bilo dovolj 
interesentov za črpanje teh sredstev. 
Kako daleč je odpravljanje napak v knjižnici, tudi pri kulturnem domu nam ostajajo 
sredstva, prav tako pri plezalni steni. 
 
Bronislava Paulič pove, da se je del sredstev za cesto Pod bregom prenesel v leto 2018 
v plačilo, končne situacije pa še nimamo. Pri knjižnici pripravljamo vnovčitev bančne 
garancije. 
 
Župan pove, da je enako s cesto Pot Šercerjeve brigade. Pri programu turizem še niso 
končana dela na »Juršnikovem tajhtu«. 
 
Simona Grobelnik pove, da se moramo zamisliti, saj imamo na investicijah 56% 
realizacijo, predlaga, da bodimo pri načrtovanju bolj realni. Naj bo izziv, da se ta procent 
popravi. Po eni strani smo zadolženi, po drugi strani nam pa sredstva stojijo in to ni 
racionalno ravnanje z denarjem.  
 
Edvard Goričan pove, da ponovi od predhodnikov, da je katastrofalna realizacija 
investicij. Na drugi strani nimamo vnovčenih garancij za 67 tisoč EUR in med prihodiki 
smo iz EU in države dobili samo 70,00 EUR. 
Pohvali, da se je premaknila zadeva glede stroškov svetovanja v primerjavi s prejšnjimi 
leti. 
Pri kmetijstvu (pri programih za razvoj) ni realizacije. Meni, da je zadnji čas, da uprava 
nekaj naredi na tem področju. Te pripombe gredo na zadnji rebalans proračuna. 
Nerealizirano imamo prostorsko načrtovanje, stanovanjska gradnja (investicijsko 
vzdrževanje) je realizirana samo 39%. 
Za sanacijo napak za knjižnico, športno dvorano in vrtec ni vnovčena garancija in 
nerealiziran je nakup pianina. 
Pri bilanci stanja se nam je znižal splošni sklad, znižala pa se je tudi zadolženost. 
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Zamisliti bi se bilo tudi na postavki odpisanosti opreme 64%. 
Kako pa je z naložbami v delnice in kapitalske deleže? Še vedno izkazujemo delež pri 
CP Maribor, ali stečaj še ni zaključen? 
Poročilo je obsežno in dobro sestavljeno. 
 
Bronislava Paulič pove, da stečaj CPM še ni zaključen. 
 
Župan pove, da se z nekaterimi pripombami strinja, pri bančni garanciji pa moramo vedeti, 
da jih je težko vnovčiti. 
Pri knjižnici je izvajalec pripravljen nositi del stroškov sanacije. Kjer pa se izvajalci ne 
odzivajo, pa bomo vnovčili bančne garancije. 
Pri določenih stvareh pa pride do zamikov. Zavedati se moramo, da imamo kar nekaj 
kadrovskih problemov. 
 
Leo Čelofiga pove, da meni, da imamo drug problem. Pri razpisih je premalo točno 
navedeno, kaj želimo. Potem pa se prijavijo izvajalci, ki ne opravijo kvalitetno teh del, 
nadzorniki ne opravijo svojega dela. S tem se kopičijo v upravi dodatna dela, ki niso bila 
predvidena. 
 
Župan pove, da se pri razpisih žal moramo držati zakonodaje, ki nam ne dopušča selekcij. 
 
Simona Grobelnik pove, da je v upravi preveč obremenjenih samo nekaj ljudi. 
 
Albina Pajtler pove glede investicij, da se moramo zavedati, da v upravi nimamo 
strokovnjaka za to področje. Pri projektantih pridobimo tri do štiri ponudbe in izberemo 
najugodnejšega, vsak dobro delo izkazuje z referencami in v upravi ni ustreznega 
človeka, ki bi malo bdel nad vsebino projekta. Mi nismo strokovnjaki, pa smo klub temu 
na cesti na Činžat imeli več kot 30 pripomb. … 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 
14. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24. aprila 2018, 
sprejel V PRVI OBRAVNAVI 

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

ZA LETO 2017 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan odpre drugo obravnavo. 
 
Župan da v razpravo in odločanje vse člene hkrati. 
 
15. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. 

člena do 4. člena) hkrati. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


24 
 

 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
16. SKLEP: Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24. aprila 2018, 
sprejel 

 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

ZA LETO 2017 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 
 

2. člen 
 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju so bili v letu 2017 realizirani v naslednjih zneskih: 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

   
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.118.049,59 
 TEKOČI ODHODKI (70+71) 2.813.001,76 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.167.975,37 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.949.120,00 
703 Davki na premoženje 167.610,66 
704 Domači davki na blago in storitve 51.244,71 
706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 645.026,39 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 382.042,12 
711 Takse in pristojbine 2.068,68 
712 Globe in druge denarne kazni 2.962,21 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 235.103,88 
714 Drugi nedavčni prihodki 22.849,50 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.955,66 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 

sredstev 
3.955,66 

73 PREJETE DONACIJE 8.829,49 
730 Prejete donacije iz domačih virov 8.829,49 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 292.262,68 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 292.192,28 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev 

proračuna EU 
70,40 

   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.969.702,73 

40 TEKOČI ODHODKI 1.059.061,56 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 383.644,19 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.915,84 
402 Izdatki za blago in storitve 574.539,32 
403 Plačila domačih obresti 5.407,21 
409 Rezerve 35.555,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.253.100,03 
410 Subvencije 66.736,81 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 851.547,47 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 102.802,52 
413 Drugi tekoči domači transferi 232.013,23 
414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 635.819,96 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 635.819,96 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.721,18 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki 

niso proračunski uporabniki 
 

10.495,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 11.226,18 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. 

– II.) 
148.346,86 

   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 
0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV 

 
0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0,00 

440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 

 
0,00 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0,00 
   
   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
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VII. ZADOLŽEVANJE (500) 108.312,00 
50 ZADOLŽEVANJE 108.312,00 

500 Domače zadolževanje 108.312,00 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 175.102,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 175.102,00 

550 Odplačila domačega dolga 175.102,00 
   

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

 
81.556,86 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 66.790,00 

   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) - 148.346,86 

   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 

PRETEKLEGA LETA 
553.634,31 

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 sestavljata splošni in 
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je obrazložitev izvajanja načrta 
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov v letu 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in z obrazložitvami, se objavi na spletni strani Občine Lovrenc na 
Pohorju: http://www.lovrenc.si. 
 
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 Zaključnega računa Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2017 – skrajšani postopek. 
 
 

AD/14 
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU - ZA LETO 2017 

 
Albina Pajtler razloži poročilo. (razlaga v gradivu) 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

http://www.lovrenc.si/
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17. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 23. redni seji, dne 
24.04.2018, sprejel Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z občinskim 
stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 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: Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju - za leto 2017. 
 
Župan odredi 15 minutni odmor. 
 
Simona Grobelnik proceduralno predlaga, da najprej obravnavamo DIIP in koncesijski 
akt. 
 
Župan predlaga zamenjavo točk dnevnega reda. 
 
 

AD/11 

SEZNANITEV Z DOKUMENTOM IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
DIIP, IZVEDBE SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO V 

KRAJU LOVRENC NA POHORJU (DOLB LOVRENC) 
 
Tomaž Zver razloži DIIP. 
Prva verzija je bila narejena že v letu 2015. Ta verzija je sedaj samo dopolnjena in 
usklajena z razpisom. 
 
Razprava: 
Tomaž Golob pove o I. varianti, da je nesprejemljiva, zaradi samega kraja, saj je 
kotlovnica predvidena v parku, ki je namenjen za šolo. Na tem prostoru bi bilo potrebno 
izgraditi zalogovnik kapacitete 50 m3, drugi problem je dovoz do tega zalogovnika. Ta 
prostor je namenjen za šolo za igro in je nesprejemljiv za takšno dejavnost. Drugo pa je, 
da je sistem premali, saj ne zajema nobenih javnih zgradb. 
 
Albina Pajtler pove, da gremo v to varianto je vzrok stanje sedanje razpadajoče kotlovnice 
v šoli in nekaj bo potrebno narediti, zato je ta varianta aplicirana zgolj na šolo in pogoj je, 
da ima vsaj dva priključka in ni potrebno gradbeno dovoljenje. S to varianto lahko 
pridobimo tuja sredstva, sicer pa bomo morali kotlovnico postaviti z lastnimi sredstvi. 
 
Tomaž Zver pove, da moramo tudi mladi rod izobraziti glede alternativnih virov energije. 
Slovenija gre v tej smeri. Ta moment je pozitiven in ne negativen. Sekanci pa se lahko 
transportirajo čez vikend, ali po večerih. Zalogovnik je oblečen v les in dejansko ni moteč.  
 
Leo Čelofiga pove glede transporta, da bo kljub temu moteč, saj tovornjak ne bo smel 
stati na cesti, to pomeni, da bo zapeljal v park in bo tam stal cca 3 ure. Sekanci so vlažni, 
to pa je v bližini kuhinje, kjer je že sedaj problem vlaga. Kaj pa izračun za pelete? 
 
Tomaž Zver pove, da če gremo na pelete, je strošek drugačen. 
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Tomaž Golob vpraša, ali potem varianta II. odpade. S prvo varianto smo rešili osnovno 
šolo in nekaj stanovanj. 
 
Albina Pajtler opozori tudi na območje šole, ki je v varovanem območju. 
 
Župan pove, da tudi sam ni zadovoljen, da je zalogovnik v parku. Meni, da ne smemo na 
silo nekaj sprejemati, za kar bi nam bilo pozneje žal. Bolj sprejemljiva je druga varianta. 
 
Albina Pajtler pove, da je vse temeljilo na tem, da je v šoli potrebno menjati kotlovnico. 
 
Edvard Goričan pove, da je drobljenje investicije na več manjših kotlovnic iz 
ekonomskega vidika nesmiselno. Investitor najprej pobere za ogrevanje javne ustanove, 
šele nato ostale. 
V varianti I. zagotovo manjka dom starostnikov in pri tej varianti ni možna širitev. 
Zalogovnik 50 m3 kapacitete je premali, saj velik tovornjak pripelje 70 m3 sekancev. 
Dovoz na šolsko ulico je praktično nemogoč. Varianta I. ni primerna. 
Nadalje pove, da je izrazoslovje v DIIPu izredno slabo. 
Kar je slabo, je to, da so podatki v DIIP iz leta 2012, pričakoval bi podatke vsaj iz leta 
2016. Ne ve, odkod izraz običajno izčrpavanje gozda v naši občini. Vsi gozdarski elaborati 
kažejo na to, da se je lesna zaloga v naših gozdovih povečala in da ne gre za izčrpavanje. 
Piše, da je kurjenje ekološko čisto z vidika CO2. To drži samo v enem primeru in to je, če 
kurimo s sečnimi ostanki, ki sicer ostajajo v gozdu. 
Moč se z vlažnimi sekanci ne povečuje (stran 22).  
Predlaga, da v šoli obstoječo kotlovnico saniramo, kot rezervno varianto. 
 
Tomaž Zver pove, da so izhajali iz starega DIIP in samo dodelali variante. … 
 
Župan zaključi razpravo in da v odločanje 
 

18.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, dne 24.4.2018, zaključi 
razpravo in preloži seznanitev z Dokumentom identifikacije 
investicijskega projekta DIIP, izvedbe sistema daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso v kraju Lovrenc na Pohorju (DOLB Lovrenc), na eno 
izmed naslednjih sej. 

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

Župan zaključi točko dnevnega reda: Seznanitev z Dokumentom identifikacije 
investicijskega projekta DIIP, izvedbe sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 
kraju Lovrenc na Pohorju (DOLB Lovrenc). 
 
 
 

AD/12 
OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI KONCESIJSKEGA AKTA ZA 

SKLENITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA OSKRBO VEČ OBJEKTOV V 
OBČINI LOVRENC NA POHORJU S TOPLOTNO ENERGIJO S KOTLOVNICO NA LESNO 

BIOMASO 
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Tomaž Zver na kratko razloži koncesijski akt. 
 
Razprava: 
Opomba: Iz razprave iz 11. točke izhaja, da se tudi ta točka premakne na eno izmed 
naslednjih sej. 
Župan da v odločanje 
 

19.SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, dne 24.4.2018, zaključi 
razpravo in preloži obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi 
koncesijskega akta za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za 
oskrbo več objektov v občini Lovrenc na Pohorju s toplotno energijo 
s kotlovnico na lesno biomaso, na eno izmed naslednjih sej. 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi koncesijskega 
akta za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v občini Lovrenc na 
Pohorju s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso. 
 
 
 

AD/10 
OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH LGS V OBČINI 
LOVRENC NA POHORJU – DVOFAZNI POSTOPEK, SKRAJŠAN POSTOPEK 

 
Tomaž Zver razloži odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah LGS v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Razprava: 
 
Župan ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da v odločanje 
 

20.SKLEP: Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 23. 
redni seji, dne 24.4.2018, sprejel V PRVI OBRAVNAVI 

 
ODLOK 

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20lokalni%20samoupravi
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20lokalni%20samoupravi
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20gospodarskih%20javnih%20slu%C5%BEbah
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje odpre drugo obravnavo in da v razpravo in odločanje vse člene hkrati. 
 
21. SKLEP: Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju sprejme vse člene (od 1. 

člena do 4. člena) hkrati. 
 
Navzočih je 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Nadalje da v odločanje 
 
22. SKLEP: Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni 

samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 14. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/2017), je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 23. redni seji, dne 24.4.2018, sprejel 

 
ODLOK 

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 

  
1. člen 

V 6. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2012,  se črta 4. alineja, ki se glasi: 
»4. daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.« 
  

2. člen 
V 7. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju se 
črta drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izbirna lokalna gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja z lesno biomaso se 
izvaja v delu naselja Lovrenc na Pohorju.« 
  

3. člen 
V 12. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju 
se točka (5) spremeni tako, da se glasi: 
»Občina opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 3., 4., 5., 6., in 7. točke prvega 
odstavka izvaja z dajanjem koncesij.« 
  

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Navzočih je 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20lokalni%20samoupravi
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20lokalni%20samoupravi
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20gospodarskih%20javnih%20slu%C5%BEbah
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Zakona%20o%20gospodarskih%20javnih%20slu%C5%BEbah
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=34291cdf-e850-472c-b411-746184b389ad
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PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 
Župan zaključi točko dnevnega reda: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah LGS v občini Lovrenc na 
Pohorju – dvofazni postopek, skrajšan postopek. 
 
 
 
 
 
Župan se zahvali za prisotnost in zaključi 23. redno seje Občinskega sveta Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
   Zapisnikar:         Župan 
 
Dušan Jakop              Joško Manfreda 


